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                                      อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา 
                                ปฺจิกา  นาม  อตฺถโยชนา 
                                        ทุติโย  ภาโค 
                                        ---------- 
        [๑]  ยา  ธมฺมชาติ  สทฺทหติ  อิติ  ตสฺมา  สา  ธมฺมชาติ 
สทฺธา  ฯ  สปุพฺโพ  ธา  สทฺทหเน  อิตฺถิยมติยโว  วาติ  อ 
อิตฺถิยมโต  อาปจฺจโย  วคฺคนฺต  วชาทีหิติอาทินา  นสฺส  โท  ฯ 
        ติตฺถิยสาวกาน  อวตฺถุภูเตสู  ติตฺถยิาทีสุ  สทฺทหน  นิวตฺเตตุ 
พุทฺธาทีสุ  ปสาโทติ  วุตฺต  ฯ  พุทฺธา  อาทิ  เยส  ธมมฺาทีน  เต 
พุทฺธาทโย  ฯ  ปสาทน  ปสาโท  ฯ  สา  สทฺธา  สมฺป...ขณา  ฯ 
สมฺปยุตฺตานนฺติ  ปสาทนาติ  ปเท  กมมฺ  ฯ  ปสาทน  อนาวิลภาว- 
กรณ  ลกฺขณเมติสฺสาติ  ปสาทนลกฺขณา  ฯ 
        [๒]  กถ  วิยาติ  อาห  อุทกปฺปสาทกมณิ  วิยาติ  ฯ  อุทก 
ปสาเทตีติ  อุทกปฺปสาทโก  โย  มณิ  ฯ  มโนติ  มหคฺฆภาว 
คจฺฉตีติ  มณิ  ย  รตน  ฯ  มนุ  าเณ  มุนาทีหิ  จิ  กฺวจิ 
ธาตูติอาทินา  นสฺส  ณตฺต  ฯ  อุทกปฺปสาทโก  จ  โส  มณิ 
จาติ  อุท...มณิ  รฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  อุทกปฺปสาทมณิ  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๔  
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        [๓]  สรณ  อารมฺมณสฺส  สรณกริยิา  สติ  ฯ  สร 
จินฺตาย  อิตฺถิมติยโว  วาติ  ติ  ขมขนหนรมาทีนมนฺโต  ฯ  ส 
ภุโส  มุสติ  มุยฺหตีติ  สมฺโมโส  โย  โมโห  ฯ  สปุพฺโพ  มุส 
โมเห  วิส...โต  ณ  ฯ  น  สมฺโมโส  อสมฺโมโส  ฯ  สา 
สติ  สมฺป...ขณา  ฯ  สมฺปยุตฺตานนฺติ  สรณาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
สมฺปยุตฺตาน  สราปณ  สรณ  สรณ  ลกขฺณเมติสฺสาติ 
สรณลกฺขณา  ฯ 
        [๔]  ยา  ธมฺมชาติ  กาย...ทีห ิ หิรยิติ  ชิคุจฺฉติ  อิติ 
ตสฺมา  สา  ธมฺมชาติ  หิร ิ ฯ  ชิคุจฺฉตีติ  อิท  อธิปฺปายวเสน 
วุตฺต  ฯ  กาย...ทีหีติ  ชิคุจฺฉตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  หิริ  ชิคุจฺฉาย 
มุนาทีหิ  ฯ  สา  หิริ  ปา...ขณา  ฯ  ปาปโตติ  ชิคุจฺฉนาติ 
ปเท  อปาทาน  ฯ  ชิคุจฺฉิยเต  ชิคุจฺฉน  ชิคุจฺฉน 
ลกฺขณเมติสฺสาติ  ชิคุ...ขณา  ฯ 
        [๕]  ย  ธมฺมชาต  โอตฺตปฺปติ  อิติ  ต  โอตฺตปฺป  ฯ  อวปุพฺโพ 
ตป  อุพฺเพเค  ฯ  ต  โอตฺตปฺป  ปาป...ขณ  ฯ  ปาปโตติ 
อุตฺตาสาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  อุตฺตสเต  อุตฺตาโส  ฯ  อุปุพฺโพ  ตส 
อุพฺเพเค  ภเว  จ  ฯ  อุตฺตาโส  ลกฺขณเมตสฺสาติ  อุตฺตา... 
ลกฺขณ  ฯ 
        [๖]  อิเมส  ทฺวินฺน  วิเสเส  โลกปุมาย  ปากฏ  กโรนฺโต 
อาห  อตฺตคารวตฺยาทึ  ฯ  อตฺตคารววเสน...โอตฺตปฺป  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๔  
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        สุขทุกฺข  อทติ  ภกฺขตีติ  อตฺตา  โย  กาโย  ฯ  คาริยเต 
ครุ  โย  อตฺตา  วธุยา  คาริยเต  มานิยเต  อิติ  โส  อตฺตา  ครุ 
กมฺมสาธน  ฯ  ครุโน  ภาโว  คารว  อตฺตคารวสฺส  วโส 
สมฺพชฺฌน  อตฺต...วโส  ฯ  สตฺเต  นิรย  ปาเปตีติ  ปาโป  โย 
อกุสลธมฺโม  ฯ  ชิคุจฺฉิยเต  ชิคุจฺฉน  ภาวสาธน  ฯ  กลุตีติ  กลุ 
โย  วโส  กุลติ  อวิจฺฉินฺน  หุตฺวา  ปวตฺตติ  อิติ  โส  วโส  กลุ  ฯ 
กุล  สนฺตาเน  สพฺพ...วาติ  อ  ฯ  ปฺจหิ  กามคุเณหิ  อตฺตนิ 
สตฺเต  พนฺธตีติ  วธุ  ยา  นารี  ปฺจหิ...พนฺธติ  อิติ  ตสฺมา 
สา  นารี  วธ ุ สุณิสา  ฯ  พนฺธ  พนฺธเน  กาเล  วตฺตมานาตีเต 
ณฺวาทโยติ  อุ  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  พนฺธสฺส  วธาเทโส  ฯ  กุเล 
วธุ  กลุวธุ  ฯ  ปรสฺม ึ คารว  ปรคารว  ปรคารวสฺส  วโส 
ปรคารววโส  ฯ  อุตฺตสิยเต  อุตฺตาโส  ภาวสาธน  ฯ  ขตฺติยาทีหิ 
วิเสเสน  เอสิยเตติ  เวสิยา  ยา  นาร ี ขตฺติยาทีหิ  วิเสเสน 
เอสิยเต  คเวสิยเต  อิติ  สา  นารี  เวสิยา  คณิกา  ฯ  วิปุพฺโพ 
อิส  คเวสเน  โณฺย  ณโลปวุฑฺฒิ  ยถาคมมิกาโร  อิตฺถิย... 
จโย  ฯ  ขตฺติยาทีหิ  วิเสเสน  อิจฺฉิยเตติ  วา  เวสิยา  ยา  นารี  ฯ 
อิสุ  อิจฺฉากนฺตีสุ  ฯ  เสส  ปุพฺพว  ฯ 
        อตฺต...วเสนาติ  ชิคุจฺฉนาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปาปโตติ 
ชิคุจฺฉนาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  ชิคุจฺฉนโตติ  วิยาติ  ปเท 
เหตุ  ฯ  กลุวธูติ  อุปมา  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  หิรีติ 
                                        อภิ.๑๐๔  
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ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ปร...เสนาติ  อุตฺตาสนาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ปาปโตติ  อุตฺตาสนาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  อุตฺตาสนโตติ  วิยาติ 
ปเท  เหตุ  ฯ  เวสิยาติ  อุปมา  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ 
โอตฺตปฺปนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๗]  โลภ...อโลโภ  ฯ  โส  อโลโภ  อารมฺม...ภิกฺขุ 
วิย  ฯ  ปตติ  เอตฺถาติ  ปกฺโข    ธมฺโม  เอตฺถ  โกฏาเส  ปตติ 
ปวิสติ  อิติ  โส  ปกฺโข  อโลโภ  ฯ  ปต  ปตเน  กาเลตฺยาทินา 
ข  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  ธาตฺวนฺตโลโป  วคฺเค  ฯ  ปฏิวิรุทฺโธ   
ปกฺโข  ปฏิปกฺโข  กมฺมธารโย  ฯ  โลภสฺส  ปฏิปกฺโข  โลภปฏิปกฺโข 
จตุตฺถีตปฺปุริโส  ฯ  น  โลโภ  อโลโภ  นนิปาตปุพฺพกมฺมธารโย  ฯ 
นสทฺโท  วิรทฺุธวาจโก  ฯ  อตฺตนฺนสฺส๑  ตปฺปุริเส  ฯ 
        โลภ...ปกฺโขติ  สฺ ี  ฯ  อโลโภติ  สฺา  ฯ  โสติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อารมฺมเณติ  อลคฺคาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  จิตฺตสฺสาติ 
ตาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อล...ขโณติ  โสติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        ลฺชน  ลคฺโค  ภาวสาธน  ฯ  ลช  สงฺเค  โณฺย  ฯ 
วทมทาทินา  ณฺยสฺส  ภาวสาธน  ฯ  ลช  สงฺเค  โณฺย  จ 
จิตฺตสฺส  ต  อลคฺค  อลคฺคสฺส  ภาโว  อลคฺคตา  อลคฺคตา 
ลกฺขณ  ยสฺส  อโลภสฺส  โส  อลคฺคตาลกฺขโณ  ฯ  อมุจฺจีติ 
มุตฺโต  โย  ภิกฺขุ  ฯ  มุจ  โมจเน  พุธ...ริ  อตีเต  ฯ 
๑.  นสฺส  อตฺตนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ 

                                        อภิ.๑๐๕  
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ภุชาทีนมนฺโต  โน  ทฺวิ  จ  ฯ  มุตฺโต  จ  โส  ภิกฺขุ  จาติ  มุตฺต- 
ภิกฺขุ  ขีณาสวภิกฺขุ  ฯ  โส  หิ  มุตฺตราคตฺตา  กตฺถจิ  มมายรหิโต 
โหติ 
        [๘]  โทสสฺส  ปฏิปกโฺข  โทสปฏปิกฺโข  ฯ  น  โทโส 
อโทโส  ฯ  โส  อโทโส  อ...วิย  ฯ  จณฺฑิกสฺส  ปคฺุคลสฺส 
ภาโว  จณฺฑิกฺก  ผรุสภาโว  ฯ  อตฺถโต  ปน  โกโธเยว  ฯ  น 
จณฺฑิกฺก  อจณฺฑิกฺก  อผรสุภาโว  อจณฺฑิกฺก  ลกฺขณ  ยสฺส  โส   
อจ...ขโณ  ฯ  อนุรูป  กลุติ  ปวตฺตตีติ  อนุกุโล  โย  มิตฺโต  ฯ 
กุล  คติมฺหิ  ฯ  คติ  ปวตติฺ  ฯ  มิทติ  พนฺธติ  อตฺตนิ  ปรนฺติ 
มิตฺโต  โย  ชโน  สุหทโย  ฯ  มิท  พนฺธเน  ฉทาทีหิ 
ตตฺร  ณ  ภุชาทีนมนฺโต  โน  ทฺวิ  จ  ฯ  เมทติ  ปร  สิเนหตีติ 
วา  มิตฺโต  โย  ชโน  ฯ  มทิ  สิเนหเน  ฯ  เสส  ปุพฺพ  ว  ฯ 
อนุกุโล  จ  โส  มิตฺโต  จาติ  อนุกุลมิตฺโต  ฯ 
        [๙]  เตสุ  เตสุ  ธมฺเมสูติ  อตฺตนา  สมฺปยุตฺเตสุ  เตสุ  เตสุ 
จิตฺตเจตสิกธมฺเมสุ  ฯ  ตตฺรสทฺโท  วิจฺฉตฺถวาจโกติ  าเปนฺโต 
เตสุ  เตสูติ  วุตฺต  ฯ  อภิธมฺมาวตารฏีกาย  ปน  เตสุ  ธมฺเมสูติ 
อวยปาโ  เอก  เตสูติ  ปท  ปหาย  อุทฺธโฏ  ฯ  สพฺพตฺถ  ปน 
อฏกถาทีสุ  เตสุ  เตสูติ  ปาโเยว  อตฺถิ  ฯ  มชฺเฌ   ิโต 
อตฺตา  สภาโว  เอตสฺส  ธมฺมสมุหสฺสาติ  มชฺฌตฺตา  มชฺฌตฺตสฺส 
ภาโว  มชฺฌตฺตตา  ฯ  ตตฺรมชฺฌตฺตตาติ  อลุตฺตสตฺตมีตปฺปุริโส  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๕  
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        สา  ตตฺรมชฺฌตฺตตา  จิตฺต...อสฺสาน  อชฌฺุเปกฺขโน  สารถ ิ
วิย  ฯ  จิตฺตฺจ  เจตสิกา  จ  จิตฺตเจตสิกา  ฯ  อุเปกฺขิยเต 
อุเปกฺขน  ฯ  อธิก  อุเปกฺขน  อชฌฺุเปกฺขน  กมฺมธารโย  ฯ 
อชฺฌุเปกฺขน  ลกฺขณ  ยสสฺา  สา  อชฌฺุ...ขณา  ฯ  ยสฺส 
ตตฺรมชฺฌตฺตตาย  ฯ 
        สาติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  จิตฺต...กานนฺติ  อชฌฺุเปกฺขนาติ  ปเท 
กมฺม  ฯ  อชฌฺุ...ขณาติ  สาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๑๐]  สม  ปวตฺตนฺตีติ  สมปฺปวตฺตา  เย  อสฺสา  ฯ  อสนฺติ 
ภกฺขนฺตีติ  อสฺสา  เย  หยา  ฯ  อส  ภกขฺเน  สพฺพ...วาติ 
อ  ฯ  อสฺสทมาทโย  สาเรตีติ  สารถิ  โย  ชโน  อสสฺ...โย 
สาเรติ  คเมติ  อิติ  โส  ชโน  สารถ ิ รถวาโห  ฯ  สร 
คติจินฺตาย  ตสฺสีลาทีสุ  ณีตฺวาวี  วาติ  ณี  อสโยคานฺตสฺส  วุฑฺฒิ 
การิเต  กาเล  วตฺตมานาตีเต  ณฺวาทโยติ  รถิ  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา 
รณีน  โลโป  ฯ  สทฺทนีติยมฺป  อสฺสทมาทโย  สารสีโลติ 
สารถี  กิฺจาป  กตฺถจิ  สารถิ  อิติ  รสฺสตฺตปาโ  ทิสฺสติ 
ตถาป  โส  สภาเวน  รสฺสตฺตปาโ  น  โหติ  ทีฆสฺส  รสฺสตฺต- 
กรณปาโติ  เวทิตพฺโพติ  วุตฺต  ฯ  โมคฺคลฺลาเนป  รสฺสตฺตปาโป 
ทิสฺสติ  ฯ 
        สม...ตานนฺติ  อสฺสานนฺติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ  อสฺสานนฺติ 
อชฺฌุเปกฺขโนติ  ปเท  กมมฺ  ฯ  สารถีติ  อุปมา  ฯ 
                                                อภิ.๑๐๕  
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        [๑๑]  กายสฺส  เวทนาทิกฺขนฺธตฺตยสงฺขาตสฺส  กายสฺส 
ปสฺสมฺภน  วูปสมน  กายปสฺสทฺธิ  ฯ  ปสฺสมฺภน  ปสฺสทฺธิ  ฯ  ปปุพฺโพ 
สภ  อุปสมฺภเน  อิตฺถิยมติยโว  วาติ  ติ  ธฒภเหหิ  ธฒา  จ 
ตสฺส  โธ  หจตุ...โท  เธ  นิคฺคหิตโลโป  ฯ  กายสฺส  ปสฺสทฺธ ิ
กายปสฺสทฺธิ  ฉฏ ีตปฺปุริโส  ฯ  จิตฺตสฺสาติ  ปสฺสมฺภนนฺติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ปสฺสมฺภนนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๑๒]  อุโภป  จ  เอเต  กายปสฺสทฺธิจิตฺตปสฺสทฺธิโย  กาย... 
ขณา  ฯ  อุโภติ  เอตาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปสทโฺท  อวยวา- 
เปกโข  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  กายจิตฺตานนฺติ  ทรถาติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ทรน  ฑาหน  ทรโถ๑  ฯ  ทรนฺติ  ทหนฺติ  สตฺตา 
เอเตหิ  กิเลเสหีติ  ทรถา  อุทฺธจฺจาทิกิเลสา  ฯ  ทร  ทาเห 
สมาทีหิ  ถมา  ฯ  ธาตฺวนฺตโลโป  น  โหติ  ฯ  วูปสมน  วูปสโม 
ทรถสฺส  วูปสโม  ทร...สโม  ทรถวูปสโม  ลกฺขณ  ยาส 
ปสฺสทฺธีน  ตา  ปสฺสทฺธิโย  ทรถ...ขณา  ฯ  ทร...ขณาติ 
เอตาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๑๓]  กายสฺส  ลหุภาโว  อครุภาโว  กายลหุตา  ฯ  จิตฺต- 
ลหุตา  ตถา  ฯ  อุโภ  ปสสฺทฺธิโย  กาย...ขณา  ฯ  ลงฺฆติ 
ปวตฺตติ  ลหุภาเวนาติ  ลหุ  โย  กาโย  ฯ  ลงฺฆ  คติโสสเนสุ 
กาเล  วตฺตมานาตีเต  ณฺวาทโยติ  ณุ  ฯ    สินฺธาทโยติ  โมฺคลฺลาน- 
๑.  ทรณ  ทหณ  ทรโถติป  ทิสฺสติ  ฯ 

                                        อภิ.๑๐๕  
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สุตฺเตน  วา  ณุ  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  ฆสฺส  วา  หตฺต  นิคฺค- 
หิตโลโป  ฯ  ภวนฺติ  พุทธฺิสทฺธา  เอตสฺมา  นิมิตฺตโตติ  ภาโว 
ปสฺสทฺธิ  ฯ  ลหุโน  ภาโว  ลหุตา  ฯ  ตถาสทฺโท  อุปสหรณตฺโถ  ฯ 
จิตฺตสฺส  ลหุภาโว  จิตฺตลหุตา  น  ครนฺตีติ  ครู  เย  ธมฺมา  สตฺเต 
ครนฺติ  หึสนติฺ  อิติ  เต  ธมฺมา  ครู  ถีนมิทฺธาทโย  ฯ  คร ุ
หึสาย  กาเลตฺยาทินา  ณุ  ฯ  ครูน  ภาโว  ครุภาโว  กาย- 
จิตฺตาน  ครุภาโว  กาย...ภาโว  กายจิตฺตครุภาวสฺส  วูปสมน 
กาย...สโม  ฯ  โส  ลกฺขณ  ยาส  ตา  กาย...ขณา  ฯ 
        [๑๔]  กายสฺส  มุทุภาโว  กายมุทุตา  ฯ  อุโภ  ปสฺสทฺธิโย 
กาย...ขณา  ฯ  มุทติ  ตุสติ  สตฺโต  เอเตน  กาเยนาติ  มุท ุ
เวทนาทิกาโย  ฯ  มุท ุ โตสเน  กาเล...ณฺวาทโยติ  ณุ  ฯ 
มุทุโน  ภาโว    มุทุตา  ฯ  ถมฺภนฺติ  สตฺตา  เอเตหิ  ธมฺเมหีติ 
ถทฺธา  ทฏิ ิมานาทโย  ฯ  ถภ  ถมฺเม  พุธ...กตฺตริ  ธฒ... 
ฒา  จ  หจตุ...เธ  ฯ  ถทฺธาน  ภาโว  ถทธฺภาโว  กายจิตฺตาน 
ถทฺธภาโว  กาย...ภาโย  กายจิตฺตถทฺธภาวสฺส  วูปสมน  กาย...สโม 
โส  ลกฺขณ  ยาส  ตา  กาย...ขณา  ฯ 
        [๑๕]  กมฺมนิ  ทานสีลาทิปฺุญกิริยาย  สาธุ  กมฺมฺ  ฯ 
ตสฺส  กมฺม ฺสฺส  ภาโว  ปวตฺตินิมิตฺต  กมฺมฺตา  ฯ  กรณ 
กมฺม  ทานาทิกิริยา  ฯ  สาธน  สิชฺฌน  สาธุ  ฯ  สาธ  สสิทฺธิมฺหิ 
กาเล...ณฺวาทโยติ  ณุ  ฯ  กายสฺส  กมฺมฺตา  ทานสีลาทิกิริยาย 
                                                อภิ.๑๐๕  
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สมตฺถตา  กายกมฺมฺตา  ฯ  อกมฺมฺสฺส  ภาโว  อกมฺมฺภาโว 
กามจฺฉนฺทาทิกิเลสธมฺมา  ฯ  กายจิตฺตาน  อกมฺมฺภาโว 
กายจิตฺตากมฺมฺภาโว  กาย...ภาวสฺส  วูปสมน  กาย...สโม 
โส  ลกฺขณ  ยาส  ตา  กาย...ขณา  ฯ 
        [๑๖]  ปคุณสฺสาติ  อคิลานสฺส  ฯ  กิเลสาพาธาภาวา  ปกาเรน 
คุณยเต  วณฺณิยเตติ  ปคุเณ  โย  ขนฺโธ  กมฺมสาธน  ฯ  คุณ 
วณฺณเน  สพฺพ...วี  วาติ  อ  ฯ  ปกคฺุนฺติ  อสทฺธาทิกิเลสาพาธ- 
วิคโม  ฯ  ปคุณสทฺทโต  ณฺย  ฯ  ตเทว  ปคฺุ  ปาคฺุตา 
สกตฺเถ  ตา  ฯ 
        อุโภ  ปสฺสทฺธิโย  กายจิตฺตาน  เคล...ขณา  ฯ  คิลานาน 
กายจิตฺตาน  ภาโว  เคลฺ  อสทฺธิยาทิปาปธมฺมา  ฯ  เคลฺสฺส 
วูปสโม  เคล...สโม  โส  ลกฺขณ  ยาส  ตา  เคล...ขณา  ฯ 
        [๑๗]  อุชุกถาโวติ  กุฏิลตฺตรกรมายาสาเถยฺยาทิกิเลสวูปสโม  ฯ 
อรติกิเลสาภาวา  อกุฏิลภาเวน  ปวตฺตตีติ  อุชุ  โย  กาโย  ฯ 
อร  คมเน  กาเล...ณฺวาทโยติ  ช ุ กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  อรสฺส 
อุ  ฯ  อุชโุน  ภาโว  อุชุภาโว  ฯ  อุชุ  เอว  อุชุโก  ฯ  สพฺพโต 
โกติ  สพฺพโตสทฺเทน  กาคโม  ฯ  อุชกุสฺส  ภาโว  อุชุกตา 
กายสฺส  อุชกุตา  กายุชฺกตา  ฯ 
        ตา  ปสสฺทฺธิโย  กายจิตฺตาน  อาชฺ...ขณา  ฯ  กายจิตฺตานนฺติ 
อาชฺชวาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุชโุน  ภาโว  อาชฺชว  อาชฺชว 
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ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 10 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  10 
 
ลกฺขณ  ยาส  ตา  อาชฺชวลกฺขณา  ฯ  เอตา  ฉยุคลา 
ทรถวูปสมาทิลกฺขณา  โหติ  ฯ 
        [๑๘]  เอตา  กีทิเสหิ  ปจฺจเยหิ  สมุฏหนฺตีติ  อาห  ยถาก-ฺ 
กมนฺติอาทึ  ฯ  ยถากฺกม  ปน  เอตา  กายปสฺสทฺธิอาทโย  ฉยุคลา 
กาย...สมฏุานา  ฯ 
        กมสฺส  อนติกฺกม  ยถากฺกม  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
อารมฺภน  ทรน  อารมฺภา  ฯ  ภุส  อารมฺโภ  สารมฺโภ  ทรโถ  ฯ 
สารมฺโภ  อาทิ  เยส  ครุภาวาทีน  เต  สารมฺภาทโย  ฯ  อาทิสทฺเทน 
ครุภาวถทฺธภาวอกมฺมฺญภาวเคลฺภาวกุฏิลภาวาน  คหณ  ฯ 
สารมฺภาทโย  กโรตีติ  สารมฺภาทิกโร  โย  ธาตุกฺโขโภ  ฯ 
ขุภน  จลน  โขโภ  ฯ  ขุภิ  จลเน  ภาเว  จ  ฯ  ปวีอาทีน 
จตสฺสนฺน  ธาตูน  โขโภ  ธาตุกฺโขโภ  ธาตุวิสมตา  ฯ  สารมฺภาทิ- 
กโร  จ  โส  ธาตุกฺโขโภ  จาติ  สา...โขโภ  ฯ  ปฏิวรทฺุธา 
ปกฺขา  ปฏิปกฺขา  ฯ  สารมฺภาทิกรธาตุกฺโขภสฺส  ปฏิปกฺขา  สาร... 
ปกฺขา  ฯ  การณ  ปฏิจฺจ  ผล  เอติ  ปวตฺตติ  เอเตหิ  ธาตุสมตา- 
ทีหีติ  ปจฺจยา  ฯ  ธาตุสมตา  วาตปตฺตเสมฺหปโกปาภาวสปฺปายอุตุ- 
โภชนเสนาสนาทโย  ฯ  สารมฺภาทิกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขา  จ  เต 
ปจฺจยา  จาติ  สาร...ปจฺจยา  ฯ  สารมฺภาทิกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺข- 
ปจฺจเยหิ  สมุฏหนฺตีติ  สารมฺภาทิ...สมุฏานา  ยา  ฉยุคลา 
สารมฺภาทิ...เยหิ  สมฏุหนฺติ  อิติ  ตา  ฉยุคลา  สาร...านา  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๕  
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        ยถากฺกมนฺติ  สมุฏานาติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  เอตาติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  กายจิตฺตานนฺติ  สารมฺภาทีติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ 
สาร...านาติ  เอตาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        อิท  วุตฺต  โหติ  เอตา  เทฺว  ปมยุคลา  กายจิตฺตาน 
สารมฺภกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏานา  เทฺว  ทุติยยุคลา 
ครุภาวกรธาตุกโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏานา  เทฺว  ตติยยุคลา 
ถทฺธภาวกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏานา  เทฺว  จตุตฺถยุคลา 
อกมฺมฺภาวกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏานา  เทฺว  ปฺจยคุลา 
เคลฺกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏานา  เทฺว  ฉฏยุคลา 
กุฏิลภาวกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏานาติ  ฯ 
        [๑๙]  กายสทฺโท  สมุหวจโน  ฯ  โส  เจตฺถ  เวทนาทิกฺ- 
ขนฺธตฺตย  ฯ  อติจฺฉาวเสน  หิ  สทฺโท  วิสิฏวุตฺติ  โหตีติ  อาห 
กาโยติ  เจตฺถาติอาทึ  ฯ  เอตฺถ  เอเตสุ  ฉสุ  ยุคเลสุ  กาโย 
อิติ  จ  เวทนาทิกฺขนฺธตฺตยสฺส  คหณ  ฯ 
        จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  เวทนา  อาทิ  เยส  สฺาทีน 
เต  เวทนาทโย  ฯ  อาทิสทฺเทน  สฺาสงฺขาราน  คหณ  ฯ 
เวทนาทโย  จ  เต  ขนฺธา  จาติ  เวทนาทิกฺขนฺธา  ฯ  เวทนาทิกฺ- 
ขนฺธาน  ตย  เวทนา...ตย  ฯ  คหิยเต  คหณ  ภาวสาธน  ฯ 
        กาโยติ  คหณนฺติ  ปเท  อากาโร  ฯ  เอตฺถาติ  คหณนฺติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  เวท...ยสฺสาติ  คหณนฺติ  ปเท  กมมฺ  ฯ 
คหณนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๕  
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        [๒๐]  กสฺมา  อิเธว  เทฺว  เทฺว  ธมฺมา  วุตฺตา  นนุ 
สมาธิอาทโย  วิย  เอเกเก  ธมฺมา  วตฺตพฺพาติ  อาห  ยสฺมา 
เอเตตฺยาทึ  ฯ  เทฺว  เทฺว  เอเต  ธมฺมา  ปสฺสทฺธิอาทโย  ธมฺมา 
เอกโต...ธมฺเม  กายจิตฺตทรถาทิเก  ปจฺจนิกธมฺเม  ยสฺมา  หนนฺติ 
วินาเสนฺติ  ตสฺมา  อิเธว  ปสฺสทฺธิอาทิเกเยว  ทุวิธตา  ภควตา  วุตฺตา 
สมาธิอาทีสุ  ทุวิธตา  น  วุตฺตา  ฯ 
        อตฺตโน  อนุรูป  ยถาสก  ฯ  ปฏิปกฺขา  จ  เต  ธมฺมา 
จาติ  ปฏิปกฺขธมฺมา  อุทฺธตาทิถีนาทิมิทฺธาทิกามจฺฉนฺทาทิอสทฺธาทิ- 
มายาทโย  ฯ  หรนฺตีติป  อตฺถิ  ฯ  เอวสทฺโท  สมาธิอาทโย 
นิวตฺเตติ  ฯ  เทฺว  วิธา  ปการา  เยส  ปสฺสทฺธิอาทีน  เต  ทุวิธา 
ทุวิธาน  ภาโว  ทุวิธตา  ฯ  สมาธิ  อาทิ  เยส  สทฺธาปฺาทีน 
เต  สมาธิอาทโย  ฯ 
        ยสฺมาติ  หนนฺตีติ  ปเท  กริิยาปรามสน  ฯ  เอเต  เทฺว 
เทฺวติ  ธมฺมาต  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ธมมฺาติ  หนนฺตีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  เอกโตติ  หุตฺวาติ  ปเท  อาธาโร๑  ฯ  หุตฺวาติ  หนนฺตีติ  ปเท 
วิเสสน  ฯ  ยถากนฺติ  หนนฺตีติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ  ปฏิ... 
ธมฺเมติ  หนนฺตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ตสฺมาติ  วุตฺตาติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
อิเธวาติ  วุตฺตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ทวิุธตาติ  วุตฺตาติ  ปเท 
๑.  ตติยาวิเสสเนน  ภวิตพฺพ  ฯ 

                                                อภิ.๑๐๖  
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กมฺม  ฯ  นาติ  วุตฺตาติ  ปเท  ปฏิเสโธ  ฯ  สมา...ทสีูติ  วุตฺตาติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ 
        น  สมาธิอาทีสูติ  สมาธิอาทโย  เอเกเก  หุตฺวา  อุทฺธจฺจาทิ- 
ปฏิปกฺข  หนนฺติ  ตสฺมา  สมาธิอาทีสุ  ทุวิธตา  น  วุตฺตาตฺยา- 
ธิปฺปาโย  ฯ 
        [๒๑]  อปรมฺป  การณ  ญาเปนฺโต  อาห  อปจาติอาทึ  ฯ 
อปจ  อปโร  นโย  จิตฺต...ภาโว  โหติ  กาย...วเสน  ปสฺสทฺธาทิ- 
ภาโว  โหติ  อิติ  ตสฺมา  ตทตฺถสนฺทสฺสนตฺถฺจ  เอตฺถ 
ปสฺสทฺธิอาทิเก  ทุวิธตา  ภควตา  วุตฺตาติ  โยชนา  ฯ 
        จิตฺตปสฺสทฺธิ  อาทิ  เยส  จิตฺตลหุตาทีน  เต  จิตฺต- 
ปสฺสทฺธิอาทโย  ฯ  เอวสทฺโท  รูปกาย  นิวตฺเตติ  ฯ  ปสฺสมฺภน 
ปสฺสทฺธิ  ภาวสาธน  ฯ  ปสฺสทฺธิ  อาทิ  ยสฺส  ลหุภาวาทิกสฺส  โส 
ปสฺสทฺธาติ  ฯ  อาทิสทฺเทน  ลหุมุทุกมมฺฺปคุณอุชุภาวาน  คหณ  ฯ 
ภวน  ภาโว  ปสฺสทฺธาทิ  เอว  ภาโว  ปสฺสทฺธาทิภาโว  ฯ  กาย- 
ปสฺสทฺธิ  อาทิ  เยส  ลหุตาทีน  เต  กายปสฺสทฺธิอาทโย  ฯ 
ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  รูป  เอว  กาโย  รูปกาโย  ฯ  อปสทฺโท 
น  เกวล  เวทนาทิกฺขนฺธตฺตย  ปสฺสทฺธภิาโวติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
ตาหิ  กายปสฺสทฺธิอาทีหิ  สมุฏาตีติ  ตสมุฏาน  ย  รูป 
ตาหิ  ...สมุฏาติ  อิติ  ตสฺมา  ต  รูป  ตสมุฏาน  ฯ  นิคฺคหิตา- 
คโม  ฯ  อุกฺกฏภาว  นีต  คต  ปณีต  ฯ  นิ  ปาปุณเน  พุธ...ร ิ
                                        อภิ.๑๐๖  
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โท  ธสฺส  จาติ  จสทฺเทน  นสฺส  โณ  กวฺจาทิมชฺฌุตฺยาทินา 
ทีโฆ  ฯ  ปณีตฺจ  ต  รูปฺจาติ  ปณีตรูป  ตสมุฏานฺจ 
ปณีตรูปฺจาติ  ต...รูป  ฯ  ผริยเต  ผรณ  ฯ  ตสมุฏานปณีต- 
รูปสฺส  ผรณ  ต...รณ  ฯ  ตสมุ...ผรณสฺส  วโส  สมฺพชฺฌน 
ตสมุ...วโส  ฯ  โส  อตฺโถ  ตทตฺโถ  ยถาวุตฺโต  ปสฺสฏาทิ- 
ภาวสงฺขาโต  อตฺโถ  กมฺมธารโย  ฯ  ตทตฺถสฺส  สนทฺสฺสน  ปกาสน 
ตทตฺถสนฺทสฺสน  ฯ  จสทฺโท  ปรุิมนเย  เหตุ  สมปฺณฺเฑติ  ฯ 
        จิตฺต...อาทีหีติ  โหตีติ  ปเท  กรณ  เหตุ  วา  ฯ  จิตฺตสฺเสวาติ 
ปสฺสทฺธาทีติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปสสฺ...ภาโวติ  โหตีติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  กาย...ทีหติี  โหตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  รปู...สาปติ 
ปสฺสทฺธาทีติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตส...วเสนาติ  ปสฺสทฺธาทีติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  วุตฺตาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ตท...นตฺถนติฺ 
วุตฺตาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  เอตฺถาติ  วุตฺตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
ทุวิธตาติ  วุตฺตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๒๒]  สพฺเพสมฺป  โสภณาน  สาธารณา  กสฺมา  นิยเมน 
เอกนฺเตน  เตสุ  โสภเณสุ  เจตสิกาน  อุปฺปชฺชนโต  อิติ  ตสฺมา 
เจตสิกา  โสภณสาธารณา  ฯ 
        โสภณานนฺติ  สาธารณาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  สพฺพโสภณ- 
จิตฺตาน  คหณตฺถ  สพฺเพสมฺปติ  ปกฺขิตฺต  ฯ  สพฺเพสนฺติ  โสภณานนฺติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อปสทฺโท  อวยว  อเปกฺขติ  ฯ  สาธารณาติ 
                                        อภิ.๑๐๖  
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 ิลิงฺคตฺโถ  ฯ  นิยเมนาติ  อุปฺปชฺชนาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
เตสูติ  อุปฺปชฺชนาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อุปฺปชฺชนโตติ  สาธารณาติ 
ปเท  เหตุ  ฯ  อิตีติ  โสภ...รณาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  โสภ... 
รณาติ  สฺา  ฯ  โสภณาน  สาธารณา  โสภณสาธารณา 
จตุตฺถีตปฺปุริโส  ฯ 
        [๒๓]  เอตาย  วิรติยา  สมฺมา  วจน  ปุคฺคลา  วทนฺติ  อิติ 
ตสฺมา  สา  วิรติ  สมฺมาวาจา  กิตนฺตตติยาตปฺปุริโส  ฯ 
        สมฺมาติ  ตติยตฺเถ  นปิาโต  ฯ  สมมฺาติ  วทนฺตีติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  เอตายาติ  วทนฺตีติ  ปเท  กรณ  ฯ  วจ  วิยตฺติย 
วาจาย  อิตฺถิย...โว  วาติ  อ  อฺเสุ  จ  ปุน  อา  ฯ 
        [๒๔]  เจตนาวิฺตฺติโย  นิวตฺเตตุ  วจีทุจฺจริตวิรตีติ 
วุตฺต  ฯ  วจนติฺ  เอตายาติ  วจี  ชนา  เอตาย  วิฺตฺติยา  วจน 
วจนฺติ  อิติ  ตสฺมา  สา  วิฺตฺติ  วจี  ฯ  วจ  วิยตฺติย  วาจาย 
อิตฺถิ...วาติ  อ  นทาทิโต  วา  อี  ฯ  อีการนฺโตเยว  วจีสทฺโท  ฯ 
จริตพฺพนฺติ  จริต  ย  ธมฺมชาต  ชเนหิ  จริตพฺพ  กตฺตพฺพ  อิติ 
ต  ธมฺมชาต  จริต  ฯ  ทุฏุ  จริต  ทุจฺจริต  กมฺมธารโย  ฯ 
ทุฏูติ  จริตนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  วจิยา  ทุจฺจริต  วจีทุจฺจริต  ฯ 
วจิยาติ  ทุจฺจริตนฺติ  ปเท  กรณ  ฯ  วิรมณ  วิรติ  ฯ  วิปุพฺโพ  รมุ 
วิรมเณ  อิตฺถ.ิ..วาติ  ติ  คมขนหนรมาทีนมนฺโตติ  ธาตฺวนฺตโลโป  ฯ 
วจีทุจฺจริตโต  วิรติ  วจีทุจฺจริตวิรติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๐๖  
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        [๒๕]  สา  วจีทุจฺจริตวิรติ  มุสาวาทา...เวรมณี  อิติ 
จตุพฺพิธา  ฯ  จตฺตาโร  วิธา  ปการา  ยสฺสา  วิรติยา  สา 
จตุพฺพิธา  ฯ  มุสาติ  อภูตวตฺถุวาจโก  นิปาโต  ตสฺมา  มุสาติ 
ปทสฺส  อภูต  วตฺถุนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อภูต  วตฺถุ  ตุจฺฉโต  วทนฺติ 
เอเตนาติ  มุสาวาดท  ชนา  เอเตน  ธมฺเมน  อภูต  วตฺถุ  ตุจฺฉโต 
วทนฺติ  อิติ  ตสฺมา  โส  ธมฺโม  มุสาวาโท  เจตนา  ทุติยา- 
ตปฺปุริสกรณสาธน  ฯ  มสุาสทฺทโต  ทุติยา  ฯ  สพฺพาสมิจฺจาทินา 
โลโป  ฯ  มสุาสทฺทุปปโท  วท  วิยตฺติย  วาจาย  ธาตุยา 
กมฺมาทิมฺหิ  โณ  ณโลปวุฑฺฒิ  ฯ  วิรมนฺติ  เอตายาติ  เวรมณี 
ชนา  เอตาย  วิรติยา  วิรมนฺติ  อิติ  ตสมฺา  สา  วิรติ 
เวรมณี  ฯ  วิปุพฺโพ  รม ุ รมเณ  กตฺตุ...สุ  จ  อนกา  ยุณฺวูน 
รหาทิโต  โน  ณ  นทาทิโต  วา  อี  เตสุ  วุฑฺฒีติอาทินา  วิการสฺส 
เอกาโร  ฯ  วิรมณ  วา  เวรมณี  ภาวสาธน  ฯ  วิปุพฺโพ  รมุ 
นนฺทาทีหิ  ยุ  ฯ  เสส  ปุพฺพว  ฯ 
        ปสติ  สามตฺถิย๑  สจุณฺเณติ  วิกฺขิปตีติ  ปสุณา  ยา 
วาจา  ฯ  ปส  สจุณฺณเน  กตฺตุ...สุ  จ  ยุ  อนกา  ยุณฺวูน 
รหาทิโต  โน  ณ  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  อสฺสุ  อิตฺถยิมโต 
อาปจฺจโย  ฯ  ปยภาว  สฺุ  กโรตีติ  วา  ปสุณา  ยา  วาจา 
ปย...อิติ  ตสมฺา  สา  วาจา  ปสุณา  ฯ  ปสฺุปุพฺโพ  กร 
กรเณ  กตฺตุ...สุ    จ  ย ุ อโน  รหาทิโต  โน  ณ  กฺวจิ 
๑.  สามคฺคิยนตฺิ  มฺเ  ฯ 

                                                อภิ.๑๐๖  
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ธาตูติอาทินา  ยสทฺทสฺส  สทฺทสฺส  กรธาตุสฺส  อการสฺส  จ 
โลโป  อาปจฺจโย  ฯ  ปสณุ  วจนฺติ  เอตายาติ  ปสุณาวาจา 
ชนา  เอตาย  ธมฺมชาติยา  ปสุณ  วจน  วจนฺติ  อิติ  ตสฺมา  สา 
ธมฺมชาติ  ปสุณาวาจา  เจตนา  ฯ  มชฺเฌ  อาการสฺส  น  รสฺโส  ฯ 
วจ  วิยตฺติย  วาจาย  อิตฺถิยมติยโว  วาติ  อ  อฺเสุ  จ  วุฑฺฒิ 
ปุน  อาปจฺจโย  ฯ 
        ปร  ชน  อุสฺสาเปติ  ทาเหตีติ  ปรสุ  ย  วจน  ปร 
ชน  อุ...เหติ  อิติ  ตสฺมา  ต  วจน  ปรสุ  อปฺปยวจน  ฯ 
ปรสทฺทุปปโท  อุส  ทาเห  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ  ปรุส 
เอว  ผรุส  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒีติอาทินา  ปสฺส  โผ  ฯ  ผรสุ  วจนฺติ 
เอตายาติ  ผรุสวาจา  ชนา  เอตาย  เจตนาย  ผรุส...อิติ  ตสฺมา 
สา  เจตนา  ผรุสวาจา  ฯ  ผรุสวาจาติป  ฯ  มชฺเฌ  ทีโฆ  ฯ 
        สนฺติ  สขุหิตวาจโก  อุปสคฺโค    ฯ  ส  สุข  หติฺจ  ผรตีติ 
สมฺผ  ย  วจน  ส  สุข  หติฺจ  ผรติ  วิสรติ  วินาเสติ  อิติ 
ตสฺมา  ต  วจน  สมฺผ  ฯ  สปุพฺโพ  ผร  วิสรเณ  ฯ  วิสรณ 
วินาสน  ฯ  กฺวิ  จ  ธาตฺวนฺตสฺส  โลโป  กฺวิมฺหิ  กวิฺโลโป  จ  ฯ 
สมฺผ  ปลปติ  เอเตนาติ  สมฺผปฺปลาโป  ชโน  เอเตน  ธมฺเมน 
สมฺผ  อนุปการ  ยงฺกิฺจิ  วจน  ปลปติ  กเถติ  อิติ  ตสฺมา  โส 
ธมฺโม  สมฺผปฺปลาโป  ฯ  ปปุพฺโพ  ลป  กถเน  สพฺพโต... 
วาติ  อ  อฺเสุ  จ  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๖  
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        สาติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  จตุพฺพิธาติ  สาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
มุสา...มณีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  จตุพฺพิธาติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ 
        [๒๖]  กมฺมเมว  กมมฺนฺโต  สุตฺตนฺตวนนฺตาทโท  วิย  ฯ 
เอวสทฺโท  กมฺมสฺส  อนฺโตติ  ตปฺปุริส  นิวตฺเตติ  ฯ  อนฺตสทฺโท 
ตพฺภาเว  วตฺตติ  ฯ  อนฺตสทฺโท  วาจาสิลิฏตฺถ  ปกฺขิตฺโต  ฯ  สุตฺต 
เอว  สุตฺตนฺต  ฯ  วน  เอว  วนนฺต  ฯ  สตฺุตนฺตฺจ  วนนฺตฺจ 
สุตฺตนฺตวนนฺต  ฯ  สุตฺตนฺตวนนฺต  อาทิ  เยส  พฺรหมฺชาลสุตฺตนฺตาทีน 
เต  สุตฺต...ทโย  ฯ 
        สมฺมา  ปวตฺโต  กายกมฺมนฺโต  สมฺมากมฺมนฺโตติ  ตติยา- 
ตปฺปุริโส  ฯ  สมฺมาติ  นิปาโต  ฯ  ตโต  นา  สพฺพาสมิจฺจาทินา 
นาโลโป  ฯ  ปวตฺโตติ  ปท  ตติยาตปฺปุริสภาว  สฺาปนตฺถ 
ปกฺขิตฺต  ฯ  กายทฺวาเร  ปวตฺโต  กมฺมนฺโต  กายกมมฺนฺโต  ฯ 
กายสทฺโท  วจีมโนกมฺมาน  นิวตฺตนตฺถ  ปกฺขิตฺโต  ฯ 
        สมฺมาติ  ปวตฺโตติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺโตติ 
กายกมฺมนฺโตติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  กาย...มนโฺตติ  ปททฺวย 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  กายทุจฺจริตวิรตีติ  ตสฺส  สรูป  ฯ 
        [๒๗]  กาเยน  ทุจฺจริต  กายทุจฺจริต  ฯ  กายทจฺุจริตโต 
วิรติ  กาย...รติ  ฯ  สา  กายทุจฺจริตวิรติ  ปาณา...มณี  อิติ 
ติวิธา  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๖  
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        ปาณสฺส  อติปาโต  ปาณาติปาโต  ปาณวโธ  ฯ  น  ทินฺน 
อทินฺน  อทินนฺสฺส  อาทาน  อทินฺนาทาน  ฯ  กามิยเตติ  กาโม 
โย  เมถุนธมโฺม  ชเนน  กามิยเต  อิจฺฉิยเต  อิติ  ตสมฺา  โส 
เมถุนธมฺโม  กาโม  ฯ  เมถุนวีติกฺกมสงฺขาเตสุ  กาเมสุ  มิจฺฉาจรณ 
กาเมสุมิจฺฉาจาโร  อลุตฺตสมาโส  ฯ 
        สาติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  ติวิธาติ  สาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อิตีติ 
ติวิธาติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ 
        เอเตน  ธมฺเมน  สตฺตา  อาชีวนฺติ  อิติ  ตสฺมา  โส  ธมโฺม 
สมฺมาอาชีโว  ฯ  มิจฺฉาชีววิรตีติ  อิท  ตสฺส  สรูป  ฯ  มิจฺฉา 
อาชีวนฺติ  เอเตน  กุหนาทินาติ  มิจฺฉาชีโว  ฯ  วิรมณ  วิรติ  ฯ 
มิจฺฉาชีวโต  วิรติ  มิจฺฉาชีววิรติ  ฯ 
        [๒๘]  สมฺมาอาชีวสฺส  เภท  าเปนฺโต  อาห  โสตฺยาทึ  ฯ 
โส  ปน  สมมฺาอาชีโว  อาชีว...สตฺตวิโธ  วา  โส  สมฺมาอาชีโว 
กุหนา...พหุวิโธ  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  อาชีวน  ชีวิตสฺส  วตฺตน  อาชีโว 
อาชีวสฺส  เหตุ  อาชีวเหตุ  ฯ  กายทุจฺจริตฺจ  วจีทุจฺจริตฺจ 
กายวจีทุจฺจริต  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒีติอาทินา  ปุพฺพปเท  อุตฺตรปทโลโป  ฯ 
อถวา  ฯ  กาโย  จ  วจี  จ  กายวจี  กายวจีหิ  ทุจฺจริต 
กายวจีทุจฺจริต  อาชีวเหตุ  จ  ต  กายวจีทุจฺจริตฺจาติ  อาชีวเหตุ- 
กายวจีทุจฺจริต  ฯ  วิรมิยเต  วิรมณ  ภาวสาธน  ฯ  วิรมณสฺส 
                                        อภิ.๑๐๖  
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วโส  สมฺพชฌฺน  วิรมณวโส  ฯ  สตฺต  วิธา  ปการา  เอตสฺส 
สมฺมาอาชีวสฺสาติ  สตฺตวิโธ  ฯ  กุหนาติ  ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺ- 
สิตสฺส  ปาปจฺฉสฺส  เตน  เตน  อุปาเยน  วิมฺหาปนา  กุหนา  นาม  ฯ 
กุห  วิมฺหาปน  นนฺทาทีหิ  ย ุ อนกา  ยณฺุวูน  ฯ  สา  ติวิธา 
ปจฺจยปฏิเสวนสามนฺตชปฺปตอิริยาปถสณฺปนวเสน  ฯ  ตตฺถ  จีวราทีหิ 
นิมนฺติตสฺส  ตทตฺถิกสฺเสว  สโต  ปาปจฺฉต  นิสฺสาย 
ปฏิกฺขิปเนน  เต  จ  คหปติเก  อตฺตนิ  สุปติฏ ิตสทฺเธ  ตฺวา  ปุน 
เตส  อโห  อยฺโย  อปฺปจฺโฉ  น  กิฺจิ  ปฏิคฺคณฺหิตุ  อิจฺฉติ 
สุลทฺธ  วต  โน  อสฺส  สเจ  อปฺปมตฺตกมฺป  ปฏิคฺคณฺเหยฺยาติ 
นานาวิเธหิ  อุปาเยหิ  ปณีตานิ  จีวราทีนิ  อุปนาเมนฺตาน  ตทนุคฺ- 
คหกามตฺเว    อาวีกตฺวา  ปฏิคฺคหเณน  จ  ตโต  ปภูติ  อป 
สกฏภาเรหิ  อุปนามเหตุภูต  วิมฺหาปน  ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาตา 
กุหนา  ฯ  ปาปจฺฉสฺเสว  ปน  สโต  โอ  เอวรูป  จีวร  ธาเรติ 
โส  สมโณ  มเหสกฺโขติอาทินา  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาธิคมปริทีปน- 
วาจาย  ตถา  วิมฺหาปน  สามนฺตชปฺปตสงฺขาตา  กุหนา  นาม  ฯ 
ปาปจฺฉสฺเสว  ปน  สโต  สมาหิตสฺเสว  สมฺภาวนาธิปฺปาเยน  ปณิธาย 
สณฺาปเตน  คมนาทิอิริยาปเถน  วิมฺหาปน  อิริยาปถสณฺปน- 
สงฺขาตา  กุหนา  นาม  ฯ  ลปนาติ  อตฺตาน  อุปเนตฺวา  อห  ติสฺโส 
มยิ  ราชา  ปสนฺโน  มยิ  อสุโก  จ  ราชมหามตฺโต  ปสนฺโนติ 
เอว  อตฺตูปนายิกา  ลปนา  ฯ  ลปวเสน  วุตฺตา  ปจฺจยปฏิสยุตา 
                                        อภิ.๑๐๖  
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วาจา  เจว  อนุปยภาณิตาปาตุกมฺยตามุคฺคสุปฺปตาปาริภฏยตา  จ 
ลปนา  นาม  ฯ  ตตฺถ  อนปุยภาณิตาติ  สจฺจานุรูป  ธมฺมานุรูป  วา 
อนปโลเกตฺวา  ปุนปฺปุน  ปยภณน  ฯ  ปาตุกมฺยตาติ  นีจวุตฺติตา 
อตฺตาน  เหฏโต  เหฏโต  เปตฺวา  ปวตฺตน  ฯ  มุคฺคสุปฺปตาติ 
มุคฺคสุปฺเป  อปกฺกมุคฺคสทิเสน  อปฺปสจฺเจน  สมนฺนาคตวจนตา  ฯ 
ปาริภฏยตาติ  กลุทารกาน  องฺเก  ปริหรณาทิก  ปรภิฏสฺส  กิจฺจ  ฯ 
เอวมย  สพฺโพป  กิรยิเภโท  ลปนาเตฺวว  วุจฺจตีติ  ฯ  กุหนา  จ 
ลปนา  จ  กหุนาลปนา  ฯ  มชฺเฌ  รสฺโส  น  โหติ  ฯ  อถวา  ฯ 
กุหนา  จ  อาลปนา  จ  กหุนาลปนา  ฯ  อาลปนาติ  อาทิโต  อถนา  ฯ 
กุหนาลปนา  อาทิ  เยส  มจฺิฉาชีวาน  เต  กุหนาลปนาทโย  ฯ 
อาทิสทฺเทน  เนมิตฺตกตา  นิปฺเผสิกตา  ลาเภน  ลาภ  ชิคึสตาติ 
เอวมาทโย  ปาปธมฺมา  สงฺคหิตา  ฯ  ตตฺถ  ปเรส  ปจฺจยทาน- 
สฺโชนก  กายวจีกมฺม  เนมิตฺตกตา  นาม  ฯ  ยา  ปริกโถภาสา 
นิมิตฺตกมฺมนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  อกฺโกสนวมฺภนครหนาทีหิ  ยถา  ทายโก 
อวณฺณภยา  ทสฺสติ  เอวนฺต  นิปฺปฬน  นิปฺเผสิกตา  นาม  ฯ 
อย  หิ  ยสฺมา  เวฬุเปสิกาย  วิย  อพฺภงฺค  ปรสฺส  คุณ 
นิปฺเปเสติ  ยสฺมา  วา  คนฺธชาต  ปสิตฺวา  คนฺธมคฺคนา  วิย  ปรสฺส 
คุเณ  นิปสิตฺวา  เอสนา  ลาภมคฺคนา  โหติ  ตสฺมา  นิปฺเปสิกตาติ 
วุจฺจติ  ฯ  เอกสฺมึ  ปน  กุเล  ลทฺธามิสสฺึ  อฺตฺถ  ทานวเสน 
ลาเภน  ลาภสฺส  ปตฺถนา  ลาเภน  ลาภ  ชิคึสตา  นาม  ฯ  อิเม  จ 
                                        อภิ.๑๐๖  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 22 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  22 
 
กุหนาทโย  ปฺจป  ตถา  ตถา  ปวตฺตา  โลภาทิอกสุลจิตฺตุปฺปาทาติ 
เวทิตพฺพา  ฯ  มิจฺฉา  อาชีวนฺติ  เอเตหีติ  มิจฺฉาชีวา  ปาปปุคฺคลา 
เอเตหิ  กุหนาทีหิ  มิจฺฉา  อาชีวนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เต  กุหนาทโย 
มิจฺฉาชีวา  ฯ  กุหนาลปนาทโย  จ  เต  มิจฺฉาชีวา  จาติ  กุห... 
ชีวา  ฯ  วิรมยิเต  วิรมณ  กุหนาลปนาทิมิจฺฉาชีเวหิ  วิรมณ 
กุห...มณ  กหุ...วิรมณสฺส  วโส  สมพฺชฺฌน  กุห...วโส  ฯ 
พหุ  วิธา  ปการา  ยสฺส  สมฺมาอาชีวสฺส  โส  พหุวิโธ  ฯ 
        วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ  โสติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อาชีว...เสนาติ 
สตฺตาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  สตฺตวิโธติ  โสติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
กุห...เสนาติ  พหูติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  พหุวิโธติ  โสติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๒๙]  สมฺมาวาจาทีน  ติณฺณ  วิรตีน  ปจฺเจก  ติวิธภาว 
าเปนฺโต  ติวิธาตฺยาทิมาห  ฯ  ติวิธาป  ปน  เอตา  วิรติโย 
ปจฺเจก  สมฺปตฺตา...วเสน  ติวิธา  ฯ 
        ตโย  วิธา  ปการา  เอตาส  วิรตีนนฺติ  ติวิธา  ฯ  อปสทฺโท 
อวยวาเปกฺโข  ฯ  ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  สมฺปชชฺตีติ  สมฺปตฺต 
ย  ปาณาทิวตฺถุ  สมฺปชฺชติ  ปาปุณาติ  อิติ  ตสฺมา  ต  วตฺถ ุ
สมฺปตฺต  ฯ  สปุพฺโพ  ปท  ปาปุณเน  พุธ...กตฺตริ  คุปาทีนฺจาติ 
ธาตฺวนฺตโลโป  ทฺวิตฺตฺจ  ฯ    สลี  สมฺมา  อาทิยเต  สมาทาน 
ภาวสาธน  ฯ  สอาปุพฺโพ  ทา  ทาเน  นนฺทาทีหิ  ยุ  ฯ  กิเลสสฺส 
                                        อภิ.๑๐๖  
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สมุจฺเฉทน  สมุจฺเฉโท  ฯ  วิรมณ  วิรติ  ฯ  สมฺปตฺตวิรติ  จ 
สมาทานวิรติ  จ  สมุจฺเฉทวิรติ  จ  สมฺปตฺต...วิรติโย  ฯ  มชฺเฌ 
วิรติสทฺททฺวยโลโป  ฯ  ตตฺถ  สมฺปตฺตวตฺถุโต  วิรติ  สมฺปตฺต- 
วิรติ  ฯ  สมาทาเนน  วิรติ  สมาทานวิรติ  ฯ  สมุจฺเฉเทน  วิรติ 
สมุจฺเฉทวิรติ  ฯ  สมฺปตฺต...วิรตีน  วโส  สมฺพชฌฺน  สมฺปตฺต... 
วโส  ฯ 
        ติวิธาปติ  เอตาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอตาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
ปจฺเจกนฺติ  ติวิธาติ  ปเท  วิเสสน  ฯ  สมฺป...วเสนาติ  ติวิธาติ 
ปทสฺส  ตติยาวิเสสน  ฯ  ติวิธาติ  เอตาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๓๐]  กสฺมา  ปน  สมฺมาวาจาทโย  วิรติโย  นามาติ  ปุจฺฉ 
มนสิกตฺวา  วิรติโย  นามาติ  ปท  อุทธฺริตฺวา  วุตฺตนเยน  เปตฺวา 
ยถา...ณโตติ  เหตุ  ปกฺขิตฺโต  ฯ  ตโย  เจตสิกา  วิรติโย  นาม 
กสฺมา  ยถา...วิรมณโต  ฯ 
        ยถาวุตฺตทุจฺจริเตหีติ  วจีทุจฺจริตกายทุจฺจริตอาชีวเหตุกายวจี- 
ทุจฺจริเตหิ  ฯ  ทุจฺจริเตหิ  วิรมนฺตีติ  วิรติโย  ฯ  วุตฺตา  ปการา 
เยส  ทุจฺจริตานิ  ตานิ  ยถาวุตฺตานิ  ฯ  ยถาวุตฺตานิ  จ  ตานิ 
ทุจฺจริตานิ  จาติ  ยถาวุตฺตทุจฺจริตานิ  ฯ  วิรมิยเต  วิรมณ  ฯ 
        วิรติโย  นามาติ  ปตปท  ฯ  ยถา...เตหีติ  วิรมณโตติ 
ปเท  อปาทาน  ฯ  วิรมณโตติ  วิรติโย  นามาติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๖  
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        [๓๑]  ยา  ธมฺมชาติ  ปรทุกฺเข  สติ  สาธูน  หทยเขท  กโรติ 
ชเนติ  วา  ยา  ธมฺมชาติ  ปรทุกฺข  กริติ  วิกฺขิปติ  วา  ยา 
ธมฺมชาติ  ต  ปรทุกฺข  กิณาติ  หึสติ  วา  ยา  ธมฺมชาติ 
ปุคฺคเลน  ทุกฺขิเตสุ  สตฺเตสุ  กริยติ  ปสาริยติ  อิติ  ตสฺมา 
สา  ธมฺมชาติ  กรุณา  ฯ 
        ปเรส  ทุกฺข  ปรทุกขฺ  ฯ  สาเธนฺติ  อตฺตปรหิตนฺติ  สาธู 
เย  ปุคฺคลา  อตฺตปรหิต  สาเธนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เต  ปุคฺคลา 
สาธู  สปฺปุรสิา  ฯ  สาธ  สิทฺธิย  กาเล  วตฺตมานาตีเต  ณฺวาทโยติ 
ณุ  ฯ  หรตีติ  หทย  ย  ธมมฺชาต  จิตฺต  นิสฺสยภาเวน  หรติ 
อิติ  ตสฺมา  ต  ธมฺมชาต  หทย  หทยสสฺ  วตฺถ ุ ฯ  หร  หรเณ 
กาเลตฺยาทินา  โย  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  รสฺส  โท  ฯ  ขิชชฺน 
เขโท  ฯ  ขิท  เขเท  ฯ  เขโท  กิลมน  ฯ  ภาเว  จ  ฯ  หทยสฺส 
เขโท  หทยเขโท  ฯ  ชเนตีติ  กโรตีติ  ปทสฺส  วิวรณ  ฯ  วิกฺขิปตีติ 
กิรตีติ  ปทสสฺ  วิวรณ  ฯ  หึสตีติ  กิณาตีติ  ปทสฺส  วิวรณ  ฯ 
ทุกฺข  อิต  คต  สฺาต  เยส  สตฺตาน  เต  ทุกฺขิตา  ฯ 
        ปรทุกฺเขติ  สตีติ  ปเท  ลกฺขณวนฺต  ฯ  สตีติ  ลกฺขณ- 
กิริยา  ฯ  สาธูนนฺติ  หทยาติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ  หทยเขทนฺติ  กโรติ 
ชเนติ  ปททวฺเย  กมฺม  ฯ  ปรทุกฺขนฺติ  กิรติ  วิกฺขิปตีติ  ปททฺวเย 
กมฺม  ฯ  ตนฺติ  กิณาติ  หสึตีติ  ปททฺวเย  กมฺม  ฯ  ทุกฺขิเตสูติ 
                                        อภิ.๑๐๖  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 25 

                        ทุติยปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา  25 
 
กิริยติ  ปสารยิตีติ  ปททฺวเย  อาธาโร  ฯ  กริิยตีติ  กมฺมวาจก  ฯ 
ตโย  วาสทฺทา  วิกปฺปา  ฯ  อิตีติ  สภาวเหตุ  ฯ  กรุณาติ  สฺา  ฯ 
        กโรตีติ  กรุณา  กตฺตุสาธน  ฯ  กร  ชนเน  กาเล 
วตฺตมานาทินา  ยุ  อนกา  ยุณฺวูณ  รหาทิโต  โน  ณ  กฺวจิ 
ธาตูติอาทินา  อการสฺสุ  นเย  อิตฺถิยมโต  อาปจฺจโย  นเย 
สิ  เสสโต  โลป  ฆสิป  ฯ  กริตีติ  วา  กรุณา  กตฺตุสาธน  ฯ 
กิร  วิกฺขิปเน  ย ุ ฯ  เสส  ปุพฺพว  ฯ  กวฺจิ  ธาตูติอาทินา  อิสฺส 
อ  อสฺสุ  จ  ฯ  กิณาตีติ  วา  กรุณา  ฯ  ก ิ หึสาย  กาเลตฺยาทินา 
รุณปจฺจโย  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  กิสทฺเท  อิสฺส  อ  ปุน  อา  ฯ 
กิริยตีติ  วา  กรุณา  กมฺมสาธน  ฯ  กิร  ปสารเณ  ย ุ ฯ  เสส 
ปุพฺพว  ฯ 
        สา  กรณุา  ปรทุกฺขา...ขณา  ฯ  ปเรส  ทุกฺข  ปรทุกฺข 
ปรทุกฺขสฺส  อปนยน  ปร...นยน  ปรทุกฺขาปนยน  กาเมตีติ 
ปร...กาโม  ปุคฺคโล  ฯ  ปรทุกฺขาปนยนกามสฺส  ภาโว  ปร... 
กามตา  ปรทุกฺขาปนยาการปฺปวตฺติ  ฯ  ปรทุกฺขาปนยนกามตา 
ลกฺขณ  เอติสฺสา  กรุณายาติ  ปร...ลกขฺณา  ฯ 
        [๒๓]  กสฺมา  ปร...ลกฺขณาติ  วุตฺตา  นนุ  ตสฺสา 
ปรทุกฺขาปนยน  อเนกนฺติกนฺติ  อาห  ตาย  หีติอาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ 
ตาย  กรุณาย  กตฺตุภูตาย  ปรทุกฺข  อปนิยตุ  วา  มา  วา  อปนิยตุ 
ตถากาเรเนว  ปรทกฺุขาปนยนากาเรเนว  สา  กรุณา  ปวตฺตติ  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๖  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 26 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  26 
 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  โส  อากาโร  ตถากาโร  ฯ  เอวสทฺโท 
อฺาการ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        ตายาติ  อปนิยตูติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ปรทุกฺขนฺติ  อปนิยตูติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  อปนิยตูติ  กมฺมวาจก  ฯ  มาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  เทฺว 
วาสทฺทา  สมุจฺจยา  ฯ  ตถากาเรเนวาติ  ปวตฺตตีติ  ปเท  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  สาติ  ปวฺตตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
        [๓๓]  ปุคฺคลา  เอตาย  ธมฺมชาติยา  โมทนฺติ  อิติ  ตสฺมา 
สา  ธมฺมชาติ  มุทิตา  ฯ  มทุ  โมทเน  ภาวกมฺเมสุ  ต  อิติ 
เอตฺถ  ต  อิติ  โยควิภาเคน  กรเณ  โต  ยถาคมมิกาโร  ปุน 
อา  ฯ 
        สา  มุทติา  ปร...ลกขฺณา  ฯ  สมปฺชฺชน  สมฺปตฺติ  ฯ 
สปุพฺโพ  ปท  คติย  อิตฺถยิมติยโว  วาติ  ติ  คุปาทีนฺจ  ฯ 
ปเรส  สมฺปตฺติ  ปรสมฺปตฺติ  ฯ  อนโุมทิยเต  อนุโมทน  ฯ 
ปรสมฺปตฺติยา  อนุโมทน  ปร...โมทน  ปรสมฺปตฺติอุโมทน 
ลกฺขณ  ยสฺสา  มุทิตาย  สา  ปร...ลกฺขณา  ฯ 
        [๓๔]  เทฺว  เจตสิกา  อปฺป...อปฺปมาณา  ฯ  ตา  เอว 
อปฺปมาณา  อปฺปมฺา  นาม  ฯ 
        ปมิยเต  ปมาณ  ฯ  ปปุพฺโพ  มา  มาเน  นนฺทาทีหิ  ย ุ
อนกา  ยุณฺวูน  รหาทิโต  โน  ณ  ฯ  นตฺถิ  ปมาณ  เอเตส 
สตฺตานนฺติ  อปฺปมาณา  ฯ  รูปาทีสุ  สชฺชนฺตีติ  สตฺตา  ปุคฺคลา  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๗  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 27 

                        ทุติยปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา  27 
 
อปฺปมาณา  จ  เต  สตฺตา  จาติ  อปฺปมาณสตฺตา  อปฺปมาณสตฺตา 
อารมฺมณ  เอเตส  เจตสิกานนฺติ  อปฺปมา...รมฺมณา  อปฺปมา... 
รมฺมณาน  ภาโว  อปฺป...รมฺมณตฺต  ฯ  อปฺปมาณสตฺตารมฺมณ- 
ภาเวน  นตฺถิ  ปมาณ  เอเตส  เจตสิกานนฺติ  อปฺปมาณา  ฯ 
เอวสทฺโท  ณฺยปจฺจยสฺส  สกตฺเถ  วตฺตน  าเปติ  ฯ  อปฺปมาณา 
เอว  อปฺปมฺา  ฯ  อปฺปมาณ  อิติ   ิต  ฯ  ณฺยตฺตตา  ภาเว 
ตติ  เอตฺถ  ตุสทฺเทน  สกตฺเถ  โณฺย  เตสณฺโณ  โลป  อวณฺโณ 
เย  โลปฺจ  ยวตมิจฺจาทินา  ณฺยสฺส  ฺโ  ปรเทฺวภาโส  าเน  ฯ 
        อปฺป...ณตฺตาติ  อปฺปมาณาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อปฺปมาณาติ 
สฺา  ฯ  ตา  เอวาติ  สฺ ี  ฯ  อปฺปมฺาติ  สฺา  ฯ 
        [๓๕]  อาจริโย  โจทน  สมฏุาเปตฺวา  วิสชฺเชนฺโต  อาห 
นนุ  จาทึ  ฯ  อาจริโย  นวมปริจฺเฉเท  จตสฺโส  อปฺปมฺาโย  อิติ 
เอว  นนุ  จ  วกฺขติ  วกฺขิสฺสติ  กสฺมา  ปน  เอตฺถ  เจตสิก- 
สรูปทสฺสสาธิกาเร  เทฺวเยว  อปฺปมฺา  อาจริเยน  วุตฺตา  อิติ 
โจทนา  ฯ 
        นน ุ จาติ  โจทนตฺเถ  นิปาโต  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
สุอุจฺจารนตฺถ  ยาคโม  ฯ  เอวสทฺโท  เมตฺตุเปกฺข  นิวตฺเตติ  ฯ 
        นน ุ จาติ  นิปาโต  ฯ  อิตีติ  วกฺขตีติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ 
ตสฺมาติ  วุตฺตาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  เอตฺถาติ  วุตฺตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๗  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 28 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  28 
 
เทฺวเยวาติ  วุตฺตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อิตีติ  โจทนาติ  สรูป  ฯ 
โจทนาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๓๖]  อโทส...ขาน  ภควตา  คหิตตฺตา  เทฺวเยว  วุตฺตาติ 
โยชนา  ฯ  อโทโส  จ  ตตฺรมชฺฌตฺตตา  จ  อโทส...ตตา  ฯ 
เมตฺตา  จ  อุเปกฺขา  จ  เมตฺตุเปกฺขา  ฯ  คหิตาน  ภาโว  คหิตตฺต  ฯ 
        อโท...ตตาหีติ  คหิตาติ  ปเท  กรณ  ฯ  เมตฺตุเปกฺขานนฺติ 
ตาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  คหิตตฺตาติ  วุตฺตาติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
        [๓๗]  วุตฺตมตฺถ  สมตฺเถนฺโต  อาห  อโทโสตฺยาทึ  ฯ 
หิ  สจฺจ  สตฺเตสุ...วตฺโต  อโทโสเยว  เมตฺตา  นาม  ฯ  เตสุ 
สตฺเตสุ  ปฏิ...วตฺตา  ตตฺรมชฺฌตฺตตา  จ  อุเปกฺขา  นามาติ 
โยชนา  ฯ 
        เอวสทฺโท  อฺโ  ธมฺโม  น  เมตฺตาติ  าเปติ  ฯ 
หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ  การณานุรูป  หโินติ  ปวตฺตตีติ  หิต  ย  ผล 
การ...วตฺตติ  อิติ  ตสฺมา  ต  ผล  หิต  ฯ  อธิโก  อาสโย 
ฉนฺโท  อชฌฺาสโย  ฯ  หิเต  อชฺฌาสาโย  หิตชฺฌาสโย  สตฺตมี- 
ตปฺปุริโส  ฯ  หิตชฺฌาสยสฺส  วสน  สมฺพชฺฌน  หิต...วโส 
หิตชฺฌาสยวเสน  ปวตฺโต  หิต...ปวตฺโต  ฯ  จสทฺโท  วากฺยนฺต- 
รารมฺโภ  ฯ  อนุ  ปุนปฺปนุ  ภว  เนตีติ  อนุนโย  โย  โลโภ  ฯ 
นี  นเย  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  อฺเสุ  จ  ฯ  ปฏิโฆ  จ 
อนุนโย  จ  ปฏิ...นยา  ปฏิฆานุนยาน  วูปสโม  ปฏ.ิ..สโม 
                                                อภิ.๑๐๗  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 29 

                        ทุติยปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา  29 
 
ปฏิฆา...สมสฺส  วโส  ปฏิ...วโส  ปฏ.ิ..วเสน  ปวตฺตา 
ปฏิ...ปวตฺตา  ฯ 
        อโทโสเยวาติ  สฺญี  ฯ  สตฺเตสูติ  หิตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
หิตชฺฌา...วตฺโตติ  อโทโสติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เมตฺตา  นามาติ 
สฺา  ฯ  ตตฺรมชฺฌตฺตตาติ  สฺ ี  ฯ  เตสูติ  ปฏิฆานุนยาติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  ปฏิ...ปวตฺตาติ  ตตฺร...ตตาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
อุเปกขา  นามาติ  สฺา  ฯ 
        [๓๘]  อตฺตโน  วจน  ปรวจเนน  สาเธนฺโต  อาห  เตนาหู- 
ตฺยาทึ  ฯ  เตน  ตสฺมา  โปราณา  อพฺยา...อุโภ  อิติ  วจน 
อาหุ  ฯ  ห ิ สจฺจ  อพฺยาปาเทาน  เมตฺตา  ภควตา  ยสฺมา  คหิตา 
ตตฺรมชฺฌตฺตตาย  จ  อุเปกฺขา  ยสฺมา  คหิตา  ตสฺมา  อุโภ 
อาจริเยน  อิธ  น  คหิตาติ  โยชนา  ฯ 
        อพฺยาปาเทนาติ  คหิตาติ  ปเท  กรณ  ฯ  เมตฺตาติ  คหิตาติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  หิสทฺโท  โปราเณหิ  วุตฺตตฺถสฺส  ทฬหฺีกรณตฺโถ 
โปราเณหิ  คาถาย  ปกฺขิตฺโต  ฯ  โส  จ  อเนนาจริเยนาป  ตเถว 
อาภโต  ฯ  ตตฺร...ตายาติ  คหิตาติ  ปเท  กรณ  ฯ  จสทฺโท 
วิเสสาภิธานารมฺโภ  ฯ  เตน  จสทฺเทน  ตตฺร...มชฌฺตฺตตาย  อุเปกฺขา 
คหิตาติ  วิเสส  าเปติ  ฯ  อุเปกฺขาติ  คหิตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
ยสฺมาติ  คหิตาติ  ปเท  กริิยาปรามสน  ฯ  ตสฺมาติ  น  คหิตาติ 
                                                อภิ.๑๐๗  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 30 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  30 
 
ปเท  เหตุ  ฯ  อุโภติ  น  คหิตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อิตีติ  วจนนฺติ 
ปทสฺส  สรูป  ฯ 
        [๓๙]  ยา  ธมฺมชาติ  ธมฺเม  ปกาเรน...พุชฺฌติ  อิติ 
ตสฺมา  สา  ธมฺมชาติ  ปฺา  ฯ  สา  เอว  ปฺา  ยถา...อินฺทฺรยิ 
นาม  อิติ  ตสฺมา  ปฺ ินฺทฺริย  ฯ 
        ปสทฺโท  ปการวาจโกติ  าเปตุ  ปกาเรนาติ  วุตฺต  ฯ 
ปการสฺส  สรูป  ญาเปตุ  อนิจฺจาทิวเสนาติ  วุตฺต  ฯ  อนิจฺจ  อาทิ 
เยส  ทุกฺขาทีน  เต  อนิจฺจาทโย  อนิจฺจาทีน  วโส  สมฺพชฺฌน 
อนิจฺจาทิวโส  ฯ  ญา  อวโพธเนติ  ธาตฺวตฺถฺเจว  ปฺาย 
สฺาวิฺาเณหิ  กิจฺจวิสิฏตฺจ  าเปตุ  อวพุชฺฌตีติ  วิวรติ  ฯ 
ปกาเรนาติ  ชานาตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อนิ...เสนาติ  อวพุชฺฌตีติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  เอวสทฺโท  อวธารณ- 
กมฺมธารย  าเปติ  ฯ  ภวน  ภาโว  อนิจฺจตาทิ  เจว  ปวีสนฺธารณ 
อาโปอาพนฺธนนฺติอาทิ  จ  ฯ  อตฺตโน  ภาโว  สภาโว  ฯ  ธมฺมาน 
อนุรูโป  สภาโว  ยถาสภาโว  ยถาสภาวสฺส  อวโพธน  ยถา... 
ธน  ฯ  อธิปติโน  ภาโว  อธิปจฺจ  อธิปจฺเจน  โยโค  อธิปจฺจ- 
โยโค  ฯ 
        สา  เอวาติ  สฺ ี  ฯ  ยถา...ธเนติ  อธิปจฺจาติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  อธิ...คโตติ  อินฺทฺริยนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อินฺทฺริยนฺติ 
สฺา  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  ปฺา  เอว  อินฺทฺริย  ปฺ ินฺทฺริย  ฯ 
                                                อภิ.๑๐๗  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 31 
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        [๔๐]  สฺาวิฺาณปฺาน  กึ  นานตฺต  นนุ  สฺาทีนิ 
ตีณิ  ปทานิ  สวิปปุพฺพาย  าธาตุยา  วเสน  นิปฺผนฺนานีติ  มนสิกตฺวา 
ปุจฺฉ  เปตฺวา  สฺาทีน  วิเสส  าเปนฺโต  อาห  อถาตฺยาทึ  ฯ 
ปกาเรน  ชานาตีติ  ปฺาติ  วจนตฺเถ  อถ  ยทิ  สติ  สฺา- 
วิฺาณปฺาน  นานากรณ  กึ  อิติ  ปุจฺฉา  ฯ 
        อถสทโฺท  ยทิสทฺทสสฺ  อตฺเถ  วตฺตติ  ฯ  สฺา  จ 
วิฺาณฺจ  ปฺา  จ  สฺา...ปฺา  ฯ  กริยเต  กรณ  ฯ 
นาน  กรณ  นานากรณ  ฯ 
        อถาติ  ปริกปฺโป  ฯ  สฺา...ปฺานนฺติ  นานากรณนฺติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  กินฺติ  ปุจฺฉา  ฯ  นานากรณนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
อิตีติ  ปุจฺฉาติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ 
        [๔๑]  สฺา  ตาว  ปม  นลีาทิ...กโรติ  ลกขฺ...น 
สกฺโกติ  ฯ  วิฺาณ...สาเธติ  อุสฺสกฺเกตฺวา  ปน  อุทยพฺพยาทิ- 
าณปฏิปาฏิยา  มคฺค  ปาเปตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  ปฺา  ปน 
สฺชานนปฏเวธปาปนสงฺขาต  ติวิธมฺป  กิจฺจ  กโรติ  ฯ 
        นลี  อาทิ  เยส  ปตาทีน  ตานิ  นลีาทีนิ  นลีาทีน  วโส 
สมฺพชฺฌน  นีลาทิวโส  ฯ  สฺชานิยเต  สฺชานน  ฯ  สฺชานน 
เอว  มตฺต  ปมาณ  สฺชา...มตฺต  ฯ  ปฏิวิชฺฌน  ปฏเิวโธ  ฯ 
ลกฺขณสฺส  อนิจฺจ  ทุกฺขมนตฺตาติ  ลกฺขณสฺส  ปฏิเวโธ  ลกฺข... 
เวโธ  ฯ  ปสทฺโท  สฺชานน  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  ปนสทฺโท 
                                        อภิ.๑๐๗  
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วิเสสตฺโถ  ฯ  ปุน  ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถเยว  ฯ  ตโย  วิธา  ปการา 
ยสฺส  ต  ติวิธ  ฯ 
        สฺญาติ  กโรติ  น  สกฺโกตีติ  ปททฺวเย  กตฺตา  ฯ  ตาวาติ 
กโรตีติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ  นลีา...เสนาติ  สฺชานนาติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  สฺชา...มตฺตนฺติ  กโรตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
ลกฺข...เวธนฺติ  กาตุนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  กาตุนฺติ  น  สกฺโกตีติ 
ปเท  สมฺปทาน  ฯ  วิฺาณนฺติ  สาเธติ  อุสฺสกฺเกตฺวา  น  สกฺโกตีติ 
ปทตฺตเย  กตฺตา  ฯ  ลกฺข...เวธมฺปติ  สาเธตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
อุสฺสกฺเกตฺวาติ  น  สกฺโกตีติ  ปเท  ปพฺุพกาลกิริยา  ฯ  มคฺคนฺติ 
ปาเปตุนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ปาเปตุนฺติ  น  สกโฺกตีติ  ปเท 
สมฺปทาน  ฯ  ปฺาติ  กโรตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ติวิธมฺปติ 
กโรตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๔๒]  ตเทว  เนส  อารมฺมณชานน  อุปมาย  สาเธนฺโต 
อาห  พาลตฺยาทึ  ฯ  พาล...โพธน  เอตฺถ  าเน  นิทสฺสน 
สาธก  ฯ         
        พลติ  ชวีติ  อสฺสสิตปสฺสิตมตฺเตน  น  ปฺาชีวิเตนาติ 
พาโล  พาลทารโก  ฯ  พล  ชีวเน  วิสรชุปทาทิโต  ณ  ฯ 
คายนฺติ  เอตฺถ  ปเทเส  ชนาติ  คาโม  ชนาน  อาวสโถ  ฯ 
เค  สทฺเท  กาเล  วตฺต...ณฺวาทโยติ  โม  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา 
เอการสฺสา  อา  ฯ  คาเม  วสตีติ  คามิโก  ฯ  ตมธิเตตฺยาทินา 
                                        อภิ.๑๐๗  
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ณิโก  ฯ  ชหาติ  สตฺตาน  หิตนฺติ  หิรฺ  สุวณฺณ  ฯ  หา 
จาเค  กาเล  วตฺต...ณฺวาทโยติ  อฺปจฺจโย  กฺวจิ  ธาตูติ- 
อาทินา  หาสฺส  หิรตฺต  ฯ  หิรฺ  ชานาตีติ  เหรฺ ิโก 
สุวณฺณกาโร  ฯ  ตมธิ...กตฺเถสุ  จาติ  ณิโก  ฯ  พาโล  จ  คามิโก 
จ  เหรฺ ิโก  จ  พาลคามิกเหรฺ ิกา  ฯ  ปณิยตีติ  ปโณ 
โย  ทพฺพเภโท  ชเนน  ปณิยติ  พฺยวหริยติ  อิติ  ตสฺมา  โส 
ทพฺพเภโท  ปโณ  ฯ  ปณ  พฺยวหาเร  สพฺพโต...วาติ  อ  ฯ 
รูปสฺส  กริเสน  กโต  ปโณ  ปณิโย  ทพฺพเภโท  กหาปโณ  ฯ 
เตสุ  วุฑฺฒีติอาทินา  กริสสฺส  กหา  อิติ  อาเทโส  ฯ  กหาปโนติป  ฯ 
กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  ณสฺส  โน  ฯ  อวโพธิยเต  อวโพธน  ฯ 
กหาปณสฺส  อวโพธน  กหา...ธน  ฯ  นิทสฺเสติ  อวิทิต  อตฺถ 
ปากฏ  กตฺวา  ทสฺเสตีติ  นิทสฺสน  ย  วจน  นิทสฺเสติ...อิติ 
ตสฺมา  ต  วจน  นิทสฺสน  ฯ 
        พาล...โพธนนฺติ  นิทสฺสนนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอตฺถาติ 
นิทสฺสนนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  นิทสฺสนนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
อิติสทฺโท  สมาปนฺโน  ฯ 
        พาล...ทสฺสนนฺติ  เอตฺถาย  วิตฺถาโร  ทารกา  กิร  วีถิย 
กีฬนฺติ  ฯ  เตส  หตฺเถ  กหาปณ  หฺ ิ  ฯ  เต  กิมิทนฺติ 
โอโลเกนฺตา  นีลนฺติ  วา  ปตนฺติ  วา  ชานนฺติ  น  กหาปณนฺติ  ฯ 
เตส  มาตาปตโร  กหาปณนฺติ  ชานนติฺ  น  อคฺฆ  ฯ  เหรฺ ิกา 
                                                อภิ.๑๐๗  
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ปน  อคฺฆมฺป  ชานนฺติ  เตส  เทสกาลาทีนิป  ชานนฺติ  ฯ  เอว 
สมฺปทมิท  ทฏพฺพนฺติ  ฯ 
        [๔๓]  สฺาวิฺาณสฺส  วิเสส  ทสฺเสตุมาห  าณ- 
วิปฺปยุตฺตาตฺยาทึ  ฯ  เอตฺถ  เอตาสุ  สฺาวิฺาณปฺาสุ 
าณ...สฺาย  จ  อากา...วิฺาณ  อพฺโพหาริก  อปฺป- 
ธาน  ฯ  เสสกาเล  พลว  วิฺาณ  าณ...ปน  อุโภป 
สฺาวิฺาณธมฺมา  ตทนุคติกา  ปฺานุวตฺตตกา  โหนฺตีติ 
โยชนา  ฯ 
        าณวิปฺปยุตฺตา  จ  สา  สฺา  จาติ  าณ...สฺา  ฯ 
จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  อาการสฺส  คหณ  อาการคฺคหณ  อาการคฺ- 
คหณสฺส  วโส  อาการ...วโส  ฯ  อุปฺปชฺชิยเต  อุปฺปชฺชน 
อุปฺปชฺชนสสฺ  กาโล  อุปฺปชฺชนกาโล  ฯ  โวหรณ  กถน  โวหาโร  ฯ 
โวหารโต  รหิต  อพฺโพหาร  ฯ  กถนโต  รหิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ 
อพฺโพหาร  เอว  อพฺโพหาริก  ฯ  ตมธิเตตฺยาทินา  สกตฺเถ  ณิโก  ฯ 
เสสกาเลติ  อาการคฺคหณวเสน  อุปฺปชฺชนกาลโต  เสสกาเล  ฯ  พล 
เอตสฺส  วิฺาณสฺส  อตฺถีติ  พลว  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
อปสทฺโท  อเปกฺโข  ฯ  อนุคมน  อนุคติ  ฯ  ตสฺส  าณสฺส 
อนุคติ  เอเตส  สฺาวิฺาณธมฺมานนฺติ  ตทนุคติกา  ฯ 
        าณ...ายาติ  อุปฺปชฺชนาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอตฺถาติ 
นิทฺธารณ  ฯ  อากา...เสนาติ  อุปฺปชชฺนาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
                                                อภิ.๑๐๗  
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อุปฺป...กาเลติ  อพฺโพหาริกนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  วิฺาณนฺติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อพฺโพหาริกนฺติ  วิฺาณนฺติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ 
เสสกาเลติ  พลวนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  พลวนฺติ  วิฺาณนฺติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  าณ...ยุตฺตาติ  อุโภติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
อโภปติ  โหนฺตีติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ  ตทนุคติกาติ  โหนฺตีติ  ปเท 
วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๔๔]  อิจฺเจว  สพฺพถาป  ปฺ ินฺทฺริเย  น  สทฺธึ... 
เวทิตพฺพาติ  เอตฺถ  สพฺพถาปติ  อิท  ปท  ปฺจวีสตีติ  ปเทเนว 
สมฺพชฺฌติ  น  เวทิตพฺพาติ  ปเทนาติ  าเปนฺโต  อาห  สพฺพถาป 
ปฺจวีสตีติ  สมฺพนฺโธติ  ฯ  สพฺพถา...อิติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สพฺเพน 
โสภณสาธารณาทินา  ปกาเรน  สพฺพถาติ  ฯ 
        สพฺพถาปติ  ปฺจวีสตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ 
นิทสฺสน  ฯ  ปุพฺพปทสฺส  อปเรน  สมพฺชฺฌน  สมพฺนฺโธ  ฯ 
สมฺพนฺโธ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ 
        [๔๕]  เตรสตฺยาทินา  วุตฺตเจตสิกาน  สงฺคหณนฺติ  าเปนฺโต 
อาห  เตรสาตฺยาทึ  ฯ  เตรส...อาทีหิ  วจเนหิ  ตีหิ...วุตฺตาน 
เจตสิกาน  สงฺคโห  สงฺเขปโต  คหณ  ฯ 
        เตรส...ทีหีติ  สงฺคโหติ  ปเท  กรณ  ฯ  เตรสฺสมานา 
อิติ  อาทิ  เยส  วจนาน  ตานิ  เตรส...อาทีนิ  ฯ  ตีหิ  ราสีหีติ 
อฺสมานอกุสลโสภณวเสน  ตีหิ  สมุเหหิ  ฯ  ราสีหีติ  วุตฺตานนฺติ 
                                        อภิ.๑๐๗  
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ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  รสยิติ  อสฺสาทวเสน  สโมสริยติ  สตฺเตนาติ 
ราสิ  สมุโห  ฯ  รส  อสฺสาทเน  กาเลตฺยาทินา  อิณา  วุฑฺฒิ  ฯ 
วุตฺตานนฺติ  สงฺคโหติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สงฺคโหติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
สงฺเขปโต  คหณ  สงฺคโห  ภาวสาธน  ฯ 
        [๔๖]  จิตฺตาวิยุตฺตานนฺติ  เอตฺถ  จิตฺเตน  วิยุตฺตานนฺติ  สงฺกา 
สิยา  ตสฺมา  ตนฺนิวตฺตนตฺถ  จิตฺเตนาตฺยาทิ  วุตฺต  ฯ 
        จิตฺเตนาติ  สหาติ  ปเท  สหโยคตติยา  ฯ  สหาติ  อวิยุตฺตาติ 
ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  ยชุชฺน  ยุตฺต  ยตฺุตโต  วิคตา  วิยุตฺตา 
รูปธมฺมา  ฯ  น  วิยุตฺตา  อวิยุตฺตา  ฯ  จิตฺตาวิยุตฺตาติ  ตติยา- 
ตปฺปุริโส  ฯ 
        [๔๗]  เจตสิกาว  ลพฺภนฺติ  น  รปูธมฺมาติ  าเปนฺโต 
อาห  เจตสิกาติ  วุตฺต  โหตีติ  ฯ  เจตสิกา  อิติ  วจน  วุตฺต 
โหติ  ฯ 
        ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  อิติ  ตสฺมา  ต  อุปฺปาโท  กตฺตุ- 
สาธน  ฯ  จิตฺต  เอว  อุปฺปาโท  จิตฺตุปฺปาโท  อวธารณปุพฺพ- 
กมฺมธารโย  ฯ  อยเมว  วจนตฺโถ  อิธ  อิจฺฉิโต  ฯ  กสฺมา  ฯ 
จิตฺตาน  เจตสิกาน  สมฺปโยคสฺส  อาธารภาเวน  วุตฺตตฺตา  ฯ 
คาถาย  จิตฺตุปฺปาเทสูติ  พหุวจนนิทฺเทโส  สพฺพจิตฺตานิ  สนฺธาย 
กโต  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๗  
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        [๔๘]  อฺตฺถ  สสมฺปยุตฺต  จิตฺต  จิตฺตุปฺปาโท  นามาติ 
าเปนฺโต  อาห  อฺตฺถาตฺยาทึ  ฯ  อฺตฺถ  ปน  อฺเสุ 
จิตฺตุปฺปาทานมิจฺเจวนฺติอาทีสุ  าเนสุ  สสมฺป...โท  อิติ  อาจริเยน 
วุจฺจติ  ฯ  เอเตน  สมุเหน  จิตฺต  อุปฺปชชฺติ  อิติ  ตสฺมา  โส 
สมุโห  อุปฺปาโท  ธมฺมสมุโห  จิตฺตฺจ  ตอุปฺปาโท  ตสฺส 
จิตฺตสฺส  อุปฺปาโท  จ  อิติ  ตสฺมา  จิตฺตุปฺปาโท  อิติ  กตฺวา 
เอว  กรณโตติ  โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  สห  สมฺปยุตฺเตน  วตฺตตีติ 
สสมฺปยุตฺต  ฯ  สโอหติ  เอตฺถาติ  สมุโห  เอตฺถ  สมเุห  อวยโว 
สโอหติ  ปวตฺตติ  อิติ  ตสฺมา  สมุโห๑  ฯ  ธมฺมาน  สมุโห 
ธมฺมสมุโห  ฯ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาโท  ตอุปฺปาโทติ  วตฺตพฺเพ 
ตสทฺทคฺคหณ  ธมฺมสมุโห  จิตฺตสฺเสว  อุปฺปชชฺนกรณ 
นาฺสฺสาติ  าปนตฺถ  ฯ  ยท ิ ห ิ ตสทฺทปฺปโยเค  ธมฺมสมุโห 
อฺสฺส  อุปฺปชฺชนปฺปสงฺโค  ยถาสภาววิโรโธ  จ  สิยา  ฯ 
        อฺตฺถาติ  วุจฺจตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  เอเตนาติ  อุปฺปชฺชตีติ 
ปเท  กรณ  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  กตฺวาติ  วุจฺจตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
        [๔๙]  นนุ  จิตฺตุปฺปาโทติ  กถ  วุจฺจเต  จิตฺตุปฺปาทนฺติ 
นปุสกลิงฺค  วตฺตพฺพ  กสฺมา  ตถา  ทฺวนฺเทฺวตฺยาทิสุตฺเต  วุตฺตสฺส 
๑.  อยมตฺโถ  วิคฺคเหน  น  สเมติ.  เอตฺถ  สภาเว  อวยโว...อิติ  ตสฺมา  อย  อวยโว   
สมุโหติ  เอว  มยฺห  มติ  ฯ 

                                                อภิ.๑๐๘  
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วิสภาคตฺถตฺตาติ  โจทน  สนฺธาย  สมาหารทฺวนฺเทฺวปตฺยาทิมาห  ฯ   
หิ  สจฺจ  สมาหารทฺวนฺเทฺวป  ปุลลฺิงฺค  กตฺถจิ  าเน  สทฺทวิท ู
อิจฺฉนฺติ  ฯ 
        สมาหรณ  ปณฺฑิตกรณวเสน  อาหรณ  สมาหาโร  ฯ 
สมาหาเร  ปวตฺโต  ทฺวนฺโทฺว  สมาหารทฺวนฺโทฺว  สมาหารสงฺขาเต 
จสทฺทตฺเถ  ปวตฺตทฺวนฺโทฺวตฺยตฺโถ  ฯ  ปสทฺโท  น  อสมาหาร- 
ทฺวนฺเทฺว  เอว  สมาหารทฺวนฺเทฺวปติ  าเปติ  ฯ  หสิทฺโท  ทฬฺห ี ฯ 
กตฺถจีติ  อปฺปก  สนฺธายาห  ฯ  สทฺท  วิชานนฺตีติ  สทฺทวิทู 
กจฺจายนาทโย  อาจริยา  ฯ  กจฺจายนสุตฺเตป  อมฺโมติ  ปาลิย  ปน 
ทหรสามเณโรติ  ฯ 
        สมา...ทวฺนฺเทฺวติ  ปุลฺลิงฺคนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ปุลลฺิงฺคนฺติ 
อิจฺฉนฺตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  กตฺถจีติ  อิจฺฉนฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
สทฺทวิทูติ  อิจฺฉนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
        [๕๐]  คาถาย  สมฺพนฺธ  าเปนฺโต  อาห  เตสนฺตฺยาทึ  ฯ 
เตส  จิตฺตาวิยุตฺตาน...ปวุจฺจติ  วุจฺจิสฺสเต  มยา  อิติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        เตสนฺติ  จิตฺตา...ตานนฺติ  ปเท  วิเสสน  ฯ  จิตฺตา...ตานนฺติ 
สมฺปโยโคติ  ปเท  สมฺพนโฺธ  ฯ  จิตฺตุปฺปาเทสูติ  สมฺปโยโคติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  ปจฺเจกนฺติ  สมฺปโยโคติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ 
สมฺปโยโคติ  ปวุจฺจตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อิโตติ  เจตสิกสรูป- 
นิทฺเทสโต  ปรนฺติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ  ปวุจฺจตีติ  ปเท  กริิยา- 
                                        อภิ.๑๐๘  
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วิเสสน  ฯ  ยถาโยคนฺติ  ปวุจฺจตีติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ  อริยวเสน 
ยถาโยคนฺติ  ปทสฺส  สมปฺโยโคติ  อิมินาว  สมฺพนฺโธ  กาตพฺโพติ 
วุตฺต  ฯ  ต  วิรุชฺฌติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  อิมสฺส  สมฺพนฺธสฺส  ฏีกา- 
จริเยน  วุตฺตตฺตา  ฯ  อิตีติ  สมฺพนฺโธติ  ปทสฺส  สรปู  ฯ  สมฺพนโฺธติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๕๑]  ทฺวิปฺจวิฺาณวชฺชิตกามาวจรจิตฺเตสุ  เจวาติ  ปเท 
สเหตุกวจนตฺถ  าเปนฺโต  อาห  สภาเวนาตฺยาทึ  ฯ  สภาเวน... 
ณานิ  เอเตหิ  จตุจตฺตาฬีสกามาวจรจิตฺเตหิ  วชฺชิตานิ  วา  เตหิ 
ทฺวิปฺจวิฺาเณหิ  เอตานิ  จตุจตฺตาฬีสกามาวจรจิตฺตานิ  วชฺชติานิ 
อิติ  ตสฺมา  ทฺวิปฺจ...ตานิ  ฯ 
        ภวน  ภาโว  อตฺตโน  ภาโว  สภาโว  อตฺตโน  ปกติ 
อิจฺเจว  อตฺโถ  ฯ  สภาเวนาติ  อิมินา  ภาวนาพล  นิเสเธติ  ฯ 
นตฺถิ  วิตกฺโก  เอเตส  ทวิฺปฺจวิฺาณานนฺติ  อวิตกฺกานิ  ฯ 
อวิตกฺกาน  ภาโว  อวิตกฺกตฺต  ฯ  วชชฺิยนฺเตติ  วชชฺิตานิ  ยานิ 
ทฺวิปฺจวิฺาณานิ  วชชฺิยนฺเต...ตานิ  ฯ  วชชฺิยนฺเตติ  วชฺชิตานิ 
ยานิ  จตุจตฺตาฬีสกามาวจรจิตฺตานิ  ฯ 
        สภาเวนาติ  อวิตกฺกาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อวิตกฺกตฺตาติ 
วชฺชิตานีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ทฺวิป...ณานีติ  วชชฺิตานีติ  ปเท 
กมฺม  ฯ  วชชฺิตานีติ  กมมฺวาจก  ฯ  เอเตหีติ  วชฺชติานีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  เตหีติ  วชฺชิตานีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  เอตานีติ  วชชฺิตานีติ 
                                        อภิ.๑๐๘  
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ปเท  กมฺม  ฯ  อิตีติ  ทฺวิป...ตานีติ  ปเท  สภาวเหตุ  ฯ  ทฺวิป... 
ตานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        ทฺวิปฺจวิฺาณานิ  วชชฺิตานิ  เอเตหีติ  ทฺวิปฺจวิฺาณ- 
วชฺชิตานิ  ตติยาพหุพฺพิหิ  ฯ  ทฺวิปฺจวิฺาณานิ  วชฺชติานีติ 
ทฺวิปฺจวิฺาณวชฺชิตานิ  ทุติยาตปฺปุริโส  ฯ  จตุ...จิตฺตานีติ 
อิท  ลพฺภนจิตฺตาปน  ฯ  ทส  จ  ทส  จ  ทส  จ  ทส  จ 
จตฺตาฬีส  ฯ  จตูหิ  อธิกา  จตฺตาฬีส  จตุจตฺตาฬีส  ฯ  กามาวจรานิ 
จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  กามา...ตานิ  ฯ  จตุจตฺตาฬีสฺจ  ตานิ 
กามาวจรจิตฺตานิ  จาติ  จตุ...จิตฺตานิ  ฯ 
        อาธารวจนิจฺฉาย  สติ  เตสุ  จาติ  วุตฺต  ฯ  เตสุ  จ 
จตุจตฺตาฬีสกามาวจรจิตฺเตสุ  ฯ  เตสุ  จาติ  อิท  โปฏเก  ทฺวิ- 
ปฺจ...จิตฺเตสุ  เจวาติ  ปเทน  สมาน  ฯ  เจวาติ  นิปาตสมุทาโย  ฯ 
        [๕๒]  โปฏเก  ปท  อุทฺธริตฺวา  อิติสทฺทรหิต  ปน  กตฺวา 
วิตกฺกสฺส  เอกาทสสุ  ปมชฺฌานจิตฺเตสุเยว  อุปฺปชชฺนเหตุ 
าเปนฺโต  อาห  เอกาทสตฺยาทึ  ฯ  เอกาทสสุ  ปมชฺฌานจิตฺเตสุ 
วิตกฺโก  ชายติ  กสฺมา  เสสาน  ทุติยชฌฺานาทีน  ภาวนา...อิติ 
อธิปฺปาโยติ  โยชนา  ฯ 
        เอกาทสสตูติ  ป...เตสูติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ป...เตสูติ 
ชายตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  เสนานฺติ  อวิตกฺกตฺตาติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ภาว...เลนาติ  อวิตกฺกตฺตาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
                                                อภิ.๑๐๘  
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        กุสล  ภาเวติ  วฑฺเฒติ  ธมฺมชาติยา  ปุคฺคโลติ 
ภาวนา  ฯ  พลติ  สมตฺเถติ  เอเตน  ธมมฺชาเตน  จิตฺตนฺติ  พล  ฯ 
ภาวนาย  พล  ภาวนาพล  ฯ 
        อวิตกฺกตฺตาติ  ชายตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อิตีติ  สรปู  ฯ 
อธิปฺปาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๕๓]  เตสุ  เจว  ปฺจปฺาสสวิตกฺกจิตฺเตสุ  เอกาทสสุ 
ทุติยชฺฌานจิตฺเตสุ  จาติ  ฉสฏ ีจิตฺเตสุ  วิจาโร  ชายตีติ  อิท 
วจน  วิจาโร  ปน  เตสุ  เจว  เอกาทสสุ  ทุติยชฌฺานจิตฺเตสุ 
จาติ  ฉสฏ ีจิตฺเตสุ  ชายตีติ  ปทสฺส  อตฺถโยชน  ฯ  ปฺจปฺาส- 
สวิตกฺกจิตฺเตสูติ  อิท  เตสุ  เจวาติ  ปทสฺส  ปรามสนทสฺสน  ฯ 
วิจาโร  ปนาติ  เอตฺถ  วิจาโรติ  ปท  ชายตีติ  ปเท  กตฺตาติ 
าเปนฺโต  วิจาโร  ชายตีติ  อาห  ฯ  ทวิฺปฺจ...อธิโมกฺโข 
ชายตีติ  อิท  อธิโมกฺโข  ปน  ทฺวิปฺจวิฺาณวิจิกิจฺฉา- 
วชฺชิเตสุ  อฏสตฺตติจิตฺเตสุ  ชายตีติ  ปทสฺส  โยชน  ฯ  อิตีติ 
สรูป  ฯ  เอกาทสหีติ  วชฺชิเตสูติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ปฺจทฺวารา... 
วิริย  ชายตีติ  อิท  วิริย  ปน  ปฺจทฺวาราวชฺชนทฺวิปฺจ- 
วิฺาณสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณวชฺชิเตสุ  ติสตฺตติจิตฺเตสุ  ชายตีติ 
ปทสฺส  โยชน  ฯ  โทมนสฺส...ชายตีติ  อิท  ปติ  โทมนสฺสุเปกฺขา- 
สหคตกายวิฺาณจตุตฺถชฺฌานวชฺเชสุ  เอกปฺาสจิตฺเตสุ  ชายตีติ 
ปทสฺส  โยชน  ฯ  โปฏเก  วชฺชิเตสูติป  ฯ  อเหตุเกหิ...ฉนฺโท 
                                        อภิ.๑๐๘  
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ชายตีติ  อิท  ฉนฺโท  อเหตุกโมมูหวชชฺิเตสุ  เอกูนสตฺตติจิตฺเตสุ 
ชายตีติ  ปทสฺส  โยชน  ฯ  โปราณโปฏเก  ชายตีติ  ปาโฐ  ฯ 
อิทานิ  โปฏเก  อุปฺปชฺชติ  ลพฺภตีติ  วา  เทฺว  ปาา  อตฺถิ  ฯ 
        [๕๔]  เตสุ  จิตฺตุปฺปาทา  ปกิณฺณกวชฺชิตสหคตาติ  าเปตุ 
เต  ปนาติ  เปตฺวา  ปกิณฺณ...คาถาติ  วุตฺต  ฯ 
        ปกิณฺณเกหิ  วชชฺิตา  ปกิณฺณกวชฺชิตา  ฯ  เตหิ  ปกิณฺณเกหิ 
สหคตา  ตสหคตา  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
        ปก.ิ..คตาติ  ปททฺวย  จิตฺตุปฺปาทาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๕๕]  ยถากฺกมนฺติ  ปน  ฯ  วิต...ปโตติ  อตฺถทสฺสน  ฯ 
        ฉ  จ  เต  ปกิณฺณกา  จาติ  ฉปกิณฺณกา  ฯ  วิตกฺกาทโย 
จ  เต  ฉปกิณฺณกา  จาติ  วิต...ณกา  ฯ  วชฺชิตา  จ  สหคตา 
จ  วชฺชิตสหิตา  จิตฺตุปฺปาทา  ฯ  วิตกฺกาทิฉปกิณฺณเกหิ  วชชฺิต- 
สหิตา  วิต...หิตา  ฯ  วิตกกฺา...สหิตาน  กโม  วิต...กโม  ฯ 
วิตกฺกาทิ...กมสฺส  อนุรูป  วิต...อนุรูป  ฯ  กมสฺส  อนุรูป 
ยถากฺกม  อพฺยยีภาโว  ฯ  อ  วิภตฺตินมการนฺตา  อพฺยยีภาวาติ 
นาวิภตฺติยา  อ  ฯ 
        [๕๖]  ฉสฏ ี...อาท ิ วจน  เอก...ยถารห  อรหานติกฺกม 
โยเชตพฺพ  ปณฺฑิเตน  ฯ 
        ฉสฏ ีปฺาส  อิติ  อาทิ  ยสฺส  วจนสฺส  ต  ฉสฏ ี... 
อาทิ  ฯ  เอกวีเสน  อธิก  สต  เอกวีสสต  ฯ  คณิยเต  สงฺขฺยายเต 
                                                อภิ.๑๐๘  
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คณน  ฯ  เอกวีสสตฺจ  คณนฺจาติ  เอก...ณน  เอก... 
ณนสฺส  วโส  สมฺพชฌฺน  เอก...วโส  ฯ  เอเกน  อูนา  เอกูนา 
เอกูนา  นวุติ  เอกูนนวุติ  เอกูนนวุติ  จ  ต  คหณฺจาติ 
เอกูน...ณน  เอกู...คณนสฺส  วโส  เอกู...วโส  ฯ  จสทฺโท 
สมุจฺจโย  ฯ  อรหสฺส  อนติกฺกโม  ยถารห  อพฺยยีภาโว  ฯ 
        ฉสฏ ี...อาทีติ  โยเชตพฺพนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  เอกวี...เสน 
จาติ  ปททฺวย    โยเชตพฺพนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ยถารหนฺติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ 
        ปกิณฺณกวิวชฺชิตา  สปกิณฺณกา  เต  ปน  จิตฺตุปฺปาทา 
ยถากฺกม  กมานุรูปโต  ฉสฏ ี  ปฺจปฺาส  เอกาทส  จ  โสฬส 
สตฺตติ  วีสติ  เจว  ปฺจปฺาส  ฉสฏ ี  อฏสตฺตติ  ติสตฺตติ 
เอกปฺาส  จ  เอกูนสตฺตติ  โหนฺตีติ  คาถตฺโถ  ฯ 
        [๕๗]  สพฺพากุสลสาธารณาติ  วุตฺเต  จตฺตาโร  เจตสิกา 
สพฺพากุสเลสุ  ลพฺภนฺตีติ  ชานน  สิยา  กิมตฺถ  สพฺเพสุปติอาทิ 
วุตฺตนฺติ  โจทน  สนฺธายาห  สพฺพาตฺยาทึ  ฯ  สพฺพากุสลสาธารณาติ 
วจน  วตฺวา  ตเทว  สมตฺเถตุ  ทฬฺห  กาตุ  สพฺเพสุปติอาทิ 
วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        สพฺพา...ตีติ  วตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  วตฺวาติ  วุตฺตนฺติ 
ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  ตเทวาติ  สพฺพากุสลสาธารณาติ  วจน 
สมตฺเถตุนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  เอวสทฺโท  อฺ  นิเสเธติ  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๙  
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สมตฺเถตุนฺติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  สพฺเพ...อาทีติ  วุตฺตนฺติ 
ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๕๘]  สพฺเพสุปติอาทิวจน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห  โย 
หิตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  โยโกจิ  ชโน  ปาณาติปาตาทีสุ  ปฏิปชชฺติ 
สพฺโพป  โส  ชโน  โมเหน  ตตฺถ  ปาณาติปาตาทีสุ  น  อาทีนว- 
ทสฺสาวี  อหิริเกน  ตโต  ปาณาติปาตาทิโต  อชิคุจฺฉนฺโต... 
อวูปสนฺโตว  โหติ  ตสฺมา  เต  โมหาหิริกาโนตฺตปฺปุทฺธจฺจา 
สพฺพากุสเลสุ  อุปลพฺภนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  โยโกจีติ  ปฏปิชฺชตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
ปาณา...  ทีสติู  ปฏิปชฺชตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  โสติ  โหตีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  สพฺโพปติ  โสติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  โมเหนาติ  น  อาทีนว- 
ทสฺสาวีติ  ปเท  กรณ  ฯ  ตตฺถาติ  อาทีนวาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
น  อา...สาวีติ  โสติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อาทีนว  น  ปสฺสติ 
สีเลนาติ  น  อาทีนวทสฺสาวี  โย  ชโน  อยุตฺตตฺถสมาโส  ฯ  อหิร-ิ 
เกนาติ  อชิคุจฺฉนฺโตติ  ปเท  กรณ  ฯ  ตโตติ  อชิคุจฺฉนฺโตติ 
ปเท  อปาทาน  ฯ  อชิคุจฺฉนฺโต  อโนตฺตปฺปนฺโต  อวูปสนฺโตติ 
โสติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อโนตฺตปฺเปนาติ  อโนตฺตปฺปนฺโตติ  ปเท 
กรณ  ฯ  อุทธฺจฺเจนาติ  อวูปสนฺโตติ  ปเท  กรณ  ฯ  เอวสทฺโท 
สนฺนิฏานตฺโถ  ฯ  อวูป...จาติป  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๙  
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ตสฺมา  อุปลพฺภนฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  เตติ  อุปลพฺภนฺตีติ  ปเท 
กมฺม  ฯ  สพฺพา...เลสูติ  อุปลพฺภนฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
        [๕๙]  น  เกวล  เอวสทฺโท  นยิมตฺโถ  อถโข  อธิการตฺโถปติ 
าเปนฺโต  อาห  โลภตฺยาทึ  ฯ  โลภ...เสฺววาติ  ปเท  เอว... 
โหติ  อิติ  ตสฺมา  ทิฏ ิ...รณ  ทฏพฺพ  ปณฺฑิเตน  ฯ 
        เอวเยว  เอวกาโร  อกฺขเรหิ  การ๑  ฯ  อธิกรณ  อนุวตฺตน 
อธิกาโร  อธิกาโร  เอว  อตฺโถ  ปโยชน  อธิการตฺโถ  ฯ 
อปสทฺโท  น  เกวล  เอวสทฺโท  นยิมตฺโถ  าเปติ  ฯ  ทฏิ ิ- 
สหคตจิตฺเตสุ  อิติ  อาทิ  เยส  ปทาน  ตานิ  ทิฏ ิ...ติอาทีนิ  ฯ 
โปฏเก  ทฏิ ิคตสมฺปยุตฺเตสูติ  ปาโ  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล 
โลภสหคเตสูติ  ปเท  ทฏพฺพนฺติ  าเปติ  ฯ  อวธาริยเต  นิยมิเต 
อวธารณ  ฯ 
        โลภ...เสฺววาติ    เอวกาโรติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  เอวกาโรติ 
โหตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อธ.ิ..ถายาติ  โหตีติ  ปเท  สมปฺทาน  ฯ 
อิตีติ  ทฏพฺพนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ทิฏ ิ...ทีสุปติ  ทฏพฺพนฺติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  อวธารณนฺติ  ทฏพฺพนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๖๐]  กสฺมา  ทิฏ ิสหคเตสูติอาทีสุ  อวธารณ  ทฏพฺพ 
นนุ  อาจริเยน  เอวสทฺโท  ทฏิ ิสหคเตสูติอาทีสุ  น  ปกฺขิตฺโตติ 
โจทน  สนฺธายาห  สกฺกายาทีสุ  หีตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  สกฺกายาทีสุ 
๑.  สทฺทนีติยมฺปน  อกฺขรโต  กาโรติ  ทิสฺสติ  ฯ 

                                        อภิ.๑๐๙  
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อภินิวิสนฺตสฺส  ทฬฺห  คณฺหนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ตตฺถ  สกฺกายาทีสุ 
มมา...ลพฺภติ  ฯ  มาโนป...ปวตฺตติ  อิติ  ตสฺมา  ทฏิ ิยา... 
นปฺปวตฺตติ  มาโน  ตถาวิเธน  อปเรน  สีเหน  สห  เอกคุหาย 
เกสรสีโห  นปฺปวตฺตติ  วิย  ฯ  มาโน  ทูสมูลาทีสุ  น  จาป 
อุปฺปชฺชติ  อตฺต...านโต  อิติ  ตสฺมา  โส  มาโน  ทฏิ ิ... 
ลพฺภติ  ฯ  ตถา  ปรสมฺปตฺตึ...อนุโสจนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ตตฺถ 
ตตฺถ  อารมฺมเณ  ปฏิ...เสฺวว  ลพฺภนฺติ  ฯ  อกมฺม...กสฺส 
ถีนมิทฺธสฺส  ตถา...ลพฺภตีติ  โยชนา  ฯ 
        สนฺโต  กาโย  สกกฺาโย  กมฺมธารโย  ฯ  อตฺตโน  ฯ 
กาโย  สกกฺาโย  ฉฏ ีตปฺปุริโส  ฯ  ปฺจกฺขนฺธา  สกฺกาโย  ฯ 
สกฺกาโย  อาทิ  เยส  อตฺตนิยาทีน  เต  สกฺกายาทโย  ฯ  หิสทฺโท 
ทฬฺหี  ฯ  อภินิวิสติ  ทฬฺห  คณฺหตีติ  อภินิวิสนฺโต  ปุคฺคโล  ฯ 
อภินิปุพฺโพ  วิส  ปเวสเน  อนฺตปจฺจโย  ฯ  อยน  ปวตฺตน  อยน  ฯ 
มม  อิติ  อยน  มมายน  ฯ  อิท  มม  สนฺตก  อิติ  อยน   
ปวตฺตนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  มมายนสฺส  สมฺภวน  ปวตฺตน  มมายนสมฺภโว  ฯ 
        สกฺกายาทีสูติ  อภิ...ตสฺสาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อภิ... 
ตสฺสาติ  มมายนาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตตฺถาติ  มมายนาติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  มมา...วโตติ  ลพฺภตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ทฏิ ีติ 
ลพฺภตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  โลภ...เสฺววาติ  ลพฺภตีติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ 
                                        อภิ.๑๐๙  
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        มาโนปติ  ปเท  อปสทฺโท  น  เกวล  เอวปการา  ทิฏ ีติ 
อเปกฺขติ  ฯ  มฺน  มาโน  ภาวสาธน  ฯ  อห  อิติ  มาโน 
อหมฺมาโน  อหมฺมานสฺส  วโส  อหมมฺานวโส  ฯ  ปวตฺติยเต 
ปวตฺตน  ภาวสาธน  ฯ  ทิฏ ิยา  สทโิส  ทฏิ ิสทิโส  ฯ  เก 
สีเส  สยนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  เกสา  อลุตฺตสมาโส  ฯ  กสทฺทุปปโท 
สิ  ปวตฺติย  สพฺพโต...วาติ  อ  ฯ  เกสา  เอตสฺส  สหีสฺส  อตฺถีติ 
เกสโร  ฯ  มธาทิโต  โร  ฯ  มิเค  หึสตีติ  สีโห  โย  สตฺโต  มิเค 
หึสติ  อิติ  ตสฺมา  โส  สตฺโต  สีโห  ฯ  หึส  หึสาย  สพฺพโต... 
วาติ  อ  เตสุ  วุฑฺฒีติอาทินา  วณฺณสฺส  วิปริยาโย  ฯ  สึโหติ 
วตฺตพฺเพ  เตสุ  วุฑฺฒีติอาทินา  พินฺทุโลโป  กฺวจาทิมชฺฌุตฺยาทินา 
ทีโฆ  ฯ  เกสโร  จ  โส  สโีห  จาติ  เกสรสีโห  ฯ  โส  วิโธ 
ปกาโร  ยสฺส  สีหสฺส  โส  ตถาวิโธ  ฯ  สตฺเต  คุหตีติ  คุหา  โย 
ปพฺภาโร  สตฺเต  คุหติ  สวรติ  นิเธติ  อิติ  โส  ปพฺภาโร  คุหา  ฯ 
คุห  สวรเณ  อิตฺถิยมติยโว  วาติ  อ  ปุน  อา  ฯ  เอกา  เอว 
คุหา  เอกคุหา  ฯ 
        มาโนปติ  ปวตฺตตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อหมฺหา...เสนาติ 
ปวตฺตนโตติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺตนโตติ  สทิโสติ  ปเท 
เหตุ  ฯ  ทฏิ ิสทิโสติ  ปวตฺตตีติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ  อิตีติ 
นปฺปวตฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ทิฏ ิยาติ  สหาติ  ปเท  สหโยคตติยา  ฯ 
สหาติ  นปฺปวตฺตตีติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ  เอก...ปาเทติ 
                                        อภิ.๑๐๙  
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นปฺปวตฺตตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  เกสรสีโหติ  นปฺปวตฺตตีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  อปเรนาติ  สหาติ  ปเท  สหโยค- 
ตติยา  ฯ  ตถาวิเธนาติ  อปเรนาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  สหาติ 
นปฺปวตฺตตีติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  เอกคุหายนฺติ  นปฺปวตฺตตีติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ 
        มานสฺส  โทสมลูาทีสุ  อนุปฺปชชฺน  าเปนฺโต  อาห  น 
จาปตฺยาทึ  ฯ  นาติ  อุปฺปชฺชตีติ  ปเท  ปฏิเสโธ  ฯ  จสทฺโท 
วากฺยนฺตรารมฺโภ  ฯ  อปสทฺโท  นปฺปวตฺตตีติ  ปเท  วุตฺตปฏิเสธ 
อเปกฺขติ  ฯ  โทสมูลาทีสูติ  โทสมลูโมหมูเลสุ  ฯ 
        โทส...ทีสูติ  อุปฺปชชฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อตฺต... 
ภาเวนาติ  ปทฏานโตติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  เอกนฺต...นโตติ 
น  อุปฺปชชฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อิตีติ  ลพภฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  โสติ 
ลพฺภตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ทิฏ ิ...เสฺววาติ  ลพฺภตีติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ 
        สินิหิยเต  สิเนโห  ภาวสาธน    ฯ  อตฺตนิ  สิเนโห 
อตฺตสิเนโห  ฯ  สนฺนิสฺสยติ  เอตฺถาติ  สนฺนิสฺสโย  มาโน  เอตฺถ 
สิเนเห  สนฺนิสฺสยติ  อิติ  ตสฺมา  โส  สิเนโห  สนนฺิสฺสโย  ฯ 
อตฺตสิเนโห  สนฺนิสฺสโย  เอตสฺส  มานสฺสาติ  อตฺต...สโย  ฯ 
อตฺต...สนฺนสิฺสยสฺส  ภาโว  อตฺต...ภาโว  ฯ  โลโภ  ปทฏาน 
อาสนฺน  เอตสฺส  มานสฺสาติ  โลภปทฏาโน  ฯ  เอกนฺเตน  โลภ- 
                                        อภิ.๑๐๙  
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ปทฏาโน  เอก...าโน  ฯ  ตถาติ  ยถา  มาโน  ทฏิ ิ- 
วิปฺปยุตฺเตเสฺวว  ลพฺภติ  เอวนฺติ  อตฺโถ  ฯ 
        ปรสมปฺตฺตินฺติ  อุสฺสุยนฺตสฺสาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อุสฺสุยน-ฺ 
ตสฺสาติ  ปวตฺตนาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  อุสฺสุยตีติ  อุสฺสุยนฺโต 
โย  ปุคฺคโล  ฯ  อตฺต...ติยา  จาติ  ภาวนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
จสทฺโท  อฏานปฺปยุตฺโต  ฯ  เตน  โส  อุสฺสุยนฺตสฺส  จ  อนิจฺฉนฺตสฺส 
จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ปเรหีติ  สาธารณาติ  ปเท  สหโยค- 
ตติยา  ฯ  สาธา...ภาวนฺติ  อนิจฺฉนฺตสฺสาติ  ปเท  กมมฺ  ฯ 
สม  อาธารณ  ยสฺสา  สมปฺตฺติยา  สา  สาธารณา  ฯ  สาธารณาย 
ภาโว  สาธา...ภาโว  ฯ  อนิจฺฉนฺตสฺสาติ  ปวตฺตนาติ  ปเท 
สมฺปทาน  ฯ  น  อิจฺฉตีติ  อนิจฺฉนฺโต  โย  ปุคฺคโล  ฯ  กตา...เตสูติ 
อนุ...ตสฺสาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  กตฺจ  อกตฺจ  กตากตานิ  ฯ 
ทุจฺจริตฺจ  สุจริตฺจ  ทุจฺจริตสุจริตานิ  ฯ  อนุโสจนฺตสฺสาติ 
ปวตฺตนาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  ปุนปปฺุน  โสจตีติ  อนุโสจนฺโต 
โย  ปุคฺคโล  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถาติ  ปฏิหนนาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
ปฏิ...เสเนวาติ  ปวตฺตนโตติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปฏิหนิยเต 
ปฏิหนน  ภาวสาธน  ฯ  ปฏิหนนสฺส  วโส  ปฏ.ิ..วโส  ฯ 
เอวสทฺโท  อนฺกิจฺเจน  ปวตฺตนนฺติ  าเปติ  ฯ  ปวตฺตนโตติ 
ลพฺภนฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ปวตฺติยเต  ปวตฺตน  ภาวสาธน  ฯ 
อิสฺสา...จานีติ  ลพฺภนฺตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อิสฺสา  จ  มจฺเฉรฺจ 
                                        อภิ.๑๐๙  
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กุกฺกุจฺฉฺจ  อิสฺสา...จานิ  ฯ  ปฏ.ิ..เสฺววาติ  ลพฺภนฺตีติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ 
        กมฺมน ิ สาธุ  กมฺมฺ  น  กมฺมฺ  อกมฺมฺ 
อกมฺมฺ  เอว  อกมฺมฺตา  ฯ  อกมฺมฺตา  ปกติ  ยสฺส 
ถีนมิทฺธสฺส  ต  อกมฺมฺตาปกติก  ฯ  อก...กสฺสาติ  อโยคโตติ 
ปเท  กิริยาสมฺพนฺโธ  ฯ  ตถา...เขสูติ  อสงฺ...เกสูติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  ภวน  ภาโว  อตฺตโน  ภาโว  สภาโว  อตฺตโน 
ปกติ  ฯ  โส  สภาโว  ตถาสภาโว  กมฺมฺาตาปกติ  ฯ  ตถาสภาเวน 
ติกฺขานิ  ตถาสภาวติกฺขานิ  ฯ  อสงฺ...เกสูติ  ปวตฺตนาติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  ปว...คโตติ  ลพฺภตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ปวตฺติยเต 
ปวตฺตน  ฯ  อยุชฺชน  อโยโค  ฯ  ปวตฺตเน  อโยโค  ปวตฺตนาโยโค  ฯ 
ถีนมิทฺธนฺติ  ลพฺภตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สสงฺขาริเกเสฺววาติ  ลพฺภตีติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ 
        [๖๑]  คาถาย  อตฺถคฺคหเณ  เอวสทฺเท  อโยชิเต  เหฏา 
อสมาน  ภวิสฺสติ  ฯ  ยถา  สมฺภวสทฺทา  อปกฺขิตฺเต  ตโยเยว 
โลภมูเลเยว  กตาติ  อตฺถ  คณฺเหยฺย  เอว  คหเณ  เหฏา 
อสมาน  ภวิสฺสติ  ตสฺมา  ติณฺณ  ปทาน  โยชน  กโรนฺโต 
อาห  สพฺพาตฺยาทึ  ฯ  สพฺพาปฺุเเสฺวว...กตา  ภควตา  ภาสิตา 
ปวตฺตา  วา  สมฺภวสฺส  อุปฺปชฺชนสฺส  อนุรูป  ยถาสมฺภว 
                                                อภิ.๑๐๙  
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สสงฺขาเรเยว  ทฺวย  เจตสิกทฺวย  ตถา  กต  ปวตฺต  อิติ 
โยชนา  ฯ  ตถาสทฺเทน  กตนฺติ  อากฑฺฒติ  ฯ 
        [๖๒]  จสทฺโท  สมจฺุจยาทีสุ  น  วตฺตติ  อวธารเณเยว 
วตฺตตีติ  าเปนฺโต  อาห  วิจิกิจฺฉาตฺยาทึ  ฯ  อฺตฺถคฺคหเณ 
สติ  เหฏา  อสมาน  ภเวยฺย  ฯ  วิจิ...เต  จาติ  วจเน  จสทฺโท 
อวธารเณ  วตฺตตีติ  โยชนา  ฯ 
        วิจิ...จาตีติ  ปท  จสทฺโทติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  จสทฺโทติ 
วตฺตตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อวธาริยเต  นิยมิยเต  อวธารณ  ฯ 
        [๖๓]  สมฺพนฺธ  กโรนฺโต  อาห  วิจิกิจฺฉาตฺยาทึ  ฯ 
วิจิกิจฺฉา...จิตฺเต  วตฺตตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        [๖๔]  กสฺมา  วิรติโย  โลกุตฺตเรสุ  นิยตาติ  วุตฺต  นนุ 
ทุติยชฺฌานาทีสุ  โลกุตฺตรจิตฺเตสุ  วิตกฺกวิรโห  โหติ  วิรตีน 
อภาโว  ภเวยฺยาติ  โจทน  สนฺธาย  ตสฺส  วจนเหตุ  ญาเปนฺโต 
อาห  โลกุตฺตรจิตฺเตสูติอาทึ  ฯ  โลกุตฺตรจิตฺเตสุ...วิรโห  สิยา 
วิรตีน  อภาโว  น  ปน  สยิา  มคฺคสฺส...ปวตฺตนโต  อิติ  ตสฺมา 
วิรติโย  ปนาติอาทิ  วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        ปาทกชฌฺาน  อาทิ  เยส  สมฺมสิตชฺฌานาทีน  เต  ปาทกช-ฺ 
ฌานาทโย  ฯ  ปาทกชฺฌานาทีน  วโส  สมฺพชฺฌน  ปาท...วโส  ฯ 
สมฺมาสงฺกปฺปโต  วิรโห  สมฺมา...รโห  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
กายทุจฺจริต  อาทิ  เยส  วจีทุจฺจริตาทีน  ตานิ  กาย...ทีนิ  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๐  
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สมุจฺเฉทน  สมุจฺเฉโท  สมุจฺเฉทสฺส  วโส  สมุจฺเฉทวโส  ฯ 
จสทฺโท  มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ตสฺส  มคฺคสฺส 
อนุคุโณ  อนุรูโป  ตทนุคุโณ  มคฺคานุรูปกิจฺจนฺติ  อตฺโถ  ฯ 
ตทนุคุณสฺส  วโส  สมฺพชฌฺน  ตทนุคุณวโส  ฯ  วสน  สมตฺถน 
ตทนุคุณวโส  ฯ  ปวตฺติยเต  ปวตฺตน  ฯ 
        โลก.ุ..เตสูติ  สิยาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ปาท...เสนาติ 
วิรโหติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  กทาจีติ  วิรโหติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ 
สมฺมา...รโหติ  สิยาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  นาติ  สิยาติ  ปเท 
ปฏิเสโธ  ฯ  วิรตีนนฺติ  อภาโวติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อภาโวติ 
สิยาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  มคฺคสฺส  จ  ผลสฺส  จาติ  ปททฺวย 
ปวตฺตนโตติ  ปเท  สมฺพนโฺธ  ฯ  กาย...ทีนนฺติ  สมุจฺเฉทาติ  ปเท 
กมฺม  ฯ  สม.ุ..เสน  ตท...เสนาติ  ปททฺวย  ปวตฺตนโตติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺตนโตติ  น  สิยาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อิตีติ 
วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  วิร...อาทีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๖๕]  สพฺพถาปติ  ปน  ฯ  สพฺเพหิ...เรหีติ  วิวรณ  ฯ 
สพฺเพหิ...วตฺเตหีติ  ปททฺวย  อากาเรหีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ตานิ 
ตานิ  ทุจฺจริตานิ  ตตทุจฺจริตานิ  ฯ  ปุพฺเพ  พินฺทาคโม  ฯ  วิธมิยเต 
วิธมน  ฯ  ตตทุจฺจริตาน  วิธมน  ตต  มน  ตตทุจฺจริตวิธมนสฺส 
วโส  ตต...วโส  ตตูทุจฺจริตวิธมนวเสน  ปวตฺตา  ตต... 
                                                อภิ.๑๑๐  
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ปวตฺตา  ฯ  อากรณ  เภทน  อากาโร  ฯ  โปฏเก  สพฺพถาปติ 
ปท  อุปฺปชชฺนฺตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๖๖]  สพฺเพหิป...อากาเรหีติ  วุตฺตมตฺถ  ทฬฺห  กโรนฺโต 
อาห  น  หีติอาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  เอตาส  วิรตีน  โลกิเยสุ... 
ปวตฺติ  น  โหติ  สพฺเพสเมว...มคฺเคน  เกสฺจิ  ทิฏ ิวิจิกิจฺฉาทีน 
กิเลสาน  สพฺพโส  สพฺพากาเรน  เกสฺจิ  กามราคปฏิฆาทีน 
กิเลสาน  อปาย...สมุจฺฉินฺทนโตติ  โยชนา  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  ปสทฺโท  น  เกวล  โลกิเยสูติ 
สมฺปณฺเฑติ  ฯ  ปหียเต  ปหาน  ปหานสฺส  วสน  สมฺพชฺฌน 
ปหานวโส  ฯ  ปวตฺตน  ปวตฺติ  ฯ  เอวสทฺโท  เอกเทส  นิวตฺเตติ  ฯ 
ทุจฺจริตานิ  จ  ทุราชโีว  จ  ทุจฺจริตทุราชีวา  ฯ  อปาย  คเมตีติ 
อปายคมนียา  ยา  อวตฺถา  สตฺเต  อปาย  คเมติ  อิติ  ตสฺมา 
สา  อวตฺถา  อปายคมนียา  ฯ  เหตุกตฺวตฺเถ  อนียปจฺจโย  ฯ 
อปายคนียา  อาทิ  ยสฺสา  อวตฺถาย  สา  อปา...ยาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน 
อนุสยาวตฺถาย  คหณ  ฯ  อวฏาน  ววตฺถาน  อวตฺถา 
กิเลสาน  สตฺติ  ฯ  อวปุพฺโพ  า  คตินวุิตฺติย  อิตฺถิยมติยโว 
วาติ  อ  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  สฺส  โถ  ปรเทฺวภาโว  ปุน  อา  ฯ 
อปายคมนียา  จ  สา  อวตฺถา  จาติ  อปา...อวตฺถา  ฯ  หียเต 
หานิ  ภาวสาธน  ฯ  หานิยา  วโส  หานิวโส  ฯ  สมุจฺฉิชฺชเต 
สมุจฺฉินฺทน  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๐  
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        นาติ  โหตีติ  ปเท  ปฏิเสโธ  ฯ  เอตาสนฺติ  ปวตฺตีติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  โลกิเยสูติ  อุปมา  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ 
โลก.ุ..สุปติ  ปวตฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  มุสา...ทีนนติฺ  ปหานาติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  วิสุ  วิสุนฺติ  ปหานาติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ 
ปหา...เสนาติ  ปวตฺตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺตีติ  โหตีติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  สพฺเพสเมวาติ  ทุจฺจ...วานนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ทุจฺจ...ชีวานนฺติ  สมุจฺฉินฺทนาติ  ปเท  กมฺม  สมฺพนโฺธ  วา  ฯ 
เตน  เตนาติ  มคฺเคนาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  มคฺเคนาติ  สมุจฺ- 
ฉินฺทนาติ  ปเท  กตฺตา  กรณ  วา  หานีติ  ปเท  กรณเมว  ฯ 
เกสฺจีติ  หานีติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  สพฺพโสติ  หานีติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  เกสฺจีติ  อวตฺถาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อปา... 
ถายาติ  หานีติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ  หานิวเสนาติ  สมุ...นโตติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  เอกกฺขเณติ  สมุ...นโตติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
สมุ...นโตติ  น  โหตีติ  ปเท  าปกเหตุ  ฯ 
        [๖๗]  วุตฺตวจเน  โทส  อาโรเปตฺวา  วิสชฺเชนโฺต  อาห 
นนุตฺยาทึ  ฯ  อย  อตฺโถ  เอกโตวาติ  อิมินาว  ปเทน    นน ุ จ 
 ิสิทฺโธ  ฯ 
        นน ุ จาติ  โจทนตฺเถ  นิปาโต  ฯ  อยมตฺโถติ  สพฺเพสเมว... 
สมุจฺฉินฺทนโตติ  อย  อธปิฺปาโย  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๐  
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        อยมตฺโถติ  สิทโฺธติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  เอก...อิมนิาติ  สิทฺโธติ 
ปเท  กรณ  ฯ  เอวสทฺโท  สพฺพถาติ  ปท  นิเสเธติ  ฯ 
        [๖๘]  ตนฺนาติ  ต  ภวตา  วุตฺตวจน    น  ติสฺสนฺน  วิรตีน 
เอก...วตฺติยา  อาจริเยน  อทีปตตฺตา  ฯ 
        วตฺตน  วุตฺติ  วุตฺติยา  ปริทีปน  วุตฺติปริทีปน  วุตฺติ- 
ปริทีปน  เอว  วุตฺติ...มตฺต  ฯ  เอกโตวาติ  อิมสฺส  ปทสฺส 
ปริทีปนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  มตฺตสทฺโท  จตุพฺพิธ...วตฺติยา  ปริทีปน 
นิวตฺเตติ  ฯ  จตุพฺพิธานิ  วจีทุจฺจริตานิ  จตุ...ตานิ  จตุพฺพิธ... 
ตานิ  อาทีนิ  เยส  กายทุจฺจริตาทีน  ตานิ  จตุ...ทีนิ  ฯ  ปฏิปกฺโข 
เอว  อากาโร  ปฏิปกฺขากาโร  ฯ  ติสฺสนฺน  ปวตฺตน  ปวตฺติ  ฯ 
ปฏิปกฺขากาเรน  ปวตฺติ  ปฏิ...ปวตฺติ  ฯ  น  ทีปตา  อทีปตา  ฯ 
เอกโติ  อิมินา  ปเทน  ปฏปิกฺขาการปฺปวตฺติ  อาจริเยน  ทีปตา 
น  อทีปตา  ฯ  อทีปตาย  ภาโว  อทีปตตฺต  ฯ 
        ตนฺติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ติสฺสนฺนนฺติ  วุตฺตีติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอกโตติ  วุตฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  วุตฺติ... 
มตฺเตนาติ  อทีปตตฺตาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  จตุ...ทีนนฺติ 
ปฏิปกฺขาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  ปฏ.ิ..ติยาติ  อทีปตตฺตาติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อทีปตตฺตาติ  นาติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
        [๖๙]  เกจิวาท  ทสฺเสตฺวา  เกจิวาโท  อยุตฺโตติ  าเปนฺโต 
อาห  เกจิตฺยาทึ  ฯ  เกจิ  ปน  วาทิโน  อิม...อิท  ปท  อติริตฺต 
                                        อภิ.๑๑๐  
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อิติ  วจน  วทนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ตสฺมึ  วจเน  เตส  เกจิวาทีน 
อฺาณเมว  อชานนเมว  การณ  เหตูติ  โยชนา  ฯ 
        เกจีติ  วทนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
อิมมตฺถนฺติ  ติสฺสนฺน...อทีปตตฺตาติ  อิม  อธิปฺปาย  อสลลฺก-ฺ 
เขตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อสลฺลกฺเขตฺวาติ  วทนฺตีติ  ปเท  ปุพฺพ- 
กาลกิริยา  ฯ  น  สลลฺกฺเขตฺวา  อสลฺลกเฺขตฺวา  กมฺมธารโย  ฯ 
เอวสทฺโท  สลฺลกฺขณ  นิเสเธติ  ฯ  สพฺพ...อิทนฺติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ 
อติริตฺตนฺติ  อิทนฺติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ  อติริจฺจตีติ  อติริตฺต 
อติสฺุ  อนตฺถนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ริจ  สฺุเ  พุธ...กตฺตริ 
ภุชาทีนมนฺโต  โน    ทฺวิ  จ  ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  สพฺพถาปติ  อิท 
อติริตฺตนฺติ  วจเน  การณนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  เตสนฺติ 
อฺาณนฺติ  ปเท  สมฺพนโฺธ  ฯ  อฺาณเมวาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
ายเต  าณ  ภาวสาธน  ฯ  น  าณ  อฺาณ  ฯ 
เอวสทฺโท  าณ  นิวตฺเตติ  ฯ  การณนฺติ  อฺาณเมวาติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๗๐]  สพฺพถาป  เอกโตว  ลพฺภนฺตีติ  เอตฺตกเมว  อวตฺวา 
นิยตาติ  ปท  ปกฺขิตฺต  ฯ  ตสฺส  ปกฺขิปเน  ปโยชน  าเปนฺโต 
นิยตาติ  ปท  ปกฺขิตฺต  ฯ  ตสฺส  ปกฺขิปเน  ปโยชน  าเปนฺโต 
อาห  นิยตาติอาทึ  ฯ  นิย...มินา  ปเทน  โลกิ...นิวาเรติ 
อาจริโย  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๐  
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        นิย...มนิาติ  นิวาเรตีติ  ปเท  กรณ  ฯ  โลกิเยสูติ  อุปมา  ฯ 
วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  กทาจีติ  สมฺภวนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
สมฺภวนฺติ  นิวาเรตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สมฺภวน  ปวตฺตน  สมฺภโว  ฯ 
        [๗๑]  วุตฺตวจน  ภควตา  วุตฺตวจเนน  ทฬฺห  กโรนฺโต 
อาห  ตถาเหตาติอาทึ  ฯ  ตถาหิ  สจฺจ  เอตา  วิรติโย  โลกิเยสุ... 
วเสน  ภควตา  จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ  เทสิตา  อิธ  ปน  โลกุตฺตร- 
จิตฺเตสุ  สรูเปเนว  เทสิตา  ฯ 
        ตถาหีติ  ทฬฺหีกรณตฺโถ  ฯ  เอตาติ  เทสิตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
โลกิเยสูติ  เทสิตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  เยวา...เสนาติ  เทสิตาติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  เยวาปนา  อิติ  กายนฺตีติ  เยวาปนกา  เย 
เจตสิกา  ภควตา  เยวาปนา  อิติ  กายนฺติ  กถยินฺติ  อิติ  ตสฺมา 
เต  เจตสิกา  เยวาปนกา  ฯ  เวยาปนสทฺทุปปโท  เก  สทฺเท  สพฺพโต 
ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ  เยวาปนกา  อิติ  นาเมน  วสน  สมฺพชฌฺน 
เยวาปนกวโส  ฯ  อิธาติ  เทสิตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  สรูเปเนวาติ  เทสิตาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  สวิชฺช- 
มาโน  รโูป  สภาโว  สรูโป  ฯ  เอวสทฺโท  เยวาปนกวเสน  เทสน 
นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๗๒]  เอวสทฺทสฺส  ผล  าเปนฺโต  อาห  กามาตฺยาทึ  ฯ 
กามา...เสฺววาติ  ปเท  อวธารเณน...นวิาเรติ  อาจริโย  ฯ 
                                                อภิ.๑๑๐  
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        กามา...เสฺววาตีติ  อว...เณนาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อว... 
เณนาติ  นิวาเรตีติ  ปเท  กรณ  ฯ  อวธาริยเต  นิยมิยเต  อวธารณ 
ภาวสาธน  ฯ  กามา...เตสูติ  ปททฺวย  สมฺภวนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
จสทฺโท  กามา...ยาสุ  จ  มห...ส ุ จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
วิรตีน  สมฺภวนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        [๗๓]  อตฺตโน  วุตฺตวจน  อาจริเยน  วุตฺตวจเนน  ทฬฺห 
กโรนฺโต  อาห  ตถาตฺยาทึ  ฯ  ตถา  เจว  เตน  มยา  วุตฺตา- 
กาเรเนว  วิรติโย  อุปร ิ มหคฺคเตสุ  ปน...วิรติตฺตยวชฺชิตาติ- 
อาทิวจเน  วกฺขติ  อาจริโย  ฯ 
        ตถาติ  วกฺขตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  จสทฺโท  วากฺยา- 
รมฺโภ  ฯ  เอวสทฺโท  น  อฺเนากาเรนาติ  าเปติ  ฯ  อุปรีติ 
วกฺขตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
        [๗๔]  กทาจิสทฺเทน  วุตฺตฺจ  กาล  สรูปโต  าเปนฺโต 
อาห  กทาจิตฺยาทึ  ฯ 
        กทาจีติ  ปน  ฯ  มุสา...กาเลติ  วิวรณ  ฯ  มุสา... 
เตหีติ  วิรมณาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  มสุาวาโท  อาทิ  เยส 
ทุจฺจริตาน  ตานิ  มุสาวาทาทีนิ  ฯ  เอเกกานิ  จ  ตานิ  ทุจฺจริตานิ 
จาติ  เอเก...ตานิ  ฯ  มุสาวาทาทีนิ  จ  ตานิ  เอเกกทุจฺจริตานิ 
จาติ  มุสา...ตานิ  ฯ  วิรมยิเต  วิรมณ  ภาวสาธน  ฯ  วิรมณสฺส 
กาโล  วิรมณกาโล  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๐  
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        [๗๕]  วิสุ  วิสุนฺติ  วจนสฺส  เหตุ  าเปนฺโต  อาห  กทาจิ- 
ตฺยาทึ  ฯ  กทาจิ    อุปฺปชชฺนฺตาป  วิรติโย  เอกโต  น  อุปฺปชฺชนฺติ 
วีติ...เปกฺขตฺตา  อิติ  ตสฺมา  วิสุ  วิสุนฺติ  วจน  อาจริเยน 
วุตฺต  ฯ 
        กทาจีติ  อุปฺปชฺชนฺตาติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  อุปฺปชฺชนฺตาปติ 
อุปฺปชฺชนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อปสทฺโท  ครหตฺโถ  ฯ  นาติ 
อุปฺปชฺชนฺตีติ  ปเท  ปฏิเสโธ  ฯ  เอกโตติ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  วีติ...ขาตานนฺติ  อาลมฺพนานนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
วีติกฺกมิยนฺเตติ  วีติกฺกมิตพฺพานิ  ยานิ  วตฺถูนิ  วิรตีหิ  วีติก-ฺ 
กมิยนฺเต  อิติ  ตสฺมา  ตานิ  วตฺถูน ิ วีติ...ตพฺพานิ  ฯ  วสนฺติ 
เอตฺถาติ  วตฺถูนิ  เอตฺถ  อารมฺมเณสุ  อารมฺมณิกธมฺมา  วสนฺติ 
อิติ  ตสฺมา  อิมานิ  อารมฺมณานิ  วตฺถูนิ  ฯ  วีติกฺกมิตพฺพานิ  จ 
ตานิ  วตฺถูนิ  จาติ  วีติ...วตฺถูนิ  ฯ  วีติ...วตฺถูนิ  อิติ  สงฺขาตานิ 
วีติ...สงฺขาตานิ  ฯ  อตฺตโนติ  อาลมฺพนานนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อาลมฺพนานนฺติ  สมฺภวาติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ  สมฺภ...ขตฺตานิ  น 
อุปฺปชฺชนฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  สมฺภวน  ปวตฺตน  สมฺภโว  ฯ 
สมฺภว  อเปกฺขนฺตีติ  สมฺภวาเปกฺขา  วิรติโย  ฯ  สมภฺวาเปกฺขาน 
ภาโว  สมฺภวาเปกฺขตฺต  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  วิสุ 
วิสุนฺตีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
                                                อภิ.๑๑๐  
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        [๗๖]  ปฺจม...จิตฺเตสูติ  วจนสฺส  วจเน  เหตุ  าเปนฺโต 
อาห  อปฺปนาตฺยาทึ  ฯ  อปฺปนาปฺปตฺตาน  อปฺปมฺาน  กทาจิ... 
ปวตฺติ  น  อตฺถิ  อิติ  ตสฺมา  ปฺจม...จิตฺเตสูติ  วจน  อาจริเยน 
วุตฺต  ฯ 
        อปฺป...ตานนฺติ  อปฺปมฺานนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
อปฺปมาณาน  ปตฺตา  อปปฺนาปฺปตฺตา  ฯ  อปฺปนาสทฺโท  อิตฺถลีงฺิโค 
ตสฺมา  ปกติภาเว  กเต  อาคจฺฉติ  ฯ  อปฺปนาย  วา  ปตฺตา 
ปวตฺตา  อปฺปนาปฺปตฺตา  ฯ  อปฺปมฺานนฺติ  ปวตฺตีติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  นาติ  อตฺถีติ  ปเท  ปฏิเสโธ  ฯ  กทาจีติ  ปวตฺตีติ 
ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  โสม...หิตาติ  ปวตฺตีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
โสมนสฺสโต  รหิตา  โสมนสฺสรหิตา  ฯ  ปวตฺตีติ  อตฺถีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  ปวตฺตน  ปวตฺติ  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
ปฺจ...สูตีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๗๗]  ปฺจมชฺฌานวชฺชิตมหคฺคตจิตฺเตสูติ  เอตฺถ  มหคฺคต- 
จิตฺเตสูติ  เอตฺถ  มหคฺคตสทฺทสฺส  วจนตฺถ  กโรนฺโต  อาห 
วินีวรณาตฺยาทึ  ฯ  วินีว...ตานิ  จิตฺตานิ  วา  มหนฺเตหิ  ฌายีห ิ
คตานิ  อิติ  ตสฺมา  มหคฺคตานิ  ฯ 
        วิคตา  นีวรณา  เยหิ  จิตฺเตหิ  ตานิ  วินีวรณานิ  ปฺจมี- 
พหุพฺพิหิ  ฯ  วินีวรณานิ  อาทีนิ  เยส  ทีฆสนฺตานาทีน  ตานิ 
วินี...ณาทีนิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  ทีฆสนฺตานวิปุลผลาน  คหณ  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๑  
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วินีวรณาทีน  จิตฺตาน  ภาโว  วิน.ี..ทิตา  ฯ  มหนฺตีติ  มหนฺตานิ 
ยานิ  จิตฺตานิ  ฯ  มหนฺตาน  จิตฺตาน  ภาโว  มหตฺต  ฯ  มหนฺติ 
อิติ   ิต  ฯ  ณฺยตฺตตา  ภาเว  ตูติ  ตฺต  ฯ  มหต...ปเทติ  สุตฺเต 
มหตนฺติ  พหุวจนสทฺเทน  มหอาเทโส  ฯ  คจฺฉนฺตีติ  คตานิ  ยานิ 
จิตฺตานิ  กตฺตุสาธน  ฯ  มหตฺต  คตานิ  มหคฺคตานิ  ฯ  มหนฺตสทฺโท 
ภาวปฺปธาโน  ทุติยาปฺปุริโส  ฯ  จิตฺต  นิวตฺเตตุ  ฌายีหีติ 
ปกฺขิตฺต  ฯ  ฌายน  อารมฺมณสฺส  โอโลกน  จินฺตน  ฌาย  ฯ 
เฌ  จินฺตาย  ภาเว  จ  อาวายา  การิเตติ  เอการสฺส  อาโย  ฯ 
ฌาย  เอเตส  ปุคฺคลาน  อตฺถีติ  ฌายี  ฯ  ทณฺฑาทิโต  อิก  อี  ฯ 
คนฺตพฺพานิ  ปกปุณิตพฺพานีติ  คตานิ  ยานิ  จิตฺตานิ  กมฺมสาธน  ฯ 
มหนฺเตหิ  คตานิ  มหคฺคตานิ  ตติยาตปฺปุริโส  ฯ 
        วินี...ทติายาติ  มหตฺตนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  มหตฺตนฺติ 
คตาทีนิ  ปเท  กมฺม  ฯ  คตานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  มหนฺเตหีติ  ฌายีหีติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  วาสทฺโท  วิกปโฺป  ฯ  ฌายีหติี...คตานีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  มหคฺคตานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๗๘]  นานาผลธรา  ทุมาติอาทีสุ  นานาสทฺโท  นานปฺปการ- 
วาจโก  ตสฺมา  ตนฺนิวตฺตนตฺถมาห  นานาตฺยาทึ  ฯ 
        นานา  หุตฺวาติ  ปน  ฯ  ภินฺนา...หุตฺวาติ  สเหตุกวิวรณ  ฯ 
ภินฺนา...นตฺตาติ  อเปกฺขาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ภินฺน  อาลมฺพน  ยาส 
กรุณามุทิตาน  ตา  ภินฺนาลมฺพนา  ฯ  ภินฺนาลมฺพนาน  ภาโว 
                                        อภิ.๑๑๑  
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ภินฺนาลมฺพนตฺต  ฯ  อตฺตโตติ  อาลมฺพนาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อาล...ตานนฺติ  ทุกฺขิ...ตานนฺติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ  อาลมฺพน 
หุตฺวา  ภูตา  อาลมฺพนภูตา  ฯ  ทุกฺขิ...ตานนฺติ  คมนาติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ทุกฺขิตา  จ  สุขิตา  จ  ทุกขิฺตสุขิตา  ทุกฺขิตสุขิตา 
จ  เต  สตฺตา  จาติ  ทุกฺขิ...สตฺตา  ฯ  อาปา...ขายาติ  หุตฺวาติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อาปาถสฺส  คมน  อาปถคมน  ฯ  อาเปกฺขน 
อเปกฺขา  ฯ  อาปาถคมนสฺส  อเปกฺขา  อาปา...เปกขฺา  ฯ 
        [๗๙]  เอตฺถสทฺเทน  ปรามสิตมตฺถ  าเปนฺโต  อาห 
เอตฺถาตฺยาทึ  ฯ  เอตฺถาติ  ปน  ฯ  อิเม...เตสูติ  วิวรณ  ฯ 
กามา...เตสูติ  นิทฺธารณ  ฯ 
        [๘๐]  อุเปกฺขาสหคเตสุ  กรุณามทุิตาน  อสมฺภววาทสฺส 
เกจิวาโทติ  กรเณ  เหตุ  าเปนฺโต  อาห  กรุณาตฺยาทึ  ฯ 
กรุณา...กาเล  กรุณามุทิตาวเสน  ภาวนาย  จ  ปวตฺติกาเล 
อปฺปนาวีถิโต...ปริกมฺม  โหติ  ปคุณ...สชฺฌายน  ยถาต  วิย 
ปคุณ...สมฺมสน  ยถา  จ  เอว  ปริกมฺม  โหติ  อิติ  ตสฺมา 
อุเป...วาโท  อิติ  กโต  อาจริเยนาติ  โยชนา  ฯ 
        กรุณามุทิตา  ภาวิยเต  วฑฺฒิยเต  ภาวนา  ฯ  กรุณามุทิตา- 
วเสน  ภาวนา  กร.ุ..วนา  กรุณามุทิตาภาวนาย  กาโล  กรุ... 
กาโล  ฯ  อปฺปนาย  วีถิ  อปฺปนาวีถิ  ฯ  ปริจยน  ปรจิโย 
ปริจยสฺส  วโส  ปริจยวโส  ฯ  ปสทฺโท  น  เกวล  โสมนสฺส- 
                                        อภิ.๑๑๑  
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สหคตจิตฺเตหิ  ปรกิมฺม  โหตีติ  าเปติ  ฯ  ปริกรณ  ปริกมฺม  ฯ 
ตนฺติ  นิปาตมตฺต  ฯ  ปคุโณ  คณฺโ  ปคุณคณฺโ  ฯ  สชฺฌายตีติ 
สชฺฌายนฺโต  ชโน  ฯ  อฺสฺมึ  อารมฺมเณ  วิหิโต  อฺ- 
วิหิโต  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  อนฺวิหิตสฺส  สชฺฌายนนฺติ 
าเปติ  ฯ  จสทฺโท  วากขฺนฺตรารมฺโภ  ฯ  ปคุณา  วิปสฺสนา 
ปคุณวิปสฺสนา  ฯ  ปริจยสฺส  พล  ปรจิยพล  ฯ  ปสทฺโท  น 
เกวล  าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตหิ  สมฺมสนนฺติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
สมฺมสิยเต  วิจาริยเต  สมฺมสน  ฯ  สปุพฺโพ  มส  อามสเน 
นนฺทาทีหิ  ยุ  ฯ  อสมฺภโว  อิติ  วาโท  อสมฺภววาโท  ฯ  เกจีน 
อาจริยาน  วาโท  เกจิวาโท  ฯ 
        กรุ...กาเลติ  โหตีติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  อปฺป...ถิโตติ 
ปุพฺเพติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  ปุพฺเพติ  โหตีติ  ปเท  วิเสสกาล- 
สตฺตมี  ฯ  ปริ...เสนาติ  โหตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อุเปกฺขา... 
เตหิปติ  โหตีติ  ปเท  กรณ  ฯ  ปริกมมฺนฺติ  โหตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
ยถาสทฺโท  อุปมาโชตโก  ฯ  ปคุณคณฺนฺติ  สชฌฺายนฺตสฺสาติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  สชฺฌายนฺตสฺสาติ  สชฺฌายนนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
กทาจีติ  วิหิตสฺสาติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  อฺ...สาปติ 
สชฺฌายนฺตสฺสาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  สชฺฌายนนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
ยถาสทฺโท  อุปมาโชตโก  ฯ  ปคุ...นายาติ  สมฺมสนฺตสฺสาติ  ปเท 
กรณ  ฯ  สงฺขาเรติ  สมฺมสนฺตสฺสาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๑  
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สมฺมสนฺตสฺสาติ  สมฺมสนฺนติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  กทาจีติ  สมฺมสนนฺติ 
ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  ปร.ิ..เลนาติ  สมฺมสนฺนติ  ปเท  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  าณ...เตหิปติ  สมฺมสนนติฺ  ปเท  กรณ  ฯ  สมฺมสนนฺติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  กโตติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อุเป...เรสูติ 
อสมฺภวาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  กร.ุ..ตานนฺติ  กสมฺภวาติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อส...วาโทติ  กโตติ  ปเท  กมฺม  ฯ  เกจิวาโทติ 
กโตติ  ปเท  อากาโร  ฯ  กโตติ  กมฺมวาจก  กิตปท  ฯ 
        [๘๑]  อปฺปนาวีถิย  กรุณามุทิตาน  สมฺภว  าเปนฺโต  อาห 
อปฺปนาตฺยาทึ  ฯ  อปฺปนาวีถิย  ปน  ตาส  กรุณามุทิตาน  เอก... 
เตเสฺวว  กามาวจรจิตฺเตสุ  สมฺภโว  ทฏพฺโพ  กสฺมา  ภินฺน... 
ภาวโตติ  โยชนา  ฯ 
        อปฺปนาย  วีถ ิ อปฺปนาวีถิ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
เอวสทฺโท  อุเปกฺขาสหคเต  นิวตฺเตติ  ฯ  ภินฺนา  ชาติ  ยสฺส 
จิตฺตสฺส  ต  ภินฺนชาติก  ฯ  ภินฺนา  เวทนา  ยสฺส  จิตฺตสฺส  ต 
ภินฺนเวทน  ฯ  อปสทฺโท  อภินฺนชาติก  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  อาเสวน- 
ปจฺจยสฺส  อภาโว  อาเส...ภาโว  ฯ 
        อปฺป...ถิยนฺติ  ทฏพฺโพติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ตาสนฺติ  สมฺภโวติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอกนฺตโตติ  สหคเตสูติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
โสม...เสฺววาติ  สมฺภโวติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  สมฺภโวติ  ทฏพฺโพติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  ภินฺน...กสสฺาติ  อุปมา  ฯ  วิยาติ  อุปมา- 
                                        อภิ.๑๑๑  
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โชตโก  ฯ  ภินฺน...สาปติ  อภาวโตติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ 
อาเสว...วโตติ  ทฏพฺโพติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
        ตตฺรายมธิปฺปาโย  อตีตภวงฺค  ภวงฺคจลน  ภวงฺคุปจฺเฉโท 
มโนทฺวาราวชฺชน  โสมนสฺสสหคตเมว  กามาวจรจิตฺต  ปริกมมฺ 
อุปจาร  อนุโลม  โคตฺรภู  ตทนนฺตร  ปมชฺฌาน  ทติุยตติย- 
จตุตฺถชฺฌานนฺติ  อปฺปนาวีถิ  ตตฺร  โคตฺรภูจิตฺต  อตฺตนา  สทิส- 
เวทนตฺตา  ปมชฺฌานสฺส  อาเสวนปจฺจโย  โหติ  ยทิ  จ  โคตฺรภู 
อุเปกฺขาสหคต  ภเวยฺย  โคตฺรภู  ภินฺนเวทนตฺตา  ปมชฺฌานสฺส 
อาเสวนปจฺจโย  น  โหติ  กิมิว  ภินฺนชาติโก  มคฺโค  ภินฺน- 
ชาติกสฺส  ผลสฺส  อาเสวนปจฺจโย  น  โหติ  วิย  ตสฺมา  อปฺปนาวีถิย 
กรุณามุทิตาน  เอกนฺตโสมนสฺสสหคเตเสฺวว  กามาวจรจิตฺเตสุ  สมฺภโว 
ทฏพฺโพติ  ฯ 
        [๘๒]  ตโย  โสฬสจิตฺเตสูติ  ปน  ฯ  สมฺมา...ชายนฺติ  ฯ 
ตโยติ  ธมฺมาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ธมมฺาติ  ชายนฺตีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  อฏ...วเสนาติ  โสฬสาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
โสฬ...เตสูติ  ชายนฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
        [๘๓]  เอกูนวีสติ  ธมฺมา...โสภณาติ  สงฺคหคาถาว  วตฺตพฺพา 
อิสฺสาตฺยาทิกา  คาถา  น  สงฺคหคาถา  น  วตฺตพฺพา  กิมตฺถ 
วุตฺตาติ  ปุจฺฉ  มนสิกตฺวา  อิสฺสาตฺยาทิคาถาย  อนุสนฺธึ  าเปนฺโต 
                                        อภิ.๑๑๑  
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เอวนฺตฺยาทิมาห  ฯ  เอว  นิยตา...วุตฺเตสุ  เจตสิกธมฺเมสุ  อนิ... 
เสสาน  เจตสิกาน  นิยต...อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        นิยโต  จ  อนิยโต  จ  นิยตานิยโต  ฯ  สมฺปยชุชฺน  สมฺป- 
โยโค  ฯ  นิยตานิยโต  จ  โส  สมฺปโยโค  จาติ  นิย...โยโค  ฯ 
นิยตานิยตสมฺปโยคสฺส  วโส  สมฺพชฌฺน  นิยตา...วโส  ฯ  อนิยตา 
จ  เต  ธมฺมา  จาติ  อนิ...ธมฺมา  ฯ  นิยตาน  ภาโว  นยิตภาโว  ฯ 
ทีเปตุนฺติ  าเปตุ  ฯ 
        เอวนฺติ  วุตฺเตสูติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  นิยตา...วเสนาติ 
วุตฺเตสูติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  วุตฺเตสูติ  นิทฺธารณ  ฯ  อนิ... 
ธมฺเมติ  ทสฺเสตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  เอกโตติ  ทสฺเสตฺวาติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  ทสฺเสตฺวาติ  ทีเปตุนฺติ  ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ 
เสสานนฺติ  นิยตภาวนฺติ  ปเท  สมฺพนโฺธ  ฯ  นยิตภาวนฺติ  ทีเปตุนติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  ทีเปตุนฺติ  วุตฺตนฺติ    ปเท  สมฺปทาน  ฯ  อิสฺสา... 
อาทีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมมฺ  ฯ 
        [๘๔]  คาถาย  โยชน  กโรนฺโต  อิสฺสาตฺยาทิมาห  ฯ 
อิสฺสา...กรุณาทโย...ชายติ  อิติ  โยชนา  ฯ 
        อิสฺสา...กรุณาทโยติ  ฏีกาย  วุตฺตตฺตา  สมาสปทเมว 
ทฏพฺพ  ฯ  อิสฺสา  จ  มจฺเฉโร  จ  กุกกฺุจฺจฺจ  อิสฺสามจฺเฉร- 
กุกฺกุจฺจา  ฯ  กรุณา  อาทิ  ยสฺสา  มุทิตาย    สา  กรุณาทิ  ฯ 
อิสฺสามจฺเฉรกุกฺกุจฺจา  จ  วิรติ  จ  กรุณาทิ  จ  อิสฺสามจฺเฉรกุกฺกุจฺจ- 
                                        อภิ.๑๑๑  
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วิรติกรุณาทโย  ฯ  กตฺถจิ  โปฏเก  อิสฺสามจฺเฉรวิรติกรุณาทโยติ 
วากฺยเมว  ทิสฺสติ  ฯ  กทาจีติมสฺส  วิวรณ  เสยฺโย...วตฺติยนฺติ  ฯ 
เสยฺโยหมสฺมิ  อิติ  อาทิ  ยสฺส  มานสฺส  โส  เสยฺโยหมสฺมีติอาทิ  ฯ 
วสน  สมฺพชฌฺน  วโส  ฯ  เสยฺโยหมสมฺีติอาทิสฺส  วโส  เสยฺโย... 
วโส  ฯ  เสยโฺยหมสฺมีติอาทิวเสน  ปวตฺติ  เสยฺโย...ปวตฺติ  ฯ 
ตถาติ  ปท  กทาจีติ  ปท  อากฑฺฒตีติ  อาห  ตถา  กทาจีติ  ฯ 
กทาจีติมสฺส  วิวรณ  อกมมฺ...ติยนฺติ  ฯ  อกมฺมฺสฺส  วโส 
อกมฺมฺวโส  ฯ  อกมฺมฺวเสน  ปวตฺติ  อกมฺมฺวสปฺปวตฺติ  ฯ 
สหาติมสฺส  วิวรณ  อฺ...วเสนาติ  ฯ  อฺมฺนฺติ  อฺ- 
มฺเน  ฯ  วิปฺปยุชฺชน  วิปฺปโยโค  ฯ  น  วิปฺปโยโค  อวิปฺป- 
โยโค  ฯ  อวิปฺปโยคสฺส  วโส  อวิ...วโส  ฯ 
        อิสฺสา...กรุณาทโยติ  ชายนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  นานาติ 
ชายนฺตีติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ  กทาจีติ  ชายนฺตีติ  ปเท 
กาลสตฺตมี  ฯ  มาโนติ  ชายตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  จสทฺโท  น  เกวล 
อิสฺสาทโย  กทาจิ  ชายนฺตีติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  กทาจิ...ติยนฺติ 
ชายตีติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  ถีนมิทฺธนติฺ  ชายตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
ตถาสทฺโท  อนุกฑฺฒโน  ฯ  กทา...ติยนฺติ  ชายตีติ  ปเท 
กาลสตฺตมี  ฯ  สห  อวิ...วเสนาติ  ชายตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
อฺมฺนฺติ  อวิปฺปโยคาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ 
โยชนาติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  โยชนาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๑  
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        [๘๕]  อถวา  มาโน  จาติ  เอตฺถ  ปเท  จสทฺท  สหาติ 
เอตฺถาป  ปเท  โยชิตฺวา๑  โยชนา  ทฏพฺพาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        มาโน  จาตีติ  เอตฺถาติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  เอตฺถาติ 
จสทฺทนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  จสทฺทนฺติ  โยชิตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
ทุติเย  นเย  จสทฺโท  อฏานปฺปยุตฺโต  ฯ  สหาตีติ  เอตฺถาติ  ปทสฺส 
สรูป  ฯ  เอตฺถาติ  โยชิตฺวาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อปสทฺโท  นานาติ 
ปท  อเปกฺขติ  ฯ  โยชิตฺวาติ  ทฏพฺพาติ  ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ 
        [๘๖]  ถีนมิทฺธ  กทาจิ...มาเนน  จ  สทฺธึ  ชายติ  กทาจิ... 
ชายตีติ  สมพฺนฺโธ  ฯ 
        ถีนมิทธฺนฺติ  ชายตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  กทาจีติ  ชายตีติ 
ปเท  กา  สตฺตมี  ฯ  สห  จาติมสฺส  วิวรณ  สทฺธินฺติ  ฯ  สสงฺขา... 
เกสูติ  ปททวฺย  ชายตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  จสทฺโท  สสงฺ...เฆ 
จ  ทิฏ ิ...เกสุ  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  อิสฺสา...มาเนน  จาติ 
ปททฺวย  สทธฺินฺติ  ปเท  สมาโยคตติยา  ฯ  จสทฺโท  อิสฺสา...เจหิ 
จ  มาเนน  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  สทฺธนิฺติ  ชายตีติ  ปเท  กิริยา- 
วิเสสน  ฯ  กทาจีติ  ชายตีติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  ตทิ...กาเลปติ 
ปททฺวย  ชายตีติ  ปทสฺส  อาธาโร  ฯ 
        เตหิ  สสงฺขาริกปฏิเฆหิ  ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตสสงฺขาริเกหิ  อิตรานิ 
ตทิตรานิ  ฯ  ตทิตรานิ  จ  ตานิ  สสงฺขาริกานิ  จาติ  ตทิตร- 
๑.  โยเชตวุาติ  ฏีกาปาโ  ฯ 

                                                อภิ.๑๑๒  
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สสงฺขาริกานิ  เทฺว  ทฏิ ิสมฺปยุตฺตสสงฺขาริกานิ  ฯ  ตทิตร- 
สสงฺขาริเกหิ  สมฺปโยโค  ตทิตร...ปโยโค  ฯ  ติทตรสสงฺขาริกสมฺป- 
โยคสฺส  กาโล  ตทิตร...กาโล  ฯ  เตหิ  สสงฺขาริกปฏิฆทิฏ ิวิปฺปยุตฺต- 
สสงฺขาริเกหิ  สมฺปโยโค  ตสมฺปโยโค  ฯ  ปุพฺเพ  พินฺทาคโม  ฯ 
อปสทฺโท  ตทิตรสสงฺขาริกสมฺปโยคกาล  อเปกฺขติ  ฯ  วาสทฺโท 
อตฺถนฺตรวิกปฺปตฺโถ  ฯ 
        นานา  จาติ  ชายตีติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  โยชนาติ 
ปทสฺส  สรูป  ฯ  โยชนาติ  ทฏพฺพาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        ถีนมิทธฺ  กทาจิ  สห  จ  สสงฺขาริกปฏิเฆหิ  อิสฺสามจฺเฉร- 
กุกฺกุจฺเจหิ  สทฺธึ  ชายติ  ทฏิ ิวิปฺปยุตฺตสสงฺขาริเก  สมาเน  น 
สทฺธึ  ชายติ  ถีนมิทฺธ  กทาจิ  เตหิ  สสงฺขาริกปฏิฆทิฏ ิวิปฺปยุตฺต- 
สสงฺขาริเกหิ  อิตเรหิ  ทฏิ ิสมฺปยุตฺตสสงฺขาริเกหิ  สมฺปโยคกาเล 
เตหิ  สสงฺขาริกปฏิฆทิฏ ิวิปฺปยุตฺตสสงฺขาริเกหิ  สมฺปโยคกาเลป 
วา  อิสฺสามจฺเฉรกุกฺกุจฺจมาเนหิ  นานา  จ  ชายติตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
        [๘๗]  อปเร  อาจริยา  เอตฺตกเมว  โยเชสุนฺติ  าเปนฺโต 
อาห  อปเรตฺยาทึ  ฯ  อปเร...อิตีติ  เอตฺตกเมว  วจน  โยเชสุ  ฯ 
        อปเรติ  อาจริยาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปนสทโฺท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  อาจริยาติ  โยเชสุนฺติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  มาโน  จ... 
นานา  หุตฺวา  ชายติ  กทาจิ  สห  จ  ชายติ  ฯ  มาโน  จ  ถีน- 
มิทฺธฺจาติ  ปททฺวย  ชายตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  มาโน  จาติ  เอตฺถ 
                                        อภิ.๑๑๒  
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จสทฺโท  มาโน  จ  ถีนมทิฺธฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ตถาสทฺโท 
กทาจิ  นานาติ  ปท  อากฑฺฒติ  ฯ  นานาติ  หุตฺวาติ  ปเท  กิริยา- 
วิเสสน  ฯ  หตฺุวาติ  ชายตีติ  ปเท  วิเสสน  ฯ  สห  จาติ  จสทฺโท 
อธิปฺปายวเสน  ปกฺขิตฺโต  ฯ  อิตีติ  เอตฺตกเมวาติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ 
เอตฺตกเมวาติ  โยเชสุนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  เอวสทฺโท  เหฏาวุตฺตวจน 
นิวตฺเตติ  ฯ 
        มาโน  ทฺวีสุ  ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตอสงฺขาริเกสุ  ถีนมิทฺธโต  นานา 
หุตฺวา  ชายติ  ถีนมิทฺธ  ทวีฺสุ  ทิฏ ิสมฺปยุตฺตสสงฺขาริเกสุ 
สสงฺขาริกปฏิเฆ  จ  มานโต  นานา  หตฺุวา  ชายติ  มาโน  จ 
ถีนมิทฺธฺจ  ทฺวีสุ  ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตสสงฺขาริเกสุ  สห  ชายติตฺยา- 
ธิปฺปาโย  ฯ 
        [๘๘]  เสสาติ  ปน  ฯ  ยถา...ทสหีติ  ปททฺวย  อนิยเตหีติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอกาทสหีติ  อิสฺสาทิตฺตย  วิรติตฺตย  กรุณาทิ- 
ทฺวย  มานาทิตฺตย  ฯ  อนิยเตหีติ  อิตเรติ  ปเท  อปาทาน  ฯ 
อิตเรติ  เสสาติ  ปทสฺส  อตฺโถ  ฯ  เอกจตฺตาฬีสาติ  อฺสมานา 
เตรส  อกุสลา  อฏ  เอกนูวีสติ  โสภณสาธารณา  ปฺา  จาติ 
เอกจตฺตาฬีส  ฯ 
        [๘๙]  เกจิวาทิมต  วิโสเธตุ  เกจิตฺยาทิมาห  ฯ  เกจิ 
ปน  อาจริยา  ยถา...อิติ  วจน  วณฺเณนฺติ  ฯ  ต  วจน  เตส 
                                                อภิ.๑๑๒  
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อาจริยาน  มติมตฺต  กสฺมา  อิธ  าเน  เยวา...เกสฺจิ 
เจตสิกาน  อาจริเยน  อนุทฺธฏตฺตา  ฯ 
        เกจีติ  วณฺเณนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
ยถาวุตฺเตหีติ  อนิ...เกหีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อนิยต...เกหีติ 
เสสาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  อนิยตา  เยวาปนกา  อนิ...นกา  ฯ 
เสสาติ  นิย...นกาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  นิย...นกาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
นิยตา  เยวาปนกา  นิยตเยวาปนกา  ฯ  อิตีติ  วณฺเณนฺตีติ  ปเท 
กมฺม๑  ฯ  ตนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เตสนฺติ  มตีติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ 
มติมตฺตนฺติ  ตนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  มตฺตสทฺโท  น  สพฺเพส 
มตฺตนฺติ  าเปติ  ฯ  อิธาติ  อนุทฺธฏาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
เยวา...เมนาติ  อนุทฺธฏตฺตาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  เยวาปนกา  อิติ 
นาม  เยวาปนกนาม  ฯ  เกสฺจีติ  ภาวสมฺพนฺโธ  ฯ  อนุทฺธฏตฺตาติ 
มติมตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อนุทฺธฏาน  ภาโว  อนุทฺธฏตฺต  ฯ 
        [๙๐]  อิธ...อนุทฺธฏตฺตาติ  วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห 
เกวลนฺตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  เอตฺถ  าเน  เกวล  นิยตา...อาจริเยน 
กต  เยวา...เกจิ  เจตสิกา  อาจริเยน  น  อุทฺธฏาติ  โยชนา  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  นิยตา  จ  อนยิตา  จ  นิยตานิยตา  ฯ 
นิยตานิยตาน  เจตสิกาน  วสน  สมฺพชฺฌน  นิยตานิยตวโส  ฯ 
อรหสฺส  อนติกมน  ยถารห  ฯ  ลพฺภมานา  จ  เต  เจตสิกา 
๑.  อากาโรติ  ยุตฺตร  ฯ 

                                        อภิ.๑๑๒  
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จาติ  ลพฺภ...สิกา  ฯ  ลพฺภมานเจตสิกา  เอว  ลพฺภ...มตฺต  ฯ 
ลพฺภมานเจตสิกมตฺตสฺส  สนฺทสฺสน  ลพฺภ...สน  ฯ  มตฺตสทฺทผล 
น  เยวาตฺยาทิ  ฯ  อาจริเยนาติ  อนุรุทฺธาจริเยน  ฯ  เยวาปนกา 
อิติ  นาม  เยวาปนกนาม  ฯ 
        เกวลนติฺ  สนฺทสฺสนนฺติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  เอตฺถาติ 
สนฺทสฺสนนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  นิย...เสนาติ  สนฺทสฺสนนฺติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  จิตฺตุปฺปาเทสูติ  ลพฺภมานาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
ยถารหนฺติ  ลพฺภมานาติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ  ลพฺภ...สนฺทสสฺนนฺติ 
กตนฺติ  ลพฺภมานาติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ  ลพฺภ...สนฺทสฺสนนฺติ 
กตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อาจริเยนาติ  กตนฺติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  นาติ 
ปฏิเสโธ  ฯ  เยวา...เมนาติ  อุทฺธฏาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
เกจีติ  อุทฺธฏาติ  ปเท  กมมฺ  ฯ  อิติสทโฺท  สมาปนฺโน  ฯ 
        [๙๑]  เอวนฺตฺยาทิ  สงฺคหฺจาติ  คาถาย  อนสุนฺธิาปน  ฯ 
เอว  ตาว  ปม  ผสฺสาทีสุ...สงฺคหฺจาติอาทิ  วจน  อาจริเยน 
วุตฺต  ฯ 
        เอวนฺติ  ทสฺเสตฺวาติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  ตาวาติ  ทสฺเสตฺวาติ 
ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  ผสฺสาทีสูติ  นิทฺธารณ  ฯ  อยนฺติ  ธมฺโมติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  ธมฺโมติ  อุปลพฺภตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  เอตฺตเกสูติ 
จิตฺเตสูติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  จิตฺเตสูติ  อุปลพฺภตีติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  อิตีติ  ปริจฺเฉทาติ  ปเท  นทิสฺสน  ฯ  จิตฺต...เสนาติ 
ทสฺเสตฺวาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปรจฺิเฉทน  ปริจฺเฉโท  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๒  
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จิตฺตาน  ปริจฺเฉโท  จิตฺต...เฉโท  ฯ  จิตฺตปริจฺเฉทสฺส  วสน 
สมฺพชฺฌน  จิตฺต...วโส  ฯ  สมฺปโยคนติฺ  ทสฺเสตฺวาติ  ปเท 
กมฺม  ฯ  สมปฺยุชฺชน  สมปฺโยโค  ฯ  ทสฺเสตฺวาติ  ทสฺเสตุนฺติ 
ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  อิทานีติ  ทสฺเสตุนฺติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ 
อิมสฺมินฺติ  จิตฺตุปฺปาเทติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  จิตฺตุปฺปาเทติ 
เจตสิกาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  เอตฺตกาติ  เจตสิกาติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  เจตสิกาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  ปริจฺเฉทาติ  ปเท 
นิทสฺสน  ฯ  เจตสิ...วเสนาติ  ทสฺเสตุนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
เจตสิกาน  ราสิ  เจตสิกราสิ  เจตสิกราสิสฺส  ปริจฺฉิชฺชน 
เจต...ปริจฺเฉทโท  เจตสิกราสิปริจฺเฉทสฺส  วโส  เจต...วโส  ฯ 
สงฺคหณ  เจตสิกาน  คณน  สงฺคโห  ฯ  สงฺคหนฺติ  ทสฺเสตุนฺติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  สงฺค... 
อาทีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมมฺ  ฯ 
        [๙๒]  ฉตฺตึสาติอาทิ  วจน  ตตฺถ  ตตฺถ  ตสฺมึ  ตสฺม ึ
จิตฺเต  ยถารห...สงฺคโห  ฯ 
        ฉตฺตึสาติ  อาทีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถาติ  ลพฺภมานาติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  ยถารหนฺติ  ลพฺภมานาติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ 
ลพฺภ...วเสนาติ  คณนาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ลพฺภมานา  เอว 
ลพฺภมานกา  ฯ  สพฺพาโต  โกติ  สกตฺเถ  โก  ฯ  ลพฺภมานกา  จ 
เต  ธมฺมา  จาติ  ลพฺภ...ธมมฺา  ฯ  ลพฺภมานกธมฺมาน  วโส 
                                                อภิ.๑๑๒  
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ลพฺภ...วโส  ฯ  คณ...เสนาติ  สงฺคโหติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
คณิยเต  สงฺขฺยายเต  คณน  คณนสฺส  วโส  คณนวโส  ฯ 
สงฺคโหติ  ฉตฺตึสาติ  อาทีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ธมฺเม  สงฺคณฺหตีติ 
สงฺคโห  ฯ 
        [๙๓]  ปมชฺฌานิกจิตฺเตสูติ  ปทสฺส  วจนตฺถ  าเปนฺโต 
อาห  ปมตฺยาทึ  ฯ  ปม...จิตฺตานิ  วา  ต  ปมชฺฌาน 
เอเตส  จิตฺตาน  อตฺถ ิ อิติ  ตสฺมา  ปม...จิตฺตานิ  ฯ 
        ปมชฌฺาเน  นิยุตฺตานิ  ปมชฺฌานิกานิ  ฯ  ตมธิเตตฺยาทินา 
ณิโก  ฯ  ปมชฺฌานิกานิ    จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  ปมชฺฌานิก- 
จิตฺตานิ  ต  วา  ปมชฺฌาน  เอเตส  อตฺถีติ  ปมชฌฺานิกานิ  ฯ 
เอเตสนฺติ  อตฺถีติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  ทณฺฑาทิโต  อิก  อี  ฯ 
ปมชฺฌานิกานิ  จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  ปมชฺฌานิกจิตฺตานิ  ฯ 
        [๙๔]  อปฺปมฺาวชฺชิตาติ  วจนสฺส  วจเน  เหตุ  าเปนฺโต 
อาห  อปฺปมฺานนฺตฺยาทึ  ฯ  อปฺป...ณตฺตา  อปฺปมฺาวชฺชิตาติ 
วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        อปฺป...นนฺติ  ตาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  สตฺตา...ณตฺตาติ 
วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  สตฺโต  อารมฺมณ  เอเตส  อปฺปมฺานนฺติ 
สตฺตารมฺมณา  ฯ  สตฺตารมฺมณาน  ภาโว  สตฺตารมฺมณตฺต  ฯ   
โลกุตฺตรานนฺติ  ตาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  จสทฺโท  สตฺตารมฺมณตฺตา 
จ  นิพฺพา...ณตฺตา  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  นิพฺพา...ณตฺตาติ 
                                        อภิ.๑๑๒  
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วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  นพฺิพาน  อารมฺมณ  เอเตส  โลกุตฺตรานนฺติ 
นิพฺพานารมฺมณา  ฯ  นิพฺพานารมฺมณาน  ภาโว  นพฺิพานา- 
รมฺมณตฺต  ฯ  อปฺป...ตาตีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๙๕]  ตถาติ  อิมินา  จ  ปเทน  อฺ...คจฺฉนฺตีติ  วจน 
อากฑฺฒติ  อาจริโย  ฯ 
        ตถาติ  อิมินาติ  อากฑฺฒตีติ  ปเท  กรณ  ฯ  อฺ- 
สมานา...คจฺฉนฺตีติ  ปท  อากฑฺฒตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๙๖]  อุเปกฺขาสหคตาติ  ปน  ฯ  วิตกฺก...วชฺชาติ  ธมฺมาติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  วิตกโฺก  จ  วิจาโร  จ  ปติ  จ  สุขฺจ 
วิตกฺกวิจารปติสุขานิ  ฯ  วิตกฺกวิจารปติสุเขหิ  วชฺชา  วชชฺิตา 
วิตกฺก...วชฺชา  ฯ  สุขฏานนฺติ  ปวิฏาติ  ปเท  กมมฺ  ฯ  สุขสฺส 
าน  สุขฏาน  ฯ  ปวิ...ขายาติ  สหคตาติ  ปเท  สหโยคตติยา  ฯ 
ปวิฏา  จ  สา  อุเปกฺขา  จาติ  ปวิฏุเปกฺขา  ฯ  สหคตาติ 
ธมฺมาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อุเปกฺขาย  สหคตา  อุเปกฺขาสหคตา  ฯ 
        [๙๗]  ปฺจกชฺฌานวเสนาติ  วจเน  อธิปฺปาโยติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
วิตกฺก...วเสน  ฯ  เต  ปน  วิตกฺกวิจาเร  เอกโต...โหติ  อิติ 
อธิปฺปาโย  ฯ 
        ปฺจกชฺฌานวเสนาติ  อธิปฺปาโยติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  วิตกกฺ- 
วิจาเรติ  อติกฺกมิตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  วิสุ  วิสุนฺติ  อติกฺกมิตฺวาติ 
ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  อติกฺกมิตฺวาติ  ภาเวนฺตสฺสาติ  ปเท  ปุพฺพ- 
                                        อภิ.๑๑๓  
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กาลกิริยา  ฯ  ภาเวนฺตสฺสาติ  นาติ...ณสฺสาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ภาเวติ  วฑฺเฒตีติ  ภาเวนฺโต  โย  ปุคฺคโล  ฯ  นาติ...ณสฺสาติ 
วเสนาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  น  อติติกฺข  นาติติกฺข  นาติติกฺข 
าณ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  โส  นาติติกฺขาโณ  ฯ  วเสนาติ 
เทสิตสฺสาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  วสน  สมฺพชฌฺน  วโส  ฯ 
เทสิตสฺสาติ  าณ...กสฺสาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เทสยิตฺถาติ 
เทสิต  ย  ฌานปฺจก  ภควตา  เทสยิตฺถ  อิติ  ต  ฌาน- 
ปฺจก  เทสิต  ฯ  ฌาน...กสฺสาติ  วเสนาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ปฺจ  ปริมาณานิ  เอตสฺสาติ  ปฺจก  ฯ  ฌานฺจ  ต  ปฺจกฺจาติ 
ฌานปฺจก  ฯ  วเสนาติ  ปฺจธาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๙๘]  วิตกฺกวิจาราน  เอกโต  อติกฺกมเน  สติ  จตุธาว 
สงฺคโหติ  าเปนฺโต  เต  ปนาติ  อาทิมาห  ฯ 
        เตติ  อติกฺกมิตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
เอกโตติ  อติกฺกมิตฺวาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อติกฺกมิตฺวาติ  ภาเวนฺ- 
ตสฺสาติ  ปเท  ปุพฺพกาลกริิยา  ฯ  ภาเวนฺตสฺสาติ  ติกฺขาณสฺสาติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ติกฺขาณสฺสาติ  วเสนาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ติกฺข  าณ  ยสฺส  โส  ติกฺขาโณ  ปุคฺคโล  ฯ  วเสนาติ 
เทสิตาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  เทสิ...วเสนาติ  จตุธาติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  จตุกฺกฺจ  ต  ฌานฺจาติ  จตุกฺกชฺฌาน  ฯ 
เทสิตฺจ  ต  จตุกฺกชฺฌานฺจาติ  เทสิตจตุกฺกชฺฌาน  ฯ  เทสิต- 
                                        อภิ.๑๑๓  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 77 

                        ทุติยปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา  77 
 
จตุกฺกชฺฌานสฺส  วโส  เทสิ...วโส  ฯ  ทุติ...เกสูติ  สมฺภวโตติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  วิต...ตานนฺติ  สมฺภวโตติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
วิตกฺกวิจาเร  วชฺเชนฺตีติ  วิตกฺกวิจารวชฺชิตา  ฯ  สมภฺวโตติ  จตุธาติ 
ปเท  เหตุ  ฯ  จตุธาวาติ  สงฺคโหติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ   
เอวสทฺโท  โอน  นิวตฺเตติ  ฯ  สงฺคโหติ  โหตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
อิตีติ  อธิปฺปาโยติ  ปทสสฺ  สรูป  ฯ  อธิปฺปาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๙๙]  เตตฺตึสทฺวย  จตุตฺถปฺจมชฺฌานจิตฺเตสุ  ลพฺภติ  ฯ 
เตตฺตึสทฺวยมิจฺเจวนฺติ  เอตฺถ  ฯ  เตตฺตึสทฺวยนฺติ  ปน  ฯ  จตุ... 
จิตฺเตสูติ  อาธารปน  ฯ  ตีสูติ  ปน  ฯ  กุส...วิเธสูติ 
วิวรณ  ฯ  กสุ...เสนาติ  ติวิเธสูติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
กุสลฺจ  วิปากฺจ  กิริยา  จ  กุสล...กริิยา  กุสลวิปากกิริยาน 
วโส  กุส...วโส  ฯ  ตโย  วิธา  ปการา  เยส  ปมชฌฺานิก- 
จิตฺตาน  ตานิ  ติวิธานิ  ฯ 
        [๑๐๐]  วิรติวชฺชาติ  วจนสฺส  วจเน  เหตุ  าเปนฺโต  อาห 
สีลวิสุทฺธิวเสน...ปวตฺตนฺติ  กาย...วเสน  น  ปน  ปวตฺตนฺติ 
ทุจฺจริต...วเสน  นาป  ปวตฺตนฺติ  อิติ  ตสฺมา  วิรติวชฺชาติ 
วจน  อาจริเยน  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        วิสุชฌฺน  วิสุทฺธิ  สลีสฺส  วิสุทฺธิ  สีลวิสุทฺธิ  ฯ  วสน 
สมฺพชฺฌน  วโส  สลีวิสุทธฺิยา  วโส  สลีวิสุทฺธิวโส  ฯ  สุฏุ 
วิโสธยิตฺถาติ  สุวิโสธโิต  โย  ปโยโค  ปุคฺคเลน  สุฏุ  วิโสธยิตฺถ 
                                        อภิ.๑๑๓  
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อิติ  ตสฺมา  โจ  ปโยโค  สวิุโสธิโต  ฯ  อตีเต  โต  ฯ  กาโย  จ 
วจี  จ  กายวจิโย  ฯ  ปยชุชฺเตติ  ปโยโค  ย  กมฺม  สตฺเตน 
ปยุชฺชเต  ปวตฺติเต  อิติ  ตสฺมา  ต  กมฺม  ปโยโค  ฯ  กายวจีหิ 
ปวตฺโต  ปโยโค  กายวจีปโยโค  ฯ  สวิุโสธิโต  กายวจีปโยโค 
เยน  โส  สุวิโสธิตกายวจีปโยโค  เยน  ปุคฺคเลน  กาย...โยโค 
สุวิโสธิโต  โส  ปุคฺคโล  สุวิ...โยโค  สุวิโสธิตกายวจีกมฺมาทิกสฺส 
จิตฺตสมาธานวเสน  รูปาวจรกุสลปฺปวตฺตีติ  วุตฺต  ฯ  ปุคฺคลสฺสาติป 
อตฺถิ  ฯ  สมมฺา  อาธิยเต  สมาธาน  จิตฺตสฺส  สมาธาน  จิตฺต- 
สมาธาน  จิตฺตสมาธาน  เอว  จิตฺต...มตฺต  ฯ  น  ปนตฺยาทิ   
มตฺตสทฺทสฺส  ผล  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  กายวจีสุ  ปวตฺตานิ 
กมฺมานิ  กายวจีกมฺมานิ  ฯ  วิโสธิยเต  วิโสธน  วิโสธนสฺส 
วโส  วิโสธนวโส  ฯ  อปสทฺโท  ปุพฺเพ  ปฏิเสธ  อเปกฺขติ  ฯ 
ทุจฺจริตฺจ  ทุราชีโว  จ  ทุจฺจริตทุราชีวา  ฯ  สมุจฺฉินฺทนสฺส  วโส 
สมุ...วโส  ฯ 
        สลี...เสนาติ  สุวิโสธิตาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  สุวิ... 
คสฺสาติ  ปุคฺคลสฺสาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปุคฺคลสฺสาติ  ปวตฺตนฺตีติ 
ปเท  สมฺปทาน  ฯ  เกวลนฺติ  สมาธานาติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ 
จิตฺต...มตฺเตนาติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  มห... 
นานีติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  กาย... 
                                        อภิ.๑๑๓  
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กมฺมานนฺติ  วิโสธนาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  วิโส...เสนาติ  ปวตฺตนฺตีติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  นาปติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ทุจฺจ...วานนฺติ 
สมุจฺฉินฺทนาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สม.ุ..เสนาติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  วิรติวชฺชาตีติ 
วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  โปฏเก  วิรติตฺตยวชฺชิตาติป  อตฺถิ  ฯ 
        [๑๐๑]  ปจฺเจกเมวาติ  ปน  ฯ  วิสุ  วิสุเยวาติ  วิวรณ  ฯ 
วิสุ  วิสุ  เอว  ยาคโม  ฯ  ปณฺณรสสูติ   น  ฯ  รูปาตฺยาทิ 
วิวรณ  ฯ  รปูา...เสนาติ  ตีสูติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตีสูติ 
อาธาโร  ฯ  อารุ...เสนาติ  ทฺวาทสสูติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
อิตีติ  ปณฺณรสสูติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ 
        [๑๐๒]  อปฺปมฺาโย  จ  น  ลพฺภนฺตีติ  เอตฺถ  วจเน 
การณ  มยา  วุตฺตเมว  ฯ  จสทฺโท  วิรติโย  อเปกฺขติ  ฯ  โปฏเก 
อปฺปมฺาโย  น  ลพฺภนฺตีติป  อตฺถิ  ฯ  เอตฺถาติ  การณนฺติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  วิสุ  วิสุเยวาติ  อตฺถสฺส  นิวตฺตนตฺถ  ปจฺเจกเมวาติ 
เปตฺวา  เอเกกาเยวาติ  วิวรติ  ฯ  เอเกกา  เอว  ยาคโม  ฯ 
        [๑๐๓]  กสฺมา  เอเกกาเยว  โยเชตพฺพาติ  อาห  อปฺป- 
มฺานนฺติอาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  อปฺปมฺาน  สตฺตารมฺมณตฺตา... 
ยตฺตา  ตาสมฺป  อปฺปมฺาวิรตีน  เอก...ปาเท  สมฺภโว  นตฺถติี 
โยชนา  ฯ                 
                                        อภิ.๑๑๓  
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        อปฺปมฺานนฺติ  ตาติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ  หสิทฺโท  ทฬฺห ี ฯ 
สตฺตารมฺมณตฺตา  วีติ...ยตฺตาติ  ปททฺวย  นตฺถีติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
สตฺโต  อารมฺมณ  เอตาส  อปฺปมฺานนฺติ  สตฺตารมฺมณา  ฯ 
สตฺตารมฺมณาน  ภาโว  สตฺตารมฺมณตฺต  ฯ  วิรตีนฺจาติ  วีติ... 
ยตฺตาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อฏานปฺปยุตฺโต  จสทฺโท  สตฺตา- 
รมฺมณตฺตา  จ  วีติ...ยตฺตา  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  วีติกฺกมิตพฺพานิ 
วตฺถูนิ  วิสโย  ยาส  ตา  วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุวิสยา  ยาส  วิรตีน 
วิสโย  อารมฺมณ  วีติกฺกมติพฺพานิ  วตฺถูนิ  ตา  วิรติโย  วีติ... 
สยา  ฯ  วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุวิสยาน  ภาโว  วีติ...ยตฺต  ฯ  ตาสมฺปติ 
สมฺภโวติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปสทฺโท  อวยว  อเปกฺขติ  ฯ  เอก... 
ปาเทติ  สมฺภโวติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  สมฺภโวติ  นตฺถีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  สมภฺวน  สมฺภโวฯ  อิติสทฺโท  สมาปนฺโน  ฯ 
        [๑๐๔]  วิรติวชฺชิตาติ  วจนสฺส  วจนเหตุ  าเปนฺโต  อาห 
โลกิยวิรตีนนฺติอาทึ  ฯ  โลกิย...วตฺตา  อพฺยากเตสุ  สมฺภโว  นตฺถ ิ
อิติ  ตสฺมา  วิรติวชฺชิตาติ  วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        โลก.ิ..ตีนนฺติ  ตาติ  ปเท  ภาวโยโค  สมฺภโวติ  ปเทป 
สมฺพนฺโธ  ฯ  เอก...วตฺตาติ  นตฺถีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  เอกนฺต  กุสล 
เอกนฺตกุสล  กมฺมธารโย  ฯ  เอกนฺตกุสล  สภาโว  ปกติ  ยาส 
โลกิยวิรตีน  ตา  เอกนฺตกุสลสภาวา  ฯ  เอกนฺตกุสลสภาวาน  ภาโว 
เอกนฺต...วตฺต  ฯ  อพฺยากเตสูติ  สมฺภโวติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๓  
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สมฺภโวติ  นตฺถีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
วิรติวชฺชิตาตีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๑๐๕]  สาธกมาห  เตนาหาติอาทึ  ฯ  เตน  ตสฺมา 
เอกนฺตกุสลสภาวตฺตา  ปฺจ...เยว  อิติ  วจน  ภควา  สิกฺขาปทวิภงฺเค 
อาหาติ  โยชนา  ฯ 
        เตนาติ  อาหาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ภควาติ  อาหาติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  ปฺจาติ  ปาณาติปาตา  เวรมณีตฺยาทิ  ฯ  ปฺจาติ 
สิกฺขาปทาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  สิกฺขาปทาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
สิกฺขิตพฺพาติ  สิกฺขา  ยา  ธมฺมชาติ  ปคฺุคเลน  สิกฺขิตพฺพา 
ปูเรตพฺพา  ปวตฺเตตพฺพา  อิติ  ตสฺมา  สา  ธมฺมชาติ  สิกฺขา  ฯ 
ปชฺชเต  เอตาหีติ  ปทา  เอตาหิ  วิรตีหิ  สิกฺขา  ปชฺชเต  อิติ 
ตสฺมา  ตา  วิรติโย  ปทา  ฯ  สิกฺขาย  ปทา  สิกฺขาปทา  สิกฺขาย 
อธิคมุปายภูตา  วิรติโย  ฯ  กุสลาเยวาติ  สิกฺขาปทาติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  อพฺยากเต  นิวตฺเตติ  ฯ  อิตีติ  อาหาติ  ปเท 
กมฺม 
        [๑๐๖]  โลกิยวิรตีน  เอกนฺตกุสลภาว  พฺยติเรเกน  ทฬฺห 
กโรนฺโต  อาห  อิตรถาตฺยาทึ  ฯ  อิตรถา  อเนกนฺตกุสลา  สิยา 
สทฺธาสติอาทโย  วิย  โลกิยวิรติโย  กสุลา  สิยา  อพฺยากตา 
สิยา  อิติ  วจน  ภควา  สิกขฺาปทวิภงฺเค  วเทยฺยาติ  โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๓  
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        อิตราติ    ลิงฺคตฺโถ  ฯ  สทฺธา...โยติ  อุปมา  ฯ  สทฺธาสติ   
อาทิ  เยส  เต  สทฺธาสติอาทโย  เยส  หริิโอตฺตปฺปาทีน  ฯ 
วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  สยิาสทฺโท  นปิาโต  ฯ  กุสลาติ  สิยาติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  อพฺยากตาติ  สิยาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อิตีติ 
วเทยฺยาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๑๐๗]  กสฺมา  โลกตฺุตรวิรตีน  สิกฺขาปทวิภงฺเค  อคฺคหณนฺติ 
อาห  ผลสฺสาตฺยาทึ  ฯ  ผลสฺส  ปน...นโต  โลกุตฺตร...ลตา 
น  ยุตฺตา  อิติ  ตสฺมา  ตาส  โลกุตฺตรวิรตีน  ตตฺถ  สกิฺขาปทวิภงฺเค 
อคฺคหณนฺติ  โยชนา  ฯ 
        ผลสฺสาติ  มคฺค...ตตฺตา  ปฏิ...นโตติ  ปททฺวเย  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  มคฺค...ตตฺตาติ  น  ยุตฺตาติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
มคฺเคน  ปฏิพมฺพ  สทิส  มคฺคปฏิพิมฺพ  มคฺคปฏิพิมฺพ  ภูต 
มคฺคปฏิพิมฺพภูต  มคฺคปฏิพิมฺพภูตสฺส  ภาโว  มคฺค...ตตฺต  ฯ 
ทุจฺจ...วานนฺติ  ปฏ.ิ..นโตติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ปฏิ...นโตติ  น 
ยุตฺตาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ปฏปิสฺสมฺภิยเต  ปฏิปสฺสมฺภน  ฯ  น  จาติ 
ยุตฺตาติ  ปเท  ปฏิเสโธ  ฯ  อฏานปฺปยุตฺโต  จสทฺโท  มคฺค... 
ตตฺตา  จ  ปฏ.ิ..นโต  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  โลก.ุ..ตีนนฺติ 
เอก...ลตาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอก...ลตาติ  ยุตฺตาติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  อิตีติ  อคฺคหณนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ตาสนฺติ  อคฺคหณนฺติ 
                                                อภิ.๑๑๔  
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ปเท  กมฺม  ฯ  ตตฺถาติ  อคฺคหณนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อคฺคหณนฺติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๑๐๘]  อปฺปมฺาวิรติวชฺชิตาติ  วจนสฺส  วจเน  เหตุ 
าเปนฺโต  อาห  กามาวจรวิปากานนฺตฺยาทึ  ฯ  กามาวจร...กุสลตฺตา 
อปฺป...วชฺชิตาติ  วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        กามา...กานนฺติ  ตาติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ  เอก...ณตฺตาติ 
วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  เอกนฺต  ปริตฺต  อารมฺมณ  เอเตส 
กามาวจรวิปากานนฺติ  เอกนฺตปริตฺตารมฺมณา  เอกนฺตปริตฺตา- 
รมฺมณาน  ภาโว  เอกนฺต...ณตฺต  ฯ  อปฺป...นฺจาติ  สตฺตา...ณตฺตาติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อฏานปฺปยุตฺโต  จสทฺโท  เอก...ณตฺตา  จ 
สตฺตารมฺมณตฺตา  จ  เอก...ลตฺตา  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  สตฺตา... 
ณตฺตาติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  สตฺโต  อารมฺมณ  เอเตสนฺติ 
สตฺตารมฺมณา  สตฺตารมฺมณาน  ภาโว  สตฺตารมฺมณตฺต  ฯ 
วิรตีนมฺปติ  เอก...ลตฺตาติ  ปเท  สมฺพนโฺธ  ฯ  ปสทโฺท  น  เกวล 
กามาวจรวิปากา  เอกนฺตปริตฺตารมฺมณาติ  าเปติ  ฯ  เอก...ลตฺตาติ 
วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  เอกนฺตกุสลา  วิรติโย  เอกนฺตกุสลา 
เอกนฺตกุสลาน  ภาโว  เอก...ลตฺต  ฯ  อปฺป...ชิตาตีติ  วุตฺตนฺติ 
ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๑๐๙]  เอกนฺตรปริตฺตารมฺมณตฺต  โสเธตุ  นน ุ จาตฺยาทิ 
อารทฺธ  ฯ  ปฺตฺตาทิ...สล  นนุ  จ  โหติ  อิติ  ตสฺมา 
                                        อภิ.๑๑๔  
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ตสฺส  กามาวจรกุสลสฺส  วิปาเกนป...ภวิตพฺพ  กิมิว  มหคฺค... 
วิปาเกหิ  กุสลทิสารมฺมเณหิ  ภวิตพฺพ  ยถาต  วิย  อิติ  โจทนาติ 
โยชนา  ฯ 
        นน ุ จาติ  โจทนตฺเถ  นิปาโต  ฯ  ปฺ...ณมฺปติ  กามา... 
สลนฺติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ  ปฺตฺติ  อาทิ  ยสฺส  อารมฺมณสฺส 
ต  ปฺตฺตาติ  ฯ  อาทิสทฺเทน  มหคฺคตาปฺปมาณาน  คหณ  ฯ 
ปฺตฺตาทิ  อารมฺมณ  ยสฺส  กามาวจรกุสลสฺส  ต  ปฺตฺตาทิ- 
อารมฺมณ  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  ปรตฺิตารมฺมณนฺติ  าเปติ    ฯ 
กามา...สลนติฺ  โหตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  ภวิตพฺพนฺติ  ปเท 
เหตุ  ฯ  ตสฺสาติ  วิปาเกนาติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ  วิปาเกนาติ 
ภวิตพฺพนฺติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ  ปสทฺโท  กามาวจรกุสล   
สมฺปณฺเฑติ  ฯ  อริยวเสน  ปน  ปสทฺเทน  วกฺขมาโน  สมตฺถ 
สมฺปณฺเฑตีติ  วุตฺต  ฯ  ต  วิรุทฺธ  ฯ  กสุล...รมฺมเณนาติ 
ภวิตพฺพนฺติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ  กุสเลน  สทิส  อารมฺมณ  ยสฺส 
ต  กุสลสทิสารมฺมณ  ฯ  ภวิตพฺพนฺติ  ภาววาจก  ฯ  ภุยฺยเต 
ภวิตพฺพ  ฯ  ยถาสทฺโท  อุปมาโชตโก  ฯ  ตนฺติ  นิปาตมตฺต  ฯ 
มห...ปาเกหีติ  ภวิตพฺพนฺติ  ปเท  อวุตฺตกตฺตา  ฯ  มหคฺคต- 
โลกุตฺตรา  จ  เต  วิปากา  จาติ  มาห...วิปากา  ฯ  อิตีติ  โจทนาติ 
ปทสฺส  สรูป  ฯ 
                                                อภิ.๑๑๔  
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        [๑๑๐]  น  ยิทเมวนฺติ  อิท  กามาวจรวิปาก  เอว  ภควตา 
วุตฺตปฺปกาเรน  น  โหติ  กามตณฺหาธินสฺส  กามสฺส  ผลภูตตฺตา 
กามาวจรวิปากสฺส  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อิทนฺติ  น  โหตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
เอวนฺติ  น  โหตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิท  กามาวจรวิปาก 
มหคฺคตโลกุตฺตรวิปาก  วิย  น  โหติตฺยาธิปฺปาโย  ฯ  กาม...นสสฺาติ 
ตาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  กาเม  ปวตฺตา  ตณฺหา  กามตณฺหา 
กามตณฺหาย  อธิน  อายตฺต  กามตณฺหาธิน    ฯ  ผลภูตตฺตาติ 
น  โหตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ผล  ภูต  ผลภตู  ผลภูตสฺส  ภาโว 
ผลภูตตฺต  ฯ 
        [๑๑๑]  วุตฺตวจน  อุปมาย  สาเธตุ  ยถา  หิตฺยาทิมาห  ฯ 
หิ  สจฺจ  ทาสิยา  ปุตฺโต...อิจฺฉิติจฺฉิต  กโรติ  ยถา  เอว 
กาม...จิตฺต  เตน  กามาวจรกมฺเมน  คหิตารมฺมณ...คณฺหาตีติ 
โยชนา  ฯ 
        ยถาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  หิสทโฺท  ทฬฺหี  ฯ  ทาสิยาติ 
ปุตฺโตติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ทาสิตพฺพาติ  ทาสี  ยา  อิตฺถ ี
สามิเกน  อฺสฺส  ทาสิตพฺพา  อิติ  ตสฺมา  สา  อิตฺถี  ทาสี  ฯ 
ทา  ทาเน  กาเล  วตฺตมานา...ณฺวาทโยติ  สปจฺจโย  นทาทิโต 
วา  อี  ฯ  ปุตฺโตติ  กโรตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  มาตราติ  อิจฺฉิตนฺติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  กิจฺฉิตนฺติ  กาตุนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  กาตุนฺติ 
                                        อภิ.๑๑๔  
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อสกฺโกนฺโตติ  ปเท  สมปฺทาน  ฯ  อสกฺโกนฺโตติ  ปุตฺโตติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  สามิ...เยวาติ  อิจฺฉิตนฺติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ส  ธน  เอตสฺส 
ชนสฺส  อตฺถติี  สามิโก  ฯ  ทณฺฑาทิโต  อิก  อี  ฯ  เอวสทฺโท  น 
มาตราติ  นิเสเธติ  ฯ  อิจฺฉิติจฺฉิตนฺติ  กโรตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
อิจฺฉิตฺจ  อิจฺฉิตฺจ  อิจฺฉิติจฺฉิต  ฯ  เอวนฺติ  อุปเมยฺยโชตโก  ฯ 
กาม...ตายาติ  สทิสสฺสาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  กามตณฺหาย 
อายตฺต  กามตณฺหายตฺต  กามตณฺหายตฺตสฺส  ภาโว  กาม- 
ตณฺหายตฺตตา  ฯ  ทาสิ...สสฺสาติ  กามา...มสฺสาติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  ทาสิยา  สทิส  ทาสีสทิส  ฯ  กาม...มสฺสาติ  วิปากาติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  กามาวจรฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  กามาวจร- 
กมฺม  ฯ  วิปากภูตนฺติ  จิตฺตนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  วิปาก  ภูต 
วิปากภูต  ฯ  จิตฺตนฺติ  คณฺหาตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  คหิ...ณนฺติ 
อคฺคเหตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  คหิต  อารมฺมณ  คหิตารมฺมณ  ฯ 
อคฺคเหตฺวาติ  คณฺหาตีติ  ปเท  วิเสสน  ฯ  กาม...เมวาติ  คณฺหาตีติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  กามตณฺหาย  อารมฺมณ  กามตณฺหารมฺมณ  ฯ 
เอวสทฺโท  กามาวจรกมฺเมน  คหิตารมฺมณ  นิวตฺเตติ  ฯ  อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน  ฯ 
        [๑๑๒]  ทฺวาทสธาติ  ปน  ฯ  กุสล...ทฺวิกา  อิติ  กตฺวา 
กรณโต  ตีสุ  จิตฺเตสุ  ทฺวาทสธา  ฯ 
                                                อภิ.๑๑๔  
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        กุส...เทสูติ  ทฺวิกาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  กุสลฺจ  วิปากฺจ 
กิริยา  จ  กุสลวิปากกิริยา  ฯ  ภิชฺชน  เภโท  กุสลวิปากกิริยาน 
เภโท  เยส  จิตฺตาน  ตานิ  กุสล...เภทานิ  ฯ  ปจฺเจกนฺติ 
จตฺตาโรติ  ปเท  วิเสสน  ฯ  จตฺตาโรติ  ทฺวิกาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ทฺวิกาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เทฺว  ปริมาณานิ  เอเตส  สงฺคหานนฺติ 
ทฺวิกา  ฯ  ทฺวาทิโต  โกเนกตฺเถสุ  จาติ  กปจฺจโย  ฯ  อิตีติ  กตฺวาติ 
ปเท  นิทสฺสน  ฯ  กตฺวาติ  ทฺวาทสธาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  เตสูติ 
ทฺวาทสธาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ทฺวาทสธาติ  สงฺคหาติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ทฺวาทสหิ  ปกาเรหิ  ทฺวาทสธา  ฯ 
        [๑๑๓]  อิทานิตฺยาทิ  อนุตฺตเรตฺยาทิวจนสฺส  อนุสนฺธิาปน  ฯ 
อิทานิ  อิเมสุ  เจตสิเกสุ  ปม...อาทิ  วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        อิทานีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  อิเมสูติ  นิทฺธารณ  ฯ 
เภทกรณธมฺเมติ  นิทฺธารณิย  ฯ  ป...ทีหีติ  เภโทติ  ปเท 
อปาทาน  ฯ  ทุติ...ทีนนฺติ  เภทาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เภท... 
ธมฺเมติ  ทสฺเสตุนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ภิชชฺน  เภโท  ฯ  เภท 
กโรนฺตีติ  เภทกรา  เย  ธมฺมา  ฯ  เภทกรา  จ  เต  ธมฺมา  จาติ 
เภทกรธมฺมา  ฯ  เภทธมฺเมติป  ฯ  เอว  สติ  ทุติ...ทนีนฺติ  เภทาติ 
ปเท  ฉฏ ีกมฺม  ฯ  เภทาเปนฺตีติ  เภทา  เย  ธมฺมา  ทุติยชฺ- 
ฌานิกาทโย  เภทาเปนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เต  ธมฺมา  เภทา  ฯ 
เภทา  จ  เต  ธมฺมา  จาติ  เภทธมฺมา  จ  ทสฺเสตุนฺติ  วุตฺตนฺติ 
                                        อภิ.๑๑๔  
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ปเท  สมฺปทาน  ฯ  อนุ...ติ  อาทีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
อนุตฺตเรตฺยาทิ  คาถาย  โยชนา  ฯ  อนตฺุตเรติ  จิตฺเตติ  ปทสฺส 
 ิวิเสสน  ฯ  จิตฺเตติ  ฌานธมฺมาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  จิตฺเตติ  ปท 
นิพฺพาน  นิวตฺเตติ  ฯ  วิตกฺก...วเสนาติ  ฌานธมฺมาติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ฌานธมฺมาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  วิเสสกาติ  ฌานธมฺมาติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  วิเสเสนฺตีติ  วิเสสกา  เย  ธมมฺา  ปมช-ฺ 
ฌานิกาทีหิ  ทุติยชฺฌานิกาทีนิ  วิเสเสนฺติ  อิติ  ตสมฺา  เต  ฌานธมฺมา 
วิเสสกา  ฯ  วิปุพฺโพ  สิส  วิเสเส  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  ณฺวุ 
อนกา  ยุณฺวูน  ฯ  เภทนฺตีติ  เภทกา  เย  ฌานธมฺมา  ฯ  มชฺฌ.ิ.. 
คเตติ  อปฺป...มา  จาติ  ปททฺวเย  อาธาโร  ฯ  อปฺป...มา  จาติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อปฺป...มา  จ  วิเสสกาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  จสทฺโท 
ฌานธมฺมาติ  ปท  อากฑฺฒติ  ฯ  ปริ...เรสูติ  วิร...มฺา 
จาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  วิร...มฺา  จาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
อปฺปมฺา  จาติ  ปทสฺส  จสทฺเทน  อากฑฺฒน  ฯ  วิเสสกาติ 
วิร...มฺา  จาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๑๑๔]  กามาวจเร  วิรติอาทีน  วิเสสกภาว  าเปนฺโต  อาห 
ตตฺถาติอาทึ  ฯ  ตตฺถ  เตสุ  วิรติอาทีสุ  วิรติ...วิปากาน  วิเสสกา... 
าณ...ลาทีน  วิเสสกา  อิติ  ทฏพฺพ  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  วิรตีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  กุสเลหีติ 
วิเสสกาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  วิปา...ยานนฺติ  วิเสสกาติ  ปเท 
                                                อภิ.๑๑๔  
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กมฺม  ฯ  วิเสสกาติ  วิรตีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อปฺปมฺาติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  กุส...ยาหีติ  วิเสสกาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  วิปากาน 
วิเสสกาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิปากานนฺติ  วิเสสกาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
าณปตีติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ตีสูติ 
กุสลวิปากกิริยาจิตฺเตสุ  ปม...ลาทีนนฺติ  ปททฺวเย  อาธาโร  ฯ 
ป...ทีหีติ  วิเสสกาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  ทุติ...ทีนนฺติ  วิเสสกาติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  อิตีติ  ทฏพฺพนฺติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  ทฏพฺพนฺติ 
ภาววาจก  ฯ 
        [๑๑๕]  ตเถว  ทุติเยตฺยทาวจเน  สมฺพนฺธ   าเปนฺโต 
ทุติเย  อสงฺขาริเกติ  บเปตฺวา  ทิฏ ิวิปฺปยุตฺเต...สมพฺนฺโธติ  อาห  ฯ 
ตเถวาติ  ปเท  อากฑฺฒิตปทานิ  าเปนฺโต  อฺสมานา...ธมมฺาติ 
อาห  ฯ  ทฏิ ิวิปฺปยุตฺเต  อสงฺขาริเก  โลภมาเนน  สทฺธึ  ตเถว 
อฺสมานา  อกุสลสาธารณา  จ  เอกนูวีสติ  ธมฺมา  สงฺคห 
คจฺฉนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        ตเถวาติ  อนุกฑฺฒนนิปาโต  ฯ  จสทฺโท  อฺสมานา  จ 
อกุสล...ณา  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ตติเยติ  ปน  ฯ  อุเป... 
ริเกติ  วิวรณ  ฯ  จตุตฺเถติ  ปน  ฯ  ทิฏ ิ...ริเกติ  วิวรณ  ฯ 
อิสฺสา...พานีติ  เปตฺวา  ภินฺนา...เยวาติ  อธิปฺปายปน  ฯ 
        ภินฺนา...เยวาติ  โยเชตพฺพานีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ภินฺน 
อารมฺมณ  เยส  อิสฺสาทีน  เต  ภินฺนารมฺมณา  ภินฺนารมฺมณาน 
                                        อภิ.๑๑๕  
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ภาโว  ภินฺนารมฺมณตฺต  ฯ  ยกาโร  อาคโม  ฯ  เอวสทฺโท 
อภินฺนารมฺมณตฺต  นิวตฺเตติ  ฯ  อิตีติ  อธิปฺปาโยติ  ปทสฺส 
สรูป  ฯ  อธปิฺปาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๑๑๖]  อธิโมกฺขวิรหิตาติ  วจนสฺส  วจเน  เหตุ  าเปนฺโต 
อาห  อธิโมกสฺฺสาตฺยาทึ  ฯ  อธิโมกฺขสสฺ...นตฺถิ  อิติ  ตสฺมา 
อธิ...หิตาติ  วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        อธิ...สาติ  ปวตฺตีติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  นิจฺฉ...วตฺติโตติ 
นตฺถีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อารมฺมณสฺส  นิจฺฉย  นิจฺฉโย  นิจฺฉโย 
เอว  อากาโร  นิจฺฉยากาโร  ฯ  ปวตฺตน  ปวตฺติ  นจฺิฉยากาเรน 
ปวตฺติ  นิจฺฉ...ปวตฺติ  ฯ  เทฺวฬฺห...ภาเวติ  วิจิกิจฺฉาจิตฺเตติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  ทวิฺธา  อิลน  ปวตฺตน  เทฺวฬฺหก  ฯ  ทฺวิสทฺทุปปโท 
อิล  คติย  วชาทีหิ...จนฺเตติ  หปจฺจโย  ฯ  สพฺพโต  โกติ  สกตฺเถ 
โก  เตสุวุฑฺฒีติ  อาทินา  อิสฺเส๑  ฯ  เทฺวฬฺหก  สภาโว  ปกติ  ยสฺส 
จิตฺตสฺส  ต  เทฺวฬฺหกสภาว  ฯ  วิจิกิจฺฉาจิตฺเตติ  สมฺภโวติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  วิจิกิจฺฉาย  สมฺปยุตฺต  จิตฺต  วิจิกิจฺฉาจิตฺต  ฯ 
สมฺภโวติ  นตฺถีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
อธิ...หิตาตีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๑๑๗]  เอกูนวีสตฺยาทิคาถาย  โยชน  กโรนฺโต  อาห  เอกนู- 
วีสตฺยาทึ  ฯ  เอกูนวีสติ  ธมฺมา  ปม...เกสุ   ิตา  อฏารส 
ธมฺมา  ตติย...เกสุ   ิตา  วีส  ธมฺมา  ปฺจ...เก   ิตา 
๑.  อิสฺส  เอต  เฉโท  ฯ 

                                                อภิ.๑๑๕  
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เอกวีส...เกสุ   ิตา  วีสติ...เกสุ   ิตา  ทฺวาวีส...เก   ิตา 
ปณฺณรส  โมหทฺวเย   ิตา  อิติ  เอว  ธมมฺา  อกุสเล... ิตา  อิติ 
โยชนา  ฯ         
        ทุติยคาถาย  โยชน  กโรนฺโต  สาธารณาตฺยาทิมาห  ฯ 
สพฺเพสเมว  อกุสลาน  สาธารณา  สาธารณภูตา  จตฺตาโร  ธมฺมา 
ฉนฺท...วชชฺิตา  สมานา  จ  อฺสมานา  อปเร  ทส  ธมฺมา  อิติ 
จุทฺทส  เอเต  ธมฺมา  สพฺพา...คิโน  อิติ  ปวุจฺจนฺติ  ปณฺฑิเตน 
อิติ  โยชนา  ฯ 
        สาธารณาติมสฺส  วิวรณ  สาธารณภูตาติ  ฯ  อกุสลานนฺติ 
สาธารณาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  สพฺเพสเมวาติ  อกุสลานนฺติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  น  เกสฺจีติ  นิวตฺเตติ  ฯ 
สาธา...จตฺตาโรติ  ปททฺวย  ธมฺมาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
สาธารณา  ภูตา  สาธารณภูตา  ฯ  สมานาติมสฺส  วิวรณ 
อฺสมานาติ  ฯ  อฺสมานาติ  วตฺตพฺเพ  คาถาพนฺธวเสน  สมานาติ 
วุตฺต  ฯ  ฉนทฺ...ทสาติ  จตุปฺปท  ธมฺมาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
อิตีติ  จุทฺทสาติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  เอเต  จุทฺทสาติ  ธมฺมาติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ธมฺมาติ  ปวุจฺจนฺตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สพฺพา... 
คิโนติ  ปวุจฺจนฺตีติ  ปเท  อากาโร  ฯ  สพฺพากุสเลสุ  ยชฺุชนฺตีติ 
สพฺพา...คิโน  ฯ  ตถาสทฺโท  อฺสมาเน  ปจฺจามสติ  น 
                                        อภิ.๑๑๕  
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ทฺวาทสาติ  าเปนฺโต  อาห  ตถาตฺยาทึ  ฯ  ตถาติ  อิมินา  ปเทน 
อฺ...สติ  อาจริโย  ฯ 
        [๑๑๘]  มโนธาตูติ  ปทสฺส  วจนตฺถ  าเปนฺโต  อาห 
มโนตฺยาทึ  ฯ  มโนวิฺาณธาตุยา  วิสิฏมนนกิจฺจาโยคโต  วิย 
วิสิ...ธาตุ  อิติ  ตสฺมา  มโนธาตุ  ฯ 
        มโน...ตุยาติ  โยโคติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ 
 ิวิสิ...คโตติ  มนนมตฺตาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  มนิยเต  มน  ฯ  มน 
ชานเน  นนทฺาทีหิ  ยุ  ฯ  วิสิฏ  มนน  วิสิฏมนน  วิสิฏมนน 
เอว  กิจฺจ  วิสิ...กิจฺจ  วิสฏิมนนกิจฺเจน  อโยโค  วิสิ...โยโค  ฯ 
มนน  เอว  มนนมตฺตา  ฯ  มตฺตาสทฺโท  วิสิฏชานนกิจฺจ  นิวตฺเตติ  ฯ 
มนนมตฺตาติ  ธาตูติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  มนมตฺตาติป  ฯ  มนิยเต 
วิชานิยเต  มน  ฯ  มน ุ าเณ  สพฺพโต...วาติ  อ  ฯ 
มน  เอว  มนมตฺตา  ฯ  ธาตูติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ 
มโน  เอว  ธาตุ  มโนธาตุ  ฯ  อเห...คเลติ  ปน  ฯ  อุเป...ทฺวเยติ 
วิวรณ  ฯ 
        [๑๑๙]  คาถาย  ปโยชน  าเปนฺโต  อาห  ทฺวาทสาตฺยาทึ  ฯ 
ทฺวาทส  ธมฺมา  หสนจิตฺเต  โหนฺติ  เอกาทส...เณสุ  โหนฺติ 
ทส...ปฺจสุ  โหนฺติ  สตฺต...เณสุ  โหนฺติ  อิติ  อฏา...โหติ  อิติ 
โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๕  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 93 

                        ทุติยปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา  93 
 
        มโนธา...วเสนาติ  ปฺจสูติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อฏา... 
เกสูติ  จิตฺตุปฺปาเทสูติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  จิตฺตุปฺปาเทสูติ  สงฺคโหติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  สงฺคโหติ  โหตีติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ 
จตุพฺพิโธติ  โหตีติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๑๒๐]  เตตฺตึสาติ  ปทสฺส  สรูป  าเปนฺโต  เตตฺตึสาวิธ- 
สงฺคหาติ  เปตฺวา  อนุตฺตเร...สงฺคหาติ  อาห  ฯ  อนุตฺตเร 
สงฺคหา  ปฺจ  มหคฺคเต  สงฺคหา  ตถา  ปฺจ  กามา...ทฺวาทส 
สงฺคหา  อกุสเล  สตฺต  สงฺคหา  อเหตุ...ตาโร  สงฺคหา  อิติ 
เตตฺตึสวิธสงฺคหา  ฯ 
        [๑๒๑]  ทุติยคาถาย  อตฺถ  าเปนฺโต  อาห  อิตฺถนฺตฺยาทึ  ฯ 
อิตฺถ  ยถา...เภท  อุทฺทิเส  ปณฺฑิโต  ฯ 
        อิตฺถนฺติมสฺส  วิวรณ  ยถาวุตฺตนเยนาติ  ฯ  อิมนิา  ปกาเรน 
อิตฺถ  ฯ  ยถา...เยนาติ  ตฺวาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปกาโร 
วุตฺโต  ยสฺมึ  นเย  โส  ยถาวุตฺโต  ยถาวุตฺโต  จ  โส  นโย  จาติ 
ยถาวุตฺตนโย  ฯ  จิตฺตา...ตานนฺติ  เจตสิกานนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
เจตสิกานนฺติ  สมฺปโยค  สงฺคหนฺติ  ปททฺวเย  สมพฺนฺโธ  ฯ  จิตฺต... 
เสนาติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  จิตฺตสฺส  ปรจฺิเฉโท 
จิตฺตปริจฺเฉโท  จิตฺตปริจฺเฉทสฺส  วโส  จิตฺต...วโส  ฯ  วุตฺตนฺติ 
สมฺปโยคนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  สมฺปโยคฺจาติ  ตฺวาติ  ปเท 
กมฺม  ฯ  สมปฺยุชฺชน  สมปฺโยโค  ฯ  เจตสิ...วเสนาติ  วุตฺตนฺติ 
                                        อภิ.๑๑๖  
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ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  เจตสิกาน  ราสิ  เจตสิกราสิ  เจตสิก- 
ราสิสฺส  ปรจฺิเฉโท  เจต...เฉโท  เจตสิกราสิปริจฺเฉทสฺส  วโส 
เจต...วโส  ฯ  วุตฺตนฺติ  สงฺคหนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  สงฺคหฺจาติ 
ตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สมฺปโยคฺจาติ  จสทฺโทสงฺคหฺจาติ 
เปตพฺโพ  ฯ  ตฺวาติ  อุทฺทิเสติ  ปเท  ปุพฺพกาลกริิยา  ฯ 
ยถาโยคนฺติ  อุทฺทิเสติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ  จิตฺเตนาติ    สมนติฺ 
ปเท  สหโยคตติยา  ฯ  สมนฺติ  เภทนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เภทนฺติ 
อุทฺทิเสติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๑๒๒]  จิตฺเตน  สม  เภท  อุทฺทิเสติ  ปทสฺส  อธิปฺปาย 
าเปนฺโต  สพฺพจิตฺตตฺยาทิมาห  ฯ  สพฺพจิตฺต...อาทินา  นเยน 
กเถยฺย  ปณฺฑิโต  อิติ  อตฺโถ  อธิปฺปาโย  ฯ 
        สพฺพ...รณาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ตาวาติ  สตฺตาติ  ปเท 
วิเสสน  ฯ  สตฺตาติ  สพฺพ...รณาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอกู... 
เตสูติ  อุปฺปชฺชนโตติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อุปฺปชชฺนโตติ  เอกู... 
วิธาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ปจฺเจกนฺติ  เอกู...วุตฺตีติ  ปเท  วิเสสน  ฯ 
เอกู...วิธาติ  สพฺพ...รณาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปกณฺิณเกสูติ 
นิทฺธารณ  ฯ  วิตกฺโกติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  ปฺจ...เตสูติ  อุปฺปชฺชนโตติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  อุปฺปชชฺนโตติ  ปฺจวิโธติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
ปฺจ...วิโธติ  วิตกฺโกติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อิติ  อาทินาติ 
กเถยฺยาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อาทิสทฺเทน  วิจาโร  ฉสฏ ีวิโธติ 
                                        อภิ.๑๑๖  
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อาทีน  คหณ  ฯ  อิตีติ  อตฺโถติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  อตฺโถติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        อิติ  ปฺจิกา  นาม  ทุติยปริจฺฉเฉทตฺถโยชนา  นิฏ ิตา  ฯ 
         
                                ตติยปริจฺเฉทตฺถโยชนา 
        [๑๒๓]  อิทานิ  ตติยปริจฺเฉทวณฺณน  กโรนฺโต  อิทานิ- 
ตฺยาทิมาห  ฯ  อิทานิ  ยถา...อาทิ  วจน  อาจริเยน  อารทฺธ  ฯ 
        อิทานีติ  อารทฺธนฺติ    ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  ยถาวุตฺตานนฺติ 
จิตฺต...กานนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปการา  วุตฺตา  เยส 
จิตฺตเจตสิกาน  เต  ยถาวุตฺตา  ฯ  ยถาสทฺโท  ปการวาจโก  ฯ 
จิตฺต...กานนฺติ  สงฺคหนฺติ  ปเท  สมฺพนโฺธ  ฯ  จิตฺตฺจ 
เจตสิกฺจ  จิตฺตเจตสิกา  ฯ  เวท...ตโต  จาติ  ปททฺวย  สงฺคหนฺติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  เวทนา  อาทิ  เยส  เหตุอาทีน  เต 
เวทนาทโย  ฯ  วิภชน  วิภาโค  เวทนาทีน  วิภาโค  เวทนาทิวิภาโค  ฯ 
เวทนา  อาทิ  เยส  เต  เวทนาโย  ฯ  เต  เต  เวทนาทโย 
ตตเวทนาทโย  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒีติอาทินา  ปุพฺเพ  พินทฺาคาโม  ฯ  ภิชฺชน 
เภโท  ตตเวทนาทีน  เภโท  ตตเวทนาทิเภโท  ฯ  ภิชฺชนฺตีติ 
ภินฺนา  เย  จิตฺตุปฺปาทา  ฯ  ตตเวทนาทิเภเทน  ภินฺนา  ตตเวทนาทิ- 
เภทภินฺนา  ตตเวทนาทิเภทภินฺนา  จ  เต  จิตฺตุปฺปาทา  จาติ 
ตต...จิตฺตุปฺปาทา  ฯ  วิภชน  วิภาโค  ตตเวทนาทิเภทภินฺน- 
                                        อภิ.๑๑๖  
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จิตฺตุปฺปาทาน  วิภาโค  ตต...วิภาโค  ฯ  จสทฺโท  วุตฺตสมุจฺจโย  ฯ 
สงฺคหณ  คณน  สงฺคโห  ฯ  ปกิณฺณโก  จ  โส  สงฺคโห  จาติ 
ปกิณฺณกสงฺคโห  ฯ  ปก.ิ..สงฺคหนฺติ  ทสฺเสตุนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
ทสฺเสตุนฺติ  อารทฺธนฺติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  สมฺป...โยคนฺติ  อาทีติ 
อารทฺธนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สมฺปยุตฺตา  ยถาโยคนฺติ  วจน  อาทิ 
ยสฺส  วจนสฺส  ต  สมฺป...อาทิ  ฯ 
        [๑๒๔]  อวยวตฺถ  าเปนฺโต  ยถาตฺยาทิมาห  ฯ  ยถาโยค 
สมฺปยุตฺตา...อาทินา  นเยน  เตปฺาส  โหนฺติ  ฯ  อิทานิ  เตส 
ธมฺมาน...วเสเนว  นียเต...อาหริยติ  มยา  กตฺถจิ  สเหตุวิรเหน 
นียเต  อิติ  อตฺโถ  ฯ 
        ยถาโยคนฺติ  สมฺปยุตฺตาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ยชฺุชน 
โยโค  ฯ  โยคสฺส  อนุรูป  ยถาโยค  อพฺยยีภาโว  ฯ  สมฺป... 
สิกาติ  ปททฺวย  ธมฺมาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ธมฺมาติ  โหนฺตีติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  สภาวโตติมสฺส  วิวรณ  สภาววเสนาติ  ฯ 
อตฺตโน  อตฺตโนติ  ปททวฺย  สภาวาติ  ปเท  สมฺพนโฺธ  ฯ  สภาว- 
วเสนาติ  เตปฺาสาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  สนโฺต  สวิชฺช- 
มาโน  ภาโว  ลกฺขณ  สภาโว  สภาวสฺส  วสน  สมฺพชฺฌน 
สภาววโส  ฯ  สภาววเสนาติ  ปทสฺส  อธิปฺปายวเสน  วิวรณ 
เอกูน...อาทินาติ  ฯ  เอกู...ธมฺปติ  จิตฺตนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
เอเกน  อูนา  เอกูนา  เอกูนา  นวุติ  เอกูนนวุติ  เอกูนนวุติ 
                                        อภิ.๑๑๖  
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วิโธ  ปกาโร  ยสฺส  ต  เอกนูนวุติวิธ  ฯ  อปสทฺโท  ครหตฺโถ  ฯ 
จิตฺตนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อารมฺม...มฺเนาติ  เอกวิธนฺติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อารมฺมณสฺส  วิชานน  อารมฺมณวิชานน  ฯ 
สภาโว  จ  โส  สามฺฺจาติ  สภาวสามฺ  วิเสสนุตฺตร- 
กมฺมธารโย  ฯ  สามฺลกฺขณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อารมฺมณวิชานน 
เอว  สภาวสามฺ  อารมฺม...มฺ  ฯ  เอโก  วิโธ  ยสฺส 
จิตฺตสฺส  ต  เอกวิธ  ฯ  เอกวิธนฺติ  จิตฺตนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
สพฺพ...รโณติ  ผสฺโสติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ผสฺโสติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
ผุส...เวนาติ  เอกวิโธติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ผุสน  เอว 
สภาโว  ผุสนสภาโว  ฯ  เอกวิโธติ  ผสฺโสติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ 
อิติอาทินาติ  เตปฺาสาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อาทิสทฺเทน 
สพฺพจิตฺตสาธารณา  เวทนา  เวทยิตสภาเวน  เอกวิธาติอาทีน  คหณ  ฯ 
เตปฺาสาติ  โหนฺตีติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ  อิทานติี  นียเตติ 
ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  เตสนฺติ  ธมฺมานนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ธมฺมานนฺติ  สงฺคโห  นามาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ยถารหนฺติ 
สงฺคโหติ  ปเท  กริยาวิเสสน  ตติยาวิเสสน  วา  ฯ  เวทนา... 
วตฺถุโตติ  ปททฺวย  สงฺคโหติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  สงฺคโห 
นามาติ  อธิปฺปายวเสน  เวทนา...สงฺคโหติ  ฯ  เวทนาสงฺคโห 
อาทิ  เยส  เหตุสงฺคหาทีน  เต  เวทนาสงฺคหาทโย  ฯ  เวทนา- 
สงฺคหาทีนิ  นามานิ  ยสฺส  สงฺคหสฺส  โส  เวทนาสงฺคหาทิ- 
                                        อภิ.๑๑๖  
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นามโก  ฯ  เวทนา...นามโกติ  ปกิ...คโหติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ปกิ...คโหติ  นียเตติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ปกณฺิณโก  จ  โส  สงฺคโห 
จาติ  ปกิ...คโห  ฯ  จิตฺตุ...เนวาติมสฺส  วิวรณ  ตต... 
เนวาติ  ฯ  ตต...ปาทานนฺติ  วเสนาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เต  เต 
เวทนาทโย  ตตเวทนาทโย  ตตเวทนาทีน  เภโท  ตต...เภโท 
ตต...เวทนาทิเภเทน  ภินฺนา  ตต...ภินนฺา  ตตเวทนาทิเภทภินฺนา 
จ  เต  จิตฺตุปฺปาทา  จาติ  ตต...จิตฺตุปฺปาทา  ฯ  วเสเนวาติ 
นียเตติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  วสน  สมฺพชฺฌน  วโส  ฯ  น 
กตฺถจิ  ตวิรเหนาติ  อิท  เอวสทฺทสฺส  ผล  ฯ  นาติ  นียเตติ  ปเท 
ปฏิเสโธ  ฯ  กตฺถจีติ  วิรเหนาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ตวิรเหนาติ 
น  นียเตติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  เตหิ  จิตฺตุปฺปาเทหิ  วิรโห 
ตวิรโห  ฯ  วิรเหนาติป  ฯ  จิตฺตุปฺปาเทหิ  วิรเหนาติ  อตฺโถ  ฯ 
นียเตติมสฺส  วิวรณ  อุปนยีเตติ  ฯ  อาหริยเตติ  อิท  อธิปฺปายวเสน 
วิวรณ  ฯ  อิตีติ  อตฺโถติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  อตฺโถติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        ตตฺถาติ  ปน  ฯ  เตสุ...เหสูติ  วิวรณ  ฯ  สงฺคเหสูติ 
นิทฺธารณ  ฯ 
        [๑๒๕]  เวทนาสงฺคเหติ  ปทสฺส  วจนตฺถ  าเปนฺโต 
สุขาตฺยาทิมาห  ฯ 
        สุขา...นฺจาติ  ปททฺวย  สงฺคโหติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สุขา 
อาทิ  ยาส  เวทนาน  ตา  สุขาทโย  สขุาทโย  จ  ตา  เวทนา 
                                        อภิ.๑๑๖  
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จาติ  สุขาทิเวทนา  ฯ  ตาหิ  เวทนาหิ  สหคตา  ตสหคตา  ตสห- 
คตา  จ  เต  จิตฺตุปฺปาทา  จาติ  ตสห...ปาทา  ฯ  ตตนฺติป 
อตฺถิ  ฯ  ต  น  ยชฺุชติ  ฯ  จสทฺโท  สมจฺุจโย  ฯ  วิภา...เสนาติ 
สงฺคโหติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  วิภชน  วิภาโค  วิภาคสฺส  วสน 
สมฺพชฺฌน  วิภาควโส  ฯ  เวทนาน  สงฺคโห  เวทนาสงฺคโห 
ฉฏ ีตปฺปุริโส  ฯ 
        [๑๒๖]  อทุกฺขมสุขาติ  ปทสฺส  วจนตฺถ  าเปนฺโต  อาห 
ทุกฺขโตตฺยาทึ  ฯ  มการาคมวเสน  ทุกฺขโต...อฺา  เวทนา 
อทุกฺขมสุขา  อิติ  อาจริเยน  วุตฺตาติ  โยชนา  ฯ 
        ทุกฺข...โต  จาติ  อฺาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  จสทฺโท 
วุตฺตสมุจฺจโย  ฯ  ทุกฺขโต  จ  สุขโต  จาติป  ปาโ  ฯ  อฺาติ 
วุตฺตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อทุ...สุขาติ  วุตฺตาติ  ปเท  อากาโร  ฯ 
มกา...เสนาติ  วุตฺตาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        มการาคมสฺส  วสน  สมฺพชฌฺน  มกา...วโส  ฯ  ทุกฺขโต 
อฺา  อทุกฺขา  ฯ  สุขโต  อฺา  อสุขา  ฯ  อกาโร 
อฺตฺโถ  ฯ  อทุกฺขา  จ  สา  อสุขา  จาติ  อทุกฺขมสุขา  อุภย- 
วิเสสนกมฺมธารโย  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒีติ  อาทินา  มชฺเฌ  มาคโม  ฯ 
        [๑๒๗]  นนุตฺยาทิ  โจทนาปน  ฯ  เทฺวมา...อิติ  วจนโต 
เทฺว  เอว  เวทนา  นนุ  จ  โหนฺติ  อิติ  โจทนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๗  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 100 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  100 
 
        นน ุ จาติ  โจทนา  ฯ  ภิกฺขเว  อิมา  เวทนา  เทฺว  สุขา 
ทุกฺขา  ฯ  อิตีติ  วจนโตติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  วจนโตติ  เทฺว 
เอวาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  วจิยเต  วจน  ภาวสาธน  ฯ  เทฺว  เอวาติ 
เวทนาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  อุเปกฺข  นิวตฺเตติ  ฯ 
เวทนาติ  โหนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
        [๑๒๘]  ปริหารโก  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  วิสชฺเชนฺโต  อาห 
สจฺจนฺตฺยาทึ  ฯ  สจฺจ  ต  ปน  เทฺวมา  ทุกฺขาติ  วจน 
อนวชฺช...สงฺคเหตฺวา  วุตฺต  ภควตา  ฯ 
        สจฺจนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ตนฺติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมมฺ  ฯ 
ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  อน...ขิกนฺติ  อทุ...สุขนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  น  อวชชฺ  อนวชฺช  ฯ  อนวชฺชนฺติ  อกาโร  ตพฺภาเว 
วตฺตติ  ฯ  อนวชฺชสฺส  ปกฺโข  อนวชชฺปกฺโข  อนวชฺชปกฺเข   ิตา 
เวทนา  อนวชฺชปกฺขิกา  ฯ  ณิโก  ฯ  อทุ...สุขนฺติ  สงฺคเหตฺวาติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  สุข...นายนฺติ  สงฺคเหตฺวาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
สาว...กฺจาติ  อทุ...สุขนติฺ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  สห  อวชฺเชน 
วตฺตตีติ  สาวชฺโช  ธมโฺม  ฯ  สาวชฺชสสฺ  ปกโฺข  สาวชฺชปกฺโข 
สาวชฺชปกฺเข   ิตา  สาวชฺชปกฺขิกา  ฯ  สาวชฺชปกฺขิกฺจ  อทุกฺขม- 
สุขนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ทกุขฺ...นายนฺติ  สงฺคเหตฺวาติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  สงฺคเหตฺวาติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา 
วิเสสน  วา  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๗  
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        [๑๒๙]  กตฺถจิ  สุตฺเต  ยกิฺจิ...อิติ  ยมฺป  วจน  ต 
วจน  สงฺขาร...สภาวตฺตา  ภควตา  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        ยมฺปติ  วจนนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อปสทฺโท  เทฺวมา- 
ตฺยาทิปุริมวจน  อเปกฺขิตฺวา  ปกฺขิตฺโต  ฯ  กตฺถจีติ  สุตฺเตติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  สุตฺเตติ  วจนนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ยกิฺจิ 
สกล  เวทยิต  อารมฺมณสฺส  อนุภวน  อิท  เวทยิต  เอตฺถ  าเน 
ทุกฺข  นาม  อสฺส  ภวติ  ฯ  ยกิฺจีติ  เวทยิตนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  เวทยิตนฺติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  เวทนา  อารมฺมณสฺส 
อนุภวน  เวทยิต  ฯ  วิท  อนุภวเน  ภาวกมฺเมสุ  ต  จุราทิโต 
เณณยาติ  ณโย  ณโลปวุฑฺฒิ  ยถาคมมิกาโร  ฯ  อิทนฺติ 
อสฺสาติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ  เอตฺถาติ  อสฺสาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
ทุกฺขนฺติ  อสฺสาติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ  อสฺสาติ  กตฺตุวาจก 
อาขฺตยาตปท  ฯ  อส  ภูวิ  ติวิภตฺติ  ปจฺยา  ทนิฏา  นิปาตนา 
สิชฺฌนฺตีติ  สตฺุเตน  ติวิภตฺติยา  อสฺโส  ฯ  อิตีติ  วจนนฺติ  ปทสสฺ 
สรูป  ฯ  วจนนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  วุจฺจติ  อตฺโถ  อเนน  สทฺเทนาติ 
วจน  ฯ  ตนติฺ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สงฺขา...ตายาติ  ทุกฺข- 
สภาวาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  เหตุ  วา  ฯ  ปจฺจเยหิ  สงฺคมฺม 
กริยนฺเตติ  สงฺขารา  ยา  เวทนา  ฯ  สงฺขารา  จ  ตา  ทุกฺขา 
จาติ  สงฺขารทุกฺขา  สงฺขารทุกฺขาน  ภาโว  สงฺขารทุกฺขตา  ฯ 
สพฺพ...นานนฺติ  ทุกฺข...  วตฺตาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  สพฺพา  จ 
                                        อภิ.๑๑๗  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 102 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  102 
 
ตา  เวทนา  จาติ  สพฺพเวทนา  ฯ  ทุกขฺ...วตฺตาติ  วุตฺตนฺติ  ปเท 
เหตุ  ฯ  ทุกฺข  สภาโว  ปกติ  ยาส  เวทนาน  ตา  ทุกขฺสภาวา 
ทุกฺขสภาวาน  ภาโว  ทุกขฺสภาวตฺต  ฯ 
        [๑๓๐]  อตฺตนา  วุตฺตวจน  ภควตา  วุตฺตวจเนน  สาเธนฺโต 
ยถาหาติอาทิมาห  ฯ  ภควา  ยถากึ  อาห  สงฺขารานิจฺจ... 
ทุกฺขสฺสาติ  ภควา  อาห  ตสฺมา  ติสฺโสเยว  เวทนา  อิติ  เวทนา 
ปณฺฑิเตน  ทฏพฺพาติ  โยชนา  ฯ  อานนฺท  สงฺขารานิจฺจต 
สงฺขารวิปริณามตฺจ  สนฺธาย  ภาสิต  ยกิฺจิ  เวทยิต  อิท 
เวทยิต  เอตฺถ  าเน  ทุกฺข  นาม  อสฺสาติ  โยชนา  ฯ 
        สงฺขา...จต  สงฺขา...ตฺจาติ  ปททฺวย  สนฺธายาติ  ปเท 
กมฺม  ฯ  นตฺถิ  นิจฺจ  เอเตส  สงฺขารานนฺติ  อนิจฺจา  อนิจฺจาน 
ภาโว  อนิจฺจตา  ฯ  อานนฺทาติ  อาลปน  ฯ  มยาติ  ภาสิตนฺติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  สนฺธายาติ  ภาสิตนฺติ  ปเท  วิเสสน  ฯ 
วิปริณมนฺตีติ  วิปริณามา  เย  สงฺขารา  ฯ  วิปริณามาน  ภาโว 
วิปริณามตา  สงฺขาราน  วิปริณามตา  สงฺขาร...มตา  ฯ  จสทฺโท 
สงฺขารานิจฺจตฺจ  สงฺขา...ตฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  อิตีติ  วจนนฺติ 
ปทสฺส  สรูป  ฯ  ตสฺมาติ  ทฏพฺพาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ติสฺโสเยวาติ 
เวทนาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  น  เทฺวติ  นวิตฺเตติ  ฯ 
เวทนาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  ทฏพฺพาติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ 
ทฏพฺพาติ  กมฺมวาจก  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๗  
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        [๑๓๑]  สาธกมาห  เตนาหาตฺยาทึ  ฯ  เตน  ตสฺมา  ติสฺโส 
อิมา...สุขาติ  ภควา  อาห  ฯ 
        เตนาติ  อาหาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ภควาติ  อาหาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
ติสฺโส...สุขาติ  วจนนฺติ  อาหาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ภิกขฺเว  อิมา 
เวทนา  ติสฺโส  สุขา...สุขา  ฯ 
        [๑๓๒]  นนุ  ติสฺโส  เวทนา  วุตฺตา  กิมตฺถ  สุขนฺตฺยาทิ 
วจน  วุตฺตนฺติ  มนสิกตฺวา  สุขนฺตฺยาทิวจนสฺส  อนุสนฺธึ  าเปนฺโต 
อาห  เอวนฺตฺยาทึ  ฯ  เอว  ติวิธาป  ปน  เอตา  เวทนา  อินฺทฺริ... 
อิติ  ปฺจธา  ภควตา  เทสิตา  อิติ  ตสฺมา  ตวเสนาป  เอตฺถ 
เวทนาสงฺคเห  วิภาค  ทสฺเสตุ  สุขทุกฺขนฺติอาทิ  วจน  อาจริเยน 
วุตฺต  ฯ 
        เอวนฺติ  ติวิธาติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  ติวิธาติ  เอตาติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  อปสทฺโท  ครโห  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  เอตาติ 
เทสิตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อินฺทฺริย...  นายนฺติ  เทสิตาติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  เทสยิตฺถ  เอตฺถาติ  เทสนา  อินฺทฺริย  ภควตา  เอตฺถ 
ปาลิย  เทสยิตฺถ  อิติ  ตสฺมา  สา  ปาล ิ เทสนา  ฯ  อินฺทฺริยาน 
เทสนา  อินฺทฺริยเทสนา  ฯ  สุขินฺทฺริย...อุเปกฺขินฺทฺรยินฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
อิตีติ  ปฺจธาติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  ปฺจธาติ  เทสิตาติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ตวเสนาปติ 
ทสฺเสตุนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  เตส  อินฺทฺริยาน  วสน  สมฺพชฌฺน 
                                        อภิ.๑๑๗  
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ตวโส  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  เวทนาวเสน  วิภาคสฺส  ทสฺสน 
อถโข  อินฺทรฺิยวเสนาปติ  ญาเปติ  ฯ  เอตฺถาติ  ทสฺเสตุนฺติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  วิภาคนฺติ  ทสฺเสตุนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ 
วุตฺตนฺติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  สุข...อาทีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๑๓๓]  กสฺมา  สุขทกฺุขานิ  ปจฺเจก  ทฺวิธา  วิภชิตฺวา 
ภควตา  เทสิตานิ  อุเปกฺขา  กสฺมา  อวิภชิตฺวา  เอกธา  เทสิตาติ 
ปุจฺฉ  มนสิกตฺวา  อาห  กายิกาตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  กายิก... 
เภทโต  สุข...ทฺริย  อิติ  ภควตา  เทสิตา  อุเปกฺขา  ปน...ทฺริย 
อิติ  เอกธาว  เทสิตาติ  โยชนา  ฯ 
        กายิก...โตติ  วิภชิตฺวาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  กาเย  ปวตฺต 
กายิก  สาตาสาต  ฯ  มนสิ  ปวตฺต  มานสิก  ฯ  กายกิฺจ 
มานสิกฺจ  กายิกมานสิกานิ  ฯ  สทน  อารมฺมณสฺส  อสฺสาทน 
สาต  ฯ  สท  สทเน  ฯ  สทน  อสฺสาโท  ฯ  สพฺพโต...วี  วาติ 
อ  กฺวจิ  ธาตูติ  อาทินา  ทสฺส  โต  ฯ  น  สาต  อสาต  ฯ 
สาตฺจ  อสาตฺจ  สาตาสาตานิ  ฯ  กายิกมานสิกานิ  จ  ตานิ 
สาตาสาตานิ  จาติ  กายิกมานสิกสาตาสาตานิ  ฯ  ภิชฺชน  เภโท 
กายิกมานสิกสาตาสาตาน  เภโท  กายิก...เภโท  ฯ  หิสทฺโท 
ทฬฺหี  ฯ  สุขทุกฺขนฺติ  วิภชิตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  จสทฺโท 
สมุจฺจโย  ฯ  ปจฺเจกนฺติ  วิภชิตฺวาติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ 
เทฺวธาติ  วิภชิตฺวาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  วิภชิตฺวาติ  เทสิตาติ 
                                        อภิ.๑๑๗  
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ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  สุขิ...ทรฺิยนฺตีติ  ปท  เทสิตาติ  ปเท 
นิทสฺสน  ฯ  อุเปกฺขาติ  เทสิตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  เภทาภาวโตติ  เทสิตาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อุเป... 
ยนฺตีติ  เอกธาติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  เอกธาติ  เทสิตาติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  เอกธาติ  ปทสฺส  ปรสฺมึ  เทสิตาติ  ปท  อาหรตฺิวา 
โยเชตพฺพ  ฯ  เอวสทฺโท  ทฺวิภาว  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๑๓๔]  กสฺมา  อุเปกฺขาย  เภทาภาโวติ  อาห  ยเถวา- 
ตฺยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  สุขทุกฺขานิ  อฺถา...กโรนฺติ  อฺถา 
มนโส  อนุคฺคห  อุปฆาตฺจ  กโรนฺติ  ยเถว  เอว  อุเปกฺขา 
น  กโรติ  อิติ  ตสฺมา  สา  อุเปกฺขา  เอกธา  ภควตา  เทสิตาติ 
โยชนา  ฯ 
        ยเถวาติ  อุปมา  ฯ  หสิทฺโท  ทฬฺห ี ฯ  สุขทุกฺขานีติ  กโรนตีฺติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  อฺถาติ  กโรนฺตีติ  ปททฺวเย  ตติยาวิเสสน  ฯ 
อฺเนากาเรน  อฺถา  ฯ  กายสฺสาติ  อนุ...ฆาตนฺติ  ปททฺวเย 
สมฺปทาน  ฯ  อนุ...ฆาตฺจาติ  ปททฺวย  กโรนฺตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
อนุคฺคห  อุปตฺถมฺภน  อนคฺุคโห  ฯ  อุปหนน  หึสน  อุปฆาต  ฯ 
จสทฺโท  สมจฺุจโย  ฯ  อฺถาติ  กโรนฺตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
มนโสติ  อนคฺุค...ฆาตฺจาติ  ปททฺวเย  สมฺปทาน    ฯ  นาติ 
ปฏิเสโธ  ฯ  เอวนฺติ  อุปเมยฺย  ฯ  อุเปกฺขาติ  น  กโรตีติ  ปเท 
                                        อภิ.๑๑๗  
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กตฺตา  ฯ  ตสมฺาติ  เทสิตาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  สาติ  เทสิตาติ  ปเท 
กมฺม  ฯ  เอกธาวาติ  เทสิตาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๑๓๕]  สาธกมาห  เตนาตฺยาทึ  ฯ  เตน  ตสฺมา  โปราณา 
กายิก...เภทโต  อิติ  วจน  อาหุ  ฯ 
        ทุกฺข  สขฺุจ  กายิก  มานส  อุเปกฺขา  เวทนา  เอก 
มานสเมว  อิติ  ปฺจธา  อินฺทฺริยเภทโต  เวทนา  โหตีติ  คาถายตฺโถ  ฯ 
กาเย  ปวตฺต  กายิก  ฯ  มนสิ  ภว  มานส  ฯ  ณราคาตฺยาทินา  โณ 
วุฑฺฒิ  ส  สเร  วาคโม  ฯ  จสทฺโท  สมจฺุจโย  ฯ  อุเปกฺขา  จ  สา 
เวทนา  จาติ  อุเป...ทนา  ฯ  กฺวจาทิมชฌฺุตฺยาทินา  มชฺเฌ 
รสฺโส  ฯ  เอวสทฺโท  กายกิภาว  นิวตฺเตติ  ฯ  อินฺทรฺิยาน  เภโท 
อินฺทฺริยเภโท  ฯ 
        [๑๓๖]  สุขาทีน  ลกขฺณ  าเปนฺโต  อาห  ตตฺถาตฺยาทึ  ฯ 
ตตฺถ  เตสุ  ปฺจสุ  สุขาทีสุ  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  อิฏ...ขณนฺติ  สุขนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  สขุนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ผุสิยเต  โผฏพฺพ  ย  อารมฺมณ 
สตฺเตน  ผุสิยเต  อิติ  ตสฺมา  ต  อารมฺมณ  โผฏพฺพ  ฯ 
อิฏฺจ  ต  โผฏพฺพฺจาติ  อิฏโผฏพฺพ  อิฏโผฏพฺพสฺส 
อนุภวน  อิฏ...วน  อิฏโผฏพฺพานุภาว  ลกฺขณ  ยสฺส 
สุขสฺส  ต  อิฏ...ขณ  ฯ  อนิ...ขณนฺติ  ทุกฺขนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  อนิฏฺจ  ต  โผฏพฺพฺจาติ  อนิฏ...พฺพ 
                                        อภิ.๑๑๗  
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อนิฏโผฏพฺพสฺส  อนุภวน  อนิ...วน  อนิฏ...วน  ลกฺขณ 
ยสฺส  ต  อนิ...ลกฺขณ  ฯ  สภา...ปโต  วาติ  อิฏนฺติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ภวน  ภาโว  อตฺตโน  ภาโว  สภาโว  อารมฺมณ- 
สงฺขาตสฺส  อตฺตโน  อิฏปกติ  ฯ  ปริกปฺปน  อิฏสฺส  อิฏนติฺ 
ปริจฺฉิชฺชน  ปริกปฺโป  ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  อิฏสฺส  อนุภวน 
อิฏานุภวน  อิฏานุภวน  ลกฺขณ  ยสสฺ  ต  อิฏา...ขณ  ฯ 
ตถาติ  สทฺโท  สภาวโต  ปริกปฺปโต  วาติ  ปก  อากฑฺฒติ  ฯ 
อนิฏสฺส  อนุภวน  อนิฏานุภวน  ต  ลกฺขณ  ยสสฺ  ต  อนิ... 
ขณ  ฯ  มชฺเฌ   ิโต  อตฺตา  สภาโว  ยสฺส  อารมฺมณสฺส  ต 
มชฺฌตฺต  มชฌฺตฺตสฺส  อนุภวน  มชฺฌตฺตานุภวน  ต  ลกฺขณ 
ยสฺสา  สา  มชฺฌตฺตานุภวนลกฺขณา  ฯ  จตุจตฺตาฬีสาติ  เปตฺวา 
ปจฺเจก...วิธตฺตาติ  เหตุ  ปกฺขิตฺโต  ฯ  จตุจตฺตาฬีสาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
ปจฺเจกนฺติ  เอกาทสวิธาติ  ปเท  วิเสสน  ฯ  โลก.ิ..เภเทนาติ 
เอกา...วิธาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  โลกิยานิ  จ  โลกุตฺตรานิ  จ 
โลกิยโลกุตฺตรานิ  โลกิยโลกุตฺตราน  เภโท  โลก.ิ..เภโท  ฯ 
เอกา...ธตฺตาติ  จตุจตฺตาฬีสาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  เอกาทส  วิธา 
ปการา  เยส  จิตฺตาน  ตานิ  เอกาทสวิธานิ  เอกาทสวิธาน  ภาโว 
เอกา...ธตฺต  ฯ 
        [๑๓๗]  เสสานีติ  ปน  ฯ  สุข  เตหีติ  อวเสสานีติ  ปเท 
อปาทาน  ฯ  อวเสสานีติ  ปท  เสสานีติ  ปทสฺส  วิวรณ  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๘  
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อกุส...เตวีสาติ  ปท  ปฺจปฺาสาติ  ปทสฺส  สรูปทสฺสน  ฯ 
อกุสลโตติ  ฉาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  ฉาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอว 
เสเสป  นโย  ฯ  ปฺจ...นกิานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เตวีสาติ  ปฺจ... 
นิกานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  ปฺจปฺาสาติ  ปทสฺส 
สรูป  ฯ  สพฺพานิปติ  ปฺจปฺาสาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ปฺจปฺาสาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๑๓๘]  เหตุสงฺคหวณฺณน  กโรนโฺต  อาห  โลภาทิตฺยาทึ  ฯ 
        โลภา...ตูนนฺติ  สงฺคโหติ  ปเท  ฉฏ ีกมฺม  ฯ  โลภาทโย   
จ  เต  เหตู  จาติ  โลภาทิเหตู  ฯ  วิภา...วเสนาติ  ปททฺวย 
สงฺคโหติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  วิภชน  วิภาโค  ฯ  วสน 
สมฺพชฺฌน  วโส  วิภาคสฺส  วโส  วิภาควโส  ฯ  ตส...ทีนนฺติ 
วเสนาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เตหิ  เหตูหิ  สมฺปยุตฺตา  ตสมฺปยุตฺตา  ฯ 
จสทฺโท  วิภา...เสน  จ  วเสน  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  สงฺค... 
คโหติ  ปททวฺย  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๑๓๙]  โลโภ...อโมโห  จาติ  สฺ ี  ฯ  เหตุโย  นามาติ 
สฺาติ  คหณ  ภเวยฺย  ตสฺมา  เหตุ  นามาติ  ปท  ฉพฺพิธา 
ภวนฺตีติ  ปเทน  สมฺพชฌฺตีติ  าเปนฺโต  อาห  เหตุโยตฺยาทึ  ฯ 
        เหตุโย  นามาติ  ภวนฺตีติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ  ฉพฺพิธาติ 
ภวนฺตีติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ  ฉพฺพิธา  ปการา  เยส  เหตูน  เต 
ฉพฺพิธา  ฯ  อิตีติ  สมฺพนฺโธติ  สรูป  สมฺพนฺโธติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๘  
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        [๑๔๐]  อิธ  เหตุภาโว  สมฺปยุตฺตาน  สุปติฏ ิตภาวสาธน- 
สงฺขาโต  มูลภาโว  น  กุสลาทีน  กุสลาทิภาโว  นาป  ปจฺจยมตฺตนฺติ 
าเปนฺโต  อาห  เหตุภาโวตฺยาทึ  ฯ  เหตุภาโว  ปน  เนส  เหตูน 
สุป...มูลภาโว  ฯ 
        เหตุภาโวติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ภวนฺติ  พุทฺธิสทฺทา  เอตสฺมา 
นิมิตฺตโตติ  ภาโว  ฯ  เหตูน  ภาโว  เหตุภาโว  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  เนสนฺติ  มลูภาโวติ  ปเท  ภาวสมฺพนฺโธ  ฯ  สมฺป- 
ยุตฺตานนฺติ  สุป...ภาวาติ  ปเท  สมฺพนโฺธ  ฯ  สุปติ...สงฺขาโตติ 
มูลภาโวติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  สมฺมา  ปติฏนฺติ  ถรินฺตีติ 
สุปติฏ ิตา  เย  สมฺปยุตฺตา  สมฺมา...ถรินฺติ  อิติ  ตสฺมา 
เต  สมฺปยุตฺตา  สุปติฏ ิตา  ฯ  สุปติฏ ิตาน  ภาโว  สุป... 
ภาโว  ฯ  สาธิยเต  สาธน  สุปติฏ ิตภาวสฺส  สาธน  สุป...ธน 
สุปติฏ ิตภาวสาธน  อิติ  สงฺขาโต  สุป...ขาโต  ฯ  มลูยนฺติ 
ปติฏหนฺติ  เอเตหีติ  มูลานิ  สมฺปยุตฺตา  เอเตหิ  เหตูหิ  มูล... 
หนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เต  เหตู  มลูานิ  นาม  ฯ  มลูาน  ภาโว 
มูลภาโว  ฯ  มูลภาโวติ  เหตุภาโวติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ 
        [๑๔๑]  สุปติ...สงฺขาโตติ  วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห 
ลทฺธเหตุตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  ลทฺธเหตุปจฺจยา  ธมฺมา  วิรุฬฺห...ถริา 
โหนฺติ  ชลตเล  เสวาลสทิสา  อเหตุกา  วิย  นาติ  โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๘  
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        เหตุ  จ  โส  ปจฺจโย  จาติ  เหตุปจฺจโย  วิเสสนปุพฺพปท- 
กมฺมธารโย  ฯ  ลทฺโธ  เหตุปจฺจโย  เยหิ  ธมฺเมหิ  เต  ลทฺธเหตุ- 
ปจฺจยา  ฯ  เยหิ  ธมฺเมหีติ  ลทฺโธติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  หสิทฺโท 
ทฬฺหี  ฯ  วิรหุติ  วฑฺฒตีติ  วิรฬฺุห  วิรฬฺุห  มลู  เยส  ปาทปาน 
เต  วิรุฬฺหมูลา  ฯ  ปาเทน  ชล  ปวนฺตีติ  ปาทปา  เย  รุกฺขา  ฯ 
นฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  ถิรา  เย  ธมฺมา  ฯ  า  คตินิวุตฺติย  ฯ 
กาเล...ณฺวาทโยติ  รปจฺจโย  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒีติ  อาทินา  สฺส 
ถตฺต  ฯ  ชลติ  สนฺทตีติ  ชล  ย  อุทก  ฯ  ชล  สนฺทเน 
สพฺพโต...วาติ  อ  ฯ  ตลนฺติ  เอตฺถาติ  ตล  ชลาทโย  เอตฺถ 
าเน  ตลนฺติ  ปติฏหนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ต  าน  ตล  ฯ  ตล 
ปติฏาย  สพฺพโต...วาติ  อ  ฯ  ชลสฺส  ตล  ชลตล  ฯ  ชล 
เสวตีติ  เสวาล  ย  ชลติณ  ฯ  สิ  เสวาย  กาเล  วตฺตมานาตีเต 
ณฺวาทโยติ  วาลปจฺจโย  อฺเสุ  จ  อิสฺเส  ฯ  เสวาเลน 
สทิสา  เสวาลสทิสา  ฯ  ลทฺธ...จยาติ  ธมฺมาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ธมฺมาติ  โหนฺตีติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ  วิรฬฺุหมูลาติ  ปาทปาติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  ปาทปาติ  อุปมา  ฯ 
ถิราติ  โหนฺตีติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อเหตุกาติ 
อุปมา  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  ชลตเลติ  เสวาลาติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  เสวา...ทิสาติ  อเหตุกาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
                                        อภิ.๑๑๘  
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        [๑๔๒]  สมฺปยุตฺตาน  สุปติฏตภาวสงฺขาตสฺส  มลูภาวสฺส 
เหตุภาโวติ  วจเน  ลทฺธคุณ  าเปนฺโต  อาห  เอวนฺตายึ  ฯ 
เอวฺจ  กตฺวา  สุปติฏ ิตภาวสาธน  เหตุภาโว  เอว  มนสิกรณโต 
เอเต  ฉ  เหตุโย  มูลสทิสตาย  รุกฺขมูลสทิสภาเวน  มูลานิ  อิติ 
ภควตา  วุจฺจนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        เอวนฺติ  กตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ 
กตฺวาติ  วุจฺจนฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  เอเตติ  วุจฺจนฺตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
มูล...ตายาติ  วุจฺจนฺตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  มลูยติ  เอเตนาติ 
มูล  รุกโฺข  เอเตน  พุนฺเธน  มลูยติ  ปติฏาติ  อิติ  ตสฺมา 
โส  พุนโฺธ  มูล  ฯ  มูล  ปติฏาย  อ  ฯ  มูเลน  สทสิา  มูลสทิสา 
มูลสทิสาน  ภาโว  มูลสทิสตา  ฯ  มลูานีติ  ปท  วุจฺจนฺตีติ 
ปเท  อากาโร  ฯ  มูเลน  สทิสานิ  ธมมฺชาตานิ  มูลานิ  ตทฺธิต  ฯ 
จสทฺเทน  น  เกวล  เอเต  เหตูติ  วุจฺจนฺตีติ  าเปติ  ฯ 
วุจฺจนฺตีติ  กมฺมวาจก  ฯ 
        [๑๔๓]  อปเรส  วาท  ทสฺเสนฺโต  อาห  อปเรตฺยาทิมาห  ฯ 
อปเร  ปน  อาจริยา  กุส...ภาโว  อิติ  วทนฺติ  ฯ 
        อปเรติ  เรวตตฺเถร  ตสฺส  สิสฺสานสุิสฺเส  จ  สนธฺาย 
วุตฺต  ฯ  อปเรติ  วทนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
กุสลาทีนนฺติ  ภาวาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  กุสลาทีนนฺติ  กุสลาทีน 
ภาโว  นาม  กุสลาทิภาโว  ฯ  สาธิยเต  สาธน  กุสลาทิภาวสฺส 
                                                อภิ.๑๑๘  
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สาธน  กุส...ธน  ฯ  เหตุภาโวติ  สฺา  ฯ  เหตูน  ภาโว 
เหตุภาโว  ฯ  ภาโวติ  สตฺติ  ฯ  อิตีติ  วทนฺตีติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ 
        [๑๔๔]  อปเรส  วาเท  โทส  อาโรเปนฺโต  อาห  เอวนฺตฺยาทึ  ฯ 
เอว  กุสลาทีน  กุสลาทิภาวสาธน  เหตุภาโวติ  วจเน  สติ 
เหตูน...ตพฺโพ  สิยาติ  โยชนา  ฯ 
        เอวนฺติ  ลกฺขณเวนฺต  ฯ  สตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  เหตูนนฺติ 
อตฺตโนติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อตฺตโนติ  ภาวาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
กุส...อฺโติ  ปททฺวย  เหตูติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  กุสลาทีน 
ภาโว  นาม  กุสลาทิภาโว  ฯ  กุสลาทิภาว  สาเธตีติ  กุสลาทิภาว- 
สาธโน  ฯ  อฺโติ  เหตูหิ  อฺโ  ฯ  เหตูติ  สิยาติ  ปเท 
ปกติกตฺตา  ฯ  มคฺคิตพฺโพติ  สิยาติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ  มคฺคิยติ 
คเวสิยตีติ  มคฺคิตพฺโพ  โย  เหตุ  มคฺคิ...  อิติ  ตสฺมา  โส 
เหตุ  มคฺคิตพฺโพ  ฯ  มคฺค  คเวสเน  ตพฺพปจฺจโย  ฯ 
        [๑๔๕]  ยทิ  ปน  อปเร  เอว  วเทยฺยุ  ตมฺป  น  ยตฺุตนฺติ 
ทสฺเสนฺโต  อาห  อถตฺยาทึ  ฯ  เสสสมฺปยุตฺต...พทฺโธ  เตส 
เหตูน  กุสลาทิภาโว  กุสลาทินาม  อิติ  อปเร  อถ  ยทิ  วเทยฺยุ 
เอวมฺป  เสสสมฺปยุตฺตเหตุปฏิพทฺโธ  เตส  กุสลาทภิาโวติ  วจเน 
สติ  โมมูหจิตฺต...พทฺโธ  สิยาติ  โยชนา  ฯ 
        เสส...พทฺโธ  นาม  สาธกเหตุโต  เสเสหิ  สมปฺยุตฺตเหตูหิ 
ปฏิพทฺโธ  ฯ  เสสา  จ  เต  สมฺปยุตฺตเหตู  จาติ  เสส...เหตู 
                                        อภิ.๑๑๘  
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เสสสมฺปยุตฺตเหตูหิ  ปฏิพทฺโธ  เสส...พทฺโธ  ฯ  กสุลาทีน  ภาโว 
นาม  กุสลาทิภาโว  ฯ  อถาติ  ปริกปโฺป  ฯ  เสส...พทฺโธติ 
กุส...ภาโวติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เตสนฺติ  ภาโวติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  กุสลาทิภาโวติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอวมฺปติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ 
ปสทฺโท  เหฏา  วุตฺต  เอวนฺติ  วจน  อเปกฺขติ  ฯ  ปสทฺโท 
สมฺปณฺฑน  ฯ  สตีติ  ลกขฺณกิริยา  ฯ  โมมูห...ตสฺสาติ  เหตุโนติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  โมมหูจิตฺเตน  สมฺปยุตฺโต  โมมูห...สมฺปยุตฺโต  ฯ 
เหตุโนติ  ภาโวติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อกุ...ภาโวติ  สิยาติ  ปเท 
ปกติกตฺตา  ฯ  อกุสโล  อิติ  ภาโว  นาม  อกุสลภาโว  ฯ  อปฺปฏ-ิ 
พทฺโธติ  นามสาธเนน  เหตุนา  น  ปฏิพทฺดธ  อฺสฺส  เหตุโน 
อภาวา  ฯ  อปฺปฏิพทฺโธติ  สิยาติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๑๔๖]  อฺ  วจน  ปริกปฺเปตฺวา  โทส  อาโรเปนฺโต 
อาห  อถาตฺยาทึ  ฯ  ตสฺส  โมมูหจิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส  เหตุโน 
สภาวโต  อกุสลสภาโว  อถ  ยทิ  สิยา  เอว  ตสฺส  สภาวโต 
อกุสลภาโวติ  วจเน  สติ  เสส...ภาโว  สิยา  อิติ  ตสฺมา  เตส 
เหตูน  กุสลาทิภาโว  วิย  สมฺป...มานมฺป  โส  กุสลาทิภาโว 
เหตุปฏิพทฺโธ  น  สิยาติ  โยชนา  ฯ 
        อถาติ  สิยาติ  ปเท  ปริกปฺโป  ฯ  ตสฺสาติ  ภาโวติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  สภาวโตติ  อกุสลภาโวติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ภวน  ภาโว  สสฺส  อตฺตโน  ภาโว  สภาโว  ฯ  อกุ...ภาโวติ 
                                        อภิ.๑๑๘  
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สิยาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ภวน  ภาโว  อกสุโล  อิติ  ภาโว 
อกุสลภาโว  ฯ  เอวนฺติ  สตีติ  ปเท  ลกขฺณวนฺต  ฯ  สตีติ 
ลกฺขณกิริยา  ฯ  เสสเหตูนมฺปติ  โมมหูจิตฺเต  โมหเหตุโต  เสส- 
เหตูน  ฯ  อปสทฺโท  โมมูหจิตฺเต  เหตุ  อเปกฺขติ  ฯ  เสส...นมฺปติ 
ภาโวติ  ภาวโยเค  ฉฏ ี  ฯ  สภาวโตติ  ภาโวติ  ปเท  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  กสุ...ภาโวติ  สิยาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  กุสลาทิ 
อิติ  ภาโว  กสุลาทิภาโว  ฯ  อิตีติ  น  สิยาติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
เตสนฺติ  กุสลาทิภาโวติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิยาติ  อุปมา  ฯ 
สมฺป...มานมฺปติ  โส  กุสลาทิภาโวติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปสทโฺท 
เหตุโย  อเปกฺขติ  ฯ  โสติ  น  สิยาติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ  เหตุ... 
พทฺโธติ  น  สิยาติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๑๔๗]  กุสลาทิภาวสฺส  เหตุปฏพิทฺธาภาเว  อฺมฺป  โทส 
ทสฺเสนฺโต  อาห  ยทิตฺยาทึ  ฯ  เหตุ...ภาโว  ยทิ  สยิา  ตทา 
ตสฺมึ  กาเล  อเหตุกาน...ภาโว  น  สิยา  อิติ  ตสฺมา  อติปฬเนน 
อล  อยุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        ยทีติ  ปริกปฺโป  ฯ  เหตุ...พทฺโธติ  กุส...ภาโวติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  กสุ...ภาโวติ  สิยาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ตทาติ  น 
 ิสิยาติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  อเหตุกานนฺติ  อพฺยา...ภาโวติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อพฺยา...ภาโวติ  น  สิยาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อิตีติ 
อลนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อลนติฺ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อติ...เนนาติ  อลนฺติ 
                                                อภิ.๑๑๘  
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ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  กิสมฺิฺจิ  โปฏเก  อลมตินิปฺปฬเนนาติป 
ปาโฐ  ฯ  โส  อโปราณปาโ  ฯ  นิปปฺฬิยเต  หึสยเต  นิปฺปฬน 
อธิก  นิปฺปฬน  อตินิปฺปฬน  ฯ  ปุริมปาโว  ยุชฺชติ  ฯ 
        [๑๔๘]  ยทิ  กุสลาทนี  กุสลาทิภาโว  เหตุปฏิพทฺโธ  น  สยิา 
กุสลาทิภาโว  เกน  ปฏิพทฺโธติ  ปุจฺฉ  มนสิกตฺวา  อาห  กุสลา- 
ตฺยาทึ  ฯ  กุสลากุสลาน  กสุลาทิภาโว  ปน  โยนิ...พทฺโธ  ฯ 
        กุส...ภาโวติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
กุสลา...ลานนฺติ  กุส...ภาโวติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  โยนิ... 
พทฺโธติ  กุส...ภาโวติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  มนสฺม ึ กรณ 
มนสิกาโร  ฯ  มนสฺมินฺติ  อุปฺปชชฺมานจิตฺเต  ฯ  ต  หิ  อาธาร- 
ภาเวน  คหิต  ตสฺมา  มนสฺมินฺติ  เอตฺถ  อาธาเร  สตฺตมี  ฯ 
อถวา  ฯ  มนสฺมินฺติ  อุปฺปชฺชมานจิตฺตสฺส  ฯ  สมฺปทาเน  สตฺตมี  ฯ 
กรณนฺติ  อารมฺมณสฺส  อาวชฺชน  ววตฺถาน  จ  ฯ  อตฺถโต  ปน 
อาวชฺชนจิตฺตทฺวย  กรณ  ฯ  ต  ห ิ อาวชฺชน  จิตฺตสฺส  กุสลตาย 
วา  อกุสลตาย  วา  นยิมตฺถาย  อารมฺมณ  อาวชฺชนตฺ  ววตฺถ- 
เปนฺตฺจ  อุปฺปชฺชติ  ต  มนสิการ  นาม  ฯ  โยนิโส  กุสลธมฺมาน 
ปจฺจยภาวสงฺขาเตน  ปเถน  อโยนโิส  อกุสลธมฺมาน  ปจฺจยภาว- 
สงฺขาเตน  อปเถน  มนสกิาโร  โยนิโสอโยนิโสมนสิกาโร  อลตฺุต- 
สมาโส  ฯ  เตน  อภิธมฺมาวตารฏีกาย  โยนิโส  ปเถน  อุปาเยน 
มนสิกาโร  โยนิโสมนสิกาโร  อตฺถโต  ปน  สานุสยสนฺตานวโต 
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ฉนฺน  ทฺวารานมาปาถคเตสฺวารมฺมเณสุ  ปฏิรูปเทสาทิสมฺปตฺติย 
กุสลธมฺมาน  ปจฺจยภาเวน  ภวงฺคมาวชฺเชตฺวา  อุปฺปนฺนมาวชฺชน 
โยนิโสมนสิกาโร  นาม  วุตฺตปฏิปกฺขวเสน  อโยนโิสมนสิกาโรป 
ทฏพฺโพติ  จ  ฯ 
        [๑๔๙]  อพฺยากตภาโว  เกน  ปฏพิทฺโธติ  อาห  อพฺยากตา- 
นนฺติอาทึ  ฯ  อพฺยากตาน...พทฺโธ  จ  อิติ  ทฏพฺพ  ฯ 
        อพฺยากตานนฺติ  อพฺยา...ภาโวติ  ปเท  สมฺพนฺโธ...ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  อพฺยา...ภาโวติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  นิรา...พทฺโธติ 
ปทตฺตย  อพฺยากตาโวติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อพฺยากโต  อิติ 
ภวน  อพฺยากตภาโว  ฯ  นิรานุ...พทโฺธ  อิติ  อิท  กริิยาจิตฺตานิ 
สนฺธาย  ปกขิฺตฺต  ฯ  นตฺถิ  อนุสยา  ยสฺมึ  โส  นริานุสโย๑  นริานุ- 
สโย  จ  โส  สนฺตาโน  จาติ  นิรานุ...ตาโน  นิรานุสยสนฺตาเนน 
ปฏิพทฺโธ  นริา...พทโฺธ  ฯ  กมฺมปฏิพทฺโธติ  วิปาเก  สนฺธาย 
ปกฺขิตฺต  ฯ  กมฺเมน  ปฏพิทฺโธ  กมฺมปฏิพทฺโธ  ฯ  อวิ...พทฺโธติ 
วิปากกิริยาจิตฺตานิ  สนฺธาย  ปกฺขิตฺต  ฯ  วิปจฺจน  วปิาโก 
วิปากธมฺมาน  วิปากุปฺปาทนสมตฺถตา  ฯ  นตฺถิ  วิปาโก  เอเตสนฺติ 
อวิปากา  อวิปากาน  ภาโว  อวิ...ภาโว  อวิปากภาเวน 
ปฏิพทฺโธ  อวิ...พทโฺธ  ฯ  จสทฺโท  สมจฺุจโย  ฯ  อิติสทฺโท 
นิทสฺสน  ฯ  ทฏพฺพนฺติ  ภาววาจก  ฯ 
๑.  นิรนุสโยติ  ยุตฺตตร  ฯ  ฏีกาปาโ  ปน  ตาทิโส  ฯ 
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        [๑๕๐]  ทุติยคาถา  สงฺคหคาถา  โหตุ  ปมคาถา  น 
สงฺคหคาถา  สา  กิมตฺถ  วุตฺตาติ  มนสิกตฺวา  ปมคาถาย 
อนุสนฺธึ  าเปนฺโต  อาห  อิทานิตฺยาทึ  ฯ  อิทานิ...อาทิ  วจน 
อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        อิทานีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  เหตูนนฺติ  ชาตีติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ชาติเภทนฺติ  ทสฺเสตุนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ชาติยา 
เภโท  ชาติเภโท  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  สมปฺทาน  ฯ 
โลโภ...อาทีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๑๕๑]  ปฏิสนฺธาทีนนฺตฺยาทินา  กิจฺจสงฺคห  วณฺเณติ  ฯ 
ปฏิสนฺธาทีน...กิจฺจสงฺคโห  ฯ 
        ปฏิ...ทนีนฺติ  กิจฺจานนฺติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ  ปฏิสนฺธ ิ
อาทิ  เยส  กจฺิจาน  ตานิ  ปฏิสนฺธาทีนิ  ฯ  กิจฺจานนฺติ  สงฺคโหติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  กตฺตพฺพานีติ  กิจฺจานิ  ยานิ  ปฏิสนฺธาทีนิ  จิตฺเตน 
กตฺตพฺพานิ  อิติ  ตานิ  กิจฺจานิ  ฯ  วิภา...เสนาติ  สงฺคโหติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  วิภชน  วิภาโค  วิภาคสฺส  วสน  สมฺพชฺฌน 
วิภาควโส  ฯ  ตกิ...ตานนฺติ  สงฺคโหติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ตานิ 
กิจฺจานิ  ตกิจฺจานิ  ตกิจฺจานิ  เอเตส  จิตฺตานมตฺถีติ  ตกิจฺจ- 
วนฺตานิ  ฯ  จสทฺโท  วิภาควเสน  จ  ปริ...เสน  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
ปริ...เสนาติ  สงฺคโหติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปริจฺฉิชฺชน 
ปริจฺเฉโท  ปริจฺเฉทสฺส  วโส  ปริจฺเฉทวโส  ฯ  ตกิ...เสนาติ 
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อิท  อุปร ิ วุจฺจมาน  ตตฺถ  เทฺว  อุเปกฺขาสหคตสนฺตีรณานิ 
เจวาตฺยาทึ  สนฺธาย  ปกฺขิตฺต  ฯ  สงฺคโห...คโหติ  ปททฺวย 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  กิจฺจาน  สงฺคโห  กิจฺจสงฺคโห  ฯ 
        [๑๕๒]  ภวโต  อตีตภาโว  ภวสฺส  ภวนฺตรสฺส  ปฏิสนฺธาน 
ปฏสินฺธหน  ปฏิสนฺธิกิจฺจ  ฯ 
        ภวโตติ  ปฏิสนฺธานนฺติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  ภวิตฺวาติ๑  ภโว 
อตีตอุปฺปตฺติภโว  ฯ  ภวสสฺาติ  ปฏิสนธฺานนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ภวตีติ  ภโว  ปจฺจุปฺปนฺนภโว  ฯ  ปฏิสนฺธิยเต  ปฏิสนฺธาน  ฯ 
ปฏิสปุพฺโพ  ธา  ฆฏเน  นนฺทาทีหิ  ยุ  ฯ  ปฏิสนฺธาน  ปฏิสนฺธ ิ
ภาวสาธน  ฯ  ปฏิสปุพฺโพ  ธา  ฆฏเน  อิตฺถิยมติยโว  วาตีติ  ฯ 
ปฏิสนฺธิ  เอว  กิจฺจ  ปฏิสนฺธิกิจฺจ  ฯ 
        [๑๕๓]  อวิจฺเฉท...เวน  ภวสฺส  ปฏิสนฺธิสงฺขาตสฺส  ภวสฺส 
องฺคภาโว  การณภาโว  ภวงฺคกิจฺจ  ฯ 
        อวิ...เวนาติ  องฺคภาโวติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  วิจฺฉิชฺชตีติ 
วิจฺเฉโท  อฺาปวตฺติ  ฯ  น  วิจฺเฉทา  อวิจฺเฉทา  ฯ  ปฏิสนฺธิยา 
ปวตฺตน  ปวตฺติ  ฯ  อวิจฺเฉทา  จ  สา  ปวตฺติ  จาติ  อวิจฺเฉทปฺ- 
ปวตฺติ  ฯ  หโินติ  เอเตนาติ  เหตุ  ภาโว  เอเตน  ภวงฺจิตฺเตน 
หิโนติ  ปวตฺตติ  อิติ  ตสมฺา  ต  ภวงฺคจิตฺต  เหตุ  ฯ  อวิจฺเฉทปฺ- 
ปวตฺติยา  เหตุ  อวิจฺเฉทปฺปวตฺติเหตุ  อวิจฺเฉทปฺปวตฺติเหตุโน 
ภาโว  อวิ...ภาโว  ฯ  ภวสฺสาติ  องฺคาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
๑.  ภวติวาติ  มฺเ  ฯ 

                                        อภิ.๑๑๙  
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ภวตีติ  ภโว  ปฏิสนฺธิจิตฺต  ฯ  องฺคยติ  เหตุภาเวน  ปวตฺตตีติ 
องฺค  ภวงฺคจิตฺต  ฯ  องฺคิ  คติย  อ  ฯ  องฺคสฺส  ภาโว 
องฺคภาโว  กจฺิจ  ฯ  องฺคภาโวติ  อิมินา  ภวงฺคนฺติ  เอตฺถ 
องฺคสทฺโท  ภาวปฺปธาโนติ  าเปติ  ฯ  ภวสฺส  องฺค  ภวงฺค  ภวงฺค 
เอว  กิจฺจ  ภวงฺคกิจฺจ  ฯ 
        [๑๕๔]  อาวชฺช...เชตพฺพานิ  ฯ  อาวชฺชนกิจฺจ  อาทิ  เยส 
กิจฺจาน  ตานิ  อาวชฺชนกิจฺจาทีนิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  ทสฺสนสวนฆายน- 
สายนผุสนสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณโวฏพฺพนกิจฺจานิ  สงฺคณฺหาติ  ฯ 
ปฺจทฺวาเร  มโนทฺวาเร  จ  อาปาถคต  อารมฺมณ  อาวชฺชิยเต 
อาวชฺชน  ฯ  อิฏานิฏรูป  ทสฺสิยเต  ทสฺสน  ฯ  สทฺท  สุยฺยเต 
สวน  ฯ  คนฺธ  ฆายเต  คหณิยเต  ฆายน  ฯ  รส  สายเต 
อสฺสาทิยเต  สายน  ฯ  โผฏพฺพ  ผุสิยเต  ผุสน  ฯ  อารมฺมณ 
สมฺปฏิจฺฉิยเต  สมฺปฏิจฺฉน  ฯ  อารมฺมณ  สนฺติรยเต  สลลฺกฺขิยเต 
สนฺตีรณ  ฯ  อารมฺมณ  ววตฺถปยเต  โวฏพฺพน  ฯ  วุจฺจิตฺถาติ 
วุตฺโต  อตฺโถ  ฯ  วุจฺจติ  อตฺโถ  อเนน  สทฺเทนาติ  วจน 
โสตฆานอาวชฺชนนฺตราทิสฺโท  ฯ  สณุาตีติ  โสต  ฯ  ฆายติ 
คนฺโธปาทาน  กโรตีติ  ฆาน  ฯ  วจนสฺส  อตฺโถ  วจนตฺโถ 
จกฺขฺวาทิทฺวาเร  ฆฏิตมารมฺมณนฺตฺยาทิวจนตฺโถ  ฯ  วุตฺโต  จ  โส 
วจนตฺโถ  จาติ  วุตฺตวจนตฺโถ  ฯ  อนุสฺสรณ  อนุคฺคมน  อนุสาโร  ฯ 
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วุตฺตวจนตฺถสฺส  อนุสาโร  วุตฺต...สาโร  ฯ  อรหสสฺ  อนติกฺกมน 
ยถารห  ฯ 
        อาว....ทีนีติ  โยเชตพฺพานีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  เหฏาติ 
วุตฺตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  วุตฺต...เรนาติ  โยเชตพฺพานีติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ยถารหนฺติ  โยเชตพฺพานีติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ 
อาวชฺชนกิจฺจาทีนิ...ตพฺพานีติ  อิท  วจน  ครหิตพฺพโทส  น 
โหติ  ฯ  กสมฺา  ฯ  อาวชฺชนสวนาทิปทาน  อิธ  วุตฺตตฺตา  จ 
อาวชฺชนสมฺปฏิจฺฉนฺนาทิปทวจนตฺถสฺส  เหฏฐา  วุตฺตตฺตา  จ 
อนุสาเรน  ยถารหนฺติ  ปทสฺส  วุตฺตตฺตา  จ  ฯ 
        [๑๕๕]  อารมฺมเณ...ชวมานสฺส  วิย  สีฆปฺปวตฺตมานสฺส 
จิตฺตสฺส  ปวตฺติ  ชวนกิจฺจ  ฯ 
        ตานิ  ตานิ  รชนทุสสฺนมุยฺหนาทีนิ  กิจฺจานิ  ตตกิจฺจานิ  ฯ 
สาธิยเต  สาธน  ฯ  ตตกิจฺจาน  สาธน  ตตกิจฺจสาธน  ตตกิจฺจ- 
สาธนสฺส  วโส  สมฺพชฺฌน  ตต...วโส  ฯ  อเนกสฺมึ  วาเร 
อเนกกฺขตฺตุ  ฯ  เอกสฺมึ  วาเร  เอกกฺขตฺตุ  ฯ  เอกาทิโต  สกิสฺสก-ฺ 
ขตฺตุนฺติ  กฺขตฺตุปจฺจโย  สิ  สพฺพาสมิจฺจาทินา  สิโลโป  ฯ 
วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  เอนกกฺขตฺตุ  เอกกฺขตฺตุนฺติ  เอตฺถ  กามา- 
วจรชวนานิ  สตฺตกฺขตฺตุ  ตโต  โอน  วา  เสสานิ  ยถารห 
เอกกฺขตฺตุ  พหุกฺขตฺตฺุจ  ชวนฺติ  เวเคน  ปวตฺตนฺติตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
ชวตีติ  ชวมาน  ย  วตฺถ ุ ชวติ  เวเคน  คจฺฉติ  ปวตฺตติ  อิติ 
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ตสฺมา  ต  วตฺถุ  ชวมาน  ฯ  ชุ  คติย  ฯ  คติ  สีฆคติ  ฯ  วตฺตมาเน 
มานนฺตา  ภูวาทิโต  อ  อฺเสุ  จ  อุสฺโส  โอ  อวสฺสเร  ฯ 
จิตฺตสฺส  ปวตฺตน  ปวตฺติ  ฯ  ชวิยเต  เวเคน  ปวตฺติยเต  ชวน 
ภาวสาธน  ฯ  ชวมานสฺส  วิยาติ  อิท  อุปมาทสฺสนตฺถ  ปกฺขิตฺต 
น  ชวนกิจฺจนฺติ  เอตฺถ  ชวนนฺติ  ปทสสฺ  อตฺถทสฺสนตฺถ  ปกฺขิตฺต  ฯ 
กสฺมา  ฯ  ชวนสฺส  วิยาติ  วุตฺตตฺตา  ฯ  ปวตฺตีติ  อิท  ชวนนฺติ 
ปทสฺส  อตฺถทสฺสนตฺถ  ปกฺขิตฺต  ฯ  ชวน  เอว  กิจฺจ  ชวนกิจฺจ  ฯ 
        อารมฺมเณติ  ปวตฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ตตกิ...วเสนาติ 
ปวตฺตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อเน...ตุ  วาติ  ปททฺวย 
ปวตฺตีติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ  ชวมานสฺสาติ  ปวตฺตีติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  ปวตฺตีติ  สฺ ี  ฯ 
ชวนกิจฺจนฺติ  สฺา  ฯ 
        [๑๕๖]  ตต...รณ  ฯ  เตน  เตน  ชวเนน  คหิต 
ตตชวนคฺคหิต  ตตชวนคฺคหิต  อารมฺมณ  ตต...รมฺมณ  ฯ 
อารมฺมณสฺส  กรณ  อารมฺมณกรณ  ฯ  กรธาตุ  ทฺวิกมฺมิโก  ฯ 
ตต...ณสฺสาติ  กรณนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อาร...ณนฺติ  สฺ ี  ฯ 
ตทารมฺมณกิจฺจนฺติ  สฺา  ฯ  กรณ  กจฺิจ  ฯ  เตน  เตน  ชวเนน 
คหิตารมฺมณสฺส  อารมฺมณกิจฺจ  ตทารมฺมณกิจฺจ  ฯ  ตตทา- 
รมฺมณารมฺมณกิจฺจนฺติ  วตฺตพฺเพ  เอกสฺส  ตการสฺส  เจว  ปุพฺพ- 
ปเท  อารมฺมณสทฺทสฺส  จ  โลป  กตฺวา  ตทารมฺมณกิจฺจนฺติ 
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วุตฺต  ฯ  อถวาฯ  เอโก  ตสทฺโท  วิจฺฉาวาจโกติ  าปนฺตถ 
ตตนฺติ  ปกฺขิตฺต  ฯ  ตทารมฺมณารมฺมณกิจฺจนฺติ  วตฺตพฺเพ  ปุพฺพ- 
ปเท  อารมฺมณสทฺทโลป  กตฺวา  ตทารมฺมกิจฺจนฺติ  วุตฺต  ฯ 
        นิพฺพ...วโตติ  ปริคฬนนฺติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  ภวตีติ  ภโว 
อุปปตฺติภโว  ฯ  นิพฺพตฺโต  ภโว  นิพฺพตฺตภโว  ฯ  ปริคฬนนฺติ 
สฺ ี  ฯ  ปรคิฬิยเต  ปริคฬน  ฯ  จุติกิจฺจนฺติ  สฺา  ฯ  จวน 
คฬน  จุติ  ฯ  กตฺตพฺพนฺติ  กิจฺจ  ฯ  จุติ  เอว  กิจฺจ  จุติกิจฺจ  ฯ 
        [๑๕๗]  อาจริเยน  กจฺิจานิ  ทสฺเสตฺวา  กิจฺจวนฺตานิ  ทสฺเสตุ- 
กาเมน  ตตฺถ  เทฺวตฺยาทิ  วตฺตพฺพ  เอวมวตฺวา  กิมตฺถ 
ปฏิสนฺธีติ  อาทิ  วุตฺตนฺติ  โจทน  สนฺธายาห  อิมานิตฺยาทึ  ฯ  อิมานิ 
ปน...อิติ  ตสมฺา  ต  าน  อิทานิ...อาทิ  วจน  อาจริเยน 
วุตฺต  ฯ 
        อิมานีติ  กิจฺจานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปนสทโิท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  กิจฺจานีติ  โหนฺตีติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ  านวเสนาติ 
ปากฏนีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ติฏนฺติ  เอตฺถาติ  าน 
ปฏิสนฺธาทโย  เอตฺถ  โอกาเส  ติฏนฺติ  อิติ  ตสฺมาโส 
โอกาโส  าน  ปฏิสนฺธิอาทีน  อนฺตร  าน  ฯ  านสฺส  วสน 
สมฺพชฺฌน  านวโส  ฯ  ปากฏานีติ  โหนฺตีติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ 
อิตีติ  ทสฺเสตุนฺติ  ปเท  เหตุ  ตทานีติ  ต  อิทานีติ  เฉโท  ฯ 
ตนฺติ  ทสฺเสตุนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อิทานีติ  ทสฺเสตุนฺติ  ปเท 
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กาลสตฺตมี  ฯ  ตานีติ  ปาเฐน  ภวิตพฺพ  ฯ  ปเภทโตติ  ทสฺเสตุนฺติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทสเฺสตุนฺติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ 
ปฏิ...อาทีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๑๕๘]  อวยวตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ตตฺถตฺยาทึ  ฯ  ตตฺถ 
ตสฺมึ  ปฏิสนธฺีติอาทิวจเน  วินิจฺฉโย  ฯ  ปฏิสนฺธิยาติ  านนฺติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  าน  ปฏิ...านนฺติ  ปททฺวย  ลงฺิคตฺโถ  ฯ 
ฉฏ ีตปฺปุริโส  ฯ 
        [๑๕๙]  นนุ  จ  ปฏสินฺธิวินิมุตฺต  าน  นาม  นตฺถิ  ตสฺมา 
ปฏิสนฺธิ  เอว  าน  ปฏิสนฺธิฏานนฺติ  กมฺมธารโย  วตฺตพฺโพ 
กสฺมา  ฉฏ ีตปฺปุริโส  วุตฺโตติ  โจทน  สนฺธายาห  กามนฺตฺยาทึ  ฯ 
กาม  เอกนฺเตน  ปฏ.ิ..นตฺถิ  ปน  ตถาป  สุขคฺคหณตฺถ  สลิา... 
ทีสุ  ปโยเคสุ  วิย  อเภเทป  สติ  เภทปรกิปฺปนา  อิติ  ทฏพฺพนฺติ 
โยชนา  ฯ 
        กามนฺติ  นตฺถีติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ  ปฏิ...มตฺุตนฺติ 
านนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปฏิสนฺธิโต  วินิมุตฺต  อฺ  ปฏิ... 
มุตฺต  ฯ  าน  นามาติ  นตฺถีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  สุข...ณตฺถนฺติ 
ปริกปฺปาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  สุเขน  คหณ  ชานน  สุขคฺคหณ  ฯ 
ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  สิลา...ทีสูติ  อาธาโร  ฯ  ขุทฺทโก 
ปุตฺโต  ปุตฺตโก  ฯ  สพฺพโต  โกติ  ขุททฺกตฺเถ  โก  ฯ  สลิาย 
ปุตฺตโก  สลิาปุตฺตโก  ฯ  วิยาติ  อุปมา  ฯ  อเภเทปติ  สตีติ  ปเท 
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ลกฺขณวนฺต  ฯ  สตีติ  กปปฺนาติ  ปเท  ภาวลกฺขณ  ฯ  ภิชชฺน 
เภโท  น  เภโท  อเภโท  ฯ  ปสทฺโท  โจทกาโภคทสฺสโน  ฯ 
ปฏิสนฺธิยา  เจส  านสฺส  จ  อเภเท  สติปตฺยาธิปฺปาโย  ฯ  ภิชชฺติ 
เภโท  เภทสฺส  ปรกิปฺปนา  วิตกฺกน  เภท...กปฺปนา  ฯ  เภท... 
ปนาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิติสทฺโท  นิทสสฺโน  ฯ  ทฏพฺพนฺติ 
ภาววาจก  ฯ 
        [๑๖๐]  เอว  เสเสสุป  ฐาเนสุ  นโย  ฯ  ปสทโฺท  ปฏิสนฺธิฏ- 
ฐาน  อเปกฺขติ  ฯ  ทสฺส...  จนฺนนฺติ  ทวฺย  วิฺาณานนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  วิฺาณานนฺติ  านนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  าน 
ปฺจ...านนฺติ  ทฺวย  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อาทิสทฺเทนาติ  สงฺคโหติ 
ปเท  กรณ  ฯ  สมฺป...ทีนนฺติ  สงฺคโหติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สงฺคโหติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๑๖๑]  อิเมส  จิตฺตาน  อนฺตรา  ปฏิสนฺธิฏาน  อิเมส 
จิตฺตาน  อนฺตรา  ภวงฺคาทิฏานานีติ  าเปนฺโต  อาห  ตตฺถา- 
ตฺยาทึ  ฯ  ตตฺถ  เตสุ  ทสส ุ าเนสุ  จุติ...าน  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  ปฏิ...านนฺติ  นิทฺธารณิย  ฯ 
จุติภวงฺคาน  อนฺตรา  าน  ปฏิสนฺธิฏาน  ฯ  ปฏ.ิ..นานนฺติ 
อนฺตราติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  จุติ  จ  ภวงฺคฺจ  จุติภวงฺค  ฯ 
อนฺตราติ  านนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  านนฺติ  สฺ ี  ฯ  ปฏ.ิ.. 
านนฺติ  สฺา  ฯ  อุปร ิ เสสปเทสุ  เอวเสว  นโย  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๐  
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        [๑๖๒]  ปฏ.ิ..อนฺตรา  าน  ภวงฺคฏาน  ฯ  ปฏิ... 
จุตีนนฺติ  ฉปท  อนฺตราติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  กทาจีติ  ภวงฺคฏ- 
านนฺติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  จสทฺโท  ฉสุ  ปเทสุ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
        [๑๖๓]  ภวงฺค...รา  าน  อาวชฺชนฏาน  ฯ  จสทฺโท 
สมุจฺจโย  ฯ  ปฺจ...รา  าน  ปฺจ...าน  ฯ  ปฺจ...รา 
าน  สมฺป...าน  ฯ  สม.ฺ..ปรา  าน  สนฺตี...าน  ฯ 
สนฺตี...รา  าน  โวฏ...าน  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
โวฏ...อนฺตรา  าน  ชวนฏาน  ฯ  จสทฺโท  สมจฺุจโย  ฯ 
ชวน...รา  าน  ตทา...าน  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  ชว... 
อนฺตรา  าน  จุติฏาน  นาม  ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
สฺาปากฏกรณตฺถ  ปกขิฺตฺโต  ฯ 
        [๑๖๔]  นนุ  จ  ตีณิ  สนฺตีรณานิ  กสฺมา  เทฺว  สนฺตีรณานิ 
คหิตานีติ  ปุจฺฉ  สนฺธายาห  เทฺวตฺยาทึ  ฯ  เทฺว  อุเปกฺขา... 
รณานิ  ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติกิจฺจานิ  นาม  กสฺมา  สุข...วโต 
อิติ  อธิปฺปาโยติ  โยชนา  ฯ 
        เทฺว  อุ...รณานีติ  อุทธฺวิตฺวา  ฐปต  ปท  ฯ  สุขสนฺตีร... 
วโตติ  เหตุ  ปกฺขิตฺโต  ฯ  สุข...ณสฺสาติ  สภาวาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ 
อภาวโตติ  ปเท  วา  สมฺปทาน  ฯ  ปฏ.ิ..วโตติ  เทฺวติ  ปเท 
าปกเหตุ  ฯ  วสน  สมพฺชฺฌน  วโส  ปฏิสนฺธิ  วโส  ปฏิสนฺธวิโส 
ปฏิสนฺธิวเสน  ปวตฺติ  ปฏิ...วตฺติ  ฯ  ภวน  ภาโว  สนฺโต  ภาโว 
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สภาโว  ปกติ  ฯ  ปฏิสนธฺิวสปฺปวตฺติ  เอว  สภาโว  ปฏ.ิ..ภาโว 
ปฏิสนฺธิวสทปฺปวตฺติสภาวสฺส  อภาโว  ปฏิ...ภาโว  ฯ  อิตีติ  สรปู  ฯ 
อธิปฺปาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๑๖๕]  สุขสนฺตีรณสฺส  ปฏิสนฺธวิสปฺปวตฺติสภาวาภาว  ปาลิยา 
สาเธนฺโต  อาห  เอวฺจ  กตฺวาตฺยาทึ  ฯ  เอวฺจ  กตฺวา 
สุขสนฺตีรณสฺส  ปฏิสนฺธสิภาวาภาว  กรณโต  ปฏาเน...ปฏิจฺจนโย 
ภควตา  อุทฺธโฏ  ฯ  ปติ...เสเนว  ปฏิจฺจนโย  อุทฺธโฏ 
อเหตุก...วเสน  น  ปน  อุทฺธโฏ  ตสฺมา  ยถา...สเน  ลพฺภมาน- 
ธมฺมสฺส  อวจนมฺป  ตสฺส  ธมฺมสฺส  อภาวเมว  ทีเปติ  อิติ 
ตสฺมา  ตสฺส  สุขสนฺตีรณสฺส  ปฏิสนฺธวิเสน  ปวตฺติ  น  อตฺถีติ 
โยชนา  ฯ 
        เอวฺจาติ  กตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  กตฺวาติ  อุทฺธโฏติ  ปเท 
เหตุ  ฯ  ปฏาเนติ  อุทฺธโฏ  น  อุทฺธโฏติ  ปททฺวเย  อาธาโร  ฯ 
อุเป...เอวนฺติ  อาคตสฺสาติ  ปเท  นิทสสฺน  ฯ  อาคตสฺสาติ 
อุเป...ทสฺสาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อุเป...ทสฺสาติ  วิภงฺเคติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิภงฺเคติ  อุทฺธโฏติ  ปเท  วิเสสาธาโร    ฯ 
อเห...เอวนฺติ  อุทฺธโฏติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  ปวตฺติ...  วเสนาติ 
อุทฺธโฏติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺติ  จ  ปฏิสนธฺิ  จ  ปวตฺติปฏิสนฺธ ิ
ปวตฺติปฏิสนฺธิยา  วสน  สมฺพชฺฌน  ปว...วโส  ฯ  ปฏิจฺจนโยติ 
อุทฺธโฏติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ปฏิจฺโจ  อิติ  นโย  ปฏิจฺจนโย  ฯ 
                                        อภิ.๑๒๐  
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ปติ...ภงฺเคติ  อุทฺธโฏติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ปติสหคตสุขสหคต- 
ปทาน  วิภงฺโค  ปติ...วิภงฺโค  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
อเห...ขนฺธาตีติ  อุทฺธโฏติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  ปว...เสเนวาติ 
อุทฺธโฏติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺติยา  วโส  ปวตฺติวโส  ฯ  น 
ปนาติอาทิ  เอวสทฺทสฺส  ผล  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  อเห...อาทินาติ  อุทฺธโฏติ  ปเท  กรณ  ฯ  ปฏ.ิ.. 
เสนาติ  อุทฺธโฏติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตสฺมาติ  ทีเปตีติ  ปเท 
เหตุ  ฯ  ยถา...สเนติ  อวจนนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ธมฺมาน 
ธมฺมสภาวาน  อนุรูป  ยถาธมฺม  ฯ  ยถาธมฺม  สาสยินฺติ  เอตฺถาติ 
ยถาธมฺมสาสน  สตฺตา  ภควตา  เอตฺถ  ปฏเก  ยถาธมฺม 
สาสิยนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ต  ปฏก  ยถาธมฺมสาสน  ฯ  วจิยเต 
วจน  ภาวสาธน  ฯ  น  วจน  อวจน  อลพฺภมานธมฺมสฺส 
อกถน  ฯ  อปสทฺเทน  น  เกวล  ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิตฺถ 
ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  นุปปฺชฺชิตฺถาติ  นตฺถีติอาทิกสฺส  วจนสฺส 
อภาว  าเปตีติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  อวจนมฺปติ  ทีเปตีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  อภาวเมวาติ  ทีเปตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  น  ภาโว  อภาโว 
อวิชฺชมานตา  ฯ  เอวสทฺโท  วิชชฺมานตฺต  นิวตฺเตติ  ฯ  อิตีติ  น 
อตฺถีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ตสฺสาติ  ปวตฺตีติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ปฏ.ิ..เสนาติ  ปวตฺตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ปวตฺตีติ  อตฺถีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
                                        อภิ.๑๒๐  
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        [๑๖๖]  นนุ  ธมฺมสงฺคเห  อวุตฺตมฺป  หทยวตฺถ ุ ลพฺภติ 
ยทิ  จ  อวจน  อภาวเมว  าเปติ  หทยวตฺถุสฺส  อภาโว 
อาปชฺเชยฺยาติ  โจทน  สนฺธายาห  ยตฺถตฺยาทึ  ฯ  ยตฺถ  ปน  ยสมฺึ 
าเน  ลพฺภมานสฺสาป  หทยวตฺถุสงฺขาตสฺส  กสฺสจิ  ธมฺมสฺส 
อวจน  ตตฺถ  าเน  กรณ  อุป...ภวิสฺสติ  ฯ 
        ยตฺถาติ  อวจนนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
ลพฺภ...สาปติ  กสฺสจีติ  ปทสฺส  วิเสสน    ฯ  อปสทฺโท  น 
เกวล  อลพฺภมานธมฺมสฺส  อวจนนฺติ  าเปติ  ฯ  กสฺสจีติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  การณนฺติ  อาวิ...สตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อุปรีติ 
อาวิ...สตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อุปรีติ  ฉฏปริจฺเฉเท  ฯ 
        ฏีกาจริเยน  ปน  อเหตุก  อุเปกฺขาสหคต  เอก  ขนฺธ 
ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  ตโย  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว 
ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ  อุเปกฺขาสหคต 
เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา...เทฺว  ขนฺธาติ  จ  อเหตุก   
สุขสหคต  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา...เทฺว  ขนฺธาติ  จ 
เอวรูปา  ปาลิ  อานีตา  ฯ  ปฏาเน  ปน  อเหตุก  อุเปกฺขาสหคต 
เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เอโก 
ขนฺโธ  อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณ  อุเปกฺขาสหคต  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ 
                                                อภิ.๑๒๑  
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เทฺว  ขนฺธา...เอโก  ขนฺโธติ๑  จ  อเหตุก  สุขสหคต  เอก  ขนฺธ 
ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา...เอโก  ขนฺโธติ(๒)  จ  ปาลิ  อตฺถิ  ฯ  กิฺจาป 
อเหตุก  อุเปกฺขาสหคต  เอก  ขนฺธิ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  ตโย 
ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธาติ- 
อาทิกา  ปาลิ  น  วตฺตพฺพา  ฯ  กสฺมา  ฯ  เวทนาย  ติก- 
วิมุตฺตตฺตา  ฯ  ตถาหิ  อุเปกฺขาสหคตสุขสหคตาน  ธมฺมาน  อุปฺปาทกฺขเณ 
เวทนา  อฺเส  ติณฺณ  ขนฺธาน  ปฏจฺิจ  อตฺถสาธกาติ 
าปนตฺถ  สา  ปาลิ  ฏีกาจริเยน  วุตฺตาติ  นิฏเปตฺวาว 
คนฺตพฺพ  ฯ  เกจิ  ปน  ยสสฺ  โสมนสฺสนิฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส 
สทฺธินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ  โสมนสฺเสน  วินา  สทฺธาย  อุปปชชฺนตฺาน 
ปวตฺเต  โสมนสฺสสมฺปยุตฺตสทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ 
เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  โน  จ  เตส  สทธฺินฺทฺริย 
อุปฺปชฺชตีติ  อิม  อินฺทฺริยยมก  ทิสฺวา  โสมนสฺสสนฺตีรณสฺส 
ปฏิสนฺธิกิจฺจ  อตฺถีติ  วทนฺติ  ฯ  ต  เตส  มติมตฺต  ปาลิอาทีสุ 
โสมนสฺสสนฺตีรณสฺส  ปฏิสนฺธิกิจฺจสฺส  อทสฺสนตฺตา  เจว 
อฏกถาทีสุ  เอกูนวีสติยาเยว  ปฏิสนฺธนี  วุตฺตตฺตา  จ  ฯ  ยท ิ
โสมนสฺสสนฺตีรณสฺส  ปฏิสนฺธิกิจฺจ  อตฺถิ  ปาลิย  โสมนสฺเสน 
วินา  สทฺธาย  อุปปชชฺนฺตาน  เตส  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชชฺตีติ 
๑.  อภิ.  ปฏาน.  ๔๑/๑๕๖  ฯ  ๒.  อภิ.  ปฏาน.  ๔๑/๑๕๕  ฯ 
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เอตฺตกเมว  วตฺตพฺพ  น  ปวตฺเต  โสมนสฺสสมฺปยุตฺตสทฺธา- 
วิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณติ  เอว  อวตฺวา  ปวตฺเต... 
อุปฺปาทกฺขเณติ  วุตฺต  ฯ  อิท  ห ิ วจน  โสมนสฺสสนฺตีรณสฺส 
ปฏิสนฺธิกิจฺจาภาว  าปนตฺถ  วุตฺต  ฯ  ตสฺสา  ปาลิยา  อยมตฺโถ 
สทฺธา  วินา  โสมนสฺเสน  อุปปชฺชนฺตาน  สทฺธาวิปฺปยุตฺตโสมนสฺส 
สมฺปยุตฺตาน  โสมนสฺสสมฺปยุตฺตสทฺธาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ 
เตส  สตฺตาน  โสมนสฺสินทฺฺริย  อุปฺปชชฺติ  เตส  สตฺตาน  สทฺธินฺทฺริย 
โน  จ  เนว  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ 
        ตตฺถ  ปเทสุ  สทฺธา  วินาติ  สทฺธ  วชฺเชตฺวา  ฯ  โสมนสฺเสน 
อุปปชฺชนฺตานนฺติ  จตฺตาริ  โสมนสฺสโลภมูลานิ  โสมนสฺสสนฺตีรณ 
หสิตุปฺปาทเจติ  ฉโสมนสฺสสมฺปยุตฺตาน  ฯ  อุปปชฺชนฺตสทฺโท 
หิ  สมฺปยุตฺตตฺถวาจโก  สตฺุเตน  อุปปนฺโนติอาทีสุ  วิย  ฯ 
อุปปนฺโนติ  ปทสฺส  สมนฺนาคโต  สมฺปยุตฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  เตเนว 
หิ  เหฏา  อฏกถาย  สจกฺขุกาน  าณวิปฺปยุตฺเตน  อุป- 
ปชฺชนฺตานนฺติ  สจกฺขุกาน  าณสมฺปยุตฺเตน  อุปปชฺชนฺตานนฺติ  จ 
ปาลิปททฺวย  สจกฺขุกาน  าณวิปฺปยุตฺตานนฺติ  กามธาตุย  ทุเหตุก- 
ปฏิสนฺธิกาน  วเสน  วุตฺต  ฯ  สจกฺขุกาน  าณสมฺปยุตฺตานนฺติ 
รูปพฺรหฺมาโน  เจว  กามาวจเร  จ  มนสฺุเส  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ 
วจนทฺวย  ปทุทฺธาร  กตฺวา  วิวริต  ฯ  อุปปชฺชนฺติ  สมฺปยุชฺชนฺตีติ 
                                                อภิ.๑๒๑  
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อุปปปชชนฺตา  สตฺตา  ฯ  อุปปุพฺโพ  ปท  คติย  วตฺตมาเน  มานนฺตา 
ทิวาทิโต  โย  ยถากตฺตริ  จาติ  ทฺยสฺส  โช  ทฺวิตฺต  ฯ 
        โสมนสฺเสนาติ  อุปปชฺชนฺตานนฺติ  ปเท  สหโยคตติยา  น 
กรณ  ฯ  วินาติ  โสมนสฺเสนาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  สทฺธายาติ 
วินาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อุปปชฺชนฺตานนฺติ  เตสนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ปวตฺเตติ  อุปฺปาทาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  โสม...ตสฺสาติ  อุปฺปาทาติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปฺปา...ขเณติ  อุปฺปชฺชตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
เตสนฺติ  อุปฺปชฺชตีติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ 
        สีหฬกขฺรโปฏเกสุ  ปน  โสมนสฺสสมฺปยุตฺตสทฺธาวิปฺปยุตฺต- 
จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  โสมนสสฺินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ  ปาโ 
อตฺถิ  ฯ  อยมฺป  ปาโ  สนฺุทโร  ฯ  อธิปฺปาโย  ปน  เอกสทิโส 
พฺยฺชนเมว  นานนฺติ  ฯ  อภิธมฺมาวตารฏีกายมฺป  เกจิ  ปน 
โสมนสฺสสหคตสนฺตีรณ  กามสุคติย  ปฏิสนฺธึ  อากฑฺฒติ  ตสฺมา 
ต  ปฺจฏานิกนฺติ  วทนฺติ  ฯ  ต  เตส  มติมตฺต  ฯ  ปฏาเน 
ตถา  อทีปตตฺตาติอาทิ  วุตฺต  ตสฺมา  น  ตสฺส  ปฏสินฺธิกิจฺจ 
อตฺถีติ  ฯ 
        [๑๖๗]  กสฺมา  อาวชฺชนทฺวยวชชฺิตานีติ  วุตฺต  นนุ  มโน- 
ทฺวาราวชฺชน  ปริตฺตารมฺมเณ  ทฺวตฺติกฺขตฺตุ  ปวตฺตติ  ตสฺมา 
ตสฺส  ชวนกจฺิจ  สิยาติ  โจทน  สนฺธาย  ตสฺส  วจเน  เหตุ 
าเปนฺโต  อาห  มโนตฺยาทึ  ฯ  ปริตฺตา...นสฺสาป  มโนทฺวารา- 
                                        อภิ.๑๒๑  
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วชฺชนสฺส  ชวนกิจฺจ  นตฺถิ  ต...วโต  อิติ  ตสฺมา  วุตฺต  อาว... 
ตานีติ  โยชนา  ฯ 
        มโน...นสฺสาติ  นตฺถีติ  ปเท  สมปฺทาน  ฯ  ปริ...มเณติ 
ปวตฺตมานสฺสาปติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ทฺวตฺติกฺขตฺตุนฺติ  ปวตฺต- 
มานสฺสาติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺตมานสฺสาปติ  มโน... 
นสฺสาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อปสทฺโท  โจทกาโภคทีปโน  ฯ 
ชวนกิจฺจนฺติ  นตฺถีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ตอา...ภาวโตติ  นตฺถีติ 
ปเท  เหตุ  ฯ  ตฺจ  ต  อารมฺมณฺจาติ  ตอารมฺมณ  ฯ 
ตสทฺโท  อารมฺมณนฺติ  เอตฺถ  ปริตฺตารมฺมณ  อธิปเฺปตนฺติ 
าปนตฺถ  ปกฺขิตฺโต  ฯ  ตอารมฺมณสฺส  รโส  ตอา...รโส  ฯ 
อนุภวิยเต  อนุภวน  ตอารมฺมณสฺส  อนุภวน  ตอารมฺม... 
ภวน  ฯ  อภวน  อภาโว  ตอารมฺมณรสานุภวนสฺส  อภาโว 
ตอา...ภาโว  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  วุตฺตนฺติ 
ภาววาจก  ฯ  อาว...ตานีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  อากาโร  ฯ 
        [๑๖๘]  อตฺตนา  วุตฺตวจน  อฏกถาย  สาเธนฺโต  อาห 
เอวฺจาตฺยาทึ  ฯ  เอวฺจ  วจน  กตฺวา  อฏกถาย  ชวนฏาเน 
ตฺวาติ  วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        เอวฺจาติ  กตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  กตฺวาติ  วุตฺตนฺติ  ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  อฏกถายนฺติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๑  
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อตฺโถ  กถิยติ  เอตาย  สททฺชาติยาติ  อฏกถา  อฏสาลินี  ฯ 
ชว...ตฺวาติ  วจนนฺติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ 
        [๑๖๙]  มโนทฺวาราวชฺชน  ชวนฏาเน  ชวนสฺส  าเน 
ตฺวา  ปวตฺตติ  ฯ  วุตฺตวจน  พฺยติเรเกน  ปุนป  สาเธนฺโต  อาห 
อิตรถาตฺยาทึ  ฯ  อิตรถา  ชวนภูตสงฺขาเต  อตฺเถ  คยฺหมาเน  ชวน 
หุตฺวา  อิติ  วตฺตพฺพ  มโนทฺวาราวชฺชน  สิยา  ฯ 
        อิตรถาติ  คยฺหมาเนติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ชวน  หุตฺวาติ 
วตฺตพฺพนฺติ  ปเท  อากาโร  ฯ  วตฺตพฺพนฺติ  มโน...ชนนฺติ  ปทสสฺ 
วิเสสน  ฯ    มโน...ชนนติฺ  สิยาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน  ฯ 
        [๑๗๐]  กุสลากุสผลกิริยาจิตฺตานีติ  เอตฺถ  ปเท  เอตฺตก 
กุสล  คเหตพฺพ  เอตฺตก  อกุสลาทิก  คเหตพฺพนฺติ  อปากฏ 
ตสฺมา  ตสฺส  ปทสฺส  สรปู  าเปนฺโต  อาห  กุสลาตฺยาทึ  ฯ 
กุสลา...ตานีติ  ปน  ฯ  โลกิย...ลานิ  เอกวีส  อกสุลานิ 
ทฺวาทส  โลกุ...จิตฺตานิ  จตฺตาริ  เตภูมิ...จิตฺตานิ  อฏารส  ฯ 
        [๑๗๑]  นนุ  กุสลาทสีุ  โลกุตฺตรมคฺคาทิก  เอกจิตฺตกฺขณ 
ปวตฺตติ  กถ  ต  ชวนกิจฺจ  นามาติ  โจทน  สนฺธายาห 
เอกจิตฺตกฺขณมฺปตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  เอกจิตฺตกฺขณมฺป  โลก.ุ..กจฺิจ 
นาม  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๑  
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        จิตฺตสฺส  ขโณ  จิตฺตกฺขโณ  ฯ  เอโก  จิตฺตกฺขโณ  ยสฺส 
โลกุตฺตรมคฺคาทิกสฺส  ต  เอกจิตฺตกฺขณ  ฯ  สมฺปณฺฑตฺโถ  ปสทฺโท   
น  เกวล  อเนกจิตฺตกฺขณ  จิตฺต  ชวนกิจฺจ  นามาติ  าเปติ  ฯ 
หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ  โลกุตฺตรมคฺโค  อาทิ  ยสฺส  จิตฺตสฺส  ต 
โลกุตฺตรมคฺคาทิก  ฯ  กฺวจิ  สมาสมิจฺจาทินา  กปจฺจโย  ฯ 
อาทิสทฺเทน  เอกวารปฺปวตฺต  อภิฺาทึ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  ภูยเต 
อนุภูยเต  ภาโว  อารมฺมณรสานุภวน  ฯ  สนฺโต  ภาโว  สภาโว  ฯ 
โส  สภาโว  ตสภาโว  ฯ  ปุพฺเพ  พินฺทาคโม  ฯ  ตสภาโว  เอตสฺส 
มคฺคาทิกสฺส  อตฺถีติ  ตสภาววนฺต  ตสภาววนฺตสฺส  ภาโว  ตส... 
วนฺตตา  ฯ  ชวน  กิจฺจ  ยสสฺ  จิตฺตสฺส  ต  ชวนกิจฺจ  ฯ 
        เอก...ณมฺปติ  โลกุ...ทิกนฺติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ  โลก.ุ.. 
ทิกนฺติ  สฺ ี  ฯ  ตส...ตายาติ  ชว...นามาติ  ปเท  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  ชว...นามาติ  สฺา  ฯ 
        [๑๗๒]  วุตฺตวจน  อุปมาย  สาเธนฺโต  อาห  ยถาตฺยาทึ  ฯ 
นิทสฺสน  ยถา  กตม  เอเกก...คโต  กทาจิ  ต  นาม  น 
วิชหติ  ฯ 
        เอโก  จ  เอโก  จ  เอเกโก  เอเกโก  โคจโร  เอเกกโคจโร 
เอเกกโคจโร  วิสโย  ยสฺส    สพฺพฺุตาณสฺส  ต  เอเกกโคจรวิสย  ฯ 
ปสทฺโท  น  เกวล  สพฺพโคจรวิสยนฺติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  สพฺพ 
อารมฺมณ  ชานาตีติ  สพฺพฺู  ภควา  ฯ    สพฺพฺุโน  ภาโว 
                                                อภิ.๑๒๑  
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สพฺพฺุตา  ฯ  ชานาตีติ    าณ  ย  ธมฺมชาต  ฯ  สพฺพฺุตา 
เอว  าณ  สพฺพฺุตาณ  ฯ  กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานนฺตฺยาทินา 
มชฺเฌ  รสฺโส  ฯ  สกโล  วิสโย  สกลวิสโย  ฯ  อวพุชฺฌน 
อวโพโธ  สกลวิสยสฺส  อวโพโธ  สก...โพโธ  ฯ  สกล- 
วิสยาวโพฌธ  สมตฺเถตีติ  สก...สมตฺถ  ย  าณ  ฯ  สกลวิสยาว- 
โพธสมตฺถสฺส  ภาโว  สก...สมตฺถ  ฯ  ยุชฺชน  สมฺพชฺฌน  โยโค 
สกลวิสยาวโพธสามตฺถิเยน  โยโค  สก...โยโค  ฯ  ต  เอว  นาม 
ตนฺนาม  ฯ 
        ยถาติ  ปุจฺฉา  ฯ  เอเก...สยมฺปติ  สพฺพ...าณนฺติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  สพฺพ...าณนฺติ  วิชหตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
สก...คโตติ  น  วิชหตีติ  เหตุ  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  กทาจีติ 
กาลสตฺตมี  ฯตนฺนามนฺติ  น  วิชหตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน  ฯ 
        [๑๗๓]  กสฺมา  เตสุ  ปนาตฺยาทิ  วจน  วุตฺต  นนุ  ตตฺถ 
เทฺวติอาทินา  กิจฺจเภเทน  จิตฺตานิ  วุตฺตานีติ  โจทน  สนฺธาย 
เตสุ  ปนาตฺยาทิวจนสฺส  อนุสนฺธึ  าเปนฺโต  อาห  เอวนฺตยาทึ  ฯ 
เอว  วุตฺตนเยน  กิจฺจเภเทน  วุตฺตาเนว  จิตฺตานิ  ยถาสก  อตฺตโน 
อนุรูป  ลพฺภ...อาทิ  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        เอวนฺติ  วุตฺตานีติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  กิจฺจเภทนาติ  วุตฺตานีติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  วุตฺตาเนวาติ  สมฺปณฺเฑตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๑  
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เอวสทฺโท  น  อวุตฺตานีติ  าเปติ  ฯ  ยถาสกนฺติ  ลพฺภมานาติ  ปเท 
กิริยาวิเสสน  ฯ  สกสฺส  อตฺตโน  อนุรปู  ยถาสก  ฯ  ลพฺภ... 
วเสนาติ  สมฺปณฺเฑตฺวาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ลภิตพฺพนฺติ 
ลพฺภมาน  ลพฺภมานฺจ  ต  กิจฺจฺจาติ  ลพฺภมานกิจฺจ  ฯ 
คหิยเต  คหณ  ฯ  ลพฺภมานกิจฺจสฺส  คหณ  ลพฺภมา...หณ  ฯ 
วสน  สมฺพชฌฺน  วโส  ลพฺภมานกิจฺจคฺคหณสฺส  วโส  ลพฺภ... 
วโส  ฯ  สมปฺณฺเฑตฺวาติ  ทสฺเสตุนฺติ  ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ 
ทสฺเสตุนฺติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  เตสุ...อาทีติ  วุตฺตนฺติ 
ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๑๗๔]  สงฺหคาถา  เหฏาวุตฺเตน  กิจฺจาทินามาติอาทินา 
วจเน  สมตฺเถติ  ตสฺมา  คาถาย  โยชน  าเปนฺโต  อาห 
ปฏิสนฺธาตฺยาทึ  ฯ  ปฏิสนฺธาทโย..เภเทน  อถวา...ปกาสิตา 
ปณฺฑิเตนาติ  โยชนา  ฯ 
        ปฏิสนธฺิ  อาทิ  เยส  ภวงฺคาทีน  เต  ปฏิสนฺธาทโย  ฯ 
อุปฺปชฺชติ  จิตฺต  เอเตน  ธมฺมสมุเหนาติ  อุปฺปาโท  ฯ  จิตฺตสฺส 
อุปฺปาโท  จิตฺตุปฺปาโท  จิตฺตุปฺปาทา  ฯ  นามกิจฺจเภเทนาติมสฺส 
วิวรณ  ปฏ.ิ..เภเทนาติ  ฯ  นามานิ  จ  กจฺิจานิ  จ  น  ามกิจฺจานิ 
นามกิจฺจาน  เภโท  นามกจฺิจเภโท  ฯ  ปฏิสนฺธิ  อาทิ  เยส  นาม- 
กิจฺจาน  ตานิ  ปฏิสนฺธาทีนิ  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  ปฏิสนฺธาทโย 
นามาติมสฺส  วิวรณ  ตนามกาติ  ฯ  ปฏิสนฺธาทีนิ  นามานิ  เยส 
                                                อภิ.๑๒๑  
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จิตฺตุปฺปาทาน  เต  ตนามกา  ฯ  กปจฺจโย  ฯ  กิจฺจเภเทนาติมสฺส 
วิวรณ  ปฏิสนฺธาทีน...เภเทนาติ  ฯ  ฆานเภเทนาติมสฺส  วิวรณ 
ปฏิ...ปเภเทนาติ  ฯ  เอวสทฺโท  น  ปฏิสนฺธาทีหิ  อฺ 
านนฺติ  าเปติ  ฯ 
        ปฏิสนธฺาทโยติ  จิตฺตุปฺปาทาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  จิตฺตุปฺ- 
ปาทาติ  ปกาสิตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  นาม...เทนาติ  ฯ  ปน  ฯ 
ปฏิ...ทีนนฺติ  นามา...นฺจาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  นามา... 
จานฺจาติ  ปททฺวย  เภเทนาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เภเทนาติ 
จุทฺทสาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อถวาติ  นิปาโต  ฯ  ปฏิ... 
นามาติ  ปน  ฯ  ตนามกาติ  จิตฺตุปฺปาทาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
จิตฺตุปฺปาทาติ  ปกาสิตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ปฏิ...ทีนนฺติ  กิจฺจานนฺติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  กิจฺจานนฺติ  เภเทนาติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ 
เภเทนาติ  จุทฺทสาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  จุทฺทสาติ  จิตฺตุปฺปาทาติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  านเภเทนาติ  ปน  ฯ  ปฏิ...เยวาติ  านานนฺติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  านาานนฺติ  เภเทนาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เภเทนาติ 
ทสธาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทสธาติ  ปกาสิตาติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  โยชนาติ  ปทสสฺ  สรูป  ฯ  โยชนาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        ปุริมนเย  นามานิ  จ  กิจฺจานิ  จาติ  อสมาหารทฺวนฺโทฺว  ฯ 
ปจฺฉิมนเย  นามสทฺโท  ปุริมปทตฺเถ  สฺาโชตเน  นิปาโต  ฯ 
ปจฺฉิมนโย  ยุตฺตตโร  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๑  
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        [๑๗๕]  ทุติยคาถาย  สมฺพนฺธ  าเปนฺโต  อาห  เอกา- 
ตฺยาทึ  ฯ  เอกกิจฺจ...เทฺว  จ  อิติ  นิทฺทิเส  ปณฺฑิโต  อิติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ 
        กิจฺจฺจ  านฺจ  กิจฺจฏาน  ฯ  เอก  กิจฺจฏาน  เยส 
จิตฺตาน  ตานิ  เอกกิจฺจฏานานิ  ฯ  เทฺว  กิจฺจฏานานิ  เยส  ตานิ 
ทฺวิกิจฺจฏานานิ  ฯ  ตีณิ  กิจฺจฏานานิ  เยส  ตานิ  ติกิจฺจฏ- 
านานิ  ฯ  จตฺตาริ  กิจฺจฏานานิ  เยส  ตานิ  จตุกิจฺจฏานานิ  ฯ 
ปฺจ  กิจฺจฏานานิ  เยส  ตานิ  ปฺจกิจฺจฏานานิ  ฯ  เอก- 
กิจฺจฏานานิ  จ  ทฺวิกิจฺจฏานานิ  จ  ติกิจฺจฏานานิ  จ  จตุ- 
กิจฺจฏานานิ  จ  ปฺจกิจฺจฏานานิ  จ  เอกกิจฺจฏาน...ปฺจ- 
กิจฺจฏานานิ  ฯ 
        เอกกิจฺจ...านานีติ  จิตฺตานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  จิตฺตานีติ 
นิทฺทิเสติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ยถากฺกมนฺติ  นิทฺทิเสติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
อฏสฏ ี...เทฺว  จาติ  ปฺจปท  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ตถาสทฺโท 
นิปาโต  ฯ  เทฺว  จาติ  ปเท  จสทฺโท  จตุปฺปเทสุ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
อิตีติ  นิทสฺสน  ฯ  อิติสทโฺท  สมฺพนโฺธติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ 
สมฺพนฺโธติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๑๗๖]  ทฺวาราน...สงฺคโห  ฯ  ทฺวารา...ตานฺจาติ 
ปททฺวย  สงฺคโหติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ทฺวาเรสุ  ปวตฺตานิ  ทฺวารปฺ- 
ปวตฺตานิ  ทฺวารปฺปวตฺตานิ  จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  ทฺวารปฺ- 
                                        อภิ.๑๒๒  
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ปวตฺตจิตฺตานิ  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  ปร.ิ..เสนาติ  สงฺคโหติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปรจฺิเฉทสฺส  วโส  ปริจฺเฉทวโส  ฯ  ทฺวารานิ 
จ  ทฺวารปฺปวตฺตานิ  จ  ทฺวารานิ  วิรูเปกเสโส  ฯ  ทวฺาราน 
สงฺคโห  ทฺวารสงฺคโห  ฯ 
        [๑๗๗]  ทฺวารานีติ  ปทสฺส  วจนตฺถ  าเปนฺโต  อาห 
อาวชฺชนาตฺยาทึ  ฯ  อาวชฺช...วิย  อิติ  ตสฺมา  ทฺวารานิ  ฯ 
        อาวชฺชน  อาทิ  เยส  เต  อาวชฺชนาทโย  ฯ  นตฺถิ  รูป 
รุปฺปน  เตส  ธมฺมานนฺติ  อรูปา  ฯ  อรปูา  จ  เต  ธมฺมา  จาติ 
อรูปธมฺมา  ฯ  ปวตฺตน  ปวตฺติ  ฯ  มนุนฺตีติ  มุขานิ  ยาน ิ
จกฺขฺวาทีนิ  จิตฺตานิ  เหตุภาเวน  มุนนฺติ  พนฺธนฺติ  อิติ  ตสฺมา 
ตานิ  จกฺขฺวาทีนิ  มุขานิ  ฯ  ม ุ พนฺธเน  กาเลตฺยาทินา  ขปจฺจโย  ฯ 
ปวตฺติยา  มุขานิ  ปวตฺติมุขานิ  ปวตฺติมุขาน  ภาโว  ปวตฺติ- 
มุขภาโว  ฯ  เทฺว  กวาฏา  อรนฺติ  เอตฺถาติ  ทฺวารานิ  เทฺว 
กวาฏา  เอตฺถ  าเนสุ  อรนฺติ  ปวตฺตนฺติ  อิติ  ตสมฺา  ตานิ 
านานิ  ทฺวารานิ  ฯ  ทฺวิปพฺุโพ  อร  คติย  สพฺพโต...วาติ  อ  ฯ 
ทฺวารานิ  วิยาติ  ทฺวารานิ  ตทฺธิตวิคฺคโห  ฯ 
        อาว...ทนีนฺติ  อรู...มานนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อร.ู.. 
มานนฺติ  ปวตฺตีติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปว...วโตติ  วิยาติ  ปเท 
เหตุ  ฯ  ทฺวารานีติ  อุปมา  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  อิตีติ 
ทฺวารานีติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
                                        อภิ.๑๒๒  
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        [๑๗๘]  จกฺขุสฺส  อเนกตฺตา  จกฺขุเมวาติ  เปตฺวา  ปสาท- 
จกฺเขเมวาติ  วิวรติ  ฯ  ปโม  เอวสทฺโท  จกฺขุ  เอว  ทฺวาร   
จกฺขุทฺวารนฺติ  อวธารณกมฺมธารย  าเปติ  ฯ  ภูตานิ  ปสาเทตีติ 
ปสาโท  ย  จกฺขุ  ฯ    ปสาโท  เอว  จกฺขุ  ปสาทจกฺขุ  ฯ 
ฏีกาย  เอวสทฺโท  มสจกฺขฺวาทโย  นิวตฺเตติ  ฯ 
        อาว...ทนีนฺติ  มนานนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  มนานนฺติ 
ทฺวารนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  มโนเยวาติ  ทฺวารนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  กมฺมธารย  าเปติ  ฯ  ทฺวารนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
อิตีติ  มโนทวฺารนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
        มนาน  ทฺวาร  มโนทฺวาร  ฉฏ ีตปฺปุริโส  ฯ  เอเตสโม 
โลเปติ  มนสทฺเท  อการสฺโส  ฯ  มโน  เอว  ทฺวาร  มโนทฺวาร 
อวธารณกมฺมธารโย  ฯ 
        [๑๗๙]  ภวงฺคสฺส  อเนกตฺตา  ภวงฺคนฺติ  เปตฺวา  อาว... 
วงฺคนฺติ  วิวรติ  ฯ  ภวงฺคนฺติ  ปน  ฯ  อาว...ตร  อุปฺปนฺน 
ภวงฺค  ฯ  อาว...ตรนฺติ  อุปฺปนฺนนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
อาวชฺชนสฺส  อนนฺตร  อาว...ตร  ฯ 
        [๑๘๐]  สาธกมาห  เตนาตฺยาทึ  ฯ  เตน  ตสฺมา  สาวชฺช... 
 ิอิติ  วจน  อาหุ  ฯ  สาวชชฺน  อาวชฺชนสฺส  อนนฺตร  ภวงฺคนฺตุ 
มโนทฺวาร  อิติ  ปณฺฑิเตหิ  วุจฺจติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๒  
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        อาวชฺชนสฺส  ส  อนนฺตร  สาวชชฺน  อาวชฺชนสฺส  อนนฺ- 
ตรนฺตฺยตฺโถ  ฯ  สสทฺโท  อนฺตรวาจโก  ฯ  กสฺมา  ฯ  อุปสคฺคาน 
อเนกตฺถตฺตา  ฯ  ส  อาวชชฺนนฺติ  เฉโท  ฯ  พฺยฺชเน  จ  ฯ 
สหสทฺโท  เจตฺถ  อนนฺตรภาววาจโกติ  เกจิ  วทนฺติ  ฯ  ภวงฺคนฺติ 
ภวงฺคุปจฺเฉโท  ฯ  ตุสทฺโท  ปทปูรโณ  ฯ 
        สาวชฺชนนฺติ  ภวงฺคนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ภวงฺคนฺติ 
วุจฺจตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  มโนทฺวารนฺตีติ  วุจฺจตีติ  ปเท  อากาโร  ฯ 
        [๑๘๑]  ตตฺถาติ  ตสทฺโท  อุปริ  วุจฺจมาน  จกฺขุทฺวาเรติ 
นิทฺธารณิย  อเปกฺขิตฺวา  ทฺวาเรเนว  ปจฺจามสติ  น  ตุ  ต 
จิตฺตานีติ  าเปนฺโต  ตตฺถาติ  เปตฺวา  เตสุ...เรสติู  วิวรติ  ฯ 
จกฺขฺวาทิทฺวาเรสูติ  ปท  จกฺขุทฺวาเรติ  อิมินา  สมฺพชฺฌตีติ  าเปตุ 
จกฺขุทฺวาเร...สมฺพนฺโธติ  ปทโยชน  กต  ฯ  จกฺขุทฺวาเร... 
ปชฺชนฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปริ  วุจฺจมานสฺส  จกฺขุทฺวาเรติ  ปทสฺส 
ปริวตฺเตตฺวา  อาทิมฺหิ  เปนฺเตน  จกฺขุทฺวาเรติ  ปท  นิทฺธารณิยนฺติ 
าปยติ  ฯ 
        [๑๘๒]  ฉจตฺตาฬีสาติ  ปทสฺส  สรูป  าเปนฺโต  อาห 
ปฺจทฺวาราตฺยาทึ  ฯ  ปฺจ...ชน  เอก  จกฺขุ...สตฺต  โวฏวน 
เอก  กามา...นานิ  จ  กุส...เอกูนตึส  ตทาลมฺพนานิ  จ... 
อฏเว  อิติ  ฉจตฺตาฬีส  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๒  
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        ปฺจ...ชนนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอกนฺติ  ปฺจ...ชนนฺติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  จกฺขุวิ...ทีนีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อุภ...เสนาติ 
กุสลากุสลวิปากสมฺพชฺฌเนน  ฯ  อุภ...เสนาติ  สตฺตาติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อุภยานิ  วิปากานิ  อุภยวิปากานิ  อุภยวิปากาน 
วโส  อุภ...วโส  ฯ  สตฺตาติ  จกฺขุวิฺาณทฺวย  สมฺปฏิจฺฉนฺน- 
ทฺวย  สนฺตีรณตฺตยนฺติ  สตฺต  ฯ  โวฏวนนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
เอกนฺติ  โวฏวนนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  กามา...นานีติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  จสทฺโท  เอกวากฺยภาว  าเปติ  ฯ  กุส...เสนาติ 
เอกูนตึสาติ  จ  ตา  กิริยา  จาติ  นิร...กิรยิา  ฯ  กุสลานิ  จ 
อกุสลานิ  จ  นิราวชฺชนกริิยา  จ  กุสลา...กริิยา  กุสลา...กิริยาน 
วโส  กุสลา...วโส  ฯ  เอกูนตึสาติ  กามา...นานีติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  ตทา...นานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  จสทฺโท  เอกวากฺยภาว 
าเปติ  ฯ  อคฺค...เณนาติ  อฏเวาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
อคฺคหิตาน  ตทาลมฺพนาน  คหณ  อคฺคหิตคฺคหณ  ฯ  อฏเวาติ 
มหาวิปากานิ  ฯ  เอวสทฺโท  สนฺตีรณานิ  นิวตฺเตติ  ฯ  อฏเวาติ 
ตทาลมฺพนานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  ฉจตฺตาฬีสาติ  ปทสสฺ 
สรูป  ฯ 
        [๑๘๓]  ยถารหนฺติ  ปทสฺส  อธิปปฺาย  าเปนฺโต  ยถารหนฺติ 
เปตฺวา  อิฏาทิ...วเสนาติ  วิวรติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๒  
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        อรหสฺส  อนุรูปสฺส  อนติกฺกมน  ยถารห  อพฺยยีภาโว  ฯ 
อ  วิภตฺตินมการนฺตา  อพฺยยีภาวาติ  นาวิภตฺติยา  อ  ฯ  ฏีกายนฺตุ 
อนุรูปวเสนาติ  วิวรณ  อธิปฺปายวเสน  วุตฺต  ฯ  อิจฺฉิตพฺพนฺติ 
อิฏ  ย  อารมฺมณ  ฯ  อิฏ  อาทิ  ยสฺส  อารมฺมณสฺส  ต 
อิฏาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  อนิฏสฺส  คหณ  ฯ  อิฏาทิ  จ  ต 
อารมฺมณฺจาติ  อิฏาทิอารมฺมณ  ฯ  โยนิโสมนสิกาโร  จ  อโยนิโส- 
มนสิกาโร  จ  โยนิโสอโยนิโสมนสิกาโร  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒีติอาทินา 
เอกมนสิการสทฺทสฺส  โลโป  ฯ  นตฺถิ  อนุสยา  เอตสฺส 
สนฺตานสฺสาติ  นิรานุสโย๑  ฯ  สนฺตน  ขนฺธาน  ปพนฺธน  สนฺตาโน  ฯ 
นิรานุสโย  จ  โส  สนฺตาโน  จาติ  นิรานุสยสนฺตาโน  ฯ  อิฏาทิ- 
อารมฺมณฺจ  โยนิโสอโยนิโสมนสิกาโร  จ  นริานุสยสนฺตาโน  จ 
อิฏาทิ...สนตฺาโน  อิฏาทิอารมฺมณ...สนฺตาโน  อาทิ  เยส 
ภูมิปุคฺคลาน  เต  อิฏาทิ...สนฺตานาทโย  ฯ  อนุรูปสฺส  วสน 
สมฺพชฺฌน  อนุรูปวโส  ฯ 
        อิฏาทิ...นาทีนนฺติ  อนุรูปาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  อนุ... 
เสนาติ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        อิฏาทิ...วเสนาติ  เอตฺถามธิปฺปาโย  อิฏเ  อารมฺมเณ 
กุสลวิปากานิ  จกฺขุวิฺาณสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณตทาลมฺพนานิ  อุป-ฺ 
ปชฺชนฺติ  อติอิฏเ  ปน  โสมนสฺสสหคตานิ  เอว  สนฺตีรณ- 
ตทาลมฺพนานิ  อนิฏเ  อกุสลวิปากาเนว  จกฺขุวิฺาณสมฺปฏิจฺ- 
๑.  นิรนุสโยติ  ยุตฺตตร  ฯ  ฏีกาปาโ  ปน  ตาทิโสว  ฯ 

                                                อภิ.๑๒๒  
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ฉนฺนสนฺตีรณตทาลมฺพนานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  โยนโิสมนสิการเหตุนา 
กุสลา  กามาวจรชวนานิ  อโยนิโสมนสิกาเร  อกุสลชวนนานิ 
นิรานุสยสนฺตานวเสน  กามาวจรกิริยาชวนานิ  อรหนฺตานเมว 
อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  อาทิสทฺเทน  ปน  คหิเตสุ  ภูมิปุคฺคเลสุ  กามภูมยิ 
ตทาลมฺพนานิ  อุปฺปชชฺนติฺ  รูปภูมิย  ตทาลมฺพนานิ  เจว  ปฏิฆ- 
ชวนฺจ  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ปุคฺคเลสุ  จ  ทุเหตุกาเหตุกาน  สตฺตาน 
ทฺวิเหตุกตทาลมฺพน  น  อุปฺปชฺชติ  ฯ 
        [๑๘๔]  สพฺพถาปติ  ถาปจฺจโย  ปการตฺเถ  วตฺตตีติ 
มนสิกตฺวา  สพฺพถาปติ  ปทสฺสตฺถ  าเปนฺโต  สพฺพถาปติ  เปตฺวา 
อาวชฺช...กาเรนาติ  วิวรติ  ฯ 
        อาว...เสนาติ  ปกาเรนาติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ  อาวชฺชน 
อาทิ  ยสฺส  ปการสฺส  โส  อาวชฺชนาทิ  ฯ  ตทาลมฺพน  ปรโิยสาน 
ยสฺส  โส  ตทาลมฺพนปริโยสาโน  ฯ  อาวชฺชนาทิ  จ  โส 
ตทาลมฺพนปริโยสาโน  จาติ  อาวชฺช...สาโน  ฯ  ปกาเรนาติ 
สามฺสฺส  เภทเกน  วิเสเสน  ฯ 
        เอว  อตฺเถ  คหิเต  สพฺพถาปติ  ปท  กามาวจราเนวาติ 
อิมินา  สมฺพชฺฌตีติ  าเปนฺโต  อาห  กามา...เนวาติ  ฯ 
สพฺพถาปติ  ปท  กามา...เนวาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  กามา 
เนว  อิติ  โยชนา  ฯ  ปฺจทฺวาเรสุ  อุปฺปนฺนานิ  จตุปฺาส 
จิตฺตานิ  สพฺพถาปติ  กามาวจราเนว  อิติ  เวทิตพฺพานีติ  โยชนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๒  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 145 

                        ตติยปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา  145 
 
        [๑๘๕]  อฺมฺป  สมฺพนฺธ  าเปนฺโต    อาห  สพฺพถาปติ- 
อาทึ  ฯ  สพฺพถาป...จิตฺตานิ  อิติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  เอว  สมฺพนฺเธ 
สติ  สพฺพถาปติ  ปทสฺส  โก  อตฺโถติ  มนสิกตฺวา  อาห 
สพฺพถาปตฺยาทึ  ฯ  สพฺพถาป  ตต...จตุปฺาส  อิติ  อตฺโถติ  ฯ 
        สพฺพถาปติ  สพฺเพนป  ปกาเรน  ฯ  ตตนฺตฺยาทา  สพฺพถาปติ 
ปทสฺส  อธิปปฺาโย  ฯ  ตานิ  ตานิ  ทฺวารานิ  ตตทฺวารานิ  ตต- 
ทฺวาเรสุ  ปวตฺตานิ  ตตทฺวาริกานิ  ตตทฺวาริกาน  วสน  สมฺพชฌฺน 
ตต...วโส  ฯ  ติฏนฺตีติ   ิตานิ  ยานิ  จิตฺตานิ  ฯ  น  คหิตานิ 
อคฺคหิตานิ  อคฺคหิตาน  จิตฺตาน  คหณ  อคฺคหิตฺคฺคหณ  ฯ 
จกฺขุทฺวาเร  ปวตฺตานิ  จกฺขุทฺวาริกานิ  ฯ  ฉหิ  อธิกา  จตฺตาฬีส 
ฉจตฺตาฬีส  ฯ  ฉจตฺตาฬีส  จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  ฉจตฺตาฬีส- 
จิตฺตานิ  ฯ  โสตวิฺาณ  อาทิ  เยส  จิตฺตาน  ตานิ  โสต- 
วิฺาณาทีนิ  ฯ  ยชฺุชน  โยโค  ฯ  ยุเค  อล  สมตฺถานิ  จิตฺตานิ 
ยุลานิ  ฯ  ปฏาทีหฺยลนฺติ  อลปจฺจโย  ฯ  ปกฺขิปน  ปกฺเขโป  ฯ 
        สพฺพถาปติ  ปท  จตุปฺาสาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตต... 
วเสนาติ   ิตานีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ   ิตานีติ  จิตฺตานีติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อคฺค...เณนาติ  ฉจตฺตาฬีสาติ  ปเท  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  จกฺขุ...เกสูติ  ฉจ...เตสูติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ฉจตฺตา...เตสูติ  ปกฺเขเปนาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  โสต...ตุนฺนนฺติ 
ยุคลานนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ยุคลานนฺติ  ปกฺเขเปนาติ  ปเท 
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กมฺม  ฯ  ปกฺเขเปนาติ  จตุปฺาสาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
จตุปฺาสาติ  จิตฺตานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  อตฺโถติ 
ปทสฺส  สรูป  ฯ  อตฺโถติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        ปฺจทฺวาเรสุ  อุปฺปนฺนานิ  สพฺพถาป  สพฺเพนป  ปกาเรน 
จตุปฺาส  จิตฺตานิ  กามาวจราเนว  อิติ  เวทิตพฺพานีติ  โยชนา  ฯ 
ปจฺฉิมนเย  อคฺคหิตคฺคหเณน...จตุปฺาสาติ  อิท  วจน  สพฺพถาปติ 
ปทสฺส  อธิปปฺาโย  ฯ  มณิสารมฺชุสาย  ปน  อปสทฺโท  อฏานปฺ- 
ปยุตฺโตติ  วุตฺต  ฯ  น  ยุชชฺติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  อปสทฺทสฺส 
าเนเยว   ิตตฺตา  ฯ 
        [๑๘๖]  เอกูนวีสติจิตฺตาน  ทฺวารโต  วิมุตฺตภาเว  การณ 
าเปนฺโต  อาห  จกฺขฺวาตฺยาทึ  ฯ  จกฺขฺวาทิทฺวาเรสุ...เอกูนวีสติ 
จิตฺตานิ  ทฺวารวินิมุตฺตานิ  ฯ 
        จกฺขฺวาทิทฺวาเรสูติ  อปฺป...นโตติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
อปฺป...นโตติ  วินิมุตฺตานีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อปฺปวตฺติยเต 
อปฺปวตฺตน  ฯ  มโน...วงฺคโตติ  อนฺตราติ  ปเท  อปาทาน  ฯ 
มโนทฺวาร  อิติ  สงฺขาต  กถิต  มโนทฺวารสงฺขาต  ฯ  ภวงฺคฺจาติ 
มโนทฺวารสงฺขาตภวงฺค  ฯ  อาร...เสนาติ  อปฺปวตฺติโตติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อารมฺมณฺจ  ต  อนฺตร  วิเสสฺจาติ  อารมฺม- 
ณนฺตร  อารมฺมณนฺตรสฺส  คหณ  อาร...หณ  อารมฺมณนฺตรคฺ- 
คหณสฺส  วสน  สมฺพชฌฺน  อาร...วโส  ฯ  อปฺปวตฺติโตติ 
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วินิมุตฺตานีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อปฺปวตฺตน  อปฺปวตฺติ  ฯ  จสทฺโท 
อปฺปวตฺตนโต  จ  อปฺปวตฺติโต  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ปฏิ... 
เสนาติ  ปวตฺตานีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺตานิ...มุตฺตานีติ 
ปทตฺตย  จิตฺตานีติ  อชฺฌาหารปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๑๘๗]  ฉตฺตึสาย  จิตฺตาน  เอกทฺวาริกภาเว  เหตุ  าเปนฺโต 
อาห  ทฺวิปฺจตฺยาทึ  ฯ  ทวิฺปฺจวิ...จิตฺตาน  ฯ 
        ทฺวิป...ณานีติ  ฉตฺตึสาติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  สก...ทฺวาเรติ 
อุปฺปชฺชนาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อตฺตโน  อตฺตโน  ทฺวาร  สกสก- 
ทฺวาร  ฯ  ฉพฺพี...วนานีติ  ฉตฺตึสาติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  มโน... 
เยวาติ  อุปฺปชฺชนาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  เอวสทฺโท  ปฺจทฺวาร 
นิวตฺเตติ  ฯ  จสทฺโท  สกสกทฺวาเร  จ  มโนทฺวาเรเยว  จาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ  อุปฺปนฺโนติ  เอกทฺวาริกาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ฉตฺตึสาติ 
จิตฺตานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  จิตฺตานีติ  สฺ ี  ฯ  ยถา...รูปนติฺ 
เอกทฺวาริกาติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  เอก...ตานีติ  สฺา  ฯ 
        [๑๘๘]  อุเปกฺขาสหคตสนฺตีรณาทีนิ  ทส  จิตฺตานิ  อิมินา 
กิจฺเจน  ปวตฺตานิ  ฉทฺวาริกานิ  อิมินา  กิจฺเจน  ปวตฺตานิ 
ทฺวารวิมุตฺตานีติ  าเปนฺโต  อาห  ปฺจทฺวาเรสุตฺยาทึ  ฯ 
ปฺจทฺวาเรสุ...มุตฺตานิ  จ  ฯ 
        ปฺจทฺวาเรสูติ  ปวตฺตนโตติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  สนฺตี... 
เสนาติ  ปวตฺตนาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  สนฺตีรณฺจ 
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ตทาลมฺพนฺจ  สนฺตีรณตทาลมฺพน  ฯ  วาติ  สมตฺเถติ  จิตฺต  เอเตน 
กิจฺเจนาติ  วโส  กิจฺจ  ฯ  สนฺตีรณตทาลมฺพน  เอว  วโส 
กิจฺจ  สนฺตี...วโส  ฯ  มโนทฺวาเรติ  ปวตฺตนาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
จสทฺโท  ปฺจทฺวาเร  จ  มโนทฺวาเร  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
ตทาล...วเสนาติ  ปวตฺตนาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตทาลมฺพน 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปฏ.ิ..วตฺติยาติ  ทฺวาร...น ิ จาติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ปฏิสนฺธาทิ  เอว  วโส  กิจฺจ  ปฏิ...วโส  ฯ 
ปวตฺตน  ปวตฺติ  ปฏิสนฺธาทิวเสน  ปวตฺติ  ปฏิ...วตฺติ  ฯ 
        [๑๘๙]  ปฺจทฺวาริกานิ  จาติ  เอตฺถ  วจนตฺถ  าเปนฺโต 
อาห  ปฺจตฺยาทึ  ฯ  ปฺจ...นีติ  ทฺวนฺโทฺว  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒีติ- 
อาทินา  ปุพฺพปเท  ทฺวาริกสทฺทโลโป  ฯ  ฉทฺวาริกวินิมุตฺตานีติ 
เอตฺถ  วจนตฺถ  าเปนฺโต  อาห  ฉทวาริกาตฺยาทึ  ฯ  ฉทฺวาริกานิ 
จ  ตานิ  จิตฺตานิ  กทาจิ  ทวฺารวินิมุตฺตานิ  จ  อิติ  ตสฺมา 
ฉทฺวาริกวินิมุตฺตานิ  วิเสสนปุพฺพปทกมฺมธารโย  ฯ 
        [๑๙๐]  อปรมฺป  นย  าเปนฺโต  อถวาตฺยาทิมาห  ฯ 
ฉทฺวาริ...อิติ  เอก...กเสโส  ทฏพฺโพ  ปณฺฑิเตน  ฯ 
        อิตีติ  เอก...เสโสติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  เอก...เสโสติ 
ทฏพฺโพติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ทิสฺสติ  เอเตนาติ  เทโส  เอเตน 
อวยเวน  สมุโห  ทิสฺสติ  ปฺายติ  อิติ  ตสฺมา  โส  เทโส  ฯ 
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ทส  ปกาสเน  อ  ฯ  เอโก  จ  โส  เทโส  จาติ  เอกเทโส 
เอโก  จ  โส  เทโส  จ  อิติ  ตสฺมา  เอกเทโส  ฯ  สมาน  รูป 
สภาโว  ยสฺส  เอกเทสสฺส  โส  สรโูป  ฯ  เอกเทเสน  สรโูป 
เอกเทสสรูโป  ฯ  สิสฺสตีติ  เสโส  โย  สทฺโท  สิสสฺติ  อิติ 
ตสฺมา  โส  สทฺโท  เสโส  ฯ  สิส  อสพฺพปฺปโยเค  อ  ฯ  เอโก 
จ  โส  เสโส  จาติ  เอกเสโส  ฯ  เอกเทสสรูโป  จ  โส  เอกเสโส 
จาติ  เอกเทส...เสโส  ฯ 
        [๑๙๑]  อาลมฺพนาน...สงฺคโห  ฯ  อาลมฺพนานนฺติ  สงฺคโหติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  สรูป...จิตฺตโต  จาติ  ปทตฺตย  สงฺคโหติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  สนฺต  สวิชฺชมาน  รปู  สภาโว  สรูป  ฯ  วิภชน 
วิภาโค  ภาวสาธน  ฯ  ตานิ  รูปารมฺมณาทีนิ  วิสยานิ  เยส 
จิตฺตาน  ตานิ  สวิสยานิ  ตวิสยานิ  จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ 
ตวิสยจิตฺตานิ  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  สงฺค...คโหติ  ทฺวย 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        สรูปโตตฺยาทีสุ  สรปูโตติ  อาลมฺมพนสงฺคเห  รูปารมฺมณ 
สทฺทารมฺมณ...ธมฺมารมฺมณฺจาติ  ฉพฺพิธานิ  ภวนฺตีติ  ฯ 
วิภาคโตติ  ตตฺถ  รูปเมว  รูปารมฺมณ...ฉธา  สงฺคยฺหตีติ  ฯ 
ตวิสยจิตฺตโตติ  ตตฺถ  จกขฺุทฺวาริกจิตฺตาน...โลกุตฺตรจิตฺตานิ 
นิพฺพานารมฺมณานีติ  ฯ  มณิสารมฺชุสายนฺตุ  วิภาคสฺส  ปม 
ทสฺสิตตฺตา  วิภาคโต  สรูปโตติ  วตฺตพฺพนฺติ  วุตฺต  ฯ  ต 
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วิรุชฺฌติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  รูปารมฺมณ...ฉพฺพิธานีติ  อิมสฺส 
สรูปสฺเสว  ปม  ทสฺสิตตฺตา  ฯ 
        [๑๙๒]  อวยวตฺถ  าเปนฺโต  อาห  วณฺณวิการนฺตฺยาทึ  ฯ 
วณฺณวิการ  อาปชฺชมาน  อารมฺมณหทยคตภาว  รูปยติ  ปกาเสติ 
อิติ  ตสฺมา  ต  อารมฺมณ  รปู  ฯ  ตเทว  รูป  ทุพฺพลปรุิเสน 
อาลมฺพิยมาโน  ทณฺฑาทิ  วิย  จิตฺต...ยติ  วา  ตานิ  จิตฺต- 
เจตสิกานิ  อาคนฺตฺวา  เอตฺถ  รูเป  รมนฺติ  อิติ  ตสมฺา  อาลมฺพน 
นาม  อิติ  ตสฺมา  รูปารมฺมณ 
        วิกรณ  วิกาโร  วณฺณสฺส  วิกาโร  วณฺณวิกาโร  ฯ 
รตฺตทุฏาทิกาเลสุ  กกณฺฏกรูป  วิย  วณฺณสฺส  ภินฺนวิกาโร- 
ตฺยตฺโถ  ฯ  อาปชฺชตีติ  อาปชฺชน  ย  รปู  ฯ  รูปยตีติมสฺส 
วิวรณ  ปกาเสตีติ  ฯ  หรตีติ  หทย  ย  จิตฺต  ปุคฺคล  หรติ 
อิติ  ตสฺมา  ต  จิตฺต  หทย  ฯ  หร  หรเณ  วชาทีหีติอาทินา   
โย  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  หรสฺส  รสฺส  โท  ฯ  หทเย  คโต 
ปวตฺโต  หทยคโต  ฯ  ภวติ  เอเตนาติ  ภาโว  ผล  เอเตน 
อธิปฺปาเยน  ภวติ  ปวตฺตติ  อิติ  ตสฺมา  โส  อธิปฺปาโย 
ภาโว  ฯ  หทยคโต  ภาโว  หทยคตภาโว  ฯ 
        วณฺณวิการนฺติ  อาปชฺชมานนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อาปชฺช- 
มานนฺติ  ปกาเสตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  หท...ภาวนฺติ  ปกาเสตีติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๓  
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        รูปยตีติ  รูป  ฯ  รูป  ปกาสเน  อ  ฯ  วณฺณวาจกสฺส 
รูปสทฺทสฺส  รูปยตีติ  นิพฺพจน  รูปวาจกสฺส  รุปฺปตีติ  อยเมเตส 
วิเสโส  ฯ 
        ตเทวาติ  อาลมฺพิยตีติ  ปเท  กมฺม  รูปารมฺมณนฺติ  ปเท 
สฺ ี  ฯ  เอวสทฺโท  กมมฺธารยภาว  าเปติ  ฯ  ทพฺุพ...เสนาติ 
อาลมฺพิยมาโนติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
        นตฺถ ิ พล  ยสฺส  โส  ทุพฺพโล  ฯ  ทุพฺพโล  จ  โส  ปรุิโส 
จาติ  ทุพฺพลปุริโส  ฯ  ทณฺโฑ  อาทิ  ยสฺส  รชชฺุอาทิกสฺส  โส 
ทณฺฑาทิ  ฯ 
        ทณฺฑาทีติ  อุปมา  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  จิตฺต... 
เกหีติ  อาลมฺพิยตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ตานีติ  รมนฺตีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  ตานีติ  รมนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ 
อาคนฺตฺวาติ  รมนฺตีติ  ปเท  สมานกาลกิริยา  ฯ  เอตฺถาติ  รมนตีฺติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  อิตีติ  อาลมฺพนนฺติ  ปเท  สภาวเหตุ  ฯ  อิตีติ 
รูปารมฺมณนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  รูปารมฺมณนฺติ  สฺา  ฯ 
        อาลมฺพิยตีติ  อาลมฺพน  ย  รูป  จิตฺตเจตสิเกหิ  อาลมฺพิยติ 
คยฺหติ  อิติ  ตสฺมา  ต  รูป  อาลมฺพน  ฯ  อาปุพฺโพ  ลพิ 
อวสสเน  ฯ  อวสสน  อาลมฺพน  ฯ  นนฺทาทีหิ  ยุ  อนกา  ยุณฺวูน 
รหาทิโต  โน  ณ  นิคฺคหิตฺจ  วคฺคนฺต  ฯ  รูป  เอว  อาลมฺพน 
รูปาลมฺพน  ฯ  ทุติยนเย  วจนตฺโถ  อาคนฺตฺวา  เอตฺถ  รมนฺตีติ 
                                        อภิ.๑๒๓  
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อารมฺมณ  จิตฺตเจตสิกานิ  อาคนฺตฺวา  เอตฺถ  รูเป  นตฺถิ  อิติ 
ตสฺมา  ต  รูป  อารมฺมณ  ฯ  อาปุพฺโพ  รมุ  รมเณ  กตฺตุ... 
สุ  จ  ยุ  อโน  โณ  ฯ  ฏีกายนฺตุ  อาลมฺพนนฺติ  ปท 
ปุริมนยวเสน  วุตฺต  ฯ  รปู  เอว  อารมฺมณ  รูปารมฺมณ  ฯ 
อุปริ  รูปาลมฺพนนฺติ  ฯ  ตตฺถ  วจนตฺเถสุ  ปุรโิม  เหฏา  จ 
อุปริ  จ  อาลมฺพนานีติ  รูปาลมฺพนนฺติ  จ  ปทาน  อตฺถิภาว- 
ทสฺสนโต  วุตฺโต  ฯ  ปจฺฉิมตฺโถว  อิธาธิปฺเปโต  ฯ  กสฺมา  ฯ 
รูปารมฺมณนฺติ  วุตฺตตฺตา  ฯ 
        [๑๙๓]  ย  อารมฺมณ  ปุคฺคเลหิ  สทฺทิยติ  กถิยติ  อิติ 
ตสฺมา  ต  อารมฺมณ  สทโฺท  ฯ  สทฺทิยตีติมสฺส  วิวรณ  กถิยตีติ  ฯ 
อย  สทฺโท  จิตฺโตตุโชติ  กถิยติ  ปุคฺคเลหีติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺมา 
อิมินา  วจนตฺเถน  จิตฺโตตุโช  ลพฺภเตว  ฯ  สทฺท  กถเน 
สพฺพโต  ณฺ  วุตฺวาวี  วาติ  กมฺเม  อ  ฯ  โสเยว  สทฺโท  อารมฺมณ 
อิติ  ตสฺมา  สทฺทารมฺมณ  อวธารณกมฺมธารโย  ฯ 
        [๑๙๔]  ย  อารมฺมณ  อตฺตโน  วตฺถุ  คนฺธยติ  สูเจติ  อิท 
เอตฺถ  าเน  อตฺถิ  อิติ  เอว  เปสฺุ  กโรนฺต  วิย  โหติ  อิติ 
ตสฺมา  ต  อารมฺมณ  คนฺโธ  ฯ 
        คนฺธยตีติ  คนฺธ  สูจเน  ติ  จุราทิโต  เณณยา  ฯ  คนฺธิย- 
ตีติป  ฯ  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  อสฺสิ  ฯ  ธาตฺวตฺถวเสน  สูเจตีติ 
วิวรติ  ฯ  สูจ  ปกาสเน  ติ  เณ  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  อุสฺส 
                                        อภิ.๑๒๓  
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ทีฆตฺต  ฯ  อตฺตโนติ  วตฺถุนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  วตฺถุนฺติ  สูเจตีติ 
ปเท  กมฺม  ฯ 
        วสติ  เอตฺถาติ  วตฺถุ  คนฺโธ  เอตฺถ  ปุปฺผาทิมฺหิ  วสติ 
อิติ  ตสฺมา  ต  ปุปฺผาทิ  วตฺถุ  ฯ  สูจนาการสฺส  ปากฏภาวตฺถ 
อิทเมตฺถ...โหตีติ  ปกฺขิตฺต  ฯ 
        อิทนฺติ  อตฺถีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  เอตฺถาติ  อตฺถีติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  อิตีติ  เปสฺุนฺติ  ปเท  อากาโร  ฯ  เปสฺุนฺติ 
กโรนฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  กโรนฺต  วิยาติ  อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ 
        คนฺธิยติ  อตฺตโน  วตฺถุ  สูเจตีติ  คนฺโธ  ฯ  คนฺธ  สูจเน 
อ  ฯ  โสเยว  คนฺโธ  อารมฺมณ  อิติ  ตสฺมา  คนฺธารมฺมณ  ฯ 
        [๑๙๕]  สตฺตา  ต  อารมฺมณ  รสนฺติ  อสฺสาเทนฺติ  อิติ 
ตสฺมา  ต  อารมฺมณ  รโส  ฯ  รสนฺตีติมสฺส  ธาตฺวตฺถวเสน  วิวรณ 
อสฺสาเทนฺตีติ  ฯ  ตนฺติ  อสฺสาเทนฺตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สตฺตาติ 
กตฺตา  ฯ  รส  อสฺสาทเน  สพฺพ...วาติ  อ  ฯ  อวุตฺตกมฺมสาธน  ฯ 
กสฺมา  วากฺเย  ตนฺติ  กมมฺ  อวุตฺต  สตฺตาติ  กตฺตา  วุตฺโต  ฯ 
อาขฺยาเตน  กตฺตุโนเยว  วุตฺตตฺตา  ฯ  รโสติ  นิปฺผนฺเนน  ตนฺติ 
กมฺม  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  วากฺย  อเปกฺขิตฺวา  อวุตฺตกมฺมสาธนนฺติ 
วุตฺต  ฯ  โสเยว  รโส  อารมฺมณ  อิติ  ตสฺมา  รสารมฺมณ  ฯ 
                                        อภิ.๑๒๓  
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        [๑๙๖]  ย  อารมฺมณ  สตฺเตหิ  ผุสิยติ  ฆฏิยติ  อิติ 
ตสฺมา  ต  อารมฺมณ  โผฏพฺพ  ฯ  ตเทว  โผฏพฺพ  อารมฺมณ 
 ิอิติ  ตสฺมา  โผฏพฺพารมฺมณ  ฯ 
        [๑๙๗]  ธมฺโมเยว...อารมฺมณ  อวธารณกมฺมธารโย  ฯ 
ปณฺฑิเตหิ  ยถาสภาวโต  ธารยตีติ  ธมฺโม  ฯ 
        [๑๙๘]  ตตฺถาติ  เอตฺถ  ตสทฺโท  รูปเมวาติ  วุตฺตตฺตา 
รูปาทีนิ  ปจฺจามสตีติ  โกจิ  สงฺเกยฺย  ตสฺมา  ตตฺถาติ  เปตฺวา 
วิวรติ  เตสุ...เณสูติ  ฯ  เตสุ...เณสูติ  นทิฺธารณ  ฯ 
        [๑๙๙]  รูปเมวาติ  เอตฺถ  รูปายตนโถ  เสสภูตุปาทายรูป 
ปยรูปาทิปฺจคหิตนฺติ  โกจิ  สงฺเกยฺย  ตสฺมา  เปตฺวา  วิวรติ 
วณฺณา...ขาตนฺติ  ฯ  วณฺณา...ขาตนฺติ  รปูเมวาติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  วณฺโณ  เอว  อายตน  วณฺณายตน  วณฺณายตน 
อิติ  สงฺขาต  วณฺณา...ขาต  ฯ 
        [๒๐๐]  สทฺทาทโยติ  เอตฺถ  สทฺทายตนาทโยว  คหิตา  น 
สทฺทนกิริยาสีลาทิธมฺมสาราทิผุสนกิริยาติ  าเปนฺโต  สทฺทาทโยติ 
เปตฺวา  วิวรติ  สทฺทา...ทโยติ  ฯ  สทฺทา...ขาตาติ  สทฺทาทโยติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  สทฺทาทโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  สทโฺท  เอว  อายตน 
สทฺทายตน  สทฺทายตน  อาทิ  เยส  คนฺธายตนาทีน  ตานิ  สททฺา- 
ยตนาทีนิ  สทฺทายตนาทีนิ  อิติ  สงฺขาตา  สทฺทา...ขาตา  ฯ  สทโฺท 
อาทิ  เยส  เต  สทฺทาทโย  ฯ  อาโป...ขาตนฺติ  โผฏ...ตนนฺติ 
                                                อภิ.๑๒๔  
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ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อาโป  เอว  ธาตุ  อาโปธาตุ  ฯ  วชชฺิยเตติ 
วชฺชิต  ย  ภูตตฺตย  อาโปธาตุยา  กตฺตุภูตาย  วชฺชิยเต  อิติ 
ตสฺมา  ต  ภูตตฺตย  วชฺชติ  กมฺมสาธน  ฯ  อาโปธาตุยา  วชฺชิต 
อาโปธาตุวชฺชิต  ฯ  ภูตาน  ตย  ภูตตฺตย  ฯ  อาโปธาตุวชฺชิตฺจ 
ต  ภูตตฺตยฺจาติ  อาโป...ตย  ฯ  อาโปธาตุ...อิติ  สงฺขาต 
อาโป...สงฺขาต  ฯ  โผฏพฺพ  เอว  อายตน  โผฏพฺพายตน  ฯ 
จสทฺโท  สททฺาทโย  จ  โผฏ...ตนฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
        [๒๐๑]  โสฬส...ปานีติ  ปทสฺส  สรูป  าเปนฺโต  อาห 
อารมฺมณาตฺยาทึ  ฯ  อารมฺมณปสาทานีติ  รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพา- 
รมฺมณานิ  เจว  จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายปฺปสาทานิ  จ  ฯ 
        อารมฺม...ทานีติ  เปตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  เปตฺวาติ 
เสนานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เสนานีติ  สุข...ปานีติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ 
        อุปฺปนนฺสทฺโท  อตีตวาจโกป  อตฺถิ  ตสฺมา  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ 
เปตฺวา  วตฺตมานนฺติ  วิวรติ  ฯ  วตฺตตีติ  วตฺตมาน  ย 
รูป  ฯ  กึ  รูปาทิวเสน  ฉพฺพิธ  อุทาหุ  จกฺขฺวาทิวเสนาติ  โกจิ 
สงฺเกยฺย  ตสฺมา  ปท  เปตฺวา  วิเสสนปกฺขิปนวเสน  วิวรติ  ฯ 
รูปา...เสนาติ  ฉพฺพิธนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๒๐๒]  กาลวินิมุตฺตนฺติ  ปทสฺส  สรูป  าเปนฺโต  อาห 
วินาสาตฺยาทึ  ฯ  วินาสา...มุตฺต  นาม  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๔  
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        วินา...วโตติ  น  วตฺตพฺพาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  วินสฺสน  วินาโส  ฯ 
อภวน  อภาโว  ฯ  วินาสสฺส  อภาโว  วินาสาภาโวฯ  อตี... 
เสนาติ  น  วตฺตพฺพาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อตีต  อาทิ  เยส  เต 
อตีตาทโย  อตีตาทโย  จ  เต  กาลา  จาติ  อตีตาทิกาลา  อตีตาทิ- 
กาลาน  วโส  อตี...วโส  ฯ  น  วตฺตพฺพตฺตาติ  กาล...มุตฺตนฺติ 
ปเท  เหตุ  ฯ  น  วตฺตพฺพาน  ภาโว  น  วตฺตพฺพตฺต  ฯ  นิพฺพาน 
ปฺตฺตีติ  สฺ ี  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  กาลวิมุตฺต  นามาติ 
สฺา  ฯ  กาลโต  วิมุตฺต  กาลวิมุตฺต  ฯ 
        [๒๐๓]  ปจฺจุปฺปนฺนาทิอารมฺมณาน  อนุรูปโต  อตฺถีติ  โกจิ 
คณฺเหยฺยาติ  มนสิกตฺวา  เปตฺวา  วิวรติ  ฯ  กามา...วนานนฺติ 
อนุรูปาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  กามาวจรชวนานิ  จ  อภิฺา  จ 
เสสมหคฺคตชวนานิ  จ  กามา...วนานิ  ฯ  ยถาสทฺโท  อรหสทโฺท 
จ  อนุรูปวาจโก  จ  กามา...วนานิ  ฯ  ยถาสทฺโท  อรหสทฺโท 
จ  อนุรูปวาจโก  ตสฺมา  อนุรูปโตติ  วุตฺต  ฯ 
        [๒๐๔]  กถ  ชวนาน  อารมฺมณาน  อนุรูปโต  โหตีติ  ต 
วิตฺถาเรนฺโต  อาห  กามาวจรชวนานนฺตฺยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  หสิ... 
วชฺชาน  กามาวจรชวนาน  ฉพฺพิธมฺป...อารมฺมณ  โหติ  ฯ 
        กามา...นนฺติ  อารมฺมณนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  หิสทฺโท 
วิตฺถาโร  ฯ  หสิ...ชานนฺติ  กามา...นานนฺติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ 
ฉพฺพิ...มุตฺตนฺติ  ปทตฺตย  อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
จสทฺโท  สมจฺุจโย  ฯ  อารมฺมณนฺติ  โหตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
                                        อภิ.๑๒๔  
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หสิตุ...เมว  อารมฺมณ  โหตีติ  โยชนา  ฯ  หสิ...ทสฺสาติ 
อารมฺมณนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ติกา...เมวาติ  อารมฺมณนฺติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  กาลวินิมุตฺต  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๒๐๕]  หสิตุ...กเมวาติ  วจน  สาเธนฺโต  อาห  ตถาหีติ- 
อาทึ  ฯ  ตถาหิ  สจฺจ  อสสฺ  หสิตุปฺปาทสฺส  เอ...ต  วกฺขติ 
อาจริโย  ฯ 
        ตถาหิสทฺโท  ทฬฺหีกรณ  ฯ  อสฺสาติ  เอก...นตนฺติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  เอ...ตนฺติ  วกฺขตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  เอกนฺตปริตฺต 
อาลมฺพน  ยสฺส  โส  เอกนฺตปริตฺตาลมฺพโน  เอกนฺตปริตฺตา- 
ลมฺพนสฺส  ภาโว  เอก...นตา  ฯ 
        [๒๐๖]  อภิฺาชวนสฺส  อารมฺมณ  กถนฺติ  อาห 
ทิพฺพจกฺขฺวาติอาทึ  ฯ 
        ทิพฺพ...ตสฺสาติ  อภิ...นสฺสาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ทิพฺพ- 
จกฺขุ  อาทิ  เยส  ทิพฺพโสตาทีน  เต  ทพฺิพจกฺขฺวาทโย  ทิพฺพ- 
จกฺขวาทีน  วโส  ทิพฺพ...วโส  ทิพฺพจกขฺฺวาทิวเสน  ปวตฺต 
ทิพฺพ...วตฺต  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  อภิ...นสฺสาติ  อารมฺมณนฺติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อภิฺา  เอว  ชวน  อภิฺาชวน  ฯ 
ยถารหนฺติ  โหตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ฉพฺพิ...มุตฺตนฺติ 
ปทตฺตย  อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
อารมฺมณนฺติ  โหตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๔  
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        [๒๐๗]  อภิฺาชวนสฺส  อารมฺมณวิภาโค  กถนฺติ  อาห 
วิภาโคติอาทึ  ฯ  เอตฺถ  อภิฺาชวเน  วิภาโค  ปน  อารมฺมณ- 
วิภาโค  นว...วิสฺสติ  ฯ 
        วิภาโคติ  อา...สีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อารมฺมณสฺส  วิภชน 
วิภาโต    ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  เอตฺถาติ  วิภาโคติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  นว...เทติ  อา...ตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  นวโม  จ 
โส  ปริจฺเฉโท  จาติ  นว...เฉโท  ฯ  อิติสทฺโท  สมาปนฺโน  ฯ 
        [๒๐๘]  เสสชวนาน  อารมฺมณ  กถนฺติ  อาห  เสสานนฺ- 
ตฺยาทึ  ฯ  เสสาน  ปน  มหคฺคตาทิชวนาน  กาล...น  โหติ  ฯ 
        เสสานนฺติ  อาลมฺพนนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  กาล...ตีตนฺติ  ปททฺวย  อาลมฺพนนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  ยถารหนฺติ  โหตติี  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อาลมฺพนนฺติ  โหตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
        ยถารหนฺติ  เอตฺถายมธิปฺปาโย  มหคฺคตชวนาน  กาลวิมุตฺต- 
สงฺขาตา  ปฺตฺติ  อารมฺมณ  โหติ  ทุติยจตุตฺถรูปสฺส  อตีต 
อารมฺมณ  โลกุตฺตรชวนาน  กาลวิมุตฺตสงฺขาต  นิพฺพาน 
อารมฺมณนฺติ  ฯ 
        [๒๐๙]  ฉพฺพิธมฺปติ  ปท  อารมฺมณนฺติ  เอเตน  ปเทน 
สมฺพชฺฌติ  น  ปจฺจุปฺปนฺนนฺตฺยาทีหีติ  าเปนฺโต  อาห  ทฺวาร- 
ตฺยาทึ  ฯ  ทฺวาร...โหติ  อิติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปฏิสนฺธภิวงฺคจุติ- 
                                        อภิ.๑๒๔  
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สงฺขาตาน  ทฺวารวิมุตฺตาน  ฉพฺพิธมฺป  อาลมฺพน  โหตีติ  โยชนา  ฯ 
ทฺวาร...สงฺขาตาน  ฉพฺพิธมฺป  อาลมฺพน  โหตีติ  เอตฺตกเมว 
อวตฺวา  ยถาสมฺภว...สมฺมตนฺติ  วุตฺต  ฯ 
        [๒๑๐]  นนุ  เอตฺตเกน  เนส  จิตฺตาน  อารมฺมณ  สกฺกา 
าตุนฺติ  ปุจฺฉ  สนฺธาย  ตสฺส  วจเน  อาโภค  าเปนฺโต  อาห 
ต  ปน  เนสนฺตฺยาทึ  ฯ  เนส  ทฺวารวินิมุตฺตาน  จิตฺตาน  ต  ปน 
อารมฺมณ  อาวชฺชนสฺส  อารมฺมณ  วิย  เกนจิ  จิตฺเตน  อคฺคหิตเมว 
โคจรภาว  คจฺฉติ  น  เนส  ทฺวารวินิมุตฺตาน  จิตฺตาน  ต 
อารมฺมณ  ปฺจ...นาน  อารมฺมณ  วิย  เอกนฺตปจฺจุปฺปนฺน  น 
จ  โหติ  เนส  ทฺวารวิมุตฺตาน  ต  อารมฺมณ  มโน...นาน 
อารมฺมณ  วิย  ติกาลิกเมว  อวิ...มตฺต  วา  นาป    โหติ  เนส 
ทฺวารวินิมุตฺตาน  ต  อารมฺมณ  มร...นาน  อารมฺมณ  วิย 
กมฺม...มุตฺต  นาป  โหติ  อิติ  มนสิกตฺวา  ยถาสมฺภว... 
สมฺมตนฺติ  วจน  อาห  อาจริโยติ  โยชนา  ฯ 
        ตนฺติ  อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  เนสนฺติ  อารมฺมณนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อารมฺมณนฺติ 
อจฺฉตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อาวชฺชนสฺสาติ 
อารมฺมณ    วิยาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อารมฺมณนฺติ  อุปมา  ฯ 
วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  เกนจีติ  อคฺค...เมวาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
อคฺค...เมวาติ  อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  คหิต 
                                        อภิ.๑๒๔  
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นิวตฺเตติ  ฯ  โคจรภาวนฺติ  คจฺฉตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  นาติ  ปฏ-ิ 
เสโธ  ฯ  จสทฺโท  วากฺยนตฺรารมฺโภ  ฯ  ปฺจ...นานนฺติ 
อารมฺมณนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  เอก... 
ปนฺนนฺติ  อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  นาปติ  ปฏิเสโธ  ฯ 
อปสทฺโท  วุตฺตปฏิเสธมเปกฺขติ  ฯ  มโน...นานนฺติ  อารมฺมณนฺติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  ติกาลิกเมวาติ   
อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  กาลวินิมุตฺต  นิวตฺ- 
มุตฺตนฺติ  อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ 
นาปติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อปสทฺโท  วุตฺตปฏิเสธ  อเปกขฺติ  ฯ  มร... 
นโตติ  ปุริมาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  มรณสฺส  อาสนฺน  มรณา- 
สนฺน  ฯ  ปุร.ิ..นานนฺติ  อารมฺมณนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ    ปุเร 
ชาโต  ปรุิโม  ปุรโิม  จ  โส  ภาโค  จาติ  ปุริมภาโค  ปุริม- 
ภาเค  ปวตฺตานิ  ชวนานิ  ปุริ...นานิ  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ 
กมฺม...เสนาติ  โวหาราติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  กมมฺฺจ 
กมฺมนิมิตฺตฺจ  กมฺมกมฺมนิมิตฺต  กมฺมกมฺมนิมิตฺต  อาทิ  ยสฺส 
คตินิมิตฺตสฺส  ต  กมฺม...ตาทิ  กมฺมกมมฺนิมิตฺตาทีน  วโส 
สมฺพชฺฌน  กมฺม...วโส  ฯ  อาคม...นมิุตฺตนฺติ  อารมฺมณนฺติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อาคจฺฉติ  เอเตนาติ  อาคโม  ปฏิสนฺธาทิผล 
เอเตน  กมฺเมน  เหตุภูเตน  อาคจฺฉติ  ปวตฺตติ  อิติ  ตสฺมา  ต 
                                        อภิ.๑๒๔  
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กมฺม  อาคโม  ฯ  สชิฺฌตีติ  สิทฺโธ  โย  โวหาโร  ฯ  อาคเมน 
สิทฺโธ  ปากโฏ  อาคมสิทฺโธ  ฯ  โวหาริตพฺโพ  กเถตพฺโพติ  โวหาโร 
กมฺมกมฺมนิมิตฺตาทินาม  ฯ  อาคมสิทฺโธ  จ  โส  โวหาโร  จาติ 
อาค...หาโร  ฯ  อาคมสิทฺธโวหารโต  วินิมุตฺต  อาค...มุตฺต  ฯ 
อาคเมน  เหตุภูเตน  ปากฏโวหารโต  วินิมุตฺตนฺตฺยตฺโต  ฯ  อิตีติ 
กตฺวาติ  ปเท  อากาโร  ฯ  ยถา...สมฺมตนฺติ  วจนนฺติ  อาหาติ 
ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๒๑๑]  อวยวตฺถ  วิตฺถาเรนฺโต  อาห  ตตฺถาติอาทึ  ฯ 
ตตฺถาติ  เตสุ  ปเทสุ  นิทฺธารณ  ฯ  ยถาสมฺภวนฺติ  ปน  ฯ 
        ตต...จุตีนนฺติ  สมฺภวาติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ  ตา  ตา 
ภูมิโย  ตตภูมิโย  ตตภูมีสุ  ปวตฺตา  ตตภูมิกา  ณิโก  ฯ 
ปฏิสนฺธิ  จ  ภวงฺคฺจ  จุติ  จ  ปฏิสนธฺิภวงฺคจุติโย  ตตภูมิกา 
จ  ตา  ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติโย  จาติ  ตต...จุติโย  ฯ  ตต...เสนาติ 
สมฺภวาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตานิ  ตานิ  ทฺวารานิ  ตตทฺวารานิ 
ตตทฺวาเรหิ  คหิต  ตตทฺวารคฺคหิต  อารมฺมณ  ฯ  ตตทฺวารคฺคหิต 
อาทิ  เยส  ปจฺจุปฺปนฺนาทีน  ตานิ  ตตทฺวารคฺคหิตาทีนิ  ฯ  อาทิ- 
สทฺเทน  ปจฺจุปฺปนฺนานีตตปฺตฺติกมฺมกมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺตสมฺมตาน 
อารมฺมณาน  คหณ  ฯ  ตตทฺวารคฺคหิตาทีน  วสน  สมฺพชฺฌน 
ตต...วโส  ฯ  สมฺภ...ปโตติ  อาลมฺพนนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
สมฺภวน  สมภฺโว  สมฺภวสฺส  อนุรูป  สมฺภวานุรูป  ฯ 
                                        อภิ.๑๒๕  
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        [๒๑๒]  วุตฺตเมวตฺถ  วิตฺถาเรนฺโต  อาห  กามาวจรานนฺ- 
ตฺยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  กามาวจราน  ปฏิ...คาน  ตาว  ปม 
รูปา...อารมฺมณ  โหติ  ฯ 
        กามาวจรานนฺติ  ปฏิ...คานนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  หิสทโฺท 
วิตฺถาโร  ฯ  ปฏิ...คานนฺติ  อารมฺมณนฺติ  ปเท  สมปฺทาน  ฯ 
ตาวาติ  อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  รูปา...  พนนฺติ  โหตีติ  ปเท 
ปกติกตฺตา  ฯ  ฉทฺวารคฺคหิต  ปจฺจุปฺปนฺน  อตีต  กมฺมกมฺมนิมิตฺต- 
สมฺมตนฺติ  จตุปฺปท  รูปา...พนนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ยถารหนฺติ 
ปจฺจุปฺปนฺนมตีตนฺติ  ปททฺวเย  ตติยาวิเสสน  ฯ  ยถารหนฺติ 
ปฏิสนฺธิภวงฺคาน  สมฺภวานุรูปโต  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
อารมฺมณนฺติ  โหตีติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๒๑๓]  ตถา  เอว  จุติจิตฺตสฺส  อตีตเมว  รูปาทิปฺจาลมฺพน 
อารมฺมณ  โหติ  ธมฺมารมฺมณ  ปน  ติณฺณมฺป  เตส  ปฏ-ิ 
สนฺธิภวงฺคจุตีน  มโน...สมฺมต  อารมฺมณ  โหติ  ตถา  เตส 
ติณฺณมฺป  เอกเม...สมฺมต  รูปารมฺมณ  โหติ  อิติ  เอว 
กามา...ทีน  ยถาสมฺภว  สมฺภวานุรูปโต  ฉทฺวาร...อารมฺมณ 
โหตีติ  โยชนา  ฯ 
        ตถาติ  อนุกฑฺฒน  ฯ  ตถาสทฺโท  ฉทฺวารคฺคหิต  กมฺมนิมิตฺต- 
สมฺมตนฺติ  ปททฺวย  อากฑฺฒติ  ฯ  จุติจิตฺตสฺสาติ  อารมฺมณนฺติ 
ปเท  สมฺปทาน  ฯ  อตีตเมวาติ  รูปาทิปฺจาลมฺพนนฺติ  ปทสฺส 
                                        อภิ.๑๒๕  
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วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  ปจฺจุปฺปนฺน  นิวตฺเตติ  ฯ  รปูา...พนนฺติ 
โหตีติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ  อารมฺมณนฺติ  โหตีติ  ปเท 
วิกติกตฺตา  ฯ  ธมฺมารมฺมณนฺติ  โหตีติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  เตสนฺติ  อารมฺมณนฺติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  ติณฺณมฺปติ 
เตสนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  มโน...สมมฺตนฺติ  ปทตฺตย  ธมฺมา- 
รมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อารมฺมณนฺติ  โหตีติ  ปเท  วิกติ- 
กตฺตา  ฯ  ตถาสทฺโท  เตส  ติณฺณมฺปติ  ปททฺวย  อากฑฺฒติ  ฯ 
รูปารมฺมณนฺติ  โหตีติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ  เอกเมว...สมฺมตนฺติ 
จตุปฺปท  รูปารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  สทฺทา- 
รมฺมณาทีนิ  นิวตฺเตติ  ฯ  อิติ  เอวนฺติ  โหตีติ  นิทสสฺน  ฯ 
กามา...ทีนนติฺ  อารมฺมณนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ยถาสมฺภวนฺติ 
อารมฺมณนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ฉทฺวา...สมฺมตนฺติ  จตุปฺปท 
อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อารมฺมณนฺติ  โหตีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ 
        [๒๑๔]  มหคฺคตปฏิสนฺธาทีน  อารมฺมณ  กถนฺติ  อาห 
มหคฺคตาตฺยาทึ  ฯ  มหคฺคต...นฺจ  มโนทฺวาร...สมมฺต  ธมฺมา- 
รมฺมณนฺติ  อารมฺมณ  โหติ  ตถา  เอว  ทุติ...อตีตเมว 
ธมฺมารมฺมณเมว  อารมฺมณ  โหติ  อิติ  เอว...อารมฺมณ  โหตีติ 
โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๒๕  
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        มห...ทสีูติ  นิทฺธารณ  ฯ  ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
รูปา...ปานนฺติ  ทฺวิปท  อารมฺมณนฺติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  จสทฺโท 
สมุจฺจโย  ฯ  ธมฺมา...เมวาติ  โหตีติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ 
เอวสทฺโท  รปูารมฺมณาทโย  นิวตฺเตติ  ฯ  มโน...สมฺมตนฺตีติ 
ปทตฺตย  ธมมฺารมฺมณเมวาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อารมฺมณนฺติ 
โหตีติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ  ตถาติ  อนุกฑฺฒน  ฯ  ตถาสทฺโท 
มโนทฺวารคฺคหิต  กมฺม...มตนฺติ  ทฺวิปท  อากฑฺฒติ  ฯ  ทุติ... 
ปานนฺติ  อารมฺมณนฺติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  อตีตเมวาติ  ธมฺมา... 
เมวาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  ปฺตฺติภูต  นิวตฺเตติ  ฯ 
อิติ  เอวนฺติ  โหตีติ  นิทสสฺน  ฯ  มห...ตีนนฺติ  อารมฺมณนฺติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  มโน...ตเมวาติ  จตุปฺปท  อารมมฺณนฺติ   
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  กมฺมคตินิมิตฺต  นิวตฺเตติ  ฯ 
อารมฺมณนฺติ  โหตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
        [๒๑๕]  เยภุยฺเยน...คหิตนฺติ  ปน  ฯ  พาหุลฺเลนาติ  คหิตนฺติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ภวนฺตเรติ  เอตฺถ  อตีตานนฺตรภโววาธิปฺเปโต 
น  อธิกาตีตภโวติ  อาห  อตีตานนฺตรภเวติ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนภว 
อติกฺกมฺม  อิโต  คโต  ปวตฺโต  อตีโต  ฯ  นตฺถ ิ อนตฺร  ยสฺส 
ภวสฺส  โส  อนนฺตโร    ฯ  ภวนฺติ  เอตฺถ  เทเส  สตฺตาติ  ภโว  ฯ 
อนนฺตโร  จ  โส  ภโว  จาติ  อนนฺตรภโว  ฯ  อตีโต  จ  โส 
                                                อภิ.๑๒๕  
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อนนฺตรภโว  จาติ  อตีตา...ภโว  ฯ  อตีตา...ภเวติ  คหิตนฺติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ 
        ฉทฺวารคฺคหิตนฺติ  เอตฺถ  มรณาสนฺนปฺปวตฺตฉทฺวารชวน  คหิต 
น  ทฺวารเมวาติ  อาห  มร...เนหีติ  ฯ  มร...วเนหีติ  คหิตนฺติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  มรณสฺส  อาสนฺโน  กาโล  มรณาสนฺโน 
มรณาสนฺเน  ปวตฺตานิ  มร...ปวตฺตานิ  ฯ  ฉทฺวาเรสุ  ปวตฺตานิ 
ฉทฺวาริกานิ  ฉทฺวาริกานิ  จ  ตานิ  ชวนานิ  จาติ  ฉทฺวาริกชวนานิ  ฯ 
มรณาสนฺนปฺปวตฺตานิ  จ  ตานิ  ฉทฺวาริกชวนานิ  จาติ  มร... 
วนานิ  ฯ 
        [๒๑๖]  เตส  ปน  จุตาน  สตฺตาน  ปฏิสนฺธิอารมฺมณ 
ทฺวาเรน  คหิตมตฺตนฺติ  ปุจฺฉ  มนสิกตฺวา  พาหุลฺเลน  ชวเนหิ 
คหิตนฺติ  วจน  สมตฺเถนโฺต  อาห  อสฺ ิภวโตติอาทึ  ฯ  หิ 
สจฺจ  อสฺ ิภวโต  จุตาน  ปฏิ...หณ  น  อตฺถ ิ อิติ  ตสฺมา 
ต  ปฏิสนฺธิวิสย  เอตฺถ  เยภุยฺเยน  ฉทฺวารคฺคหิตนฺติ  วจเน 
เยภุยฺยคฺคหเณน  พฺยภิจาริต  วิราธิตนติฺ  โยชนา  ฯ 
        สฺา  เอเตส  สตฺตานมตฺถีติ  สฺ ิโน  น  สฺ ิโน 
อสฺ ิโน  ฯ  ภวนฺติ  เอตฺถ  เทเส  สตฺตาติ  ภโว  ฯ  อสฺ ีน 
ภโว  อสฺ ิภโว  ฯ  จวนฺตีติ  จุตา  สตฺตา  ฯ  หิสทโฺท  ทฬฺหี  ฯ 
วิสิโนติ  อารมฺมณิก  พนฺธตีติ  วิสโย  ฯ  ปฏิสนฺธิยา  วิสโย 
ปฏสินฺธิวิสโย  ฯ  อนนฺตโร  จ  โส  อตีตภโว  จาติ  อน... 
                                        อภิ.๑๒๕  
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ภาโว  ฯ  คหิยเต  คหณ  ภาวสาธน  ฯ  เยภุยฺยสทฺทสฺส  คหณ 
ปกฺขิปน  เยภุยฺยคฺคหณ  ฯ  พฺยภิจาเรตีติ  พฺยภิจาริต  ย  อารมฺมณ 
อาจริเยน  พฺยภิจาเรติ  วิราเธติ  อิติ  ตสฺมา  ต  อารมฺมณ 
พฺยภิจาริต  ฯ 
        อส...วโตติ  จุตานนฺติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  จุตานนฺติ 
ปฏิสนฺธีติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปฏิ...ยสฺสาติ  คหณนฺติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  นาติ  อตฺถีติ  ปเท  ปฏิเสโธ  ฯ  เกนจีติ 
ทฺวาเรนาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ทฺวาเรนาติ  คหณนฺติ  ปเท  ตติยา- 
กตฺตา  ฯ  คหณนฺติ  อตฺถีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  พฺยภิจาริตนฺติ 
ปเท  เหตุ  ฯ  ตนฺติ  พฺยภิจาริตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  เอตฺถาติ 
เยภุ...เณนาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  เยภุ...เณนาติ  พฺยภิจาริตนฺติ 
ปเท  กรณ  ฯ  พฺยภิจาริตนฺติ  กมฺมวาจก  ฯ 
        [๒๑๗]  ยท ิ ต  อารมฺมณ  ทฺวาเรน  อคฺคหิต  ต  เกน 
อุปฏาตีติ  อาห  เกวลนฺตยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  เกวล  เอกนฺต 
กมฺมพเลเนว  เตส  อสฺ ิกสตฺตาน  ปฏิ...อุปฏาติ  ฯ 
        เกวลนติฺ  อุปฏาตีติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  หิสทฺโท 
ทฬฺหี  ฯ  กมมฺ...เนวาติ  อุปฏาตีติ  ปเท  กรณ  ฯ  กมฺมสฺส 
พล  กมฺมพล  ฯ  เอวสทฺโท  น  เกนจิ  ทฺวาเรนาติ  นิวตฺเตติ  ฯ 
เตสนฺติ  ปฏสินฺธิยาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปฏิสนฺธยิาติ  อุปฏาตีติ 
ปเท  สมฺปทาน  ฯ  กมฺม...ทิกนฺติ  อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
                                        อภิ.๑๒๕  
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กมฺมนิมิตฺต  อาทิ  ยสฺส  อารมฺมณสฺส  ต  กมฺมนิมิตฺตาทิก  ฯ 
อาทิสทฺเทน  คตินิมตฺตสฺส  คหณ  ฯ  อารมฺมณนฺติ  อุปฏาตีติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ 
        [๒๑๘]  อตฺตโน  วจน  สาธเกน  สาเธนฺโต  อาห  ตถาหิ- 
ตฺยาทึ  ฯ  ตถาหิ  สจฺจ  สจฺจสงฺเขเป...ปุจฺฉิตฺวา  ภวนฺตร... 
โคจเร  อิติ  เอว  เกวล...อุปฏาน  ธมมฺปาลาจริเยน  วุตฺตนฺติ 
โยชนา  ฯ 
        ตถาหิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  สจฺจสงฺเขเปติ  วุตฺตนฺติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  อส...วโตติ  จุตสฺสาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  จุตสฺสาติ 
ปฏิสนฺธีติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปฏิ...นมิิตฺตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวาติ  ปเท 
กมฺม  ฯ  ปฏสินฺธิยา  นิมตฺิต  การณ  ปฏิ...มิตฺต  ฯ  ปุจฺฉิตฺวาติ 
วุตฺตนฺติ  ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ 
        [๒๑๙]  ภวนฺตรกต  อสฺ ิภวโต  อฺสฺมึ  ปุริมภเว 
กต    ย  กมฺม  ย  อปราปรเวทนียภูต  กามาวจรกุสลกมฺม  โอกาส 
อตฺตโน  วิปากทานาย  โอกาส  ลเภ  ลเภยฺย  ตโต  ตสฺมา 
วิปากชวนกปฺปจฺจยภูตา  กมฺมโต  สา  สนฺธิ  สา  กามาวจรสุคติ- 
ปฏิสนฺธิ  เตเนว  อุปฏาปตโคจเร  เตเนว  กมฺมุนา  อุปฏาปเต 
กมฺมนิมิตฺตคติมิตฺตานมฺตเร  อารมฺมเณ  โหติ  อุปฺปชฺชตีติ 
โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๒๕  
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        ภวนฺตรกต  ยนฺติ  ปททฺวย  กมฺมนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
กมฺมนฺติ  ลเภติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  โอกาสนฺติ  ลเภติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
ตโตติ  โหตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  สา  สนฺธติี  โหตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
เตเนวาติ  อุปฏาปตาติ  ปเท  ตติยากตฺตา  ฯ  อุป...จเรติ  โหตีติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  อากาโร  ฯ  เกวลนฺติ 
อุปฏานนฺติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  กมฺม...เนวาติ  อุปฏานนฺติ 
ปเท  กรณ  ฯ  ปฏิ...รสฺสาติ  อุปฏานนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ปฏิสนฺธิยา  โคจโร  ปฏิ...จโร  ฯ  อุปฏานนฺติ  วุตฺตนฺติ  ปเท 
กมฺม  ฯ 
        [๒๒๐]  เกวล  กมฺมพเลเนว  ปฏสินฺธิโคจรสฺส  อุปฏาน 
วุตฺตนฺติ  วจน  พฺยติเรเกน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห  อิตรถาตฺยาทึ  ฯ 
หิ  สจฺจ  อิตรถา  อิตรสฺม ึ อธิปฺปาเย  คยฺหมาเน  ชวน...สฺุตา 
อาปชฺเชยฺย  ฯ 
        อิตรถาติ  เกวล  กมมฺพเลเนว  ปฏิสนฺธิโคจรสฺส  อุปฏานนฺติ 
อธิปฺปายโต  อิตรสฺมึ  กมมฺพเลน  อสฺ ิสตฺตาน  ปฏิสนฺธ-ิ 
อารมฺมณสฺส  อนุปฏานนฺติ  อธิปฺปาเย  คยฺหมาเนติ  อตฺโถ  ฯ 
อิตราถาติ  คยฺหมาเนติ  ปเท  ลกฺขณวนฺต  ฯ  หิสทโฺท  ทฬฺหี  ฯ  ชว... 
สาปติ  อสฺ ิสตฺเตหิ  อฺเส  สตฺตาน  มรณาสนฺนปฺปวตฺเตน 
ชวเนน  คหิตสฺสาป  ฯ  ชวเนน  คหิต  ชวนคฺคหิต  ฯ  อปสทโฺท 
เกวล  อสฺ ิสตฺตาน  ชวเนน  อคฺคหิต  กมฺมพเลเนว  อุปฏาปตนฺติ 
                                                อภิ.๑๒๖  
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สมฺปณฺเฑติ  ฯ  อารมฺมณสฺสาติ  อุป...นตฺตาติ  ปเท  ภาวโยโค  ฯ 
กมฺม...เนวาติ  อุป...นตฺตาติ  ปเท  เหตุกตฺตา  ฯ  กมฺมสฺส  พล 
กมฺมพล  ฯ  เอวสทฺโท  น  ชวเนน  อุปฏาปตนฺติ  าเปติ  ฯ 
อุปฏาปยตีติ  อุปฏาปยมาน  ย  อารมฺมณ  กมฺมพเลน  อุป... 
ยติ  อิติ  ตสมฺา  ต  อารมฺมณ  อุป...มาน  ฯ  อุปฏาปย- 
มานสฺส  ภาโว  อุป...มานตฺถ  ฯ  อุป...นตฺตาติ  สฺุตาติ 
ปเท  เหตุ  ฯ  เตเนวาตีติ  วจนสฺสาติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  สาวธา... 
นสฺสาติ  สฺุตาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อวจฺฉินฺทิตฺวา  ธริยเต 
 ินิเสธิยเต  อวธารณ  สห  อวธารเณน  วตฺตตีติ  สาวธารณ  สาว 
ธารณฺจ  ต  วจนฺจาติ  สาวธารณวจน  ฯ  อธิ...ตาติ 
อาปชฺเชยฺยาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อธิปฺปยเตติ  อธิปฺปาโย  โย  อตฺโถ 
ปณฺฑิเตหิ  อธิปฺปยเต  อิจฺฉิยเต  อิติ  ตสฺมา  โส  อตฺโถ  อธิป- 
ปาโย  ฯ  อสฺ ิภวโต  จุตสฺส  กมฺมพเลเนว  ปฏิสนฺธิโคจรสฺส 
อุปฏานนฺติ  เอว  อธิปฺปาโย  ฯ  สุนติ  ตุจฺฉภาว  คจฺฉตีติ  สฺุ 
ย  วจน  ฯ  สนุ  คติย  วชาทีหีติอาทินา  ยปจฺจโย  ยวตมิจฺจา- 
ทินา  นยสฺส  ฺโ  ทฺวิตฺต  ฯ  อธิปฺปายโต  สฺุ  อธิปฺปาย- 
สฺุ  อธิปฺปาสฺุสฺส  ภาโว  อธิ...ตา  ฯ  อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน  ฯ 
        [๒๒๑]  กสฺมา  อสฺ ิภวโต  จุตาน  ปฏิสนธฺิโคจโร  เกนจิ 
ทฺวาเรน  อคฺคหิโตติ  วจน  วุตฺต  นน ุ จ  อสฺ ิสตฺตาน 
                                        อภิ.๑๒๖  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 170 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  170 
 
ปฏิสนฺธิโคจโร  กมฺมภเว  ทฺวาเรน  คหิโตติ  โจเทนฺโต  นน ุ
ตฺยาทิมาห  ฯ  นน ุ จ  อห  โจเทมิ  เตสมฺป  อสฺ ิสตฺตาน 
ปฏิสนฺธิ...สมฺภวติ  อิติ  โจทนา  ฯ 
        นน ุ จาติ  โจทนตฺเถ  นิปาโต  ฯ  เตสนฺติ  ปฏสินฺธีติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ปสทฺโท  อสฺ ิสตฺเต  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  ปฏิ... 
จโรติ  สมฺภวตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  กมฺมภเวติ  คหิโตติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  ภวติ  เอตฺถาติ  ภโว  กมฺม  เอตฺถ  เทเส  ภวติ 
อิติ  ตสฺมา  โส  เทโส  ภโว  ฯ  กมฺมสสฺ  ภโว  กมมฺภโว 
กมฺมสฺส  อุปปฺตฺติฏานเทโส  ฯ  เกนจีติ  ทฺวาเรนาติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  ทวฺาเรนาติ  คหิโตติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  คหิโตติ  ปฏ.ิ.. 
จโรติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  โจทนาติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ 
        [๒๒๒]  โจทน  วิสชฺเชนฺโต  อาห  สจฺจนฺตฺยาทึ  ฯ  สจฺจ 
กมฺมกมฺมนิมิตฺตสมฺมโต  ปฏิสนฺธิโคจโร  กมฺมภเว  เกนจิ 
ทฺวาเรน  คหิโต  สมฺภวติ  คตินิมิตฺตสมฺมโต  ปน  ปฏิสนฺธิโคจโร 
สพฺเพสมฺป  สตฺตาน  มรณกาเลเยว  อุปฏาติ  อิติ  ตสฺมา  ตสฺส 
คตินิมิตฺตสฺส  กมฺมภเว  กโุต  คหณสมฺภโวติ  โยชนา  ฯ 
        สจฺจนฺติ  กริิยาวิเสสน  ฯ  กมฺม...มโตติ  ปฏ.ิ..จโรติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปฏิ...จโรติ  สมฺภวตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
คติ...มโตติ  ปฏิ...จโรติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปฏิ...จโรติ 
อุปฏาตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  สพฺเพสมฺปติ 
                                        อภิ.๑๒๖  
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อุปฏาตีติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  ปสทโฺท  อวยวาเปกฺโข  ฯ  มร... 
เยวาติ  อุปฏาตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  มรณสฺส  กาโล  มรณ- 
กาโล  ฯ  เอวสทฺโท  น  มรณกาลโต  ปุพฺเพ  อุปฏาตีติ 
าเปติ  อิตีติ  สมฺภโวติ  ปเท  เหตุ  ฯ  กุโตติ  คหณาติ 
ปเท  อปาทาน  ฯ  ตสฺสาติ  คหณาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  กมฺมภเวติ 
คหณาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  คห...ภโวติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  สมฺภวน 
ปวตฺตน  สมฺภโว  คหณสฺส  สมฺภโว  คหณสมฺภโว  ฯ 
        [๒๒๓]  อปรมฺป  วิสชฺชน  าเปนฺโต  อาห  อปเจตฺถาติ- 
อาทึ  ฯ  อปจ  อปโร  วิสชชฺนนโย  เอตฺถ  เอตสฺมึ  ทวฺาร- 
วินิมุตฺตาน  อารมฺมณทสฺสนาธิกาเร  มรณา...คหิตเมว  อารมฺมณ 
สนฺธาย  ฉทฺวารคฺคหิตนฺติ  วจน  อาจริเยน  วุตฺต 
        เอตฺถาติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  มร...เนหีติ 
คหิตเมวาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  มรณสฺส  อาสนฺโน  มรณาสนฺโน 
มรณาสนฺเน  ปวตฺตานิ  มร...ตานิ  มรณาสนฺนปฺวตฺตาติ  ชวนานิ 
มร...นานิ  ฯ  คหิตเมวาติ  สนฺธายาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  เอวสทฺโท 
น  กมฺมภเว  เกนจิ  ทฺวาเรน  คหิต  สนธฺายาติ  าเปติ  ฯ 
สนฺธายาติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  ฉทฺวา...หิตนฺติ 
วจนนฺติ  ปท  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๒๒๔]  วุตฺตวจน  สาธเกน  สาเธนฺโต  อาห  เอวฺจาติ- 
อาทึ  ฯ  เอวฺจ  มรณา...คหิตเมว  สนฺธาย  ฉทฺวารคฺคหิตนฺติ 
                                        อภิ.๑๒๖  
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วุตฺตนฺติ  อธิปฺปาย  กตฺวา  มนสิกรณโต  อาจ...นิจฺฉเย  มร... 
ตเรติ  วจน  วุตฺต  ฯ 
        เอวนฺติ  กตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ 
กตฺวาติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อาจริเยนาติ  อนุรุทฺธาจริเยน 
วุตฺตนฺติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อิมสฺมึเยว  อธิกาเรติ  อิมสฺมึเยว  ทฺวาร- 
วินิมุตฺตาน  อารมฺมณทสฺสนาธิกาเร  ฯ  อิมสฺมึเยวาติ  อธิกาเรติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  น  อฺสฺมึ  าเนติ  าเปติ  ฯ 
อธิกาเรติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อธิกริยติ  เอตฺถาติ  อธิกาโร 
ทฺวารวินิมุตฺตาน  อารมฺมณทสฺสน  อาจริเยน  เอตฺถ  าเน 
อธิกริยติ  วุจฺจติ  อิติ  ตสฺมา  ต  าน  อธิกาโร  ฯ  ปร...ฉเยติ 
วุตฺตนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ปรมตฺโถ  วินิจฺฉิยติ  เอตฺถ  เอเตน 
วาติ  ปรมตฺถวินิจฺฉโย  ปรมตฺโถ  อาจริเยน  เอตฺถ  คนฺเถ  วา 
เอเตน  คนฺเถน  วินิจฺฉิยติ  อิติ  ตสฺมา  โส  คนฺโถ  ปร...ฉโย  ฯ 
มรณาสนฺน...ภวนฺตเร  วจนนฺติ  วุตฺตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ   
        [๒๒๕]  มรณาสนฺนสตฺตสฺส  ฉทฺวาเรสุ  ต  ยโถปฏ ิตโคจร 
อารพฺภ  อารมฺมณ  กตฺวา  ภวนฺตเร  ปฏิสนฺธิ  โหตีติ  โยชนา  ฯ 
        มร...สตฺตสฺสาติ  อุปฏ ิตาติ  ปเท  สมฺปทา  ฯ  มรณสฺส 
อาสนฺโน  มรณาสนฺโน  มรณาสนฺโน  จ  โส  สตฺโต  จาติ 
มรณาสนฺนสตฺโต  ฯ  ยโถ...จรนฺติ  อารพฺภาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
อุปฏาตีติ  อุปฏ ิโต  โย  โคจโร  ฯ  อนุรูเปน  อุปฏ ิโต 
                                        อภิ.๑๒๖  
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ยโถปฏ ิโต  ยโถปฏ ิโต  จ  โส  โคจโร  จาติ  ยโถปฏ ิต- 
โคจโร  ฯ  ฉทฺวาเรสูติ  อุปฏ ิตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ฉ  จ 
ตานิ  ทฺวารานิ  จาติ  ฉทฺวารานิ  ฯ  ตนติฺ  ยโถ...จรนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  อารพฺภาติ  โหตีติ  ปเท  สมานกาลกิริยา  ฯ  ปฏิสนฺธติี 
โหตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ภวนฺตเรติ  โหตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ภโว 
จ  โส  อนฺตโร  อฺโ  จาติ  ภวนฺตโร  ฯ 
        [๒๒๖]  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติอาทิวจนสฺส  ผล  าเปนฺโต  อาห 
ปจฺจุตฺยาทึ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติอาทินา  วจเนน  อนา...นิวาเรติ 
อาจริโย  ฯ 
        ปจฺจุ...ทินาติ  นิวาเรตีติ  ปเท  กรณ  ฯ  อนาคตสฺสาติ 
ภาวนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปฏิ...ภาวนฺติ  นิวาเรตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
ปฏิสนฺธิยา  โคจโร  ปฏสินฺธิโคจโร  ปฏิสนฺธิโคจรสฺส  ภาโว 
ปฏิสนธิโคจรภาโว  ฯ 
        [๒๒๗]  วุตฺตเมวตฺถ  พฺยติเรเกน  ทฬฺห  กโรนฺโต  นหีติ- 
อาทิมาห  ฯ  หิ  สจฺจ  ต  อนาคต  อตี...ตานิ  วิย  อนภูุต  น 
โหติ  ต  อนาคต  ปจฺจุ...มตฺิตานิ  วิย  อาปาถ  อาคตฺจ 
นาป  โหตีติ  โยชนา  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺห ี ฯ  ตนฺติ  โหตีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  อตี...ตานีติ  อุปมา  ฯ  กมฺมฺจ  กมฺมนิมิตฺตฺจ 
กมฺมกมฺมนิมิตฺตานิ  ฯ  อตีตานิ  กมฺมกมฺมนิมิตฺตานิ  อตีต... 
                                        อภิ.๑๒๖  
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มิตฺตานิ  ฯ  วิยสทฺโท  อุปมาโชตโก  ฯ  อนุภูยิตฺถาติ  อนุภูต  ย 
อารมฺมณ  ปคฺุคเลน  อนุภูยิตฺถ  อิติ  ต  อารมฺมณ  อนุภูต  ฯ 
อนุภูตนฺติ  ตนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  นาปติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อปสทโฺท 
วุตฺตปฏิเสธ  อเปกฺขติ  ฯ  ปจฺจุ...ตานีติ  อุปมา  ฯ  กมฺม- 
นิมิตฺตฺจ  คตินิมิตฺตฺจ  กมฺม...มิตฺตานิ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนานิ  กมมฺ- 
นิมิตฺตคตินิมิตฺตานิ  ปจฺจุ...มิตฺตานิ  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ 
อาปาถนฺติ  อาคตนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อาคตนฺติ  ตนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  จสทฺโท  น  เกวล  อนุภูต  น  โหตีติ  าเปติ  ฯ 
อริยวเสน  ปน  อปติ  วุตฺตตฺตาติ๑  อาปาถมาคตฺจาติ  จคหณ  น 
วตฺตพฺพนฺติ  วุตฺต  ฯ  ต  อชานนภาเวน  วุตฺต  ฯ  อิติสทฺโท 
สมาปนโน  ฯ 
        [๒๒๘]  ก ึ กมฺมาทีน  สรูปนฺติ  ปุจฺฉ  สนฺธายาห  กมฺมา- 
ตฺยาทึ  ฯ  กมมฺ...วกฺขติ  อาจริโย  ฯ 
        กมฺม...ตาทีนนฺติ  สรูปนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  กมฺมกมฺม- 
นิมิตฺต  อาทิ  ยสฺส  คตินิมิตฺตสฺส  ต  กมฺม...มิตฺตาทิ  ฯ  จสทฺโท 
วากฺยารมฺโภ  ฯ  สรูปนฺติ  วกฺขตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สนฺโ 
สวิชฺชมาโน  รูป  สภาโว  สรูโป  ฯ  สยเมวาติ  วกฺขตีติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  อตฺตโน  วกฺขนวาร  นิวาเรติ  ฯ 
        [๒๒๙]  เตสูติ  ปเท  ตสทฺโท  จกฺขุวิฺาณาทีนีติ 
นิทฺธารณิยสฺส  ทสฺสนโต  วิฺาณาเนว  ปรามสตีติ  าเปนฺโต 
อาห  เตสูตฺยาทึ  ฯ  เตสูติ  ปน  ฯ 
๑.  อิติสทฺโท  อติเรโกติ  มฺเ  ฯ 
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        รูปา...เนสูติ  วิฺาเณสูติ  นิทฺธารณ  ฯ  รูป  อาทิ  เยส 
สทฺทาทีน  ตานิ  รูปาทีนิ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  อาทิ  เยส  อนาคตาทีน 
ตานิ  ปจฺจุปฺปนฺนาทีนิ  ฯ  กมฺม  อาทิ  เยส  กมฺมนิมตฺิตาทีน  ตานิ 
กมฺมาทีนิ  ฯ  รูปาทีนิ  จ  ปจฺจุปฺปนฺนาทีนิ  จ  กมฺมาทีนิ  จ 
รูปาทิ...กมฺมาทีนิ  ฯ  รูปาทิปจฺจุปฺปนฺนาทิกมฺมาทีนิ  อาลมฺพนานิ 
เยส  วิฺาณาน  ตานิ  รูปาทิ...อาลมฺพนานิ  ฯ  ตตฺถ  รูปาท-ิ 
อาลมฺพเนสูติ  วจน  ตตฺถ  จกฺขุทฺวาริกจิตฺตาน...ปนฺนาเยวาติ  วจน 
สนฺธาย  ปกขิฺตฺต  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนาทิอาลมฺพเนสูติ  อิท  มโนทฺวาริก... 
โหตีติ  วจน  สนฺธาย  ปกขิฺตฺต  ฯ  กมฺมาทิอาลมฺพเนสูติ  อิท 
ทฺวารวินิ...โหตีติ  สนฺธาย  ปกฺขิตฺต  ฯ 
        [๒๓๐]  รูปาทิเอเอกกาลมฺพนาเนวาติ  เอตฺถ  สมาสกรณ 
าเปนฺโต  อาห  รูปาทีสูติอาทึ  ฯ  เอเตส  จิตฺตาน  อาลมฺพน 
รูปาทีสุ  เอเกก  อิติ  ตสฺมา  ตานิ  จิตฺตานิ  รูปาทิ...นานิ  ฯ 
        รูปาทีสติู  นิทฺธารณ  ฯ  เอเกกนฺติ  อาลมฺพนนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  อาลมฺพนนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอเตสนฺติ  อาลมฺพนนฺติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอกเทสภินฺนาธิกรณติปทพหุพฺพิหิ  ฯ  รูปาทิ 
เอเกก  อาลมฺพน  เอเตสนฺติ  ตุลฺยาธิกรณพหุพฺพิหิ  น  กาตพฺโพ- 
ตฺยาธิปฺปาโย  ฯ  เอตสฺส  จิตฺตสฺส  อาลมฺพน  ปฺจวิธมฺป  รูปาทิก 
อิติ  เอต  จิตฺต  รูปา...พน  ฯ  รูปาทิปฺจอาลมฺพนเมตสฺสาติ 
วิคฺคโห  กาตพฺโพ  ฯ  กสทฺโท  วิธสทโฺท  จ  กิมตฺถ  ปกฺขิตฺโตติ 
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ปุจฺฉา  ฯ  กฺวจิ  สมาสนฺตาทินา  กปจฺจโย  รูปาทิสทฺทสฺส  เอวนฺติต 
วิฺาปนตฺถ  สมาสนฺเต  กโต  ฯ  วิธสทฺโท  จ  ปฺจปทสฺส 
พหุ  วจนนฺตตฺตา  ปกฺขิตฺโต  ฯ  อปสทโฺท  อวยว  อเปกฺขติ  ฯ 
        [๒๓๑]  เสสานีติ  ปทสฺส  อปาทาน  สรูปฺเจว  หสนจิตฺตนฺติ 
ปท  อเปกฺขิตฺวา  เสสานีติ  ปทสฺส  อปาทานภูต  กิริยาจิตฺต  โกจิ 
คณฺเหยฺย  ตนฺติวตฺตนฺจ  าเปนฺโต  อาห  เสสานิตฺยาทึ  ฯ 
เสสานีติ  ปน  ฯ 
        ทฺวิปฺจ...เนหีติ  อวเสสานีติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  อว... 
ทสาติ  ปททฺวย  กามา...กานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๒๓๒]  สพฺพถาติ  ปทสฺส  อตฺถฺเจว  ปาเสสฺจ  กามา... 
เนวาติ  อตฺถฺจ  าเปนฺโต  อาห  สพฺพถาตฺยาทึ  ฯ  สพฺพ... 
นานีติ  ปน  ฯ  สพฺเพน...นิป  จิตฺตานิ  เอกนฺต...จรานิ  ฯ 
        สพฺเพนปติ  ฉทฺวา...เรนาติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ  ฉทฺวา... 
เรนาติ  นิพฺพตฺตานีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  นิพฺพตฺตานิป...จรานีติ 
ปททฺวย  จิตฺตานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        ฉ  จ  ตานิ  ทฺวารานิ  จาติ  ฉทฺวารานิ  ฉทฺวาเรสุ  ปวตฺตานิ 
จิตฺตานิ  ฉทฺวาริกานิ  ฉทฺวาเรหิ  วินิมุตฺตานิ  ฉทฺวารวินิมุตฺตานิ  ฯ 
ฉ  อารมฺมณานิ  เยส  จิตฺตาน  ตานิ  ฉฬารมฺมณานิ  ฯ  ฉทฺวาริ- 
กานิ  จ  ฉฬารมฺมณานิ  จ  ฉทฺวาริก...รมฺมณานิ  ฯ  วสน 
สมฺพชฺฌน  วโส  ฉทฺวาริกฉทฺวารวินิมุตฺตฉฬารมฺมณาน  วโส 
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ฉทฺวาริก...วโส  ฯ  ปวตฺตนฺตีติ  ปวตฺตานิ  ยานิ  จิตฺตานิ 
ฉทฺวาริกฉทฺวารวินิมุตฺตฉฬารมฺมณวเสน  ปวตฺตานิ  ฉทฺวาริก... 
ปวตฺตานิ  ฯ  อากรณ  เภทน  อากาโร  ฉทฺวาริกฉทฺวารวินิมุตฺต- 
ฉฬารมฺมณวสปฺปวตฺตาน  อากาโร  ฉทฺวาริก...อากาโร  ฯ 
นิพฺพตฺตนฺตีติ  นิพฺพตฺตานิ  ยานิ  จิตฺตานิ  ฯ  ปสทโฺท  สมฺภาวนตฺโถ  ฯ 
ภวน  ภาโว  อตฺตโน  ภาโว  สภาโว  อตฺตโน  ปกติ  ฯ 
เอกนฺต  กามาวจร  สภาโว  เยส  ตานิ  เอกนฺตกามาวจรสภาวานิ 
เยส  อารมฺมณาน  สภาโว  กามาวจร  กามาวจรภูโต  เอกนฺต 
ตานิ  อารมฺมณานิ  เอกนฺต...สภาวานิ  ฯ  เอกนฺตสทฺโท  อเนกนฺต 
นิวตฺเตติ  ฯ  สภาวสทฺโท  ภูมึ  นิวตฺเตติ  ฯ  ฉ  จ  ตานิ 
อารมฺมณานิ  จาติ  ฉฬารมฺมณานิ  เอกนฺตกามาวจรสภาวานิ  จ  ตานิ 
ฉฬารมฺมณานิ  จาติ  เอกนฺต...รมฺมณานิ  เอกนฺตกามาวจร- 
สภาวฉฬารมฺมณานิ  โคจรานิ  เยส  จิตฺตาน  ตานิ  เอกนฺต... 
โคจรานิ  ฯ 
        [๒๓๓]  ตเมวตฺถ  ปากฏ  วิภาเวนฺโต  อาห  เอตฺถ  หิตฺยาทึ  ฯ 
หิ  สจฺจ  เอตฺถ  เอกาทสกามาวจรวิปากหสนจิตฺเตสุ  วิปากานิ  ตาว 
ปม  สนฺตี...ปวตฺตนฺติ  ฯ 
        เอตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  หิสทฺโท  วิตฺถารโชตโก  ฯ  วิปากานีติ 
ปวตฺตนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ตาวาติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท 
กิริยาวิเสสน  ฯ  สนฺตี...เสนาติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
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สนฺตีรณ  อาทิ  ยสฺส  กิจฺจสฺส  ต  สนตีฺรณาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน 
ตทาลมฺพนสฺส  คหณ  ฯ  สนฺตีรณาทิโน  วโส  สนตีฺ...วโส  ฯ 
รูปา...พเนติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  รูป  อาทิ  เยส 
อารมฺมณาน  ตานิ  รูปาทนีิ  ฯ  ปฺจ  จ  ตานิ  อาลมฺพนานิ  จาติ 
ปฺจาลมฺพนานิ  ฯ  รูปาทีนิ  จ  ตานิ  ปฺจาลมฺพนานิ  จาติ 
รูปา...นานิ  ฯ  ปฏิ...เสนาติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ปฏิสนฺธิ  อาทิ  เยส  กิจฺจาน  ตานิ  ปฏิสนฺธาทีนิ  ฯ  อาทิสทฺเทน 
ภวงฺคตทาลมฺพนจุตีน  คหณ  ฯ  ปฏิสนฺธาทีน  วโส  ปฏิ...วโส  ฯ 
อริยวเสน  น  ปน  ตทาลมฺพนวเสนาติ  วตฺตพฺพนฺติ  วุตฺต  ฯ 
วิรุทฺธ  ฯ  กสฺมา  ฯ  อาทิสทฺททฺวเยน  ตทาลมฺพนสฺส  คหิตตฺตา  ฯ 
ฉ  อารมฺมณานิ  ฉฬารมมฺณ  สมาหารทิคุ  ฯ  ฉฬารมฺมณ  อิติ 
สงฺขาต  ฉฬา...ขาต  ฯ  ฉฬา...เตติ  กามา...เยวาติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  กามา...เยวาติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  กามา- 
วจน  อาลมฺพน  กามาวจราลมฺพน  ฯ  เอวสทฺโท  รูปารูปาวจร- 
โลกุตฺตราลมพฺนานิ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๒๓๔]  หสนจิตฺตสฺส  อารมฺมเณสุ  ปวตฺตการ  าเปนฺโต  อาห 
หสนจิตฺตมฺปติอาทึ  ฯ  หสนจิตฺตมฺป  ฉสุ  อารมฺมเณสุ  ปวตฺตตีติ 
โยชนา  ฯ  ปธานสารุปฺปฏาน  วิริยกรณสฺส  อนุจฺฉวิกฏาน 
ทิสฺวา  ตุสฺสนฺตสฺส  ขีณาสวสฺส  รูปารมฺมเณ  หสนจิตฺต  ปวตฺตติ 
ภณฺฑ...สทฺทารมฺมเณ  ปวตฺตติ  คนฺธา...รมฺมเณ  ปวตฺตติ 
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รส...รมฺมเณ  ปวตฺตติ  อภิ...รมฺมเณ  ปวตฺตติ  ปุพฺเพ... 
ตุสฺสนฺตสฺส  ขีณาสวสฺส  ธมฺมารมฺมเณ  หสนจิตฺต  ปวตฺตตีติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ 
        หส...ตมฺปติ  ปวตฺตตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ปสทโฺท  น  เกวล 
เอกาทส  วิปากานิ  ฉสุ  อารมฺมเณสุ  ปวตฺตนฺตีติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
ปทหนฺติ  กมมฺฏาน  กโรนฺติ  เอเตน  ธมฺมชาเตน  โยคิโนติ 
ปธาน  วิริย  ฯ  ปปุพฺโพ  ธา  กรเณ  กตฺตุ...สุ  จ  ฯ 
ปธานสฺส  สารุปฺป  อนุรปู  ปธานสารุปฺป  ปธานสารุปฺปฺจ  ต 
านฺจาติ  ปธา...าน  ฯ  วิริยกรณสฺส  อนุรูปฏานนฺตฺยตฺโถ  ฯ 
ปธา...านนฺติ  ทิสฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ทิสฺวาติ  ตุสฺสนฺตสฺสาติ 
ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  ตุสฺสนฺตสฺสาติ  ปวตฺตตีติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ 
ตุสฺสตีติ  ตุสฺสนฺโต  โย  อรหา  ตุสฺสติ  อิติ  โส  อรหา  ตุสฺสนฺโต  ฯ 
ตุส  ปติมฺหิ  วตฺตมาเน  มานนฺตา  ฯ  รปูารมฺมเณติ  ปวตฺตตีติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  ภรฺฑ...าเนติ  สุตฺวาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
มหาสทฺทนฺติ  สุตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สุตฺวาติ  ตุสฺสนฺตสฺสาติ  ปเท 
ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  เอวรูปาติ  โลลุปฺปตณฺหาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
โลลุปฺปตณฺหาติ  ปหีนาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  เมติ  ปหนีาติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  ปหีนาติ  กมฺมวาจก  ฯ  อิตีติ  ตุสฺสนฺตาติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ 
ตุสฺสนฺตสฺสาติ  ปวตฺตตีติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  สทฺทารมฺมเณติ 
ปวตฺตตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ภณฺเฑนฺติ  เอเตนาติ  ภณฺฑ 
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ชนา  เอเตน  ธเนน  ภณฺเฑนฺติ  กลห  กโรนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ต 
ธน  ภณฺฑ  ฯ  ภทิ  ภณฺฑตฺเถ  กฑฺยาทีหโิก  กฺวจิ  ธาตูติ- 
อาทินา  กโลโป  นิคฺคหิตาคโม  จ  วคฺคนฺต  ฯ  ภาชิยติ 
เอตฺถาติ  ภาชน  ธน  ชเนน  เอตฺถ  าเน  ภาชิยติ  อิติ  ตสฺมา 
ต  าน  ภาชน  ฯ  ภณฺฑสฺส  ภาชน  ภณฺฑภาชน  ฯ  ติฏติ 
เอตฺถาติ  าน  ธน  เอตฺถ  เทเส  ติฏติ  อิติ  โส  เทโส 
าน  ฯ  ภณฺฑภาชนฺจ  ต  านฺจาติ  ภณฺฑภาชนฏาน  ฯ 
มหนฺโต  จ  โส  สทโฺท  จาติ  มหาสทฺโท  ฯ  เอว  ภรฺฑคิชฺฌน 
รูป  สภาโว  ยสฺสา  ตณฺหาย  สา  เอวรปูา  ฯ  ลุพฺภตีติ  ลุปฺปา 
ยา  ตณฺหา  อารมฺมเณ  ลุพฺภติ  คิชฺฌติ  อิติ  ตสฺมา  สา 
ตณฺหา  ลุปฺปา  ฯ  ลุภ  คิทฺธิย  สพฺพโต...วาติ  อ  กฺวจิ 
ธาตูติอาทินา  ภสฺส  โป  กฺวจาทิวณฺณานเมกสฺสราน  เทฺวภาโวติ 
ลุสทฺทสฺส  ทวิฺตฺต  เตสุ  วุฑฺฒีติอาทินา  อุสฺโส  ปุน  อา  ฯ 
โลลุปฺปาติ  อตีเต  ฉ  ตณฺหา  ฯ  โลลุปปฺา  จ  สา  ตณฺหา  จาติ 
โลลุปฺปตณฺหา  ฯ  คนฺธาทีหีติ  ปูชนาติ  ปเท  กรณ  ฯ  เจติ... 
กาเลติ  ตุสฺสนฺตาติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  ตุสฺสนฺตสฺสาติ  ปวตฺตตีติ 
ปเท  สมฺปทาน  ฯ  คนฺธารมฺมเณติ  ปวตฺตตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
คนฺโธ  อาทิ  เยส  มาลาทีน  เต  คนฺธาทโย  ฯ  จยิตพฺพนฺติ    เจติย 
ย  าน  ชเนน  อิฏกาทหีิ  จยิตพฺพ  อิติ  ตสฺมา  ต  าน 
เจติย  ฯ  จิต  จยเน๑  ณฺโย  จ  อส...เต  ยถาคมมิกาโร  ฯ 
๑.  จิ  จยเนติ  ภวิตพฺพ  ฯ  อฺตฺถ  ปน  ตาทิโสว  ฯ 
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เจติยสฺส  ปูชน  เจติยปูชน  เจติยปูชนสฺส  กาโล  เจติ... 
กาโล  ฯ  รสสมฺปนฺนนฺติ  ปณฺฑปาตนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ปณฺฑาปาตนฺติ  ภาเชตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  สพฺร...รหีีติ  ภฺุชนาติ 
ปเท  สหโยคตติยา  ฯ  ภาเชตฺวาติ  ภฺุชนาติ  ปเท  ปุพฺพกาล- 
กิริยา  ฯ  ปริ...กาเลติ  ตุสฺสนฺตาติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ 
ตุสฺสนฺตสฺสาติ  ปวตฺตตีติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  รสารมฺมเณติ  ปวตฺตตีติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  รเสน  สมฺปนฺโน  รสสมฺปนฺโน  ฯ  พฺรหฺม 
สมาน  จรนฺตีติ  สพฺรหฺมจาริโน  เย  ภิกฺขู  ฯ  สสทโฺท  สมาน- 
วาจโก  ฯ  ตสฺสี...วี  จาติ  จสทฺเทน  ณี  ฯ  อภิ...กาเลติ 
ตุสฺสนฺตาติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  ตุสฺสนฺตสฺสาติ  ปวตฺตตีติ  ปเท 
สมฺปทาน  ฯ  โผฏ...มเณติ  ปวตฺตตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
ปุพฺเพ...ทีหีติ  คหิตาติ  ปเท  กรณ  ฯ  คหิ...ธมฺมนติฺ  อารพฺภาติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  อารพฺภาติ  ตุสฺสนฺตาติ  ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ 
ตุสฺสนฺตสฺสาติ  ปวตฺตตีติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  ธมฺมารมฺมเณติ 
ปวตฺตตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อิติ  เอวนฺติ  ปวตฺตตีติ  ปเท 
นิทสฺสน  ฯ  ปริ...ฉสูติ  ปททฺวย  อารมฺมเณสูติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
อารมฺมเณสูติ  ปวตฺตตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  สมาจรณ  สมาจาโร 
อภิ  อุตฺตโม  สมาจาโร  อภิสมาจาโร  อภิสมาจาเร  อุตฺตม- 
สมาจาเร  ภว  อภิสมาจาริก  ฯ  ตมธิเตตฺยาทินา  ณิโก  ฯ  วตฺติ- 
ตพฺพนฺติ  วตฺต  ย  ปฏิปชชฺน  ปุคฺคเลหิ  วตฺติตพฺพ  ปวตฺเตตพฺพ 
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สมาทยิตพฺพฺจ  อิติ  ตสฺมา  ต  ปฏิปชฺชน  วตฺต  จีวรปารุ- 
ปนาทิวตฺต  ฯ  ตฺหิ  กาเย  ผุสนโต  โผฏพฺพารมฺมเณ  สงฺคหณ 
คจฺฉติ  ฯ  วตุ  วตฺตเน  ฯ  วตฺตน  นาม  ปวตฺตน  สมาทานฺจ  ฯ 
ฉทาทีหิ  ตตฺรณ  ฯ  อภิสมาจาริกฺจ  ต  วตฺตฺจาติ  อภิ... 
วตฺต  อภิสมาจาริกวตฺตสฺส  ปริปรูณ  อภิ...รณ  อภิสมา... 
ณสฺส  กาโล  อภิ...กาโล  ฯ  ปุพฺเพ  นวุิตฺโถติ  ปุพฺเพนิวาโส 
โย  ขนฺธาทิ  ปุคฺคเลน  ปุพฺเพ  ปุพฺเพชาติย  นิวุตฺโถ  นิวาสิโต  อิติ 
ตสฺมา  โส  ขนฺธาทิ  ปุพฺเพนิวาโส  ฯ  กมฺมสาธน  ฯ  วส  นิวาเส 
วิสรุชปทาทิโต  ณ  ฯ  อลุตฺตสมาโส  ฯ  ปุพฺเพนิวาเส  ปวตฺต  าณ 
ปุพฺเพนิวาสาณ  ปุพฺเพนิวาสาณ  อาทิ  เยส  าณาน  ตานิ 
ปุพฺเพนิวาสาณาทีนิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  อตีตนิวาสาณาทีน  คหณ  ฯ 
คหิโต  จ  โส  กามาวจรธมฺโม  จาติ  คหิ...ธมโฺม  ฯ  ปริตฺต- 
ธมฺเมสุ  ปริยาปนฺนา  ปริ...ปนฺนา  ฯ  เอวสทฺโท  มหคฺคตโลกุตฺตร- 
ปฺตฺติธมฺมปริยาปนฺเน  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๒๓๕]  อกุสลานิ  เจวาติอาทิวจนสฺส  อนุสนฺธึ  าเปนฺโต 
อาห  ทฺวาทสาตฺยาทึ  ฯ  ทฺวาทสากุสล...น  สกโฺกนฺติ  อิติ 
ตสฺมา  นว...ปวตฺตนฺติ  อิติ  มนสิกตฺวา  อกุ...อาทิวจน  อาห 
อาจริโย  ฯ 
        ทฺวาทส  จ  ตานิ  อกสุลานิ  จาติ  ทฺวาทสากุสลานิ  ฯ 
าณวิปฺปยุตฺตานิ  จ  ตานิ  ชวนานิ  จาติ  าณ...วนานิ 
                                                อภิ.๑๒๗  
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อฏ  จ  ตาน ิ าณวิปฺปุตฺตชวนานิ  จาติ  อฏ...วนานิ  ฯ 
ทฺวาทสากุสลานิ  จ  อฏาณวิปฺปยุตฺตชวนานิ  จ  ทฺวาทส...นานิ 
ทฺวาทสา...ชวนาน  วโส  สมฺพชฺฌน  ทฺวาท...วโส  ฯ  ชฑนฺติ 
อปฺปานุภาว  คจฺฉนฺตีติ  ชฑานิ  ยานิ  ชวนจิตฺตานิ  อปฺปานุภาว 
ชฑนฺติ  คจฺฉนฺติ  อิติ  ตสมฺา  ตานิ  ชวนจิตฺตานิ  ชฑานิ  ฯ 
ชฑ  คติย  สพฺพ...วาติ  อ  ฯ  ชฑาน  ภาโว  ชฑภาโว  ฯ  นว 
วิธา  ปการา  เยส  นววิธา  นววิธา  จ  เต  โลกุตฺตรธมฺมา 
จาติ  นว...ธมฺมา  ฯ  ติสฺโส  ภูมิโย  เยส  อารมฺมณาน  ตานิ 
เตภูมิกานิ  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒีติ  อาทินา  อิสฺเส  กฺวจิ  สมาสาทินา 
สมาสนฺเต  โก  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
        ทฺวาท...วเสนาติ  วีสตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  วีสตีติ 
จิตฺตานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  จิตฺตานีติ  สกฺโกนติฺ  ปวตฺตนฺตีติ 
ปททฺวเย  กตฺตา  ฯ  อตฺตโนติ  ภาวาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ชฑภาวโตติ  น  สกฺโกนฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  โลกุ...ธมมฺนฺติ  อารพฺภาติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  อารพฺภาติ  ปวตฺติตุนฺติ  ปเท  วิเสสน  ฯ  ปวตฺติตุนฺติ 
น  สกโฺกนฺตีติ  ปเท  สมปฺทาน  ฯ  อิตีติ  วชฺชิตฺวาติ  ปเท 
เหตุ  ฯ  นว...ธมฺเมติ  วชฺชตฺิวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  วชชฺิตฺวาติ 
อารพฺภาติ  ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  เตภู...ตฺติฺจาติ  ปททฺวย 
อารพฺภาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อารพฺภาติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท  สมาน- 
                                        อภิ.๑๒๗  
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กาลกิริยา  ฯ  อิตีติ  กตฺวาติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  อก.ุ..อาทินฺต 
อาหาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๒๓๖]  วีสติจิตฺตาน  เตภูมิกปฺตฺติสฺส  ปวตฺตึ  าเปนฺโต 
อาห  อิเมสุ  หีติอาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  อิเมสุ  วีสติจิตฺเตสุ 
อกุสลโต...ปฺตฺตารมฺมณา  อิติ  สนนฺิฏาน  ทฏพฺพ  ฯ 
        ปรโต  อามสิยเต  ปรามสน  ภาวสาธน  ฯ  อสฺสาทิยเต 
อสฺสาทน  จ  อภินนฺทิยเต  อภินนฺทน  ภาวสาธน  ฯ  ปรามสนฺจ 
อสฺสาทนฺจ  อภินนฺทนฺจ  ปรา...ทนานิ  ปรามสน...นาน  กาโล 
ปรา...กาโล  ฯ  กามาวจร  อารมฺมณ  เยส  จิตฺตุปฺปาทาน  เต 
กามาวจรารมฺมณา  ฯ 
        อิเมสูติ  นิทฺธารณ  ฯ  หิสทฺโท  ปากฏตโร  ฯ  อกุสลโตติ 
จตฺตาโรติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  จตฺตาโรติ  ทิฏ ิ...ปาทาติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  ทฏิ ิ...ปาทาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ปริตฺธมฺเมติ  อารพฺภาติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  อารพฺภาติ  ปรา...นนฺทนาติ  ปเท  สมานกาโล  ฯ 
ปรา...กาเลติ  กามา...พนาติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  กามา...พนาติ 
ทิฏ ิ...ปาทาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เตเน...เรนาติ  ปรามสน- 
อสฺสาทนาภินนฺทนากาเรเนว  ฯ  เอวสทฺโท  อฺาการ  นิวตฺเตติ  ฯ 
เตเน...เรนาติ  อารพฺภาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  สตฺตวีสตีติ  มห... 
ธมฺเมติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  มห...ธมฺเมติ  อารพฺภาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
อารพฺภาติ  ปวตฺติยนฺติ  ปเท  สมานกาลกิริยา  ฯ  ปวตฺติยนฺติ  มห... 
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มณาติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  มห...มณาติ  ทิฏ ิ...ปาทาติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  มหคฺคต  อารมฺมณ  เยส  เต  มหคฺคตารมฺมณา  ฯ 
สมฺมติธมฺเมติ  อารพฺภาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อารพฺภาติ  ปวตฺติยนฺติ 
ปเท  สมานกาโล  ฯ  ปวตฺติยนฺติ  ปฺ...ลมฺพนาติ  ปเท 
กาลสตฺตมี  ฯ  ปฺ...ลมฺพนาติ  ทิฏ ิสมฺป...ปาทาติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  ปฺตฺติ  อาลมฺพน  เยส  เต  ปฺตฺตาลมฺพนา  ฯ 
ทิฏ ิ...ปาทาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อปสทฺโท  ทฏิ ิสมฺปยุตฺตจิตฺตุปาเท 
อเปกฺขติ  ฯ  เตเยว  ธมฺเมติ  กามาวจรมหคฺคตสมฺมติธมฺเม  ฯ 
เอวสทฺโท  โลกุตฺตร  นิวตฺเตติ  ฯ  เตยาวาติ  ธมฺเมติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  ธมฺเมติ  อารพฺภาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อารพฺภาติ  อสฺสาทนา- 
ภินนฺทนาติ  ปเท  สมานกาโล  ฯ  เกวลนฺติ  ปรามสเนน  อสมฺมิสสฺ  ฯ 
เกวลนฺติ  อสสฺา...วเสนาติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  อสฺสา...เสนาติ 
ปวตฺติยนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อสสฺาทนฺจ  อภินนฺทนฺจ 
อสฺสาทนาภินนฺทน  ฯ  วสน  สมฺพชฌฺน  วโส  อสฺสาทนาภิ- 
นนฺทนสฺส  วโส  อสฺสา...วโส  ฯ  ปวตฺติย  ปริตฺตมหคฺคตปฺตฺตา- 
รมฺมณาติ  โยชนา  ฯ  ปวตฺติยนฺติ  ปริ...รมฺมณาติ  ปเท 
กาลสตฺตมี  ฯ  ปร.ิ..รมฺมณาติ  ทิฏ ิ...ปาทาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ปฏิ...ยุตฺตาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  จสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ทุสฺส... 
เสนาติ  ปวตฺติยนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทุสฺสนฺจ  วิปฺปฏ-ิ 
สาโร  จ  ทุสสฺนวิปฺปฏิสาโร  ทุสฺสนวิปฺปฏิสารสฺส  วโส  ทุสฺส... 
                                                อภิ.๑๒๘  
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วโส  ฯ  วิจิ...คโตติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อนิ...เสนาติ  ปวตฺติยนฺติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  นฏิ  อคมน  อนิฏงฺคมน  อยุตฺตตฺถ- 
สมาโส  ฯ  มชฺเฌ  พินฺทาคโม  ฯ  อุทธฺ...คโตติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ 
วิกฺขิ...เสนาติ  ปททฺวย  ปวตฺติยนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสนฯ 
วิกฺขิปนสฺส  วโส  วิกฺขิปนวโส  ฯ  อวูปสมสฺส  วโส  อวู...วโส  ฯ 
จสทฺโท  วิกขิฺ...เสน  จ  อวู...เสน  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
ปวตฺติยนฺติ  ปริ...รมฺมณาติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  ปริตฺต... 
รมฺมณาติ  ปท  ทฏิ ิ...ปาทาป  ปฏ.ิ..ยตฺุตา  วิจิ...คโต 
อุทฺธ...คโตติ  จตุปฺปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อย  สงฺขฺยา  องฺคาสิต- 
สงฺขฺยา  นาม  ฯ  ปริตฺตฺจ  มหคฺคตฺจ  ปฺญตฺติ  จ  ปริตฺต- 
มหคฺคตปฺตฺติ  ปริตฺต...ปฺตฺติ  อารมฺมณ  เยส  เต 
ปริ...รมฺมณา  ฯ  กุสลโตติ  จตฺตาโรติ  ปเท  อปาทาน  ฯ 
จตฺตาโรติ  วิเสสน  ฯ  กริยิโตติ  จตฺตาโรติ  ปเท  อปาทาน  ฯ 
อิตีติ  อฏาติ  ปทสฺส  สรปู  ฯ  อฏาติ  าณวิ...ปาทาต 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  าณ...ปาทาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เสข...สฺวานนฺต 
ทาน...ทีสูติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เสโข  จ  ปถุุชชฺโน  จ  ขีณาสโว 
จ  เสข...สวา  ฯ  อส...ทีสติู  ปวตฺตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
ธมฺมสฺส  สวน  ธมฺมสฺสวน  ฯ  ทานฺจ  ปจฺจเวกฺขณฺจ 
ธมฺมสฺสวนฺจ  ทานปจฺจเวกฺขณธมฺมสฺสวน  ฯ  อสกฺกจฺจฺจ  ต 
ทานปจฺจเวกฺขณธมฺมสฺสวนฺจาติ  อสกฺกจฺจ...สวน  อสกฺกจฺจ...วน 
                                                อภิ.๑๒๘  
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อาทิ  เยส  อสกฺกจฺจสงฺขารสมฺมสนวตฺตกรณาทีน  ตานิ  อสกฺกจฺจ- 
ทาน...สวนาทีนิ  ฯ  ปริตฺตธมฺเมติ  อารพฺภาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
อารพฺภาติ  ปวตฺตาติ  ปเท  สมานกาลกิริยา  ฯ  ปวตฺตกาเลติ 
กามา...ลมฺพนาติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  ปวตฺตน  ปวตฺต 
ภาวสาธน  ฯ  ปวตฺตสฺส  กาโล  ปวตฺตกาโล  ฯ  กามา...ลมฺพนาติ 
าณ...ปาทาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  กามาวจร  อาลมฺพน  เยส 
เต  กามา...ลมฺพนา  ฯ  อติ...กาเลติ  มห...รมฺมณาติ  ปเท 
กาลสตฺตมี  ฯ  อติเรก  ปคุณ  อติปคุณ  กมฺมธารโย  ฯ 
อติปคุณฺจ  ต  ฌานฺจาติ  อติ...ฌาน  ฯ  ปจฺจเวกฺขิยเต 
ปจฺจเวกฺขณ  ฯ  อติปคุณชฺฌานสฺส  ปจฺจเวกฺขณ  อติ...เวกฺขณ 
อติปคุณชฺฌานปจฺจเวกฺขณสฺส  กาโล  อติ...กาโล  ฯ  มห... 
รมฺมณาติ  าณ...ปาทาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  มหคฺคต 
อารมฺมณ  เยส  าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทาน  เต  มหคฺคตา- 
รมฺมณา  ฯ  กสิ..ทีสูติ  ปริกมฺมาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ปร.ิ. 
กาเลติ  ปฺ...รมฺมณาติ  ปเท  กาลสตฺตมี  ฯ  ปฺ... 
รมฺมณาติ  าณ...ปาทาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  สนฺนิฏ- 
านนฺติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  กสิณ  เอว  นิมิตฺต  กสิ...มิตฺต 
กสิณนิมิตฺต  อาทิ  เยส  นมิิตฺตาน  ตานิ  กสิณนิมตฺิตาทีนิ  ฯ 
อาทิสทฺเทน  อานาปานอสุภนิมิตฺตาน  คหณ  ฯ  กโรตีติ  กมฺม 
ยา  ภาวนา  อุปริภาวน  กโรติ  นิปฺผาเทติ  อิติ  ตสมฺา  สา 
                                        อภิ.๑๒๘  
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ภาวนา  กมฺม  ฯ  อุปริภาวนา  อาทิภูต  กมฺม  ปริกมมฺ  ปรกิมฺม 
อาทิ  ยสฺส  อุปจารสฺส  โส  ปรกิมฺมาทิ  ปรกิมฺมาทิโน  อุป-ฺ 
ปชฺชนกาโล  ปริกมฺมาทิกาโล  ฯ  ปฺตฺติ  อารมฺมณ  เยส 
จิตฺตุปฺปาทาน  เต  ปฺตฺตารมฺมณา  ฯ 
        [๒๓๗]  าณสมฺปยุตฺตกามาวจรกุสลานิ  เจว  อภิฺา- 
กุสลฺจาติ  อิมานิ  ปฺจ  จิตฺตานิ  กสฺมา  อรหตฺตมคฺคผล  วชฺเชนฺติ 
อารมฺมณ  น  กโรนฺตีติ  เหตุปุจฺฉ  สนฺธาย  อรหตฺต...นานีติ 
ปท  เปตฺวา  เสข...ตนโตติ  ปเท  เหตุ  ปกฺขิตฺโต  ฯ  อิมานิ 
ปฺจ  จิตฺตานิ  อรหตฺตมคฺคผลวชฺชิตาลมฺพนานิ  กสฺมา  เสข... 
ปวตฺตนโต  อิเมส  จิตฺตานนฺติ  โยชนา  ฯ 
        อร...นานีติ  ปน  ฯ  วุตฺตินโย  ฯ  ติสฺโส  สิกฺขา 
สิกฺขนฺตีติ  เสขา  เย  ปุคฺคลา  ฯ  ปุถ ู พหู  กิเลเส  ชเนนฺตีติ 
ปุถุชชฺนา  เย  ปุคฺคลา  ฯ  เสขา  จ  ปุถชุชฺนา  จ  เสขปุถุชชฺนา 
เสขปุถุชฺชนาน  สนฺตาโน  เสข...สนฺตาโน  ฯ  เอวสทฺโท  อเสข- 
สนฺตาน  นิวตฺเตติ  ฯ  ปวตฺติยเต  ปวตฺตน  ภาวสาธน  ฯ  เสข- 
เสฺววาติ  ปวตฺตนาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ปวตฺตนโตติ  วชชฺิตาติ 
ปเท  าปกเหตุ  ฯ  โปฏเก  ปน  อรหตฺตมคฺคผลวชฺชิตสพฺพา- 
ลมฺพนานีติ  วุตฺต  ฯ  ฏีกาจริเยน  ปน  อกฺขรทฺวย  วชฺเชตฺวา 
อุทฺธริตฺวา  ปต  ฯ  ต  วจน  น  วิรชฺุฌติ  วุตฺตินเยน  อธิปฺปาย- 
วเสน  ปตตฺตา  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๘  
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        [๒๓๘]  วุตฺตมตฺถ  ทฬฺห  กโรนฺติ  อาห  เสขาปติอาทึ  ฯ 
หิ  สจฺจ  เสขาป  โลกิยจิตฺต  เปตฺวา  อร...น  สกฺโกนฺติ 
อนธิคตตฺตา  ตถา  ปถุุชชฺนาทโย  โสตปนฺนาทีน  ปาฏิปุคฺคลิก 
จิตฺต  ชานิตุ  น  สกโฺกนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        เสขาติ  น  สกโฺกนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อปสทฺโท  สมฺภา- 
วนตฺโถ  ฯ  โส  ปเคว  ปถุชฺุชโนติ  ญาเปติ  ฯ  หิสทโฺท  ทฬฺหี  ฯ 
เปตฺวาติ  น  สกฺโกนฺตีติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  โลกิยจิตฺตนฺติ 
เปตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อรหโตติ  มคฺคผลาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
มคฺค...ลิกนฺติ  ปททฺวย  จิตฺตนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  มคฺคผล 
อิติ  สงฺขาต  กถิต  มคฺคผลสงฺขาต  ฯ  ปฏิ  วิสุ  ภูโต  ปุคฺคโล 
ปฏิปุคฺคโล  กมฺมธารโย  ฯ  ปฏิปุคฺคเล  ปวตฺต  ปาฏิปุคฺคลิก  ตมธิเตติ- 
อาทินา  ณิโก  ฯ  จิตฺตนฺติ  ชานิตุนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ชานิตุนฺติ 
น  สกโฺกนฺตีติ  ปเท  สมปฺทาน  ฯ  อน...ตตฺตาติ  ฯ  สกโฺกนฺตีติ 
ปเท  เหตุ  ฯ  อนธิคตสฺส  ภาโว  อนธิคตตฺต  ฯ  ตถาสทฺโท 
อนธิคตตฺตาติ  ปท  อากฑฺฒติ  ฯ  ปถุชฺุชนาทโยติ  น  สกฺโกนฺตีติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  เสขา  อรหโต  มคฺคผล  น 
ชานนฺตีติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  โสตา...ทีนนฺติ  จิตฺตนฺติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ปุถชฺุชนโน  อาทิ  เยส  เสขาน  เต  ปุถุชชฺนาทโย  ฯ 
โสตาปนฺโน  อาทิ  เยส  เสขาน  เต  โสตาปนฺนาทโย  ฯ  ปุถชฺุชโน 
โสตาปนฺนาทีน  มคฺคผลจิตฺต  น  ชานาติ  ฯ  โสตาปนฺโน  สกทาคามิ- 
                                                อภิ.๑๒๘  
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อนาคามีน  มคฺคผลจิตฺต  น  ชานาติ  ฯ  สกทาคามิอนาคามิสฺส 
มคฺคผลจิตฺต    น  ชานาติตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
        [๒๓๙]  ยทิ  ปุถชฺุชนาทโย  โสตาปนฺนาทีน  มคฺคผลจิตฺต  น 
ชานนฺติ  เอว  สติ  สพฺเพสเมว  มคฺคผลาน  ปฏิกฺเขโป  กตฺตพฺโพ 
กสฺมา  อรหตฺตมคฺคผลสฺเสว  ปฏิกฺเขโป  กโตติ  โจทน  มนสิกตฺวา 
อาห  เสขานนฺตฺยาทึ  ฯ  เสขาน...ปวตฺติ  อตฺถิ  อิติ  ตสฺมา 
อรหตฺต...เขโป  อาจริเยน  กโต  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  มคฺโค  จ  ผลฺจ  มคฺคผล 
มคฺคผลสฺส  ปจฺจเวกฺขณ  มคฺค...ขณ  ฯ  ปเรส  สนฺตาโน 
ปรสนฺตาโน  ปรสนฺตาเน  คต  ปวตฺต  ปรสนฺตานคต  ฯ  ปรสนตฺาน- 
คตฺจ  ต  มคฺคผลฺจาติ  ปร...ผล  ปรสนฺตานคต  มคฺคผล 
อารมฺมณ  เอติสฺสา  อภิฺายาติ  ปร...รมฺมณา  ฯ  ปริกมฺมสฺส 
ปวตฺตนกาโล  ปริกมฺมกาโล  ฯ  อภิฺาย  สมฺปยุตฺต  จิตฺต 
อภิฺาจิตฺต  ฯ  เอวสทฺโท  กุสลชวน  นิวตฺเตติ  ฯ  มคฺโค  จ 
ผลานิ  จ  มคฺคผลานิ  ฯ  ปริจฺฉินฺทิยเต  ปริจฺฉินฺทน  ภาวสาธน  ฯ 
ปริจฺฉินฺทนสฺส  กาโล  ปร.ิ..กาโล  ฯ  จสทฺโท  มคฺคผล...ขเณสุ 
จ  ปริกมฺมกาเล  จ  ปร.ิ..กาเล  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  สมา... 
มานนฺติ  โสตาปนฺนาทินา  อตฺตนา  สทิสาน  เหฏ ิมาน  โสตา- 
ปนฺนาทีน  เสขาน  ฯ  จสทฺโท  อตฺตโน  อตฺตโน  จ  เหฏ ิมานฺ- 
จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  มคฺคผลานิ  เอว  ธมฺมา  มคฺค...ธมฺมา  ฯ 
                                        อภิ.๑๒๘  
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กุสลานิ  ชวนานิ  กุสลชวนานิ  ฯ  ปวตฺตน  ปวตฺติ  ฯ  อรหตฺต- 
มคฺโค  จ  อรหตฺตผลฺจ  อรหตฺตมคฺคผล  ฯ  อุตฺตรปเท  อรหตฺต- 
สทฺทโลโป  ฯ  เอวสทฺโท  เหฏ ิมมคฺคผลานิ  นิวตฺเตติ  ฯ 
ปฏิกฺขิปน  ปฏิกฺเขโป  ฯ  เสขานนฺติ  อตฺถีติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ 
อตฺตโนติ  มคฺคผลาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  มคฺค...เณสุ  ปริกมฺม- 
กาเล  ปร.ิ..กาเล  จาติ  ปทตฺตย  ปวตฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
ปร...ณายาติ  อภิฺายาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อภิฺายาติ 
ปริกมฺมาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อภิ...เนวาติ  ปริจฺฉินฺทนาติ  ปเท 
กรณ  ฯ  มคฺคผลานนฺติ  ปริจฺฉินฺทนาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อตฺตโน 
อตฺตโนติ  ปททฺวย  มคฺคผลาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  สมานานนฺติ 
เหฏ ิมานนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เหฏ ิมานนฺติ  มคฺคผลาติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  มคฺค...ธมฺเมติ  อารพฺภาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อารพฺภาติ 
ปวตฺตีติ  ปเท  สมานกาลกริิยา  ฯ  กุส...นานนฺติ  ปวตฺตีติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปวตฺตีติ  อตฺถีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อิตีติ 
ปฏิกฺเขโปติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อร...ลสฺเสวาติ  ปฏิกฺเขโปติ  ปเท 
กมฺม  ฯ  ปฏกิฺเขโปติ  กโตติ  ปเท  กมมฺ  ฯ 
        [๒๔๐]  กามาวจราทีน  กุสลชวนาน  โคจรภาว  าเปนฺโต 
อาห  กามาวจราตฺยาทึ  ฯ  กามาว...โคจรภาว  คจฺฉนฺติ  ฯ 
        กามาวจรฺจ  มหคฺคตฺจ  ปฺตฺติ  จ  นิพฺพานฺจ 
กามา...นานิ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  สงฺขาราน  สมฺมสน 
                                                อภิ.๑๒๘  
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สงฺขารสมฺมสน  ฯ  กสิเณ  ปวตฺต  ปริกมฺม  กสิณปริกมฺม  ฯ 
ทานฺจ  ปจฺจเวกฺขณฺจ  ธมฺมสฺสวนฺจ  สงฺขารสมฺมสนฺจ 
กสิณปริกมฺมฺจ  ทานปจฺจ...ปรกิมฺมานิ  ฯ  สกฺกจฺจานิ  จ  ตานิ 
ทานปจฺจเวกฺขณ...กมฺมานิ  จาติ  สกฺกจฺจทาน...กมฺมานิ  ฯ 
สกฺกจฺจทาน...กมฺมานิ  อาทีนิ  เยส  อสภุปริกมฺมาทีน  ตานิ 
สกฺกจฺจทาน...กมฺมาทีนิ  ฯ  ตานิ  ตานิ  อารมฺมณานิ    ตตทา- 
รมฺมณานิ  กมฺมธารโย  ฯ  ปุพฺเพ  พินทฺาคโม  ฯ  ตตทารมฺมเณสุ 
ปวตฺตา  ตตทารมฺมณิกา  ฯ  ตมธิเต...สุ  จ  ณิโก  ฯ  ตตทา- 
รมฺมณิกา  จ  ตา  อภิฺาโย  จาติ  ตตทา...อภิฺา  ฯ 
โคตฺรภู  จ  โวทานฺจ  โคตฺรภูโวทาน  โคตฺรภูโวทานสฺส  กาโล 
โคตฺรภู...กาโล  ฯ  ตตฺถ  ปมมคฺคปุเรจาริก  จิตฺต  โคตฺรภู 
นาม  ฯ  เสสมคฺคตฺตฺยสฺส  ปุเรจาริก  โวทาน  นาม  ฯ  โวทายตีติ- 
โวทาน  ย  จิตฺต  โวทายติ  สชฺุฌติ  อิติ  ตสฺมา  ต  จิตฺต 
โวทาน  ฯ  วิอวปุพฺโพ  ทา  สุทฺธิมฺหิ  กตฺตุ...ส ุ จ  ฯ  ทิพฺพจกฺขุ 
อาทิ  เยส  ทพฺิพโสตาทีน  ตานิ  ทิพฺพจกฺขฺวาทีนิ  ฯ  รูปสฺส  วิชานน 
รูปวิชานน  รูปวิชานน  อาทิ  เยส  สทฺทวิชานนาทีน  ตานิ 
รูปวิชานนาทีนิ  รูปวิชานนาทีน  กาโล  รูป...กาโล  ฯ  จสทฺโท 
สกฺกจฺจ...ทีส ุ จ  ปริ...กาเล  จ  โคตฺร...กาเล  จาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ  ภวน  ภาโว  โคจโร  ภาโว  โคจรภาโว  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๘  
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        กามา...นานีติ  คจฺฉนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  เสข...นานนฺติ 
ทาน...กมฺมาติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ  สกฺก...ทีสุ  จ  ปริ...กาเล 
จ  โคตฺร...กาเล  จ  รูป...กาเล  จาติ  จตุปฺปท  คจฺฉนฺตีติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  ตตทา...านนฺติ  ปริกมฺมาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ทิพฺพ...ทีหีติ  วิชานนาติ  ปเท  กรณ  ฯ  กุส...นานนฺติ  โคจราติ 
ปเท  สมฺปทาน  ฯ  โคจรภาวนฺติ  คจฺฉนฺตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๒๔๑]  สพฺพถาป  สพฺพาลมฺพนานีติ  ปทสฺส  อธิปฺปาย 
าเปนฺโต  อาห  สพฺพถาปตฺยาทึ  ฯ  สพฺพ...นานีติ  ปทสฺส  ฉ 
จิตฺตานิ  กามา...ลมฺพนานิ  อกุสลาทโย  วิย  ปเท...นานิ  น  ปน 
อิติ  อตฺโถ  ฯ 
        สพฺพถา...นานีติ  ปทสฺสาติ  อตฺโถติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ 
กามา...เสนาติ  สพฺพถาปติ  ปทสฺส  วิวรณ  ฯ  กามา..เสนาติ 
สพฺพาลมฺพนานีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  สพฺพานิ  จ  จิตฺตานิ 
โลกุตฺตรานิ  จาติ  สพฺพโลกุตฺตรานิ  ฯ  กามาวจรานิ  จ  มหคฺคตานิ 
จ  สพฺพโลกตฺุตรานิ  จ  ปฺตฺติ  จ  กามา...ปฺตฺติโย  กามา... 
ปฺตฺตีน  วโส  กามา...วโส  ฯ 
        [๒๔๒]  นน ุ กามาวจร...ปฺตฺตีติ  วตฺตพฺพ  กสฺมา 
สพฺพโลกุตฺตราติ  วจน  วุตฺตนฺติ  ปุจฺฉา  ฯ  สจฺจ  เหฏา 
อรหตฺตมคฺคผลวชฺชิตาติ  วุตฺตตฺตา  อิมสฺมึ  โลกุตฺตราธิกาเร 
สพฺพสทฺโท  ปกฺขิตฺโตติ  ฯ  อถวา  ฯ  อภิธมฺมฏีกากาเรน 
                                                อภิ.๑๒๘  
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อานนฺทาจริเยน  นิพฺพาน  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณานาคตสาณาน 
อารมฺมณ  น  โหติ  อิติ  ตสฺมา  ต  สพฺพสทฺโท  โลกุตฺตเรเยว 
สนฺธาย  ปกขิฺตฺโต  ฯ  สพฺพถาปติ  สพฺพา...นานีติ  ปเท  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  สพฺพ  อาลมฺพน  เยส  จิตฺตาน  ตานิ  สพฺพาลมฺพนานิ  ฯ 
นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  อกุส...ทโยติ  อุปมา  ฯ 
อกุสลา  อาทิ  เยส  าณวิปฺปยุตฺตาทีน  เต  อกุสลาทโย  ฯ 
วิยสทฺโท  อุปมาโชตโก  ฯ  ปเท...นานีติ  จิตฺตานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
อิตีติ  อตฺโถติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  อตฺโถติ  ลิงฺคตฺโถ    ฯ  ปเทเสน 
อวยเวน  สพฺพ  อาลมฺพน  เยส  จิตฺตาน  ตานิ  ปเทสสพฺพาลมฺพนานิ  ฯ 
ปเทส...นานติี  อิมินา  สพฺพสทฺโท  สปฺปเทสนิปฺปเทสวเสน  ทุพฺพิโธ  ฯ 
เตสุ  สปฺปเทส  สพฺพ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๒๔๓]  วุตฺตวจน  สาเธนฺโต  อาห  กิริยาตฺยาทึ  ฯ  หิ 
สจฺจ  กิริยา...วตฺติย  กิฺจิ  อารมฺมณ  คโคจร  นาม  เนว 
อตฺถิ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  สพฺพธมฺม  ชานาตีติ  สพฺพฺ ู  ภควา  ฯ 
สพฺพฺุโน  ภาโว  สพฺพฺุตา  ฯ  สพฺพฺุตา  เอว  าณ 
สพฺพฺุตาณ  ฯ  กวฺจาทิ...สุ  จาติ  สุตฺเตน  สโยคปเร  อสติป 
มชฺเฌ  รสฺเส  ฯ  สพฺพฺุตาณ  อาทิ  เยส  าณาน  ตานิ 
สพฺพ...ณาทีนิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  อนาคตสาณปุพฺเพนิวาสาณาน 
คหณ  ฯ  สพพฺฺุตาณาทีน  วโส  สพฺพ...วโส  ฯ 
                                                อภิ.๑๒๙  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 195 

                        ตติยปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา  195 
 
ปวตฺตน  ปวตฺติ  ฯ  สพฺพฺุาณาทิวเสน  ปวตฺติ  สพฺพ... 
วตฺติ  ฯ  โวฏพฺพนสฺส  จาติ  อฏานปฺปยุตฺโต  จสทฺโท  สพฺพ... 
วตฺติย  จ  ตปุ...ติยฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ปุเร  จรตีติ 
ปุเรจารี  โวฏพฺพน  ปุเร  จรติ  ปวตฺตติ  อิติ  ตสฺมา  ต 
โวฏพฺพน  ปุเรจารี  ฯ  จร  คติย  ตสสฺีลาทีสุ  ณีตฺวาวี  วาติ 
จสทฺเทน  ณี  ฯ  ปุเรจารี  เอว  ปุเรจาริก  ฯ  สพฺพโต  โกติ  สกตฺเถ 
โก  ฯ  กฺวจา...ส ุ จ  ฯ  มชเฺฌ  รสโฺส  ฯ  เตส  กิริยาชวนาทีน 
ปุเรจาริก  ตปุ...ริก  ตปุเรจาริกสฺส  วโส  ตปุ...วโส  ตปุเร- 
จาริกวเสน  ปวตฺติ  ตปุ...วตฺติ  ฯ  ตตนฺติป  ฯ  ต    น  ยุตฺต  ฯ 
กสฺมา  ฯ  กิรยิาชวนานนฺติ  ปรามสิตพฺพสฺส  เอกตฺตา  ฯ  น  จาติ 
จสทฺโท  เอวสทฺทตฺโถ  ฯ  น  กิฺจีติ  ปาโ  ฯ  น  โคจร 
อโคจร  ฯ 
        กริิยา...นานนฺติ  ปวตฺตีติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  สพฺพ...วตฺติย 
ตปุ...ติยนฺติ  ปททฺวย  น  อตฺถีติ  ปเท  อาธาโร  กาลสตฺตมี  วา  ฯ 
โวฏพฺพนสฺสาติ  ปวตฺตีติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ 
กิฺจีติ  อตฺถีติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ  อโค...นามาติ  อตฺถีติ  ปเท 
วิกติกตฺตา  ฯ 
        กริิยาชวนานนฺตฺยาทิวจเน  อยมธิปฺปาโย  าณสมฺปยุตฺต 
กามาวจรกิริยาชวน  สพพฺฺุตาณวสปฺปวตฺต  สพฺพ  กามาวจร 
อารมฺมณ  กโรติ  สพฺพ  มหคฺคต  อารมฺมณ  กโรติ  สพฺพ  โลกุตฺตร 
                                                อภิ.๑๒๙  
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อารมฺมณ  กโรติ  สพฺพ  ปฺตฺตึ  อารมฺมณ  กโรติ  ฯ 
กิริยาชวนสฺส  สพฺพโลกุตฺตรารมฺมณกรณ  เอว  เวทิตพฺพ  ฯ  มยา 
ลทฺธ  มคฺคผล  กึ  อารมฺมณ  กตฺวา  กิเลเส  สมุจฺฉินฺทิ  ปฏิปฺปสฺสมฺภิ 
จาติ  จ  ทสฺสนกาเลเยว  มคฺคผล  อารมฺมณ  กโรติ  ฯ  มยา 
ลทฺธสฺส  มคฺคผลสฺส  อารมฺมณ  กินฺติ  จ  ทสฺสนกาเลเยว  นิพฺพานิ 
อารมฺมณ  กโรติ  ฯ  เตน  วุตฺต  มคฺคผลฺจ  นิพฺพานิ 
ปจฺจเวกฺขติ  ปณฺฑิโตติ  ฯ  เอว  สพฺพฺุตาณวสปฺปวตฺต 
กิริยาชวน  กามาวจรมหคฺคตสพฺพโลกุตฺตรปฺตฺตีติ  สพฺพารมฺมณ 
อารมฺมณ  กโรติ  ฯ  ปุพฺเพนิวาสาณอนาคตสาณวสปฺปวตฺต 
กิริยาภิฺาชวน  อตฺตโน  ปุพฺเพ  ปวตฺตกฺขนฺเธ  ปสฺสติ  อตฺตนา 
ปวตฺตโคตฺตกุลาทีนิ  ปสสฺติ  อาวาสาทโย  ปสฺสติ  ฯ  อนาคตส- 
าณวสปฺปวตฺต  กิริยาภิฺาชวน  อนาคเต  สพฺพ  อารมฺมณ 
ปสฺสติ  ฯ  โวฏพฺพนมฺป  สพฺพ  อารมฺมณ  อารมฺมณ  กโรติ  ฯ 
สามฺญโวฏพฺพน  น  อิจฺฉิต  ฯ  โวฏพฺพน  อาวชฺชนกิจฺจ  กตฺวา 
สพฺพฺุตาณาทิโต  ปุเร  ปวตฺต  อธิปฺเปต  สพฺพฺุตาณาทิ- 
สทิสเมว  สพฺพ  อารมฺมณ  ชานาตีติ  ฯ 
        [๒๔๔]  อารุปฺเปสุ...ลมฺพนานีติป  วจเน  เหตุ  าเปนฺโต 
อาห  ปมาตฺยาทึ  ฯ  ป...ลมฺพนตฺตาติ  มหคฺคตาลมฺพนานีติ 
ปเท  เหตุ  ฯ  อารุปฺเปสูติ  นิทฺธารณ  ฯ  ทุติ...ถานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
มห...นานีติ  ทุติ...ถานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปมฺจ  ตติยฺจ 
                                        อภิ.๑๒๙  
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ปมตติย  ปมตติยฺจ  ต  อารุปฺปฺจาติ  ปม...รุปฺป  ฯ 
ปมตติยารุปฺป  อาลมฺพน  เยส  ทุติยจตุตฺถาน  ตานิ  ป... 
พนานิ  ปม...นาน  ภาโว  ปม...นตฺต  ฯ  ปม...นตฺตาติ 
เหตุ  ปม  ปกฺขิปตฺวา  อารุปฺเปสุ...นานีติ  วจน  ปจฺฉา  ปตนฺ- 
ตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
        [๒๔๕]  เสสานิ...นานีติ  เอตฺถ  สรูปฺเจว  เหตฺุจ 
าเปนฺโต  อาห  เสสานิตฺยาทึ  ฯ  เสสานิ...ลมฺพนานีติ  ปน  ฯ 
ปณฺณรสาติ  รูปา...รานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  รูปา...รุปฺปานีติ 
ปททฺวย  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  อิตีติ  เอกวีสตีติ 
ปทสฺส  สรูป  ฯ  เอกวีสตีติ  จิตฺตานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  กส.ิ..ตีสูติ 
ปวตฺตนาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  กสิณ  อาทิ  เยส  ปฺตฺตีน 
ตา  กสิณาทโย  ฯ  อาทิสทฺเทน  อสุภโกฏาสานาปานสฺสติ- 
กสิณุคฺฆาฏิมากาสนตฺถิภาวปฺตฺตีน  คหณ  ฯ  กสิณาทโย  จ 
ตา  ปฺตฺติโย  จาติ  กสิ...ปฺตฺติโย  ฯ  ปวตฺตนโตติ 
ปฺ...ณานีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ปฺ...ณานีติ  จิตฺตานีติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ 
        [๒๔๖]  คาถาย  อตฺถ  าเปนฺโต  อาห  เตวีตฺยาทึ  ฯ 
เตวี...วเสนาติ  ปฺจวีสตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  เตวีสติ  จ 
ตานิ  กามาวจรวิปากานิ  จาติ  เตวี...กานิ  ฯ  เตวีสติ...ปากานิ 
จ  ปฺจทฺวาราวชฺชนฺจ  หสนฺจ  เตวีส...สนานิ  เตวีส...นาน 
                                                อภิ.๑๒๙  
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วโส  เตวี...วโส  ฯ  ปฺจวีสตีติ  จิตฺตานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
จิตฺตานีติ  ปธานปท  ปกขิฺตฺต  ฯ  จิตฺตานีติ  ภวนฺตีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  ปรตฺิตมฺหีติมสฺส  วิวรณ  กามา...เนเยวาติ  ฯ  ปริตฺตสทฺโท 
รกฺขนาทิวาจโกป  อตฺถ ิ ตสฺมา  กามา...เยวาติ  วิวรติ  ฯ 
กามา...เยวาติ  ภวนฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  กามาวจร  เอว  อาลมฺพน 
กามา...ลมฺพน  ฯ  สุอุจฺจารณตฺถ  ยาคโม  ฯ  เอวสทฺโท  สพฺพวากฺยาน 
เอวสทฺทตฺถสหิโต  ปกฺขิตฺโต  ฯ  เอวสทฺโท  รูปารูปาวจรปฺตฺติ- 
นิพฺพานานิ  นิวตฺเตติ  ฯ  ภวนฺตีติ  ปท  ปฺจวีสติตฺยาทินามปทสฺส 
กิริยาปทาเปกฺขตฺตา  ปกฺขิตฺโต  ฯ 
        [๒๔๗]  กสฺมา  กามาวจร  ปริตฺต  นามาติ  อาห  กามา- 
วจรนฺตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  กามาวจร  มห...วิย  อิติ  ตสฺมา 
ปริตฺต  ฯ 
        กามาวจรนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  หิสทโฺท  ทฬฺหี  ฯ  มห...ทโยติ 
อุปาทายาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  มหคฺคต  อาทิ  ยสฺส  โลกุตฺตรสฺส  ต 
มหคฺคตาทิ  ฯ  อุปาทายาติ  ขณฺฑิต  วิยาติ  ปเท  วิเสสน  ฯ 
มนฺทา...ตายาติ  ขณฺฑิต  วิยาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน    เหตุ 
วา  ฯ  มนโฺท  อปฺโป  อานุภาโว  ยสฺส  กามาวจรสฺส  ต 
มนฺทานุภาโว  มนฺทานุภาวสฺส  ภาโว  มนฺท...วตา  ฯ  ปรโิตติ 
ขณฺฑิตนฺติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  ขณฺฑิต  วิยาติ  กามาวจรนฺติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อตฺตสทฺโท  อาทานวาจโกป  อตฺถิ  ตสฺมา 
                                        อภิ.๑๒๙  
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ขณฺฑิตนฺติ  วิวรติ  ฯ  วิยสทฺโท  นิปาตาปนตฺถ  ปกฺขิตฺโต  ฯ 
อิตีติ    เหตุ  ฯ  ปริตฺตนฺติ  สฺา  ฯ  ปริโต  อตฺต  ปริตฺต 
ขณฺฑิตวตฺถุ  ปฺจมีตปฺปุริโส  ฯ  ปริตฺต  วิยาติ  ปรตฺิต 
อุปมาตทฺธิต  ฯ 
        [๒๔๘]  ฉ  จิตฺตานิ...ทินา  สพฺพตฺถ  เอกวีสตฺยาทิปเทสุ 
สาว...ทฏพฺพา  ปณฺฑิเตน  ฯ 
        ฉ  จิตฺตานิ  มหคฺคเตเยว  ภวนฺติ  ฯ  เอวสทฺโท  ปริตฺตาทโย 
นิวตฺเตติ  ฯ  ฉ  จิตฺตานิ...อิติ  อาทิ  ยสสฺ  นยสฺส  โส 
ฉ...อาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  เอกวีสติ  โวหาเรตฺยาทีน  คหณ  ฯ  ฉ 
จิ...อาทินาติ  ทกฺพฺพาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  สพฺพตฺถาติ 
ทฏพฺพาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  สาว...ชนาติ  ทฏพฺพาติ  ปเท 
กมฺม  ฯ  อวธาริยเต  นิจฺฉิยเต  อวธารณ  สห  อวธารเณน 
วตฺตตีติ  สาวธารณา  สาวธารณา  จ  สา  โยชนา  จาติ 
สาว...ชนา  ฯ 
        [๒๔๙]  วตฺถ.ุ..วเสน  จาติ  ปททฺวย  สงฺคโหติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  วิภชน  วิภาโค  วตฺถูน  วิภาโค  วตฺถุวิภาโค  ฯ 
ตานิ  จกฺขาทีนิ  วตฺถูน ิ นสิฺสยานิ  เยส  จิตฺตาน  ตานิ  ตพฺพตฺถุกานิ 
ตพฺพตฺถุกานิ  จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  ตพฺพ...ตานิ  ฯ  ปริจฺฉิชชฺน   
ปริจฺเฉโท  ตพฺพตฺถุกจิตฺตาน  ปริจฺเฉโท  ตพฺพ...เฉโท  ตพฺพตฺถกุ- 
จิตฺตปริจฺเฉทสฺส  วโส  ตพฺพตฺถุ...วโส  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
                                        อภิ.๑๒๙  
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วตฺถุวิภาคโต...สงฺคโหติ  อิท  อธิปฺปายวเสน  วุตฺต  ฯ  วิคฺคโห 
ปน  วตฺถูน  สงฺคโห  วตฺถุสงฺคโหติ  ฯ 
        [๒๕๐]  จิตฺตเจตสิกา  เอเตสุ  จกฺขฺวาทีสุ  ตนฺนิสฺสยตฺตา 
วสนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เอตานิ  จกฺขฺวาทีนิ  วตฺถูน ิ ฯ 
        เอเตสูติ  วสนฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  จิตฺต...สกิาติ  วสนฺตีติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  ตนฺนิ...ยตฺตาติ  วสนฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ตานิ 
จกฺขฺวาทีนิ  นิสฺสยานิ  เอเตส  จิตฺตเจตสิกานนฺติ  ตนฺนิสฺสยา- 
ตนฺนิสฺสยาน  ภาโว  ตนฺนิสฺสยตฺต  ฯ 
        [๒๕๑]  กาม...ลพฺภนฺตีติ  ปเท  ฐเปตฺวา  ปริปุ...ภนโตติ 
เหตุ  ปกฺขิตฺโต  ฯ  ปริปุณฺณินฺทฺริยสฺส  สตฺตสฺส  ตตฺเถว  กามโลเก 
อุปลพฺภนโต  ลพฺภนฺติ  ฯ 
        ปร.ิ..ยสสฺาติ  อุปลพฺภนโตติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ตตฺเถวาติ 
อุปลพฺภนโตติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อุป...นโตติ  ลพฺภนฺตีติ  ปเท 
าปกเหตุ  ฯ  ปริปุณฺณานิ  จกฺขฺวาทีนิ  อินฺทฺริยานิ  ยสฺส  สตฺตสฺส 
โส  ปริ...ทรฺโิย  ฯ  เอวสทฺโท  รูปารปูโลก  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๒๕๒]  ปสทฺทสฺส  คุณ  าเปนฺโต  อาห  ปสทฺเทนาตฺยาทึ  ฯ 
ปสทฺเทน...เกสฺจิ  จกฺขฺวาทิวตฺถูน  อสมฺภว  ทีเปติ  าเปติ 
อาจริโย  ฯ 
        ปสทฺเทนาติ  ทีเปตีติ  ปเท  กรณ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
อนฺธ...เสนาติ  อสมฺภวนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อนฺโธ  จ 
                                                อภิ.๑๒๙  
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พธิโร  จ  อนธฺพธิรา  เต  อาทิ  เยส  อฆานกาทีน  เต  อนฺธพธิราทโย 
อนฺธพธิราทีน  วโส  อนธฺ...วโส  ฯ  เกสฺจีติ  อสมฺภวนฺติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อสมฺภวนฺติ  ทีเปตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๒๕๓]  ฆานาทิตฺตย  นตฺถีติ  ปน  ฯ  พฺรหมฺาน...สพฺภาวโตติ 
เหตุ  ปกฺขิตฺโต  ฯ  พฺรหฺมาน...วโต  ฆานาทิตฺตย  นตฺถีติ 
โยชนา  ฯ 
        กามิยนตีฺติ  กามา  เย  กามคุณา  สตฺเตหิ  กามิยนฺติ 
อิจฺฉิยนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เต  กามคุณา  กามา  ฯ  วิรชชฺติ 
เอตายาติ  วิราคา  ปุคฺคโล  เอตาย  ภาวนาย  วิรชชฺติ  อิติ 
ตสฺมา  สา  ภาวนา  วิราคา  ฯ  กาเมสุ  วิราคา  กามวิราคา 
กามวิราคา  จ  สา  ภาวนา  จาติ  กาม...วนา  ฯ  วสน  สมตฺถน 
วโส  กามวิราคภาวนาย  วโส  กาม...วโส  ฯ  คนฺโธ  จ  รโส 
จ  โผฏพฺพฺจ  คนฺธรสโผฏพฺพานิ  ฯ  วิรชชฺึสูติ  วิรตฺตา  เย 
พฺรหฺมาโน  ฯ  วิรตฺตาน  ภาโว  วิรตฺตตา  ฯ  ตานิ  คนฺธรส- 
โผฏพฺพานิ  วิสยา  เยส  ปสาทาน  เต  ตพฺพิสยา  ฯ  ตพฺพิสยา  จ 
เต  ปสาทา  จาติ  ตพฺพิสยปฺปสาทา  ฯ  ปสทฺโท  น  เกวล 
คนฺธรสโผฏพฺเพสุ  วิรชชฺนนฺติ  าเปติ  ฯ  วิรชชฺน  วิราโค  ฯ 
สมฺภวน  วิชชฺมานตา  สมฺภโว  ฯ  วิราคสฺส  สมฺภโว 
วิราคสมฺภโว  ฯ 
                                        อภิ.๑๒๙  
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        พฺรหฺมานนฺติ  วิรตฺตตายาติ  ปเท  ภาวโยเค  ฉฏ ี  วิราคาติ 
ปเท  วา  สมพฺนฺโธ  ฯ  กาม...เสนาติ  วิรตฺตาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
คนฺธ...เพสูติ  วิรตฺตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  วิรตฺตตายาติ  วิราคาติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน    เหตุ  วา  ฯ  ตพฺพิ...เทสุปติ  วิราคาติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  วิรา...วโตติ  นตฺถีติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
        [๒๕๔]  จกฺขฺวาทิทฺวย  รูปโลเก  กิมตฺถ  อตฺถติี  อาห 
พุทฺธตฺยาทึ  ฯ  พุทฺธ...ทฺวย  ตตฺถ  รูปโลเก  อุปลพฺภติ  ฯ 
        พุทฺธสสฺ  ทสฺสน  พุทฺธทสฺสน  ฯ  ธมฺมสฺส  สวน  ธมฺมสฺสวน  ฯ 
พุทฺธทสฺสนฺจ  ธมฺมสฺสวนฺจ  พุทฺธ...สวนานิ  ตานิ  อาทีนิ   
เยส  สงฺฆทสฺสนาทีน  ตานิ  พุทฺธ...ทนีิ  พุทฺธ...นาทีนิ  เอว 
อตฺโถ  ปโยชน  พุทฺธ...อตฺโถ  ต  พุทฺธ...อตฺถ  ฯ  อาลปเน 
จาติ  จสทฺเทน  ตุมตฺเถ  ปมา  ฯ  สินติฺ  สิสฺส  อ  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  จกฺขุ  จ  โสตฺจ  จกฺขุโสตานิ  ฯ  น  วิรตฺตา 
อวิรตฺตา  อวิรตฺตาน  ภาโว  อวิรตฺตภาโว  ฯ 
        พุทฺธ...อตฺถนฺติ  อวิรตฺตาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  จกฺขุโสเตสูติ 
อวิรตฺตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อวิ...วโตติ  อุปลพฺภตีติ  ปเท 
เหตุ  ฯ  จกฺขฺวาทิทฺวยนฺติ  อุปลพฺภตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ตตฺถาติ 
อุปลพฺภตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
        [๒๕๕]  อรูป...วิชชฺนฺตีติ  ปน  ฯ  ตตฺถ  ฉ  วตฺถูนีติ 
ปธานปท  ปกฺขิตฺต  ฯ  อร.ู..วโตติ  เหตุ  ปกฺขิตฺโต  ฯ  อรูปน...เลน 
                                                อภิ.๑๒๙  
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ตตฺถ  อรูปโลเก  สพฺเพน  สพฺพ  สพฺพากาเรน  รูป...โต  น 
สวิชฺชนฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  รูป  เอเตส  พฺรหฺมาน  อตฺถีติ  รูปโน  ฯ 
รูเปสุ  วิราคา  รูปวิราคา  รูปวิราคา  จ  สา  ภาวนา  จาติ 
รูป...วนา  รปูวิราคภาวนาย  พล  รูป...พล  ฯ  สพฺเพน  สพฺพนฺติ 
นิปาตสมุทาโย  ฯ  รูปสสฺ    ปวตฺติ  รปูปฺปวตฺติ  ฯ  น  ภาโว  อภาโว 
อวิชฺชมานตา  ฯ 
        อรูปนนฺติ  อภาวโตติ  ปเท  สมปฺทาน  ฯ  รปู...พเลนาติ 
อภาวโตติ  ปเท  เหตุการณ  ฯ  ตตฺถาติ  ปวตฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
สพฺเพน  สพฺพนฺติ  อภาวโตติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  รูป...ติยาติ 
อภาวาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อภาวโตติ  น  สวิชฺชนฺตีติ  ปเท 
เหตุ  ฯ 
        [๒๕๖]  ปฺจวิฺาณธาตุ  มโนธาตุ  มโนวิฺาณธาตูติ 
ติณฺณ  ปทาน  วจนตฺถ  าเปนฺโต  อาห  ปฺจาติ  อาทึ  ฯ 
        ปฺจ  จ  ตานิ  วิฺาณานิ  จาติ  ปฺจวิฺาณานิ  ฯ 
ปฺจสทฺเทน  มโนวิฺาณ  นิวตฺเตติ  ฯ  เอวสทฺโท  อวธารณ- 
กมฺมธารยสมาสภาว  าเปติ  ฯ  น  สตฺโต  นิสฺสตฺโต  ฯ  ชีโว 
นิชฺชีโว  ฯ  นิสฺสตฺโต  จ  โส  นิชชฺีโว  จาติ  นิสฺสตฺตนิชฺชีโว 
นิสฺสตฺตนิชฺชีโว  เอว  อตฺโถ  สภาโว  น.ิ..วตฺโถ  ฯ 
        ปฺจ...เนวาติ  สฺ ี  ฯ  นิสฺสตฺต...เถนาติ  ธาตุโยติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ธาตุโยติ  สฺา  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๐  
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        นิสฺสตฺตนิชฺชีวตฺเถน  ธาตุโยติ  อธิปฺปายวิคฺคโห  ฯ  ปฺจ- 
วิฺาณานิ  เอว  ธาตุโย  ปฺจ...ตุโย  อวธารณปุพฺพกมฺม- 
ธารโย  ฯ 
        [๒๕๗]  มนน  อารมฺมณสฺส  ชานน  มนน  ภาวสาธน  ฯ 
มน  าเณ  นนฺทาทีหิ  ยุ  ฯ  มนน  เอว  มนนมตฺตา  ฯ  มตฺตสทฺโท 
เอวสทฺทตฺเถ  วตฺตติ  ฯ  เตน  วิสิฏวิชานน  นิวตฺเตติ  ฯ  มนนมตฺตาติ 
ธาตูติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ธาตุ...ธาตูติ  ปททฺวย  ลงฺิคตฺโถ  ฯ 
มนน  วิชานน  มโน  มโน  เอว  ธาตุ  มโนธาตุ  ฯ  เอเตสโม 
โลเปติ  อการสฺโส  ฯ 
        [๒๕๘]  มโนเยว...ธาตุ  จ  อิติ  ตสฺมา  มโน...ธาตุ  ฯ 
เอวสทฺโท  อวธารณปุพฺพกมฺมธรยสภาว  าเปติ  ปฺจวิฺาณฺจ 
นิวตฺเตติ  ฯ  วิสิฏ  วิชานน  วิสิฏวิชานน  วิสิฏวิชานน  เอว 
กิจฺจ  วิสิฏ...กิจฺจ  ฯ  ยุชชฺน  โยโค  วิสิฏวิชานนกิจฺเจน  โยโค 
วิสิฏ...โยโค  ฯ  จสทฺโท  น  เกวล  มโน  วิฺาณ  นามาติ 
าเปติ  ฯ 
        มโนเยวาติ  สฺ ี  ฯ  วิสิ...โยคโตติ  วิฺาณนฺติ  ปเท 
เหตุ  ฯ  วิฺาณนฺติ  สฺา  ฯ  นิสสฺ...เถนาติ  ธาตุ  จาติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  เหตุ  วา  ฯ  ธาตูติ  สฺา  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ 
มโน...ธาตูติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
                                        อภิ.๑๓๐  
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        วิเสเสน  อารมฺมณ  ชานาตีติ  วิฺาณ  ฯ  วิฺาณฺจ 
สา  ธาตุ  จาติ  วิฺาณธาตุ  ฯ  มโน  เอว  วิฺาณธาตุ 
มโน...ธาตุ  ฯ 
        [๒๕๙]  ฉฏ ีตปฺปุริส  วิกปฺเปนฺโต  อาห  มนโสตฺยาทึ  ฯ 
วา  มนโส  มนสฺส  สมฺพนฺธินี  วิฺา...อิติ  ตสฺมา  มโน...ธาตุ  ฯ 
        มนโสติ  เอตฺถ  สมฺปฏิจฺฉนฺนปฺจทฺวาราวชฺชนสงฺขาตา  มโน- 
ธาตุเยว  อธิปฺเปตา  น  มโนวิฺาณธาตุ  ฯ  มนโสติ  สมฺพนฺธินติี 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  สมฺพนฺธินีติ  วิฺาณธาตูติ  ปเท  วิเสสน  ฯ 
วิฺาณธาตูติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ 
        [๒๖๐]  กถ  วิฺาณธาตุ  มนสฺส  สมฺพนฺธินติี  ปุจฺฉ 
สนฺธายาห  สา  หิตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  สา  วิฺาณธาตุ  อนนฺตร- 
ปจฺจยโต  มนโตเยว  สมปฺฏิจฺฉนฺนสงฺขาตมนโต  สมฺภูย  ปวตฺติตฺวา 
มนโสเยว  ปฺจทฺวาราวชฺชนสงฺขาตมนสฺส  ปจฺจยภูตา  อิติ  ตสฺมา 
สา  วิฺาณธาตุ  มนโส  สมฺพนฺธินี  โหตีติ  โยชนา  ฯ 
        สาติ  ลงฺิคตฺโถ  โหตีติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ  หสิทฺโท 
ทฬฺหี  ฯ  มนโตเยวาติ  สมฺภูยาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  เอวสทฺโท 
น  อฺมนโตติ  นิวตฺเตติ  ฯ  อน...จยโตติ  มนโตติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  สมฺภูยาติ  ภูตาติ  ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  มนโสเยวาติ 
ปจฺจยาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  เอวสทฺโท  น  อฺมนสฺสาติ 
                                        อภิ.๑๓๐  
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นิวตฺเตติ  ฯ  ปจฺจโย  หุตฺวา  ภวตีติ  ปจฺจยภูตา  ภวงฺคุปจฺเฉโท  ฯ 
ปจฺจยภูตาติ  สาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  สมฺพนฺธินีติ  ปเท 
เหตุ  ฯ  มนโสติ  สมฺพนฺธนิีติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  สมฺพชฺฌตีติ 
สมฺพนฺธินี  ยา  มโนวิฺาณธาตุ  ฯ  อินีปจฺจโย  ฯ  สมฺพนฺธินีติ 
โหตีติ  ปเท  วิกติกตฺตา  ฯ 
        มโนวิฺาณธาตุ  มโนธาตุยา  สมฺพนฺธินี  กถนฺติ  ปุจฺฉา  ฯ 
สมฺปฏิจฺฉนฺน  ปวตฺตติ  ตทนนฺตร  สนฺตีรณโวฏวนตทาลมฺพน- 
อตีตภวงฺคจลนภวงฺคุปจฺเฉทปฺจทฺวาราวชฺชนนฺติ  เอว  มโนธาตุยา 
สมฺพนฺธินี  มโนวิฺาณธาตูติ  ฯ 
        [๒๖๑]  ตถาวเสสาตฺยาทีสุ  สมฺพนฺธ  าเปนฺโต  อาห 
สนฺตีรณตฺยาทึ  ฯ  สนฺตีรณ...ตึสธมฺมา  น  เกวล  มโนธาตุเยว  หทย 
นิสฺสาย  ปวตฺตนฺติ  ตถา  หทย...อิติ  สมฺพนฺโธติ  โยชนา  ฯ 
        สนฺตีรณาน  ตย  สนฺตีรณตฺตย  ฯ  อฏ  จ  ตานิ 
มหาวิปากานิ  จาติ  อฏ...กานิ  ฯ  ปฏฆิาน  ทฺวย  ปฏิฆทฺวย  ฯ 
ปโม  มคฺโค  ปมมคฺโค  ฯ  หสิต  อุปฺปาเทตีติ  หสิตุปฺปาท  ฯ 
ปณฺณรส  จ  ตานิ  รูปาวจรานิ  จาติ  ปณฺณ...รานิ  ฯ  จสทฺโท 
สนฺตีรณตฺยาทีสุ  โยเชตพฺโพ  ฯ  วสน  สมฺพชฺฌน  วโส  ฯ 
สนฺตีร...วเสนาติ  ปท  ปวตฺตนฺตีติ  อิมินา  สมฺพนฺธิตพฺพนฺติ  สงฺกา 
สิยา  ตสฺมา  ตนฺนิวตฺตนตฺถ  ปวตฺตาติ  ปท  ปกฺขิตฺต  ฯ 
ปวตฺตนฺตีติ  ปวตฺตา  ตึสธมฺมา  ฯ  อวเสสาติ  ปท  อปาทาน 
                                                อภิ.๑๓๐  
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อเปกฺขติ  ตสฺมา  ยถา...ธาตูหีติ  อปาทาน  ปกฺขิตฺต  ฯ  มโนธาตุ 
จ  มโนวิฺาณธาตุ  จ  มโน...ธาตุโย  ฯ  ยถาวุตฺตา  จ 
ตา  มโนธาตุมโนวิฺาณธาตุโย  จาติ  ยถา...ตุโย  ฯ  อาสนฺเน 
วุตฺต  มโนธาตุ  คเหตฺวา  ปม  มโนธาตุ  วุตฺตา  ฯ  อวสิสฺสนฺตีติ 
อวเสสา  ตึสธมฺมา  ฯ  มโน...ขาตาติ  อปาทาน  จ  ปธานฺจ 
อเปกฺขติ  ตสฺมา  ตึสธมฺมาติ  ปธานปท  ปกฺขิตฺต  ฯ  มโน- 
วิฺาณธาตุโย  อิติ  สงฺขาตา  มโน...ขาตา  ฯ  ตึส  จ  เต 
ธมฺมา  จาติ  ตึสธมฺมา  ฯ  มโน...สงฺขาตา  จาติ  เอตฺถ  จสทฺโท 
สมฺปณฺฑนตฺโถ  ตสฺมา  จสทฺทสฺส  อตฺถ  าเปนฺโต  อาห 
น  เกวล  มโนธาตุเยวาติ  ฯ  เอวสทฺโท  มโนวิฺาณธาตุ 
นิวตฺเตติ  ฯ  อาทิมฺหิ  ปต  ตถาติ  ปท  อุปริปเท  สมฺพชฺฌตีติ 
าเปนฺโต  หทยนฺติ  ปทสฺส  อาทิมฺหิ  ตถาติ  ปท  เปติ  ฯ 
ตถาติ  ยถา  มโนธาตุ  หทย  นิสฺสาย  ปวตฺตติ  ตถาตฺยา- 
ธิปฺปาโย  ฯ 
        สนฺตีรณ...จรานฺจาติ  ฉปท  วเสนาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
วเสนาติ  ปวตฺตาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺตา  อวเสสา... 
ขาตาติ  ติปท  ตึสธมฺมาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ยถา...ธาตูหีติ 
อวเสสาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  ตึสธมฺมาติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  เกวลนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท  กิริยา- 
วิเสสน  ฯ  มโน...เยวาติ  ปวตฺตตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ตถาติ 
                                        อภิ.๑๓๐  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 208 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  208 
 
นิทสฺสน  ฯ  หทยนฺติ  นิสสฺายาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ 
สมฺพนฺโธติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๒๖๒]  หทย  นิสฺสาเยว  ปวตฺตนฺตีติ  วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต 
อาห  สนฺตีรณตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  เอกาทส  สนฺตีร...กานิ 
ทฺวารา...น  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  อนีวรณาวตฺถสฺส  ปฏิฆสฺส  อภาวโต 
ตสห...นตฺถ ิ ฯ  อารุปฺเป  ปเคว  กึ  วตฺตพฺพ  ฯ  ปมมคฺโคป... 
น  อุปฺปชชฺนติฺ  อิติ  เอว  สพฺพานิป  เตจตฺตาฬีส  เอตานิ 
จิตฺตานิ  หทย...ปวตฺตนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        สนฺตีรณฺจ  มหาวิปากานิ  จ  สนฺตี...ปากานิ  ฯ  หิสทฺโท 
ทฬฺหี  ฯ  ปฺจทฺวารสฺส  อภาโว  ทฺวาราภาโว  ฯ  สนฺตีรณ- 
ตทาลมฺพนาทิกิจฺจสฺส  อภาโว  กิจฺจาภาโว  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
นีวริยเต  ปฏเิสธิยเต  นีวรณ  ภาวสาธน  ฯ  ฌานุปปฺตฺติยา 
นิเสธนนฺตฺยตฺโถ  ฯ  อวฏ ิยเต  นิยมิยเต  อวตฺถา  ภาวสาธน  ฯ 
อวปุพฺโพ  า  คตินิวุตฺตมฺหิ  อิตฺถิย...วาติ  อ  กฺวจิ  ธาตูติ- 
อาทินา  สฺส  โถ  วคฺเค  โฆ  ปุน  อา  ฯ  นีวรณ  เอว  อวตฺถา 
นีวรณาวตฺถา  ฯ  ยถา  อฺเ  โลภาทินีวรณา  ฌานุปฺปตฺติยา 
นิเสธกาป  อนิเสธกาป  โหนฺติ  น  ตถา  ปฏโิฆ  ปฏิโฆ  ปน 
อนิเสธโกตฺยาธิปฺปาโย  ฯ  อนีวรณาวตฺถุสฺสาติป  ฯ  ตนฺน  ยุตฺต  ฯ 
น  ภวน  อภาโว  ฯ  เตน  ปฏิเฆน  สหคตานิ  ตสหคตานิ  ฯ 
                                        อภิ.๑๓๐  
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ตสหคตานิ  จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  ตสหคตจิตฺตานิ  จ  ทฺวินฺน 
สมุโห  ทฺวย  ตสหคตจิตฺตาน  ทฺวย  ตสหคตจิตฺตทฺวย  ฯ  ปสทโฺท 
สมฺภาวนตฺโถ  ฯ  ปเคว  อารุปฺเปติ  อิท  สมฺภวนตฺถทีปน  ฯ 
ปมมคฺโคปติ  ปสทฺโท  น  เกวล  ปฏฆิทฺวย  อารุปฺเป  นตฺถีติ 
าเปติ  ฯ  ฆุสิยเต  กสิยเต  ปุคฺคเลนาติ  โฆโส  สทฺโท  ฯ  ฆุส 
สทฺเท  วิสรุชปทาทิโต  ณ  ฯ  ปรโต  ตฺปุคฺคลโต  ปวตฺโต 
โฆโส  ปรโตโฆโส  อลตฺุตสมาโส  ฯ  ปรโตโฆโส  เอว  ปจฺจโย 
ปรโตโฆสปจฺจโย  ฯ  อารุปฺเป  ปรโตโฆสปจฺจยสฺส  อภาโว  ปร... 
ภาโว  ฯ  สณุนฺตีติ  สาวกา  ชนา  ฯ  อารุปฺเป  อนุปฺปชฺชิยเต 
อนุปฺปชฺชน  ฯ  พุทฺโธ  จ  ปจฺเจกพุทฺโธ  จ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธา  ฯ 
จสทฺโท  อฏานปฺปยุตฺโต  อนุปฺปชชฺนโต  จ  อนิพฺพตฺตนโต  จาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ  มนุโน  อปจฺจ  มนุสฺโส  ฯ  อโต  ณี  วาติ  วาสทฺเทน 
อุสฺโส  ฯ  โลกิยนฺติ  ทิสสฺนฺติ  เอตฺถ  ปชาย  ปฺุาปฺุานิ 
ตวิปาโก  จาติ  โลโก  ฯ  ลุก  ทสฺสเน  สพฺพโต...วาติ  อ 
อฺเสุ  จ  อุสฺโส  ฯ  มนุสฺโส  เอว  โลโก  มนุสสฺโลโก  ฯ 
อนิพฺพตฺติยเต  อนิพฺพตฺตน  ฯ  จสทฺโท  รูปาวจรานิ  จาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ  กายสฺส  อภาโว  กายาภาโว  ฯ  รูปวิราคภาวนาย  วโส 
พล  รูป...วโส  ฯ  ตทารมฺมเณสูติ  รูปกสิณาทิอารมฺมเณสุ  ฯ 
ต  รูป    อารมฺมณ  เยส  ฌานาน  ตานิ  ตทารมฺมณานิ  ฯ 
ปสทฺโท  น  เกวล  อารมฺมเณสุ  วิรตฺตาติ  าเปติ  ฯ  วิรตฺตาน 
                                        อภิ.๑๓๐  
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พฺรหฺมาน  ภาโว  วิรตฺตภาโว  ฯ  สพฺพานิปตฺยาทิ  นิคมน  ฯ 
เตจตฺตาฬีสาติ  อิท  มโนธาตุวิฺาณธาตูหิ  สทฺธึ  ตึส  มโน- 
วิฺาณธาตุโย  สนฺธาย  ปกฺขิตฺต  ฯ 
        สนฺตี...ปากานีติ  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  เอกา- 
ทสาติ  สนฺตี...ปากานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ทฺวารา...ภาวโต 
จาติ  ปททฺวย  น  อุปฺปชชฺนฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อารปฺุเปติ  น 
อุปฺปชฺชนฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ปฏิฆสฺสาติ  อภาวโตติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ    ฯ  อนี...วตฺถสฺสาติ  ปฏิฆสฺสาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
อภาวโตติ  นตฺถีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ตสห...ทฺวยนฺติ  นตฺถีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  รูปโลเกปติ  นตฺถีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ปเควาติ 
นิปาโต  ฯ  อารุปฺเปติ  ปเควาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ป...โคปติ 
น  อุปฺปชชฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ปร...ภาเวนาติ  อนุปฺปชฺชนโตติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  เหตุ  วา  ฯ  ปรโต...ภาเวติป  ฯ  ปุริโมว 
ยุตฺโต  ฯ  สาวกานนฺติ  อนุ...นโตติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อนุ... 
นโต  อนิ...นโตติ  ปททฺวย  น  อุปฺปชชฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  พุทฺธ... 
นฺจาติ  อนิ...นโตติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  มน.ุ..กโตติ 
อฺตฺถาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  อฺตฺถาติ  อนิพฺพตฺตนโตติ  ปเท 
อาธาโร  หสนจิตฺตฺจ  รูปา...รานีติ  ปททฺวย  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  กายาภาวโตติ  น  อุปปฺชฺชนฺตีติ  ปเท  เหตุ    ฯ 
อรูปนนฺติ  ภาวโตติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  รูป...วเสนาติ  วิรตฺตาติ 
                                        อภิ.๑๓๐  
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ปเท  กรณ  ฯ  ตทา...เณสูติ  ฌาเนสูติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ฌาเนสุปติ  วิรตฺตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  วิร...วโตติ  น  อุป-ฺ 
ปชฺชนฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อรูปภเวติ  น  อุปฺปชชฺนฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
อิตีติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  สพฺพ...ฬีสาติ  ติปท 
จิตฺตานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  จิตฺตานีติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
หทยนฺติ  นิสสฺาเยวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  นิสฺสาเยวาติ  ปวตฺตนฺตีติ 
ปเท  สมานกาโล  ฯ 
        [๒๖๓]  อวเสสา  กสุลากุสลกฺรยิานุตฺตรวเสน  ปน  นิสฺสาย 
วา  อนิสฺสาย  วา  ปวตฺตนฺตีติ  เอตฺถ  วจเน  โยชน  ญาเปนฺโต 
อาห  ปฺจรูปาติ  อาทึ  ฯ  ปฺจรูปา...นิ  จ  อิติ  อิเมส 
จิตฺตาน  วเสน  สมฺพชฌฺเนน  เทฺว...ปวตฺตนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        อวเสสา...วเสนาติ  เอตฺถ  อวเสสาติ  ปทสฺส  อปาทานฺเจว 
กุสลา...นุตฺตราติ  ปทสฺส  สรูปฺจ  าเปนฺโต  ปฺจรูปาวจรโต... 
อิเมส  วเสนาติ  อาห  ฯ  กุสลา...วเสนาติ  อิท  อิมินา  ปเทน 
สมฺพชฺฌตีติ  าเปนฺโต  เทฺวจตฺตาฬีสวิธาติ  ปกฺขิปติ  ฯ 
        ปฺจ...รโตติ  อวเสสานีติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  อวเสสานีติ 
ทฺวาท...ลานติี  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ทฺวาท...ลานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
ทฺวาทส  จ  ตานิ  โลกิยกุสลานิ  จาติ  ทวฺาทส...ลานิ  ฯ  ปฏ.ิ.. 
ยโตติ  อวเสสานีติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  อวเสสานีติ  ทส...ลานีติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ทส...ลานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ทส  จ  ตานิ 
                                        อภิ.๑๓๐  
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อกุสลานิ  จาติ  ทส...ลานิ  ฯ  ปฺจ...กรฺิยาหีติ  อวเสสานีติ 
ปเท  อปาทาน  ฯ  อวเสสานีติ  เตรส...ตานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
เตร...ตานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ปฺจทฺวาราวชฺชนฺจ  หสนฺจ 
รูปาวจรกฺริยา  จ  ปฺจ...กฺริยา  ฯ  เตรส  จ  ตานิ  กรฺิยาจิตฺตานิ 
จาติ  เตร...ตานิ  ฯ  ปมมคฺคโตติ  อวเสสานีติ  ปเท  อปาทาน  ฯ 
 ิอวเสสานีติ  สตฺต...รานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  สตฺต...รานีติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  สตฺต  จ  ตานิ  อนุตฺตรานิ  จาติ  สตฺต...รานิ  ฯ 
จสทฺโท  สมจฺุจโย  ฯ  อิตีติ  อิเมสนฺติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  อิเมสนฺติ 
วเสนาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  วเสนาติ  เทฺว...ฬีสาติ  ปเท  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  วสน  สมฺพชฌฺน  วโส  ฯ  เทฺวจ...วิธาติ  ธมฺมาติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เทฺวจตฺตาฬีส  วิธา  ปการา  เยส  ธมฺมาน  เต 
เทฺวจ...วิธา  ฯ  มโนวิฺาณธาตุสงฺขาตาติ  อิท  อนุวตฺตติ  ฯ 
ธมฺมาติ  ปธานปท  ปกฺขิตฺต  ฯ  ปฺจ...เสนาติ  อิท  นิสฺสายาติ 
ปทสิส  วิเสสนวเสน  ปกฺขิตฺต  ฯ  หทยนฺติ  อิท  อนุวตฺตติ  ฯ 
จตุ...วเสนาติ  อิท  อนิสฺสายาติ  ปทสฺส  วิเสสนวเสน  ปกฺขิตฺต  ฯ 
มโน...ขาตาติ  ธมฺมาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ธมฺมาติ  ปวตฺตนฺตีติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  ปฺจ...เสนาติ  นิสฺสายาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
หทยนฺติ  นิสสฺาย  อนิสฺสายาติ  ปททฺวเย  กมฺม  ฯ  นิสฺสาย  วา 
อนิสฺสาย  วาติ  ปททฺวย  ปวตฺตนฺตีติ  ปเท  สมานกาโล  ฯ  จตุ... 
เสนาติ  อนิสฺสายาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  วิวิเธน  กมฺเมน 
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อวกโรนฺตีติ  โวการา  เย  ขนฺธา  วิวิเธน  กมฺเมน  อวกโรนฺติ 
อวกิรนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เต  ขนฺธา  โวการา  ฯ  วิอวปุพฺโพ  กร 
กิรเณ  วิส...โต  ณ  ณโลปวุฑฺฒิ  โอ  อวสฺส  ฯ  ปฺจ  จ 
เต  โวการา  จาติ  ปฺจโวการา  ฯ  ภวนฺติ  เอตฺถ  เทเส  สตฺตาติ 
ภโว  ฯ  ปฺจโวการาน  ภาโว  ปฺจโวการภโว  ปฺจโวการภวสฺส 
วโส  ปฺจ...วโส  ฯ  จตุโว...เสนาติ  ปเทป  เอเสว  นโย  ฯ 
โปฏเก  อวเสสา  กุสลากสุลกฺริยานุตฺตรวเสน  ปน  เทฺวจตฺตาฬีสวิธา 
มโนวิฺาณธาตุสงฺขาตา  ธมฺมา  หทย  นิสฺสาย  วา  อนิสฺสาย 
วา  ปวตฺตนฺตีติ  โยชนา 
        [๒๖๔]  คาถาย  โยชน  าเปนฺโต    อาห  กาเมตฺยาทึ  ฯ 
กาเม  ภเว...อิติ  โยชนา  ฯ 
        กามิยตีติ  กาโม  โย  ภโว  ตณฺหาย  กามิยติ  อิจฺฉิยติ 
อิติ  ตสฺมา  โส  ภโว  กาโม  ฯ  ภโวว  อธิปฺเปโต  น  ตณฺหาติ 
าปนตฺถ  ภเวติ  ปกฺขิตฺต  ฯ  ภวนฺติ  เอตฺถ  เทเส  สตฺตาติ 
ภโว  ฯ  ฉ  จ  ตานิ  วตฺถนูิ  จาติ  ฉวตฺถูนิ  ฯ  ฉวตฺถูน ิ
นิสฺสยนฺตีติ  ฉวตฺถุนิสฺสิยา  ยา  วิฺาณธาตุโย  ฯ  วิฺาณธาตุโยติ 
ปธานปท  ปกฺขิตฺต  ฯ  รปู  เอตฺถ  ภเว  อตฺถีติ  รโูป  ฯ  ภเวติ 
อิท  รูปตณฺหานิเสธนตฺถ  ปกฺขิตฺต  ฯ  ติวตฺถูนิ  นิสสฺยนฺตีติ  ติวตฺถุ- 
นิสฺสิตา  ฯ  ฆานาทีน  ตย  ฆานาทิตฺตย  ฆานาทิตฺตย  วชฺชิตา 
ฆานา...ชิตา  ฯ  จตฺตาโร  วิธา  ปการา  เยส  วิฺาณธาตูน 
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ตา  จตุพฺพิธา  ฯ  นตฺถ ิ รปู  เอตฺถ  ภเวติ  อรูโป  ฯ  อรูโป  เอว 
อารุปโป  ฯ  ภเวติ  ตณฺหานิเสธนตฺถ  ปกฺขิตฺต  ฯ  ธาตูติ  เอตฺถ 
มโนวิฺาณธาตุ  อธิปฺเปตาติ  กตฺวา  มโนวิฺาณาติ  ปกฺขิตฺต  ฯ 
        กาเมติ  ภเวติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ภเวติ  มตาติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  ฉว...สตฺตาติ  ปททฺวย  วิฺา...ตุโยติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  วิฺา...ตุโยติ  มตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  รูเปติ  ภเวติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ภเวติ  มตาติ  ปเท  อาธาโรฯ  ติว...พิธาติ 
ติปท  วิฺาณ...ตุโยติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  วิฺา...ตุโยติ 
มตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อารปฺุเปติ  ภเวติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ภเวติ 
มตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อนิสฺสิตา  เอกาติ  ปททฺวย  มโน... 
ธาตูติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  มโน...ธาตูติ  มตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
มตาติ  กมฺมวาจก  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ  โยชนาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
คาถาย  ตุสทฺโท  ปาทปูรโณ  ฯ 
        [๒๖๕]  ทุติยคาถาย  สมฺพนฺธ  าเปนฺโต  อาห  กามา- 
ตฺยาทึ  ฯ  กามาวจร...ชายเรติ  อิติ  สมพฺนฺโธ  ฯ 
        กามาวจรวิปากานิ  จ  ปฺจทฺวาราวชฺชนฺจ  ปฏิฆทฺวฺจ 
หสนฺจ  กามา...หสนานิ  กามา...หสนาน  วโส  กามา... 
วโส  ฯ  เตจตฺตาฬีส  จิตฺตานิ  นิสฺสายาติ  เอตฺถ  เอวสทฺโท  อธิปฺ- 
เปโตติ  าปนตฺถ  เอวสทฺโท  ปกฺขิตฺโต  ฯ  ตโตเยวาติ  เตจตฺตาฬีส- 
จิตฺตโต  ฯ  เอวสทฺโท  อวธารณตฺโถ  ฯ  อวเสสา...ฬีส  วิฺาณ- 
                                        อภิ.๑๓๑  
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ธาตุโย  ฯ  อนิสฺสาย  จ  นิสฺสายาติ  อิท  นิสฺสาย  จ  อนิสฺสาย 
จาติ  วิปรีตนเยน  โยชิต  ฯ  จสทฺโท  อฏานปฺปยุตฺโต  เอว- 
สทฺโท  อธิปฺเปโตติ    มนสิกตฺวา  อนิสฺสิตาติ  วุตฺต  ฯ  ชายเรติ 
อิท  ตีสุ  ปเทสุ  โยชิต  ฯ 
        กามา...เสนาติ  สตฺตวีสตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  สตฺต- 
วีสตีติ  กามา...รานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  กามา...รานิ  รูปา... 
มคฺโคติ  ติปท  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ปณฺณรสาติ  รูปา...รานีติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ  เตจตฺตาฬีสาติ  ชายเรติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
นิสฺสาเยวาติ  ชายเรติ  ปเท  สมานกาโล  ฯ  ตโตเยวาติ  อวเสสาติ 
ปเท  อปาทาน  ฯ  อว...วชฺชิตาติ  ปททฺวย  เทฺวจตฺตาฬีสาติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เทฺวจตฺตาฬีสาติ  ชายเรติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
นิสฺสา...จาติ  ปททฺวย  ชายเรติ  ปเท  สมานกาโล  ฯ  ปาการุปฺปาติ 
ชายเรติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  จตฺตา...เยวาติ  ปททฺวย  ปากา- 
รุปฺปาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  สรปู  ฯ  สมฺพนโฺธ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        อิติ  อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  ปฺจิกา  นาม  ตติยปริจฺเฉทตฺถ- 
โยชนา  นิฏ ิตา  ฯ 
                                จตุตฺถปริจฺเฉทตฺถโยชนา 
        [๒๖๖]  เอว  ตติยปรจฺิเฉทตฺถวณฺณน  กตฺวา  อิทานิ  จตุตฺถ- 
ปริจฺเฉทตฺถวณฺณน  กโรนโฺต  อาห  อิจฺเจวนฺตฺยาทึ  ฯ  อิจฺเจว 
ยถา...  วกฺขามิ  อห  อิติ  โยชนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๑  
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        อิจฺเจวนฺติป  นิปาตสมุทาโย  นิทสฺสนตฺโถติ  มนสิกตฺวา 
ยถาวุตฺตนเยนาติ  วิวรติ  ฯ  ปกาโร  วุตฺโต  ยสฺมึ  โส  ยถาวุตฺโต 
ยถาวุตฺโต  นโย  ยถาวุตฺตนโย  ฯ  จิตฺตุปฺปาทานนฺติ  เอตฺถ  จตฺตาโร 
ขนฺธา  คหิตาติ  กตฺวา  จตุนฺน  ขนฺธานนฺติ  วิวรติ  ฯ  จิตฺตุปฺปาเทสุ 
ปจฺเจกนฺตฺยาทีสุ  หิ  จิตฺตเมว  คหิตนฺติ  ฯ  อุปฺปชฺชติ    เอเตน 
ธมฺมสมุเหน  จิตฺตนฺติ  อุปฺปาโท  จิตฺตฺจ  อุปฺปาโท  จาติ  จิตฺตุปฺปาทา 
อสมาหารทฺวนฺโทฺว  ฯ  ชาติชรามรณาทีหิ  สสารทุกฺเขหิ  ขชชฺนฺตีติ 
ขนฺธา  เย  ธมฺมา  ชาติ...เขหิ  ขชนฺติ  ขาทิยนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เต 
ธมฺมา  ขนฺธา  ฯ  ขาท  ภกขฺเน  ขาทามคมาน  ขนฺธนฺธคนฺธา  ฯ 
อุตฺตรสทฺโท  อติกฺกมนตฺเถ  ปวตฺตติ  ตสฺมา  อุตฺตมนฺติ  วิวรติ  ฯ 
เกน  อุตฺตมนฺติ  อาห  เวทนา...คโตติ  ฯ  เวทนาน  วิภาควเสน 
จตฺตาน  สงฺคโห  เวทนาสงฺคโห  เวทนาสงฺคโห  อาทิ  เยส 
เหตุสงฺคหาทีน  เต  เวทนาสงฺคหาทโย  ฯ  วิภชน  วิภาโค  เวทนา- 
สงฺคหาทีน  วิภาโค  เวทนา...ภาโค  ฯ  จิตฺตุปฺปาทานนฺติ  สมฺพนฺธิ- 
ปท  อเปกฺขิตฺวา  ปเภทสงฺคหนฺติ  เอตฺถ  ปเภทสทฺโท  ปกฺขิตฺโต  ฯ 
ปภิชฺชน  ปเภโท  ฯ  สงฺคหณ  สงฺคโห  ฯ  ปเภทสฺส  สงฺคโห 
ปเภทสงฺคโห  ฯ  เหฏา  สงฺคโห  นาม  นียเตติ  วุตฺตตฺตา  เจว 
อิมสฺสป  ปรจฺิเฉทสฺส  ปวตฺตสงฺคหนามตฺตา  จ  ปนุ  อิติ  ปกฺขิตฺต  ฯ 
กาโม  อวจรติ  เอตฺถ  ปเทเสติ  กามาวจโร  กามาวจโร  อาทิ 
เยส  รูปาวจราทีน  เต  กามาวจราทโย  ฯ  อาทิสทฺเทน  รูปารูปา- 
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วจราน  คหณ  ฯ  ติณฺณนฺติ  ปเทน  โลกุตฺตรภูมึ  อวตฺวา  ภูมิ- 
ภาวโต  นิวตฺเตติ  ฯ  ภวนติฺ  เอตฺถ  ปเทเส  สตฺตาทโยติ  ภูม ิ ฯ 
เทฺว  เหตู  ยสฺส  ปุคฺคลสสฺ  โส  ทฺวิเหตุโก  ทฺวิเหตุโก  อาทิ 
เยส  ปุคฺคลาน  เต  ทฺวิเหตุกาทโย  ทฺวิเหตุกาทโย  จ  เต  ปุคฺคลา  จาติ 
ทฺวิเหตุกาทิปุคฺคลา  ฯ  จสทฺโท  ภูมีนฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ภูมิโย  จ 
ปุคฺคลา  จ  ภูมิปุคฺคลา  ภูมิปุคฺคลาน  เภโท  ภูมิปุคฺคลเภโท  ฯ 
ภูมิปุคฺคลเภเทนาติ  ปทสฺส  สมฺพนฺธิตพฺพฏาน  นตฺถิ  ตสฺมา 
ลกฺขิตนฺติ  ปกฺขิตฺต  ฯ  ลกฺขิยเต  ลกฺขิโต  โย  ปวตฺติสงฺคโห  ฯ 
อิท  เอวนฺติ  วจน  นิยมานาการาปนตฺถ  ปกฺขิตฺต  ฯ  อิท  จิตฺต 
เอตฺตเกหิ  จิตฺเตหิ  ปร  อิมสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตร...นิ  โหนฺติ 
อิติ  เอว  ฯ  ปุพฺพาปรนฺติ  เอตฺถ  จิตฺต  คหิตนฺติ  กตฺวา  ปุพฺพา- 
ปรจิตฺเตหีติ  วุตฺต  ฯ  ปุพฺพานิ  จ  อปรานิ  จ  ปุพฺพาปรานิ 
ปุพฺพาปรานิ  จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  ปุพฺพาปรจิตฺตานิ  ฯ  นิยมิย- 
เตติ  นิยามิโต  โย  ปวตฺติสงฺคโห  ฯ  ปฏิสนฺธิปฺปวตฺติยนฺติ  เอก- 
วจนทสฺสน  ปฏิสนฺธิปฺปวตฺตีติ  อตฺถ  โกจิ  คณฺเหยฺย  ตนฺนิวตฺตนตฺถ 
ปฏิสนฺธิปฺปวตฺตีสูติ  วุตฺต  ฯ  ปฏิสนฺธ ิ จ  ปวตฺติ  จ  ปฏิสนฺธิปฺปวตฺติ 
สมาหารทฺวนฺโทฺว  ฯ  ปฏิ...ยนฺติ  เอตฺถ  ตถา  ทฺวนฺเทฺวตฺยาทินา 
เอกตฺตเมว  โหติ  น  นปุสกลิงฺคตฺต  ฯ  ปฏิ...ตีสูติ  อิตริตร- 
โยโค  เอกตฺตนปุสกลิงฺคฺจ  น  โหติ  ฯ  ปวตฺติสทฺทสฺส 
สมฺพนฺธาเปกฺขตฺตา  จิตฺตุปฺปาทานนฺติ  ปกฺขิตฺต  ฯ  ปวตฺตน  ปวตฺติ  ฯ 
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สงฺคหณ  สงฺคโห  ฯ  ปวตฺติยา  สงฺคโห  ปวตฺติสงฺคโห  ปวตฺติ- 
สงฺคโห  อิติ  นาม  ปวตฺติสงฺคโห    นาม  ฯ  ตนฺนามกนฺติ  อิท 
วิวรณ  ฯ  โส  ปวตฺติสงฺคโห  อิติ  นาม  ยสฺส  สงฺคหสฺส  โส 
ตนามโก  ฯ  สงฺคหนฺติ  ปธานปท  ปกขิฺตฺต  ฯ  จตุตฺถปฺจมปริจฺ- 
เฉทสงฺขาต  ปวตฺติสงฺคห  นาม  สงฺคหก  สงฺคหนฺตฺยตฺโถ  ฯ 
สมฺภวสฺส  อนุรูป  ยถาสมฺภว  ฯ 
        อิจฺเจ...เยนาติ  กตฺวาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  จิตฺตุ... 
นนฺติ  ปเภทาติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ  อุตฺตร  อุตฺตมนฺติ  สงฺคหนฺติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เวท...โตติ  อุตฺตมนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ปเภ...หนฺติ  กตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  กตฺวาติ  ปวกฺขามีติ  ปเท 
ปุพฺพกาล  ฯ  ปุนาติ  ปวกขฺามีติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  กามา... 
ติณฺณนฺติ  ภูมีนนฺติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ  ภูมิ...นฺจาติ  เภเทนาติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เภเทนาติ  ลกฺขิตนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ลกฺขิต  นิยามิตนฺติ  สงฺคหนฺติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ  อิทนฺติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอตฺตเกหีติ  ปรนฺติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  อิมสฺสาติ 
อนนฺตรนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อนนฺตรนฺติ  โหตีติ  ปเท  กาล- 
สตฺตมี  ฯ  เอตฺตกานีติ  จิตฺตานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  จิตฺตานีติ 
โหนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  เอวนฺติ  นิยามิตนฺติ  ปเท  อากาโร  ฯ 
ปุพฺพา...หีติ  นิยามิตนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปฏ.ิ..สูติ 
ปวตฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  จิตฺตุ...นนฺติ  ปวตฺตีติ  ปเท 
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สมฺพนฺโธ  ฯ  ปว...มกนฺติ  สงฺคหนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
สงฺคหนฺติ  ป...มีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ยถา...นาติ  ทฺวย  ป....มีติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ  โยชนาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        ภูมิปุคฺคลา  จ  ปุพฺพาปรจิตฺตานิ  จ  อิมสฺมึ  ปวตฺติสงฺคเห 
อาจริเยน  อาสนฺน  คเหตฺวา  อุปฺปฏิปาฏิยา  วุตฺตา  ฯ  ตตฺถ 
ตโต  ทฺวิกฺขตฺตุ  ภวงฺเค  จลิเตตฺยาทินา  อยเมตฺถ  ชวนนิยโมติ 
ปริโยสาเนน  วจเนน  เจว  ปฺจมปริจฺเฉเท  ตตฺถากุสลวิปาโก- 
เปกฺขาสหคตสนฺตีรณนฺตฺยาทินา  จ  ปจฺจาสนฺนมรณสฺสตฺยาทินา  จ 
ปุพฺพาปรจิตฺตานิ  ทฺวิเหตุกานมเหตุกานนฺติ  จ...ปุคฺคลเภโทติ  จ 
ปฺจมปริจฺเฉเท  ปุถุชชฺนา  น  ลพฺภนฺติ...อรยิานริยาป  จาติ 
จ  ปุคฺคลเภโท  ฯ  กามาวจรภูมิย  ปเนตาน...ภูมิวิภาโคติ 
ปฺจมปริจฺเฉเท  ตตฺถ  อปายภูมิ...อรปูภูมิ  จตุพฺพิธา  โหตีติ 
จตุภูมิเภโท  นาม  ฯ 
        [๒๖๗]  นน ุ วตฺถุทวฺาราลมฺพนสงฺคหา  เหฏา  กถิตา 
กิมตฺถ  เต  ปนุ  นิกฺขิตฺตาติ  โจทน  มนสิกตฺวา  ต  ปริหรนฺโต 
อาห  วตฺถุตฺยาทึ  ฯ  วตฺถุทวฺาราล...หา...นิกฺขิตฺตา  อาจริเยน  ฯ 
        วตฺถูน ิ จ  ทฺวารานิ  จ  อาลมิพนานิ  จ  วตฺถุ...นานิ 
วตฺถุทฺวาราลมฺพนาน  สงฺคหา  วตฺถุ...สงฺคหา  ฯ  กถิตาปติ 
อปสทฺโท  โจทกาโภคทีปโน  ฯ 
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        วตฺถ.ุ..สงฺคหาติ  นิกฺขิตฺตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  เหฏาติ 
กถิตาติ  ปเท  อาธาโร  กถิตาปติ  วตฺถุ...สงฺคหาติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  ปริปุณฺณนฺติ  กตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  กตฺวาติ 
ทสฺเสตุนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปวตฺติสงฺคหนฺติ  ทสฺเสตุนฺติ 
ปเท  กมฺม  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ  นิกฺขิตฺตาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ 
ปุนาติ  นิกฺขิตฺตาติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ 
        [๒๖๘]  วิสยปฺปวตฺตีติ  ปทสฺส  วจนตฺถ  าเปนฺโต  อาห 
วิสยาตฺยาทึ  ฯ  วิสิกนฺตีติ๑  วิสยานิ  ยานิ  อารมฺมณานิ  วิสยิธมฺม 
วิสิกนฺติ๑  พนฺธนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ตานิ  อารมฺมณานิ  วิสยานิ  ฯ 
วิปุพฺโพ  สิ  พนฺธเน  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ  จสทฺโท 
สมุจฺจโย  ภวติ  ภาวยติ  จาติ  ภโวตฺยาทีสุ  วิย  ฯ  โส  วิสยาน 
จ  วิสเยสุ  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  โส  จสทฺโท  ตปฺปรุิสทฺทวยภาว 
าเปติ  ฯ  อริยวเสน  ปน  วิสเยสุ  จาติ  จกาโร  วาการตฺโถติ 
วิฺายตีติ  วุตฺต  ฯ  ต  วิรุทฺธ  ฯ  กสมฺา  ฯ  วาสทฺทสฺส 
อวุตฺตตฺตา  ฯ  วิสเยสุ  วาติ  วตฺตพฺพ  สิยา  ฯ  ปวตฺตน  ปวตฺติ  ฯ 
วิสยาน  จิตฺตานนฺติ  ทฺวย  ปวตฺตีติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ทฺวาเร... 
สุ  จาติ  ปวตฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ปวตฺตีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
วิสยาน  ปวตฺติ  วิสยปฺปวตฺติ  ฉฏ ีตปฺปุริโส  ฯ  วิสเยสุ  ปวตฺติ 
วิสยปฺปวตฺติ  สตฺตมีตปฺปุริโส  ฯ 
๑.  วิสิณนฺตีติ  ยุตฺตตร  ฯ  สิธาตุ  หิ  สฺวาทิคณิโก  ฯ 
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        [๒๖๙]  ตตฺถาติ  ปน  ฯ  ฉสุ  เตสุ  ฉกฺเกสุ  นทิฺธารณ  ฯ 
ฉ  วีถิโยติ  ปทสฺส  สรูป  วตฺตพฺพ  เอว  อวตฺวา  กิมตฺถ  จกฺขุ- 
ทฺวารวีถิตฺยาทิ  วุตฺตนฺติ  มนสิกตฺวา  อาห  จกฺขุทฺวาเรตฺยาทึ  ฯ 
จกฺขุทฺวาเร...อาทินา  นเยน  ทฺวาร...อิติ  อธิปฺปาย  ทสฺเสตุ 
วิฺาเปตุ  จกฺขุทฺวาร...ท ิ วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        จกฺขุ  เอว  ทฺวาร  จกฺขุทฺวาร  ฯ  วีถนฺติ  เอตายาติ  วีถ ิ
จิตฺตานิ  เอตาย  อาวลิยา  วีถนฺติ  คจฺฉนฺติ  ปวตฺตนฺติ  อิติ  ตสฺมา 
สา  อาวลิ  วี  ถ ิ [๑]  กาเลตฺยาทินา  ถิปจฺจโย  ฯ  วีถติีมสฺส  วิวรณ 
จิตฺตปรมฺปราติ  ฯ  จิตฺตาน  ปรมฺปรา  ปเวณิ  จิตฺตปรมฺปรา  ฯ 
ปรมฺปรสทฺโท  นิปาโต  ปเวณิวาจโก  ฯ  จกฺขุทฺวาเร  ปวตฺตา  วีถ ิ
จกฺขุทฺวารวีถิ  สตฺตมีตปฺปุริโส  ฯ  จกฺขุทฺวารวีถีติ  อาทิ  ยสฺส 
โสตทฺวารวีถิอาทิกสฺส  โส  จกฺขุทฺวารวีถีติอาทิ  ฯ  ทฺวาราน  วสน 
สมฺพชฺฌน  ทฺวารวโส  ฯ  จกฺขุวิฺาเณน  สมฺพชฌฺตีติ  จกฺขุ- 
วิฺาณสมฺพนฺธินี  ยา  วีถิ  ฯ  อินีปจฺจโย  ฯ  เตน  จกฺขุ- 
วิฺาเณน  ฯ  เอก  อาลมฺพน  ยสฺสา  วีถิยา  สา  เอกาลมฺพนา  ฯ 
เอก  ทฺวาร  เอกทฺวาร  เอกทฺวาเร  ปวตฺตา  วีถิ  เอกทฺวาริกา  ฯ 
เอกาลมฺพนา  จ  สา  เอกทฺวาริกา  จาติ  เอกา...ริกา  เอกา- 
ลมฺพนฺเอกทฺวาริกาย  ภาโว  เอกาลมฺพนเอกทฺวาริกตา  ฯ  สห 
จรติ  ปวตฺตตีติ  สหจรณา  ยา  วีถ ิ ฯ  สหจรณาย  วีถิยา 
ภาโว  สหจรณภาโว  ฯ  จกฺขุวิฺาเณน  สมฺพนฺธนิี  วีถ ิ จกฺขุ- 
๑.  เอตฺถนฺตเร  วี  คมเนติ  ภวติพฺพ  ฯ 
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วิฺาณวีถิ  ตติยาตปฺปุริโส  ฯ  จกฺขุวิฺาณวีถิอิติ  อาทิ 
ยสฺส  โส  จกฺขุวิฺาณวิถีติอาทิ  ฯ  วิฺาาน  วโส  วิฺาณ- 
วโส  ฯ  วาสทฺโท  ทฺวารวเส  วา  วิฺาณวเสน  วาติ 
โยเชตพฺโพติ  ฯ  นามสฺส  โยชนา  นามโยชนา  ฯ 
        จกฺขุทฺวาเรติ  ปวตฺตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ปวตฺตาติ  วีถีติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  วีถ.ิ..ปราติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  จกฺขุ...ทินาติ 
กาตพฺพาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทฺวารวเสนาติ  กาตพฺพาติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  จกฺขุ...ธนิีติ  วีถีติ  ปทสฺส  วิเสสน  วีถีติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เตนาติ  สหาติ  ปเท  สหโยคตติยา  ฯ  สหาติ  เอกาติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  เอกา...ตายาติ  สหจรณาติ  ปเท  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  สห...วโตติ  สมฺพนฺธินีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  จกฺขุ...น 
วาติ  ทฺวย  กาตพฺพาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  วีถีนนฺติ  นามาติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  นามโยชนาติ  กาตพฺพาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อิตีติ 
ทสฺเสตุนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  วีถโิย 
ปน  ทฺวารปฺปวตฺตจิตฺตปฺปวตฺติโยติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        [๒๗๐]  อติมหนฺตาทีน  นิยมน  าเปนฺโต  อาห  อติมหนฺตนฺ- 
ตฺยาทึ  ฯ  อติมหนฺตนฺติอาทีสุ  วจเนสุ  วินิจฺฉโย  ฯ  เอกจิตฺต... 
ยุก  อารมฺมณ  อติมหนฺต  นาม  ฯ  ทฺวิตฺติ...ยุก  อารมฺมณ 
มหนฺต  นาม  ฯ  จตุ...ยกุ  อารมฺมณ  ปริตฺต  นาม  ฯ  ทส... 
ยุก  อารมฺมณ  อติปริตฺต  นาม  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๒  
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        เอก  จิตฺต  เอกจิตฺต  ฯ  ขิยติ  เอตฺถาติ  ขโณ  จิตฺต 
เอตฺถ  กาเล  ขิยติ  อิติ  ตสฺมา  โส  กาโล  ขโณ  ฯ  ขิ  ขเย 
กตฺตุ...ส ุ จาติ  ยุ  อนกา  ยุณฺวูน  รหาทิโต  โน  ณ  ฯ 
เอกจิตฺตสฺส  ขโณ  เอกจิตฺตกฺขโณ  เอกจิตฺตกฺขณ  อตีต 
เอกจิตฺตกฺขณาตีต  ฯ  โสฬส  จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  โสฬสจิตฺตานิ 
โสฬสจิตฺตาน  ขโณ  โสฬสจิตฺตกฺขโณ  ฯ  โสฬสจิตฺตกฺขโณ 
อายุ  ยสฺส  อารมมฺณสฺส  ต  โสฬสจิตฺตกฺขณายุก  ฯ  มหนฺตายุ- 
กตฺตา  อธิก  มหนฺต  อติมหนฺต  ฯ 
        อติมหนฺตาทีสูติ  วินิจฺฉโยติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  เอกจิตฺตกฺ- 
ขณาตีต  อา...ยุกนฺติ  ติปท  อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
หุตฺวาติ  อาคตนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อาปาถนฺติ  อาคตนฺติ  ปเท 
กมฺม  ฯ  อติมหนฺต  นามาติ  สฺา  ฯ 
        เทฺว  วา  ตีณิ  วา  จิตฺตานิ  ทฺวิตฺติจิตฺตานิ  สงฺขโยภย- 
พหุพฺพิหิ  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒีติ  อาทินา  อิสฺส  อ  ฯ  ทฺวิตฺติจิตฺตาน 
ขโณ  ทฺวิตฺติจิตฺตกฺขโณ  ทฺวิตฺติจิตฺตกฺขณ  อตีต  ทวิฺตฺติ... 
ตีต  ฯ  ปณฺณรส  วา  จุทฺทส  วา  จิตฺตานิ  ปณฺณรสจุทฺทส- 
จิตฺตานิ  พหุพฺพิหิ  ฯ  ปณฺณรสจุทฺทสจิตฺตาน  ขโณ  ปณฺณ... 
ขโณ  ปณฺณ...ขโณ  อายุ  ยสฺส  ต  ปณฺณร...ยุก  ฯ 
ทฺวิตฺติ...ยุกนติฺ  ปททฺวย  อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน    ฯ 
มหนฺต  นามาติ  สฺา  ฯ 
                                        อภิ.๑๓๒  
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        จตุจิตฺตกฺขณโต  ปฏฐิายาติ  จตุจิตฺตกฺขณ  กตฺวา  ฯ  จตุ- 
จิตฺตาน  ขโณ  จตุจิตฺตกฺขโณ  ฯ  นวจิตฺตาน  ขโณ  นวจิตฺตกฺ 
ขโณ  นวจิตฺตกฺขณสฺส  ยตฺตโก  ปริจฺเฉโท  ยาวนวจิตฺตกฺขณ 
ยาวนวจิตฺตกฺขณ  อตีต  ยาว...ตีต  ฯ  เตรสจิตฺตาน  ขโณ 
เตรสจิตฺตกฺขโณ  ฯ  อฏจิตฺตาน  ขโณ  อฏจิตฺตกฺขโณ  อฏ- 
จิตฺตกฺขณสฺส  ยตฺตโก  ปรจฺิเฉโท  ยาวอฏจิตฺตกฺขณ  ยาวอฏ- 
จิตฺตกฺขณ  อายุ  ยสฺส  ต  ยาวอฏจิตฺตกฺขณายุก  ฯ  อปฺปายุ- 
กตฺตา  ปริโต  สมนฺตโต  อตฺต  ขณฺฑิต  วิยาติ  ปริตฺต 
อารมฺมณ  ฯ 
        จตุจิตฺตกฺขณโตติ  ปฏายาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  ปฏายาติ 
ยาวนว...  ตีตนฺติ  ปเท  วิเสสน  ฯ  ยาวนว...ตีตนฺติ  อารมฺมณนฺติ 
ปเท  วิเสสน  ฯ  หุตฺวาติ  อฏจิตฺตกฺขณายุกนฺติ  ปเท  วิเสสน  ฯ 
เตรสจิตฺตกฺขณโตติ  ปฏายาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  ปฏายาติ 
ยาวอฏจิตฺตกฺขณายุกนฺติ  ปเท  วิเสสน  ฯ  ยาว...ยกุนฺติ 
อารมฺมนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปริตฺต  นามาติ  สฺา  ฯ 
ทสจิตฺตกฺขณโตติ  ปฏายาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  ปฏายาติ 
ยาวปณฺณรส...ตีตนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ยาว...ตีตนฺติ 
อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปณฺณรสจิตฺตกฺขณสฺส  ยตฺตโก 
ปริจฺเฉโท  ยาวปณฺณรสจิตฺตกฺขณ  ยาว...ขณ  อตีต  ยาว... 
ตีต  ฯ  สตฺตจิตฺตกฺขณโตติ  ปฏายาติ  ปเท  อปาทาน  ฯ  ปฏา- 
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ยาติ  ยาวทฺวิจิตฺตกฺขณายุกนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ยาวทฺวิจิตฺตกฺ- 
ขณายุกนฺติ  อารมฺมณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ทฺวิจิตฺตกฺขณสฺส 
ยตฺตโก  ปริจฺเฉโท  ยาวทฺวิจิตฺตกฺขณ  ฯ  ยาวทฺวิจิตฺตกฺขณ  อายุ 
ยสฺส  ต  ยาวทฺวิจิตฺตกฺขณายุก  ฯ  อปฺปายุกตฺตา  อธิกตร  ปริตฺต 
อติปริตฺต  ฯ  อติมหนฺตารมฺมณ  เอก  ฯ  มหนฺต  ทุวิธ  ฯ  ปริตฺต 
ฉพฺพิธ  ฯ  อติปริตฺตมฺป  ฉพฺพิธเมว  ฯ  ...สจฺจสงฺเขปฏีกาย  ปน 
อฺถา  วณฺเณติ  ฯ 
        [๒๗๑]  สาธกมาห  เอวฺจาติอาทึ  ฯ  เอวฺจ  กตฺวา 
มนสิกรณโต  อาจริโย  วกฺขติ  เอก...ทิวจน  ฯ 
        เอวฺจาติ  กตฺวาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  กตฺวาติ  วกฺขตีติ  ปเท 
เหตุ  ฯ  เอก...ทินฺติ  วกฺขตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  วิภูต  ปากฏ 
อารมฺมณ  ฯ  อวิภูตมปากฏ  อารมฺมณ  ฯ  วิภวติ  ปาตุภวตีติ 
วิภูต  ย  อารมฺมณ  ฯ  วิสทฺโท  ธาตฺวตฺถพาธโก  ฯ  ภู  ปกาเส 
พุธ...ตร ิ ฯ  ปกาส  กฏติ  คจฺฉตีติ  ปากฏ  ย  อารมฺมณ  ฯ 
ปปุพฺโพ  กฏ  คติย  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  เตสุ  วุฑฺฒีติ- 
อาทินา  ปสทฺทสฺส  วุฑฺฒิ  ฯ  น  วิภูต  อวิภูต  ฯ  น  ปากฏ 
อปากฏ  ฯ 
        [๒๗๒]  กถสทฺทสฺส  โก  ปกาโร  กถ  ก  ปการ  กถนฺ- 
ตฺยาทิอตฺโถ  โหติ  ยสฺมา  ตสฺมา  ตสฺส  อตฺถ  าเปนฺโต  อาห 
กถนฺตฺยาทึ  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๒  
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        กถนฺติ  ปน  ฯ  เกน  ปกาเรน  วิสยปฺปตฺติ  เวทิตพฺพาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  เกนตฺยาทินา  กถสทฺโทติ  าเปติ  ฯ  เกน  ปกาเรน 
กถ  ฯ  กิมิเมหิ  ถ  ฯ 
        [๒๗๓]  กิมตฺถ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทาทโย  วุตฺตา  นน ุ
วิสยปฺปวตฺติ  วตฺตพฺพาติ  มนสิกตฺวา  อาห  อติมหนฺตาติอาทึ  ฯ 
กถ  อติ...ปุจฺฉิตฺวา...ต  วิสยววตฺถาน  ปกา...อาทิ  วจน 
อาจริเยน  อารทฺธ  ฯ 
        อติมหนฺต  อาทิ  เยส  วิสยาน  เต  อติมหนฺตาทโย  ฯ 
อติมหนฺตาทีน  วสน  สมพฺชฺฌน  อติมหนฺตาทิวโส  ฯ  ววตฺถิยเต 
อสงฺกริยเต  นิยมิยเต  ววตฺถาน  ภาวสาธน  ฯ  วิสยาน  ววตฺถาน 
วิสยววตฺถาน  ฯ  อตฺถคฺคหณกาเล  ปน  อติ...เสนาติ  เอตฺถ 
กถสทฺโท  ปกฺขิปตพฺโพ  ฯ  จิตฺตกฺขณสฺส  วโส  จิตฺตกฺขณวโส  ฯ 
อุปฺปาทฏ ิติ  อิติ  อาทิ  ยสฺส  วจนสฺส  ต  อุปฺปาทฏ ิตีติอาทิ  ฯ 
        อติ...เสนาติ  ววตฺถานนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
วิสยววตฺถานนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  ปุจฺฉิตฺวาติ  นิทสฺสน  ฯ  ปุจฺฉิตฺวาติ 
อารทฺธนฺติ  ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  จิตฺตกฺขณวเสนาติ 
ปกาเสตุนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตนฺติ  ปกาเสตุนฺติ  ปเท 
กมฺม  ฯ  ปกาเสตุนฺติ  อารทฺธนฺติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  อุปฺปา... 
อาทีติ  อารทฺธนฺติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๒  
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        อุปฺปชชฺนมิจฺจาทินา  กตฺตุสาธน  นิวตฺเตติ  ฯ  อุปฺปชฺชน 
อุปฺปาโท  ภาวสาธน  ฯ  อุปุพฺโพ  ปท  คติย  ภาเว  จ 
ณโลปวุฑฺฒิ  ฯ  อตฺตปฏิลาโภติ  สรูป  าปนตฺถ  ฯ  ปฏลิภน 
ปฏิลาโภ  ฯ  ธมฺมสงฺขาตสฺส  อตฺตโน  ปฏลิาโภ  อตฺตปฏิลาโภ  ฯ 
ภฺชน  ภงฺโค  ฯ  ภาเว  จ  นิคฺคหิตสโยคาทิโน  นสฺส  นิคฺคหิต 
วคฺคนฺต  วา  วคฺเค  กคา  จชาน  ฯ  สนฺโต  สวิชฺชมาโน  รูป 
สภาโว  สรูโป  สรูปสฺส  วินาโส  สรปูวินาโส  ฯ 
        อุภินฺน  อุปฺปาทภงฺคาน  เวมชฺเฌ...นาม  ฯ  อุภินฺนนฺติ 
เวมชฺเฌติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เวมชฺเฌติ  ปวตฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
ภงฺคาภิมุขปฺปวตฺตีติ  สฺ ี  ฯ  ภงฺค  อภิมุขตีติ  ภงฺคาภิมุขา 
ยา   ิติ  ฯ  ปวตฺตนต  ปวตฺติ  ฯ  ภงฺคาภิมุขา  จ  สา  ปวตฺติ 
จาติ  ภงฺคาภิมุขปฺปวตฺติ  ฯ  าน   ิติ  ภาวสาธน  ฯ  า 
คตินิวุตฺติมฺหิ  อิตฺถิยมติยโว  วาติ  าปาทีนมิอี  จ  ฯ 
        [๒๗๔]  เกสฺจิวจน  ทสฺเสตฺวา  ต  ปริหรนโฺต  อาห 
เกจิตฺยาทึ  ฯ  เกจิ  ปน  อาจริยา  จิตฺตสฺส...เธนฺติ  ฯ 
        เกจิ  อภิธมฺมฏีกาการกา  ฯ  อานนฺทาจริย  สนฺธายาห  ฯ 
ครุปุคฺคเล  ห ิ พหุวจนมฺป  ปยชฺุชติ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
        เกจีติ  ปฏิเสเธนฺตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  จิตฺตสฺสาติ   ิตีติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ   ิติกฺขณนฺติ  ปฏิเสเธนฺตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
                                        อภิ.๑๓๒  
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        [๒๗๕]  โก  ปน  เนส  อธิปฺปาโยติ  อาห  อยนฺติอาทึ  ฯ 
หิ  สจฺจ  เนส  อาจริยาน  อธิปฺปาโย  จิตฺตยมเก...อาทินา  นเยน 
ภงฺคุปฺปาทาว  ภควตา  กถติา   ิติกฺขโณ  น  กถิโต  จิตฺตสฺส... 
ป  ยท ิ จ  อตฺถิ   ิติ...จาติ  วจน  วตฺตพฺพ  สิยา 
อุปฺปาโท...อตฺถิ  อิติ  เอว  กสฺสจิ  มต  อิจฺฉิต  อถ  ยทิ 
สิยา  ตตฺถาป  สุตฺตนฺตปาเ  เอกสฺมึ  ...อธิปฺเปตา  อภิธ...ณ 
น  จ  อตฺถิ  ตสฺมา  ยถา...นมฺป   ิติกฺขณสฺส  อภาวเมว 
ทีเปติ  าเปตีติ  โยชนา  ฯ 
        อยนฺติ  อธิปฺปาโยติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  หิสทโฺท  ทฬฺหี  ฯ 
เนสนฺติ  อธิปฺปาโยติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อธิปฺปาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
จิตฺตยมเกติ  กถิตาติ  ปเท  สามฺาธาโร  ฯ  อุปฺป...ปทานนฺติ 
วิภงฺเคติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปฺป...มานนฺติ  เอว  อาทิ  เยส 
ปทาน  ตานิ  อุปฺปา...ทีน ิ ฯ  อุปฺป...ทนีิ  จ  ตานิ  ปทานิ  จาติ 
อุปฺป...ทานิ  ฯ  วิภงฺเคติ  กถิตาติ  ปเท  วิเสสาธาโร  ฯ  ภงฺค... 
ทินาติ  กถิตาติ  ปเท  กรณ  ฯ  ภงฺค...ปนฺน  อิติ  อาทิ  ยสฺส 
โส  ภงฺค...อาทิ  ฯ  ภงฺคุปฺปาทาวาติ  กถิตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
ภงฺโค  จ  อุปปฺาโท  จ  ภงฺคุปฺปาทา  ฯ  เอวสทฺทสฺส  ผล  น 
 ิติกฺขโณติ  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ   ิติกฺขโณติ  กถโิตติ  ปเท 
กมฺม  ฯ 
                                        อภิ.๑๓๑  
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        [๒๗๖]   ิติกฺขณาภาว  ทฬฺห  กาตุ  ปริกปฺปวจน  าเปนฺโต 
อาห  ยทิ  จาติอาทึ  ฯ 
        ยทีติ  ปริกปฺโป  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  จิตฺตสฺสาติ 
 ิติกฺขโณปติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ   ิติกฺขโณปติ  อตฺถีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  ปสทฺโท  น  เกวล  ภงฺคุปฺปาทา  อตฺถีติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
 ิติ...วจนนฺติ  สิยาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  วตฺตพฺพนฺติ  วจนนฺติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๒๗๗]  อุปฺปาโท  ปฺายติ...อฺถตฺต  ปฺายตีติ 
วุตฺตตฺตา   ิติกฺขโณ  อตฺถติี  เอว  กสฺสจิ  มต  อิจฺฉิต  ยทิ  สิยา 
ตตฺถ  สุตฺเต  ปพนฺธฏ ิติเยว  วุตฺตา  น  ขณฏ ิตีติ  าเปนฺโต 
อาห  อถ  มตนฺติอาทึ  ฯ  อุปฺปาโท...อตฺถิ  อิติ  กสฺสจิ  มต 
อิจฺฉิต  อถ  ยทิ  สิยา  ตตฺถาป  สุตฺเต  เอกสฺมึ... ิติเยว 
อธิปฺเปตา  ขณฏ ิติ  น  จ  เนว  อธิปฺเปตาติ  โยชนา  ฯ 
        อถาติ  สิยาติ  ปเท  ปริกปฺโป  ฯ  มตนฺติ  สิยาติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  มนน  อนุชานน  อิจฺฉน  มต  ฯ  มน  อนุชานเน 
ภาวกมฺเมสุ  ต  ฯ  อถวา  อธิปฺเปตาติ  อถวา  มตนฺติ  จ  ปาา  ฯ 
เต  น  สุนฺทรา  ฯ  กสฺมา  ฯ  อุปฺปาโท  จ  วโย  เจว... ิติ 
อตฺถีติ  เจ  มตนฺติ  วกฺขมานตฺตา  ฯ  เอตฺถ  หิ  เจ  มตนฺติ  อิมินา 
สทิส  อุปฺปาโท  ปฺายตีติ  ฯ  ปปุพฺโพ  า  าเณ 
ภาวกมฺเมสุ  โย  อตฺตโน  ปทานิ  [๑]  ปรสฺส  ปทตฺต  สฺส  ทฺวิตฺต  ฯ 
๑.  สทฺทนีติยมฺปน  กฺวจิสทฺโท  ทิสฺสติ  ฯ 

                                                อภิ.๑๓๓  
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วิคมน  วโย  ฯ  วิปุพฺโพ  อย  คติย  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ 
อ  ฯ   ิตสฺส  ธมฺมสฺส  อฺถตฺต  อฺถาภาโว  ฯ  ติฏตีติ 
ฐิโต  โย  ธมโฺม  ฯ  อุปฺปาทวยโต  อฺโ  ปกาโร  อฺถา  ฯ 
สพฺพนาเมหิ  ปการวจเน  ตุ  ถา  ฯ  อฺถา  เอว  อฺถตฺต  ฯ 
อฺเน  ปกาเรนาตฺยตฺโถ  ฯ  ณฺยตฺตตา  ภาเว  ตูติ  ตุสทฺเทน 
สกตฺเถ  ต  กวฺจาทิมชฺฌุตฺยาทินา  มชฺเฌ  รสฺโส  ฯ  อตฺเถ 
สูเจตีติ  สุตฺต  ย  วจน  ฯ  สุตฺต  เอว  สตฺุตนฺต  ฯ  ป ิยเตติ 
ปาโ  ยา  ปาลิ  ปณฺฑิเตน  ป ิยเต  อิติ  ตสฺมา  สา  ปาล ิ
ปาโ  ฯ  ป  วิฺตฺติย  วาจาย๑  วิสรชุปทาทิโต  ณ  ฯ 
สุตฺตนฺต  เอว  ปาโ  สุตฺตนฺตปาโ  ฯ  ตตฺถาปติ  ปสทฺโท  น 
เกวล  เอวมาทิปทาน... ิติกฺขโณ  น  วุตฺโตติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
ปฺายเต  ขายเต  ปฺาณ  ฯ  เกจิวาเท  ปสทฺโท  ธาตฺวตฺถ- 
วาจโก  ฯ  า  อุปฏาเน  นนฺทาทีหิ  ย ุ ฯ    วจิยเต  วจน 
ภาวสาธน  ฯ  ปฺาณสฺส  อตฺโถ  ฯ  จสทฺโท  อุปปฺชฺชนโต  จ 
ปฺาณวจนโต  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ปพนฺธน   ิตธมฺมสฺส 
สนฺตาโน  ปพนฺโธ  ฯ   ิยเต   ิติ  ฯ  ปพนฺเธน   ิติ  ปพนฺธฏ ิติ  ฯ 
น  จ  ขณฏ ิตีติ  เอวสทฺทสฺส  ผล  ฯ  น  จาติ  จสทฺโท 
เอวสทฺทตฺเถ  วตฺตติ  ฯ  เนวาติ  อตฺโถ  ฯ  ขณฏ ิติ  อภิธมฺเม 
อวุตฺตตฺตาป  ลพฺภตีติ  โจทน  สนฺธายาห  น  จาติอาทึ  ฯ 
๑.  ป  วยิตฺตยิ  วาจายนฺติ  สทฺทนีติ  ฯ 

                                                อภิ.๑๓๓  
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ลพฺภิยตีติ  ลพฺภมาโน  ธมฺโม  ฯ  วจิยเต  วจน  น  วจน 
อวจน  ฯ 
        อุปฺปาโทติ  ปฺายตีติ  ปเท  กมมฺ  ฯ  อิตีติ  สุตฺตนฺต 
อิติ    สรูป  ฯ  สุตฺตนฺตปาโตติ  อตฺถีติ  ปเท  เหตุ  ฯ   ิติกฺขโณติ 
อตฺถีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  มตนฺติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  ตตฺถาปติ 
อธิปฺเปตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  เอกสฺมนิฺติ  ธมฺเมติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ  ธมฺเมติ  อนุปฺปชชชฺนโตติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อฺญ- 
ถตฺตสฺสาติ  อนุปฺปชฺชนโตติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฯ  อนุ...โต  จาติ 
ทฺวย  อธิปฺเปตาติ  ปเท  าปกเหตุ  ฯ  ปพนฺธฏ ิติเยวาติ 
อธิปฺเปตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  น  จาติ  ปฏเิสโธ  ฯ  ขณฏ ิตีติ 
อธิปฺเปตาติ  ปเท  กมฺม  ฯ  น  จาติ  อตฺถีติ  ปเท  ปฏเิสโธ  ฯ 
อภิธมฺเมติ  ลพฺภมานสฺสาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ลพฺภมานสฺสาติ 
อวจเนติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อวจเนติ  การณนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ 
การณนฺติ  อตฺถีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ตสฺมาติ  ทีเปตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
การณนฺติ  อตฺถีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ    ทีเปตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
ยถา...สเนติ  อวจนนฺติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อวจนมฺปติ  ทีเปตีติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  อภา...วาติ  ทีเปตีติ  ปเท  กมฺม  ฯ  อิตีติ 
อยนฺติ  ปทสสฺ  สรูป  ฯ 
        อาจริเยหิ  ปน  อิธ  ฏีกายฺเจว  สจฺจสงฺเขปฏีกาทีสุ  จ 
อาทิโต  อุปฺปาทกฺขเณ  อุปฺปชฺชมาน  โน  จ  อุปฺปนฺนนฺติ  ปาโ 
วุตฺโต  ฯ  อยฺจ  ปาโ  ปาลิยา  วิรุชฌฺติ  ฯ  ปาลยิ  ห ิ อุปฺปาทกฺ- 
                                        อภิ.๑๓๓  
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ขเณ  อุปฺปชฺชมานฺเจว  อุปฺปนฺนฺจาติ  วุตฺต  ฯ  อุปฺปนฺนสทฺโท 
อุปฺปาทฏ ิติกฺขณทฺวยวาจโก  อุปฺปชชฺมานสทฺโท  จ  อุปฺปาทกฺ- 
ขณเมว  วาจโก  ตสฺมา  เกจีหิ  วุตฺตปาโ  ปาลิยา  วิรุชฺฌติ  ฯ 
        [๒๗๘]  ตตฺถ  วุจฺจเตตฺยาทิ  ปริหาโร  ฯ  ตตฺถ  ตสฺมึ 
เกจิวาเท  ปรหิาโร  มยา  วุจฺจเต  ฯ  ห ิ สจฺจ  เอกธมฺมาธาร- 
ภาเวป  สติ  อุปฺปาทภงฺคาน  อุปฺปาทกฺขโณ  อฺโ  ภงฺคกฺขโณ 
อฺโ  อิติ  ตสฺมา  อุปฺปา...วตฺถา  อิจฺฉิตา  ยเถว  หิ  สจฺจ 
อิตรถา  อิตเร  อตฺเถ  คยฺหมาเน  อฺโ...ธมฺโม  นริุชฺฌติ 
อิติ  วจน  อาปชฺเชยฺย  เอวเมว...สา  ภงฺคาวตฺถา   ิติ  นามาติ 
โยชนา  ฯ 
        ยเถวาติ  นิปาตสมุทาโย  อุปมาโชตโก  ฯ  หสิทฺโท  วิตฺถาร- 
โชตโก  ฯ  เอโก  จ  โส  ธมฺโม  จาติ  เอกธมฺโม  อสมา- 
หารทิคุ  ฯ  อาธารนฺติ  เอตฺถาติ  อาธาโร  อุปฺปาทภงฺคา  เอตฺถ 
ธมฺเม  อาธารนฺติ  ปติฏหนฺติ  อิติ  ตสมฺา  โส  ธมฺโม  อาธาโร  ฯ 
เอกธมฺโม  อาธาโร  เยส  อุปฺปาทภงฺคาน  เต  เอกธมฺมาธารา  ฯ 
เอกธมฺมาธาราน  ภาโว  เอกธมฺมาธารภาโว  ฯ  อปสทฺโท 
ครหตฺโถ  ฯ  อุปฺปาทภงฺคาน  เอกธมฺมาธารภาเวปติ  อตฺโถ  ฯ 
อุปฺปาโท  จ  ภงฺโค  จ  อุปปฺาทภงฺคา  ฯ  อุปฺปาโท  เอว  ขโณ 
อุปฺปาทกฺขโณ  ฯ  ภงฺโค  เอว  ขโณ  ภงฺคกฺขโณ  ฯ  อวตฺถิยเต 
นิยมิยเต  อวตฺถา  ภาวสาธน  ฯ  อุปฺปาโท  เอว  อวตฺถา 
                                        อภิ.๑๓๓  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 233 

                        จตุตฺถปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา  233 
 
อุปฺปาทาวตฺถา  ฯ  ภิชชฺตีติ  ภินฺนา  สา  อวตฺถา  ฯ  ภงฺโค  เอว 
อวตฺถา  ภงฺคาวตฺถา  ฯ 
        วุตฺตวจน  พฺยติเรเกน  ปากฏ  กโรนฺโต  อาห  อิตรถา- 
ตฺยาทึ  ฯ  อิตรถาติ  อุปฺปาทภงฺคาน  เอกธมฺมาธารภาวโต 
ภินฺนธมฺมาธารสงฺขาเต  อิตเร  อตเถ  คยฺหมาเนติ  อตฺโถ  ฯ 
หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ  อฺโเยวาติ  นิรุชฌฺมานธมฺมโต  อฺโ  ฯ 
อุปฺปาโท  จ  ภงฺโค  จ  อุปปฺาทภงฺคา  อุปฺปาทภงฺคา  เอว 
อวตฺถา  อุปฺปาทภงฺคาวตฺถา  ฯ  ภงฺค  อภิมุขตีติ  ภงฺคาภิมุขา  ยา 
อวตฺถา  ฯ  ภงฺคาภิมุขา  จ  สา  อวตฺถา  จาติ  ภงฺคาภิมุขาวตฺถา  ฯ 
อปสทฺโท  น  เกวล  ภงฺคาวตฺถา  อิจฺฉิตาติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
        ตตฺถาติ  วุจฺจเตติ  อาธาโร  ฯ  เอก...เวปติ  สตีติ  ลกฺขณ- 
วนฺต  ฯ  สตีติ  อิจฺฉิตาติ  ลกฺขณ  ฯ  อุปฺปาทภงฺคานนฺติ  เอกธมฺมา- 
ธารภาเวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปฺปาทภงฺคานนฺติ  นิทฺธารณ  ฯ  อฺโติ 
อุปฺปาทกฺขโณติ  วิเสสน  ฯ  อุปฺปาทกฺขโณติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
อฺโติ  ภงฺคกฺขโณติ  วิเสสน  ฯ  ภงฺคกฺขโณติ  ลงิคตฺโถ  ฯ 
อตีติ  ภินฺนาติ  เหตุ  ฯ  อุปฺปาทาวตฺถายาติ  ภินฺนาติ  อปาทาน  ฯ 
ภินฺนาติ  ภงฺคาวตฺถาติ  วิเสสน  ฯ  ภงฺคาวตฺถาติ  อิจฺฉิตาติ  กมฺม  ฯ 
อิตรถาติ  คยฺหมาเนติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  คยฺหมาเนติ  อาปชฺเชยฺยาติ 
ลกฺขณ  ฯ  อฺโเยวาติ  ธมฺโมติ  วิเสสน  ฯ  ธมฺโมติ  อุปฺปชชฺตีติ 
กตฺตา  ฯ  อฺโติ  ธมฺโมติ  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  วจนนฺติ  สรูป  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๓  
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วจนนฺติ  อาปชฺเชยฺยาติ  กตฺตา  ฯ  เอวเมวนฺติ  อุปเมยฺย  ฯ  อุปมา... 
ถาหีติ  ภินฺนาติ  อปาทาน  ฯ  ภินฺนาติ  ภงฺคาภิมุขาวตฺถาปติ 
วิเสสน  ฯ  ภงฺคาภิมุขาวตฺถาปติ  อิจฺฉิตพฺพาติ  กมฺม  ฯ  สาติ 
สฺ ี  ฯ   ิติ  นามาติ  สฺา  ฯ 
        [๒๗๙]  ยถา   ิติ  อตฺถิ  เกน  ปาลิย  สา  น  วุตฺตาติ 
อาห  ปาลิยมฺปนาติอาทึ  ฯ  ปาลิย...วเสน  สา   ิติ  ภควตา 
น  วุตฺตา  ฯ 
        ปาลิยนติฺ  จิตฺตยมกปาลิย  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
วิเนตพฺพาติ  วิเนยฺยา  เย  ปุคฺคลา  ภควตา  วิเนตพฺพา  อิติ 
ตสฺมา  เต  ปคฺุคลา  วิเนยฺยา  ฯ  อธิอาคนฺตฺวา  จิตฺเต  สยติ 
ปวตฺตตีติ  อชฺฌาสโย  โย  ฉนฺโท  ฯ  วิเนยฺยาน  อชฺฌาสโย 
นิเนยฺยชฺฌาสโย  ฯ  อุรุชฺฌน  วิรชฺุฌน  อุรุโธ  ฯ  อุปุพฺโพ  รุธ 
วิรุทฺเธ  ภาเว  จ  ฯ  น  อุรโุธ  อนุโรโธ  ฯ  วิเนยฺยชฌฺาสยสฺส 
อนุโรโธ  วิเน...โรโธ  ฯ  นียติ  เอเตนาติ  นโย   ิติ  เอเตน 
อุปฺปาทภงฺคสฺส  ทสฺสเนน  นียติ  อิติ  ตสฺมา  ต  ทสฺสน  นโย  ฯ 
อิธ  มิคปทวลฺโช  อธิปฺเปโต    ฯ  อาทยนฺตมคฺค  ทีเปตฺวา  มชฺเฌ 
ปน  อทสฺสน  มิคปทวลฺโช  เวทิตพฺโพ  สุธีมตา  ฯ  ทสฺสิยเต 
ทสฺสน  นยสสฺ  ทสฺสน  นยทสฺสน  ฯ  วสน  สมฺพชฌฺน  วโส 
นยทสฺสนสฺส  วโส  นยทสฺสนวโส  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๓  
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        ปาลิยนติฺ  น  วุตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  วิเน...ธโตติ  ทสฺสนาติ 
ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  นย...นาติ  น  วุตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
สาติ  น  วุตฺตาติ  กมฺม  ฯ 
        [๒๘๐]  วิเนยฺย...น  วุตฺตาติ  วุตฺตวจน  ทฬฺห  กโรนฺโต   
อาห  อภิธมฺมาตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  อภิ...นาป  กทาจิ...วตฺตติ  ฯ 
รูปสฺส...เทสโิต  ยถาติ  โยชนา  ฯ 
        อภิธมฺมเทสนาติ  ปวตฺตตีติ  กตฺตา  ฯ  ปสทฺโท  น  เกวล 
สุตฺตเทสนาติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  หิ  สจฺจ  อภิ...นาป  กทาจิ...วตฺตติ  ฯ 
รูปสฺส...เทสโิต  ยถาติ  โยชนา  ฯ 
        อภิธมฺมเทสนาติ  ปวตฺตตีติ  กตฺตา  ฯ  ปสทฺโท  น  เกวล 
สุตฺตเทสนาติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  กทาจีติ 
ปวตฺตตีติ  กาลสตฺตมี  ฯ  วิเน...เธนาติ  ปวตฺตตีติ  ตติยา- 
 ิวิเสสน  ฯ  ยถาติ  อุปมา  ฯ  รูปสฺสาติ  อุปฺปาโทติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อุปฺปาโทติ  เทสิโตติ  กมมฺ  ฯ  อิตีติ  สรูปนิทสฺสน  ฯ  ทฺวิธาติ 
ภินฺทิตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ภินฺทิตฺวาติ  เทสิโตติ  ปุพฺพกาลกิรยิา  ฯ 
        [๒๘๑]  ปพนฺธฏ ิติเยว  อธิปฺเปตาติ  วจนสฺส  ปริหาร 
าเปนฺโต  อาห  สุตฺเตติอาทึ  ฯ  สุตฺเต...วุตฺตตฺตา  ปฺตฺติ- 
สภาวสฺส  อสงฺขตสฺส  ปพนฺธสฺส   ิติ  ตตฺถ  สุตฺเต  ภควตา  วุตฺตา 
อิติ  เอว  วิฺาตุ  ปณฺฑิเตน  น  สกฺกาติ  โยชนา  ฯ 
        จสทฺโท  วิเสสาภิธานารมฺโภ  ฯ  สงฺคมฺม  ปจฺจเยหิ  กริยตีติ 
สงฺขโต  โย  ธมฺโม  ฯ  ลกฺขิยติ  เอเตหีติ  ลกฺขณานิ  สงฺขต- 
ธมฺโม  เอเตหิ  อุปฺปาทาทีหิ  ลกฺขิยติ  อิติ  ตสฺมา  ตานิ 
                                                อภิ.๑๓๓  
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อุปฺปาทาทีนิ  ลกฺขณานิ  ฯ  สงฺขตสฺส  ลกฺขณานิ  สงฺขตลกฺขณานิ  ฯ 
สงฺขโต  จ  โส  ธมฺโม  จาติ  สงฺขตธมฺโม  ฯ  เอวสทฺโท  อสงฺขต- 
ธมฺม  นิวตฺเตติ  ฯ  ลกฺขณาน  ทสฺสน  ลกฺขณทสฺสน  ฯ  อุปฺปาโต 
อาทิ  เยส  วย ิตีน  ตา  อุปฺปาทาทโย  ฯ  วุตฺตาน  อุปฺปาทาทีน 
ภาโว  วุตฺตตฺต  ฯ  ปฺาปยตีติ  ปฺตฺติ  โย  ปพนฺโธ 
ปฺาปยติ  วิฺายติ  อิติ  ตสฺมา  โส  ปพนฺโธ  ปฺตฺติ 
กมฺมสาธน  ฯ  ภวน  ภาโว  อตฺตโน  ภาโว  สภาโว  อตฺตโน 
ปกติ  ฯ  ปฺตฺติภูโต  สภาโว  ยสฺส  ปพนฺธสฺส  โส  ปฺตฺติ- 
สภาโว  ฯ  น  สงฺขริยตีติ  อสงฺขโต  โย  ปพนฺโธ  ปจฺจเยหิ  น 
สงฺขริยติ  อิติ  ตสฺมา  โส  ปพนฺโธ  อสงฺขโต  ฯ 
        สุตฺเต  จาติ  วุตฺตตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  ตีณิ...เอวนฺติ 
วุตฺตตฺตาติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  สงฺขตธมฺมสฺเสวาติ  ลกฺขณาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ลกฺขณทสฺสนตฺถนฺติ  วุตฺตาติ  สมฺปทาน  ฯ  อุปฺ- 
ปาทาทีนนฺติ  วุตฺตตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วุตฺตตฺตาติ  สกฺกาติ  เหตุ  ฯ 
นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  สกฺกาติ  กมฺมวาจก  ฯ  ปพนฺธสฺสาติ   ิตีติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ปฺ...ตสสฺาติ  ปททฺวย  ปพนฺธสฺสาติ  วิเสสน  ฯ 
 ิตีติ  วุตฺตาติ  กมฺม  ฯ  ตตฺถาติ  วุตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  อิตีติ 
วิฺาตุนฺติ  อากาโร  ฯ  วิฺาตุนฺติ  น    สกฺกาติ  สมฺปทาน  ฯ 
        ภิกฺขเว  สงฺขตสฺส  อิมานิ  สงฺขตลกฺขณานิ  ตีณิ  ตีณิ 
กตมานิ  อุปฺปาโท  ปฺายติ  วโย  ปฺายติ   ิตสฺส  ธมฺมสฺส 
                                        อภิ.๑๓๔  
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อฺตฺถตฺต  อฺถาภาโว  ปฺายติ  ปณฺฑิเตน  วิฺายตีติ 
วุตฺตตฺโถ  ฯ 
        [๒๘๒]  ปฺาณวจนโตติ  ปริหาร  าเปนฺโต  อาห 
อุปสคฺคสฺสาตฺยาทึ  ฯ  อุปสคฺค...เอตสฺส  ปทสฺส  วิฺายติ  อิติ 
อตฺโถ  ฯ  ตสฺมา  อาจริเยหิ  เอตฺตาวตา  เกจิวจเนน  จิตฺตสฺส...ตุ 
ยุตฺโต  อิติ  ตสฺมา  อุปฺปา...เสนาติ  เอต  วจน  อนุรุทธฺาจริเยน 
สุวุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        อุปสคฺคสฺสาติ  ปวตฺตนโตติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  จสทฺโท  วิเสสา- 
รมฺโภ  ฯ  ธาตฺวตฺเถเยวาติ  ปวตฺตนโตติ  อาธาโร  ฯ  ธาตุสฺส 
อตฺโถ  ธาตฺวตฺโถ  ฯ  เอวสทฺโท  น  พาธกวิเสสตฺเถสูติ  าเปติ  ฯ 
ปวตฺตนโตติ  อตฺโถติ  เหตุ  ฯ  ปฺายตีติ  เอตสฺสาติ  สรูป  ฯ 
เอตสฺสาติ  อตฺโถติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิฺายตีติ  อตฺโถติ  สรูป  ฯ 
อตฺโถติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ตสฺมาติ  น  ยุตฺโตติ  เหตุ  ฯ  นาติ 
ปฏิเสโธ  ฯ  เอตฺตาวตาติ  ปฏิพาหิตุนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  จิตฺตสฺสาติ 
 ิตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ   ิติกฺขโณติ  ยุตฺโตติ  กตฺตา  ฯ  ปฏิพาหิตุนฺติ 
ยุตฺโตติ  สมปฺทาน  ฯ  อิตีติ  สุวุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  สวุุตฺตนฺติ 
กมฺมวาจก  ฯ  สฏุุ  วุตฺต  สุวุตฺต  ฯ  เอตนฺติ  สุวุตฺตนฺติ 
กมฺม  ฯ  อุปปฺา...เสนาตีติ  เอตนฺติ  สรปู  ฯ 
        [๒๘๓]  วุตฺตวจน  อฏกถาวจเนน  สาเธนฺโต  อาห 
เอวฺจาติอาทึ  ฯ  เอวฺจ   ิติกฺขโณ  อตฺถีติ  อตฺถ  กตฺวา 
                                        อภิ.๑๓๔  
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มนสิกรณโต  อฏกถายมฺป  เอเก...ขณาติ  วจน  อาจริเยน 
วุตฺต  ฯ 
        เอวฺจาติ  กตฺวาติ  กมฺม  ฯ  กตฺวาติ  วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ 
อฏกถายมฺปติ  วิภงฺคฏกถาย  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล 
อภิธมฺมตฺถสงฺคเห   ิติวจนนฺติ  าเปติ  ฯ  อฏกถายมฺปติ  วุตฺตนฺติ 
อาธาโร  ฯ  เอเกกสฺสาติ  จิตฺตสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  จิตฺตสฺสาติ 
ขณาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปปฺา...เสนาติ  ตโย  ตโยติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ตโย  ตโยติ  ทฺวย  ขณาติ  วิเสสน  ฯ  ขณาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
อิตีติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๒๘๔]  ตานิ  ปน...ปายูติ  วจน  อาจริเยน  กสฺมา  วุตฺต 
นนุ  รูปารูเปน  สมานายุเกน  ภวิตพฺพนฺติ  โจทน  สนฺธาย  ตานีติ- 
อาทิวจเน  อาโภค  าเปนฺโต  อาห  อรูปนฺตฺยาทึ  ฯ  อรูป 
ลหุ...นโตติ  อิติ  มนสิกตฺวา  อาจริโย  ตานีติอาทิวจน  อาห  ฯ 
        ลหุ  ปรณิมตีติ  ลหุปริณาม  ย  อรปู  ลหุ  ปริณมติ  อิติ 
ตสฺมา  ต  อรปู  ลหุปริณาม  ฯ  คร ุ ปรณิมตีติ  ครุปริณาม 
ย  รูป  ฯ  คณฺหาตีติ  คาหก  ย  อรูป  อารมฺมณ  คณฺหาติ 
อิติ  ตสฺมา  ต  อรูป  คาหก  ฯ  คหิยเตติ  คเหตพฺพ  ย  รูป 
อรูเปน  กตฺตุภูเตน  คหิยเต  อิติ  ตสฺมา  ต  รูป  คเหตพฺพ  ฯ 
คาหกฺจ  คเหตพฺพฺจ  คาหกคฺคเหตพฺพ  ฯ  ภวน  ปวตฺตน  ภาโว  ฯ 
คาหกคฺคเหตพฺพสฺส  ภาโว  คาหก...ภาโว  ฯ  ตานิ  ตานิ  ขณานิ 
                                        อภิ.๑๓๔  
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ตตขณานิ  ฯ  ตานิ  ตานิ  ลหุครุกานิ  อุปฺปาทาทิกฺขณานีติ  อตฺโถ  ฯ 
กมฺมธารโย  ฯ  ปุพฺเพ  พินฺทาคโม  ฯ  ตตขณาน  วโส  ตตขณ- 
วโส  ฯ  นิปปฺชฺชิยเต  นปิฺผาทิยเต  นิปฺปชฺชน  ฯ 
        อรูปนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ลหุปริณามนฺติ  อรูปนฺติ  วิเสสน  ฯ 
รูปนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ครุปริณามนฺติ  รปูนฺติ  วิเสสน  ฯ  คาหก... 
วสฺสาติ  นิปฺปชฺชนโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตตขณวเสนาติ  นิปฺปชฺชนโตติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  นิปฺปชฺชนโตติ  ลหุปริฌาม  ครุปริณามนฺติ  เหตุ  ฯ 
อิตีติ  กตฺวาติ  นิทสฺสน  ฯ  ตานีติอาทินฺติ  อาหาติ  กมฺม  ฯ 
        คาหกภาวสฺส  ลหุอุปฺปาทาทิวเสน  นิปฺปชฺชนโต  อรูป 
ลหุปริณาม  คเหตพฺพภาวสฺส  อุปฺปาทภงฺคกฺขณวเสน  อรูป ิติกฺ- 
ขณวเสน  จ  นิปฺปชฺชนโต  รูป  ครุปรณิาม  อิติ  มนสิกตฺวา 
ตานีติ  อาหาติ  อธิปฺปาโย  ฯ 
        [๒๘๕]  ตานีติ  ปทสฺส  ตาทิสานีติ  อตฺเถ  อคฺคหิเต  ตานิ 
จิตฺตกฺขณานิ  รูปธมฺมาน  ขณานิ  ภเวยฺยุนฺติ  มนสิกตฺวา  ตานีติ 
ปทสฺส  ตาทิสานีติ  อตฺถ  วิวรติ  ฯ 
        ตานีติ  ฐปน  ฯ  ตานิ  วิย  ทิสฺสนฺตีติ  ตาทิสานิ  ยานิ 
รูปกฺขณานิ  ตานิ  จิตฺตกฺขณานิ  วิย  ทิสฺสนฺติ  อิติ  ตสฺมา 
ตานิ  รูปกฺขณานิ  ตาทิสานิ  ฯ  ตสทฺทุปปโท  ทิส  เปกฺขเน 
กฺวิ  จ  ธาตฺวนฺตสฺส  โลโป  กฺวิมฺหิ  อิยตมาทินา  ตกาเร  อการสฺส 
ทีโฆ  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๔  
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        [๒๘๖]  สตฺตรสจิตฺตกฺขณาตีติ  ปทสฺส  วจนตฺถ  าเปนฺโต 
อาห  สตฺตรสนฺนนฺตฺยาทึ  ฯ  สตฺตรสนฺน...จิตฺตกฺขณานิ  ฯ 
        สตฺตรสนฺนนฺติ  จิตฺตานนฺติ  วิเสสน  ฯ  จิตฺตานนฺติ  ขณานีติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ขณานีติ  อุปมา  ฯ  ขณานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  สตฺตหิ 
อธิกา  ทส  สตฺตรส  สตฺตรส  จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  สตฺตรส- 
จิตฺตานิ  สตฺตรสจิตฺตาน  ขณานิ  สตฺตรสจิตฺตกฺขณานิ  อุปมา- 
ปุพฺพกมฺมธารโย  ฯ 
        [๒๘๗]  อปร  นย  าเปนฺโต  อาห  ตานีติอาทึ  ฯ  วา 
อปโร  นโย  ตานิ  จิตฺตกฺขณานิ  สตฺตรส  โหนฺติ  ฯ 
        สตฺตรสาติ  จิตฺตกฺขณานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ 
วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ  สมพฺนฺโธ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๒๘๘]  อิมสฺมึ  นเย  วากฺขวมุหภูตานิ  จิตฺตกฺขณานิ  สตฺตรส 
โหนฺติ  อวยวภูตานิ  จิตฺตกฺขณานิ  เอตฺตกานีติ  าเปนฺโต  อาห 
วิสุนฺตฺยาทึ  ฯ  วิสุ  วิสุ  ปน  จิตฺตกฺขณานิ  เอกปฺาส  โหนฺตีติ 
โยชนา  ฯ 
        วิสุ  วิสนฺุติ  จิตฺตกฺขณานีติ  วิเสสน  ฯ  ปนสทฺโท   
วิเสสตฺโถ  ฯ  เอกปฺาสาติ  จิตฺตกฺขณานีติ  วิเสสน  ฯ 
จิตฺตกฺขณานีติ  โหนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๒๘๙]  รูปธมฺมานนฺติ  สามฺโต  วุตฺตตฺตา  วิฺตฺติ- 
ลกฺขณรูปานมฺป  คหณ  สยิา  ตสฺมา  ตานิ  นิวตฺเตนฺโต  อาห 
รูปธมฺมานนฺติอาทึ  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๔  
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        รูปธมฺมานนฺติ  ปน    ฯ  ลกฺขณาน  ตย  ลกฺขณตฺตย  ฯ 
วิฺตฺติ  จ  ลกฺขณตฺตยฺจ  วิฺตฺติลกฺขณตฺตย  วิฺตฺติ- 
ลกฺขณตฺตเยหิ  วชชฺิตา  วิฺตฺติ...วชชฺิตา  วิฺตฺติ...วชฺชิตา 
จ  เต  รูปธมมฺา  จาติ  วิฺตฺติ...รูปธมฺมา  ฯ 
        [๒๙๐]  วิฺตฺติลกฺขณรูปวชฺชน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห 
วิฺตฺตีติอาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  วิฺตฺติทฺวย  เอเกก...ยกุ  ฯ 
        เอกฺจ  เอกฺจ  เอเกก  เอเกกฺจ  ต  จิตฺตฺจาติ  เอเกก- 
จิตฺต  เอเกกจิตฺตสฺส  ขโณ  เอเกกจิตฺตกฺขโณ  เอเกกจิตฺตกฺขโณ 
อายุ  ยสฺส  ต  เอเกก...ยุก  ยสฺส  วิฺตฺติทฺวยสฺส  อายุ 
เอเกกจิตฺตกฺขโณ  ต  วิฺตฺติทฺวย  เอเก...ยกุ  ฯ 
        วิฺตฺติทฺวยนฺติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  หสิทฺโท  ทฬฺห ี ฯ  เอเก... 
ยุกนฺติ  วิฺตฺติทฺวยนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        [๒๙๑]  วุตฺตวจน  ปาลิยา  สาเธนฺโต  อาห  ตถาหิตฺยาทึ  ฯ 
ตถาหิ  สจฺจ  ต  วิฺตฺติทฺวย  จิตฺตา...เมสุ  ภควตา  วุตฺต  ฯ 
        ตถาหิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  ตนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  จิตฺตา... 
เมสูติ  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  จิตฺต  อนปุริวตฺตนฺตีติ  จิตฺตานุ- 
ปริวตฺติโน  เย  ธมฺมา  จิตฺต  อนุปริวตฺตนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เต 
ธมฺมา  จิตฺตานุปริวตฺติโน  ฯ  จิตฺตานุปริวตฺติโน  จ  เต  ธมฺมา 
จาติ  จิตฺตานุปริวตฺติธมฺมา  ฯ 
                                        อภิ.๑๓๔  
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        [๒๙๒]  ลกฺขณรูปานิ  กิปฺปมาณายุกานีติ  อาห  ลกฺขณา- 
ตฺยาทึ  ฯ  ลกขฺณรูเปสุ...ยกุา  ฯ 
        อุปฺปาโท  จ  ภงฺโค  จ  อุปฺปาทภงฺคา  อปฺปาทภงฺคา  เอว 
ขณา  อุปฺปา...ขณา  ฯ  สมาน  อายุ  ยาส  ตา  สมานายุกา   
ยาส  ชาติอนิจฺจตาน  อายุ  สมาน  ตา  ชาติอนิจฺจตา  สมานายุกา  ฯ 
        ลกฺขณรเูปสูติ  นิทฺธารณ  ฯ  จสทโฺท  วิเสสารมฺโภ  ฯ  ชาติ 
อนิจฺจตา  จาติ  ทฺวย  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  จิตฺตสฺสาติ  อุปฺปาทภงฺคกฺขเณหีติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปฺปา...เณหติี  สมานาติ  สหโยคตติยา  ฯ 
สมานายุกาติ  ชาติ...ตา  จาติ  ทฺวยสฺส  วิเสสน  ฯ  ชรตาติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  เอกู...ยุกาติ  ชรตาติ 
วิเสสน  ฯ 
        เอเกน  อูนา  เอกูนา  เอกูนา  ปฺาส  เอกูน- 
ปฺาส  ฯ  จิตฺตาน  ขณานิ  จิตฺตกฺขณานิ  ฯ  เอกนูปฺาสฺจ 
ตานิ  จิตฺตกฺขณานิ  จาติ  เอกูน...ณานิ  เอกูนปฺาสจิตฺตกฺ- 
ขณานิ  อายุ  ยสฺสา  ชรตาย  สา  เอกูน...ยุกา  ฯ 
        [๒๙๓]  อตฺตนา  วุตฺตวจน  ปรวจเนน  สาเธนฺโต  อาห 
เอวฺจาติอาทึ  ฯ  อาจริยาน  เอวฺจ  วจน  มนสิกตฺวา  ต 
สตฺต...ณนฺติ  วจน  วทนฺติ  ฯ  วิฺตฺติลกฺขณ  วินา  วชฺเชตฺวา 
อวสิฏ  ต  รปู  สตฺตรสจิตฺตายุ  โหติ  ฯ 
                                        อภิ.๑๓๔  
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        เอวนฺติ  กตฺวาติ  กมมฺ  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  กตฺวาติ 
วทนฺตีติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  ตนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  สตฺตรสจิตฺตายูติ 
ตนฺติ  วิเสสน  ฯ  วินาติ  ตนฺติ  วิเสสน  ฯ  วิฺตฺติลกฺขณนฺติ 
วินาติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  วทนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๒๙๔]  สพฺเพ  อาจริยา  วิฺตฺติลกฺขณ  วชฺเชตฺวา  เสสรปู 
สตฺตรสจิตฺตายุกนฺติ  วทนฺตีติ  มนสิกตฺวา  เอวฺจ  กตฺวา  วทนฺตีติ 
พหุวจน  วุตฺต  ฯ  เกสฺจิวาท  ทสฺเสตฺวา  ปฏิเสธ  กโรนฺโต  อาห 
เกจีติ  อาทึ  ฯ  เกจิ  ปน  อาจริยา  ปฏิจฺจ...เก  อิติ  เอว 
วจนโต  วุตฺตตฺตา  โสฬส...มายุ  โหนฺติ  หิ  สจฺจ  อุปฺปชฺช- 
มานเมว  รูป...  โหติ  อิติ  วจ  วทนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  อฏกถา 
ปฏิจฺจสมุปฺปาทฏกถา  ฯ  เอตฺตาวตา  วจเนน  เอกา...โหนฺติ 
อถ  อตีตานนฺตร  อวเสส...ยุเก  ตสฺมึเยว  อารมฺมเณ  ปฏิสนฺธ-ิ 
จิตฺต  อุปฺปชฺชตีติ  โยชนา  ฯ  อวเสสานิ  จ  ตานิ  ปฺจจิตฺตานิ 
จาติ  อวเสสปฺจจิตฺตานิ  อวเสสปฺจจิตฺตาน  ขโณ  อว...ขโณ 
อวเสส...ขโณ  อายุ  ยสสฺ  อารมฺมณสฺส  ต  อว...ยุก  ฯ  อุปฺปชฺชตีติ 
อุปฺปชฺชมาน  ย  รูป  ฯ  เอวสทฺโท  อตีตรูป  นิวตฺเตติ  ฯ 
หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ  ภวงฺคสฺส  จลน  ภวงฺคจลน  ฯ 
        เกจีติ  วทนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ปฏ.ิ..ถายนฺติ  วจนโตติ 
อาธาโร  ฯ  เอตฺตาวตาติ  โหนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  เอกาทสติ 
                                                อภิ.๑๓๔  
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จิตฺตกฺขณาติ  วิเสสน  ฯ  จิตฺตกฺขณาติ  โหนฺตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ 
อตีตาติ  โหนฺตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ  อถาติ  อุปฺปชชฺตีติ  กาลสตฺตมี  ฯ 
อว...ยุเกติ  อารมฺมเณติ  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  วจนโตติ  นิทสฺสน  ฯ 
วจนโตติ  อายูติ  ปเท  เหตุ  ฯ  โสฬ...ณานีติ  โหนฺตีติ  ปกติ- 
กตฺตา  ฯ  รูปธมฺมานนฺติ  อายูติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อายูติ 
โหนฺตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ  อุปฺปชฺชมานเมวาติ  รูปนฺติ  วิเสสน  ฯ 
รูปนฺติ  โหตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  ภงฺคจลนสฺสาติ  ปจฺจโยติ  สมฺปทาน  ฯ 
ปจฺจโยติ  โหตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ  อิตีติ  วทนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
        ตสฺส  ทวิฺกฺขตฺตุ  ภวงฺเค  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺเธ  ต  อารมฺมณ 
อารพฺภ  เอก  อาวชฺชน  มรณสฺส  อาสนฺนภาเวน  มนฺทภูตเวคตฺตา 
ปฺจ  ชวนานิ  เทฺว  ตทารมฺมณานีติ  วิถีจิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติ 
ตโต  ภวงฺควิสย  อารมฺมณ  กตฺวา  เอก  จุติจิตฺต  เอตฺตาวตา 
เอกาทสจิตฺตกฺขณา  อตีตา  โหนฺติ  อถ  อวเสสปฺจจิตฺตกฺขณายุเก 
ตสฺมึเยว  อารมฺมเณ  ปฏสินฺธิจิตฺต  อุปฺปชฺชตีติ  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทฏกถาปาโ  ฯ 
        [๒๙๕]  ตยิทนฺตฺยาทิ  ปฏิเสธน  ฯ  ต  อิท  เกจิวจน  อสาร 
กสฺมา  ปฏ.ิ..อาทินา  นเยน  อฏ...อาคตตฺตาติ  โยชนา  ฯ 
        ต  อิทนติฺ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อสารนฺติ  ตยิทนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ปฏิสนฺธิจิตฺเตนาติ  สหาติ  สหโยคตติยา  ฯ  สหุปฺปนฺนนฺติ  รปูนฺติ 
วิเสสน  ฯ  รปูนฺติ  นิรชฺุฌตีติ  กตฺตา  ฯ  ตโตติ  ปฏสินฺธิจิตฺตโต 
                                        อภิ.๑๓๔  
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ปฏฐายาติ  อปาทาน  ฯ  ปฏายาติ  นิรุชฺฌตีติ  วิเสสน  ฯ 
สตฺตรสเมน  จิตฺเตนาติ  สทฺธินฺติ  สหโยโค  ฯ  สทธฺินฺติ  นิรชฺุฌตีติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺสาติ   ิตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ   ิติกฺ- 
ขเณติ  อุปฺปนฺนนฺติ  อาธาโร  ฯ  อุปฺปนฺนนฺติ  นิรชุฌฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
อฏารสมสฺสาติ  อุปฺปาทาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปฺปาทกฺขเณติ  นิรุชฺฌตีติ 
อาธาโร  ฯ  อิติอาทินาติ  อาคตตฺตาติ  กรณ  ฯ  อาทิสทฺโท 
ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  อุปฺปนฺนรูป  อฏารสมสฺส   ิติกฺขเณ 
นิรุชฺฌตีติอาทึ  คณฺหาติ  ฯ  อฏ...เมวาติ  ขนฺธวิภงฺคฏกถาย 
เอว  ฯ  เอวสทฺโท  น  ฏีกายนฺติ  นิวตฺเตติ  ฯ  อฏกถายเมวาติ 
อาคตตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  สตฺต...ณสฺสาติ  อาคตตฺตาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อาคตตฺตาติ  อสารนฺติ  าปกเหตุ  ฯ  อาคตสฺส 
ขณสฺส  ภาโว  อาคตตฺต  ฯ 
        [๒๙๖]  ยตฺถ  โสฬสจิตฺตกฺขณาเยว  ปฺายนฺติ  ตตฺถ 
โก  นโย  าตพฺโพติ  มนสิกตฺวา  อาห  ยตฺถาติอาทึ  ฯ  ยตฺถ 
ปน  าเน  โสฬส...ยนฺติ  ตตฺถ  าเน  จิตฺต...นโย  นีโต 
าโตติ  โยชนา  ฯ 
        ยตฺถาติ  ปฺายนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
โสฬส...เนวาติ  ปฺายนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  เอวสทฺโท  สตฺตรส- 
จิตฺตกฺขณานิ  นิวตฺเตติ  ฯ  ตติถาติ  นีโตติ  อาธาโร  ฯ  จิตฺตปฺ- 
ปวตฺติยาติ  ปจฺจยาติ  สมฺปทาน  ฯ  ปวตฺตน  ปวตฺติ  จิตฺตาน 
                                                อภิ.๑๓๕  
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ปวตฺติ  จิตฺตปฺปวตฺติ  ฯ  ปจฺจ...เสนาติ  นีโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ปจฺจยสฺส  ภาโว  ปจฺจยภาโว  ฯ  รูปสสฺาติ  ภาวโยโค  ปกฺขิปตพฺโพ  ฯ 
ยุชฺชตีติ  โยคฺย  ย  ขณ  ยุชชฺติ  อรหติ  อิติ  ตสฺมา  ต 
ขณ  โยคฺย  ฯ  ยชุ  โยเค  โณ  โณฺย  จาติ  กตฺตริ  โณฺย  ฯ 
ปจฺจยภาวสฺส  โยค  อรห  ปจฺจยภาวโยคฺย  ปจฺจยภาวโยคฺย 
เอว  ขณ  ปจฺจ...ขณ  ปจฺจยภาวโยคฺยขณสฺส  วสน  สมฺพชฺฌน 
ปจฺจย...วโส  ฯ  นียตีติ  นโย  โย  โสฬสจิตฺตกฺขณสงฺขาโต  อตฺโถ 
นียติ  อิติ  ตสฺมา  โส  อตฺโถ  นโย  ฯ    ฯ  นียตีติ  นีโต  โย 
นโย  ปณฺฑิเตน  นียติ  ปฺายติ  อิติ  ตสฺมา  โส  นโย  นีโต  ฯ 
นี  ปาปุณเน  ฯ  ปาปุณน  าณ  ฯ  ภาวกมฺเมสุ  ต  ฯ  รูปสฺส 
ภวงฺคจลนสฺส  ปจฺจยภาวโยคฺยกฺขณ  อาทึ  คเหตฺวา  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทฏกถาย  โสฬสจิตฺตกฺขณานีติ  วุตฺต  น  รูป  โสฬส- 
จิตฺตกฺขณายุกเมวาติ  กตฺวา  วุตฺตนฺตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
        [๒๙๗]  กิตฺตก  จิตฺตกฺขณ  อติกฺกนฺต  รูป  จิตฺตปฺปวตฺติยา 
โหตีติ  อาห  เหฏ ิมาตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  เหฏ ิมโกฏิยา  เอก... 
ถิยนฺติ  โยชนา  ฯ 
        เหฏา  ปวตฺตา  เหฏ ิมา  เหฏ ิมา  จ  สา  โกฏ ิ
จาติ  เหฏ ิมโกฏ ิ ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  ปสทฺโท  สมฺภาวนตฺโถ  ฯ 
อติกฺกมตีติ  อติกฺกนฺต  ย  รูป  ฯ  เอวสทฺโท  น  อติกฺกนฺตนฺติ 
 ินิวตฺเตติ  ฯ  อาปาถสฺส  คมน  อาปาถคมน  ฯ  สมตฺเถตีติ  สมตฺถ 
                                                อภิ.๑๓๕  
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ย  รูป  ฯ  สมตฺถสฺส  ภาโว  สามตฺถิย  ฯ  อาปาถคมเน  สามตฺถิย 
อาปาถ...ถิย  ฯ 
        เหฏ ิมโกฏิยาติ  อติกฺกนฺตสฺสาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
เอกจิตฺตกฺขณมฺปติ  อติกฺกนฺตสฺสาติ  กมฺม  ฯ  อติกฺกนฺตสฺเสวาติ 
รูปสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  รูปสฺสาติ  สามตฺถิยนฺติ  สมพฺนฺโธ  ฯ 
อาปา...ถิยนติฺ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิติสทฺโท  สมาปนฺโน  ฯ 
        [๒๙๘]  รูปสฺส  โสฬสจิตฺตกฺขเณติ  วาโท  น  ยุตฺโตติ 
าเปนฺโต  อาห  อลมติวิวาเทนาติ  ฯ  อติวิวาเทน  อล  อยุตฺต  ฯ 
        วิวทนฺติ  เอเตนาติ  วิวาโท  ชนา  เอเตน  วจเนน  วิวทนฺติ 
รุชฺฌนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ต  วจน  วิวาโท  ฯ  อติเรโก  วิวาโท 
อติวิวาโท  ฯ 
        [๒๙๙]  เอกจิตฺตตฺยาทิ  วจนตฺถทสฺสน  ฯ  เอกจิตฺตสฺส 
ขณ  วิย  ขณ  เอกจิตฺตกฺขณ  ฯ  เอเตส  อารมฺมณาน  ต 
เอกจิตฺตกฺขณ  อตีต  วา  เอตานิ  อารมฺมณานิ  ต  เอกจิตฺตกฺขณ 
อตีตานิ  อิติ  ตสฺมา  เอก...ตานีติ  โยชนา  ฯ 
        เอกจิตฺตสฺส  วิย...จิตฺตกฺขณ  ฉฏ ีตปฺปุริโส  ฯ  เอกจิตฺตสฺสาติ 
ขณนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิย  ขณ...ขณนฺติ  ทฺวย  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
ขณนฺติ  รูปสสฺ  ขณ  ฯ  ตนฺติ  อตีตนฺติ  กตฺตา  ฯ  วาสทฺโท 
วิกปฺโป  ฯ  ตนฺติ  อตีตานีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  เอกจิตฺตกฺขณ 
อตีตานีติ  เอก...ตานิ  ทุติยาตปฺปุริโส  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๕  
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        [๓๐๐]  รูปสทฺทานฺเจว  คนฺธรสโผฏพฺพานฺจ  อาปาถ- 
คมเน  วิเสส  าเปตุ  อาปาถมาคจฺฉนฺตีตฺยาทิมาห  ฯ  อาปาถ- 
มาคจฺฉนฺตีติ  ปน  ฯ  รูป...คจฺฉนฺติ  อิติ  ตสฺมา  อาโภคา... 
คตานิ  รูปสทฺทาลมฺพนานิ  อาปาถ  อาคจฺฉนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        รูปฺจ  สทฺโท  จ  รปูสทฺทา  รูปสทฺทา  เอว  อาลมฺพนานิ 
รูปสทฺทาลมฺพนานิ  ฯ  สโก  จ  สโก  จ  สกสกา  สกสกานิ 
านานิ  สกสกฏานานิ  ฯ  ตฺวาวาติ  เอวสทฺโท  น  จกฺขุ- 
โสตนิสฺสเยสุ  อลลฺีนานีติ  นิวตฺเตติ  ฯ  โคจรสฺส  ภาโว  โคจร- 
ภาโว  ฯ  อาภุชน  มนสกิรณ  อาโภโค  อาโภคสฺส  อนุรูป 
อาโภคานุรูป  ฯ  น  เอโก  อเนโก  ฯ  กล  ปาติ  รกฺขตีติ 
กลาโป  โย  สมุโห  กล  อวยว  ปาติ  รกฺขติ  อิติ  ตสฺมา 
โส  สมโุห  กลาโป  นาม  ฯ  กลสทฺทปุปโท  มา  รกฺขเน 
สพฺพโต...วี  วาติ  อ  ฯ  กลาสทฺโท  อิตฺถีลิงฺโค  ฯ  ปกติจสฺส 
สรนฺตสฺสาติ  อาการสฺส  ปุน  นยน  ฯ  อเนโก  กลาโป  อเนก- 
กลาโป  อเนกกลาเป  คตานิ  ปวตฺตานิ  อเน...คตานิ 
รูปสทฺทาลมฺพนานิ  ฯ 
        รูป...นานีติ  คจฺฉนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  สกสกฏาเนติ  ตฺวาติ 
อาธาโร  ฯ  ตฺวาวาติ  คจฺฉนฺตีติ  วิเสสน  ฯ  โคจรภาวนฺติ 
คจฺฉนฺตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  คจฺฉนฺตีติ๑  เหตุ  ฯ  อาโภ...รูปนฺติ 
๑.  อาคจฺฉนฺตตีิ  ยุตฺตตร  ฯ 

                                        อภิ.๑๓๕  
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อาคจฺฉนฺตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  อเน...ตานีติ  อาคจฺฉนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
อาปาถนฺติ  อาคจฺฉนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๓๐๑]  คนฺธรสโผฏพฺพานิ  ปเท  กถนฺติ  อาห  เสสานีตฺยาทึ  ฯ 
เสสานิ  คนฺธรสโผฏพฺพาลมฺพนานิ  ฆานา...ณานิ  อิติ  ตสฺมา 
เอเก...นิป  อาปาถมาคจฺฉนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        เสสานีติ  รูปสทฺเทหิ  เสสานิ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
ฆาน  อาทิ  เยส  เต  ฆานาทโย  เยส  ชิวฺหากายาน  อาทิ 
ฆาน  เต  ชิวฺหากายา  ฆานาทโย  ฯ  นสิฺสยนฺติ  เอตฺถาติ  นิสฺสยาติ 
คนฺธาทีนิ  เอตฺถ  ภูเตสุ  นสิฺสยนฺติ  นิสสฺาย  วสนฺติ  อิติ  ตสฺมา 
ตานิ  ภูตานิ  นิสฺสยานิ  ฯ  ฆานาทีน  นิสฺสยานิ  ฆานาทินิสฺสยานิ  ฯ 
เตน  อภิธมฺมาวตารฏีกาย  คนฺธรสาน  นิสฺสเยสุ  ฆานชิวฺหาน 
นิสฺสเยหิ  อลฺลีเนสุเยว  คนฺธรสา  วิฺายนฺติ  โผฏพฺพฺจ 
ภูตตฺตย  รูปกายนิสฺสเย  อลฺลีนเมว  วิฺายตีติ  วุตฺต  ฯ  อาคนฺตฺวา 
ลิยนฺติ  ฆฏิยนฺติ  อิติ  ตสมฺา  ตานิ  คนฺธาทีนิ  อลฺลนีานิ  ฯ  อาปุพฺโพ 
ลิ  ฆฏเน  กตฺตุกร...สุ  จาติ  ยุ  อนกา  ยุณฺวูน  กฺวจิ  ธาตูติ 
อาทินา  อการโลโป  ทฺวิตฺต  กฺวจาทิมชฺฌุตฺยาทินา  รสฺโส  ฯ 
เอวสทฺโท  น  สกฏาเน   ิตานีติ  นิวตฺเตติ  ฯ  อุปปฺชฺชน 
อุปฺปตฺติ  วิฺาณาน  อุปฺปตฺติ  วิฺาณุปฺปตฺติ  ฯ  กโรนฺตีติ 
การณานิ  เย  เหตู  ผล  กโรนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เต  เหตู 
การณานิ  ฯ  วิฺาณุปฺปตฺติยา  การณานิ  วิฺาณุปฺปตฺติ- 
                                        อภิ.๑๓๕  
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การณานิ  ฯ  เอโก  จ  เอโก  จ  เอเกโก  เอเกโ  จ  โส  กลาโป 
จาติ  เอเกกลาโป  เอเกกลาเป  คตานิ  เอเกก...คตานิ  ฯ 
อปสทฺโท  น  เกวล  อเนกกลาปคตานิ  รูปสทฺทาลมฺพนานีติ 
สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
        เสสานีติ  คนฺธ...พานีติ  วิเสสน  ฯ  ฆานา...เยสูติ  อลลฺ-ี 
นาเนวาติ  อาธาโร  ฯ  อลฺล.ี..ณานีติ  ทฺวย  คนฺธรสโผฏพฺพานีติ 
วิเสสน  ฯ  คนฺธ...พานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  อาคจฺฉนฺตีติ  เหตุ  ฯ 
เอเก...นิปติ  อาคจฺฉนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๓๐๒]  เอเกกกลาปคตานิปติ  วุตฺตวจน  อุทาหรเณน 
สาเธนฺโต  อาห  เอเกกกลาติ  อาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  เอเกกก... 
คตาป  ปสาทา...คจฺฉนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        เอเกกกลาเป  คตา  ปวตฺตา  เอเก...คตา  ฯ  อปสทฺโท 
น  เกวล  รูปสทฺทาลมฺพนานิ  อเนกกลาปคตานิ  อาปาถมาคจฺฉนฺตีติ 
สมฺปณฺเฑติ  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  อรยิวเสน  ปน  หิสทฺโท 
ปนสทฺทตฺโถติ  วุตฺต  ฯ  ต  วิรุทฺธ  ฯ  กสฺมา  ฯ  เอเกกกลาปคตา 
ปนาติ  วตฺตพฺพตฺตา  ฯ  ตฺจ  น  วุตฺตมฺป  ฯ  หิสทฺโท  น 
ปกฺขิปตพฺโพ  ฯ  ภูตานิ  ปสาเทนฺตีติ  ปสาทา  จกฺขาทโย  ฯ  อาธาริยติ 
เอตฺถาติ  อาธาโร  วิฺาณ  เอตฺถ  ปสาเทสุ  อาธาริยติ 
ปติฏาติ  อิติ  ตสฺมา  เต  ปสาทา  อาธาโร  ฯ  อาธาราน  ภาโว 
อาธารภาโว  ฯ 
                                        อภิ.๑๓๕  
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        เอเก...ตาปติ  ปสาทาติ  วิเสสน  ฯ  ปสาทาติ  คจฺฉนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ  วิฺาณสฺสาติ  อาธาราติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อาธารภาวนฺติ 
คจฺฉนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๓๐๓]  เต  ปน  วิฺาณสฺส  อาธารภาว  คจฺฉนฺตา  กึ 
อตีตภวงฺเคน  สทฺธ ึ อุปฺปนฺนา  อุทาหุ  ภวงฺคจลนาทีหิ  สทฺธ ึ
อุปฺปนฺนาติ  ปุจฺฉ  สนฺธายาห  เต  ปนาตฺยาทึ  ฯ  ภวงฺค... 
อุปฺปนฺนา  เต  ปน  ปสาทาติ  โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  จาเลตีติ  จลน  ย  จิตฺต  ภวงฺค- 
สนฺตตึ  จาเลติ  อิติ  ตสฺมา  ต  จิตฺต  จลน  ฯ  ภวงฺค 
เอว  จลน  ภวงฺคจลน  ฯ  อนฺตรยติ  พฺยวธายตีติ  จลน  ฯ  ภวงฺค 
เอว  จลน  ภวงฺคจลน  ฯ  อนฺตรยติ  พฺยวธายตีติ  อนฺตร  ย 
จิตฺต  ฯ  นตฺถิ  อนฺตร  ฯ  อนฺตรยติ  พฺยวธายตีติ  อนฺตร  ย 
จิตฺต  ฯ  นตฺถิ  อนฺตร  พฺยวธายก  เอตสฺส  ปจฺจยสฺสาติ  อนนฺตโร 
อนนฺตโร  จ  โส  ปจฺจโย  จาติ  อนนฺตรปจฺจโย  อนนฺตรปจฺจโย 
หุตฺวา  ภูต  อนนฺตรปจฺจยภูต  ฯ  ภวงฺเคนาติ  อตีตภวงฺเคน  ฯ 
อุปฺปชฺชึสูติ  อุปฺปนฺนา  เย  ปสาทา  ฯ 
        ภวงฺคจลนสฺสาติ  อนนฺตรปจฺจยาติ  สมฺปทาน  ฯ  อน... 
เตนาติ  ภวงฺเคนาติ  อุปฺปนฺนาติ  ฯ  ภวงฺเคนาติ  สทฺธินฺติ  สหโยค- 
ตติยา  ฯ  สทธฺินฺติ  อุปฺปนนฺาติ  วิเสสน  ฯ  อุปฺปนฺนาติ  เต 
ปสาทาติ  วิเสสน  ฯ  เต  ปน  ปสาทาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๓๐๔]  อปเรส  ปน  วาท  าเปนฺโต  อาห  อาวชฺชเนนา- 
ตฺยาทึ  ฯ  อาว...อุปฺปนฺนา  ปสาทา  อิติ  อปเร  อาจริยา  วทนฺตีติ 
โยชนา  ฯ 



                                        อภิ.๑๓๕  
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        อาวชฺชเนนาติ  สทฺธินฺติ  สหโยคตติยา  ฯ  สทธฺินฺติ 
อุปฺปนฺนาติ  วิเสสน  ฯ  อุปฺปนฺนาติ  ปสาทาติ  วิเสสน  ฯ  อิตีติ 
นิทสฺสน  ฯ  ปสทฺโท  น  เกวล  อตีตภวงฺเคน  สทฺธึ  อุปฺปนฺนาติ 
วจน  วทนฺตีติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  กตฺถจิ  โปฏเก  ปสทฺโท  นตฺถิ  ฯ 
อปเรติ  ตฏากคามมูลวสิทานาคตฺเถราทโย  ฯ  อปเรติ  วทนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ 
        [๓๐๕]  อิท  วจน  วิรุทฺธ  วิรุชฺฌนการณฺจ  สุมงฺคลา- 
จริเยน  อภิธมฺมาวตารฏีกาย  ปฏิกฺขิตฺต  ฯ  จลิเตติ  ปทสฺส 
อธิปฺปาย  าเปนฺโต  อาห  ทฺวิกฺขตฺตุนฺตฺยาทึ  ฯ   
        ทฺวิกฺข...ลิเตติ  ปน  ฯ  น  สทิสานิ  วิสทิสานิ 
วิสทิสานิ  วิฺาณานิ  วิส...ณานิ  ภวงฺเคหิ  อสทิสานิ 
อาวชฺชนาทิวิฺาณานิ  ฯ  อุปฺปชชฺน  อุปฺปตฺติ  ฯ  วิสทิสวิฺา- 
ณาน  อุปฺปตฺติ  วิส...อุปฺปตฺติ  ฯ  หโินติ  เอเตนาติ  เหตุ 
วิฺาณุปฺปตฺติสงฺขาต  ผล  เอเตน  การเณน  หิโนติ  ปวตฺตติ 
อิติ    ตสฺมา  ต  การณ  เหตุ  อุปนิสฺสโย  ฯ  วิสทิสวิฺาณุปฺ- 
ปตฺติยา  เหตุ  วิส...เหตุ  ฯ  ภวน  ภาโว  วิส...เหตุโน 
ภาโว  วิส...ภาโว  วิส...ภาโว  อิติ  สงฺขาต  จลน  วิส... 
จลน  วิส...จลนสฺส  วโส  วิส...วโส  ฯ  ปุเร  ปวตฺตานิ 
ปุริมานิ  ภวงฺคจลนสฺส  อนนฺตรปจฺจยภูตอตีตภวงฺคโต  ปุเร 
ปวตฺตภวงฺคจิตฺตานิ  ฯ  ปุริเมหิ  จิตฺเตหิ  คหิต  ปรุิมคฺคหิต 
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ปุริมคฺคหิตฺจ  ต  อารมฺมณฺจาติ  ปุริ...รมฺมณ  ปุเร  ปวตฺต- 
ภวงฺคจิตฺเตหิ  คหิต  กมฺมกมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺเตสุ  อฺตรารมฺมณ  ฯ 
เอวสทฺโท  น  ปฺจทฺวาเร  อาปาถมาคตานิ  ปฺจาลมฺพนานิ 
นิวตฺเตติ  ฯ  ภวงฺค  ทฺวิวาเร  ปวตฺตตีติ  ทฺวิกฺขตฺตุ  ฯ 
        วิส...เสนาติ  ปวตฺเตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปุร.ิ..เยวาติ 
ปวตฺเตติ  อาธาโร  ฯ  ทฺวิกฺขตฺตุนฺติ  ปวตฺเตติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
ภวงฺเคติ  ภาวสตฺตมี  ฯ 
        [๓๐๖]  ภวงฺเค  ปวตฺเตติ  อิมินา  จลน  นาม  ภวงฺคสฺส 
ปวตฺตน  น  รุกฺขาทิจลน  วิยาติ  าเปติ  ฯ  ภวงฺคสนฺตติยา  ปน 
เกน  การเณน  โอจฺฉิชฺชน  ภวงฺคสฺส  จ  สหสา  อโนจฺฉิชฺชิตฺวา 
ทฺวิกฺขตฺตุ  อุปฺปชฺชิตฺวา  โอจฺฉิชฺชน  กิมิวาติ  อาห  ปฺจหีติ- 
อาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  ปฺจสุ  ปสาเทสุ  โยคฺย...อโนจฺฉิชฺชิตฺวา 
เวเคน...ติฏติ  ยถา  เอว  ตถา  ทฺวิกฺขตฺตุ...โอจฺฉิชฺชตีติ 
โยชนา  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  โยโคฺย  อนุรโูป  เทโส  โยคฺยเทโส  ฯ 
อวตฺถิยเต  อวตฺถาน  ฯ  โยคฺยเทสสฺส  อวตฺถาน  โยคฺยเทสาวตฺถาน 
โยคฺยเทสาวตฺถานสฺส  วโส  โยคฺย...วโส  ฯ  ฆเฏตีติ  ฆฏิต  ย 
อารมฺมณ  ปสาเทสุ  ฆเฏติ  อิติ  ตสฺมา  ต  อารมฺมณ  ฆฏิต  ฯ 
ฆฏ  ฆฏเน  พุธคมาทิตฺเถ  กตฺตร ิ ต  ฯ  ฆฏิยเต  ฆฏน  นนฺทาทีหิ 
ยุ  ฯ  ปสาเทสุ  ฆฏน  ปสาทฆฏน  ปสาทฆฏนสฺส  อานุภาโว 
                                                อภิ.๑๓๕  
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ปสา...ภาโว  ฯ  สนฺตน  ปพนฺธน  สนฺตติ  ภวงฺคสฺส  สนฺตติ 
ภวงฺคสนฺตติ  ฯ  โวจฺฉิจฺชิสฺสตีติ  โวชฉิฺชฺชมานา  ยา  ภวงฺคสนฺตติ 
โวจฺฉิชฺชิสฺสติ  อิติ  ตสฺมา  สา  ภวงฺคสนฺตติ  โวจฺฉิชฺชมานา  ฯ 
วิอวปุพฺโพ  ฉิทิ  เทฺวธากรเณ  ฯ  มานนฺตาติ    โยควิภาเคน  อนาคเต 
มาโน  ฯ  ทิวาทิโต  โย  ยถากตฺตริ  จ  โอ  อวสฺส  ฯ  น  โอจฺ- 
ฉิชฺชิตฺวา  อโนจฺฉิชฺชิตฺวา  ตปฺปุริโส  ฯ  วชติ  เอเตนาติ  เวโค 
ปุริโส  เอเตน  พเลน  อิจฺฉิตฏาน  วชติ  ปาปุณาติ  อิติ  ตสฺมา 
ต  พล  เวโค  ฯ  วช  ปาปุณเน  สพฺพโต...วาติ  อ  กคา 
จชาน  กฺวจิ  ธาตูติ  อาทินา  อสฺเส  ฯ  ธาวตีเต  ธาวนฺโต  โย 
ปุริโส  ฯ  ธาว  คติย  อนฺตปจฺจโย  ฯ   ิยเต  าตุ  ภาว- 
สาธน  ฯ  าตุ  กาเมตีติ  าตุกาโม  ฯ  อปสทฺโท  ครหตฺโถ  ฯ 
เอโก  จ  เทฺว  จ  เอกเทฺว  ฯ  ปชฺชติ  เอเตหีติ  ปทานิ  ปุรโิส 
เอเตหิ  ปาเทหิ  ปชชฺติ  คจฺฉติ  อิติ  ตสฺมา  เต  ปาทา 
ปทานิ  ฯ  ปทาน  วารา  ปทวารา  ฯ  เอกเทฺว  จ  เต  ปทวารา 
จาติ  เอก...วารา  อสมาหารทิคุ  ฯ  เอวสทฺโท  อนติกฺกมน 
นิวตฺเตติ  ฯ  ทุติโย  เอวสทฺโท  อนุปฺปชฺชน  นิวตฺเตติ  ฯ 
        ปฺจสูติ  ปสาเทสูติ  วิเสสน  ฯ  ปสาเทสูติ  ฆฏิเตติ 
อาธาโร  ฯ  โยคฺย...เสนาติ  ฆฏิเตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
อารมฺมเณติ  ฆฏิเตติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ฆฏิเตติ  โวจฺฉิชฺชมานาติ 
ลกฺขณกิริยา  ฯ  ปสา...เวนาติ  โวจฺฉิชฺชมานาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๕  
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ภวงฺคสนฺตตีติ  โอจฺฉิชฺชตีติ  กตฺตา  ฯ  โวจฺฉิชฺชมานาติ  ภวงฺค- 
สนฺตตีติ  วิเสสน  ฯ  สหสาติ  อโนจฺฉิชฺชิตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
อโนจฺฉิชฺชิตฺวาติ  อุปฺปชฺชิตฺวาติ  วิเสสน  ฯ  ยถาติ  อุปมา  ฯ 
เวเคนาติ  ธาวนฺโตติ  กรณ  ฯ  ธาว...โมปติ  ปททวฺย  ปุรโิสติ 
ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ปุรโิสติ  ติฏตีติ  กตฺตา  ฯ  เอกทฺวิปทวาเรติ 
อติกฺกมิตฺวาติ  กมฺม  ฯ  อติ...ตฺวาวาติ  ติฏตีติ  วิเสสน  ฯ 
เอวสทฺโท  อุปฺเมยฺย  ฯ  ทวิฺกฺขตฺตุนฺติ  อุปฺปชฺชิตฺวาติ  กิริยา 
วิเสสน  ฯ  อุปฺปชฺชิตฺวาวาติ  โวจฺฉิชฺชตีติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ 
        [๓๐๗]  อาจริยาป  น  อฺตฺถ  ทวิฺนฺน  จิตฺตาน  นาม- 
นานตฺต  โวหรนฺตีติ  าเปนฺโต  อาห  ตตฺถาติ  อาทึ  ฯ  ตตฺถ 
ทฺวีสุ  จิตฺเตสุ  ปม...ชติ  อิติ  ตสฺมา  ภวงฺคจลน  อิติ 
โวหรนฺติ  อาจริยา  ทุติย  ตสฺสา  ภวงฺคสนฺตติยา  โอจฺฉิ...เฉโท 
อิติ  โวหรนติฺ  กเถนฺติ  อาจริยาติ  โยชนา  ฯ 
        ปมฺจ  ต  จิตฺตฺจาติ  ปมจิตฺต  ฯ  จาเลตีติ  จาเลนฺต 
ย  จิตฺต  ฯ  โอจฺฉิชฺชยเต  โอจฺฉิชฺชน  โอจฺฉิชฺชน  เอว  อากาโร 
โอจฺฉิชฺชนากาโร  ฯ  อุปฺปชฺชิยเต  อุปปฺชฺชน  ฯ  อุปจฺฉิชฺชิยเต 
อุปจฺเฉโท  ภวงฺคสฺส  อุปจฺเฉโท  ภวงฺคุปจฺเฉโท  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  ปมจิตฺตนฺติ  อุปฺปชชฺตีติ  กตฺตา 
โวหรนฺตีติ  กมฺม  ฯ  ภวงฺคสนฺตตินฺติ  จาเลนฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
                                        อภิ.๑๓๕  
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จาเลนฺต  วิยาติ  ปมจิตฺตนฺติ  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  โวหรนฺตีติ 
เหตุ    ฯ  ภวงฺคจลนนฺติ  โวหรนฺตีติ  อากาโร  ฯ 
        [๓๐๘]  อิธ  ปน  จิตฺตทฺวย  ภวงฺคจลนนฺติ  วุตฺตนฺติ  ญาเปนฺโต 
อาห  อิธาติ  อาทึ  ฯ  อิธ  ปน  อภิธมฺมตฺถสงฺคเห  อวิเสเสน 
สามฺเน  ทฺวิกฺขตฺตุ...เต  อิติ  เอว  จิตฺตทฺวย  อนุรุทฺธาจริเยน 
วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        อิธาติ  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
อวิเสเสนาติ  วุตฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทฺวิกฺข...เตตีติ  วุตฺตนฺติ 
อากาโร  ฯ 
        [๓๐๙]  โจทน  เปตฺวา  อาห  นน ุ จาติ  อาทึ  ฯ  รูปา- 
ทินา...จลน  ยุตฺต  นนุ  จ  หทย...ภวงฺคสฺส  จลน  กถ  ปน 
ยุตฺต  อิติ  โจทนาติ  โยชนา  ฯ 
        นน ุ จาติ  โจทนตฺเถ  นิปาโต  ฯ  รูป  อาทิ  ยสสฺ  อารมฺมณสฺส 
ต  รูปาทิ  ฯ  เอเกน  อารมฺมเณน  ปสาโท  ฆฏิตกฺขเณ 
ฆฏิยติ  ตสฺมา  รูปาทินาติ  เอกวจน  ปกฺขิตฺต  ฯ  ตสฺมึ  ปสาเท 
นิสฺสิต  วิฺาณ  ตนฺนิสฺสิต  ฯ  เอวสทฺโท  น  ภวงฺคสฺสาติ 
นิวตฺเตติ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  วสนฺติ  เอตฺถาติ  วตฺถุ 
จิตฺตเจตสิกา  เอตฺถ  หทเย  วสนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ต  หทย 
วตฺถุ  ฯ  หทย  เอว  วตฺถ ุ หทยวตฺถุ  หทยวตฺถุมฺหิ  นิสฺสิต 
หทยวตฺถุนิสฺสิต  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๖  
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        รูปาทินาติ  ฆฏิเตติ  กตฺตา  ฯ  ปสาเทติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ 
ฆฏิเตติ  จลนนฺติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  ตนฺนิสฺสิตสฺเสวาติ  จลนนฺติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  จลนนฺติ  ยุตฺตนฺติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  กถนติฺ  ปุจฺฉา  ฯ 
หทยวตฺถุนิสฺสิตสฺสาติ  ภวงฺคสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  ภวงฺคสฺสาติ  จลนนฺติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อิตีติ  โจทนาติ  สรูป  ฯ 
        [๓๑๐]  โจทน  วิสชฺเชนฺโต  อาห  สนฺตติตฺยาทึ  ฯ 
สนฺตติวเสน  จลิตรูปาน  ปพนฺธวเสน  ภวงฺคสฺส  จลิตรูเปหิ  เอกา- 
พทฺธตฺตา  หทยวตฺถุนิสฺสิตสฺส  ภวงฺคสฺส  จลน  ยตฺุตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        สนฺตาน  รูปาน  ปพนฺธน  สนฺตติ  สนฺตติยา  วสน  สนฺตติ- 
วโส  ฯ  อาพทฺธน  สมฺพนธฺน  อาพทฺโธ  เอโก  อาพทฺโธ  ยสฺส 
ต  เอกาพทฺธ  ยสฺส  ภวงฺคสฺส  เอโก  รูเปหิ  อาพทฺโธ  ต  ภวงฺค 
เอกาพทฺธ  เอกาพทฺธสฺส  ภาโว  เอกาพทฺธตฺต  ฯ 
        สนฺตติวเสนาติ  เอกาพทฺธาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ภวงฺคสฺสาติ  เอกาพทฺธตฺตาติ  ปเท  ภาวโยโค  ฯ  เอกาพทฺธตฺตาติ 
ยุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ 
        [๓๑๑]  สนฺตติวเสน  ภวงฺคสฺส  รูเปหิ  เอกาพทฺธตฺต  อุปมาย 
ปากฏ  กโรนฺโต  อาห  ยถาตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  เภรยิา  เอกสฺมึ... 
คมน  โหติ  ยถา  เอวเมว...ปวตฺติ  โหตีติ  โยชนา  ฯ 
        หิสทฺโท  วิตฺถาโร  ฯ  ภายนฺติ  เอเตนาติ  เภรี  ชนา 
เอเตน  วตฺถุนา  ภายนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ต  วตฺถ ุ เภรี  ฯ  ภิ 
                                        อภิ.๑๓๖  
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ภเย  กาเล  วุตฺตมานาตฺยาทินา  อี  ฯ  ตลติ  เอตฺถาติ  ตล 
สกฺขราทิวตฺถุ  เอตฺถ  าเน  ตลติ  ปติฏาติ  อิติ  ตสฺมา  ต 
าน  ตล  ฯ  ตล  ปติฏาย  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ 
ติฏตีติ   ิตา  ยา  สกฺขรา  ติฏติ  อิติ  ตสฺมา  สา  สกฺขรา 
 ิตา  ฯ  ขรณ  ถทฺธ  ขร  ฯ  ขร  ขรเณ  อ  ฯ  สห  ขเรน 
วตฺตตีติ  สกฺขรา  ย  วตฺถุ  ขเรน  สห  วตฺตติ  อิติ  ตสฺมา 
ต  วตฺถุ  สกขฺรา  คุฬวิกติ  ฯ   ิตา  จ  สา  สกฺขรา  จาติ 
 ิตสกฺขรา  ฯ  มกฺขตีติ  มกฺขิกา  โย  สตฺโต  อสุจิอาทินา 
วตฺถุนา  มกขฺติ  สงฺฆเตติ  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  ณฺวุ  อนกา  ยุณฺวูน  กฺวจิ 
ธาตูติอาทินา  อสฺสิ  ปุน  อา  ฯ  ทณฺฑนฺติ  ปหรนฺติ  เอเตนาติ 
ทณฺโฑ  ชนา  เอเตน  วตฺถนุา  ตลาทีนิ  ทณฺฑนฺติ  ปหรนฺติ 
อิติ  ตสฺมา  ต  วตฺถ ุ ทณฺโฑ  ฯ  ทฑิ  ปหรเณ  กฑฺยาทีหิ  โก 
นิคฺคหิตฺจ  ฯ  ทณฺโฑ  อาทิ  ยสฺส  เลณฺฑุอาทิวตฺถุโน  ต 
ทณฺฑาทิ  ฯ  จมิยตีติ  จมฺม  ย  ตจ  สตฺเตหิ  จมิยติ  อิติ 
ตสฺมา  ต  ตจ  จมฺม  ฯ  จม  อทเน  ขยาทีหิ  มน  ม  จ  โต  วาติ 
มน  ฯ  วรนตฺฺยเนนาติ  วรตฺต  สตฺตา  อเนน  โยตฺเตน  วรนฺติ 
พนฺธนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ต  โยตฺต  วรตฺต  ฯ  วร  พนฺธเน 
กาเล...ณฺวาทโยติ  อปจฺจโย  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  อสฺส  โต 
ปรเทฺว  ฯ  เภรี  จมฺมฺนจ  วรตฺตฺจ  เภริจมฺมวรตฺตานิ  ตานิ 
                                        อภิ.๑๓๖  
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อาทีนิ  เยส  ธมฺมาโกฏนสุลาทีน  ตานิ  เภริจมฺมวรตฺตาทีนิ  ฯ 
ตสฺส  ปสาทสฺส  นิสฺสยานิ  ตนฺนิสฺสยานิ  ฯ  เตหิ  มหาภูเตหิ 
สมฺพนฺธานิ  ตสมฺพนฺธานิ  ฯ  เสสรูปานมฺปติ  มหาภูเตหิ  เสสาน 
อุปาทารูปาน  ฯ  ปสทฺโท  จลิตภูตานิ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  ตสฺม ึ
หทยวตฺถุสฺมึ  นิสฺสิต  ตนฺนิสฺสิต  ฯ  จลน  เอว  อากาโร 
จลนากาโร  ฯ 
        เภริยาติ  ตเลติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอกสฺมินฺติ  ตเลติ  วิเสสน  ฯ 
ตเลติ   ิตาติ  อาธาโร  ฯ   ิตสกฺขรายาติ  นิสินฺนายาติ  อาธาโร  ฯ 
มกฺขิกายาติ  นิสินฺนายาติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  นิสินฺนายาติ  ปหเฏติ 
ลกฺขณกิริยา  ฯ  อปรสฺมินติฺ  ตเลติ  วิเสสน  ฯ  ตเลติ  ปหเฏติ 
ลกฺขณวนฺต  ฯ  ปหเฏติ  จลเนนาติ  ลกขฺณ  ฯ  อนุกกฺเมนาติ 
จลเนนาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  เภริ...ทีนนฺติ  จลเนนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
จลเนนาติ  จลิตายาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  สกฺขรายาติ  จลิตายาติ 
ลกฺขณวนฺต  ฯ  จลิตายาติ  คมนนฺติ  ลกฺขณ  ฯ  มกขิฺกายาติ 
คมนนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปฺปติตฺวาติ  คมนนฺติ  วิเสสน  ฯ  คมนนฺติ 
โหตีติ  กตฺตา  ฯ  เอวเมวาติ  อุปเมยฺย  ฯ  รูปาทินาติ  ฆฏิเตติ 
กตฺตา  ฯ  ปสาเทติ  ฆฏิเตติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ฆฏิเตติ  จลิเตสูติ 
ลกฺขณ  ฯ  ตนฺนิสฺสเยสูติ  มหาภูเตสูติ  วิเสสน  ฯ  มหาภูเตสูติ 
จลิเตสูติ  ลกขฺณวนฺต  ฯ  จลิเตสูติ  จลเนนาติ  ลกฺขณ  ฯ 
อนุกฺกเมนาติ  จลเนนาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตสมฺพนฺธานนฺติ 
                                        อภิ.๑๓๖  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 260 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  260 
 
เสสูปานมฺปติ  วิเสสน  ฯ  เสสรูปานมฺปติ  จลเนนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
จลเนนาติ  จลิเตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  หทยวตฺถุมฺหีติ  จลิเตติ 
ลกฺขณวนฺต  ฯ  จลิเตติ  ปวตฺตีติ  ลกฺขณ  ฯ  ตนฺนิสสฺิตสฺสาติ 
ภวงฺคสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  ภวงฺคสฺสาติ  ปวตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
จลนากาเรนาติ  ปวตฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺตีติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๓๑๒]  อตฺตนา  วุตฺตวจน  ปรวจเนน  สาเธนฺโต  อาห 
วุตฺตฺจาติอาทึ  ฯ  ฆฏิเต...วเทติ  วจน  ธมฺมปาลาจริเยน 
วุตฺตฺจ  สจฺจสงฺเขเป  อฺวตฺถุมฺหิ  หทยวตฺถุโต  อฺสฺมึ 
จกฺขาทิวตฺถุมฺหิ  รูปาทิอารมฺมเณน  ฆฏิเต  อฺนิสฺสิตกมฺปน 
หทยวตฺถุนิสฺสิตกสฺส  ภวงฺคสฺส  จลน  เอกาพนฺเธน  เอกสนฺตาน- 
สมฺพนฺเธน  โหตีติ  อิติ  วจน  สกฺขโรปมยา  เภรติล ิตสกฺขโร- 
ปมาย  วเท  วเทยฺย  ปณฺฑิโตติ  โยชนา  ฯ 
        จสทฺโท  น  เกวล  มยา  วุตฺต  อถโข  อาจริเยนป 
วุตฺตนฺติ  าเปติ  ฯ  อฺสฺมึ  นิสฺสิต  อฺนิสฺสิต  อฺ- 
นิสฺสิตสฺส  กมฺปน  อฺนิสฺสิตกมฺปน  ฯ  เอเกน  สนฺตาเนน 
อาพทฺธ  สมฺพชฺฌน  เอกาพทฺธ  ฯ  อุปมิยติ  สทิส  กริยติ  เอเตน 
วตฺถุนาติ  อุปมา  ฯ  สกขฺโร  เอว  อุปมา  สกฺขโรปมา  ฯ  สกขฺโร- 
ปมายาติ  วตฺตพฺเพ  กวฺจาทิมชฺฌุตฺยาทินา  มชฺเฌ  อาการสฺส  รสสฺ 
กตฺวา  สกฺขโรปมยาติ  วุตฺต  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๖  
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        อิตีติ  วจนนฺติ  สรูป  ฯ  วจนนฺติ  วเทติ  กมฺม  ฯ  สกฺขโร- 
ปมยาติ  วเทติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๓๑๓]  โสตสทฺทสสฺ  กณฺณาทิสฺสป  วาจกตฺตา  ภวงฺคโสตนฺติ 
เปตฺวา  ภวงฺคปฺปวาหนฺติ  วิวรติ  ฯ  ปวาหน  สนฺทน  ปวตฺตน 
ปวาโห  ภวงฺคสฺส  ปวาโห  ภวงฺคปฺปวาโห  ฯ  อาวชฺชนสทฺทสสฺ 
ปริณามสทิสสฺส  ปริวาจกตฺตา  อาวชฺเชนฺตนฺติ  กินนฺา...มานนฺติ 
วิวรติ  ฯ  เอต  กินฺนาม  อิติ  วทนฺต  วิย...มาน  ฯ  กินฺนามาติ 
ปุจฺฉา  ฯ  เอตนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  วทนฺตนฺติ  นิทสฺสน  ฯ 
วทนฺต  วิยาติ  อุปมา  ฯ  อาโภคนฺติ  กุรมุานนฺติ  กมฺม  ฯ  อาภุชน 
อารมฺมณวิจารณ  อาโภโค  ฯ  กโรตีติ  กุรุมาน  จิตฺต  ฯ 
ปสฺสนฺตนฺติ  ปทสฺส  เปกขฺนฺตนฺติ  อตฺโถ  อธิปฺเปโต  น  ปสฺสสสฺ 
อนฺตนฺติ  มนสิกตฺวา  ปสฺสนฺตนฺติ  เปตฺวา  วิวรติ  ฯ  ทิส  เปกขฺเน 
อนฺตปจฺจโย  ทิสสฺส  ปสสฺทิสฺสทกฺขา  วา  ฯ  ปจฺจกฺขโตติ 
เปกฺขนฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิท  ปท  อนุมาน  นิวตฺเตติ  ฯ  ปปุพฺโพ 
อิกฺข  ทสฺสเน  กฺวจิ  ธาตูติ  อสฺเส  ฯ 
        [๓๑๔]  อาจริโย  โจทน  สมฏุาเปตฺวา  วิสชฺเชนฺโต  อาห 
นนุตฺยาทึ  ฯ  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  อิติ  วจนโต  วุตฺตตฺตา  จกฺขุ... 
สาเธติ  นนุ  จ  วิฺาณ  ทสฺสนกิจฺจ  น  สาเธติ  อิติ  โจทนา  ฯ 
        จกฺขุ  เอว  อินฺทฺริย  จกฺขุนฺทฺริย  ฯ  เอวสทฺโท  วิฺาณ 
นิวตฺเตติ  ฯ  ทสฺสน  เอว  กิจฺจ  ทสฺสนกิจฺจ  ฯ 
                                        อภิ.๑๓๖  
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        นน ุ จาติ  โจทนา  ฯ  จกฺขุ...อิตีติ  วจนาติ  นิทสฺสน  ฯ 
วจนโตติ  สาเธตีติ  เหตุ  ฯ  จกฺขุนฺทฺรยิเมวาติ  สาเธตีติ  กตฺตา  ฯ 
ทสฺสนกิจฺจนฺติ  สาเธตีติ  กมฺม  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  วิฺาณนฺติ 
สาเธตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  โจทนาติ  สรปู  ฯ 
        [๓๑๕]  อิท  ตยา  วุตฺตวจน  เอว  สจฺจ  น  กสมฺา 
รูปสฺส...ภาวโตติ  โยชนา  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อิทนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอวนฺติ  อิทนฺติ 
วิเสสน  ฯ  รปูสฺสาติ  ภาวโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อนฺธภาเวนาติ 
อเจตนตฺตา  อนฺธภาเวน  ฯ  อนฺธภาเวนาติ  อสมตฺถาติ  วิเสสน- 
เหตุ  ฯ  รูปทสฺสเนติ  อสมตฺถาติ  อาธาโร  ฯ  อสมตฺถภาวโตติ 
นาติ  เหตุ  ฯ  อเจตนตฺตา  อมตีติ  อนฺธ  ย  รูป  ฯ  อนฺธสฺส 
ภาโว  อนฺธภาโว  ฯ  รูปสสฺ  ทสฺสน  รปูทสฺสน  ฯ  น  สมตฺเถตีติ 
อสมตฺถ  ย  รปู  ฯ  อสมตฺถสฺส  ภาโว  อสมตฺถภาโว  ฯ 
        [๓๑๖]  จกฺขุนฺทฺริย  รูป  ปสฺสตีติ  วุตฺเต  โก  โทโสติ 
อาห  ยทิตฺยาทึ  ฯ  ต  จกฺขุนฺทฺริย  ยทิ  จ  ปสฺสติ  ตถา  ตสฺมึ 
รูปทสฺสเน  สติ  อฺ...จกฺขุนฺทฺริยสฺส  รูป...สิยาติ  โยชนา  ฯ 
        ยทีติ  ปริกปฺโป  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  ตนฺติ 
ปสฺสตีติ  กตฺตา  ฯ  รูปนฺติ  ปสฺสตีติ  กมฺม  ฯ  ตถาติ  สตีติ 
ลกฺขณวนฺต  ฯ  สตีติ  สยิาติ  ลกฺขณ  ฯ  อฺ...โนปติ  ปสงฺโคติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  รูปทสฺสนปปฺสงฺโคติ  สิยาติ  กตฺตา  ฯ  อฺฺจ 
                                        อภิ.๑๓๖  
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ต  วิฺาณฺจาติ  อฺวิฺาณ  จกฺขุวิฺาณโต  อฺ 
โสตวิฺาณาทิวิฺาณ  ฯ  สมาคมน  สมงฺโค  อฺวิฺาเณน 
สมงฺโค  อฺวิฺาณสมงฺโค  ฯ  โส  อสฺส  จกฺขุนฺทฺริยสฺส 
อตฺถีติ  อฺวิฺาณสมงฺคี  ฯ  ปสทฺโท  น  เกวล  จกฺขุ- 
 ิวิฺาณสมงฺคิสฺส  จกฺขุนฺทฺริยสฺส  รูปทสฺสนปฺปสงฺโคติ  สมฺ- 
ปณฺเฑติ  ฯ  รูป  ทสฺสน  รูปทสฺสน  ฯ  ปสชฺชน  ปาปุณน  ปสงฺโค  ฯ 
รูปทสฺสนสฺส  ปสงฺโค  รปู...สงฺโค  ฯ  รูปทสฺสนสสฺาติ  ปสงฺโคติ 
ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๓๑๗]  โจทโก  ปุน  โจเทนฺโต  อาห  ยทิ  เอว  วิฺาณนฺ- 
ตฺยาทึ  ฯ  เอว  อนนฺธภาเวน  วิฺาณ  ต  ทสฺสนกจฺิจ  ยทิ  สาเธติ 
วิฺา...สิยาติ  โยชนา  ฯ 
        ยทีติ  ปริกปฺโป  ฯ  เอวนฺติ  สาเธตีติ  ปเท  วิเสสนเหตุ  ฯ 
วิฺาณนฺติ  สาเธตีติ  กตฺตา  ฯ  ตนฺติ  ทสฺสนกิจฺจนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ทสฺสนกิจฺจนฺติ  สาเธตีติ  กมฺม  ฯ  วิฺาณสฺสาติ  ทสฺสนนฺติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  อปฺปฏิพทฺธตฺตาติ  ทสฺสนนฺติ  เหตุ  ฯ  อนฺตริต- 
รูปสฺสาปติ  ทสฺสนนฺติ  กมฺม  ฯ  ทสฺสนนฺติ  สิยาติ  กตฺตา  ฯ 
        ปฏิพทฺธน  ปฏิพาหน  นิวารณ  ปฏิพทฺธ  นตฺถิ  ปฏิพทฺธ 
ยสฺส  วิฺาณสฺส  ต  อปฺปฏิพทฺธ  อปปฺฏิพทฺธสฺส  ภาโว  อปฺปฏ-ิ 
พทฺธตฺต  ฯ  อนฺตริยติ  อฺเน  วตฺถุนา  พฺยวธาริยตีติ  อนฺตริต 
กมฺมสาธน  ฯ  อนฺตริตฺจ  ต  รูปฺจาติ  อนฺตริตรปู  ฯ  ปสทฺโท 
                                                อภิ.๑๓๖  
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น  เกวล  อนนฺตริต  รูปทสฺสนนฺติ  ญาเปติ  ฯ  ยท ิ เอว  วิฺาณ 
ทสฺสนกิจฺจ  สาเธตีติป  ตสทฺทรหิโต  ปาโป  อตฺถิ  ฯ  ยทิ  เอว 
วิฺาณสฺส  อปฺปฏิ...ทสสฺน  สิยาติป  ปาโ  ฯ  เอว  ปาเ  สติ 
ยทิ  เอวนฺติ  สทฺทโต  ปรสฺมึ  วิฺาณ  ทสฺสนกิจฺจ  สาเธตีติ 
อาหริตฺวา  วิฺาณสฺส  อปฺป...สิยาติ  โยเชตพฺพ  ฯ  เตสุ  ตีส ุ
ปาเฐสุ  ปุริโมว  สุนฺทรตโร  ฯ  ยทิ  เอว  วิฺาณสฺส  ต 
กิจฺจนฺติป  ปาโ  น  สุนทฺโร  ฯ  เกจิ  วิฺาณสฺสาติ  ปท 
สาเธตีติ  ปเท  ฉฏ ีกตฺตาติ  วทนฺติ  ฯ  ต  น  ยุตฺต  ฯ  กสฺมา  ฯ 
อาขฺยาตสฺส  ฉฏ ีกตฺตุนา  อสมฺพนฺธตฺตา  ฯ  ยถา  ปริปุณฺณสฺส 
ปตฺตจีวรนฺติ  เอตฺถ  ปริปณฺุณ  อสฺสาติ  ปทจฺเฉโท  เอว 
วิฺาณ  อสฺสาติ  ปทจฺเฉโท  กาตพฺโพติ  วทนฺติ  ฯ  ต  น 
ยุตฺต  ฯ  กสมฺา  ฯ  ปุณฺณิยปทภาวโต๑  เจว  ทุชฺชานติตฺตา  จ  ฯ 
ตสฺมา  อย  ปาโ  วิรุทฺโธ  ฯ 
        [๓๑๘]  โหติตฺยาทิ  วิสชฺชน  ฯ  ผลิกาทิติโรหิตสฺส  ผลิกาทีน 
อนฺโต  ฐิตสฺส  ยสฺส  รูปสฺส  อาโลกปฏิพทฺโธ  นตฺถิ  ผลกิาทินา 
อนฺตริตสฺสป  ตสฺส  รูปสสฺ  ทสฺสน  โหติ  ฯ  กุฏฏาทิอนฺตริตสฺส 
กุฏฏาทีหิ  อนฺตริตสฺส  ยสฺส  ปน  รูปสฺส  อา...ตตฺถ  รูเป 
ปจฺจ...อิติ  ตสฺมา  ตสฺส  รูปสฺส  จ...ณ  น  โหตีติ  โยชนา  ฯ 
        ปสทฺโท  น  เกวล  อนนฺตริตสฺส  ทสฺสนนฺติ  ญาเปติ  ฯ 
ผรตีติ  ผลิกา  ยา  มณิ  โอภาส  ผรติ  ผราเปติ  พฺยาเปติ 
.  จุณณฺิยปทภาวโตติ  มฺเ  ฯ 

                                                อภิ.๑๓๖  
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 ิอิติ  ตสฺมา  สา  มณิ  ผลกิา  ฯ  ผร  ผรเณ  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี 
วา  ณฺวุ  อนกา  ยุณฺวูน  กฺวจิ  ธาตุ  รสฺส  โล  อสฺสิ 
ปุน  อา  ฯ  ผลิกา  อาทิ  เยส  คพฺภปฏลาทีน  ตานิ  ผลิกาทีนิ  ฯ 
ติโร  ธิยตีติ  ติโรหิต  ย  รปู  ติโร  อนฺโต  ธิยติ  ฐาติ  อิติ 
ตสฺมา  ต  รูป  ติโรหิต  ฯ  ติโรติ  นิปาโต  ฯ  อวปุพฺโพ  ธา 
ปติฏาย  พุธคมา  กฺวจิ  ธาตุ  ธสฺส  โห  ยถาคมมิกาโร 
โอ  อวสฺส  ฯ  ผลิกาทีน  ติโรหิต  ผลกิาทิติโรหิต  ฯ  อาโลเกติ 
เอเตนาติ  อาโลโก  ชโน  เอเตน  โอภาเสน  อาโลเกติ  ปสฺสติ 
อิติ  ตสฺมา  โส  อาภาโส  อาโลโก  ฯ  อาปุพฺโพ  โลก  ทสฺสเน 
สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ  ปฏิพนฺธน  ปฏิพทฺโธ  อฺเน 
อาโลเกน  ปฏิพทฺโธ  อาโล...พทฺโธ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
กุฏติ  ฉินฺทติ  มคฺคนฺติ  กฏุฏ  ภิตฺติ  ฯ  กุฏ  เฉทเน  สพฺพโต... 
วาติ  อ  ทฺวิตฺต  ฯ  กุฑฺฑนฺติป  ฯ  กุฏฏ  อาทิ  เยส  ปาการาทีน 
เต  กุฏฏาทโย  กฏุฏาทีหิ  อนฺตริต  กฏุฏาทิอนฺตริต  ฯ  กุฏฏาทีหีติ 
อนฺตริตนฺติ  กตฺตา  ฯ  อาโลกสงฺขาตสฺส  ปจฺจยสฺส  อภาโว 
ปจฺจยาภาโว  ฯ 
        อนฺตริตสฺสาปติ  ทสฺสนนฺติ  กมฺม  ฯ  ทสฺสนนติฺ  โหตีติ 
กตฺตา  ฯ  ยสสฺาติ  นตฺถีติ  สมฺปทาน  ฯ  ผล.ิ..ตสฺสาติ  ยสฺสาติ 
วิเสสน  ฯ  อาโลกปฏิพทฺโธติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  ยสฺสาติ 
ปฏิพทฺโธติ  สมฺพนฺโธ  อตฺถีติ  วา  สมปฺทาน  ฯ  กฏุฏาท-ิ 
                                        อภิ.๑๓๖  
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อนฺตริตสฺสาติ  ยสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  อาโลกปฏิพทฺโธติ  อตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
ตตฺถาติ  นุปฺปชฺชตีติ  อาธาโร  ฯ  ปจฺจยาภาวโตติ  นุปฺปชชฺตีติ 
เหตุ  ฯ  วิฺาณนฺติ  นุปฺปชฺชตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  น  โหตีติ 
เหตุ  ฯ  นาติ  โหตีติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ตสฺสาติ  คหณนฺติ  กมฺม  ฯ 
จกฺขุวิฺาเณนาติ  คหณนฺติ  กตฺตา  ฯ 
        [๓๑๙]  ยทิ  วิฺาณ  ทสฺสนกิจฺจ  สาเธติ  จกขุนา  รูป 
ทิสฺวาติ  เอตฺถ  จกฺขุวิฺาเณนาติ  วตฺตพฺพ  โก  ปน  จกฺขุนาติ 
เอตฺถ  อธิปฺปาโยติ  อาห  จกฺขุนาตฺยาทึ  ฯ  จกฺขุนาติ  ปน  เอตฺถ 
วจเน  เตน  ทฺวาเรน...อธิปฺปาโย  ฯ 
        จกฺขุนาติ  ปท  เอตฺถาติ  สรูป  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
เอตฺถาติ  อธิปฺปาโยติ  อาธาโร  ฯ  ทฺวาเรนาติ  ทิสฺวาติ  กรณ  ฯ 
กรณภูเตนาติ  ทฺวาเรนาติ  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ  อธิปฺปาโยติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๓๒๐]  กิฺจาป  จกฺขุรูป  น  ปสสฺติ  อถโข  ตนฺนิสฺสิต 
วิฺาณเมว  ตถาป  จกฺขุนาติ  ปท  อุปจาเรน  วุตฺตนฺติ 
าเปนฺโต  อาห  อถวาตฺยาทึ  ฯ  นิสฺสติ...พทฺธา  อิติ  ภควตา 
วุตฺตา  มฺจา...โรนฺตีติ  ปโยเค  ยถาติ  โยชนา  ฯ 
        นิสฺสยตีติ  นิสฺสิต  ย  วิฺาณ  ฯ  กิริยา  ทสฺสนกิริยา  ฯ 
นิสฺสิตสฺส  วิฺาณสฺส  กิริยา  นิสฺสติกิริยา  ฯ  นสิฺสิยตีติ  นิสสฺย 
ย  จกฺขุ  วิฺาเณน  นิสฺสิยติ  อิติ  ตสฺมา  ต  จกฺขุ  นิสฺสย  ฯ 
                                        อภิ.๑๓๗  
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นิสฺสเยน  ปฏิพทฺธา  นิสสฺยปฺปฏิพทฺธา  ฯ  มฺจา  มฺจฏา 
อุกฺกุฏ ึ  อุคฺโฆสน  กโรนฺติ  ฯ 
        นิสฺสิตกิริยาติ  วุตฺตาติ  กมฺม  ฯ  นิสฺสยปฺปฏพิทฺธาติ  วุตฺตาติ 
อากาโร  ฯ  ยถาติ  อุปมา  ฯ 
        มฺจา  อุกฺกุฏ ึ  กโรนฺตีติ  ปโยเค  วิย  วิฺาณกิริยา 
นิสฺสโยปจารวเสน  วุตฺตา  ฯ  จกฺขุปฺปสาเทน  ทิสฺวาตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
        [๓๒๑]  สมฺปฏิจฺฉนฺตนฺติ  เปตฺวา  วิวรติ  ตเมว  รูปนฺติ 
อนุวตฺตติ  ฯ  วิยสทฺโท  นพฺิยาจารภาวญาปนตฺถ  ปกฺขิตฺโต  ฯ 
ตุลนาทิอตฺถ  นิวตฺเตนฺโต  เปตฺวา  วิวรติ  ตเมวาติ  อนุวตฺตติ  ฯ 
สุฏูติ  สสทฺทสฺส  อตฺโถ  ฯ  โยน.ิ..เสน  เอเตน  ชวเนน  ปจฺจโย 
ลทฺโธ  อิติ  ตสฺมา  ลทฺธปจฺจย  ตติยาพหุพฺพิหิ  ฯ  มนสฺมึ 
กรณ  มนสกิาโร  โยนิโส  อุปาเยน  มนสิกาโร  โยนิโสมนสิ- 
กาโร  โยนิโสมนสิกาโร  อาทิ  ยสฺส  โส  โยนิโสมนสิการาทิ 
ยสฺส  อโยนโิสมนสิการาทิกสฺส  ฯ  โยนิ...ทิสฺส  วโส  โยนิ... 
วโส  ฯ 
        โยนิ...เสนาติ  ลทฺโธติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปจฺจโยติ  ลทโฺธติ 
กมฺม  ฯ  เอเตนาติ  ลทฺโธติ  กตฺตา  ฯ 
        ลทฺธปจฺจยนฺติ  อิมสฺส  สมฺพนฺธ  าเปนฺโต  อาห  ยกิฺจิ- 
ตฺยาทึ  ฯ  ลทธฺปจฺจย  ยกิฺจิ  ชวน  อิติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๗  
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        [๓๒๒]  สตฺตกฺขตฺตุนฺติ  เอตฺตกเมว  วตฺตพฺพ  กสฺมา 
เยภุยฺเยนาติ  วุตฺตนฺติ  อาห  มุจฺฉาตฺยาทึ  ฯ  มุจฺฉา...ปวตฺตนฺติ 
อิติ  ตสฺมา  อาจริโย  เยภุยเฺยนาติ  วจน  อาห  ฯ 
        มุยฺหน  มุจฺฉา  ฯ  มหุ  เวจิตฺเต  วชาทีหิ  ปพฺพชฺชาทโย 
นิปจฺจนฺเต  ฉ  พฺยฺชนานฺตสฺส  โจ  ฉปฺปจฺจเยสุ  จ  หสฺส  โจ  ฯ 
มริสฺสเต  มรณ  ฯ  มร  ปาณจาเค  ยุ  ฯ  มรณสวฺส  อาสนฺโน 
มรณาสนฺโน  มรณาสนฺโน  จ  โส  กาโล  จาติ  มรณาสนฺนกาโล  ฯ 
มุจฺฉากาโล  จ  มรณาสนฺนกาโล  จ  มจฺุฉามรณาสนฺนกาลา  ฯ 
เตสุ  วุฑฺฒิ  มชฺเฌ  เอกกาลสทฺทโลโป  ฯ  ฉ  จ  ปญจ  จ 
ฉปฺปฺจ  ฯ  ปสทฺโท  สตฺต  ชวนานิ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
        มุจฺฉา...กาเลติ  ปวตฺตนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  ฉปฺปฺจปติ 
ชวนานีติ  วิเสสน  ฯ  ชวนานีติ  ปวตฺตนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ 
อาหาติ  เหตุ  ฯ 
        [๓๒๓]  ตทารมฺมณานิ  ชวน  สพฺพทา  อนุคตานีติ  อธิปฺ- 
ปายฺเจว  อนุพนฺธานีติ  ปทสฺส  ชวเนน  ปฏิพนฺธาทีนีติ  อตฺถฺจ 
โกจิ  คณฺเหยฺย  ตนฺนิวตฺเตนฺโต  เปตฺวา  วิวรติ  ปฏโิสต- 
คามินาว  อนุคโต  นที...คตานีติ  ฯ 
        สวตีติ  โสโต  โย  ชลปฺปวาโห  มหาสมุทฺท  สวติ  สนฺทติ 
อิติ  ตสฺมา  โส  โสโต  ฯ  สุ  สนฺทเน  พุธคมาทิตฺเถ  กตฺตร ิ
อฺเสุ  จ  ฯ  โสตสฺส  ปฏิ  ปฏิโสต  ปฏิโสต  คจฺฉตีติ 
                                        อภิ.๑๓๗  
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ปฏิโสตคามี  ฯ  ตสฺสีลาทีสุ  ณีตฺวาวี  จาติ  จสทฺเทน  ณี  ฯ  เนตีติ 
นาวา  ย  กลุลฺ  สตฺเต  เนติ  อิติ  ต  กลุลฺ  นาวา  ฯ  นิ 
นเย  วิสรุชปทาทิโต  ณ  อสโยคานฺตสฺส  วุฑฺฒิ  การิเต  อุสฺโส 
เต  อาวายา  การิเต  อาโว  ปุน  อา  ฯ  ปฏิโสตคามี  จ  สา 
นาวา  จาติ  ปฏิโสตคามินาวา  ฯ  นทติ  สทฺท  กโรตีติ  นที  ยา 
สวนฺตีต  นทติ  สทฺท  กโรติ  อิติ  ตสฺมา  สา  นท ี ฯ  นท  สทฺเท 
อิตฺถิยมติยโว  วาติ  อ  นทาทิโต  วา  อี  ฯ  นทิยา  โสโต 
นทีโสโต  ฯ 
        ปฏิโสตคามินาวนฺติ  อนุคโตติ  กมฺม  ฯ  นทีโสโตติ  อุปมา  ฯ 
กิฺจีติ  กาลนฺติ  วิเสสน  ฯ  กาลนฺติ  คตานีติ  อจฺจนฺตสโยโค  ฯ 
ชวนนฺติ  อนคุตานีติ  กมฺม  ฯ 
        [๓๒๔]  ยถา  เหฏา  ตทารมฺมณกิจฺจนฺติ  เอตฺถ  วิคฺคโห 
เอว  อิธาปติ  คณฺเหยฺย  ตสฺมา  อิธ  วิคฺคห  าเปนฺโต  อาห 
ตสฺสาตฺยาทึ  ฯ  เอเตส  วิปากาน  อารมฺมณ  ตสฺส  ชวนสฺส 
อารมฺมณ  อิติ  ตสฺมา  ตานิ  วิปากานิ  พฺรหฺม...  วเสน 
ตทารมฺมณานิ  อิติ  วุตฺตานีติ  โยชนา  ฯ 
        เอเตสนฺติ  อารมฺมณนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  พฺรหฺมสโรติ  อาทีสูติ 
อาธาโร  ฯ  มชฺฌปทโลปวเสนาติ  วุตฺตานีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
พฺรหฺมสฺส  สโร  วิย  สโร  เอตสฺส  ภควโตติ  พฺรหมฺสโร 
พฺรหฺมสโรติ  อาทิ  เยส  สวุณฺณวณฺโณ  ภควาติอาทิปฺปโยคาน 
                                        อภิ.๑๓๗  
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เต  พฺรหฺมสโรติอาทโย  ฯ  มชฺเฌ  ปท  มชฺฌปท  มชฌฺปทสฺส 
โลโป  มชฺฌปทโลโป  ฯ  วสน  สมฺพชฺฌน  วโส  มชฺฌปท- 
โลปสฺส  วโส  มชฺฌปทโลปวโส  ฯ  ยถา  พฺรหฺมสโรติ  เอตฺถ 
มชฺฌโลปฉฏ ีพหุพฺพิหิ  เอว  อิธาป  มชฺฌโลปฉฏ ีพหุพฺพิหิ  ฯ 
หีนุปมาตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
        [๓๒๕]  ตทารมฺมณาน  ปากานีติ  คณฺเหยฺย  ตสฺมา  ตนฺนิ- 
วตฺตนตฺถ  ตทา...กานีติ  วุตฺต  ฯ  ตทารมฺมณานิ  จ  ตานิ 
ปากานิ  จ  อิติ  ตสฺมา  ตทารมฺมณปากานิ  วิเสสนปุพฺพปท- 
กมฺมธารโย  ฯ 
        [๓๒๖]  ยถาสทฺทสฺส  อเนกตฺถตฺตา  อิธ  อนุรปูตฺโถ 
ยถาสทฺโทติ  าเปนฺโต  ยถารหนฺติ  เปตฺวา  วิวรติ  ฯ  อนุรูป  เอว 
อรห  ยถารห  ฯ  อรหสทโฺท  อนตฺถนตฺโร  ฯ  อารมฺมณฺจ 
ชวนฺจ  สตฺโต  จ  อารมฺมณชวนสตฺตา  ฯ  อารมฺมณฺจ 
กามาวจรารมฺมณ  ชวนฺจ  กามา...ชวน  สตฺโต  จ  กามสตฺโต  ฯ 
อารมฺมณชวนสตฺตาน  อนุรูป  อาร...รูป  ฯ 
        [๓๒๗]  ฏีกาจริเยน  อารมฺมณชวนสตฺตานุรูปนฺติ  วุตฺต 
อนุรุทฺธาจริโย  กิมาหาติ  อาห  ตถาตฺยาทึ  ฯ  ตถา  ปวตฺตึ  ปน 
เตน  อารมฺมณชวนสตฺตานุรูเปน  ตทารมฺมณสฺส  ปวตฺตึ  สยเมว 
ปกาสยิสฺสติ  อาจริโย  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๗  
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        ตถาติ  ปวตฺตินฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺตินฺติ  ปกาสยิสฺสตีติ 
กมฺม  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  สยเมวาติ  ปกาสยิสฺสตีติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  น  อตฺตนา  อปสฺสนนฺติ  ญาเปติ  ฯ 
        [๓๒๘]  ภวงฺควเสน  ปวตฺตน  วิย  ภวงฺคปาโตติ  อตฺโถ 
อธิปฺเปโต  น  มุขฺยโต  ปวตฺตนฺติ  าเปนฺโต  อาห  ภวงฺคา- 
ตฺยาทึ  ฯ  ภวงฺคปาโตติ  ปน  ฯ  ภวงฺค...วิย  ฯ 
        วีถ ิ จ    ต  จิตฺตฺจาติ  วีถิจิตฺต  ปรมฺปราจิตฺต  ฯ 
วีถิจิตฺตสฺส  วสน  สมฺพชฌฺน  วีถิจิตฺตวโส  ฯ  ปตน  ปาโต  ภวงฺควเสน 
ปาโต  ภวงฺคปาโต  ฯ  เตนาห  ภวงฺควเสนาติ  ฯ 
        วีถิจิตฺตวเสนาติ  อปฺปวตฺติตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อปฺป- 
วตฺติตฺวาติ  ปาโตติ  วิเสสน  ฯ  จิตฺตสฺสาติ  ปาโตติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ภวงฺคปาโตติ  อุปมา  ฯ  วิยสทฺโท  น  มุขฺยโต  ปตนนฺติ  าเปติ  ฯ 
        [๓๒๙]  อธิปฺปาย  าเปนฺโต  อาห  ภวงฺคตฺยาทึ  ฯ   
จิตฺตสฺส  ภวงฺควเสน  ภวงฺคกิจฺเจน  อุปฺปตฺติ  อิติ  วจน  วุตฺต 
โหติ  ฯ 
        วสน  สมฺพชฺฌน  วโส  กิจฺจ  ฯ  ภวงฺคสฺส  วโส 
ภวงฺควโส  ฯ  อุปฺปชชฺน  อุปฺปตฺติ  ฯ 
        ภวงฺควเสนาติ  อุปฺปตฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อุปฺปตฺตีติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  วจนนฺติ  สรูป  ฯ 
                                        อภิ.๑๓๗  
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        [๓๓๐]  อาจริยา  ปน  อิธ  อมฺโพปมาทโย  อาหรนฺตีติ 
าเปนฺโต  อาห  เอตฺถาตฺยาทึ  ฯ  เอตฺถ  จ  อธิกาเร  วีถ.ิ.. 
มาทึ  อฏสาลินิย  อาหรนฺติ  อฏกถาจริยา  ฯ 
        เอตฺถาติ  อาหรนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ 
วีถิจิตฺตปฺปวตฺติยาติ  คหณตฺถนฺติ  กมมฺ  ฯ  วีถิจิตฺตสฺส  ปวตฺต 
วีถิจิตฺตปฺปวตฺติ  ฯ  สุขคฺคหณตฺถนฺติ  อาหรนฺตีติ  สมฺปทาน  ฯ 
สุเขน  คหณ  ชานน  สุขคฺคหณ  ฯ  อมโฺพปมาทินฺติ  อาหรนฺตีติ 
กมฺม  ฯ  อมโฺพ  เอว  อุปมา  อมฺโพปมา  อมฺโพปมา  อาทิ 
ยสฺสา  อุปมาย  สา  อมฺโพปมาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  อุจฺฉุยนฺต- 
สาโลปมาโทวาริโกปมาทีน  คหณ  ฯ 
        [๓๓๑]  เหฏา  สมาเสนาติ  วุตฺตตฺตา  ตาสุ  อุปมาสุ 
อมฺโพปมาเยว  เวทิตพฺพาติ  มนสิกตฺวา  อาห  ตตฺรทินฺตฺยาทึ  ฯ 
ตาสุ  อุปมาสุ  อิท  อมฺโพปมามตฺต  เวทิตพฺพนฺติ  โยชนา  ฯ 
        ตตฺราติ  นิทฺธารณ  ฯ  อิทนฺติ  อมฺโพปมามตฺตนฺติ  วิเสสน  ฯ 
อมฺโพปมา  เอว  อมฺโพปมามตฺต  ฯ  มตฺตสทฺโท  อุจฺฉุสาโลปมาทโย 
นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๓๓๒]  เอโก  ปุรโิส...ตตฺเถว  อมฺพรุกฺขมูเล  นิทฺทายติ 
กิราติ  โยชนา  ฯ 
        ต  ผล  ชาต  เอตสฺมึ  รุกฺเขติ  ผลโิต  ฯ  ตทสฺสตฺถีติ  วี 
จาติ  จสทฺเทน  อิตปจฺจโย  ฯ  ผลกาเมหิ  ชเนหิ  อมิยติ  คจฺฉิยตีติ 
                                                อภิ.๑๓๗  
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อมฺโพ  โย  รกฺุโข  ฯ  อม  คติย  กาเล  วตฺตมานาตีเต 
ณฺวาทโย  โพ    มหิย  รหุตีติ  รุกฺโข  โย  ตรุ  ฯ  อมฺโพ  จ 
โส  รุกฺโข  จาติ  อมฺพรุกฺโข  ฯ  ผลิโต  จ  โส  อมฺพรุกฺโข  จาติ 
ผลิตมฺพรุกฺโข  ผลิตมฺพรกฺุขสฺส  มูล  สมีป  ผลิตมฺพรุกฺขมูล  ฯ 
สีเสน  สห  สสีส  ฯ  สีเสน  สห  สรรี  ปารุปตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ 
อมฺพสฺส  ผล  อมฺพผล  ฯ  ตนฺติ  อมฺพผล  ฯ  ปกกฺสฺส  ภาโว 
ปกฺกภาโว  ฯ  มุเข  คต  ปตฺต  มุขคต  ฯ  สิมติ  ตตฺถ  พชฺฌตีติ 
เสมฺโห  โย  สีโส  ฯ  สิม  พนฺธเน  กฺวจาตฺยาทินา  โห  ฯ 
        เอโกติ  ปุริโสติ  วิเสสน  ฯ  กริาติ  อนุสฺสวนนิปาโต  ฯ 
ปุริโสติ  นิททฺายตีติ  กตฺตา  ฯ  ผลิตมฺพรุกฺขมูเลติ  นิทฺทายนฺโตติ 
อาธาโร  ฯ  สสีสนฺติ  ปารุปตฺวาติ  กมฺม  ฯ  ปารุปตฺวาติ 
นิทฺทายนฺโตติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  นิททฺายนฺโตติ  ปุริโสติ  วิเสสน  ฯ 
อาสนฺเนติ  ปติตสฺสาติ  อาธาโร  ฯ  ปติตสฺส  เอกสฺสาติ  ทฺวย 
อมฺพผลสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  อมฺพผลสฺสาติ  สทฺเทนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
สทฺเทนาติ  ปพุชฺฌิตฺวาติ  กรณ  ฯ  ปพุชฺฌิตฺวาติ  อปเนตฺวาติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  สีสโตติ  อปเนตฺวาติ  อปาทาน  ฯ  วตฺถนฺติ 
อปเนตฺวาติ  กมฺม  ฯ  อุมมฺิลิตฺวาติ  อปเนตฺวาติ  กริิยาวิเสสน  ฯ 
จกฺขุนฺติ  อุมฺมิลิตฺวาติ  กมฺม  ฯ  อุมฺมิลตฺิวาติ  ทิสฺวาติ  กิริยา- 
วิเสสน  ฯ  ทสิฺวาติ  คเหตฺวาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ทิสวฺาวาติป  ฯ 
เอวสทฺโท  น  อทิสฺวาติ  าเปติ  ฯ  ตนฺติ  คเหตฺวาติ  กมฺม  ฯ 
                                        อภิ.๑๓๘  
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คเหตฺวาติ  มทฺทิตฺวาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  มทฺทิตฺวาติ  อุปสิงฺฆิตฺวาติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  อุปสิงฺฆิตฺวาติ  ตฺวาติ  กริิยาวิเสสน    ฯ  ปกฺก- 
ภาวนฺติ  ตฺวาติ  กมฺม  ฯ  ตฺวาติ  ปริภฺุชิตฺวาติ  กิริยา- 
วิเสสน  ฯ  ปริภฺุชิตฺวาติ  อชฺโฌหริตฺวาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ   
มุขคตนฺติ  อชฺโฌหริตฺวาติ  กมฺม  ฯ  สหาติ  อชฺฌโหริตฺวาติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  เสมฺเหนาติ  สหาติ  สหโยโค  ฯ  อชฺโฌหริตฺวาติ 
นิทฺทายตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ปุนาติ  นทิฺทายตีติ  กิรยิาวิเสสน  ฯ 
ตตฺเถวาติ  นิทฺทายตีติ  อาธาโร  ฯ  เอวสทฺโท  น  อฺรุกฺขมูเลติ 
นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๓๓๓]  อุปมาสสนฺทน  กโรนฺโต  อาห  ตตฺถาตฺยาทึ  ฯ 
กโรตีติ  กาโล  โย  สมโย  ฯ  นิทฺทายนสฺส  กาโล  นิทฺทายน- 
กาโล  ฯ  ภวงฺคสฺส  กาโล  ภวงฺคกาโล  ฯ  ปตน  ปติต  ภาว- 
สาธน  ฯ  ปติตสฺส  กาโล  ปติตกาโล  ฯ  ปสาทสฺส  ฆฏฏน 
ปสาทฆฏฏน  ปสาทฆฏฏนสฺส  กาโล  ปสาทฆฏฏนกาโล  ฯ  ตสฺสาติ 
ผลสฺส  ฯ  ปพุชฺฌิตฺถาติ  ปพุทฺโธ  โย  ปุริโส  ฯ  ปพุทฺธสฺส 
กาโล  ปพุทฺธกาโล  ฯ  อาวชฺชนสฺส  กาโล  อาวชฺชนกาโล  ฯ 
โอโลกยิตฺถาติ  โอโลกิโต  โย  ปุริโส  ฯ  โอโลกิตสฺส  กาโล 
                                        อภิ.๑๓๘  
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โอโลกิตกาโล  ฯ  จกฺขุวิฺาณสฺส  ปวตฺติ  จกฺขุวิฺาณปฺปวตฺติ 
จกฺขุวิฺาณปฺปวตฺติยา  กาโล  จกฺขุ...กาโล  ฯ  คหิยเต  คหิต 
ภาวสาธน  ฯ  คหิตสฺส  กาโล  คหิตกาโล  ฯ  สมฺปฏิจฺฉนฺนสฺส 
กาโล  สมฺปฏิจฺฉนฺนกาโล  ฯ  มทฺทนสฺส  กาโล  มทฺทนกาโล  ฯ 
สนฺตีรณสฺส  กาโล  สนฺตีรณกาโล  ฯ  อุปสิงฺฆนสฺส  กาโล  อุป- 
สิงฺฆนกาโล  ฯ  โวฏวนสฺส  กาโล  โวฏวนกาโล  ฯ  ปริภฺุชยิเต 
ปริโภโค  ปรโิภคสฺส  กาโล  ปริโภคกาโล  ฯ  ชวนสฺส  กาโล 
ชวนกาโล  ฯ  อชโฺฌหรณสฺส  กาโล  อชฺโฌหรณกาโล  ฯ 
ตทาลมฺพนสฺส  กาโล  ตทาลมฺพนกาโล  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  ปุริสสฺสาติ  นิทฺทายนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
นิทฺทายนกาโลติ  อุปมา  ฯ  ภวงฺคกาโลติ  อุปเมยฺย  ฯ  ผลสฺสาติ 
ปติตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปติตกาโลติ  อุปมา  ฯ  อารมฺมณสฺสาติ 
ฆฏฏนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปสาทฆฏฏนกาโลติ  อุปเมยฺย  ฯ  ตสฺสาติ 
สทฺเทนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สทฺเทนาติ  ปพุทฺธาติ  กรณ  ฯ  ปพุทธฺ- 
กาโลติ  อุปมา  ฯ  อาวชฺชนกาโลติ  อุปเมยฺย  ฯ  อุมฺมิลิตฺวาติ 
โอโลกิตาติ  วิเสสน  ฯ  โอโลกิตกาโลติ  อุปมา  ฯ  จกฺขุ... 
กาโลติ  อุปเมยฺย  ฯ  คหติกาโลติ  อุปมา  ฯ  สมฺปฏิจฺฉนฺกาโลติ 
อุปเมยฺย  ฯ  มทฺทนกาโลติ  อุปมา  ฯ  สนฺตีรณกาโลติ  อุปเมยฺย  ฯ 
อุปสิงฺฆนกาโลติ  อุปมา  ฯ  โวฏวนกาโลติ  อุปเมยฺย  ฯ 
ปริโภคกาโลติ  อุปมา  ฯ  ชวนกาโลติ  อุปเมยฺย  ฯ  มุขคตนฺติ 
                                        อภิ.๑๓๘  
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อชฺโฌหรณาติ  กมฺม  ฯ  สหาติ  อชฺโฌหรณาติ  กริิยาวิเสสน  ฯ 
เสมฺเหนาติ  สหาติ  สหโยโค  ฯ  อชโฺฌหรณกาโลติ  อุปมา  ฯ 
ตทาลมฺพนกาโลติ  อุปเมยฺย  ฯ  ปุนาติ  นิทฺทายนาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
ปุนาติ  ภวงฺคกาโลติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ 
        [๓๓๔]  อย  อุปมา  กึ  าเปตีติ  อาห  อิมายาตฺยาทึ  ฯ 
อิมาย  จ  อุปมาย  กึ  อตฺถชาต  ทีปต  าปต  โหติ  ฯ 
        อิมายาติ  อุปมายาติ  วิเสสน  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ 
อุปมายาติ  ทีปตนฺติ  อวุตฺตกตฺตา  ฯ  กนิฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ 
ทีปตนฺติ  กินติฺ  วิเสสน  ฯ 
        [๓๓๕]  อารมฺมณสฺส  ปสาทฆฏฏนเมว  กิจฺจ  อาว... 
ชนเมว  กิจฺจ  จกฺขุ...มตฺตเมว  กิจฺจ  สมปฺ...เมว  กิจฺจ 
ชวน...ภวน  กิจฺจ  ตทารมฺมณสฺส  จ  เตน  ชวเนน  อนุ...วน 
กิจฺจ  อิติ  เอว...ตา  อิมาย  อุปมาย  ทปีตา  าปตา  โหตีติ 
โยชนา  ฯ 
        อารมฺมณสฺสาติ  กิจฺจนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปสาทฆฏฏนเมวาติ 
กิจฺจนฺติ  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  น  อฺ  กิจฺจนฺติ  นิวตฺเตติ  ฯ 
กิจฺจนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อาวชฺชนสฺสาติ  กิจฺจนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
วิสยาภฺุชนเมวาติ  กิจฺจนฺติ  วิเสสน  ฯ  วิสยสส  อาภฺุชน 
อารมฺมณกรณ  วิสยาภฺุชน  ฯ  เอวสทฺโท  น  อฺ  กิจฺจนฺต 
นิวตฺเตติ  ฯ  จกฺขุวิฺาณสฺสาติ  กิจฺจนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ทสฺสน- 
                                        อภิ.๑๓๘  
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มตฺตเมวาติ  กิจฺจนฺติ  วิเสสน  ฯ  มตฺตสทฺโท  อฺ  กิจฺจ 
นิวตฺเตติ  ฯ  เอวสทฺโท  สนฺนิฏานตฺโถ  ฯ  สมฺปฏจฺิฉนฺนาทีนนฺติ 
กิจฺจนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สมฺปฏิจฺฉนฺน  อาทิ  เยส  สนฺตีรณววตฺถปนาน 
ตานิ  สมฺปฏจฺิฉนฺนาทีนิ  ฯ  จสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ปฏิคฺคหณาทิ- 
มตฺตเมวาติ  กิจฺจนฺติ  วิเสสน  ฯ  ปฏิคฺคหณ  อาทิ  เยส  สนฺตีรณ- 
ววตฺถปนาน  ตานิ  ปฏิคฺคหณาทีนิ  ฯ  ปฏิคฺคหณาทีนิ  เอว 
ปฏิคฺคหณาทิมตฺต  ฯ  มตฺตสทฺโท  อฺ  กิจฺจ  นิวตฺเตติ  ฯ 
เอวสทฺโท  สนฺนิฏานตฺโถ  ฯ  ชวนสฺเสวาติ  กิจฺจนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
เอวสทฺโท  อฺ  จิตฺต  นิวตฺเตติ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
อารมฺมณรสานุภวนนฺติ  กิจฺจนฺติ  วิเสสน  ฯ  ตทารมฺมณสฺสาติ 
กิจฺจนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เตนาติ  อนุภูตาติ  กตฺตา  ฯ  อนุภูตสฺเสวาติ 
อนุภวนนฺติ  กมฺม  ฯ  เอวสทฺเทน  อนนุภูตสฺสาติ  นิวตฺเตติ  ฯ 
อนุภูยิตฺถาติ  อนุภูต  ย  อารมฺมณ  ชวเนน  อนุภูยิตฺถ  อิติ 
ตสฺมา  ต  อนุภูต  ฯ  อนุภวนนฺติ  กิจฺจนฺติ  วิเสสน  ฯ  อิติ 
เอวนฺติ  ทีปตาติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  กิจฺจวเสนาติ  อสงฺกิณฺณาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  กิจฺจสฺส  วโส  กิจฺจวโส  ฯ  ธมฺมานนฺติ  อสงฺ- 
กิณฺณตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อฺมฺนฺติ  อสงฺกิณฺณาติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  อสงฺกิณฺณตาติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  อสงฺกณฺิณาน 
ธมฺมาน  ภาโว  อสงฺกิณฺณตา  ฯ  ทีปตาติ  อสงฺกิณฺณตาติ 
วิเสสน  ฯ  ทปียิตฺถาติ  ทปีตา  ยา  อสงฺกิณฺณตา  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๘  
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        [๓๓๖]  นนุ  การเก  สติ  เอว  ปวตฺตมาน  จิตฺต  ยุชชฺติ 
การเก  อสติ  จิตฺต  เกน  ปวตฺตตีติ  อาห  เอวนฺตฺยาทึ  ฯ  เอว 
วุตฺตนเยน  ปวตฺตมาน  ปน  จิตฺต...นนตฺร  โหติ  อิติอาทินา 
นเยน  นิยุ...ปวตฺตติ  อิติ  เวทิตพฺพนฺติ  โยชนา  ฯ 
        เอวนฺติ  ปฺจทฺวาราวชฺชน  ตทนนฺตร  จกฺขุวิฺาณนฺติ- 
อาทิ  ฯ  ปวตฺตตีติ  ปวตฺตมาน  ย  จิตฺต  ฯ  ภวงฺคสฺส  อนนฺตร 
ภวงฺคานนฺตร  ฯ  ทสฺสน  อาทิ  เยส  สวนาทีน  ตานิ  ทสฺสนาทนีิ  ฯ 
ตฺว  อา...อาวชฺชนานนฺตร  อิติ  อาทิ  ยสฺส  ต  ตฺว  อา... 
อาวชฺชนานนฺตรนฺติ  อาทิ  ยสฺส  วากยฺสฺส  ฯ  นิยฺุชตีติ 
นิยฺุชโก  โย  ปุคฺคโล  ฯ  กโรตีติ  การโก  โย  ปุคฺคโล  ฯ 
ปสทฺโท  อรจิุสูจโน  ฯ  อุตุ  จ  พีชฺจ  อุตุพีชานิ  ฯ  นิยมตีติ 
นิยโม  ย  การณ  รุกฺขาน  ผลปุปฺผาทิธารณาทิเก  นิยมติ 
นิยโต  ภวติ  อิติ  ต  การณ  นิยโม  ฯ  อุตุพีชานิ  เอว  นิยโม 
อุตุพีชนิยโม  อุตุพีชนิยโม  อาทิ  ยสฺส  กมฺมธมฺมนิยมสฺส  โส 
อุตุพีชนิยมาทิ  ฯ  นิยมน  ปวตฺตน  ภวน  นิยโม  จิตฺตสฺส  นิยโม 
จิตฺตนิยโม  ฯ  ปฺจทฺวาราวชฺชนานนฺตร  ทสฺสน  โหติ  ตทนนฺตร 
สมฺปฏิจฺฉนฺน  ตทนนฺตร  สนฺตีรณ  ตทนนฺตร  โวฏวน 
ตทนนฺตร  ตทาลมฺพน  ตทนนฺตร  ภวงฺคนฺติ  เอว  อฺมฺสฺส 
อุปฺปชฺชตีติ  อย  นิยโต  ฯ  จิตฺตนิยมสฺส  วสน  สมพฺชฺฌน  จิตฺต- 
นิยมวโส  ฯ  เอวสทฺโท  น  การกวเสนาติ  นิวตฺเตติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๘  
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        เอวนฺติ  ปวตฺตมานนฺติ  นิทสฺสน  ฯ  ปวตฺตมานนฺติ        จิตฺตนฺติ 
วิเสสน  ฯ  จิตฺตนฺติ  ปวตฺตตีติ  กตฺตา  เวทิตพฺพนฺติ  ปเทป 
กมฺม  ฯ  ตฺวนฺติ  โหหีติ  กตฺตา  ฯ  อาวชฺชน  นามาติ  ตฺวนฺติ 
วิเสสน  ฯ  หตฺุวาติ  โหหีติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  ภวงฺคานนฺตรนฺติ 
โหหีติ  กาลสตฺตมี  ฯ  ตฺวนฺติ  โหหีติ  กตฺตา  ฯ  ทสฺสนาทีสูติ 
นิทฺธารณ  ฯ  อฺตรนฺติ  ตฺวนฺติ  วิเสสน  ฯ  หุตฺวาติ  โหหีติ 
ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  อาวชฺชนานนฺตรนฺติ  โหหีติ  กาลสตฺตมี  ฯ  อิติ- 
อาทินาติ  นิยฺุชเกติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  นิยฺุชเกติ  การเกติ 
วิเสสน  ฯ  การเกติ  อสตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  อสติปติ  ปวตฺตตีติ 
ลกฺขณ  ฯ  อุตุพีชนิยมาทีติ  อุปมา  ฯ  จิตฺตนิยมวเสนวาติ  ปวตฺตตีติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๓๓๗]  เอตฺตาวตาติ  อิท  ปท  จุทฺทสาติ  อิมินา  สมฺพชฌฺตีติ 
สงฺกา  สิยา  ตสฺมา  อาห  เอตฺตาวตาตฺยาทึ  ฯ  เอตฺตาวตา 
เอตฺตเกน  จิตฺตุปฺปาทวเสน  สตฺตรส  จิตฺตกฺขณานิ  ปริปูรนฺติ  อิติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ 
        เอตฺตาวตาติ  สตฺตรสาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  โปฏเก 
ปริปูเรนฺตีติป  ฯ  โลปฺเจตฺตมกาโร  วา  ฯ  อถสฺส  จุทฺทส  วีถิ... 
ปุพฺเพว  อตีตก  เอกจิตฺตกฺขณ  อิติ  กตฺวา  เอว  กรณเหตุ  เอตฺตาวตา 
สตฺต...ปูเรนติฺ  อาลมฺพน  ตโต  สตฺตรสจิตฺตกฺขณโต 
ปร  นริุชฌฺติ  เอต  อาลมฺพน  อติมหนฺต  นาม  โคจรนฺติ 
                                        อภิ.๑๓๘  
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โยชนา  ฯ  ตโตติ  ปรนฺติ  ปเท  อภิวิธอิปาทาน  ฯ  ตโต  ปรนฺติ 
เตส  สตฺตรสจิตฺตกฺขณานมนนฺตร  เตหิ  สตฺตรสจิตฺตกฺขเณหิ  สทฺธึ 
สมานกาล  นิรุชฺฌติ  อาลมฺพนนฺตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
        [๓๓๘]  อปฺปโหนฺต  อตีตนฺติ  ทติุยาตปฺปุริส  คณฺเหยฺย 
ตสฺมา  ตนฺนิวตฺตนตฺถ  เปตฺวา  วิวรติ  อปฺปโหนฺต  หุตฺวา 
อตีต  อปฺปโหนฺตาตีต  ฯ 
        หุตฺวาติ  ปท  วิเสสนปุพฺพกมฺมธารยสมาสภาว  าเปติ  ฯ 
อปฺปโหนฺตาตีต  เอว  อปฺปโหนฺตาตีตก  ฯ  สพฺพโตสทฺเทน  สกตฺเถ 
โก  ฯ 
        [๓๓๙]  ตทาลมฺพนุปฺปตฺติยา  อภาวการณ  ญาเปนฺโต  อาห 
นตฺถีติอาทึ  ฯ  นตฺถ.ิ..โทติ  ปน  ฯ  จุทฺท...เก  มหนฺตารมฺมเณ 
ตาว  ปม  อารมฺม...นุปฺปชฺชติ  ฯ 
        จุทฺทสจิตฺตกฺขณ  อายุ  ยสฺส  อารมฺมณสฺส  ต  จุทฺทส- 
จิตฺตกฺขณายุก  ฯ  นริุชฺฌตฺิถาติ  นิรุทธฺ  ย  อารมฺมณ  ฯ 
นิรุทฺธสฺส  ภาโว  นิรุทฺธตฺต  ฯ  เอวสทฺโท  อนริุทฺธ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        จุทฺทสจิตฺตกฺขณายุเกติ  นุปฺปชชฺตีติ  อาธาโร  ฯ  ตาวาติ 
นิรุทฺธาติ  กิรยิาวิเสสน  ฯ  อารมฺมณสฺสาติ  นิรุทฺธตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
นิรุทฺธตฺตาวาติ  นุปฺปชชฺตีติ  เหตุ  ฯ  ตทาลมฺพนนฺติ  นุปฺปชฺชตีติ 
กตฺตา  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๙  
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        [๓๔๐]  อารมฺมณ  นริุทฺธ  โหตุ  ตทาลมฺพน  อุปฺปชฺชตุ 
กถ  นุปฺปชชฺตีติ  อาห  น  หีติอาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  เอกวีถิย  เกสุจิ 
จิตฺเตสุ  ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพเนสุ  สนฺเตสุ  กานิจิ  จิตฺตานิ 
อตีตารมฺมณานิ  โหนฺติ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  เอกา  วีถิ  เอกวีถิ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  อารมฺมณ 
เยส  จิตฺตาน  ตานิ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณานิ  ฯ  อตีต  อารมฺมณ 
เยส  จิตฺตาน  ตานิ  อตีตารมฺมณานิ  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  เอกวีถิยนฺติ  โหตีติ  อาธาโร  ฯ  เกสุจิปติ 
สนฺเตสูติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพเนสูติ  เกสุจีติ  วิเสสน  ฯ 
กานิจีติ  โหนฺตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  อตีตารมฺมณานีติ  โหนฺตีติ 
วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๓๔๑]  จุทฺทสจิตฺตกฺขณายุเก  อารมฺมณสฺส  ปม  นิรุทฺธตฺตา 
ตทาลมฺพน  นุปฺปชฺชตุ  ปณฺณรสจิตฺตกฺขณายุเก  ชวนุปฺปตฺติโต 
ปร  เอกเมว  จิตฺตกฺขณ  นนุ  อวสิฏ  เอก  ตทาลมฺพน 
อุปฺปชฺเชยฺยาติ  โจทน  สนฺธายาห  ปณฺณรสาติอาทึ  ฯ  ปณฺณรสจิตฺต 
...วิสิฏ  อิติ  ตสฺมา  ทฺวิกขฺ...อุปฺปตฺติ  นตฺถิ  อิติ  ตสฺมา 
ปมมฺป  นุปปฺชฺชตีติ  โยชนา  ฯ 
        ปณฺณรสจิตฺตกฺขณ  อายุ  ยสฺส  อารมฺมณสฺส  ต  ปณฺณรส- 
จิตฺตกฺขณายุก  ฯ  ปสทโฺท  จุทฺทสจิตฺตกฺขณ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
ชวนสฺส  อุปปฺตฺติ  ชวนุปปฺตฺติ  ฯ  ตทาลมฺพนสฺส  อุปฺปตฺติ 
                                        อภิ.๑๓๙  
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ตทาลมฺพนุปฺปตฺติ  ฯ  อปปฺโหนกสฺส  อารมฺมณสฺส  ภาโว  อปฺปโหนก- 
ภาโว  ฯ  ทุติยฺจ  ต  ตทาลมฺพนฺจาติ  ทุติยตทาลมฺพน  ฯ 
อปสทฺโท  ครโห  ฯ 
        ปณฺณ...เกปติ  อุปฺปตฺตีติ  อาธาโร  ฯ  ชวนุปปฺตฺติโตติ 
ปรนฺติ  อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ  อวสิฏนฺติ  วิเสสน  ฯ  เอกเมวาติ 
จิตฺตกฺขณนฺติ  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  ทวิฺจิตฺตกฺขณ  นิวตฺเตติ  ฯ 
จิตฺตกฺขณนฺติ  อวสิฏนฺติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  อปฺปโหนกาติ  เหตุ  ฯ 
ทฺวิกฺขตฺตุนฺติ  อุปฺปตฺติยาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ตทาลมฺพนุปฺปตฺติยาติ 
อปฺปโหนกาติ  ตุมตฺถสมปฺทาน  ฯ  อปฺปโหนกภาวโตติ  นตฺถติี 
เหตุ  ฯ  ทุติยตทาลมฺพนสฺสาติ  อุปฺปตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปฺปตฺตีติ 
นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  นปฺุปชฺชตีติ  เหตุ  ฯ  ปมมฺปติ  นุปฺปชชฺตีติ 
กตฺตา  ฯ 
        [๓๔๒]  เอกสฺเสว  จิตฺตกฺขณสฺส  อวสิฏตฺตา  ปม  ทุติย- 
ตทาลมฺพเนน  วินาป  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  โจทน  สนธฺายาห  ทฺวิกฺ- 
ขตฺตุเมว  ตทา...ย  ภควตา  นิยมิตา  กสมฺา  จิตฺต...อาคตตฺตาติ 
โยชนา  ฯ 
        เอวสทฺโท  เอกวาร  นิวตฺเตติ  ฯ  หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ 
ปาลิยนฺติ  สงฺขารปจฺจยา  วิฺาณนฺติอาทิปาลิย  ฯ  จิตฺตาน  ปวตฺติ 
จิตฺตปฺปวตฺติ  ฯ  คณิยติ  เอตฺถาติ  คณนา  จิตฺตปฺปวตฺติ  เอตฺถ 
ปาลิย  ภควตา  คณิยติ  ปริจฺฉิชฺชิยติ  อิติ  ตสฺมา  สา  ปาล ิ
                                        อภิ.๑๓๙  
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คณนา  ฯ  จิตฺตปฺปวตฺติยา  คณนา  จิตฺตปฺปวตฺติคณนา  ฯ  สพฺพ- 
วาเรสูติ  สพฺเพสุ  ฉทฺวาเรสุ  วิปากจิตฺตาน  วาเรสุ  ฯ  สมฺโมห- 
วิโนทนิย  ปน  สพฺพทฺวาเรสูติ  อาคต  ฯ  พฺยฺชนเมว  นาน 
นาธิปฺปาโย  ฯ  ตทาลมฺพเน  เทฺวติ  ตทาลมฺพเน  เทฺว  เอว 
จิตฺตวารา  อาคตา  ฯ 
        ตทาลมฺพเนติ  อาคตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  ทฺวินฺนเมวาติ 
เอวสทฺโท  เอกจิตฺตวาร  นิวตฺเตติ  ฯ  อาคตาน  จิตฺตวาราน  ภาโว 
อาคตตฺต  ฯ  ทฺวิกฺขตฺตุเมวาติ  อุปฺปตฺตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
ตทาลมฺพนุปฺปตฺตีติ  นิยมิตาติ  กมฺม  ฯ  ปาลิยนฺติ  นิยมิตาติ  อาธาโร  ฯ 
จิตฺตปฺปวตฺติคณนายนฺติ  อาคตตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  สพฺพวาเรสูติ 
อาคตตฺตาติ  วิเสสาธาโร  ฯ  ตทาลมฺพเน  เทฺวตีติ  อาคตตฺตาติ 
อากาโร  ฯ  ทฺวินฺนเมวาติ  จิตฺตวารานนฺติ  วิเสสน  ฯ  จิตฺตวารานนฺติ 
อาคตตฺตาติ  ภาวสมฺพนฺโธ  ฯ  อาคตตฺตาติ  นิยมิตาติ  เหตุ  ฯ 
        [๓๔๓]  ยท ิ ทฺวิกฺขตฺตุเมว  ตทาลมฺพนุปฺปตฺติ  ปาลิย  นิยมิตา 
อนุรุทฺธาจริเยน  ปน  ปรมตฺถวินิจฺฉเย  สก ึ ตทาลมฺพนุปฺปชฺชน 
กถ  วุตฺตนฺติ  อาห  ยมฺปนตฺยาทึ  ฯ  สก ึ เทฺว  วา...ทโยติ  ย 
ปน  วจน  ปรมตฺถวินิจฺฉเย  อนุรุทฺธาจริเยน  วุตฺต  ต  วจน 
มชฺฌิ...วุตฺต  อิติ  ทฏพฺพนฺติ  โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ปรโม  อุตฺตโม  อวิปรีโต  อตฺโถ 
ปรมตฺโถ  ฯ  ปรมตฺโถ  วินิจฺฉิยติ  เอตฺถ  เอเตนาติ  ปรมตฺถวินิจฺฉโย 
                                                อภิ.๑๓๙  
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ปรมตฺโถ  อาจริเยน  เอตฺถ  คณฺเ  วา  เอเตน  คณฺเน  วินิจฺฉิยติ 
อิติ  ตสฺมา  โส  คณฺโ  ปรมตฺถวินิจฺฉโย  ฯ  สกึ  เทฺว  วา 
ตทาลมฺพ  ภวติ  สกึ  อาวชฺชนาทโย  ภวนฺติ  ฯ  อาทิสทฺเทน  จกฺขุ- 
วิฺาณาทิสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณาน  คหณ  ฯ  ทีฆรสฺสสุตฺตาน 
มชฺเฌ  ภวานิ  สุตฺตานิ  มชฺฌิมานิ  มชฌฺิมาน  สุตฺตาน  นิวาโส 
นิกาโย  มชฌฺิโม  ฯ  มชฌฺิม  ภณนฺตีติ  มชฺฌิมภาณกา  เย 
เถรา  มชฺฌิม  ภณนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เต  เถรา  มชฺฌิมภาณกา  ฯ 
มชฺฌิมภาณกาน  มต  มชฌฺิมภาณกมต  มชฺฌิมภาณกมตสฺส 
อนุสาโร  อนุคมน  มชฺฌมิ...สาโร  ฯ 
        ยนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  ปรมตฺถวินิจฺฉเยติ  วุตฺตนฺติ 
อาธาโร  ฯ  สกึ...โยตีติ  ยนฺติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  ตนฺติ  วุตฺตนฺติ 
กมฺม  ฯ  มชฌฺิม...นุสาเรนาติ  วุตฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ 
ทฏพฺพนฺติ  อากาโร  ฯ 
        [๓๔๔]  ยท ิ ปรมตฺถวินิจฺฉเย  สกึ  ตทาลมฺพนฺติ  วจน 
มชฺฌิมภาณกมตานุคมเนน  วุตฺต  กสมฺา  อิธ  เจว  นามรูป- 
ปริจฺเฉเท  จ  สกึ  ตทาลมฺพนุปฺปตฺติ  อาจริเยน  น  วุตฺตาติ  อาห 
ยสฺมาตฺยาทึ  ฯ  มชฺฌิม...ถสสนฺทนโต  อสมานโต  สมฺโมห- 
วิโนทนิย  อฏกถาจริเยน  ยสฺมา  ปฏิกฺขิตฺโตว  ตสฺมา  ปฏิกขิฺตฺตตฺตา 
อาจ...นุปฺปตฺติ  น  วุตฺตาติ  โยชนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๙  
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        วทนฺติ  เอตายาติ  วาโท  เอตาย  ลทฺธิยา  มชฌฺิมภาณกา 
ตทาลมฺพนุปฺปตฺตีติ  วทนฺติ  อิติ  ตสฺมา  สา  ลทฺธ ิ วาโท  ฯ 
เหฏา  วุตฺตา  เหฏาวุตฺตา  ฯ  ปาลิยาติ  สงฺขารปจฺจยา 
วิฺาณนฺติอาทิกาย  จิตฺตปฺปวตฺติคณนาสงฺขาตาย  ปฏิจฺจสมุปฺปาท- 
ปาลิยา  ฯ  เหฏาวุตฺตา  จ  สา  ปาล ิ จาติ  เหฏาวุตฺตปาลิ  ฯ 
สสนฺทิยเต  สสนฺทน  ภาวสาธน  ฯ    น  สสนฺทน  อสสนฺทน 
อสมาน  ฯ  อติสเยน  มุยฺหน  สมฺโมโห  ฯ  สมฺโมห  วิโนเทติ 
เอตายาติ  สมฺโมหวิโนทนี  อาจริโย  เอตาย  คณฺชาติยา  สมฺโมห 
วิโนเทติ  อิติ  ตสฺมา  สา  คณฺชาติ  สมฺโมหวิโนทนี  ฯ 
ปฏิกฺขิปยิตฺถาติ  ปฏิกฺขิตฺโต  โย  วาโท  อาจริเยน  ปฏิกฺขิปยิตฺถ 
อิติ  ตสฺมา  โส  วาโท  ปฏกิฺขิตฺโต    ฯ  เอวสทฺโท  สนฺนิฏาโน  ฯ 
กิฺจาป  สมฺโมหวิโนทนยิ  สก ึ ตทาลมฺพนุปฺปตฺติ  นตฺถีติ  ปน 
วจน  นตฺถิป  ตถาป  ตทาลมฺพเน  เทฺว  เอว  จิตฺตวารา  อาคตาติ 
เอตฺถ  เอวสทฺททสฺสนโต  ปฏิกฺขิตฺโต  วาติ  วุตฺต  ฯ  อาจริเยนาปติ 
อนุรุทฺธาจริเยน  ฯ  อปสทฺโท  อฏกถาจริย  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
อตฺตโนติ  อตฺตนา  ฯ  อนธิปฺเปตาย  สกึ  ตทาลมฺพนุปฺปตฺติยา 
ภาโว  อนธิปฺเปตตฺต  ฯ  เอวสทฺโท  อธิปฺเปตตฺต  นิวตฺเตติ  ฯ  อิธ 
เจวาติ  อภิธมฺมตฺถสงฺคเห  เจว  ฯ  เจวาติ  สมุจฺจยตฺโถ  นิปาต- 
สมุทาโย  ฯ  นามรูปปริจฺเฉเท  จาติ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๙  
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        ยสฺมาติ  ปฏิกฺขิตฺโตติ  เหตุ  ฯ  มชฌฺิมภาณกานนฺติ  วาโทติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  วาโทติ  ปฏกิฺขิตฺโตติ  กมฺม  ฯ  เหฏาวุตฺตปาลิยาติ 
อสสนฺทนโตติ  สหโยโค  ฯ  อสสนฺทนโตติ  ปฏกิฺขิตฺโตติ  เหตุ  ฯ 
สมฺโมหวิโนทนิยนฺติ  ปฏกิฺขิตฺโตติ  อาธาโร  ฯ  ตสฺมาติ  อนธิปฺเป- 
ตตฺตาติ  เหตุ  ฯ  อาจริเยนาปติ  น  วุตฺตาติ  กตฺตา  ฯ  อตฺตโนติ 
อนธิปฺเปตตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อนธิปฺเปตตฺตาวาติ  น  วุตฺตาติ 
เหตุ  ฯ  อิธ...เท  จาติ  ทฺวย  น  วุตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  สก ึ
ตทาลมฺพนุปฺปตฺตีติ  น  วุตฺตาติ  กมฺม  ฯ 
        [๓๔๕]  อานนฺทาจริยาทโย  ปน  อติมหนฺตารมฺมเณ  สก ึ
ตทาลมฺพนุปฺปตฺตึ  อิจฺฉนฺติ  ยทิ  ตตฺถ  สกึ  ตทาลมฺพนุปฺปตฺติ 
สิยา  ตทารมฺมเณน  มหนฺตารมฺมเณป  สกึ  อุปฺปชฺชติพฺพ  น  จ 
อุปฺปชฺชติ  อิติ  ตสฺมา  ทฺวิกฺขตฺตุเมว  ตทาลมฺพนุปฺปตฺตินิยโม 
อิจฺฉิตพฺโพ  ฯ  นน ุ ปริตฺตารมฺมณ  โวฏพฺพนุปฺปาทโต  ปร 
จิตฺตกฺขณาวิสฏายุ  อตฺถ ิ ชวน  ตตฺถ  อุปฺปชฺเชยฺย  เกนา- 
ธิปฺปาเยน  ชวนมฺป  อนุปปฺชฺชิตฺวาติ  วุตฺตนฺติ  โจทน  สนฺธายาห 
โวฏพฺพนุปปาทโต...น  โหติ  ชวน  อุปฺปชฺชมาน...เยว 
อารมฺมเณ  อุปฺปชฺชติ  อิติ  อธิปฺปาเยน  ชวนมฺป  อนุปฺปชฺชิตฺวาติ 
วจน  อาห  อาจริโยติ  โยชนา  ฯ 
        โวฏพฺพนสฺส  อุปปฺาโท  โวฏพฺพนุปฺปาโท  ฯ  จิตฺตาน 
ขณานิ  จิตฺตกฺขณานิ  ฉ  จ  ตานิ  จิตฺตกฺขณานิ  จาติ 
                                        อภิ.๑๓๙  
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ฉจิตฺตกฺขณ  ฉจิตฺตกฺขณ  อวสิฏ  อายุ  ยสฺส  อารมฺมณสฺส 
ต  ฉจิตฺตกฺขณาวสิฏายุก  ฯ  อปสทโฺท  โจทการุจิสูจโน  ฯ 
อปฺปายุ  ยสสฺ  อารมฺมณสฺส  ต  อปฺปายุก  อปฺปายุกสฺส  ภาโว 
อปฺปายุกภาโว  ฯ  ปร ิ สมนฺตโต  นตฺถ ิ พล  ยสฺส  อารมฺนณสฺส 
ต  ปริทุพฺพล  ฯ  อปฺปพลนฺตฺยตฺโถ  ฯ  ปริทุพฺพลสสฺ  ภาโว 
ปริทุพฺพลตฺต  ฯ  ชวนสฺส  อุปฺปตฺติ  ชวนุปฺปตฺติ  ฯ 
        อารมฺมณ  ทุพฺพล  โหตุ  ชวน  ปน  ฉกฺขตฺตุ  อุปฺปชฺเชยฺยาติ 
อาห  ชวนนตฺฺยาทึ  ฯ 
        อุปฺปชชฺิสฺสตีติ  อุปปฺชฺชมาน  ฯ  มานนฺตาติ  โยควิภาเคน 
อนาคเต  มาโน  ฯ  สตฺตจิตฺตกฺขณ  อายุ  ยสฺส  ต  สตฺตจิตฺตกฺ- 
ขณายุก  ฯ  เอวสทฺโท  ฉจิตฺตกฺขณายุก  นิวตฺเตติ  ฯ 
        โวฏพฺพนุปฺปาทโตติ  ปรนฺติ  อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ  ฉจิ... 
ยุกมฺปติ  วิเสสน  ฯ  ฉ...กมฺปติ  อารมฺมณนฺติ  วิเสสน  ฯ 
อารมฺมณนฺติ  น  โหตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  อปฺปายุกภาเวนาติ 
ปริทุพฺพลาติ  วิเสสนเหตุ  ฯ  ปริทุพฺพลตฺตาติ  น  โหตีติ  เหตุ  ฯ 
ชวนุปฺปตฺติยาติ  ปจฺจโยติ  ตุมตฺถสมฺปทาน  ฯ  ปจฺจโยติ  น  โหตีติ 
วิกติกตฺตา  ฯ  ชวนนฺติ  อุปฺปชฺชตีติ  กตฺตา  ฯ  อุปปฺชฺชมานนฺติ 
ชวนนฺติ  วิเสสน  ฯ  นิยเมนาติ  อุปฺปชชฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
สตฺตจิตฺตกฺขณายุเกเยวาติ  อุปฺปชชฺตีติ  อาธาโร  ฯ  อิตีติ 
                                        อภิ.๑๓๙  
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อธิปฺปาเยนาติ  สรูป  ฯ  อธิปฺปาเยนาติ  อาหาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ชวนมฺป  อนปฺุปชฺชิตฺวาตีติ  อาหาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        เกสุจิ  โปฏเกสุ  โวฏพฺพนุปฺปาทโต...อุปฺปชชฺตีติ 
อธิปฺปาโย  เตนาห  ชวนมฺป  อุปฺปชชฺตฺิวาติป  ปาโ  อตฺถิ  ฯ 
เตสุ  ปุริโม  สุนฺทรตโร  ฯ 
        [๓๔๖]  อย  ตฺวาปจฺจโย  เหตุมฺหิ  วตฺตตีติ  าเปนฺโต  อาห 
เหตุมฺหิตฺยาทึ  ฯ  อย  ตฺวาปจฺจโย  เหตุมฺหิ  วตฺตติ  ฯ 
        จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  ตฺวา  อิติ  ปจฺจโย  ตฺวาปจฺจโย  ฯ 
เหตุมฺหีติ  วตฺตตีติ  อาธาโร  ฯ  อย  ตฺวาปจฺจโยติ  วตฺตตีติ 
วุตฺตกตฺตา  ฯ  ปุพฺพกาเล...ตฺวา  วาติ  สตฺุเต  วาสทฺเทน  เหตุมฺหิ 
วตฺตติ  ฯ  อตฺโถ  ปน  กถ  ทาตพฺโพติ  อาห  ชวนสฺสาตฺยาทึ  ฯ 
ชวนสฺสป  อนุปฺปตฺติยา  อิติ  อตฺโถ  ฯ 
        ชวนสฺสปติ  อนุปฺปตฺติยาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อนุปฺปตฺติยาติ 
ปริวตฺตตีติ  เหตุ  ฯ  อุปฺปชฺชน  อุปฺปตฺติ  น  อุปฺปตฺติ 
อนุปฺปตฺติ  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ  อตฺโถติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ชวนมฺปติ 
เอตฺถ  อาลปเน  จาติ  จสทฺเทน  ฉฏฺยตฺเถ  ส ิ ฯ 
        [๓๔๗]  อย  ตฺวาปจฺจโย  ปุพฺพกาเล  วตฺตตุ  โก  โทโสติ 
อาห  อิตรถาตฺยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  อิตรถา  อิตเร  อตฺเถ 
คยฺหมาเน  อปร...น  ลพฺภติ  อิติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๓๙  
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        อิตรถาติ  เหตุโต  อิตเร  อย  ตฺวาปจฺจโย  ปุพฺพกาเล 
วตฺตตีติ  เอว  อตฺเถ  คยฺหมาเนติ  อตฺโถ  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ 
อปโร  กาเล  อปรกาโล  อปรกาเล  ปวตฺตา  กิริยา  อปรกาล- 
กิริยา  ฯ  ปรวิตฺตตีติ  กิริยา  ฯ  สมาโน  กตฺตา  ยสฺสา  สา 
สมานกตฺตุกา  ยสฺสา  ปุพฺพกาลกิริยา  กตฺตา  สมาโน  สา 
ปุพฺพกาลกิริยา  สมานกตฺตุกา  ฯ  อนปฺุปชฺชิตฺวาติ  ปุพฺพกาลกิรยิา  ฯ 
สมานกตฺตุกาย  ภาโว  สมานกตฺตุกตา  ฯ  อิตรถาติ  คยฺหมาเนติ 
ลกฺขณวนฺต  ฯ  อปรกาลกริิยาติ  สมานาติ  สหโยโค  ฯ  สมาน- 
กตฺตุกตาติ  น  ลพฺภตีติ  กมฺม  ฯ  อิติสทฺโท  สมาปนฺโน  ฯ 
        [๓๔๘]  ทฺวตฺติกฺขตฺตุนฺติ  ปทสฺส  อตฺถ  าเปนฺโต  ทฺวตฺ- 
ติกฺขตฺตุนฺติ  เปตฺวา  วิวรติ  ฯ 
        เทฺว  จ  ตโย  จ  ทฺวิติโย  ฯ  ทฺวิติวาเรสุ  ปริวตฺตตีติ 
ทฺวตฺติกฺขตฺตุ  อพฺยยิตทฺธิต  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒิ  อิสฺส  อ  เอกาทิโต 
สกิสฺสกฺขตฺตุ  ส ิ สพฺพาสมิจฺจาทินา  สิโลโป  ฯ  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุนฺติป  ฯ 
อิสฺส  อ  น  โหติ  ฯ  ทฺวิวาเร  ปวตฺตตีติ  ทฺวิกฺขตฺตุ  ฯ  วาสทฺโท 
วิกปฺปตฺโถ  ฯ 
        [๓๔๙]  เกสฺจิวาท  ทสฺเสนฺโต  อาห  เกจิตฺยาทึ  ฯ  เกจิ 
ปน  อาจริยา  ติกขตฺตุนฺติ  อิท  ปท  วจน...อิติ  วทนฺติ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  สิลิสตีติ  สิลฏิ  ย  วจน  สิลิสติ 
อิติ  ตสฺมา  ต  วจน  สลิิฏ  ฯ  สิลฏิสฺส  ภาโว  สลิิฏตา 
                                        อภิ.๑๓๙  
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วจนสฺส  สิลฏิตา  วจนสิลิฏตา  วจนสิลิฏตาย  มตฺต  ปมาณ 
วจนสิลิฏตามตฺถ  วจนสิลิฏตามตฺถ  ปโยชน  ยสฺส  ปทสฺส  ต 
วจนสิลิฏตามตฺตปฺปโยชน  ติกฺขตฺตุนฺติ  ปท  ฯ 
        เกจีติ  วทนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ติกขตฺตุนฺติ  อิทนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
วจ...ชนนฺติ  อิทนฺติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  วทนฺตีติ 
อากาโร  ฯ 
        [๓๕๐]  เกจิวาท  นิเสเธนฺโต  อาห  ตนฺตฺยาทึ  ฯ  ตมฺปน 
วจน  เตส  เกจิอาจริยาน  อภินิเวสมตฺต  อภินิเวสเมว  ฯ 
        ตนฺติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  เตสนฺติ 
อภินิเวสาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อภินิเวสมตฺตนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อภินิเวสน 
มิจฺฉาคหณ  อภินิเวโส  อภินิเวโส  เอว  อภินิเวสมตฺต  ฯ 
มตฺตสทฺโท  อภินิเวสโต  อฺ  นตฺถีติ  าเปติ  ฯ 
        [๓๕๑]  กสฺมา  ต  เตส  อภินิเวสมตฺตนฺติ  อาห  น 
หิตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  ทฺวิกฺขตฺตุ...อิติ  วจเน  วุตฺเตป  วจน...โว  น 
อตฺถิ  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺห ี ฯ  ทฺวิกฺขตฺตุนฺติ  ปริวตฺตตีติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  โวฏพฺพนนฺติ  ปกติกตฺตา  ฯ  เอวสทฺโท  ชวน 
นิวตฺเตติ  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ  วุตฺเตติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  อปสทฺโท 
น  เกวล  ติกขฺตฺตุนฺติ  วุตฺเต  วาจาสิลิฏภาโว  อตฺถีติ  าเปติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๐  
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วจนสฺสาติ  ภาโวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อสิลิฏภาโวติ  อตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
อสิลิฏสฺส  ภาโว  อสิลิฏภาโว  ฯ 
        [๓๕๒]  ยท ิ ติกฺขตฺตุ  ปวตฺติยา  พาธก  กิฺจิ  วจน  สิยา 
ติกฺขตฺตุนฺติ  อิท  วจน  สลิิฏตามตฺตปฺปโยชนนฺติ  โจทน  สนธฺายาห 
น  จาติอาทึ  ฯ  โวฏพฺพนฺส  ติกฺขตฺตุ  ปวตฺติยา...ทสีุ  น  จ 
อตฺถิ  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  จสทฺโท  วจนารมฺโภ  ฯ  ติกฺขตฺตุนฺติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺติยาติ  พาธกนฺติ  กมฺม  ฯ  พาเธตีติ  พาธก 
ย  วจน  ฯ  กฺิจีติ  วจนนฺติ  วิเสสน  ฯ  วจนนฺติ  อตฺถีติ 
กตฺตา  ฯ  อฏกถาทีสูติ  อตฺถีติ  อาธาโร  ฯ  อตฺโถ  กถิยติ 
เอตายาติ  อฏกถา  เอตาย  สวณฺณนาย  ฯ  อฏกถา  อาทิ 
ยาส  ฏีกาทีน  ตา  อฏกถาทโย  ฯ 
        [๓๕๓]  อตฺตนา  วุตฺตวจน  ปรวจเนน  สาเธนฺโต  อาห 
เอวฺจาติอาทึ  ฯ  เอวฺจ  กตฺวา  เอว  อตฺถ  มนสิกรณโต  ตตฺถ 
ตตฺถ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  อภิธมฺมาวตาราทิเก  คณฺเ  สีห...อิจฺเจว  อิติ 
เอว  สวณฺเณนฺติ  วิวรนฺติ  ฯ 
        เอวฺจาติ  กตฺวาติ  กมฺม  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถาติ  สีหฬ- 
สวณฺณนาการาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  สหีฬสวณฺณนาการาติ 
สวณฺเณนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  มเิค  หึสตีติ  สโีห  โย  สตฺโต  มิเค  หึสติ 
อิติ  ตสฺมา  โส  สตฺโต  สโีห  ฯ  สีห  ลาติ  คณฺหาตีติ  สีหโฬ 
                                        อภิ.๑๔๐  
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สีหกุมาโร  ฯ  ตวสชาตา  ตามฺพปณฺณิทีเป  ขตฺติยา  สีหฬา  ฯ 
เตส  นิวาโส  ตามฺพปณฺณิทีโปป  สีหโฬ  ฯ  สวณฺณิยติ  เอตาหีติ 
สวณฺณนา  อตฺโถ  อาจริเยหิ  เอตาหิ  ฏกีาหิ  สวณฺณิยติ 
อิติ  ตสฺมา  ตา  ฏีกา  สวณฺณนา  ฯ  สีหเฬ  ภูตา  สวณฺณนา 
สีหฬสวณฺณนา  สีหฬภาสาย  กตอภิธมฺมาวตารวิสุทฺธิมคฺคาทีน 
ฏีกา  ฯ  สีหฬสวณฺณนาโย  กรึสูติ  สหีฬสวณฺณนาการา  ฯ  เย 
อาจริยา  ฯ  อปสทฺโท  สมฺปณฺฑนตฺโถ  ฯ  เตน  น  เกวล  มยา 
ทฺวิกฺขตฺตุ  วา  ติกฺขตฺตุ  วา  อิจฺเจว  วณฺณิยนฺตีติ  าเปติ  ฯ 
ทฺวิกฺข...อิจฺเจวาติ  สวณฺเณนฺตีติ  กมฺม  ฯ  สีหฬภาสาย  อภิธมฺมา- 
ทฺวิกฺขตฺตุ  วา  ติกฺขตฺตุ  วา  อิจฺเจว  วณฺเณนฺติ  น 
มยาเยวาตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
        [๓๕๔]  ปริวตฺตตีติ  ปทสฺส  ปุนปฺปุน  อุปฺปชชฺตีติ  อตฺโถ 
น  ปวตฺตโนกาสโต  ปริวตฺเตตฺยาตฺยาทีสุ  วิยาติ  าเปนฺโต  อาห 
โวฏพฺพาตฺยาทึ  ฯ 
        โวฏ...ตตีติ  ปน  ฯ  ปุนปฺปุนนฺติ  ปริสทฺทสฺส  อตฺโถ  ฯ 
ปริสทฺทสฺส  ปุนปฺปุนนฺติ  อตฺเถ  คยฺหมาเน  ทฺวิกฺขตฺตุ  วา  ติกฺขตฺตุ 
วาติ    วจน  ยุตฺต  ฯ  โวฏพฺพน  อปฺปตฺวา  จิตฺตปฺปวตฺติยา  ปน 
อตฺถีติ  โกจิ  อาสงฺเกยฺย  ตสฺมา  ตนฺนิเสธนตฺถ  ตมฺปนตฺยาทิ  ฯ 
วุตฺต  ฯ  ต  ปน  โวฏพฺพน  อปฺปตฺวา...นตฺถ ิ ฯ 
                                        อภิ.๑๔๐  
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        ตนฺติ  อปฺปตฺวาติ  กมฺม  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  อปฺปตฺวาติ 
ตฺวาติ  วิเสสน  ฯ  อนฺตราติ  ตฺวาติ  อาธาโร  ฯ  จกฺขุวิฺาณ 
อาทิ  เยส  ตานิ  จกฺขุวิฺาณาทีนิ  เยส  สมฺปฏิจฺฉนฺนาทีน  ฯ 
ฐตฺวาติ  นิวตฺตนนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  จิตฺตปฺปวตฺติยาติ  นิวตฺตนนฺติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  นิวตฺตนนฺติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๓๕๕]  อานนฺทาจริยสฺส  มต  ทสฺเสตฺวา  นิเสเธนฺโต  อาห 
อานนฺทาจริโยติ  อาทึ  ฯ  อานนฺทาจริโย  ปน  เอตฺถ  ปริตฺตารมฺมเณ 
วีถิจิตฺตปฺปวตฺติย  อาว...ภาวสฺส  ภควตา  วุตฺตตฺตา  โวฏ...ภาวโต 
อุปฺปตฺติย  สติ  โวฏ...ภาเวเนว  ปวตฺเตยฺย  อฺถา  โน  ปวตฺเตยฺย 
อิติ  ตสฺมา  มุจฺฉา...ตพฺพ  โวฏ...ยา  ปริตฺตารมฺมณ  น 
นิยเมตพฺพ  อิติ  อธิปฺปาย  ทีเปตีติ  โยชนา  ฯ 
        อา  ภุโส  สาสเน  นนฺทตีติ  อานนฺโท  โย  อาจริโย  ฯ 
อานนฺโท  จ  โส  อาจริโย  จาติ  อานนฺทาจริโย  อภิธมฺมฏกถาย 
ฏีกาจริโย  ฯ  ปนสทฺโท  ปกฺขนฺตโร  ฯ  อนนฺตรปจฺจยสฺส  ภาโว 
อนนฺตรปจฺจยภาโว  ฯ  วุตฺตสฺส  ภาโว  วุตฺตตฺต  ฯ 
        ปาลิย  อาวชฺชน  อนนฺตรปจฺจยภาเวน  วุตฺต  น  โวฏพฺพนนฺติ 
โจทน  สนฺธายาห  โวฏพฺพนาวชฺชนานฺจาติอาทึ  ฯ 
        โวฏพฺพนฺจ  อาวชฺชนฺจ  โวฏพฺพนาวชฺชนานิ  ฯ 
จสทฺโท  วุตฺตตฺตา  จ  อนตฺถนฺตรภาวโต  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
อตฺโถ  จ  โส  อนฺตโร  จาติ  อตฺถนฺตโร  นตฺถิ  อตฺถนฺตโร 
                                        อภิ.๑๔๐  
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เยส  โวฏพฺพนาวชฺชนาน  ตานิ  อนตฺถนฺตรานิ  อนตฺถนฺตราน 
ภาโว  อนตฺถนฺตรภาโว  ฯ  อุปฺปชชฺน  อุปฺปตฺติ  ฯ  อาวชฺชนสฺส 
อุปฺปตฺติยนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  กุสลานิ  จ  อกุสลานิ  จ  กรฺิยานิ  จ 
กุสลากุสลกรฺิยานิ  กุสลากุสลกฺริยานิ  จ  ตานิ  ชวนานิ  จาติ 
กุส...นานิ  กามาวจรานิ  จ  ตานิ  กุสลากุสลกิริยาชวนานิ 
จาติ  กามา...นานิ  ฯ  โน  อฺถาติ  อิท  เอวสทฺทสฺส  ผล  ฯ 
อฺถาติ  อนนฺตรปจฺจยสงฺขาเตน  อฺเน  ปกาเรน  ฯ  มุจฺฉาย 
กาโล  มุจฺฉากาโล  มุจฺฉากาโล  อาทิ  เยส  เต  มุจฺฉากาลาทโย 
เยส  มรณาสนฺนกาลาทีน  ฯ  มนฺท  หุตฺวา  ภวตีติ  มนฺทีภูโต 
โย  เวโค  ฯ  มนฺทีภูโต  เวโค  ยสฺส  ชวนสฺส  ต  มนทฺีภูตเวค 
มนฺทีภูตเวคสฺส  ภาโว  มนฺทีภูตเวคตา  ฯ  ปริปรูยเต  ปาริปูร-ิ 
ภาวสาธน  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒิ  ปกาเร  อสฺส  วุฑฺฒิ  ฯ  น  ปาริปูร ิ
อปาริปูริ  ชวนสฺส  อปารปิูริ  ชวนาปาริปูริ  ฯ  ปริตฺต  เอว 
อารมฺมณ  ปริตฺตารมฺมณ  ฯ  นิยมิยเตติ  นิยเมตพฺพ  ย 
ปริตฺตารมฺมณ  ฯ 
        อานนฺทาจริโยติ  ทีเปตีติ  วุตฺตกตฺตา  ฯ  เอตฺถาติ  ทีเปตีติ 
อาธาโร  ฯ  อาวชฺชนา...ปจฺจโยตีติ  วุตฺตตฺตาติ  ปเท  อากาโร  ฯ 
อาวชฺชนายาติ  ภาวสฺสาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  กุสลากุสลานนฺติ  ปจฺจยาติ 
สมฺปทาน  ฯ  อน...วสฺสาติ  วุตฺตตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วุตฺตตฺตา 
อนตฺถนฺตรภาวโตติ  ทฺวย  ปวตฺเตยฺยาติ  เหตุ  ฯ  โวฏพฺพนา- 
                                                อภิ.๑๔๐  
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วชฺชนานนฺติ  ภาวโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ 
อุปฺปตฺติยนฺติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  โวฏพฺพนนฺติ  ปวตฺเตยฺยาติ 
วุตฺตกตฺตา  ฯ  กามา...นานนฺติ  ปจฺจยาติ  สมฺปทาน  ฯ  เอกนฺตโตติ 
ปวตฺเตยฺยาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อน...เนวาติ  ปวตฺเตยฺยาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  โนติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อฺถาติ  ปวตฺเตยฺยาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  นิยเมตพฺพนฺติ  เหตุ  ฯ  มุจฺฉากาลาทีสูติ 
มนฺทีภูตาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  มนฺทีภูตเวคตายาติ  อปาริปูรีติ 
เหตุ  ฯ  ชวนาปาริปูริยาติ  นิยเมตพฺพนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ปริตฺตารมฺมณนฺติ  นิยเมตพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ 
โวฏพฺพนสฺสาติ  ปวตฺติยาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุนฺติ 
ปวตฺติยาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺติยาติ  นิยเมตพฺพนฺติ  ตติยาวิเสสน    ฯ 
อิตีติ  สรูป  ฯ 
        [๓๕๖]  กิฺจาปติอาทิ  นิเสธนวจน  ฯ  อานนฺทาจริโย  เอว 
วจน  กิฺจาป  ทีเปติ  ปน  ตถาป  ติเหตุกวิปากานิ  อนนฺต... 
ปวตฺตานิ  กสฺสจิ  จิตฺตสฺส  อนนฺตรปจฺจยภาว  น  คจฺฉนฺติ  อิติ 
ตสฺมา  ตานิ  วิย  ติเหตุกวิปากานิ  วิย  โวฏพฺพนมฺป  ปจฺจย- 
เวกลฺลโต  ปจฺจยสฺส  อปริปุณฺณภาวโต  กุส...น  โหติ  อิติ  วจน 
วตฺตุ  น  สกกฺา  ตสฺมา  วตฺตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา  อฏ...เนว 
เอตฺถ  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ  โวฏพฺพนเมว  ปริวตฺตตีติ  วจเน  ปริ... 
ตพฺพนติ  โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๔๐  
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        กิฺจาปติ  เอโก  นิปาโต  วิเสโสภิธานมตฺเต  อุปคมเน 
ทฏพฺโพ  ฯ  เอวนฺติ  มุจฺฉากาลาทีสุ...ปวตฺติยาติ  วจน  ฯ 
หิโนติ  ปวตฺตติ  ผล  เอเตหีติ  เหตุ  เอเตหิ  การเณหิ  ฯ  ตโย 
เหตู  เยส  ตานิ  ติเหตุกานิ  เยส  วิปากาน  ฯ  ติเหตุกานิ  จ 
ตานิ  วิปากานิ  จาติ  ติเหตุกวิปากานิ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสาภิธาน- 
สมารมฺโภ  ฯ  อนนฺตรสฺส  ปจฺจยภาโว  อนนฺตรปจฺจยภาโว  ฯ 
เอวสทฺโท  สนฺนิฏาโน  ฯ  ขีณา  อาสวา  เยส  ปุคฺคลาน  เต 
อเปกฺขติ    ฯ  ปจฺจโย  จ  โส  วิกโล  อปริปุณฺโณ  จาติ 
ปจฺจยวิกโล  วิเสสนุตฺตโร  ฯ  ปจฺจวิกลสฺส  ภาโว  ปจฺจเวกลฺล 
วนุปฺปตฺติยา  ปโหนการมฺมณสงฺขาตสฺส  ปจฺจยสฺส  อภาโว  ฯ 
 ุกุสลานิ  จ  อกุสลานิ  จ  กสุลากุสลานิ  ตานิ  อาทีนิ  เยส  ตานิ 
กุสลากุสลาทีนิ  เยส  กิรยิาชวนาน  ฯ  อฏกถา  อาทิ  ยาส 
อนุฏีกาทีน  ตา  อฏกถาทโย  ฯ  อฏกถาสูติป  ฯ  อาคโต  จ 
โส  นโย  จาติ  อาคตนโย  ฯ  เอวสทฺโท  น  ฏีกาย  วุตฺตนเยน 
นิยมิตพฺพนฺติ  าเปติ  ฯ 
        กิฺจาปติ  ทีเปตีติ  อุปคมนิปาโต  ฯ  เอวนฺติ  ทีเปตีติ 
กมฺม  ฯ  ติเหตุกวิปากานีติ  น  คจฺฉนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อนนฺต... 
เวนาติ  วุตฺตานีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  วุตฺตาเนว  ปวตฺตานีติ  ทฺวย 
ติเหตุกวิปากานีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ขีณาสวานนฺติ  จุตีติ 
                                        อภิ.๑๔๐  
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สมฺพนฺโธ  ฯ  จุติวเสนา  ปวตฺตานีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  นาติ 
ปฏิเสโธ  ฯ  กสฺสจีติ  ปจฺจยาติ  สมฺปทาน  ฯ  อนนฺตรปจฺจยภาวนฺติ 
คจฺฉนฺตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  น  สกฺกาติ  เหตุ  ฯ  ตานีติ  อุปมา  ฯ 
โวฏพฺพนมฺปติ  น  โหตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  ปจฺจยเวกลฺลโตติ  น 
โหตีติ  เหตุ  ฯ  กุสลากุสลาทีนนฺติ  ปจฺจโยติ  สมฺปทาน  ฯ 
อนนฺตรปจฺจโยติ  น  โหตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ  อิติ  วจนนฺติ  น 
สกฺกาติ  กมมฺ  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  น  สกฺกาติ  กมมฺวาจก  ฯ 
วตฺตุนฺติ  น  สกฺกาติ  ตุมตฺถสมฺปทาน  ฯ  ตสฺมาติ  นิยมิตพฺพนฺติ 
เหตุ  ฯ  อฏกถาสูติ  อาคตาติ  อาธาโร  ฯ  อาคตนเยเนวาติ 
นิยมิตพฺพนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  เอตฺถาติ  นิยมิตพฺพนฺติ  อาธาโร  ฯ 
ปริตฺตารมฺมณนฺติ  นิยมิตพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ  อิติสทฺโท  สมาปนฺโน  ฯ 
        [๓๕๗]  วีถิจิตฺตาน  อนุปฺปนฺนการณ  าเปนฺโต  อาห 
นตฺถิตฺยาทึ  ฯ  นตฺถ ิ วีถจิิตฺตุปฺปาโทติ  ปน  ฯ  วีถิจิตฺตาน 
อุปฺปาโท  วีถิจิตฺตุปฺปาโท  ฯ  อุปร.ิ..กสฺสป  อติปริตฺตารมฺมณสฺส 
ทฺวิตฺติ...นตฺถ ิ ฯ 
        อุปร ิ ปวตฺต  อุปริมา  อุปริมา  จ  สา  โกฏิ  จาติ 
อุปริมโกฏ ิ ฯ  สตฺตจิตฺตกฺขณ  อายุ  ยสฺส  อารมฺมณสฺส  ต 
สตฺตจิตฺตกฺขณายุก  อติปริตฺตารมฺมณ  ฯ  อปสทฺโท  สมฺภาวนตฺโถ  ฯ 
เตน  เหฏ ิมโกฏิยา  ฉจิตฺตกฺขณาทิอารมฺมณ  วตฺตพฺพเมว  นตฺถีติ 
ญาเปติ  ฯ  โวฏพฺพนสฺส  อุปฺปตฺติ  โวฏพฺพนุปฺปตฺติ  ฯ  ปโหติ 
                                                อภิ.๑๔๐  
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สกฺโกตีติ  ปโหนก  ย  อารมฺมณ  ฯ  น  ปโหนก  อปฺปโหนก 
อปฺปโหนกสฺส  ภาโว  อปฺปโหนกภาโว  ฯ 
        อุปริมโกฏิยาติ  สตฺต...สาปติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  สตฺต...สาปติ 
ภาวโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ทวิฺตฺติ...ติยาติ  อปฺปโหนกาติ  ปเท 
ตุมตฺถสมฺปทาน  ฯ  อปฺปโหนกภาวโตติ  นตฺถีติ  เหตุ  ฯ  วีถิจิตฺตานนฺติ 
อุปฺปาโทติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปฺปาโทติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๓๕๘]  วีถิจิตฺตุปฺปาโท  นตฺถ ิ โก  ปน  โหตีติ  อาห 
ภวงฺคาตฺยาทึ  ฯ  ภวงฺคปาโตว  โหติ  อิติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เอวสทฺโท 
วีถิจิตฺตุปฺปาท  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๓๕๙]  ภวงฺคจลนเมว  โหตีติ  เอตฺตเก  วุตฺเต  วีถิจิตฺตุปฺ- 
ปาทาภาโว  วิฺายติ  นตฺถิ  วีถิจิตฺตุปฺปาโทติ  อิท  กิมตฺถ 
วุตฺตนฺติ  อาห  ภวงฺคจาตฺยาทึ  ฯ  ภวงฺคจลนเมวาติ  ปเท  อว...อิติ 
วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        อวธารยิเต  อวธารณ  ภาวสาธน  ฯ  อวธารณสฺส  ผล 
อวธารณผล  ฯ  ภวงฺคจลนเมวาติ  ปเทติ  อวธารณาติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  อวธารณผลนฺติ  ทสฺเสตุนฺติ  กมฺม  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ 
วุตฺตนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  อิติ  วจนนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๓๖๐]  อปเรส  วาท  ทสฺเสนฺโต  อาห  อปเรตฺยาทึ  ฯ 
อปเร  ปน  อาจริยา  นตฺถิ...โท  อิติ  อวธารณผล  ทสฺเสนฺติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๑  
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        อปเรติ  ทสฺเสนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
นตฺถิ...โทตีติ  ผลนฺติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  อวธารณผลนฺติ  ทสฺเสนฺตีติ 
กมฺม  ฯ 
        [๓๖๑]  อปเรส  วาท  นิเสเธนฺโต  อาห  ตนฺตฺยาทึ  ฯ  ต 
ปน  นตฺถ ิ ภวงฺคุปจฺเฉโทติ  วจน  วีถ.ิ..สิทฺธ  ฯ 
        ตนฺติ  สทิฺธนฺติ  กตฺตา  ฯ  ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  วีถิ... 
เนวาติ  สิทฺธนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  วีถจิิตฺตุปฺปาทสฺส  อภาโว 
วีถิจิตฺตุปฺปาทาภาโว  วีถิจิตฺตุปฺปาทาภาว  วทตีติ  วีถิจิตฺตุปฺ- 
ปาทาภาววจน  ย  นตฺถ ิ วีถิจิตฺตุปฺปาโทติ  ปท  วีถจิิตฺตุปฺปาทาภาว 
วทติ  อิติ  ตสฺมา  ต  ปท  วีถิ...วจน  ฯ  เอวสทฺโท  น  นตฺถ ิ
ภวงฺคุปจฺเฉโทติ  วจเนน  สิทฺธนฺติ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๓๖๒]  ตมฺปนาตฺยาทิวจน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห  สติตฺยาทึ  ฯ 
หิ  สจฺจ  วีถิจิตฺตุปฺปาเท  สติ  ภวงฺค  อุปจฺฉิชฺชติ  ฯ 
        สตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  วีถจิิตฺตุปฺปาเทติ 
สตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ภวงฺคนฺติ  อุปจฺฉิชฺชตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๓๖๓]  ยทิ  ภวงฺคุปจฺเฉทภาโว  วีถิจิตฺตุปฺปาทาภาววจเนน 
สิทฺโธ  นตฺถิ  ภวงฺคุปจฺเฉโทติ  วิเสสนวจน  วตฺตพฺพ  กสฺมา 
นตฺถิ  วีถิจิตฺตุปฺปาโทติ  วจน  อวิเสเสน  วุตฺตนฺติ  โจทน  สนธฺายาห 
ภวงฺคุปจฺเฉทาตฺยาทึ  ฯ  ภวงฺคุ...เหฏา  อติมหนฺตารมฺมเณ  วิสุ 
ภวงฺคสฺส  อวุตฺตตฺตา  อิธ  อติปริตฺตารมฺมณาธิกาเร  อวิเสเสน 
                                        อภิ.๑๔๑  
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สามฺเน  นตฺถิ  วีถิจิตฺตุปฺปาโทติ  วจน  อาจริเยน  วุตฺตนฺติ 
โยชนา  ฯ 
        ภวงฺคุปจฺเฉโท  อิติ  นาม  ภวงฺคุปจฺเฉทนาม  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  เหฏาปติ  อปสทฺโท  อิธาปติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
อวุตฺตสฺส  ภวงฺคสฺส  ภาโว  อวุตฺตตฺต  ฯ 
        ภวงฺคสฺส  อวุตฺตตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ภว...เมนาติ 
อวุตฺตตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  เหฏาปติ  อวุตฺตตฺตาติ  อาธาโร  ฯ 
วิสุนฺติ  อวุตฺตตฺตาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  อวุตฺตตฺตาติ  วุตฺตนฺติ 
เหตุ  ฯ  อิธาติ  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  อวิเสเสนาติ  วุตฺตนฺติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๓๖๔]  ปจฺฉิมวารสฺส  โมฆวาโรติ  นามลาเภ  เหตุ  าเปนฺโต 
อาห  สพฺพโสตฺยาทึ  ฯ  สพฺพโส...อิธ  อภิธมฺมสงฺคเห  โมฆวารวเสน 
วุตฺโต  อนุรทฺุธาจริเยน  ฯ 
        สพฺเพนากาเรน  สพฺพโส  ฯ  ปจฺฉา  วุตฺโต  ปจฺฉิโม  ปจฺฉิโม 
จ  โส  วาโร  จาติ  ปจฺฉิมวาโร  ฯ  เอวสทฺโท  น  ทติุยตติยวารา 
วุตฺตาติ  นิวตฺเตติ  ฯ  โมโฆ  เอว  วาโร  โมฆวาโร  โมฆวารสฺส 
วโส  โมฆวารวโส  ฯ 
        สพฺพโสติ  อภาวโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  วีถิจิตฺตุปฺปตฺติยาติ 
อภาวโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อภาวโตติ  วุตฺโตติ  เหตุ  ฯ  ปจฺฉิม- 
                                                อภิ.๑๔๑  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 301 

                        จตุตฺถปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา  301 
 
วาโรติ  วุตฺโตติ  กมฺม  ฯ  อิธาติ  วุตฺโตติ  อาธาโร  ฯ  โมฆ- 
วารวเสนาติ  วุตฺโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๓๖๕]  อนุรุทฺธาจริเยน  ปน  ทุติยตติยวาราป  ปรมตฺถวินิจฺฉเย 
โมฆวาราวาติ  วุตฺตาติ  าเปนฺโต  อาห  อฺตฺถาตฺยาทึ  ฯ 
อฺตฺถ  ปน  อฺสฺมึ  ปรมตฺถวินิจฺฉยสงฺขาเต  ปกรเณ  ทุติ...วารา 
อิติ  อนุรุทฺธาจริเยน  วุตฺตา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ทุติโย  จ  ตติโย  จ  ทุติยตติยา 
ทุติยตติยา  จ  เต  วารา  จาติ  ทุติยตติยวารา  ฯ  อปสทฺโท 
ปจฺฉิมวาร  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  ตทาลมฺพนฺจ  ชวนฺจ  ตทาลมฺพน- 
ชวนานิ  ฯ  สฺุนฺตีติ  สฺุา  เย  วารา  ตทาลมฺพนชวเนหิ 
สฺุนฺติ  ริจฺฉนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เต  วารา  สฺุา  ฯ  สุจ 
วิวิตฺเต  กาเล  วตฺตมานา  ณปจฺจโย  กวฺจิ  ธาตุ  จโลโป 
ทฺวิตฺต  ฯ  สฺุาน  ภาโว  สฺุตฺต  ฯ 
        อฺตฺถาติ  วุตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  ทุติยตติยวาราปติ  วุตฺตาติ 
กมฺม  ฯ  ตทาลมฺพนชวเนหีติ  สฺุตฺตาติ  อปาทาน  ฯ  สฺุตฺตาติ 
วุตฺตาติ  เหตุ  ฯ  โมฆวาราตีติ  วุตฺตาติ  อากาโร  ฯ 
        [๓๖๖]  วิสโย  เจว  ปจฺจโย  จ  อิธ  อารมฺมณนฺติ  คหิโตติ 
อตฺถ  าเปนฺโต  อาห  อารมฺมณาตฺยาทึ  ฯ 
        อารมฺมณภูตาติ  ปน  ฯ  วิสิโนติ  วิสยิธมฺม  พนฺธตีติ 
วิสโย  วิสโย  หุตฺวา  ภวตีติ  วิสยภูตา  ฯ  ปจฺจโย  ภวตีติ 
                                                อภิ.๑๔๑  
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ปจฺจยภูตา  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  วิส...ตา  จาติ  ทฺวย 
วิสยปฺปวตฺตีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๓๖๗]  นนุ  วิสโย  เอว  อารมฺมณนฺติ  วุจฺจติ  น  ปจฺจโยติ 
โจทน  สนฺธายาห  ปจฺจโยติอาทึ  ฯ  กสิฺมึ  ปโยเค  วิยาติ 
อาห  ลภติตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  ปจฺจโยป  อารมฺมณ  อิติ 
ปณฺฑิเตน  วุจฺจติ  ลภติ...สุ  ปโยเคสุ  วิยาติ  โยชนา  ฯ 
        ปจฺจโยติ  วุจฺจตีติ  กมฺม  ฯ  อปสทฺโท  วิสย  อเปกฺขติ  ฯ 
หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ  อารมฺมณนฺตีติ  วุจฺจตีติ  อากาโร  ฯ  ลภ...สูติ 
วิยาติ  อาธาโร  ฯ  วิยาติ  อุปมา  ฯ  มาโร  โอตาร  ฉิทฺท  ลภติ  ฯ 
มาโร  อารมฺมณ  ปจฺจย  ลภติ  ฯ  อวตรนฺติ  เอเตนาติ  โอตาโร 
สตฺตา  เอเตน  ฉิทฺเทน  ฉิทฺเทน  อวตรนฺติ  ปวิสนฺติ  อิติ  ตสมฺา  โส 
ฉิทฺโท  โอตาโร  ฯ  มาเรติ  ปเรส  ปฺุกมฺม  วิทฺธเสตีติ  มาโร 
โย  อนฺตโก  ฯ 
        [๓๖๘]  อิมสฺมึ  ปจฺจยสฺมึ  อารมฺมณนฺติ  คหเณ  สก ึ วจน 
สิทฺธ  โก  คุโณ  อตฺถีติ  อาห  เตเนตฺถาติ  อาทึ  ฯ  เตน 
ตสฺมา  ปจฺจสฺสาป  อารมฺมณนฺติ  คหณโต  เอตฺถ  เอเตสุ  จตูสุ 
วาเรสุ  โมฆ...อิติ  วจน  สทิฺธ  ฯ 
        เตนาติ  สิทฺธนฺติ  เหตุ  ฯ  เอตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  โมฆ- 
วารสฺสาติ  อารมฺมณาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อปสทฺโท  ตโย  วาเร 
สมฺปณฺเฑติ  ฯ  อิตีติ  สรปู  ฯ  วจนนฺติ  สิทฺธนฺติ  กตฺตา  ฯ 
                                        อภิ.๑๔๑  
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        [๓๖๙]  กถ  สิทฺธนติฺ  อาห  อติตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ 
อติ...โหติ  ฯ 
        อติปริตฺตารมฺมณนฺติ  โหตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  หสิทฺโท  ทฬฺห ี ฯ 
โมฆวารปฺาปนสฺสาติ  ปจฺจโยติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปฺาปยเต 
ปฺาปน  โมฆวาโร  อิติ  ปฺาปน  โมฆวารปฺาปน  ฯ 
ปจฺฉิมวารสฺส  โมฆวาโรติ  าปนนฺตฺยตฺโถ  ฯ  ปจฺจโยติ  โหตีติ 
วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๓๗๐]  วิสยภูตาติ  อตฺเถ  เอว  สงฺคยฺหมาเน  โก  โทโสติ 
อาห  อิตรถาติ  อาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  อิตรถา  อิตรสฺมึ  วิสยภูต- 
สงฺขาเต  อตฺเถ  คยฺหมาเน  ภวงฺค...นตฺถิ  อิติ  ตสฺมา  จตุ...วจน 
ทุรูปาทน  ทคฺุคหิต  สิยา  ฯ 
        อิตรถาติ  คยหมาเนติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  คยฺหมาเนติ  นตฺถีติ 
ลกฺขณกิริยา  ฯ  ภวงฺคจลนสฺสาติ  ปวตฺตนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สก- 
สกโคจเรเยวาติ  ปวตฺตนาติ  อาธาโร  ฯ  สโก  จ  สโก  จ  สกสโก 
สกสกสฺส  โคจโร  สกสกโคจโร  ภวงฺคสงฺขาตสฺส  อตฺตโน  ฯ 
อตฺตโน  กมฺมาทิโคจโร  ฯ  เอวสทฺโท  น  อฺโคจเรติ  นิวตฺเตติ  ฯ 
ปวตฺตนโตติ  นตฺถีติ  เหตุ  ฯ  ปจฺฉิมวารสฺสาติ  ปวตฺตีติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อติปริตฺตารมฺมเณติ  ปวตฺตีติ  อาธาโร  ฯ  ปวตฺตีติ 
นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  สยิาติ  เหตุ  ฯ  จตุ...ภูตาติ  วจนนฺติ 
สิยาติ  ปกติกตฺตา  ฯ  ทรุปูาทนนฺติ  สิยาติ  วิกติกตฺตา  ฯ  ทฏุุ 
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ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 304 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  304 
 
อุปาทิยตีติ  ทุรูปาทน๑  ย  จตุ...ภูตาติ  วจน  อาจริเยน  ทฏุุ 
อุปาทิยติ  คณฺหิยติ  วุจฺจิยติ  อิติ  ตสมฺา  ต  วจน  ทุรูปาทน  ฯ 
ทุวุตฺตนฺตฺยตฺโถ  ฯ  ทุอุปอาปุพโพ  ทา  คหเณ  นนฺทาทีหิ  ยุ  ฯ 
อิติสทฺโท  สมาปนฺโน  ฯ 
        [๓๗๑]  กถตฺถ  าเปนฺโต  อาห  ปฺจทฺวาเรติ  อาทึ  ฯ 
ปฺจทฺวาเร...สตฺเตว  โหนฺติ  วีถิจิตฺตานิ  จิตฺตุปฺปาทา...วเสน 
วา  อุปฺปชฺชมานจิตฺตานิเยว  อาวชฺชนาทิ...วเสน  จตุทฺทส  สพฺเพ- 
สเมว  กามาวจราน...นโต  วิตฺถารา  ปน  จตุปฺาสาติ  โยชนา  ฯ 
        อนุรูป  เอว  อรห  ยถารห  ฯ  ยถาสทฺโท  อนรุูปวาจโก  ฯ 
อรหสทฺโท  กิเลสหนนาทิอเนกตฺโถ  ตสฺมา  กมฺมธารโย  กตฺตพฺโพ  ฯ 
ยถารหนฺติ  ปทสฺส  ทฺวารปจฺจยาทีน  อนุรูปนฺติ  อตฺถ  าเปนฺโต 
อาห  ตตทฺวาราติ  อาทึ  ฯ  ตานิ  ตานิ  ทฺวารานิ  ตตทฺวาราน 
จกฺขฺวาทิทฺวารานิ  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒีติ  อาทินา  ปุพฺเพ  พินฺทาคโม  ฯ 
ตตทฺวาราน  อนุรูป  ตตทฺวารานุรูป  ฯ  เต  เต  ปจฺจยา  ตตปจฺจยา 
โยนิโสอโยสิโสมนสิการาโลกากสวตฺถุอาทิปจฺจยา  ฯ  ตตปจฺจยาน 
อนุรูป  ตตปจฺจยานุรูป  ฯ  ตานิ  ตานิ  อารมฺมณานิ  ตต- 
อารมฺมณานิ  รูปารมฺมณาทีนิ  ฯ  ตตอารมฺมณานิ  อาทีนิ  เยส 
สตฺตาทีน  ตานิ  ตตอารมฺมณาทีนิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  ติเหตุกาทิสตฺต- 
กามาทิภูมีน  คหณ  ฯ  ตตอารมฺมณาทีน  อนุรูป  ตต...รูป  ฯ 
จสทฺโท  วุตฺตสมุจฺจโย  ฯ  อุปฺปชชฺมานานีติ  ปาฐเสโส  ปกฺขิตฺโต  ฯ 
๑.  ทุรุปาทานนฺติ  ยุตฺตตร  ฯ  ฏีกาปาโ  ปน  ตาทิโสว  ฯ 

                                                อภิ.๑๔๑  
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ทสฺสน  อาทิ  ยสฺส  สวนาทิสฺส  ต  ทสฺสนาทิ  ฯ  อาวชฺชนฺจ 
ทสฺสนาทิ  จ  สมฺปฏิจฺฉนฺนฺจ  สนฺตีรณฺจ  โวฏพฺพนฺจ 
ชวนฺจ  ตทารมฺมณฺจ  อาวชฺช...ณานิ  อาวชฺชน...รมฺมณาน 
วสน  สมฺพชฌฺน  อาว...วโส  ฯ  อวิเสสโตติ  สามฺโต  ฯ 
สตฺเตวาติ  เอวสทโฺท  อูนานิ  นิวตฺเตติ  ฯ  จิตฺตุปฺปาทาติ  เอตฺถ 
ปฺจมี  ตติยตฺเถ  วตฺตตีติ  กตฺวา  จิตฺตุปฺปาทาติ  ปทสฺส  จิตฺตาน 
วิสุ  วิสุ  อุปฺปตฺติวเสนาติ  อตฺถ  วิวรติ  ฯ  อุปฺปชชฺน  อุปฺปาโท 
จิตฺตาน  อุปฺปาโท  จิตฺตุปฺปาโท  ฯ  อุปฺปชฺชน  อุปฺปตฺติ  อุปฺ- 
ปตฺติยา  วโส  อุปฺปตฺติวโสฯ  จิตฺตุปฺปาทาติ  ปทสฺส  จิตฺตุปฺ- 
ปาทวเสน  จตุทฺทสาติ  อตฺโถ  ฯ  วิสุ  วิสุนฺติ  อิท  อธิปฺปายวเสน 
ปกฺขิตฺต  ฯ 
        จิตฺตุปฺปาทาติ  เอตฺถ  ปมาเยวาติ  อปร  นย  าเปนฺโต 
อุปฺปชฺชมานจิตฺตานิเยวาติ  อาห  ฯ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อุปฺปาทา  ยานิ 
วีถิจิตฺตานิ  ฯ  จิตฺตานิ  จ  ตานิ  อุปฺปาทา  จาติ  จิตฺตุปฺปาทา 
วิเสสนุตฺตโร  ฯ  อุปฺปชชฺมานานิ  จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  อุปฺปชฺช- 
มานจิตฺตานิ  ฯ  เอวสทฺโท  น  วีถิจิตฺตานิ  อนุปฺปชชฺมานจิตฺตานีติ 
นิวตฺเตติ  ฯ  วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ  อาวชฺชน  อาทิ  เยส  ทสฺสนาทีน 
ตานิ  อาวชฺชนาทีนิ  ฯ  ปฺจนฺน  สมุโห  ปฺจก  อาวชฺชนาทีน 
ปฺจก  อาวชฺชนาทิปฺจก  ฯ  สตฺต  จ  ตานิ  ชวนานิ  จาติ 
สตฺตชวนานิ  ฯ  ทฺวินฺน  สมุโห  ทฺวย  ตทาลมฺพนาน  ทฺวย 
                                        อภิ.๑๔๑  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 306 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  306 
 
ตทาลมฺพนทฺวย  ฯ  อาวชชฺนาทิปฺจกฺจ  สตฺตชวนานิ  จ  ตทา- 
ลมฺพนทฺวยฺจ  อาวชฺช...ทฺวยานิ  อาวชฺช...ลมฺพนทฺวยาน  วโส 
อาว...วโส  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  เอวสทฺโท  เอกเทส 
นิวตฺเตติ  ฯ  สมฺภวน  อุปฺปชฺชน  สมฺภโว  สมฺภวสฺส  อนุรูป 
ยถาสมฺภว  ฯ  อุปปชชฺิยเต  อุปปชชฺน  ภาวสาธน  ฯ 
        ปฺจทฺวาเรติ  อุปฺปชฺชมานานีติ  อาธาโร  ฯ  ตต... 
รูปฺจาติ  ติปท  อุปฺปชชฺมานานีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  อุปฺปชฺชมานานีติ 
วีถิจิตฺตานีติ  วิเสสน  ฯ  วีถิจิตฺตานีติ  โหนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
อาวชฺช...เสนาติ  สตฺเตวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อวิเสสโตติ  สตฺเตวาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  สตฺเตวาติ  วีถิจิตฺตานีติ  วิเสสน  ฯ  จิตฺตานนฺติ 
อุปฺปตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิสุ  วิสุนฺติ  อุปฺปตฺตีติ  กิริยา- 
วิเสสน  ฯ  อุปฺปตฺติวเสนาติ  จตุทฺทสาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
จตุทฺทสาติ  วีถิจิตฺตานีติ  วิเสสน  ฯ  วีถิจิตฺตานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
อุปฺปชฺชมานจิตฺตานิเยวาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  จตุทฺทสาติ  อุปฺปชชฺมาน- 
จิตฺตานิเยวาติ  วิเสสน  ฯ  อาว...เสนาติ  จตุทฺทสาติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  วิตฺถาราติ  จตุปฺญาสาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  จตุ- 
ปฺญาสาติ  วีถิจิตฺตานีติ  วิเสสน  ฯ  วีถิจิตฺตานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
สพฺเพสเมวาติ  กามาวจรานนฺติ  วิเสสน  ฯ  กามาวจรานนฺติ  อุปฺปชฺชนาติ   
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ยถาสมฺภวนฺติ  อุปฺปชฺชนาติ  กริิยาวิเสสน  ฯ 
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ตตฺถาติ  อุปฺปชฺชนาติ  อาธาโร  ฯ  อุปฺปชฺชนโตติ  จตุปฺาสาติ 
เหตุ  ฯ 
        [๓๗๒]  อยเมตฺถ  ปฺจทฺวาเรติ  วจเน  เอตฺถาติ  ปท 
ปฺจทฺวาเรติ  อิมินา  ตุลฺยาธิกรณนฺติ  สงฺกา  สิยา  ตสฺมา 
เอตฺถาติ  ปทสฺส  ปรามสน  าเปนฺโต  อาห  เอตฺถาติอาทึ  ฯ 
        เอตฺถาติ  ปน  ฯ  วิสยปฺปวตฺติสงฺคเหติ  วีถิจิตฺตปฺปวตฺติ- 
นโยติ  อาธาโร  ฯ  กสฺมา  มโนทฺวาเร  วิภูตาวิภูตวเสเนว  อารมฺมณนฺติ 
นิยมน  นน ุ มโนทฺวาริกจิตฺตาน  ปจฺจุปฺปนฺนมฺป  อารมฺมณ 
โหติ  ตสฺมา  เตส  อติมหนฺตาทิวเสน  วิสยววตฺถาเนน  ภวิตพฺพนฺติ 
โจทน  สนฺธายาห  มโนทฺวาริกาตฺยาทึ  ฯ  มโนทฺวาริก...โหติ 
อิติ  ตสฺมา  เตส  มโนทฺวาริกจิตฺตาน  อติ...น  สกฺกา  อิติ 
ตสฺมา  วิภู...เนว  เอต  อารมฺมณ  นิยเมตุ  ยทิ...อาทิ  อาจริเยน 
วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        มโนทฺวาเร  ปวตฺตานิ  มโนทฺวาริกานิ  มโนทฺวาริกานิ  จ 
ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  มโนทวฺาริกจิตฺตานิ  ฯ  อตีตฺจ  อนาคตฺจ 
อตีตานาคต  ฯ  อปสทฺโท  ปจฺจุปฺปนฺน  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  อติมหนฺต 
อาทิ  เยส  อารมฺมณาน  ตานิ  อติมหนฺตาทีนิ  อติมหนฺตาทีน 
วสน  สมฺพชฌฺน  อติมหนฺตาทิวโส  ฯ  วิสยสฺส  ววตฺถาน  นิยมน 
วิสยววตฺถาน  ฯ  วิภูตฺจ  อวิภูตฺจ  วิภูตาวิภูต  ตสฺส  วโส 
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วิภูตาวิภูตวโส  ฯ  เอวสทฺโท  น  อติมหนฺตาทิวเสนาติ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        มโนทฺวาริกจิตฺตานนฺติ  อารมฺมณนฺติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อตีตานาคตมฺปติ  อารมฺมณนฺติ  วิเสสน  ฯ  อารมฺมณนฺติ  โหตีติ 
กตฺตา  ฯ  อิตีติ  น  สกฺกาติ  เหตุ  ฯ  เตสนฺติ  วิสยาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อติมหนฺตาทิวเสนาติ  ววตฺถานนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  วิสยววตฺถานนฺติ 
กาตุนฺติ  กมฺม  ฯ  กาตุนฺติ  น  สกฺกาติ  สมฺปทาน  ฯ  อิตีติ 
วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  วิภูตาวิภูตวเสเนวาติ  นิยเมตุนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
เอตนฺติ  นิยเมตุนฺติ  กมฺม  ฯ  นิยเมตุนฺติ  วุตฺตนฺติ  สมฺปทาน  ฯ 
ยทิ...อาทีติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๓๗๓]  เอตฺถาติ  ปท  วิสยปฺปวตฺติสงฺคเหติ  ปท  ปรามสตีติ 
สงฺกา  สิยา  ตสฺมา  ตนฺธิเสธนตฺถ  เอตฺถาติ  มโนทวฺาเรติ  วุตฺต  ฯ 
กสฺมา  ปน  เอกจตฺตาฬีส  มโนทฺวาเร  ปวตฺตนฺติ  นนุ  พหูจิตฺตานีติ 
ปุจฺฉ  สนฺธาย  เอกจตฺตาฬีส  จิตฺตานิ  ปวตฺตนฺตีติ  วจเน  เหตุ 
าเปนฺโต  เอกจตฺตาฬีสาติ  ปท  วุตฺตนเยน  เปตฺวา  ปฺจ- 
ทฺวารตฺยาทิมาห  ฯ  ปฺจทฺวาราเวณิกาน...จิตฺตาน  ตตฺถ  มโน- 
ทฺวาเร  อปฺปวตฺตนโต  เอกจตฺตาฬีส  จิตฺตานิ  ปวตฺตนฺติ  ฯ 
        ปฺจทฺวาเร  อาเวณิกานิ  ปจฺเจกานิ  ปฺจทฺวาราเวณิกานิ  ฯ 
ทฺวิปฺจวิฺาณานิ  จ    มโนธาตุตฺตย  จ  ทฺวิปฺจวิฺาณ- 
มโนธาตุตฺตย  ทฺวิปฺจ...ตุตฺตยสฺส  วโส  ทฺวิปฺจ...วโส  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๒  
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        เอกจตฺตาฬีสาติ  ปวตฺตนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ปฺจทฺวาราเวณิกานนฺติ 
เตรสจิตฺตานนฺติ  วิเสสน  ฯ  ทฺวิป...เสนาติ  เตรสาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  เตรสจิตฺตานนฺติ  อปฺปวตฺตนโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ตตฺถาติ  อปฺปวตฺตนโตติ  อาธาโร  ฯ  อปฺปวตฺตนโตติ  เอก- 
จตฺตาฬีสาติ  เหตุ  ฯ  ปริตฺตชวนนโยติ  อิท  วจน  ฯ  ปริตฺตชวเน 
วุตฺโต  นโย  ปริตฺตชวนนโย  ฯ 
        [๓๗๔]  วิภูตา...นตฺถีติ  วจเน  เหตุ  าเปนฺโต  วิภูตา... 
นตฺถีติ  เปตฺวา  อารมฺม...วโตติ  เหตุ  ปกฺขิตฺโต  ฯ 
        อารมฺมณสฺสาติ  กสิณาทิอารมฺมณสฺส  วิภูตาติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  วิภูตกาเลเยวาติ  สมฺภวโตติ  อาธาโร  ฯ  วิภูยเต 
วิภูต  ภาวสาธน  ฯ  วิภูตสฺส  กาโล  วิภูตกาโล  ฯ  เอวสทฺโท 
อวิภูตกาล  นิวตฺเตติ  ฯ  อปฺปนาสมฺภวโตติ  นตฺถติี  ปเท  เหตุ  ฯ 
สมฺภวน  ปวตฺตน  สมฺภโว  อปฺปนาย  สมฺภโว  อปปฺนาสมฺภโว  ฯ 
        [๓๗๕]  ตตฺถาติอาทิวจนสฺส  สมฺพนฺธ  าเปนฺโต  อาห 
ตตฺถ  หิตฺยาทึ  ฯ  ตตฺถาติ  ปท  อปฺปนาชวนวาเรติ  ปท  ปรามสตีติ 
สงฺกา  สิยา  ตสฺมา  ตนฺนิวตฺตนตฺถ  ตตฺถ  ห ิ ฉพฺพีส... 
ชวเนสูติ  วุตฺต  ฯ  ฉพฺพีส...เนสูติ  อิท  อภินิหาราติ  ปเท 
อาธาโรติ  สงฺกา  สิยา  ตสฺมา  ตนฺนิวตฺตนตฺถ  ฉพฺพีส...เนส ุ
ย  กิฺจิ  ชวนนฺติ  วุตฺต  ฯ  หิ  สจฺจ  ตตฺถ  ฉพฺพีส...ตรติ  อิติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๒  
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        ตตฺถาติ  ฉพฺพี...สูติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ฉพฺพี...เนสูติ 
นิทฺธารณ  ฯ  ยกิฺจีติ  ชวนนฺติ  วิเสสน  ฯ  ชวนนฺติ  นิทฺธารณิย 
โอตรตีติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
        [๓๗๖]  ปริกมโฺม...นาเมนาติ  ปทสฺส  โยชน  ญาเปนฺโต 
อาห  ปริตฺยาทึ  ฯ  ปร.ิ..รทฺุเธ  อิติ  โยชนา  ฯ 
        ปรกิมฺโม...นาเมนาติ  อิท  จตุกฺขตฺตุนฺติ  อิมินา  สมฺพนฺธนฺติ 
สงฺกา  สิยา  ตสฺมา  ตนฺนิวตฺตนตฺถ  ปริกมฺโม...ตฺวาติ 
วุตฺต  ฯ  ปริ...เมนาติ  อุปฺปชฺชิตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  นิรุทฺเธติ 
โอตรตีหิ  ปเท  ลกฺขณกิรยิา  ฯ 
        [๓๗๗]  กสฺมา  จิตฺต  ปรกิมฺมาทิ  นามาติ  ปุจฺฉ  สนฺธายาห 
ปมาตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  ปมจิตฺต  อปฺป...อุปจาร  ฯ 
        ปรกิโรตีติ  ปริกมฺม    ย  จิตฺต  ปริกโรติ  อิติ  ตสฺมา 
ต  จิตฺต  ปริกมฺม  ฯ  ปรกิมฺมสฺส  ภาโว  ปริกมฺมตฺต  ฯ  ปฏ-ิ 
สงฺขารกภูตตฺตาติ  อิท  ปรกิมฺมตฺตาติ  ปทสฺส  วิวรณ  ฯ  ปฏ-ิ 
สงฺขโรตีติ  ปฏิสงฺขารก  ย  จิตฺต  อปปฺน  ปฏิสงฺขโรติ  อิติ  ตสมฺา 
ต  จิตฺต  ปฏสิงฺขารก  ฯ  ปฏิสปุพฺโพ  กร  กรเณ  สพฺพโต 
ณฺวุตฺวาวี  วาติ  ณฺวุ  อนกา  ยุณฺวูน  วุฑฺฒิ  ปุร...เยสุ  จาติ 
กรสฺส  ขราเทโส  ฯ  ปฏสิงฺขารก  หุตฺวา  ภวตีติ  ปฏิสงฺขารกภูต 
ปฏิสงฺขารกภูตสฺส  ภาโว  ปฏิสงฺขารกภูตตฺต  ฯ  อปฺปนาย  สมีเป 
จรติ  ปวตฺตตีติ  สมีปจารี  ย  จิตฺต  ฯ  จสทฺเทน  ณี  ฯ 
                                        อภิ.๑๔๒  
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สมีปจาริสฺส  ภาโว  สมีปจาริตฺต  ฯ  สมีเป  วตฺตตีติ  อุปจาร 
ย  จิตฺต  ฯ  จร  คติย  วิสรชุปทาทิโต  ณ  ฯ 
        ปมจิตฺตนฺติ  สฺ ี  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  อปปฺนายาติ 
ปริกมฺมาติ  สมฺพนฺโธ  ปฏิ...รกาติ  กมฺม  ฯ  ปร.ิ..ตตฺตาติ 
ปริกมฺมนฺติ  เหตุ  ฯ  ปริกมฺมนฺติ  สฺา  ฯ  ทุติยนฺติ  สฺ ี  ฯ 
สมีปจาริตฺตาติ  อุปจารนฺติ  เหตุ  ฯ  อุปจารนฺติ  สฺา  ฯ 
        [๓๗๘]  นน ุ นาจฺจาสนฺโน  นาติทูรวตฺติ  ธมโฺม  สมีปจาร 
นาม  สิยาติ  โจทน  สนฺธายาห  นาจฺจาติอาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ 
นาจฺจาสนฺโน  นาติทูรวตฺติ  ธมฺโม  สมี...โหติ  ฯ 
        น  อปฺปนาย  อติอาสนฺโน  ธมโฺม  นจฺจาสนฺโน  ฯ  อปสทฺโท 
น  เกวล  อจฺจาสนฺโน  ธมฺโม  สมีปจารี  นามาติ  าเปติ  ฯ 
สมีเป  จรตีติ  สมีปจารี  โย  ธมโฺม  ฯ 
        นจฺจาสนฺโนป  นาติทูรวตฺตีติ  ทฺวย  ธมฺโมติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ธมฺโมติ  โหตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  สมีปจารี  นามาติ  โหตีติ 
วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๓๗๙]  อุปสทฺโท  อุปคมนวาจโกติ  มนสกิตฺวา  อปร 
วจนตฺถ  าเปนฺโต  อาห  อปฺปนนฺตฺยาทึ  ฯ  วา  ย  จิตฺต 
อปฺปน  อุเปจฺจ  อุปคนฺตฺวา  จรติ  ปวตฺตติ  อิติ  ตสฺมา  ต 
จิตฺต  อุปจาร  ฯ 
                                        อภิ.๑๔๒  
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        อุปฺปนนฺติ  อุเปจฺจาติ  กมฺม  ฯ  อิธ  อุปสทฺโท  อุปคมน- 
วาจโกติ  าเปนฺโต  อุเปจฺจาติ  อาห  ฯ  อุปฺปุพฺโพ  อิ  คติมฺหิ 
ตฺวา  รจฺจนฺติ  โยควิภาเคน  ตฺวาสฺส  รจฺจาเทโส  รมฺหิ  รนฺโต 
ราทิโน  อฺเสุ  จ  อิสฺเส  กฺวจิ  ธาตูติ  อาทินา  อการโลโป  ฯ 
        [๓๘๐]  ตติย  จิตฺต  ปุพฺพ...อนุโลม  ฯ  ปุพฺเพ  ภาโค 
โกฏาโส  ปพฺุพภาโค  ฯ  ปริกโรนฺติ  ปฏิสงฺขโรนฺตีติ 
ปริกมฺมานิ  ฯ  อปฺเปตีติ  อปฺปนา  โย  วิตกฺโก  สมปฺยุตฺตธมฺเม 
อารมฺมณ  อปฺเปติ  อภินิโรเปติ  อิติ  ตสฺมา  โส  อปฺปนา  ฯ 
ฌานธมฺมาป  วิตกฺกปมุขตฺตา  อปฺปนา  นาม  ฯ  จสทฺโท 
ปริกมฺมาน  จ  อปฺปนาย  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  อนกุุลสฺส  จิตฺตสฺส 
ภาโว  อนุกุลตฺต  ฯ  อนโุลเมตีติ  อนุโลม  ย  จิตฺต  อนุโลเมติ 
อนุกุลติ  อิติ  ตสฺมา  ต  จิตฺต  อนุโลม  ฯ  อนุปุพฺโพ  ล ุ
คติย  ขฺยาทิโต  มน  อทโต  จาติ  มน  กฺวจิ  ธาตุ  นโลโป 
อฺเสุ  จ  อุสฺโส  ฯ 
        ตติยนฺติ  สฺา  ฯ  ปุพฺพภาเคติ  ปริกมฺมานนฺติ  อาธาโร  ฯ 
ปริกมฺมาน  อปฺปนายาติ  ทฺวย  อนุกุลาติ  สมฺปทาน  ฯ  อุปรีติ 
อปฺปนายาติ  อาธาโร  ฯ  อนุกุลตฺตาติ  อนุโลมนฺติ  เหตุ  ฯ 
        [๓๘๑]  จตุตฺถ...โคตฺตรภู  ฯ  อตฺเถ  คจฺฉตีติ  โค  ยา 
พุทฺธิ  อารมฺมณภูเต  อตฺเถ  คจฺฉติ  วตฺตติ  ย  วจน  อภิเธยฺยภูเต 
อตฺเถ  คจฺฉติ  อิติ  ตสฺมา  ตานิ  พุทฺธิวจนานิ  โค  นาม  ฯ 
                                        อภิ.๑๔๒  
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คมุ  คติมฺหิ  ยทนุปปนฺนา  นิปาตนา  สิชฺฌนฺตีติ  สตฺุเตน  โรปจฺจโย 
รมฺหิ  รนฺโต  ราทิโน  นเย  ฯ  ค  ตายตีติ  โคตฺต  ย  ธมฺม- 
ชาต  ปริตฺตนฺติ  ปวตฺตมาน  ค  พุทฺธึ  วจนฺจ  ตายติ  เอกสิก- 
วิสยตาย  รกขฺติ  อิติ  ตสมฺา  ต  ธมฺมชาต  โคตฺต  ฯ  ยถา  ห ิ
พุทฺธิ  อารมฺมณภูเตน  อตฺเถน  วินา  น  วตฺตติ  เอว  อภิธาน 
อภิเธยฺยภูเตน  อตฺเถน  ตสฺมา  โส  โคตฺตสงฺขาโต  อตฺโถ  ตานิ 
ตายติ  รกฺขตีติ  วุจฺจติ  ฯ  โก  ปน  โสติ  ฯ  อนฺสาธารณ 
ตสฺส  ปริตฺตสฺส  สาธารณ  สามฺรูปนฺติ  ทฏพฺพ  ยถา 
ชาติ  วุจฺจตีติ  ฯ  โคสทฺทปุปโท  ตา  รกฺขเน  ฉทาทีหิ  ตตฺรณ  ฯ 
เอกสิกวิสยตายาติ  เอโก  อโส  โกฏาโส  เอกโส  อารมฺมณาภิ- 
เธยฺยสงฺขาโต  อตฺโถ  ฯ  เอกเส  ปวตฺตานิ  พุทฺธิวจนานิ 
เอกสิกานิ  เอกสิกาน  วิสโย  เอกสิกวิสโย  ชาติ  เอกสิก- 
วิสยสฺส  ภาโว  เอกสิกวิสยตา  ฯ  ปริตฺตสฺส  โคตฺต  ปริตฺตโคตฺต  ฯ 
ปุถู  พหู  กิเลเส  ชเนนฺตีติ  ปุถชฺุชนา  เย  สตฺตา  ฯ  ค  ตายติ 
พุทฺธึ  อภิธาน  จ  เอกสิกวิสยตาย  รกขฺตีติ  โคตฺต  อริเยหิ 
อสมฺมิสฺสา  ปุถุชชฺนาน  สมฺา  ฯ  ปุถุชชฺนเนสุ  ภว  โคตฺต 
ปุถุชชฺนโคตฺต  ฯ  เอกวสชาน  หิ  สมานา  สมฺา  โคตฺต 
ปวุจฺจติ  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  อภิภวิยเต  มทฺทิยเต  อภิภวน  ฯ 
โคตฺรภูติ  เอตฺถ  ภูสทฺโท  อภิภวนตฺโถติ  าปนตฺถ  อภิสทฺโท 
ปกฺขิตฺโต  ฯ  มหคฺคตสฺส  โคตฺต  ชาติ  มหคฺคตโคตฺต  ฯ  โลกุตฺตรสฺส 
                                                อภิ.๑๔๒  
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โคตฺต  ชาติ  โลกุตฺตรโคตฺต  ฯ  จสทโฺท  มหคฺคตโคตฺตสฺส 
จ...ส  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ภาวิยเต  ภาวน  ฯ  วฑฺฒนโตติ  อิท 
ตสฺส  วิวรณ  ฯ  วฑฺฒาปยเต  วฑฺฒน  เหตุสาธน  ฯ  โคตฺตภูติ 
วตฺตพฺเพ  โท  ธสฺส  จาติ  จสทฺเทน  เอกตการสฺส  รการ  กตฺวา 
โคตฺรภูติ  วุตฺต  ฯ 
        จตุตฺถนฺติ  วุจฺจตีติ  กมฺม  ฯ  ปร.ิ..ส  จาติ  อภิภวนโตติ 
กมฺม  ฯ  อภิภวนโตติ  วุจฺจตีติ  เหตุ  ฯ  มห...ส  จาติ  วฑฺฒน- 
โตติ  กมฺม  ฯ  ภาว...นโตติ  วุจฺจตีติ  เหตุ  ฯ  โคตฺรภูติ 
วุจฺจตีติ  อากาโร  ฯ 
        ปริตฺตโคตฺตสฺสาติอาทิ  ฌานมคฺคปุเรจาริกโคตฺรภูอนุกฺกเมน 
วุตฺต  ฯ  ปริตฺตโคตฺต  มหคฺคตโคตฺตฺจ  อภิภวติ  มหคฺคตโคตฺต 
โลกุตฺตรโคตฺตฺจ  ภาเวตีติ  โคตฺรภู  ย  จิตฺต  ปร.ิ..ภาเวติ 
วฑฺเฒติ  อิติ  ตสฺมา  ต  จิตฺต  โคตฺรภู  ฯ  ปริตฺตโคตฺต  อภิภวติ 
มหคฺคตโคตฺต  ภาเวตีติ  โคตฺรภูติ  วิคฺคเห  ฌานปุเรจาริก  โคตฺรภู 
ลพฺภติ  ฯ  ปถุุชชฺนโคตฺต  อภิภวติ  โลกุตฺตรโคตฺต  ภาเวตีติ 
โคตฺรภูมิ  วิคฺคเห  มคฺคปุเรจาริก  โคตฺรภู  ลพฺภติ  ฯ  โคตฺร- 
สทฺทุปปโท  ภู  อภิภวนวฑฺฒเนสุ  กฺวิ  จ  ฯ 
        [๓๘๒]  อิมานิ  จตฺตาริ  นามานิตฺยาทิ  จตุกฺขตฺตุ  ติกฺขตฺตุเมว 
วา  ยถากฺกมนุปฺปชฺชิตฺวาติ  วจนสฺส  อธิปฺปายวิฺาปนตฺถ  วุตฺต  ฯ 
จตฺตาริ  อิมานิ...ภนฺติ  อิมานิ  นามานิ  ติกฺขตฺตุ...ลพฺภนฺติ  ฯ 
                                        อภิ.๑๔๒  
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        ปวตฺติยนฺติ  ปวตฺติกาเล  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  อุป- 
จารฺจ  อนุโลมฺจ  โคตฺรภู  จ  อุปจารานุโลมโคตรฺภู  อุป- 
จารานุโลมโคตฺรภู  อิติ  นาม  อุป...นาม  ฯ  เอวสทฺโท  น 
ปริกมฺมนาเมนาติ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        อิมานิ  จตฺตารีติ  นามานีติ  วิเสสน  ฯ  นามานีติ  ลพฺภนฺตีติ 
กมฺม  ฯ  จตุกฺขตฺตุนฺติ  ปวตฺติยนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺติยนฺติ 
ลพฺภตีติ  อาธาโร  ฯ  อนวเสสโตติ  ลพฺภนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ติกฺขตฺตุนฺติ  ปวตฺติยนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺติยนฺติ  ลพฺภนฺตีติ 
อาธาโร  ฯ  อุป...เนวาติ  ลพฺภนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๓๘๓]  อภิธมฺมฏกถาย  สามฺเน  นาม  วุตฺตนฺติ 
าเปนฺโต  อาห  อฏกถายนฺติอาทึ  ฯ  อฏกถาย...นาม 
อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        อฏกถายนฺติ  อฏสาลินิย  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
ติณฺณนฺติ  ปริกมฺมอุปจารานุโลมาน  ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
ปสทฺโท  น  เกวล  วิเสเสน  วุตฺตนฺติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  ปรกิมฺม 
อาทิ  ยสฺส  นามสฺส  ต  ปริกมฺมาทิ  ปริกมฺมาทิ  อิติ  นาม 
ปริกมฺมาทินาม  ฯ 
        อฏกถายนฺติ  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  ปุริมานนฺติ  ติณฺณ 
ทฺวินฺนนฺติ  ทวฺยสฺส  วิเสสน  ฯ  ติณฺณ  ทฺวินฺน  วาติ  ทฺวย  นามนฺติ 
                                        อภิ.๑๔๒  
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สมฺพนฺโธ  ฯ  อวิเสเสนปติ  วุตฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปรกิมฺมา- 
ทินามนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        ติณฺณ  สามฺเน  ปริกมฺมนาม  ติณฺณ    อุปจารนาม 
ติณฺณ  อนุโลมนาม  วุตฺต  ทฺวินฺน  อุปจารนาม  ทฺวินฺน 
อนุโลมนาม  วุตฺต  น  เกวล  ติณฺณ  วิเสเสน  ปริกมฺมาทินาม 
วุตฺต  ทฺวินฺน  อุปจาราทินาม  วุตฺนฺตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
        [๓๘๔]  จตุกฺขตฺตุนฺตฺยาทิ  เปตฺวา  อธิปฺปายปกฺขิปนวเสน 
วุตฺต  ฯ  ปฺจม...ปโต  จตุกฺขตฺตุ  ติกฺขตฺตุเมว  อิติ  อธิป-ฺ 
ปาโย  ฯ 
        ปฺจม  จตุตฺถนฺติ  อุปฺปชฺชิตพฺพาติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ 
วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  อุปฺป...ปโตติ  จตุ...ว  วาติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อุปฺปชชฺติพฺพา  จ  สา  อปฺปนา  จาติ  อุป-ฺ 
ปชฺชิตพฺพปฺปนา  อุปฺปชชฺิตพฺพปฺปนาย  อนุรูป  อุปฺป...รูป  ฯ 
อิตีติ  สรูป  ฯ  อธิปฺปาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๓๘๕]  จตุกฺขตฺตุ  ติกฺขตฺตุเมว  วาติ  เอตฺถ  คณนปฏิปาฏิยา 
วเสน  ติกฺขตฺตุนฺติ  อาทิมฺหิ  วตฺตพฺพ  เอวมวตฺวา  กมิตฺถ  จตุก-ฺ 
ขตฺตุนฺติ  อาทิมฺหิ  วุตฺตนฺติ  อาห  ปรกิมฺมาทินามานนฺตฺยาทึ  ฯ 
ปริกมฺมา...ตุนฺติ  วจน  อาทิโต  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        ปรกิมฺมาทินามานนฺติ  ลพฺภมานาติ  สมฺปทาน  ฯ  อนวเสสโตติ 
ลพฺภมานาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ลพฺภมานวารทสฺสนตฺถนฺติ  วุตฺตนฺติ 
                                                อภิ.๑๔๒  
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สมฺปทาน  ฯ  ลพฺภมาโน  วาโร  ลพฺภมานวาโร  ลพฺภมานวารสฺส 
ทสฺสน  ลพฺภ...สน  ฯ 
        [๓๘๖]  จตุกฺขตฺตุนฺติ  วจนานุรูปวเสน  ปฺจม  วาติ  อาทิมฺหิ 
วตฺตพฺพ  กสฺส  วเสน  ปฺจมนฺติ  โอสาเน  วุตฺตนฺติ  อาห 
คณนตฺยาทึ  ฯ  คณนปฏปิาฏิวเสน  ปฺจม  วาติ  วจน  โอสาเน 
อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        คณนสฺส  ปฏิปาฏิ  คณนปฏิปาฏิ  คณนปฏิปาฏิยา  วโส 
คณ...วโส  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
        คณ...เสนาติ  วุตฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปฺจม  วาตีติ 
วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  โอสาเนติ  วุตฺตนฺติ  อาธาโร 
        [๓๘๗]  ยถารหนฺติ  ปทสฺส  ปุคฺคลานุรูป  น  อารมฺมณาทิ- 
อนุรูปนฺติ  อตฺถ  าเปนฺโต  อาห  ยถาตฺยาทึ  ฯ 
        ยถารหนฺติ  ปน  ฯ  อธิกา  หุตฺวา  ชานาตีติ  อภิฺา  ยา 
ปฺยา  อธิกา  หุตฺวา  ชานาติ  อิติ  ตสฺมา  สา  ปฺา 
อภิฺา  ฯ  อุปจารโต  ปฏาย  ยาว  อปฺปนา  ตาว  ปวตฺตา 
ปฺา  อภิฺาติ  วุจฺจติ  ฯ  สา  ห ิ เหฏ ิมปฺาโต  อธิกา 
ปฺาติ  อภิฺาติ  วุจฺจติ  ฯ  ขิปฺปา  อมนฺทา  สีฆปฺปวตฺติ 
อภิฺา  เอตสฺส  ปุคฺคลสฺสาติ  ขิปฺปาภิฺโ  ฯ  ทนฺธา  มนฺทา 
อสีฆปฺปวตฺติ  อภิฺา  เอตสฺสาติ  ทนฺธาภิฺโ  ฯ  ขิปฺปาภิฺโ 
                                        อภิ.๑๔๓  
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จ  ทนฺธาภิฺโ  จ  ขิปปฺาภิฺทนฺธาภิฺา  ขิปฺปาภิฺา- 
ทนฺธาภิฺาน  อนุรูป  ขิปฺปา...รูป  ฯ 
        [๓๘๘]  กถ  ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  อนุรูปนฺติ  อาห  ขิปฺปา- 
ตฺยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  ขิปฺปาภิฺสฺส  ติกฺขตฺตุ...อปฺปนา 
อุปฺปชฺชติ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  ปวตฺต  กามาวจรชวน  ปวตฺตกามาวจร- 
ชวน  ปวตฺตกามาวจรชวนสฺส  อนนฺตร  ปว...นนฺตร  ฯ  อปฺปนา 
เอว  จิตฺต  อปฺปนาจิตฺต  ฯ  ปวตฺต  ชวน  ปวตฺตชวน  ปวตฺต- 
ชวนสฺส  อนนฺตร  ปวตฺตชวนานนฺตร  ฯ 
        ขิปฺปาภิฺสฺสาติ  อุปฺปชฺชตีติ  สมฺปทาน  ฯ  ติกฺขตฺตุนฺติ 
ปวตฺตาติ  ปเท  กริิยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺตา...ชวนานนฺตรนฺติ  อุป-ฺ 
ปชฺชตีติ  กาลสตฺตมี  ฯ  จตุตฺถนฺติ  อุปฺปชฺชตีติ  กริิยาวิเสสน  ฯ 
อปฺปนาจิตฺตนฺติ  อุปฺปชชฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ทนฺธาภิฺสฺสาติ  อุปฺ- 
ปชฺชตีติ  สมปฺทาน  ฯ  จตุกฺกขตฺตุนฺติ  ปวตฺตาติ  กริิยาวิเสสน  ฯ 
ปวตฺตชวนานนฺตรนฺติ  อุปฺปชฺชตีติ  กาลสตฺตมี  ฯ  ปฺจมนฺติ 
อุปฺปชฺชตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  อปฺปนาติ  อุปฺปชชฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๓๘๙]  จตุตฺถ  ปฺจม  วาติ  เอตฺถ  กสฺมา  จตุตฺถโต 
โอร  ปฺจมโต  ปร  วา  อปฺปนา  น  โหตีติ  เหตุปุจฺฉ  สนฺธาย 
ต  การณ  าเปนฺโต  อาห  ยสฺมาตฺยาทึ  ฯ  ยสฺมา  ปน 
อลทฺธา...โหติ  อิติ  สนฺนฏิาน  ทฏพฺพ  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๓  
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        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  อลทฺธ  อาเสวน  เยน  อนุโลเมน 
ต  อลทฺธาเสวน  ฯ  ลทฺธาเสวนมฺปติ  ปสทฺโท  โจทการุจิสูจโน  ฯ 
จสทฺโท  วากฺขนฺตรารมฺโภ  ฯ  ฉฏฺจ  สตฺตมฺจ  ฉฏ- 
สตฺตม  อนุโลมโต  ปร  ฉฏสตฺตมชวน  ฯ  อาสนฺนสฺส  ภาโว 
อาสนฺนภาโว  ฯ  ปปตนฺติ  เอตฺถาติ  ปปาโต  เอตฺถ  เทเส 
สตฺตา  ปปตนฺติ  อิติ  ตสมฺา  โส  เทโส  ปปาโต  ฯ  ปปุพฺโพ 
ปต  ปตเน  วิสรูชปทาทิโต  ณ  ฯ  ปปาตสฺส  อาสนฺโน  ปปาตา- 
สนฺโน  ปปาตาสนฺโน  จ  โส  ปรุิโส  จาติ  ปปาตาสนฺนปุริโส  ฯ 
อปฺปนาย  วสน  สมฺพชฌฺน  อปฺปนาวโส  ฯ  ปติฏ ิยเต  อุปฺ- 
ปชฺชิยเต  ปติฏาตุ  ภาวสาธน  ฯ  วาสทฺโท  โอร  วา  ปร  วาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ 
        ยสฺมาติ  น  สกฺโกตีติ  ปเท  การณปฏิเสธนิปาโต  ฯ 
อลทฺธาเสวนนฺติ  อนุโลมนฺติ  วิเสสน  ฯ  อนุโลมนฺติ  น  สกฺโกตีติ 
กตฺตา  ฯ  โคตฺรภุนฺติ  อุปฺปาเทตุนฺติ  กมฺม  ฯ  อุปฺปาเทตุนฺติ  น 
สกฺโกตีติ  สมฺปทาน  ฯ  ลทฺธาเสวนมฺปติ  ฉฏสตฺตมนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ฉฏสตฺตมนฺติ  น  สกฺโกตีติ  กตฺตา  ฯ  ภวงฺคสฺสาติ  อาสนฺนาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อาสนฺนภาเวนาติ  น  สกฺโกตีติ  วิเสสนเหตุ  ฯ 
ปปาตาสนฺนปุริโสติ  อุปมา  ฯ  อปฺปนาวเสนาติ  ปติฏาตุนฺติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ปติฏาตุนฺติ  น  สกฺโกตีติ  สมฺปทาน  ฯ  ตสฺมาติ 
น  โหตีติ  เหตุ  ฯ  จตุตฺถโตติ  โอรนฺติ  อปาทาน  ฯ  โอรนฺติ 
                                        อภิ.๑๔๓  
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น  โหตีติ  กริิยาวิเสสน  ฯ  ปฺจมโตติ  ปรนฺติ  อปาทาน  ฯ 
ปรนฺติ  น  โหตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  อปฺปนาติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ 
นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อิติ  สนฺนิฏานนฺติ  ทฏพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ 
        อตีตภวงฺค  ภวงฺคจลน  ภวงฺคุปจฺเฉโท  มโนทวฺาราวชฺชน 
อนุโลม  โคตฺรภูมิ  เอก  อนุโลม  อาวชฺชนโต  อาเสวนปจฺจย 
น  ลพฺภติ  ตสฺมา  ต  อนุโลม  โคตฺรภุ  อุปฺปาเทตุ  น 
สกฺโกติ  ตสฺมา  จตุตฺถโต  โอร  อปฺปนา  น  โหติ  อตีต- 
ภวงฺคภวงฺคจลนภวงฺคุปจฺเฉทมโนทฺวาราวชฺชน  ปฺจ  ฉ  วา 
อนุโลมานิ  ตโต  อนุโลมโต  ปร  ฉฏสตฺตมชวน  ปุริมาอนุโลมโต 
ลทฺธาเสวนมฺป  สมาน  ภวงฺคาสนฺนตฺตา  อปฺปนาวเสน  อุปฺปชชฺิต 
น  สกโฺกติ  ตสฺมา  ปฺจมโต  ปร  อปฺปนา  น  โหติตฺยา- 
ธิปฺปาโย  ฯ 
        [๓๙๐]  อถา...เสนาติมสฺส  อตฺถสฺส  อปากฏตฺตา  อตฺถ 
ปากฏ  กโรนฺโต  อาห  ยถาตฺยาทึ  ฯ 
        อยาภินีหารวเสนาติ  ปน  ฯ  รูปฺจ  อรูปฺจ  รูปารูป  ฯ 
มคฺโค  จ  ผล  จ  มคฺคผล  ฯ  โลกุตฺตรฺจ  ต  มคฺคผลฺจาติ 
โลกุตฺตรมคฺคผล  ฯ  รูปารูปฺจ  โลกตฺุตรมคฺคผลฺจ  รูปารูป... 
ผลานิ  รูปารปู...ผลาน  อนุรูป  รูปา...นรูป  ฯ  นีวรเณ 
สเมตีติ  สมโถ  โย  สมาธิ  ฯ  วิวิเธน  ปกาเรน  ปสสฺตีติ 
วิปสฺสนา  ยา  ปฺา  ฯ  สมโถ  จ  วิปสฺสนา  จ  สมถวิปสฺสนา 
                                                อภิ.๑๔๓  
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สมถวิปสฺสนา  เอว  ภาวนา  สม...วนา  ฯ  รูปารูปโลกุตฺตรมคฺค- 
ผลานุรูปา  จ  ตา  สมถวิปสฺสนาภาวนา  จาติ  รูปา...วิปสฺสนา- 
ภาวนา  ฯ  อภินีหารยเต  อภินีหารณ  การิตตฺถวนฺตภาวสาธน  ฯ 
จิตฺตสฺส  อภินีหารน  จิตฺตาภินีหารณ  รูปารูปโลกุตฺตรมคฺค- 
ผลานุรูปสมถวิปสฺสนาภาวนาสุ  จิตฺตาภินีหารณ  รูปา...หารณ 
รูปา...หารณสฺส  อนุรูป  รูปา...ณานุรปู  ฯ  ยถาภินีหารวเสนาติ 
ปวตฺตาปน  อภินีหารสฺส  อนุรูป  ยถาภินีหาร  ยถาภินีหารสฺส 
วโส  ยถาภินีหารวโส  ฯ 
        อปฺปนา  เอว  วีถิ  อปฺปนาวีถีติ  กมฺมธารย  นเิสเธนฺโต 
อปฺปนาย...วีถีติ  ตปฺปุริส  กโรติ  ฯ  กมฺมธารโย  ห ิ น  ยชฺุชติ  ฯ 
กสฺมา  ฯ  สพฺพวีถิยา  อปฺปนาติ  นาม  ปาปุณโต  ฯ  ตปฺปุริโสเยว 
ยุตฺโต  ฯ  กสมฺา  ฯ  โอตรหีติ  ปทสฺส  กตฺตุภูตสฺเสว 
ชวนสฺส  อปปฺนาภาวโต  ฯ  อปฺปานายาติ  มหคฺคตโลกุตฺตรสงฺขาตาย 
อปฺปนาย  ฯ  วีถีติ  มโนทวฺาราวชฺชนปริกมฺโมปจรานุโลมโคตฺรภู- 
สงฺขาตา  วีถิ  ฯ 
        [๓๙๑]  ตโต  ปร  ภวงฺคปาโต  โหตีติ  เอตฺตเกเยว  วุตฺเต 
อปฺปนาโต  ภวงฺคปาโตว  โหตีติ  สกกฺา  วิฺาตุ  กสฺมา  อปฺปนา- 
วสาเนติ  วุตฺตนฺติ  โจทน  สนฺธายาห  ตโตตฺยาทึ  ฯ  ตโต... 
เอตฺตเกเยว  วจเน  วุตฺเต...ปาโตว  โหติ  มคฺคานนฺตร... 
                                        อภิ.๑๔๓  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 322 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  322 
 
ปุนปฺปุน  น  โหนฺติ  อิติ  ชนา  คณฺเหยฺยุ  อิติ  ตสฺมา  ปุน 
อปฺปนาวสาเนติ  วจน  วุตฺต  ฯ 
        เอวสทฺโท  อปฺปนาวสาเนติ  นิวตฺเตติ  ฯ  จตุตฺถ  ปฺจม 
วา  ฐาน  ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  โอติณฺณา  อปฺปนา 
โอติณฺณปฺปนา  ฯ  เอวสทฺโท  ผลชฺฌานานิ  นิวตฺเตติ  ฯ  วีถิยฺจาติ 
จสทฺโท  ผลจิตฺต  จ  ฌาน...ตานิ  ตานิ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ปุนปฺปนุ 
อิตีติ  เฉโท  ฯ  กฺวจิ  โลป  นิคฺคหิตโลโป  ปโร  วา  สโร 
อิโลโป  ทีฆ  ปุพฺพาการทีโฆ  ฯ 
        ตโต...โหตีติ  ปท  เอตฺตเกติ  สรูป  ฯ  เอตฺตเกเยวาติ 
วุตฺเตติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  วุตฺเตติ  คณฺเหยฺยุนฺติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ 
จตุตฺถ  ปฺจม  วาติ  ทฺวย  โอติณฺณาติ  กมฺม  ฯ  โอติณฺณปฺ- 
ปนาโตติ  ปรนฺติ  อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ  ปาโตติ  กิรยิาวิเสสน  ฯ 
ภวงฺคปาโตวาติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  มคฺคานนฺ- 
ตรนฺติ  กาลสตฺตมี  ฯ  ผลจิตฺต  ฌานผลจิตฺตานีติ  ทฺวย  โหนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ  สมาปตฺติวีถิยฺจาติ  โหนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  ปุนปฺปุนนฺติ 
โหนฺตีติ  กิรยิาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  คณฺเหยฺยุนฺติ  นิทสสฺน  ฯ  อิตีติ 
วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  ปุนาติ  วุตฺตนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  อปฺปนา- 
วสาเนตีติ  ปท  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๓๙๒]  ภวงฺคปาโตติ  วจนเมว  วตฺตพฺพ  กิมตฺถ  เอว- 
สทฺโท  ปกฺขิตฺโตติ  โจทน  สนฺธายาห  นิกายาตฺยาทึ  ฯ  นิกายนฺ- 
                                                อภิ.๑๔๓  
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ตริยา  โลกิย...วณฺณนฺติ  กริ  อิติ  ตสฺมา  เตส  นกิายนฺตริยาน 
มต...อิติ  เอว  สาวธารณ  ปท  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        สธมฺมนี  สมุโห  นกิาโยติ  วุจฺจติ  ฯ  นิกาโย  จ  โส  อนฺตโร 
จาติ  นิกายนฺตโร  ฯ  มหาวิหารวาสีน  สมุหโต  วิเสโส  เชตวนา- 
ภยคิริวิหารวาสีน  สมุโห  นิกายนฺตริโย  ฯ  ตมธิเตติอาทินา  ณิโก 
เตสุ  วุฑฺฒิ...เทสา  จ  กสสฺ  โย  ฯ  โลเก  นิยุตฺตา  โลกิยา 
โลกิยา  จ  ตา  อปฺปนา  จาติ  โลกิยอปฺปนา  ฯ  ปฐม  นิพฺพตฺตา 
ปมกา  ฯ  สพฺพโต  โกติ  สุตฺเตน  โก  ฯ  ปมกา  จ  สา 
อปฺปนา  จาติ  ปมกปฺปนา  ฯ  สตฺตนฺน  ปูรณ  สตฺตม  ฯ 
สตฺตมฺจ  ต  ชวนฺจาติ  สตฺตมชวน  ฯ  ปูรยเต  ปรูณ  ภาว- 
สาธน  ฯ  สตฺตมชวนสฺส  ปูรณ  สตฺตมชวนปูรณ  ฯ  ทฺวิราเร 
ติวาเร  วา  ปวตฺตตีติ  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ  ฯ  ปสทฺโท  น  เกวล 
อปฺปนาชวนาน  ปวตฺตินฺติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  วณฺเณนฺตีติ  กเถนฺติ  ฯ 
มตสฺส  นิเสธน  มตนิเสธน  ฯ  สห  อวธารเณน  วตฺตตีติ 
สาวธารณ  ย  ปท  ฯ 
        นิกาย...ยาติ  วณฺเณนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  กริาติ  อนุสสฺวนตฺเถ 
นิปาโต  ฯ  โลกิยอปฺปนาสูติ  นิทฺธารณ  ฯ  ปมกปฺปนาโตติ 
ปรนฺติ  อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ  ปวตฺตินฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  สตฺต... 
นตฺถนฺติ  ปวตฺตินฺติ  สมฺปทาน  ฯ  ทฺวิตกฺติกฺขตฺตุนฺติ  ปวตฺตินฺติ  กิริยา- 
วิเสสน  ฯ  กามา...นมฺปติ  ปวตฺตินฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปวตฺตินฺติ 
                                                อภิ.๑๔๓  
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วณฺเณนฺตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  เตสนฺติ  มตาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  มตนิเสธนตฺถนฺติ  วุตฺตนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  ภวงฺคปาโต- 
วาตีติ  ปทนฺติ  สรูป  ฯ  สาวธารณนฺติ  ปทนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๓๙๓]  วกฺขมาน  นทิฺธารณิยทฺวย  อเปกฺขิตฺวา  ตตฺถาติ 
ปเทน  อฏาณ...ชวเนสุ  ฉพฺพีสติ...ชวเนสูติ  วุตฺตจิตฺตานิ 
ปจฺจามฏานีติ  มนสิกตฺวา  อาห  ตตฺถาติอาทึ  ฯ 
        ตตฺถาติ  ปน  ฯ  อฏ...เนสูติ  นทิฺธารณ  ฯ  เตสุ  จาติ 
จสทฺโท  อฏานปฺปยุตฺโต  ฯ  โส  อฏ...เนสุ  จ  ฉพฺพี...เนส ุ
จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ฉพฺพี...เนสูติ  นทิฺธารณ  ฯ 
        [๓๙๔]  ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ  ปท  อเปกฺขิตฺซา  ตตฺถาติ  ปเทน 
อปฺปนาชวนวาเรติ  ปท  ปจฺจามฏนฺติ  มนสิกตฺวา  อาห  ตตฺถาติ 
วาติอาทึ  ฯ  วา  ตตฺถาติ  ปทสฺส  อตฺโถ  ฯ  อปฺปนาชวนวาเรติ 
ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ  อาธาโร  ฯ 
        [๓๙๕]  โสม...ตรนติฺ  เอตฺถ  จตฺตาริ  โสมนสฺสสสหคตานิ 
กุสลกฺริยาชวนานิ  คหิตานีติ  อาห  โสมนสฺสาตฺยาทึ  ฯ   
        โสม...น  จตุนฺนนฺติ...กุสลกรฺิยาชวนานนฺติ  วิเสสน  ฯ 
กุสลกฺริยาชวนานนฺติ  อนนฺตรนฺติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  อนนฺตรนฺติ 
ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ  กาลสตฺตมี  ฯ 
        [๓๙๖]  โสมนสฺสสหคตาวาติ  เอตฺถ  ฌานจตุกฺกฺเจว  สุกฺข- 
วิปสฺสกาทีน  มคฺคผลฺจ  คหิตนฺติ  าเปนฺโต  อาห  โสมนสฺสาตฺยาทึ  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๓  
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        โสมนสฺสสหคตาวาติ  ปน  ฯ  จตุนฺน  สมุโห  จตุกฺก  ฯ 
สมุเห  กณ  ทฺวิตฺต  ฯ  ปมาทีน  ฌานาน  จตุกฺก 
ฌานจตุกฺก  ฯ  สุกฺขวิปสสฺโก  อาทิ  เยส  ฌานลาภีน  เต 
สุกฺขวิปสฺสกาทโย  ฯ  มคฺโค  จ  ผลฺจ  มคฺคผล  ฯ  จสทฺโท 
ฌานจตุกฺกสฺส  จ  มคฺคผลสฺส  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
        ฌานจตุกฺกสฺส  มคฺคผลสฺสาติ  วเสนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
สุกฺขวิปสฺสกาทีนนฺติ  มคฺคผลสฺสาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วเสนาติ  สหคตาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  โสมนสสฺสหคตาวาติ  อปฺปนาติ  วิเสสน  ฯ 
        [๓๙๗]  น  ปนาติอาทิ  เอวสทฺทสฺส  ผล  ฯ  อุเปกฺขา- 
สหคตาป  อปฺปนา  โสมนสฺสสหคตชวนานนฺตร  น  ปน  ปาฏ-ิ 
กงฺขิตพฺพา  กสฺมา  ภินฺน...อนุทฺธฏตฺตา  ปฏาเน  ภควตาติ 
โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  อุเปกฺขา- 
สหคตชวนานนฺตร  โสมนสฺสสหคตา  อปฺปนา  ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ 
าเปติ  ฯ  ภินฺนา  เวทนา  เยส  ชวนาน  ตานิ  ภินนฺเวทนานิ 
กามชวนานิ  ฯ  อฺมฺนฺติ  อฺมฺสฺส  ฯ  อาเสวนปจฺจยสฺส 
ภาโว  อาเสวนปจฺจยภาโว  ฯ  อนุทฺธฏสฺส  ภาโว  อนุทฺธฏตฺต  ฯ 
        น  ปนาติ  ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อุเปกฺขาสหคตาปติ 
อปฺปนาติ  วิเสสน  ฯ  ภินนฺเวทนานนฺติ  ภาวสฺสาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อฺมนฺติ  อาเส...วสสฺาติ  สมฺปทาน  ฯ  อาเส...วสฺสาติ 
                                                อภิ.๑๔๔  
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อนุทฺธฏตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อนุทฺธฏตฺตาติ  น  ปน  ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ 
เหตุ  ฯ 
        [๓๙๘]  กงฺขธาตุสฺส  สงฺกาอตฺถสฺสป  วาจกตฺตา  ปาฏิกงฺขิ- 
ตฺยาทิ  วุตฺต  ฯ 
        ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ  ปน  ฯ  อิจฺฉิ...โหตีติ  วจน  อธิปฺปาย- 
วเสน  วุตฺต  ฯ  อิจฺฉิตพฺพา  อิติ  วจน  วุตฺต  โหติ  ฯ  ต 
เอกเวทนาวาร  ปจฺจามสติ  น  ปวีสติ  อปฺปนาชวนวารนฺติ  าเปนฺโต 
อาห  ตตฺถาตฺยาทึ  ฯ 
        ตตฺถาปติ  ปน  ฯ  เอกเวทนาชวนวาเรปติ  อปฺเปตีติ  อาธาโร  ฯ 
กุสลชวนานนฺตรนฺติ  ปน  ฯ  จตุ...นนฺตรนฺติ  อปฺเปตีติ 
กาลสตฺตมี  ฯ  กุสลชวนนฺติ  อปฺเปตีติ  กตฺตา  ฯ  ภินฺโน  สนฺตาโน 
ภินฺนสนฺตาโน  ฯ  นิพฺพตฺตนโตติ  น  อปฺเปตีติ  เหตุ  ฯ 
        เหฏ ิ...มปฺเปตีติ  เปตฺวา  สมา...ปาโยติ  อธปิฺปาย- 
ปน  ฯ  เหฏ ิมฺจ  ผลตฺตย  สมาปตฺติวีถิย  อปฺเปติ  อิติ 
อธิปฺปาโย  ฯ 
        [๓๙๙]  ปมคาถาย  โยชน  สรูเปน  สห  าเปนฺโต  อาห 
สุขปฺุมฺหาติ  อาทึ  ฯ  สุข...ทฺวตฺตึส  อปฺปนา  สมฺโภนฺติ  อุเป... 
ตเถว  อคฺคผลวิปากกฺริยาวชฺชิตานิ  ปฺจมชฺฌานานิ  ทฺวาทส  อปฺปนา 
สมฺโภนฺติ  สขิุ...อฏ  อปปฺนา  สมฺโภนฺติ  อุเป...สมฺโภนฺตีติ 
โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๔๔  
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        สุขปฺุมฺหาติมสฺส  วิวรณ  โสม...ยโตติ  ฯ  โสม... 
ยโตติ  ปรนฺติ  อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ  สมฺโภนฺตีติ  กริิยาวิเสสน  ฯ 
อคฺค...เสนาติ  ทฺวตฺตึสาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อคฺคฺจ  ต  ผลฺ- 
จาติ  อคฺคผล  อคฺคผลฺจ  วิปาโก  จ  กรฺยิา  จ  อคฺค...กรฺิยา 
อคฺคผลวิปากกฺริยาหิ  วชชฺิต  อคฺค...วชฺชิต  ฯ  โลกยิฺจ  โลกุตฺตรฺจ 
โลกิยโลกุตฺตร  ฯ  จตฺตาริ  ปริมาณานิ  เอตสฺส  ฌานสฺสาติ 
จตุกฺก  จตุกฺกฺจ  ต  ฌานฺจาติ  จตุกฺกชฺฌาน  โลกิยโลกุตฺตรฺจ 
ต  จตุกฺกชฺฌานฺจาติ  โลกิ...ฌาน  อคฺคผลวิปาก- 
กริยาวชฺชิตฺจ  ต  โลกยิโลกุตฺตรจตุกฺกชฺฌานฺจาติ  อคฺค... 
ฌาน  อคฺคผล...ฌานสฺส  วโส  อคฺค...วโส  ฯ  อุเปกฺขกาติมสฺส 
วิวรณ  ติเหตุ...ยโตติ  ฯ  กฺริยา...กสฺสาติ  ทฺวย  วเสนาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  กฺริยา  จ  ต  ฌานฺจาติ  กฺริยาฌาน  ฯ  จตุนฺน 
สมุโห  จตุกกฺ  ฯ  กรฺิยาฌานสฺส  จตุกฺก  กรฺิยาณจตุกฺก  ฯ 
อคฺคผลสฺส  จตุกฺก  อคฺคผลจตุกฺก  ฯ  จสทฺโท  สมจฺุจโย  ฯ 
วเสนาติ  อฏาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อุเปกฺขกาติ  ปรนฺติ  อปาทาน  ฯ 
ทฺวยโตติ  อุเปกฺขกาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  อุเปกฺขา...ส  จาติ 
ทฺวย  วเสนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  รูปารูปานิ  จ  ตานิ  กรฺิยานิ  จาติ 
                                                อภิ.๑๔๔  
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รูปารูปกฺริยานิ  อุเปกฺขาสหคตานิ  รูปารูปกฺริยานิ  อุป...กฺริยานิ  ฯ 
ปฺจนฺน  สมุโห  ปฺจก  อุเปกฺขา...กรฺิยาน  ปฺจก  อุเปกฺขา... 
ปฺจก  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  วเสนาติ  ฉาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๔๐๐]  เอตฺถสทฺโท  วีถิสงฺคหาธิการ  ปจฺจามสติ  น 
มโนทฺวารนฺติ  าเปนฺโต  อาห  เอตฺถาตฺยาทึ  ฯ 
        เอตฺถาติ  ปน  ฯ  เอตฺถาติ  ปท  มโนทฺวาเรติ  ปเทน 
ตุลฺยาธิกรณ  น  โหติ  ฯ  สงฺคหณ  สงฺคโห  วีถิยา  สงฺคโห 
วีถิสงฺคโห  วีถิสงฺคหสฺส  อธิกาโร  โอกาโส  วีถิสงฺคหาธิกาโร 
        [๔๐๑]  สพฺพตฺถสทฺโท  ทฺวารเมว  ปรามสติ  นารมฺมณนฺติ 
ญาเปนฺโต  อาห  สพฺพตฺถาติอาทึ  ฯ 
        สพฺพตฺถาปติ  ปน  ฯ  โปฏเก  สพฺพถาป  ปเนตฺถาติ  ฯ 
สพฺพตฺถาปติ  ภวนฺตีติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  เอตฺถาติ  เอเตสุ  อนิฏาทิ- 
อารมฺมเณสุ  นิทฺธารณ  ฯ 
        [๔๐๒]  อิฏเติ  เอตฺถ  อิฏมชฺฌตฺตเมว  คหิต  น 
อิฏารมฺมณสามฺนฺติ  าเปนฺโต  อาห  อิฏเตฺยาทึ  ฯ  อิฏเติ 
ปน  ฯ  กสมฺา  อิฏมชฌฺตฺต  คหิต  นนุ  อิฏเติ  สามฺวจเนน 
อติอิฏารมฺมณสฺส  คหณ  สิยาติ  โจทน  สนฺธายาห  อติอิฏาติ- 
อาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  อติอิฏารมฺมณ  วิสุ  วกฺขติ  อาจริโย  ฯ 
        อติอิฏารมฺมณนฺติ  วกฺขตีติ  กมฺม  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ 
วิสุนฺติ  วกฺขตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๔  
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        [๔๐๓]  อิฏเ  กุสลวิปากานีติ  เอตฺถ  สามฺภูตานิ 
กุสลวิปากานิ  น  คหิตานีติ  มสิกตฺวา  กุสล...สมพฺนฺโธติ 
อาห  ฯ  กุส...นิ  อิติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        [๔๐๔]  อติอิฏเ...เนวาติ  เอตฺถ  กึ  มนสิกตฺวา  เอวสทฺโท 
ปกฺขิตฺโตติ  ปุจฺฉ  สนฺธาย  อติอิฏเตฺยาทิวจนสฺส  วจเน  อาโภค 
าเปนฺโต  อาห  อิฏเตฺยาทึ    ฯ  อิฏเ...เนว  ภวนฺติ  อิติ 
มนสิกตฺวา  อติ...เนวาติ  วจน  อาห  ฯ 
        อิฏเติ  ภวนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  สนตีฺ...นานีติ  ภวนฺตีติ 
วิกติกตฺตา  ฯ  สนฺตีรณฺจ  ตทาลมฺพนฺจ  สนฺตี...นานิ  ฯ 
เอวสทฺโท  น  โสมนสฺสสหคตานีติ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๔๐๕]  อิฏเ  อุเปกขฺาสหคตาเนว  อติอิฏเ  โสมนสฺส- 
สหคตาเนวาติ  วจน  สาเธนฺโต  อาห  วิปากสฺสาติอาทึ  ฯ  ห ิ
สจฺจ  กมฺมา...มานสฺส  วิปากสฺส  อาทา...ยถารมฺมณเมว 
อารมฺมณานุรูปเมว  เวทนาโยโค  เวทนาย  ยุชชฺน  โหติ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  กมฺมสฺส  อานุภาโว  กมมฺานุภาโว  ฯ 
ปวตฺตตีติ  ปวตฺมาโน  โย  วิปาโก  ฯ  อาทิสติ  เอตฺถาติ 
อาทาโส  ชโน  เอตฺถ  ทปปฺเน  มุข  อาทิสติ  อิติ  ตสฺมา  โส 
ทปฺปโน  อาทาโส  ฯ  อาปุพฺโพ  ทิส  เปกฺขเน  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี 
วาติ  อ  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  อิสฺสา๑  ฯ  มุนนฺติ  เอเตนาติ  มุข 
ชนา  เอเตน  ลปเนน  ทนตฺ  มุนนฺติ  พนฺธนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ต 
๑.  อิสฺส  อาติ  เฉโท  ฯ 

                                                อภิ.๑๔๔  
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ลปน  มุข  ฯ  ลปเนกเทเสน  สมฺพนฺธตฺตา  ตสมุทาโยป  มุขนฺติ 
วุตฺโต  ฯ  มุ  พนฺธเน  กาเลตฺยาทินา  ขปจฺจโย  ฯ  นมิิยติ 
ปริจฺฉิชฺชิยตีติ  นิมิตฺต  ยา  ฉายา  ชเนน  นิม.ิ..ยติ  อิติ 
ตสฺมา  สา  ฉายา  นิมิตฺต  ฯ  มุขสฺส  นมิิตฺต  มุขนิมิตฺต  ฯ 
วิกปฺปน  วิตกฺกน  วิกปโฺป  นตฺถ ิ วิกปฺโป  เอตสฺส  วิปากสฺสาติ 
นิพฺพิกปฺโป  นิพฺพิกปฺปสฺส  ภาโว  นพฺิพิกปฺปตา  ฯ  กปฺเปตฺวาติ 
วิตกฺเกตฺวา  ฯ  คหิยเต  คหณ  คหณสฺส  อภาโว  คหณาภาโว  ฯ 
อารมฺมณสฺส  อนุรูป  ยถารมฺมณ  ฯ  เอวสทฺโท  อยถารมฺมณ 
นิวตฺเตติ  ฯ  ยุชฺชน  โยโค  เวทนาย  โยโค  เวทนาโยโค  ฯ 
        วิปากสฺสาติ  โยโคติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  กมฺมานุภาวโตติ  ปวตฺต- 
มานสฺสาติ  กรณ  ฯ  ปวตฺตมานสฺสาติ  วิปากสฺสาติ  วิเสสน  ฯ 
อาทาเสติ  นิมิตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  มุขนิมิตฺตนฺติ  อุปมา  ฯ  นิพฺพิ- 
กปฺปตายาติ  อภาวโตติ  เหตุ  ฯ  กปฺเปตฺวาติ  คหณาติ  ปเท 
วิเสสน  ฯ  คหณาภาวโตติ  โยโคติ  เหตุ  ฯ  ยถารมฺมณเมวาติ 
โยโคติ  กริิยาวิเสสน  ฯ  เวทนาโยโคติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๔๐๖]  วิปากสฺส  ยถารมฺมณเมว  อารมฺมณ  โหตุ  กุสลา- 
กุสลาน  อารมฺมณคฺคหณ  กถนฺติ  อาห  กุสลากุสลาตฺยาทึ  ฯ 
กุสลา...คหณ  โหติ  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  วิปริ  อสนฺติ  เอเตหีติ  วิปลลฺาสา 
สตฺตา  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  เหตุภูเตหิ  วิปริ  วิปรีเตน  อสนฺติ  อารมฺมณ 
                                                อภิ.๑๔๕  
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เปกฺขนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เต  ธมฺมา  วิปลลฺาสา  ฯ  อนิจฺจทุกฺข- 
อนตฺตอสุเภสุเยว  นิจฺจ  สุข  อตฺตา  สุภนฺติ  เอว  ปวตฺตา  สฺา- 
วิปลฺลาโส  จิตฺตวิปลฺลาโส  ทฏิ ิวิปลฺลาโสติ  ตโย  วิปลลฺาสา  ฯ 
วิปริปุพฺโพ  อส  เปกฺขเน  วิสรุชปทาทโิต  ณ  ณโลปวุฑฺฒิ 
โท  ธสฺส  จาติ  จสทฺเทน  รสฺส  โล  นเย  ทฺวิตฺต  ฯ  อปฺปหีนา 
วิปลฺลาสา  เยสุ  สนฺตาเนสุ  เต  อปฺปหีนวิปลฺลาสา  ฯ  ปวตฺตน 
ปวตฺติ  ฯ  อปสทฺโท  อิฏมชฺฌตฺตอนิฏ สมฺปณฺเฑติ  ฯ  อิฏ- 
มชฺฌตฺตฺจ  อนิฏฺจ  อิฏมชฺฌตฺตอนิฏ  อิฏมชฺฌตฺตอนิฏ 
เอว  อากาโร  อิฏ...กาโร  ฯ  อปสทฺโท  อิฏมชฌฺตฺต 
สมฺปณฺเฑติ  ฯ  อิฏฺจ  อิฏมชฺฌตฺตฺจ  อิฏอิฏมชฺฌตฺต 
อิฏอิฏมชฺฌตฺต  เอว  อากาโร  อิฏอิฏมชฺฌตฺตากาโร  ฯ 
        กุสลากุสลานนฺติ  คหณนฺติ  สมฺพนฺโธ  ปวตฺติยาติ  ปเทป  ฯ 
อปฺปหีนวิปลฺลาเสสูติ  สนฺตาเนสูติ  วิเสสน  ฯ  สนฺตาเนสูติ  ปวตฺติยาติ 
อาธาโร  ฯ  ปวตฺติยาติ  คหณนฺติ  วิเสสนเหตุ  ฯ  อติอิฏเปติ 
คหณนฺติ  อาธาโร  ฯ  อิฏมชฺฌตฺตอนิฏาการโตติ  คหณนฺติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อนิฏเปติ  คหณนฺติ  อาธาโร  ฯ  อิฏอิฏ- 
มชฺฌตฺตาการโตติ  คหณนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  คหณนฺติ  โหตีติ 
กตฺตา  ฯ 
        [๔๐๗]  อปฺปหีนวิปลฺลาเสสุ  สนตฺาเนสูติ  วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต 
อาห  ตถาหิตฺยาทึ  ฯ  ตถาหิ  สจฺจ  อสทฺธาทีน  ปคฺคลาน  พุทฺธา... 
                                                อภิ.๑๔๕  
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โหติ  ติตฺถิ...วน  โหติ  คมฺภี...วน  โหติ    สุนขาทีนฺจ 
ตตฺถ  ปฏกิฺกลูารมฺมเณ  โสมนสฺสชวน  โหตีติ  โยชนา  ฯ 
        ตถาหีติ  ทฬฺหี  ฯ  นตฺถิ  สทฺธา  เอเตส  ปุคฺคลานนฺติ 
อสทฺธา  ฯ  อสทฺโธ  อาทิ  เยส  ปุคฺคลาน  เต  อสทฺธาทโย  ฯ 
อาทิสทฺเทน  อานิสสอทสฺสาวิอาทีน  คหณ  ฯ  พุทฺโธ  อาทิ  เยส 
อติอิฏารมฺมณาน  ตานิ  พุทฺธาทีนิ  ฯ  อติอิฏานิ  อารมฺมณานิ 
กุสล  อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตชวน  ฯ  เอเตน  กุสลาน  อติอิฏเป  อิฏ- 
มชฺฌตฺตาภาวโต  คหณ  าเปติ  ฯ  ติตฺถิยา  อาทิ  เยส  เต 
ติตฺถิยาทโย  ฯ  อาทิสทฺเทน  โทสพหลุมจฺเฉราทีน  คหณ  ฯ 
จสทฺโท  วากฺขนฺตรารมฺโภ  ฯ  โทมนสฺเสน  สมฺปยุตฺต  ชวน 
โมนสฺสชวน  ฯ  เอเตน  อกุสลาน  อติอิฏเ  อนิฏาการโต 
คหณ  าเปติ  ฯ  คมฺภีรา  ปกติ  ยสฺส  โส  คมฺภีรปกติโก 
คมฺภีรปกติโก  อาทิ  เยส  เต  คมฺภีรปกติกาทโย  ฯ  อาทิสทฺเทน 
อุเปกฺขาปฏิสนฺธิกาทีน  คหณ  ฯ  จสทฺโท  วากฺขนตฺรารมฺโภ  ฯ 
ปฏิกฺกูลฺจ  ต  อารมฺมณฺจาติ  ปฏิกกฺูลารมฺมณ  ฯ  เอเตน 
อกุสลาน  อนิฏเ  อิฏมชฺฌตฺตาการโต  คหณ  าเปติ  ฯ 
สุณาตีติ  สุนโข  สุนโข  อาทิ  เยส  สกูราทีน  เต  สุนขาทโย  ฯ 
จสทฺโท  วากฺยนฺตรารมฺโภ  ฯ  เอเตน  อกุสลาน  อนฏิเ  อนิฏา- 
การโต  คหณ  าเปติ  ฯ 
                                        อภิ.๑๔๕  
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        อสทฺธาทีนนฺติ  ชวนนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  พุทฺธาทีสูติ  อติอิฏา- 
รมฺมเณสุปติ  วิเสสน  ฯ  อติอิฏารมฺมเณสุปติ  โหตีติ  อาธาโร  ฯ 
อุเปกฺขาชวนนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  ติตฺถิยาทีนฺจาติ  ชวนนฺติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  โทมนสฺสชวนนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  คมฺภีร- 
ปกติกาทีนฺจาติ  ชวนนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปฏิกฺกลูารมฺมเณติ  โหตีติ 
อาธาโร  ฯ  อุเปกฺขาชวนนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  สนุขาทีนฺจาติ 
ชวนนฺติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  ตตฺถาติ  โหตีติ  อาธาโร  ฯ  โสมนสฺส- 
ชวนนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๔๐๘]  อสทฺธาทีน  ชวนาน  อติอิฏานิฏเสุ  เอว  อิฏ- 
มชฺฌตฺตาทีน  อากาเรน  คหณ  โหตุ  อสทฺธาทีน  ปน  ชวเนหิ 
ปุริมปจฺฉาภาคปฺปวตฺตานิ  วิปากานิ  กึ  ยถาวตฺถุกานีติ  ปุจฺฉ 
สนฺธายาห  ปุริมตฺยาทึ  ฯ  อสุจิทสฺสเน  สุมนายมานาน  อุทคฺค- 
จิตฺตาน  สุนขาทีน  อป  ปุริปจฺฉาภาคปฺปวตฺตานิ  ปน  วิปากานิ 
ยถาวตฺถุกาเนวาติ  โยชนา  ฯ 
        ปุเร  ปวตฺโต  ภาโค  ปุรโิม  ฯ  ปจฺฉา  ปวตฺโต  ภาโค 
ปจฺฉาภาโค  ฯ  ปุริมปจฺฉาภาเค  ปวตฺตานิ  ปุริมปจฺฉาภาคปฺ- 
ปวตฺตานิ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ปุริมภาคปฺปวตฺตานิ  จกฺขุ- 
วิฺาณานิ  สมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณานิ  วิปากานิ  ปจฺฉาภาคปฺ- 
ปวตฺตานิ  ตทารมฺมณวิปากานิ  ฯ  วสนฺติ  เอตฺถาติ  วตฺถูติ  วิปากานิ 
เอตฺถ  อารมฺมเณสุ  ตทายตฺตวุตฺติตาย  วสนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ตานิ 
                                        อภิ.๑๔๕  
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        อารมฺมณานิ  วตฺถูนิ  พุทฺธาทิอารมฺมณานิ  ฯ    วตฺถูน  อนุรปูานิ 
ยถาวตฺถุกานิ  อพฺยยีภาโว  ฯ  สพฺพโต  โกติ  สกตฺเถ  กปจฺจโย  ฯ 
เอวสทฺโท  วตฺถูน  อนนุรปูานิ  นิวตฺเตติ  ฯ  อปสทฺโท  สมฺภาว- 
นตฺโถ  ฯ    โส  สุนขาทีนอปติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  อสทฺธาทีน  ติตฺถิยาน 
คมฺภีรปกติกาทีน ฺจ  ปุริมปจฺฉาภาคปฺปวตฺเตสุ  วิปาเกสุ  กึ  วตฺตพฺ- 
พนฺตฺยาธิปฺปาโย  ฯ  อสุจิโน  ทสฺสน  อสุจิทสฺสน  ฯ  สุนฺทโร  มโน 
สุมโน  สุมน  อุทคฺคจิตฺต  อุปฺปาเทนฺติ    สุมนายมานา    เย 
สุนขาทโย  สตฺตา  สุมน  อุปฺปาเทนฺติ    อิติ  ตสฺมา  เต  สตฺตา 
สุมนายมานา  ฯ  นามสฺมา  ณโย  จาติ  สุตฺเตน  สุมนสทฺทโต  ณโย 
วตฺตมาเน  มานนฺตา  ณโลโป    กฺวจาตฺยาทินา  มชฺเฌ    ทีโฆ 
นเย  ฯ    อถวา  สุมเนน  อยนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  สุมนายมานา  ฯ 
สุมเนน  สมนฺนาคตาตฺยตฺโถ  ฯ    สุมนสทฺทุปปโท  อย  คติมฺหิ 
มานปจฺจโย  ภูวาทิโต    อ  ฯ 
        ปุริม....  เนวาติ  ทฺวย  วิปากานีติ  วิเสสน  ฯ    วิปากานีติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อสุจิทสฺสเนติ  สุมนาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  สุมนาย- 
มานานนฺติ  สุนขาทีนนฺติ  วิเสสน  ฯ  สุนขาทีนนฺติ  วิปากานีติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อิติสทฺโท  สมาปนฺโน  ฯ 
        ปุริม....สุนขาทีนนฺติ    เอตฺถายมธิปฺปาโย  อสุจิทสฺสเน 
สุมนายมานาน  สุนขาทีน  ปุริมปจฺฉาภาคปฺปวตฺตานิ  จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ 
วิปากานิ  อกุสลวิปากาเนว  ปวตฺตนฺติ    น  กุสลวิปากานิ  อสทฺธาทีน  
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        ปุริมปจฺฉาภาคปฺปวตฺเตสุ  วิปาเกสุ    ก ึ   วตฺตพฺพ    อสทฺธาทีน 
ติตฺถิยาทีน ฺจ  พุทฺธาทิอติอิฏารมฺมเณสุ  ปุริมปจฺฉาภาคปฺปวตฺตานิ 
จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ    วิปากานิ    กุสลวิปากาเนว  ปวตฺตนฺติ    น 
อกุสลวิปากานิ    คมฺภีรปกติกาทีน    ปฏิกฺกูลารมฺมเณ  ปุริมปจฺฉา- 
ภาคปฺปวตฺตานิ    จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ    วิปากานิ    อกุสลวิปากาเนว   
ปวตฺตนฺติ      น    กุสลวิปากานีติ  ฯ 
        [๔๐๙]  นนุ  จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  อติอฏานิฏเสุ  ปวตฺตนฺติ 
ตานิ  สุขทุกฺขสหคตา  ภเวยฺยุ    ก ึ ปเนเตส  อุเปกฺขาสหคตภาเว 
การณนฺติ  โจทน  สนฺธายาห    จกฺขุตฺยาทึ  ฯ    จกฺขุวิ ฺา.... 
เหฏา  มยา  กถิตเมว  ฯ 
        จกฺขุวิ ฺาณ  อาทิ  เยส    วิ ฺาณาน  ตานิ  จกฺขุวิ ฺาณา- 
ทีน  ฯ    อาทิสทฺเทน    โสตฆานชิวฺหากายวิ ฺาณสมฺปฏิจฺฉนฺนาน   
คหณ  ฯ    ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ    อติอิฏ ฺจ    อนิฏ ฺจ   
อติอิฏานิฏานิ  ฯ    ปวตฺตนฺตีติ  ปวตฺตมานานิ  ฯ    อปสทฺโท   
โจทกาโภคทีปโน  ฯ    อุเปกฺขาสหคตาน  ภาโว  อุเปกฺขาสหคตภาโว  ฯ   
เอวสทฺโท  สนฺนิฏานตฺโถ  ฯ 
        จกฺขุวิ ฺาณาทีนนฺติ  ภาเวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ    อติอิฏานิฏเสูติ   
ปวตฺตาติ    อาธาโร  ฯ    ปวตฺตมานานมฺปติ  จกฺขุวิ ฺาณาทีนนฺติ   
วิเสสน  ฯ    อุเปกฺขาสหคตภาเวติ  การณนฺติ  อาธาโร  ฯ    การณนฺติ   
กถิตเมวาติ  กมฺม  ฯ  เหฏาติ  กถิตเมวาติ  อาธาโร  ฯ  
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        [๔๑๐]  ตตฺถาปติ  อย  สทฺโท  สนตีฺรณตทาลมฺพนานิ 
ปจฺจามสตีติ  สงฺกา  สิยา  ตสฺมา  ตนฺนิวตฺตนตฺถ  ตตฺถาปติ 
ตทาลมฺพเนสุปติ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถาปติ  ปน  ฯ  ตทาลมฺพเนสุปติ 
นิทฺธารณ  ฯ 
        [๔๑๑]  โสมนสฺส...วสาเนติ  เอตฺถ  สุขสหคตกฺริยาปฺจกเมว 
คหิตนฺติ  ญาเปนฺโต  อาห  โสมนสฺสาตฺยาทึ  ฯ 
        โสม...สาเนติ  ปน  ฯ  สเห...สาเนติ  ภวนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
สห  เหตูหิ  วตฺตนฺตีติ  สเหตุกา  ยา  กรฺิยา  ฯ  ยาติ  อเหตุกา 
หสิตุปฺปาทกฺริยา  ฯ  สเหตุกา  จ  อเหตุกา  จ  สเหตุกาเหตุกา  ฯ 
สุขสหคตา  จ  สา  กรฺิยา  จาติ  สุขสหคตกฺริยา  ฯ  สเหตุกาเหตุกา 
ว  ตา  สุขสหคตกฺจิยา  จาติ  สเหตุ...กรฺิยา  ฯ  ปฺจนฺน  สมุโห 
ปฺจก  สเหตุ...กรฺิยาน  ปฺจก  สเห...ปฺจก  สเห... 
ปฺจกสฺส  อวสาน  สเหตุ...วสาน  ฯ 
        [๔๑๒]  โสมนสฺส...วสาเนติ  อาทิวจนสฺส  วจเน  เหตุ 
าเปนฺโต  อาห  ขีณาสวานนฺตฺยาทึ  ฯ  ขีณา...  อิติ  ตสฺมา 
โสม...สาเนติ  อาทิ  วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        วิปรีเตน  อสนฺติ  เอเตนาติ  วิปลฺลาโส  สตฺตา  เอเตน 
ธมฺเมน  เหตุภูเตน  วิปรีเตน  อสนฺติ  อารมฺมณ  เปกฺขนฺติ  อิติ 
ตสฺมา  โส  ธมฺโม  วิปลฺลาโส  ฯ  จิตฺตเมว  วิปลฺสาโล 
                                        อภิ.๑๔๕  
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จิตฺตวิปลฺลาโส  จิตฺตวิปลฺลาสสฺส  อภาโว  จิตฺตวิปลฺลาสาภาโว  ฯ 
อปสทฺโท  น  เกวล  วิปากานิ  อารมฺมณานุรูป  ปวตฺตนฺตีติ 
สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
        ขีณาสวานนฺติ  อภาเวนาติ  ปเท  สมฺปทาน  ชวนานีติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  จิตฺตวิปลฺลาสาภาเวนาติ  ปวตฺตนฺตีติ  เหตุ  ฯ  กรฺิยา- 
ชวนานิปติ  ปวตฺตนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ยถารมฺมณเมวาติ  ปวตฺตนฺตีติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  โสม...อาทีติ  วุตฺตนฺติ 
กมฺม  ฯ 
        [๔๑๓]  เกจิวาท  าเปนฺโต  อาห  เกจิตฺยาทึ  ฯ  เกจิ... 
อุปฺปชฺชติ  อิติ  เอว  กุสลา...รมฺมณ  ภควตา  วุตฺต  อิติ 
ตสฺมา  กฺริยา...ปาโท  นตฺถิ  อิติ  วจน  วทนฺติ  ฯ 
        เกจีติ  อาจริยาติ  วิเสสน  ฯ  ปนสทฺโท  ปกฺขนฺตโร  ฯ 
อาจริยาติ  อานนฺทาทโย  อาจริยา  วทนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ปฏาเนติ 
วุตฺตนฺติ  อานนฺทาทโย  อาจริยา  วทนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ปฏาเนติ 
ตาติ  ตทารมฺมณตาย  ตทารมฺมณภาเวนาติ  อตฺโถ  ฯ  อาลปเน 
จาติ  จสทฺเทน  ตติยตฺเถ  ปฐมา  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  นิทสฺสน  ฯ 
กุสลากุสลานเมวาติ  อนนฺตรนฺติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  เอวสทฺโท  น 
กฺริยานนฺตรนฺติ  นิวตฺเตติ  ฯ  อนนฺตรนฺติ  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ 
ตทารมฺมณนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  นตฺถีติ  เหตุ  ฯ  กฺริยา- 
ชวนานนฺตรนฺติ  อุปฺปาโทติ  อาธาโร  ฯ  กฺริยาชวนาน  อนนฺตร 
                                                อภิ.๑๔๕  
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กฺริยาชวนานนฺตร  ฯ  ตทารมฺมณุปฺปาโทติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
ตทารมฺมณสฺส  อุปฺปาโท  ตทารมฺมณุปฺปาโท  ฯ  อิตีติ  วทนฺตีติ 
กมฺม  ฯ 
        [๔๑๔]  ตตฺถตฺยาทิ  ปริหาโร  ฯ  ตตฺถ  ตสฺมึ  เกจิวจเน 
ปริหาโร  มยา  ปณฺฑิเตน  วา  วุจฺจเต  ฯ  ตตฺถาติ  วุจฺจเตติ 
อาธาโร  ฯ  อพฺยา...มณ  ยทิ  วุจฺเจยฺย  ภควา  ปริ...รมฺป 
ตสฺส  ตทารมฺมณสฺส  ปวตฺตึ  สุณนฺตา  ปุคฺคลา  มฺเยฺยุ  อิติ 
ตสฺมา  กริยา...ณ  ภควตา  น  วุตฺต  อลพฺภมานโต  น 
วุตฺต  น  ปนาติ  โยชนา  ฯ 
        ยทีติ  ปริกปฺโป  ฯ  อพฺยา...ตรนติฺ  วุจฺเจยฺยาติ  อาธาโร  ฯ 
อปสทฺโท  น  เกวล  กุสลากุสลานนฺตร  วุตฺตนฺติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
ตทารมฺมณนฺติ  วุจฺเจยฺยาติ  กมฺม  ฯ  ปริตฺตารมฺมเณติ  ปวตฺตินฺติ 
อาธาโร  ฯ  โวฏวนานนฺตรมฺปติ  ปวตฺตินฺติ  อาธาโร  ฯ  อปสทฺโท 
น  เกวล  กุสลากุสลานนฺตร  ตทารมฺมณสฺส  ปวตฺตึ  ชานนฺติ 
ปุคฺคลาติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  ตสฺสาติ  ปวตฺตินฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ปวตฺตินฺติ  มฺเยฺยุนฺติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  น  วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ 
กฺริยาชวนานนฺตรนฺติ  น  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  ตทารมฺมณนฺติ  น 
วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
อลพฺภมานโตติ  น  วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  น  ลพฺภตีติ  อลพฺภมาน 
                                                อภิ.๑๔๕  
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ย  ตทารมฺมณ  ฯ  กมฺมสาธน  ฯ  อลพฺภนโตติป  ปาโ  ฯ 
โส  น  ยุตฺโต  ฯ  กสฺมา  ฯ  ลพฺภมานสฺสาติ  ปเทน  อสมานโต  ฯ 
        [๔๑๕]  ลพฺภมานธมฺมชาตสฺส  อวจน  ทิสฺสตีติ  โกจิ 
วเทยฺย  ตสฺมา  น  ปน  อลพฺภมานโต  น  วุตฺตนฺติ  วจน  ทฬฺห 
กโรนฺโต  อาห  ลพฺภมานสฺสาตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  ลพฺภมานสฺสาป 
ธมฺมชาตสฺส  เกน...กตฺถจิ  าเน  อวจน  ทิสฺสติ  ธมมฺชาต 
ยถาต  กตม  ธมฺม...ถ  ภควตา  น  วุตฺต  ฯ 
        ลภิยตีติ  ลพฺภมาน  ย  ธมฺมชาต  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล 
อลพฺภมานสฺส  อวจนนฺติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  ภิชฺชน  เภโท  เทสนาย 
เภโท  เทสนาเภโท  ฯ  ปริหรณ  วชฺชน  ปริหาโร  เทสนาเภทสฺส 
ปริหาโร  เทสนาเภทปริหาโร  ฯ  เทสนาเภทปริหาโร  ฉฏปริจฺเฉเท 
อาวีภวิสฺสติ  ฯ 
        ลพฺภมานสฺสาปติ  อวจนนฺติ  กมฺม  ฯ  เกนจีติ  อธิปฺปาเยนาติ 
วิเสสน  ฯ  อธิปฺปาเยนาติ  อวจนนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  กตฺถจีติ 
อวจนนฺติ  อาธาโร  ฯ  อวจนนฺติ  ทิสฺสตีติ  กตฺตา  ฯ  ยถาตนฺติ 
ปุจฺฉา  ฯ  ธมมฺสงฺคเหติ  น  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  ลพฺภมานมฺปติ 
หทยวตฺถูติ  วิเสสน  ฯ  หทยวตฺถูติ  น  วุตฺตนฺติ  กมมฺ  ฯ 
เทสนาเภทปริหารตฺถนฺติ  น  วุตฺตนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  อิติสทฺโท 
สมาปนฺโน  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๕  
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        [๔๑๖]  กสฺมา  โสมนสฺสสหคตชวนานสาเน  โสมนสฺสสหคตานิ 
ตทาลมฺพนภวงฺคานิ  ภวนฺตีติ  เหตุปุจฺฉ  สนฺธาย  โทม...วนฺตีติ 
เปตฺวา  เหตุ  ปกฺขิตฺโต  ฯ 
        โทม...วนฺตีติ  ปน  ฯ  น  โส...วตฺตาติ  เหตุ  ฯ 
โทมนสฺสสหคตชวนาวสาเน  โสมนสฺสสหคตานิ  ตทาลมฺพนภวงฺคานิ 
น  ภวนฺติ  อฺมฺ  อฺมฺสฺส  วิรุทฺธสภาวตฺตา 
โสมนสฺสโทมนสฺสานนฺติ  โยชนา  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  โสมนสฺส- 
สหคตานีติ  น  ภวนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อฺมฺนฺติ  วิรุทฺธาติ 
สมฺปทาน  ฯ  วิรุทฺธสภาวตฺตาติ  น  ภวนฺตีติ  เหตุ  ฯ  วิรุทโฺธ 
สภาโว  เยส  โทมนสฺสโสมนสฺสาน  ตานิ  วิรุทฺธสภาวานิ  วิรุทฺธ- 
สภาวาน  ภาโว  วิรุทฺธสภาวตฺต  ฯ 
        [๔๑๗]  อฺมฺ  วิรุทฺธสภาวตฺต  ปาลิยา  สาเธนฺโต 
อาห  เตเนวาตฺยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  เตเนว  ตสฺมา  เอว  อฺมฺ 
วิรุทฺธสภาวตฺตา  ปฏาเน...อนุทฺธฏ  ภควตาติ  โยชนา  ฯ 
        เตเนวาติ  อนุทฺธฏนติฺ  เหตุ  ฯ  เอวสทฺโท  อฺ  เหตุ 
นิวตฺเตติ  ฯ  หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ  ปฏาเนติ  อนุทฺธฏนฺติ  อาธาโร  ฯ 
โทมนสฺสานนฺตรนฺติ  อนุทฺธฏนฺติ  อาธาโร  ฯ  โสมนสฺสนฺติ 
อนุทฺธฏนฺติ  กมฺม  ฯ  ตทนนฺตรนฺติ  อนุทฺธฏนฺติ  อาธาโร  ฯ  ตสฺส 
โสมนสฺสสฺส  อนนฺตร  ตทนนฺตร  ฯ  จสทฺโท  โสมนสฺสฺจ 
โทมนสฺสฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  โทมนสฺสนฺติ  อนุทฺธฏนฺติ  กมฺม  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๖  
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        [๔๑๘]  อนุทฺธฏนฺติ  วจน  สาเธนฺโต  ตถาหิตฺาทิมาห  ฯ 
ตถาหิ  สจฺจ  สุขาย...อาทินา  วจเนน  สุข...วาเรสุ  วุตฺตา 
ภควตา  อทุกฺข...วาเรสุ  วุตฺตา  อิติ  เอว...วุตฺตา  โทมนสฺส... 
โทมนสฺส  ยทิ  อุปฺปชฺเชยยฺ  สุข...สิยุ  นว  เอว  วารา  น 
ปน  วุตฺตา  ตสฺมา  อวุตฺตตฺตา  เตส  โสมนสฺสโทมนสฺสาน 
ตทนนฺตร  โทมนสฺสโสมนสฺสานนฺตร  อุปฺปตฺติ  น  อตฺถีติ  โยชนา  ฯ 
        ตถาหิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  สุขา...อิติ  อาทิ  ยสฺส  วจนสฺส 
ต  สุขา...โยติอาทิ  ฯ  สขุา  จ  ทุกฺขา  จ  สุขทุกฺขา  สุขทุกฺขา 
จ  ตา  เวทนา  จาติ  สุขทุกฺขเวทนา  สุขทุกฺขเวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา 
สุขทุกฺขเวทนาสมฺปยุตฺตา  สุข...ยุตฺตา  จ  เต  ธมฺมา  จาติ 
สุข...ธมฺมา  ฯ  สมานา  เวทนา  สมานเวทนา  สมานเวทนาย 
สมฺปยุตฺตา  สมา...ยุตฺตา  ฯ  อทุกฺขมสุขเวทนาย  สมฺปยุตฺตา 
อทุกฺข...ยุตฺตา  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  อนนุตรปจฺจยสฺส  ภาโว 
อนนฺตรปจฺจยภาโว  ฯ  อทุกฺขมสุขเวทนาย  สมฺปยุตฺตา  อทุกฺข... 
ยุตฺตา  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  สมานเวทนาย  สมฺปยุตฺตา  สมาน... 
ยุตฺตา  ฯ  อิตรา  เวทนา  อิตรเวทนา  ฯ  ทฺวินฺน  สมโุห  ทฺวย 
อิตรเวทนาน  ทฺวย  อิตรเวทนาทฺวย  อิตรเวทนาทฺวเยน  สมฺปยตฺุตา 
อิตรเวทนาทฺวยสมฺปยุตฺตา  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  เอวสทฺโท 
นว  วาเร  นวิตฺเตติ  ฯ  อนนฺตรปจฺจยสฺส  วารา  อนนฺตรปจฺจย- 
วารา  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  โทมนสฺสสฺส  อนนฺตร 
                                                อภิ.๑๔๖  
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โทมนสฺสานนฺตร  ฯ  วาสทฺโท  อฏานปฺปยุตฺโต  โสมนสฺส  วา 
โทมนสฺส  วาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  สุขา  จ  ทุกฺขา  จ  สุขทุกฺขา 
สุขทุกฺขา  จ  ตา  เวทนา  จาติ  สุขทุกฺขเวทนา  สุขทุกฺขเวทนาหิ 
สมฺปยุตฺตา  สุข...ยุตฺตา  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  อทุกฺขมสุข- 
เวทนาสมฺปยุตฺตาน  อนนฺตรปจฺจยวเสน  เทฺว  วารา  วฑฺฒิตาติ 
ญาเปติ  ฯ  อนนฺตรปจฺจยสฺส  วสน  สมฺพชฺฌน  อนนฺตรปจฺจยวโส  ฯ 
ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  เตส  อนนฺตร  ตทานนฺตร  ฯ 
        ตถาหีติ  นิปาโต  ฯ  สุขา...ทินาติ  วุตฺตาติ  กรณ  ฯ 
สุขา...ธมฺมาติ  วุตฺตาติ  กมฺม  ฯ  อตฺตโน  อตฺตโนติ  สมานาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  สมา...นฺจาติ  ทฺวย  ปจฺจยาติ  สมฺปทาน  ฯ 
อน...เวทนาติ  วุตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทฺวีสุ  ทฺวีสูติ  ทฺวย 
วาเรสูติ  วิเสสน  ฯ  อทุกขฺ...ยุตฺตาติ  วุตฺตาติ  กมฺม  ฯ  สมาน... 
ตาน  อิตร...ตานฺจาติ  ทฺวย  ธมฺมานนฺติ  วิเสสน  ฯ  ธมฺมานนฺติ 
อนนฺตรปจฺจยภาเวนาติ  สมฺปทาน  ฯ  อนนฺตรปจฺจยภาเวนาติ  วุตฺตาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ตีสูติ  วาเรสูติ  วิเสสน  ฯ  วาเรสูติ  วุตฺตตาติ 
อาธาโร  ฯ  อิติ  เอวนฺติ  สตฺเตวาติ  สรูป  ฯ  เวทนาตฺติเกติ 
วุตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  สตฺเตวาติ  อน...วาราติ  วิเสสน  ฯ  อน... 
วาราติ  วุตฺตาติ  กมฺม  ฯ 
        [๔๑๙]  สตฺเตว...วาราติ  วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห 
ยทิตฺยาทึ  ฯ 
                                        อภิ.๑๔๖  
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        ยทีติ  ปริกปฺโป  ฯ  โทมนสฺสานนฺตรนฺติ  อุปปฺชฺเชยฺยาติ 
อาธาโร  ฯ  โสมนสฺสนฺติ  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  กตฺตา  ฯ  โสมนสฺสา- 
นนฺตร  วาติ  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  อาธาโร  ฯ  โทมนสฺสนฺติ  อุปฺปชฺเชยฺยาติ 
กตฺตา  ฯ  สุข...นมฺปติ  อนนฺตรปจฺจยาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อฺมฺนฺติ  ปจฺจยาติ  สมฺปทาน  ฯ  อน...เสนาติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  เทฺว  วาเรติ  วฑฺเฌตฺวาติ  กมฺม  ฯ  วฑฺเฌตฺวาติ 
วตฺตพฺพาติ  วิเสสน  ฯ  นวาติ  วาราติ  วิเสสน  ฯ  วาราติ  สิยุนฺติ 
กตฺตา  ฯ  วตฺตพฺพาติ  วาราติ  วิเสสน  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ 
เอวนฺติ  นิทสฺสน  ฯ  ตสฺมาติ  น  อตฺถีติ  เหตุ  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ 
เตสนฺติ  อุปฺปตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตทนนฺตรนฺติ  อุปฺปตฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
อุปฺปตฺตีติ  อตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๔๒๐]  อิมสฺมึ  อธิกาเร  ชวเนน  ตทาลมฺพนนิยโม  อาจริเยน 
อนฺุาโตติ  ญาเปนฺโต  อาห  เอตฺถ  จาติอาทึ  ฯ  เอตฺถ  จ 
เอตสฺมึ  ตทาลมฺพนนิยมาธิกาเร  โสม...อาทินา  วจเนน  ปริตฺต... 
ปโตติ  อยมฺป  นิยโม  อนฺุาโต  อนุรุทฺธาจริเยนาติ  โยชนา  ฯ 
        เอตฺถาติ  อนฺุาโตติ  อาธาโร  ฯ  จสทฺโท  วิเสสาภิธานา- 
รมฺโภ  ฯ  โสม...ทินาติ  อนฺุาโตติ  กรณ  ฯ  อยมฺปติ 
นิยโมติ  วิเสสน  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  เหฏาวุตฺเตน  อนิฏเ 
อาลมฺพนเนตฺยาทินา  อาลมฺพเนน  ตทาลมฺพนนิยโม  อิจฺฉิโตติ 
                                        อภิ.๑๔๖  
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าเปติ  ฯ  นยิโมติ  อนฺุาโตติ  กมฺม  ฯ  นิยมน  ชวเนน 
ตทาลมฺพนสฺส  ววตฺถาน  นิยโม  ฯ  อนฺุาโตติ  อิจฺฉิโต  ฯ 
        [๔๒๑]  ปริตฺต...ชวา  สุขิเตสุ  ปฺจสุ  ตทาลมฺพเนสุ  เอก 
ตทาลมฺพ  ยถารห  โหติ...อนุรูปโต  โหตีติ  โยชนา  ฯ 
        ปริตฺตฺจ  ต  กุสลฺจาติ  ปริตฺตกุสล  ฯ  นตฺถิ  โทโส 
ยสฺส  ปาปสฺส  ต  อโทส  อโทส  เอว  ปาป  อโทสปาป  ฯ 
ปฏิฆทฺวยวชชฺิตากุสลนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สาเตน  สุเขน  สหคตา  กฺรยิา 
สาตกฺริยา  ฯ  ปริตฺตกุสลฺจ  อโทสปาปฺจ  สาตกฺริยา  จ 
ปริตฺต...กฺริยา  ปริตฺตกุสลาโทสปาปสาตกฺริยา  เอว  ชวา 
ปริตฺต...ชวา  ฯ  สุข  เอเตส  อตฺถีติ  สขิุตานิ  ตทาลมฺพนานิ  ฯ 
ตทสฺสตฺถีติ  วี  จาติ  จสทฺเทน  อิตปจฺจโย  ฯ  ยถารหนฺติ  ปุคฺคลา- 
นุรูเปน  อารมฺมณานุรูเปน  ตทารมฺมณนิยมสฺส  เหฏาวุตฺตตฺตา  ฯ 
กามฺจ  ต  สุภฺจาติ  กามสุภ  ฯ  เจวาติ  สมุจฺจโย  ฯ  สห 
อุเปกฺขาย  วตฺตตีติ  โสเปกฺขา  ฯ  จสทฺโท  กฺริยาชวา  จาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ  กรฺิยา  เอว  ชโว  กฺริยาชโว  ฯ  สห  อุเปกฺขาย 
วตฺตนฺตีติ  โสเปกฺขานิ  ยานิ  ตทาลมฺพนานิ  ฯ  อนุรูปโตติ 
ปุคฺคลานุรูเปน  ฯ 
        ปร.ิ...ชวาติ  โหตีติ  อปาทาน  ฯ  ปฺจสูติ  นิทฺธารณ  ฯ 
เอกนฺติ  ตทาลมฺพนฺติ  วิเสสน  ฯ  ตทาลมฺพนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ 
สุขิเตสูติ  ปฺจสูติ  วิเสสน  ฯ  ยถารหนฺติ  โหตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๖  
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ปาปา...เจว  กฺริยาชวาติ  โหตีติ  อปาทาน  ฯ  โสเปกฺขาติ 
ปาปา...ชวาติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  โสเปกฺเขสูติ  ฉสูติ  วิเสสน  ฯ 
ตทาลมฺพนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  ฉสูติ  นิทฺธารณ  ฯ  เอกนฺติ 
ตทาลมฺพนฺติ  วิเสสน  ฯ  อนุรูปโตติ  โหตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
อิตีติ  อยมฺปติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ 
        [๔๒๒]  กินฺนุคุโณ  อย  ตทาลมฺพนนิยโม  อาจริเยน 
อนฺุาโตติ  อาห  อยฺหีติอาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  ชวเนน  อย 
ตทา...จารี  ฯ 
        อยนฺติ  ตทาลมฺพนนิยโมติ  วิเสสน  ฯ  ทิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ 
ชวเนนาติ  โสมนสฺสสหคตชวเนน  เจว  อุเปกฺขาสหคตชวเนน  จ  ฯ 
ชวเนนาติ  นิยโมติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตทาลมฺพนสฺส  นิยมน 
อวธารณ  ตทาลมฺพนนิยโม  ฯ  ตทาลมฺพนนิยโมติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
อพฺยภิจารีติ  ตทาลมฺพนนิยโมติ  วิเสสน    ฯ  วิรุทฺธ  อภิจรติ 
ปวตฺตติ  สีเลนาติ  พฺยภิจารี  โย  นิยโม  ฯ  น  พฺยภิจารี 
อพฺยภิจารี  ฯ 
        [๔๒๓]  โก  นิยโม  พฺยภิจารีติ  อาห  าตฺยาทึ  ฯ 
าณ...วตฺโต  ปน  ตทาลมฺพนนิยโม  อเนกนฺติโก  าณ...โต 
ปร  าณ...รมฺมณ  โหติ  ฯ 
        าณ...ณ  อิติ  อาทิ  ยสฺส  นยสฺส  โส  าณ...ณนฺติ- 
อาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  าณวิปฺปยุตฺตชวนโต  าณวิปฺปยุตฺต- 
                                        อภิ.๑๔๗  
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ตทารมฺมณ  อกุสลชวนโต  อเหตุกตทารมฺมณนฺติ  นยสฺส  คหณ  ฯ 
าณ...อาทิ  จ  โส  นโย  จาติ  าณ...อาทินโย  าณ... 
อาทินเยน  ปวตฺโต  าณ  ...นยปฺปวตฺโต  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ 
เอติ  ปวตฺตตีติ  เอโก  โย  อตฺโถ  เอติ  ปวตฺตติ  อิติ  ตสฺมา 
โส  อตฺโถ  เอโก  อสหาโย  ฯ  อิ  คติย  กฑฺยาทีหิ  โก  ฯ 
เอโก  เอว  เอกนฺโต  เอกนฺเตน  ปวตฺโต  เอกนฺติโก  ตทาลมฺพนนิยโม  ฯ 
ณิโก  ฯ  น  เอกนฺติโก  อเนกนฺติโก  ฯ 
        [๔๒๔]  ตทาลมฺพนนิยโม  อเนกนฺติโก  กถนฺติ  อาห 
เยภุยฺเยนาตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  เยภุยฺเยน  อกุ...รมฺมณมฺป  โหตีติ 
โยชนา  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  อกุสลานิ  ชวนานิ  อกุสลชวนานิ  ฯ 
ปริจยีติ  ปริจิโต  โย  ปุคฺคโล  ฯ  ชวิเตสูติ  คเตสุ  ฯ  วาสทฺโท 
อฏานปฺปยุตฺโต  สมุจฺจโย  ฯ  โส  ชวิเตสุ  วาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
อภิณฺฑ  ปวตฺติวเสน  ปวตฺโต  ปริจโย  จิตฺตวฑฺฒน  ปวตฺต- 
น  เกวล  อกสุลชวนโต  ปรนฺติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  อเหตุกฺจ  ต 
ตทารมฺมณฺจาติ  อเหตุกตทารมฺมณ  ฯ  ตถาสทฺโท  กิฺจิวิเสสา- 
รมฺโภ  ฯ  ติเหตุกฺจ  ต  ตทารมฺมณฺจาติ  ติเหตุกตทารมฺมณ    ฯ 
ปสทฺโท  น  เกวล  อเหตุกตทารมฺมณนฺติ  าเปติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๗  
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        เยภุยฺเยนาติ  ปริจิตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อกุสลชวเนสูติ 
ปริจิตาติ  อาธาโร  ฯ  ปรจิิตสฺสาติ  ชวเนสูติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  กทาจีติ 
ชวิเตสูติ  อาธาโร  ฯ  กุสลชวเนสูติ  ชวิเตสูติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ 
ชวิเตสูติ  โหตีติ  ลกฺขณกริิยา  ฯ  กุสลชวเนสุ  วาติ  ปริจิตาติ 
อาธาโร  ฯ  ปริจิตสฺสาติ  ชวเนสูติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  กทาจีติ  ชวิเตสูติ 
อาธาโร  ฯ  อกุสลชวเนสูติ  ชวิเตสูติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ชวิเตสูติ 
โหตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  อกุสลานนฺตรนฺติ  ปวตฺตาติ  อาธาโร  ฯ 
ปวตฺตปริจเยนาติ  โหตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ติเหตุกชวนโตปติ  ปรนฺติ 
อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ  อเหตุกตทารมฺมณนฺติ  วิเสสน  ฯ  อเหตุก- 
ตทารมฺมณนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  ตถาติ  นิปาโต  ฯ  กุสลา- 
นนฺตรนฺติ  ปวตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  ปวตฺตปริจเยนาติ  โหตีติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  อกุสลชวนโตติ  ปรนฺติ  อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ  ติเหตุก- 
ตทารมฺมณมฺปติ  วิเสสน  ฯ  ติเหตุก...มณมฺปติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๔๒๕]  าณสมฺปยุตฺตชวนโต  าณสมฺปยุตฺตตทารมฺมณนฺติ- 
อาทินา  ปฏิสนฺธินิพฺพตฺตกกมฺเมน  ตทาลมฺพนปฺปวตฺตินิยโม  โหตุ 
ตทฺกมฺเมน  ตทาลมฺพนปฺปวตฺตินิยโม  กถนฺติ  อาห  ปฏิสนธฺิ- 
ตฺยาทึ  ฯ  ปฏิสนฺธิ...วตฺตพฺพเมว  วจน  นตฺถ ิ ฯ 
        ปฏิสนธฺึ  นิพฺพตฺเตตีติ  ปฏิสนฺธนิิพฺพตฺตก  ปฏิสนฺธินิพฺพตฺ- 
ตกฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  ปฏิ...กมฺม  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๗  
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อฺฺจ  ตึ  กมฺมฺจาติ  อฺกมฺม  ฯ  ตทารมฺมณสฺส  ปวตฺติ 
ตทารมฺมณปฺปวตฺติ  ฯ  เอวสทฺโท  สนนฺิฏานตฺโถ  ฯ 
        ปฏิ...กมฺมโตติ  อฺาติ  อปาทาน  ฯ  อฺกมฺเมนาติ 
ปวตฺติยนฺติ  กรณ  ฯ  ตทารมฺมณปฺปวตฺติยนฺติ  วตฺตพฺพเมวาติ 
อาธาโร  ฯ  วตฺตพฺพเมวาติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
        อฺกมฺเมน  ตทาลมฺพนปฺปวตฺติยา  นิยโม  น  วตฺตพฺโพ 
อตฺตโน  กมฺเมน  นิพฺพตฺโตตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
        [๔๒๖]  วุตฺตสฺส  ตทาลมฺพนนิยมสฺส  อเนกนฺติกภาว  ปาลิยา 
สาเธนฺโต  อาห  ตถา  จาติอาทึ  ฯ  ตถา  จ  ตสฺมา  าณ- 
สมฺปยุตฺตชวนโตตฺยาทินา  ตทาลมฺพนนิยมสฺส  อเนกนฺติกตฺตา  เอหตุ- 
เก...อุปฺปชฺชตีติ  วจน  ปฏาเน  ภควตา  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        ตถาติ  วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  ปฏาเนติ 
ทุกตฺติกปฏาเน  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  อเหตุเก...ชตีติ 
วจนนฺติ  สรูป  ฯ  อเหตุเก  ขนฺเธ  อนจฺิจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต 
วิปสฺสติ...กสุลากุสเล  นริุทฺเธ  อเหตุโก  อุปฺปชฺชติ...กุสลากุสเล 
นิรุทฺเธ  สเหตุโก  อุปฺปชชฺตีติ  อย  ทกุตฺติกปาลิ  เปยฺยาลวเสน 
อาจริเยน  อานีตา  ฯ 
        [๔๒๗]  ตสฺมาติ  ปเท  ปรามสิตพฺพฺเจว  ตสฺมาติ  ปทสฺส 
อุปฺปชฺชตีติ  อิมินา  สมฺพนฺธฺจ  ญาเปนฺโต  อาห  ตสฺมาติ- 
อาทึ  ฯ  ตสมฺาติ  ปน  ฯ  ยสฺมา  โทม...อิติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๗  
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        ยสฺมาติ  โหนฺตีติ  เหตุ  ฯ  โทม...สาเนติ  โหนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
อุเปกฺขาสหคตาเนวาติ  โหนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ตสฺมาติ  อุปฺปชชฺตีติ 
เหตุ  ฯ  โทม...สาเนติ  อุปฺปชฺชตีติ  อาธาโร  ฯ  อุเป...รณนฺติ 
อุปฺปชฺชตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ  สมฺพนฺโธติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๔๒๘]  ยสฺมาติอาทินา  ตสฺมาติ  ปท  นตฺถีติ  ปเทน  น 
สมฺพนฺธิตพฺพนฺติ  าเปติ  ฯ  น  เกวล  โทมนสฺสสหคตชวนาวสาเน 
ตทาลมฺพนาภาโว  อถโข  โสมนสฺสภวงฺคปาตาภาโวป  อตฺถ ิ ฯ 
กสฺมา  โสมนสฺสภวงฺคปาตาภาว  อวตฺวา  ต  ตทาลมฺภนาภาว 
ปริกปฺเปติ  อาจริโยติ  โจทน  สนฺธายาห  โสมนสสฺาตฺยาทึ   
โสมนสฺส...อิมินา  ปเทน  ภวงฺคปาตาภาโว  อาจริเยน  ทีปโตว 
าปโต  เอว  โหติ  โทม...วโต  อิติ  ตสฺมา  ต  โสมนสฺส- 
ภวงฺคปาตาภาว  อวตฺวา  ตทาลมฺพนาภาวเมว  ปริกปฺเปนฺโต 
อนุรุทฺธาจริโย  ยท.ิ..นตฺถติี  วจน  อาหาติ  โยชนา  ฯ 
        อิมินาวาติป  ฯ  เอวสทฺโท  น  ตทาลมฺพนสมฺภโว  นตฺถีติ 
นิวตฺเตติ  ฯ  เอวสทฺทรหิตปาโว  ยุตฺโต  ฯ  ภวงฺคสฺส  ปาโต 
ภวงฺคปาโต  ภวงฺคปาตสฺส  อภาโว  ภวงฺคปาตาภาโว  ฯ  เอวสทฺโท 
น  อทีปโตติ  นิวตฺเตติ  ฯ  ตทาลมฺพนสฺส  อภาโว  ตทาลมฺพนา- 
ภาโว  ฯ  เอวสทฺโท  ภวงฺคปาตาภาว  นิวตฺเตติ  ฯ  ปริกปฺเปตีติ 
ปริกปฺเปนฺโต  โย  อาจริโย  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๗  
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        โสม...มินาติ  ทีปโตติ  กรณ  ฯ  ภวงฺคปาตาภาโวติ  โหตีติ 
ปกติกตฺตา  ฯ  ทีปโตวาติ  โหตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ  โทมนสฺสา- 
นนฺตรนฺติ  อภาวโตติ  อาธาโร  ฯ  โสมนสฺสาภาวโตติ  ทีปโตติ 
เหตุ  ฯ  อิตีติ  อวตฺวาติ  เหตุ  ฯ  ตนฺติ  อวตฺวาติ  กมฺม  ฯ  อวตฺวาติ 
อาหาติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  ตทาลมฺพนาภาวเมวาติ  ปริกปฺเปนฺโตติ 
กมฺม  ฯ  ปรกิปฺเปนฺโตติ  อาหาติ  กตฺตา  ฯ  ยทิ...ถตีิติ  อาหาติ 
กมฺม  ฯ 
        [๔๒๙]  ยทีติ  ปท  นตฺถีติ  ปเทน  สมฺพชฌฺตีติ  าเปตุ 
เหฏา   ิต  ยทีติ  ปท  อุปริ  อานีต  ฯ  ยท ิ ตทาลมพฺนสมฺภโว 
นตฺถีติ  เอตฺถาธิปฺปาย  ญาเปนฺโต  อาห  โสมนสฺสาตฺยาทึ  ฯ 
พุทฺธาทิ...จิตฺตสฺส  โสมนสฺสปฏิสนฺธกิสฺส  ติตฺถิยาทิโน  โทม... 
อนุปฺปชฺชนโต  วา  เกนจิ  อสปฺปาเยน...ภาวโต  ตทาลมฺพนสฺส 
อุปฺปตฺติสมฺภโว  ยท ิ นตฺถ ิ อิติ  อธิปฺปาโยติ  โยชนา  ฯ 
        โสมนสฺเสน  ยุตฺตา  ปฏิสนฺธิ  ยสฺส  ติตฺถิยาทิโน  โส 
โสมนสฺสปฏิสนฺธิโก  ฯ  ติตฺถิโย  อาทิ  ยสฺส  โส  ตตฺถิยาทิ  ฯ 
อาทิสทฺเทน  โทสพหุลมจฺเฉราทีน  คหณ  ฯ  พุทฺธาทิ  จ  ต 
อติอิฏารมฺมณฺจาติ  พุทฺธาทิอติอิฏารมฺมณ  ฯ  อปสทฺโท  ปเคว 
อิฏารมฺมเณติ  สมฺภาวนตฺโถ  ฯ  อารมฺมเณ  ปฏิหนตีติ  ปฏิหต 
ย  จิตฺต  ฯ  ปฏิหต  จิตฺต  ยสฺส  โส  ปฏิหตจิตฺโต  ฯ  โทมนสฺเสน 
ยุตฺต  ชวน  โทมนสฺสชวน  ฯ  วุตฺโต  จ  โส  นโย  จาติ  วุตฺต- 
                                        อภิ.๑๔๗  
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นโย  โทมนสฺสานนฺตร  โสมนสฺสาภาโวติ  วุตฺตนโย  ฯโสมนสฺเสน 
ยุตฺต  ตทาลมฺพน  โสมนสฺสตทาลมฺพน  ฯ  อติอิฏฺจ  ต 
อารมฺมณฺจาติ  อติอิฏารมฺมณ  ฯ  จสทฺโท  โสม...นสฺส 
จ  อุเป...นสสฺ  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  อุเปกฺขาสหคตฺจ  ต 
ตทาลมฺพนฺจาติ  อุเป...พน  ฯ  อนุปฺปชฺชิยเต  อนุปปฺชฺชน  ฯ 
วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ  น  สปฺปาโย  อสปฺปาโย  ฯ  ปริหีน  จ  ต 
โลกิยชฺฌานฺจาติ  ปริหนีโลกิยชฺฌาน  ฯ  อารพฺภาติ  อารมฺมณ 
กตฺวา  ฯ  ปณีโต  จ  โส  ธมฺโม  จาติ  ปณีตธมฺโม  ฯ  นสฺสิยตีติ 
นฏโ  โย  ธมฺโม  ฯ  วิรูป  ปฏิสฺสรณ  วิปฺปฏิสาโร  ฯ  ชเนตีติ 
ชเนนฺโต  โย  ปุคฺคโล  ฯ  โทมนสฺเสน  ยุตฺต  ชวน  โทม... 
ชวน  ฯ  กามาวจรฺจ  ต  อาลมฺพนฺจาติ  กามาวจราลมฺพน 
น  กามาวจราลมฺพน  อกา...พน  ฯ  ตทาลมฺพนสฺส  อภาโว 
ตทา...ภาโว  ฯ  อุปฺปชชฺน  อุปฺปตฺติ  ฯ  สมฺภวน  สมฺภโว  ฯ 
อุปฺปตฺติ  เอว  สมฺภโว  อุปฺปตฺติสมฺภโว  ฯ  สมฺภวสทฺทสฺส 
เหตุอาทิอเนกตฺถตฺตา  อุปฺปตฺตีติ  ปกฺขิตฺต  วิวรณ  ฯ 
        โสม...กสฺส  ปฏิ...ตสฺสาติ  ปททฺวย  ติตฺถิยาทิโนติ  ปเท 
วิเสสน  ฯ  ติตฺถิยาทิโนติ  โทม...วเนติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  พุทฺธา... 
มเณปติ  ปฏหิตาติ  อาธาโร  ฯ  โทม...วเนติ  ชวิเตติ  ลกฺขณ- 
วนฺต  ฯ  ชวิเตติ  อนุ...นโตติ  ลกฺขณกริิยา  ฯ  วุตฺตนเยนาติ 
อนุ...นโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  โสม...มนสฺส  อุเป...มนสฺสาติ 
                                                อภิ.๑๔๘  
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ทฺวย  อนุ...นโตติ  สมฺพนโฺธ  ฯ  อติ...เณ  จาติ  อนุปฺปชฺชนโตติ 
อาธาโร  ฯ  อนุปฺปชฺชนโตติ  นตฺถีติ  เหตุ  ฯ  เกนจีติ 
อสปฺปาเยนาติ  วิเสสน  ฯ  อสปฺปาเยนาติ  ปริหีนาติ  เหตุ  ฯ  ปริ... 
ฌานนฺติ  อารพฺภาติ  กมฺม  ฯ  อารพฺภาติ  ชเนนฺตสฺสาติ  ปุพฺพกาล- 
กิริยา  ฯ  ปณีตธมฺโมติ  นฏโติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  เมติ  นฏโติ 
สมฺปทาน  ฯ  นฏโติ  กตฺตุวาจก  กิตปท  ฯ  อิตีติ  วิปฺปฏิสารนฺติ 
นิทสฺสน  ฯ  วิปฺปฏิสารนฺติ  ชเนนฺตสสฺาติ  กมฺม  ฯ  ชเนนฺตสฺสาติ 
ชวเนติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  โทม...วเนติ  สตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  สตีติ 
อภาวโตติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  อกา...ลมพฺเนติ  อภาวโตติ  อาธาโร  ฯ 
ตทา...วโตติ  นตฺถีติ  เหตุ  ฯ  ยทีติ  ปรกิปฺโป  ฯ 
ตทาลมฺพนสฺสาติ  อุปฺปตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปฺปตฺติสมฺภโวติ 
นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ  อธิปปฺาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๔๓๐]  ปริจิตปุพฺพนฺติ  ปน  ฯ  ปุคฺคเลน  ปพฺุเพ  ปริจิต- 
อาลมฺพน  ฯ  ปริจยิตฺถาติ  ปริจิต  ย  อารมฺมณ  ปุคฺคเลน 
ปริจยิตฺถ  เยภุยฺเยน  คหิยตฺถ  อิติ  ตสฺมา  ต  อารมฺมณ  ปริจิต  ฯ 
จิ  จเย  ฯ  จโย  คหณ  ฯ  ภาวกมฺเมสุ  ต  อตีเต  กมฺเม  โต  ฯ 
ปุพฺเพ  ปริจิต  ปริจิตปุพฺพ  อยุตฺตตฺถสมาโส  ฯ  อตีตภาโวป 
ปุพฺโพ  นาม  ฯ  ปริสทฺโท  อเนกตฺโถ  ฯ  ปุพฺเพ  จิตสทฺโท 
วฑฺฒนตฺโถป  อตฺถ ิ ตสฺมา  ตสฺมึ...ปพฺุพนฺติ  ปุน  วิวรติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๘  
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        ตสฺมินติฺ  ภเวติ  วิเสสน  ฯ  ภเวติ  คหิตาติ  อาธาโร  ฯ 
เยภุยฺเยนาติ  คหิตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปุพฺเพ  คหิต  คหิตปุพฺพ  ฯ 
        [๔๓๑]  อาวชฺชนรหิต  อุเปกฺขาสหคต  สนฺตีรณ  กถ 
อุปฺปชฺชตีติ  โจทน  สนฺธาย  ปท  เปตฺวา  อธิปฺปาย  ปกฺขิปตุกาโม 
อาห  อุเปกฺขาตฺยาทึ  ฯ  นริาวชฺชนมฺป  อุเปกฺขา...ชติ  นิโรธา 
วุฏหนฺตสฺส  ผลจิตฺต  ยถา  วิย  อิติ  อธิปฺปาโย  ฯ 
        อุเปกฺขาสหคตนฺติ  กุสลากุสลวิปากสนฺตีรณทฺวย  ฯ  นตฺถ ิ
อาวชฺชน  ยสฺส  จิตฺตสฺส  ต  นิราวชฺชน  ฯ  อาวชฺชนรหิตนฺติ 
อตฺโถ  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  อาวชชฺนรหิต  จิตฺต  อุปฺปชชฺตีติ 
าเปติ  ฯ  ยถาสทฺโท  อุปมา  ฯ  จิตฺตเจตสิกาน  นิรุชฺฌน 
นิโรโธ  ฯ  วุฏหตีติ  วุฏหนฺโต  โย  ปุคฺคโล  ฯ  อนาคามิ- 
อรหตฺตผลฺจ  ต  จิตฺตฺจาติ  อนาคามิอรหตฺตผลจิตฺต  ฯ 
        นิราวชชฺนมฺปติ  อุเป...รณนฺติ  วิเสสน  ฯ  ยถาสทฺโท 
อุปมาโชตโก  ฯ  ยถาตนฺติป    ฯ  ตนฺติ  นิปาตมตฺต  ฯ  นิราวชชฺนมฺปติ 
ผลจิตฺตนฺติ  วิเสสน  ฯ  นโิรธาติ  วุฏหนฺตสฺสาติ  อปาทาน  ฯ 
วุฏหนฺตสฺสาติ  ผลจิตฺตนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ผลจิตฺตนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
อิตีติ  สรูป  ฯ  อธิปฺปาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๔๓๒]  สาธกมาห  ยถาหุตฺยาทึ  ฯ  อาจริยา  ยถา  ก ึ อาหุ 
นิรา...ทสฺสนาติ  วจน  อาจริยา  อาหุ  ฯ  นิราวชชฺ  จิตฺต  กถ 
โหติ  เอต  วจน  นหิ  สมมฺต  เนว  กถติ  อาจริเยหิ 
                                                อภิ.๑๔๘  
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นิราวชฺชน  จิตฺต  น  โหติ  อิติ  นิยโม  น  โหติ  กสมฺา  อาวชฺช 
วินา  วชฺเชตฺวา  นิโรธา  ปร  ผลทสฺสนา  ผลุปฺปชชฺนสฺส  ทสฺสนโตติ 
โยชนา  ฯ 
        นตฺถ ิ อาวชฺช  ยสฺส  ต  นิราวชฺช  ฯ  กถสทฺโท  ปฏิเสธ- 
วาจโก  ฯ  กถ  โหตีติ  น    โหติตฺยตฺโถ  ฯ  หิสทฺโท  เอวสทฺทตฺโถ  ฯ 
ผลสฺส  ทสฺสน  ผลทสฺสน  ฯ 
        นิราวชชฺนฺติ  จิตฺตนฺติ  วิเสสน  ฯ  กถนฺติ  โหตีติ  ปฏิเสโธ  ฯ 
จิตฺตนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อิติ  เอตนฺติ 
สรูป  ฯ  เอตนฺติ  สมฺมตนฺติ  กมฺม  ฯ  นิยโมติ  โหตีติ  ปเท 
กตฺตา  ฯ  วินาติ  ผลทสฺสนาติ  ปเท  วิเสสน  ฯ  อาวชฺชนฺติ  วินาติ 
กมฺม  ฯ  นโิรธาติ  ผลาติ  อปาทาน  ฯ  ผลทสฺสนาติ  น  โหตีติ 
ปเท  เหตุ  ฯ  อิตีติ  อาหูติ  กมฺม  ฯ 
        [๔๓๓]  อิท  จิตฺต  ปฺจกิจฺจวนฺตนฺติ  มนสิกตฺวา  โจทโก 
ปุจฺฉนฺโต  อาห  เกนาตฺยาทึ  ฯ  เกน...อิติ  ปุจฺฉา  ฯ 
        เกนาติ  กิจฺเจนาติ  วิเสสน  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
กิจฺเจนาติ  ปวตฺตตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิทนฺติ  จิตฺตนฺติ  วิเสสน  ฯ 
จิตฺตนฺติ  ปวตฺตตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ 
        [๔๓๔]  ตทารมฺมณาตฺยาทิ  วิสชฺชน  ฯ  ตทา...เจน  อิท 
จิตฺต  ตาว  ปม  น  ปวตฺตติ  กสฺมา  ชวนา...หณโต 
สนฺตี...เจน  อิท  จิตฺต  นาป  ปวตฺตติ  กสฺมา  ยถาส... 
                                        อภิ.๑๔๘  
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อปฺปวตฺตนโต  ปฏ.ิ..เมว  วจน  นตฺถิ  ปริ  ...  ปน  ภวสฺส 
องฺคภาวโต  การณภาวโต  ภวงฺคกิจฺเจน  อิท  จิตฺต  ปวตฺตติ  อิติ 
วจน  ยุตฺต  สิยาติ  โยชนา  ฯ 
        ตทารมฺมณ  เอว  กิจฺจ  ตทารมฺมณกิจฺจ  ฯ  ชวนสฺส 
อารมฺมณ  ชว...มณ  ฯ  น  คหณ  อคฺคหณ  ฯ  อปสทฺโท 
เหฏา  นการ  เปกฺขติ  ฯ  สนฺตีรณ  เอว  กิจฺจ  สนตีฺรณกิจฺจ  ฯ 
สมฺปฏิจฺฉิยิตฺถาติ  สมฺปฏจฺิฉิต  ย  อารมฺมณ  สมฺปฏิจฺฉนฺนจิตฺเตน 
สมฺป...อิติ  ตสฺมา  ต  อารมฺมณ  สมฺปฏิจฺฉิต  ฯ  สนฺตีรณสฺส 
วโส  กิจฺจ  สนฺตี...วโส  ฯ  น  ปวตฺตน  อปฺปวตฺตน  ฯ  ปฏิสนฺธ ิ
จ  จุติ  จ  ปฏสินฺธิจุติโย  ฯ  เอวสทฺโท  อวตฺตพฺพ  นิวตฺเตติ  ฯ 
ปริ  สมนฺตโต  เสโส  ปริเสโส  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ภวตีติ 
ภโว  โย  ธมมฺโม  ฯ  องฺคสฺส  ภาโว  องฺคภาโว  ฯ  ภวงฺค  เอว 
กิจฺจ  ภวงฺคกิจฺจ  ฯ 
        ตทา...เจนาติ  ปวตฺตตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตาวาติ  น   
ปวตฺตตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ชว...ณสฺสาติ  อคฺคหณาติ  กมฺม  ฯ 
อคฺคหณโตติ  น  ปวตฺตตีติ  เหตุ  ฯ  นาปติ  ปฏิเสโธ  ฯ  สนฺตี... 
เจนาติ  ปวตฺตตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ยถา...ตสฺสาติ  สนฺตีรณาติ 
กมฺม  ฯ  สนตีฺ...เสนาติ  อปฺปวตฺตนโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
อปฺปวตฺตนโตติ  นาป  ปวตฺตตีติ  เหตุ  ฯ  ปฏิ...ตีสติู  วตฺตพฺพ- 
เมวาติ  อาธาโร  ฯ  วตฺตพฺพเมวาติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๘  
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        ปฏิสนธฺิ...นตฺถีติ  เอตฺถ  เอตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปฏิสนฺธิคฺ- 
คหณกาลภาวโต  ปฏิสนธฺิจุติกิจฺเจน  อิท  จิตฺต  น  ปวตฺตติตฺยา- 
ธิปฺปาโย  ฯ 
        ปริเสสโตติ  ยุตฺตนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ภวสฺสาติ 
องฺคาติ  สมฺปทาน  ฯ  องฺคภาวโตติ  ปวตฺตตีติ  เหตุ  ฯ  ภว...เจนาติ 
ปวตฺตตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  วจนนฺติ  สรูป  ฯ  วจนนฺติ 
สิยาติ  กตฺตา  ฯ  ยุตฺตนฺติ  วจนนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  สิยาติ 
กตฺตุวาจก  นปิาตปท  ฯ 
        [๔๓๕]  อตฺตโน  วจน  อาจริยวจเนน  สาเธนฺโต  อาห 
อาจริยาตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  อาจ...เรนาป  อย  อตฺโถ  ทสฺสิโตว  ฯ 
        อาจ...เรนาปติ  ทสฺสิโตติ  กตฺตา  ฯ  อาจริโย  จ    โส 
ธมฺมปาลตฺเถโร  จาติ  อาจ...เถโร  อภิธมฺมานุฏีกาการคณทฺริ- 
ติตฺถวิหารวาสี  ธมฺมปาลาจริโย  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  มยา 
อยมตฺโถ  วุตฺโตติ  าเปติ  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  อยมตฺโถติ 
อิท  จิตฺต  ภวงฺคกิจฺเจน  ปวตฺตตีติ  ฯ  อยมตฺโถติ  ทสฺสิโตติ 
กมฺม  ฯ  เอวสทฺโท  สนฺนฏิาโน  ฯ  วุตฺต  หิ  อนฏุกีาย 
อุเปกฺขา...อุปฺปชฺชตีติ  เอตฺถ  เกน  กิจเจน  อุปฺปชฺชตีติ  ตทา- 
รมฺมณกิจฺจ  ตาว  น  โหติ  ชวนารมฺมณสฺส  อนาลมฺพนโต  นป 
สนฺตีรณกิจฺจ  ตถา  อปฺปวตฺตนโต  ปฏสินฺธิจุตีสุ  วตฺตพฺพเมว 
                                        อภิ.๑๔๘  
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นตฺถิ  ปริเสสโต  ภวงฺคกิจฺจนฺติ  ยุตฺต  สิยา  น  หิ  ปฏิสนฺธิภูตเยว 
จิตฺต  ภวงฺคนฺติ  วุจฺจตีติ  ฯ 
        [๔๓๖]  ยทิ  จิตฺต  ภวงฺคกิจฺเจน  ปวตฺตติ  วุจฺจมาน- 
ปฏิสนฺธิภงฺคาน  วุจฺจมานสมานตา  กถนฺติ  โจทน  สนฺธายาห 
ยมฺปนาตฺยาทึ  ฯ  ปฏิสนธฺิ...โต  จ  ย  ปน  สมานต  อาจริโย 
ปฏิสนฺธิภวงฺคฺจาติ  อาทินา  วกฺขติ  ต  สมานต  เยภุยฺยโต 
วกฺขติ  อิติ  สนฺนิฏาน  ทฏพฺพ  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิสเสตฺโถ  ฯ  ปฏิสนธฺิ  จ  ภวงฺคฺจ  ปฏิสนฺธ-ิ 
ภวงฺคานิ  ฯ  ธมฺมโตติ  ผสฺสาทิธมฺมโต  ฯ  อารมฺมณโตติ  กมฺม- 
กมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺตารมฺมณโต  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  สมานาน 
ภาโว  สมานตา  ฯ 
        ยนฺติ  สมานตนฺติ  วิเสสน    ฯ  ปฏิ...คานนฺติ  สมานตนฺติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ธมฺม...ณโต  จาติ  ทฺวย  สมานาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
สมานตนฺติ  วกฺขตีติ  กมฺม  ฯ  เยภุยฺยโตติ  วกฺขตีติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ 
        [๔๓๗]  ต  เยภุยฺยโตติ  วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห 
นาตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  เอก  อิท  าน  วชฺเชตฺวา...สตา  น 
อตฺถิ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  เอก  านนฺติ  โสมนสฺสปฏิสนฺธิกสฺส 
โทมนสฺสสหคตชวนาวสาเนติ  าน  ฯ  าติ  เอตฺถาติ  าน 
                                                อภิ.๑๔๘  
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อุเปกฺขาสหคตสนฺตีรณ  เอตฺถ  โทมนสฺสสหคตชวนอนนฺตรสงฺขาเต 
าเน  าติ  อิติ  ตสฺมา  ต  อนนฺตรสงฺขาต  าน  นาม  ฯ 
วิสทิสาน  ภาโว  วิสทิสตา  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อิท  เอกนฺติ  านนฺติ  วิเสสน  ฯ 
านนฺติ  วชฺเชตฺวาติ  กมฺม  ฯ  วชฺเชตฺวาติ  อตฺถีติ  วิเสสน  ฯ 
ปฏิ...คานนฺติ  วิสทิสตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิสทิสตาติ  อตฺถีติ 
กตฺตา  ฯ 
        [๔๓๘]  ตมนนฺตริตฺวาติ  ปทสฺส  อตฺถฺเจว  ธาตุรูปภาวฺจ 
าเปนฺโต  อาห  ตมนนฺต...กตฺวาติ  ฯ 
        ตมนนฺตริตฺวาติ  ปทสฺส  ต  อุเปกฺขาสหคตสนฺตีรณ 
อตฺตโน...กตฺวา  ภวงฺคปาโตว    โหติ  ตทนนฺตร  ตสฺส  อุเปกฺขา- 
สหคตสนฺตีรณสฺส  อนนฺตร  ภวงฺคปาโต  อิติ  อตฺโถ  ฯ 
        ตม...ติ  ปทสฺสาติ  อตฺโถติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตนฺติ  กตฺวาติ 
ปกติกมฺม  ฯ  อตฺตโนติ  โสมนสฺสภวงฺคสงฺขาตสฺส  อตฺตโน  ฯ 
อตฺตโนติ  อนนฺตรนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  น  อนฺตร  อนนฺตร  ฯ 
อนนฺตรสทฺทสฺส  ปมชฺฌานาทิอเนกตฺถตฺตา  อพฺยวหิตนฺติ  วิวรติ  ฯ 
พฺยวหิยเตติ  พฺยวหิต  ย  จิตฺต  อฺเน  จิตฺเตน  พฺยวหิยเต 
อิติ  ตสฺมา  ต  จิตฺต  พฺยวหิต  ฯ  อฺเน  จิตฺเตนาติ  พฺย... 
เตติ  กตฺตา  ฯ  กมฺมสาธน  ฯ  วิอวปุพฺโพ  ธา  พฺยาวธาเน 
ภาวกมฺเมสุ  ต  ยถาคมมิกาโร  โท  ธสสฺ  จาติ  จสทฺเทน  ธสฺส 
                                        อภิ.๑๔๘  
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โห  ฯ  น  พฺยวหิต  อพฺยวหิต  ฯ  อพฺยวหิตนฺติ  กตฺวาติ  ปกติ- 
กมฺม  ฯ  กตฺวาติ  ปท  ธาตุรูปสฺส  ปากฏภาวกรณตฺถ  ปกฺขิตฺต  ฯ 
น  อนนฺตร  กตฺวา  อนนฺตริตฺวาติ  วิคฺคโห  ฯ  ปุพฺพกาเลตฺยาทินา 
อนนฺตรสทฺทโต  ตฺวา  ยถา...กาโร  ฯ 
                        ธาตฺวตฺถวาจเกเนว                ปจฺจเยน  ปโยคโต 
                        นามตฺถ  ปชหิตฺวาน                ธาตุรูเป  ปติฏเตติ 
สทฺทตฺถเภทจินฺตา  ฯ  อนนฺตริตฺวาตฺยาทิโก  ธาตุรูโป  นาม 
ธาตูติ  ปวุจฺจติ  ฯ  กตฺวาติ  ภวงฺคปาโตติ  ปเท  วิเสสน  ฯ 
อธิปฺปายตฺถมาห  ตทนนฺตรนฺติ  ฯ  ตทนนฺตรนฺติ  ปาโตติ 
กาลสตฺตมี  ฯ  ตสฺส  อนนฺตร  ตทนนฺตร  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ 
อตฺโถติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๔๓๙]  กามาวจร...อิจฺฉนฺตีติ  เอตฺถ  วจเน  อธิปฺปาย 
ญาเปนฺโต  อาห  กามาตฺยาทึ  ฯ  กามาวจร...อิจฺฉนฺตีติ  เอตฺถ 
วจเน  อธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ  ฯ  กามา...มณ  อาจรยิา  อิจฺฉนฺติ 
กามา...พตฺตตฺตา  ตทารมฺมณสฺสาติ  โยชนา  ฯ 
        เอตฺถาติ  เวทิตพฺโพติ  อาธาโร  ฯ  กามา...เนเยวาติ 
อิจฺฉนฺตีติ  กาลสตฺตมี  ฯ  นนุ  กามา...สาเนติ  ปเท  เอวสทฺโท 
นตฺถิ  ก ึ มนสิกตฺวา  ปกฺขิตฺโตติ  ฯ  สจฺจ  นตฺถิ  สพฺพวาโกฺย 
เอวสทฺทผโลติ  ปริภาส  มนสิกตฺวา  กามาวจรธมฺเมสฺววาติ  ปเท 
เอวสทฺโท  อิธาเนตฺวา  ปกฺขิตฺโต  ฯ  ตทารมฺมณนฺติ  อิจฺฉนฺตีติ 
                                                อภิ.๑๔๘  
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เหตุ  ฯ  กาเม  ปวตฺตา  ตณฺหา  กามตณฺหา  ฯ  นิเทติ  ปวตฺตติ 
ผล  เอตสฺมา  การณโตติ  นิทาน  ฯ  กามตณฺหา  นิทาน  การณ 
ยสฺส  กมฺมสสฺ  ต  กามตณฺหานิทาน  กามตณฺหานิทานฺจ  ต 
กมฺมฺจาติ  กาม...กมฺม  ฯ  นิพฺพตฺตตีติ  นิพฺพตฺต  ย  ตทารมฺมณ  ฯ 
กามตณฺหานิทานกมฺมโต  นิพฺพตฺต  กาม...พตฺต  กาม...นิพฺพตฺตสฺส 
ภาโว  กาม...นิพฺพตฺตา  ฯ 
        [๔๔๐]  ตทารมฺมณ  กามตณฺหานิทานกมฺมนิพฺพตฺตมฺป  สมาน 
รูปารูปโลกุตฺตรชวนาวสาเน  อุปฺปชฺเชยฺย  กสฺมา  น  อุปฺปชชฺตีติ 
โจทน  สนฺธายาห  น  หิตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  กามต...ชนิต 
ตทารมฺมณ  อต...อุปฺปชชฺติ  การณ  กึ  อชน...ภาวโตติ  โยชนา  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  กามตณฺหา  เหตุ  ยสฺส  ต  กามตณฺหา- 
เหตุก  ฯ  ชนยิตฺถาติ  ชนติ  ย  ตทารมฺมณ  กมฺเมน  ชน...อิติ 
ต  ชนิต  ฯ  ภวน  ภาโว  ปกติ  สนฺโต  สวิชฺชมาโน  ภาโว 
สภาโว  โส  สภาโว  ตสภาโว  กามาวจรสภาโว  นตฺถิ 
ตสภาโว  ยสฺส  ชวนสฺส  ต  อตสภาว  ฯ  รูปาวจรฺจ  อรูปา- 
วจรฺจ  รูปา...จร  รูปารูปาวจรฺจ  โลกุตฺตรฺจ  รูป...ตร 
รูปารูปาวจรโลกุตฺตรฺจ  ต  ชวนฺจาติ  รูปา...วน  ฯ  ก ึ
การณนฺติ  ปททฺวย  ปมายนฺติ๑  ฯ  ชเนตีติ  ชนก  ย  กามาวจร- 
กุสลากุสล  ตทารมฺมณ  ชเนติ  อิติ  ตสฺมา  ต  กุสลากุสล 
                                        อภิ.๑๔๙ 
๑.  ปมายนฺตนฺติ  มฺเ  ฯ  สา  หิ  ปมา  วิภตฺติ  เหตุมฺหิ  วตฺตติ  ฯ  
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ชนก  ฯ  น  ชนก  อชนก  อชนกสฺส 
ชนเกน  กามาวจรกุสลากุสเลน  สมาน  กามา 
สมาน  ฯ  สมานสฺส  ภาโว  สมานตฺต  ชนเกน 
นตฺต  ชนกสมานตฺตสฺส  อภาโว  ชน...ภาโว 
สมุจฺจโย  ฯ 
        นาติ  อุปฺปชฺชตีติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ตนฺติ  อุปฺปชชฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
กาม...เกนาติ  กมฺมุนาติ  วิเสสน  ฯ  กมมฺุนาติ  ชนิตนฺติ  กตฺตา  ฯ 
ชนิตนฺติ  ตนฺติ  วิเสสน  ฯ  อตสภาวสฺสาติ  รูปา...นสฺสาติ 
วิเสสน  ฯ  รปูา...นสฺสาติ  อนนฺตรนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อนนฺ- 
ตรนฺติ  อุปฺปชฺชตีติ  อาธาโร  ฯ  กินฺติ  ปุจฺฉา  ฯ  การณนฺติ  น 
อุปฺปชฺชตีติ  เหตุ  ฯ  อช...ภาวโต  จาติ  ทฺวย  น  อุปปฺชฺชตีติ 
เหตุ  ฯ 
        [๔๔๑]  ตทารมฺมณ  อชนกตฺตา  ชนกสมานตฺตาภาวโต  จ 
รูปาวจรโลกตฺุตรชวนสฺส  อนนฺตร  อุปปฺชฺชตีติ  อตฺถสฺส  อติสงฺเขป- 
วุตฺตตฺตา  ตมตฺถ  อุปมาย  ปากฏ  กโรนฺโต  อาห  ยถาตฺยาทึ  ฯ 
หิ  สจฺจ  เคหโต...นิกฺขมติ  อฺ  ราชปุริสาทึ  คเหตฺวา  น 
 ินิกฺขมติ  ยถา  เอว  ภว...อนุพนฺธติ  ตสฺส  กามาวจรชวนสฺส 
วิส...นานิ  น  ปน  อนุพนฺธตีติ  โยชนา  ฯ 
        หิสทฺโท  ปากฏกรณตฺโถ  ฯ  ทพฺพสมฺภาร  คณฺหาตีติ  เคห 
ย  ฆร  ฯ  นกิฺขิมตุ  กาเมตีติ  นิกฺข...กาโม  ฯ  พลติ  อสฺสสิต- 
                                        อภิ.๑๔๙  
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มตฺเตน  ชีวตีติ  พาลโก  โย  ตรุณทารโก  ฯ  พล  ปาณเน 
กาเล  วตฺตมานาทินา  อโก  ฯ  ชเนตีติ  ชนโก  ปตา  ฯ  เตน 
ชนเกน  สทโิส  ตสทิโส  จูฬปตาทิ  ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
รฺโญ  ปุรโิส  ราชปุริโส  ราชปุริโส  อาทิ  ยสฺส  ชนสฺส  โส 
ราชปุริสาทิ    ฯ  อาทิสทฺเทน  อมจฺจปุริสาทีน  คหณ  ฯ  ภวงฺคสฺส 
วิสโย  ภวงฺควิสโย  กมฺมาทิอารมฺมณ  ฯ  อฺตฺถาติ  อฺสฺมึ 
รูปาทิอารมฺมเณ  ฯ  ปวตฺตตีติ  ปวตฺตมาน  ย  ตทารมฺมณ  ฯ 
ชเนตีติ  ชนก  ย  กมฺม  ตทารมฺมณ  ชเนติ  อิติ  ตสมฺา  ต 
กมฺม  ชนก  ฯ  ชนเกน  สทิส  ตสทิส  ฯ  วาสทฺโท  อฏานปฺปยุตฺโต 
สมุจฺจโย  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
        ยถาสทฺโท  อุปมา  ฯ  เคหโตติ  พหีติ  อปาทาน  ฯ  นิกฺข... 
กาโมติ  พาลโกติ  วิเสสน  ฯ  พาลโกติ  นิกฺขมตีติ  กตฺตา  ฯ 
ชน...ทิส  วาติ  ทฺวย  คเหตฺวาติ  กมฺม  ฯ  องฺคุลิยนติฺ  คเหตฺวาติ 
อาธาโร  ฯ  คเหตฺวาติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  นาติ  คเหตฺวาติ 
ปฏิเสโธ  ฯ  อฺนฺติ  ราชปุริสาทินฺติ  วิเสสน  ฯ  ราช...สาทินฺติ 
คเหตฺวาติ  กมฺม  ฯ  เอว  อุปเมยฺย  ฯ  ภว...ยโตติ  อฺตฺถาติ 
อปาทาน  ฯ  อฺตฺถาติ  ปวตฺตมานนฺติ  อาธาโร  ฯ  ปวตฺตมานนฺติ 
ตทาลมฺพนนฺติ  วิเสสน  ฯ  ตทาลมฺพนนฺติ  อนุพนฺธตีติ  กตฺตา  ฯ 
ชนกนฺติ  กามา...สลนฺติ  วิเสสน  ฯ  กามา...สลนฺติ  อนุพนฺธตีติ 
กมฺม  ฯ  ตสทิส  วาติ  กามา...ชวนนฺติ  วิเสสน  ฯ  กามา...ชวนนฺติ 
                                        อภิ.๑๔๙  
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อนุพนฺธตีติ  กมฺม  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ตสฺสาติ  วิสทิสานีติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  วิสทิสานีติ  มห...นานีติ  วิเสสน  ฯ  มห...นานีติ 
อนุพนฺธตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๔๔๒]  ตถา  อาจริยา  กามา...อิจฺฉนฺติ  พฺรหฺมาน  ตทารมฺมณ 
น  อิจฺฉนฺติ  กสฺมา  ตทา...อภาวโตติ  โยชนา  ฯ 
        กามาวจเร  ปวตฺเต  สตฺตา  กามาวจรสตฺตา  ฯ  อุปร ิ ฐิโต 
เอวสทฺโท  อาเนตฺวา  ปกฺขิตฺโต  ฯ  น  พฺรหฺมานนฺติ  เอวผล  ฯ 
ตทารมฺมณสฺส  อุปนิสฺสโย  ตทา...สโย  ฯ  กามาวจรา  จ  สา 
ปฏิสนฺธิ  จาติ  กามา...สนฺธิ  ฯ  วิชายตีติ  พีช  ย  ผล  ฯ 
วิปุพฺโพ  ชน  ชนเน  กฺวิ  จ  กฺวิโลโป  จ  ธาตฺวนฺตสฺส  โลโป 
กฺวิมฺหิ  โท  ธสฺส  จาติ  จสทิเทน  วสฺส  โพ  กฺวจาทิมชฺฌุตฺยาทินา 
ทีโฆ  ฯ  กามาวจรปฏิสนฺธิ  เอว  พีช  กามา...พีช  ฯ  ตถาสทฺโท 
อุปสหารตฺโถ  ฯ 
        กามาว...นเมวาติ  อิจฺฉนฺตีติ  สมฺปทาน  ฯ  ตทาลมฺพนนฺติ 
อิจฺฉนฺตีติ  กมฺม  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  พฺรหฺมานนฺติ  อิจฺฉนฺตีติ 
สมฺปทาน  ฯ  ตทาร...สยสสฺาติ  กามา...ชสฺสาติ  วิเสสน  ฯ 
กามาว...พีชสฺสาติ  อภาวโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อภาวโตติ  น 
อิจฺฉนฺตีติ  เหตุ  ฯ 
        [๔๔๓]  ตถา  อาจริยา  กามา...เตสุ  ตทารมฺมณ  อิจฺฉนฺติ 
อิตเรสุ  อารมฺมเณสุ  ตทารมฺมณ  น  อิจฺฉนฺติ  กสฺมา  อิตเรส 
อารมฺมณาน  ตทารมฺมเณน  อปริจิตตฺตาติ  โยชนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๔๙  
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        ตทาสทฺโท  อุปสหาโร  ฯ  กามา...เสฺววาติ  อาล...เตสูติ 
วิเสสน  ฯ  อาล...เตสูติ  อิจฺฉนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ 
 ิอิตเรสูติ  มหคฺคตโลกุตฺตรปฺตฺติธมฺเมสุ  น  อิจฺฉนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
อปริจิตตฺตาติ  น  อิจฺฉนฺตีติ    เหตุ  ฯ  น  ปริจิยนฺเตติ  อปริจิตานิ 
ยานิ  รูปาวจราทิอารมฺมณานิ  ตทารมฺมเณน  น  ปริจิยนฺเต  อิติ 
ตสฺมา  ตานิ  อารมฺมณานิ  อปริจิตานิ  ฯ  กมฺมสาธน  ฯ  อปริจิตาน 
ภาโว  อปริจิตตฺต  ฯ 
        [๔๔๔]  อปริจิตตฺตาติ  วจน  อุปมาย  ปากฏ  กโรนฺโต 
อาห  ยถาตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  โส  พาลโก  ชน...คจฺฉนฺต 
ชนก  ตสทิส  วา  อนนุ...พนฺธติ  ยถา  เอว  อิทมฺป  ตทารมฺมณ 
รูปา...ปวตฺต  ต  กามาวจรชวน  นานุพนฺธติ  ฯ 
        หิสทฺโท  ปากฏกรณตฺโถ  ฯ  วาสทฺโท  านปฺปยุตฺโต 
สมุจฺจโย  ฯ  อนุคจฺฉตีติ  อนุคจฺฉนฺโต  โย  ทารโก  ฯ 
อปสทฺโท  ครหตฺโถ  ฯ  อริยเตติ  อรฺ  ย  วน  ผลาทิกาเมหิ 
ชเนหิ  อริยเต  ตปฺปเต  อิติ  ตสฺมา  ต  วน  อรฺ  ฯ  อร 
ตปฺปเน  กาเล...ณฺวาทโยติ  อฺปจฺจโย  ทฺวิตฺต  ฯ  อรฺ 
อาทิ  ยสฺส  านสฺส  ต  อรฺาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  นทีปพฺพตาทีน 
คหณ  ฯ  น  ปริจิยเตติ  อปริจิต  ต  าน  ทารเกน  น  ปริจิยเต 
อิติ  ตสฺมา  ต  าน  อปริจิต  ฯ  อปริจิตฺจ  ต  านฺจาติ 
อป...าน  ฯ  คจฺฉตีติ  คจฺฉนฺโต  โย  ปตาทิชโน  ฯ  น 
                                                อภิ.๑๔๙  
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อนุพนฺธิตฺวา  อนนุพนฺธิตฺวา  ฯ  เคหสฺส  ปมุข  ปมขุ  ฯ  ยตฺถ 
หิ  สาธุชนาป  นิสีทนฺติ  เคหสฺส  จตูสุ  มุเขสุ  ตเทว  ปมุข 
นาม  ฯ  อฺชติ  ตตฺถ   ิต  อติสุนฺทรตาย  อภิอฺเชตีติ  องฺคณ 
ย  าน  วิวตฺตฏาน  ฯ  อฺช  อฺชเน  ยุ  ฯ  ปมุขสฺส  องฺคณ 
ปมุขงฺคณ  ปมุขงฺคณ  อาทิ  ยสฺส  านสฺส  ต  ปมขุงฺคณาทิ  ฯ 
อาทิสทฺเทน  กีฬามณฺฑลวีถิจตุกฺกาทีน  คหณ  ฯ  ปริจิตฺจ  ต 
านฺจาติ  ปริจิตฏาน  ฯ  เอวสทฺโท  อปริจิตฏาน  นิวตฺเตติ  ฯ 
อนุพนฺธตีติ  อนุปฺปวตฺตติ  ฯ  อปสทฺโท  ทารก  อเปกฺขติ  ฯ 
รูปาวจร  อาทิ  ยสฺส  อารมฺมณสฺส  ต  รูปาวจราทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน 
รูปาวจรโลกตฺุตรปฺตฺตีน  คหณ  ฯ  อปริจิตฺจ  ต  อาลมฺพนฺจาติ 
อปริจิตาลมฺพน  รูปาวจราทิ  จ  ต  อปริจิตาลมฺพนฺจาติ 
รูปา...พน  ฯ  ปวตฺตตีติ  ปวตฺต  กามาวจรชวน  ฯ  ตนฺติ 
กามาวจรกุสลากุสลกฺริยาชวน  ฯ 
        ยถาสมฺโท  อุปมา  ฯ  โส  พาลโกติ  อนุพนฺธตีติ  กตฺตา  ฯ 
ชน...ทิส  วาติ  ทฺวย  อนุคจฺฉนฺโตปติ  กมฺม  ฯ  อนุคจฺฉนฺโตปติ 
พาลโกติ  วิเสสน  ฯ  อรฺญาทินฺติ  อป...านนฺติ  วิเสสน  ฯ 
อป...านนฺติ  คจฺฉนฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  คจฺฉนฺตนฺติ  ชน...ส  วาติ 
วิเสสน  ฯ  อนนุพนฺธิตฺวาติ  อนุพนฺธตีติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  ปม.ุ.. 
ทิมฺหีติ  ปร.ิ..าเนติ  วิเสสน  ฯ  ปริจิ...เนเยวาติ  อนุพนฺธตีติ 
อาธาโร  ฯ  เอว  อุปเมยฺย  ฯ  อิทมฺปติ  นานุพนฺธตีติ  กตฺตา  ฯ 
                                        อภิ.๑๔๙  
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รูปาว...ลมฺพนนฺติ  อารพฺภาติ  กมฺม  ฯ  อารพฺภาติ  ปวตฺตนฺติ 
สมานกาลกิริยา  ฯ  ปวตฺตนฺติ  ตนฺติ  วิเสสน  ฯ  ตนฺติ  นานุพนฺธตีติ 
กมฺม  ฯ 
        [๔๔๕]  ตทารมฺมณสฺส  กามาวจราลมฺพเนเยว  ปวตฺตเน 
อฺมฺป  เหตุ  าเปนฺโต  อาห  อปจาติอาทึ  ฯ  อปจ 
อปโร  นโย  กาม...ตตฺตาป  เอต  ตทารมฺมณ  กาม...อิติ  อย 
อตฺโถ  มยา  วุตฺโตว  ฯ 
        กามตณฺหาย  อายตฺต  ปฏิพทฺธ  กามตณฺหายตฺต  กาม- 
ตณฺหายตฺตฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  กามตณฺหายตฺตกมฺม  ฯ 
ชนยิตฺถาติ  ชนิต  ย  ตทารมฺมณ  ฯ  กามตณฺหายตฺตกมฺเมน  ชนิต 
กาม...ชนิต  กาม...ชนิตสฺส  ภาโว  กาม...ตตฺต  ฯ  อปสทฺโท 
อปริจิตตฺตาติ  เหตุ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  กามตณฺหาย  อาลมฺพนานิ 
กาม...นานิ  ฯ  ปริจิตา  จ  เต  ธมฺมา  จาติ  ปริ...ธมฺมา  ฯ 
เอวสทฺโท  อปริจิตธมฺม  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๔๔๖]  ตทารมฺมณปฺปวตฺติยา  สุคหณตฺถ  คาถ  กโรนฺโต 
อาห  โหนฺติ  เจตฺถาทิ  อาทึ  ฯ  เอตฺถ  ตทารมฺมณปฺปวตฺตา- 
ปวตฺตฏาเน  ชนก...เสน  วาติ  คาถาโหนฺติ  จาติ  โยชนา  ฯ 
จสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  เอตฺถาติ  โหนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
        ชนก  ตสมาน  วา  ชวน  ตทาลมฺพ  พาลทารกลีลา  วิย 
อนุพนฺธติ  อฺ  มหคฺคตโลกุตฺตรชวน  ตทาลมฺพ  พาลทารกลีลยา 
                                                อภิ.๑๔๙  
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พาลทารกลีลา  วิย  น  ตุ  อนุพนฺธติ  พฺรหฺมานมฺป  พีชสฺส  อภาวโต 
ตทาลมฺพ  นตฺถิ  ห ิ สจฺจ  กามาวจรสฺ ิต  ปฏิสนฺธมิโน 
อิมสฺส  ตทาลมฺพนสฺส  พีช  การณ  โหติ  ปริจิเตเยว  าเน  ต 
อิท  ตทาลมฺพ  พาลโก  วิย  อนุยาติ  อิติ  ตสฺมา  อฺตฺถ 
อปริจิตฏาเน  น  อนุยาติ  วา  ตณฺหาวเสน  เอต  ตทาลมฺพ 
กามตณฺหาลมฺพเนสุ  ปรจิิตธมฺเมเสฺวว  โหตีติ  โยชนา  ฯ 
        ชเนตีติ  ชนก  ย  กุสลากุสลวิปาก  ฯ  สเมตีติ  สมาน 
ย  กรฺิยาชวน  ฯ  เตน  สมาน  ตสมาน  เตน  กุสเลน  ฯ 
วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  ตุสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ทรติ  ต๑  กีฬตีติ 
ทารโก  โย  ปุคฺคโล  ทรติ  กีฬติ  อิติ  ตสฺมา  โส  ปุคฺคโล 
ทารโก  ฯ  ทร  กีฬาย  ณฺวุ  ฯ  พาโล  เอว  ทารโก  พาล- 
ทารโก  ฯ  ลลีน  อนุกรณ  ลีลา  ทารกลีลา  ฯ  ภาวสาธน  ฯ 
ลล  อุปเสวาย  อิตฺถิยมติยโว  วาติ  อ  กฺวจิ  ธาตุอาทินา  ลกาเร 
อสฺสี  อิตฺถิยมโต  ฯ  พาลทารกสฺส  ลลีา  พาลทารกลีลา  ตาย 
พาลทารกลีลยา  ฯ  พาลทารกลีล  อิติป   ิต  ฯ  อิตฺถยิมโต 
อาปจฺจโย  กตฺตริ  จาติ  จสทฺเทน  ปมตฺเถ  ตติยา  ฯ  พาลทารก- 
ลีลายาติ  วตฺตพฺเพ  คาถาพนฺธนวเสน  เตสุ  วุฑฺฒีติ  อาทินา  อาการสฺส 
อการ  กตฺวา  พาลทารกลลียาติ  วุตฺต  ฯ  พฺรหฺมานมฺปติ  ปสทฺโท 
น  เกวล  ตทาลมฺพ  มหคฺคตโลตุตฺตรชวน  นานุพนฺธตีติ  าเปติ  ฯ 
กึ  พีชนฺติ  อาห  อิมสฺสาตฺยาทึ  ฯ  หสิทฺโท  ทฬฺห ี ฯ  มนติ 
๑.  อติเรกมิทนฺติ  มฺเ  ฯ 

                                                อภิ.๑๔๙  
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ชานาตีติ  มโน  ฯ  ปฏิสนธฺิ  เอว  มโน  ปฏิสนฺธิมโน  ฯ  กามา- 
วจเร  อิติ  สฺ ิต  กามา...สฺ ิต  ย  จิตฺต  ฯ  เอวสทฺโท 
นาฺตฺถาติ  นิวตฺเตติ  ฯ  ตณฺหาย  วสน  ตณฺหาวโส  ฯ  วาสทฺโท 
วิกปฺปตฺโถ  ฯ 
        ชนก  ตสมาน  วาติ  ชวนนฺติ  วิเสสน  ฯ  ชวนนฺติ  อนุพนฺธตีติ 
กมฺม  ฯ  ตทาลมฺพนฺติ  อนุพนฺธตีติ  กตฺตา  ฯ  อฺนฺติ  น 
ตุ  อนุพนฺธตีติ  กมฺม  ฯ  ตทาลมฺพนฺติ  น  ตุ  อนุพนฺธตีติ  กตฺตา  ฯ 
พาลทา...ลยาติ  อุปมา  ฯ  วิยสทฺโท  อาเนตฺวา  โยเชตพฺโพ  ฯ 
พีชสฺสาติ  อภาวาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อภาวโตติ  นตฺถติี  เหตุ  ฯ 
ตทาลมฺพนฺติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  พฺรหมฺานมฺปติ  นตฺถีติ  สมฺปทาน  ฯ 
อิมสฺสาติ  พีชนฺติ  สมฺพนโฺธ  ฯ  กามา... ิตนฺติ  ปฏิสนฺธิมโนติ 
วิเสสน  ฯ  ปฏิสนฺธิมโนติ  โหตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  พีชนฺติ  โหตีติ 
วิกติกตฺตา  ฯ  าเนติ  อนุยาตีติ  อาธาโร  ฯ  ปริจิเตเยวาติ 
าเนติ  วิเสสน  ฯ  ต  อิทนฺติ  อนุยาตีติ  กตฺตา  ฯ  พาลโกติ 
อุปมา  ฯ  อิตีติ  น  อนุยาตีติ  เหตุ  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ 
อฺตฺถาติ  น  อนุยาตีติ  อาธาโร  ฯ  ตณฺหาวเสนาติ    โหตีติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ 
        ชนก  ตสมาน  วา...พาลทารกลีลยาติ  อย  คาถา  ยถา 
หิ  เคหโต...มหคฺคตโลกุตฺตรชวนานีติ  อิท  สนฺธาย  พนฺธา 
พีชสฺสาภาวโต  นตฺถ.ิ..สฺ ิตนฺติ  คาถา  ตถา  กามาวจร- 
                                        อภิ.๑๔๙  
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สตฺตานเมว...อภาวโตติ  อิท  สนฺธาย  พนฺธา  าเน  ปริจิเต- 
เยว...นาฺตฺถาติ  คาถา  ตถา  กามาวจรธมฺเมเสฺวว... 
นานุพนฺธตีติ  อิท  สนฺธาย  พนฺธา  โหติ  ตณฺหาวเสน  วาติ 
เอกปาโท  อปจ...วายมตฺโถติ  สนฺธาย  พนฺโธ  ฯ 
        [๔๔๗]  โจทน  ปติฏาเปตฺวา  วิสชฺเชนฺโต  อาห  นนุ 
จาติ  อาทึ  ฯ  นนูติ  โจทนตฺเถ  นิปาโต  ฯ  กามาวจรปฏิสนฺธิ- 
พีชสฺส  อภาโว  กามา...ภาโว  ฯ  จสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ตถาติ 
จสทฺทรหิตปาโป  อตฺถิ  ฯ  จกฺขุวิฺาณ  อาทิ  เยส  โสต- 
วิฺาณาทีน  ตานิ  จกขฺุวิฺาณาทีนิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  โสต- 
วิฺาณสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณาน  คหณ  ฯ  ปสทโฺท  น  เกวล 
ตทาลมฺพสฺสาภาโว  อาปชฺชตีติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
        กามาว...ภาวโตตีติ  วจนนฺติ  สรูป  ฯ  ตถาติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ 
จกฺขุ...ทีนมปิติ  อภาโวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อภาโวติ  อาปชฺชตีติ 
กตฺตา  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ 
        [๔๔๘]  จกฺขุวิฺาณาทีน  อภาโว  นาปชชฺติ  กสฺมา 
อินฺทฺริ...ยมโต  จ  ฯ 
        ปวตฺตน  ปวตฺติ  อินทฺฺริยาน  ปวตฺติ  อินฺทฺริยปฺปวตฺติ  ฯ 
อินฺทฺริยานนฺติ  จกฺขุโสตวิฺาณาน  วตฺถุทฺวารภูตาน  จกฺขุ- 
โสตินฺทฺริยาน  ฯ  ย  ปน  อภิธมฺมาวตารฏีกาย  อินทฺฺริยานนฺติ 
จกฺขุวิฺาณาทีน  วตฺถุทวฺารภูตาน  จกฺขุนฺทฺริยาน  ปฺจินฺทฺริยานนฺติ 
                                                อภิ.๑๕๐  
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วุตฺต  ต  จิตฺตสมฺภโวติ  ปท  อสลลฺกฺขิตฺวา  สามฺเน  วุตฺต  ฯ 
อินฺทฺริยปฺปวตฺติยา  อานุภาโว  อินฺทฺริ...ภาโว  ฯ  ทวฺารฺจ  วีถิ 
จ  ทฺวารวีถิโย  ฯ  ทฺวารนฺติ  จกฺขุทฺวาราทิ  ฯ  วีถีติ  จกฺขุ- 
วิฺาณาทิวีถิ  ฯ  ทฺวารวีถีน  เภโท  ทวฺาร...เภโท  ฯ  นิยมน  นยิโม 
จิตฺตาน  นิยโม  จิตฺตนิยโม  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  อินฺทฺร.ิ.. 
ยมโต  จาติ  ทฺวย  นาปชชฺตีติ  ปกติเหตุ  ฯ  อินฺทฺริย...ยมโต 
จาติ  เอตฺถายมธิปฺปาโย  จกฺขุโสตวิฺาณาน  วตฺถุภูตานิ  จกฺขุ- 
โสตินฺทฺริยานิ  ตตฺถ  ปวตฺตนฺตีติ  เตส  ปวตฺติอานุภาวโต  จกฺขุ- 
โสตวิฺาณานิ  ปวตฺตนฺติ  สติป  เตส  ปวตฺติย  วีถจิิตฺตุปฺปาโท 
นิยมิโตติ  จกฺขุวิฺาณาทีน  วิย  สมปฺฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณานมฺป 
ตตฺถ  สมฺภโว  สิทฺโธติ  ฯ 
        [๔๔๙]  มนฺทปฺปวตฺติยนฺติ  ปทสสฺ  สห  เหตุนา  อตฺถ 
าเปนฺโต  อาห  มนฺทตฺยาทึ  ฯ  มนฺทปฺปวตฺติยนฺติ  ปน  ฯ 
ปวตฺตน  ปวตฺติ  มนฺท  หตฺุวา  ปวตฺติ  มนฺทปฺปวตฺติ  ฯ 
        มรณกาเล  วตฺถุทุพฺพลตาย  วตฺถสฺุส  ทุพฺพลภาเวน  ชวนาน 
มนฺท...ติย  กามาวจรชวนานิ  ปฺจวารเมว  ชวนนฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        มรยิเต  มรณ  มรณสฺส  กาโล  มรณกาโล  ฯ  วสนฺติ 
เอตฺถาติ  วตฺถุ  จิตฺตเจตสิกา  เอตฺถ  หทยวตฺถุมฺหิ  วสนฺติ  อิติ 
ตสฺมา  ต  หทยวตฺถุ  วตฺถุ  ฯ  นตฺถิ  พล  เอตสฺส  หทยวตฺถุสฺสาติ 
ทุพฺพล  ฯ  อปฺปพลนฺตฺยตฺโถ  ฯ  ทุพฺพลสฺส  ภาโว  ทุพฺพลตา 
                                        อภิ.๑๕๐  
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วตฺถุสฺส  ทุพฺพลตา  วตฺถทุุพฺพลตา  ฯ  ภาวโยโค  ปน    วตฺถุสสฺาติ 
ปกฺขิปตพฺโพ  ฯ  มนฺทติ  อปฺปภาเวน  คจฺฉติ    ปวตฺตตีติ  มนฺโท 
โย  เวโค  ฯ  มทิ  คติย  สพฺพโต...วาติ  อ  นิคฺคหิตฺจ  ฯ 
มนฺโท...หุตฺวา  ภวตีติ  มนทฺภูโต  มนฺทภูโต  เวโค  เยส  ชวนาน 
ตานิ  มนฺทภูตเวคานิ  ฯ  มนฺทีภูตาติป  ฯ  เอว  สติ  ยทาทินา 
อีการาคโม  ฯ  มนฺทภูตเวคาน  ภาโว  มนฺท...คตฺต  ฯ  มนฺทน 
อปฺปภาเวน  คมน  ปวตฺตน  มนฺท  ฯ 
        มรณกาเลติ  วตฺถุ...ตายาติ  อาธาโร  ฯ  วตฺถ.ุ..ตายาติ 
มนฺทภูตาติ  ตติยาวิเสสน  เหตุ  วา  ฯ  มนฺท...คตฺตาติ  ปวตฺตีติ 
เหตุ  ฯ  มนทฺนฺติ  หุตฺวาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  หุตฺวาติ  ปวตฺตีติ 
สมานกาลกิริยา  ฯ  ปวตฺติยนฺติ  อาธาโร  ฯ 
        [๔๕๐]  มรณ...ทีสูติ  ปเท  อาทิ...สงฺคณฺหาติ  อาจริโย  ฯ 
        มร...สติู  ปเทติ  อาทิสทฺเทนาติ  อาธาโร  ฯ  อาทิสทฺเทนาติ 
สงฺคณฺหาตีติ  กรณ  ฯ  มุจฺฉากาลนฺติ  สงฺคณฺหาตีติ  กมฺม  ฯ 
        โปฏเก  ปฺจวารเมวาติ  เอวสทฺโท  ปฺจาตีต  นิวตฺเตติ 
น  โอน  ฯ  เตน  มรณกาเล  อปฺปเกน  จตฺตาริป  ชวนานิ 
ปวตฺตนฺติ  ฯ  เตน  อภิธมฺมาวตารฏีกาย  มรณาสนฺนวีถิทุพฺพลภาเวน 
มนฺทปฺปวตฺติตาย  จตฺตาริ  ปฺจ  วา  ชวนานิ  ปวตฺตนฺตีติ  วุตฺต  ฯ 
มุจฺฉากาเล  ปฺจป  ฉป  ชวนานิ  ปวตฺตนฺติ  ฯ  เตน  เหฏา- 
ฏีกาย  มุจฺฉามรณาสนฺนกาเล  ฉปฺปฺจป  ชวนานิ  ปวตฺตนฺตีติ 
                                        อภิ.๑๕๐  
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วุตฺต  ฯ  มุจฺฉากาเล  ฉปปฺฺจ  มรณาสนฺนกาเล  ปฺจ  ปวตฺตนฺติ- 
ตฺยาธิปฺปาโย  ฯ  สมฺโมหวิโนทนิยมฺป  มรณกาเล  ปฺเจวาติ 
วุตฺต  ฯ  สมโฺมหวิจฺเฉทนิยมฺป  มรณกาลาทีสุ  ปฺจกฺขตฺตุเมวาติ 
วุตฺต  ฯ  ตสมฺา  กามาวจรชวนานิ  สตฺตกฺขตฺตุ  ฉกฺขตฺตุเมว  วา 
ชวนฺตีติ  มุจฺฉากาเล  ฉปปฺฺจ  ชวนานิ  ปวตฺตนฺติ  มรณกาเล 
จตฺตาริ  ปฺเจว  ชวนานิ  ปวตฺตนฺตีติ  นิฏเมตฺถ  คนฺตพฺพ  ฯ 
        [๔๕๑]  ภควโต...วทนฺตีติ  วจเน  อธิปฺปาย  าเปนฺโต 
อาห  ภควโตตฺยาทึ  ฯ 
        ภค...ทนฺตีติ  ปน  ฯ  ยมก...ตโต  ปาทกชฺฌานโต 
วุฏาย...ตสสฺ  ภควโต  อาว...โหติ  อิติ  ตสฺมา  ยถา... 
ปวตฺตนฺติ  อิติ  วจน  อฏกถาจริยา  วทนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        ภฺชติ  เอเตนาติ  ภคฺโค  ภควา  เอเตน  กุสเลน  กิเลเส 
ภฺชติ  อิติ  ตสฺมา  ต  กสุล  ภคโค  ฯ  ภคฺโค  เอตสฺส 
อตฺถีติ  ภควา  เอตสฺส  พุทฺธสฺส  ฯ  ยมตีติ  ยมก  ย  ปาฏิหาริย 
ยมติ  อุปรมติ  อิติ  ตสฺมา  ต  ปาฏิหารยิ  ยมก  ฯ  ยม 
อุปรเม  สพฺพโต...วา  ณฺวุ  อนกา  ยณฺุวูน  น  วุฑฺฒิ  ฯ 
ปฏิปกฺเข  หรตีติ  ปาฏิหาริย  ย  ธมฺมชาต  ฯ  หร  หรเณ 
โณฺย  จ  ณโลปวุฑฺฒิ  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  รกาเร  อสฺสิ  เตสุ 
วุฑฺฒีติ  อาทินา  ปกาเร  อสฺส  วุฑฺฒิ  กฺวจิ  ปฏ ิ ปติสฺส  ฯ 
ยมกฺจ  ต  ปาฏิหาริยฺจาติ  ยมกปาฏิหาริย  ยมกปาฏิหาริยสฺส 
                                        อภิ.๑๕๐  
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กาโล  ยม...กาโล  ยม...กาโล  อาทิ  ยสสฺ  ปาฏิหาริยสฺส 
ต  ยม...ลาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  อยมกภูตสฺส  ปาฏิหริสฺส  กาลสฺส 
คหณ  ฯ  อุนทฺติ  ทฺรว  กโรตีติ  อุทก  ย  ชล  ฯ  อยน  ขาทตีติ 
ขนฺโธ  โย  สมุโห  ฯ  อุทกสฺส  ขนฺโธ  สมุโห  อุทกกฺขนฺโธ  ฯ 
ปวตฺติยเต  ปวตฺตน  อุทกกฺขนฺธสฺส  ปวตฺตน  อุทกกฺขนฺธปฺปวตฺตน 
อุทกกฺขนฺธปฺปวตฺตน  อาทิ  เยส  อคฺคิกฺขนฺธปฺปวตฺตนาทีน  ตานิ 
อุทก...นาทีน  ฯ  อาทิสทฺเทน  อคฺคิกฺขนฺธปฺปวตฺตนสฺส  คหณ 
น  นลีรสฺมิปวตฺตนาทีน  ฯ  อุทกกฺขนธฺปฺปวตฺตนาทีน  อตฺโถ  อุทก... 
นาทิอตฺโถ  จตุตฺถีตปฺปุริโส  ฯ  อาลปเน  จาติ  จสทฺเทน  ตทตฺเถ 
สิ  ฯ  สินฺติ  สิสฺส  อ  ฯ  อุทกกฺขนฺธอคฺคิกฺขนฺธปฺปวตฺตนาทิอตฺถนฺติป 
อตฺถิ  เอว  สติ  อาทิสทฺเทน  อฺสฺมึ  กาเล  อฺเส 
อจฺฉริยาน  ปวตฺตนกาโล  คเหตพฺโพ  ฯ  ปุรโิมว  ยตฺุโต  ฯ  กสมฺา  ฯ 
ปรมตฺถวินิจฺฉยฏีกาย  อุทกกฺขนฺธปปวตฺตนาทิอตฺถนฺติ  วุตฺตนฺตา  ฯ 
ปชฺชนฺติ  เอเตนาติ  ปาทก  ปุคฺคลา  เอเตน  ฌาเนน  อภิฺ 
ปชฺชนฺติ  อธิคจฺฉนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ต  ฌาน  ปาทก  ฯ  ปท  คติย 
ณฺวุ  ฯ  ปาทกฺจ  ต  ฌานฺจาติ  ปาทกชฺฌาน  ฯ  จตุกฺกนเย 
รูปาวจรกฺริยาจตุตฺถชฺฌาน  ปฺจกนเย  ปฺจมชฺฌาน  คเหตพฺพ  ฯ 
ฌานานิ  จ  เต  ธมฺมา  จาติ  ฌานธมฺมา  อุเปกฺเขกคฺคตา  ฯ 
อาวชฺเชตีติ  อาวชฺเชนฺโต  โย  ภควา  ฯ  อาวชฺชิยเต  อาวชฺชน 
ภาวสาธน  ฯ  วสติ  ยถารจึุ  ปวตฺตติ  ยถิจฺฉก  สมตฺเถตีติ  วส ี
                                        อภิ.๑๕๐  
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ย  จิตฺต  ฯ  วส  สมตฺถเน  มุนาทีหิ  จิ  ฯ  อาวชฺชเน  วสี  สมตฺถ 
อาวชฺชนวสี  อาวชฺชนวสิยา  ภาโว  อาวชฺชนวสิตา  อาวชฺชเน 
ยถิจฺฉก  สมตฺถภาโว  ฯ  มสิยตีติ  มตฺถก  ย  าน  ปุคฺคเลน 
มสิยติ  อิติ  ตสฺมา  ต  าน  มตฺถก  ฯ  มสิ  ปริมาเณ  กาเล 
วตฺตมานาตีเต  ณฺวาทโยติ  ถปจฺจโย  กฺวจิ  ธาตูติ  อาทินา  สสฺส 
โต  ยทาทินา  สกตฺเถ  โก  ฯ  ปชชฺน  ปตฺติ  มตฺถกสฺส  ปตฺติ 
มตฺถกปฺปตฺติ  ฯ  ต  ปร  ปธาน  ตปฺปร  กมฺมธารโย  ฯ 
อาวชฺชนวสีสงฺขาต  อาวชฺชน  ตปฺปร  ยสฺส  โส  อาวชฺชนตปฺปโร 
ยสฺส  จิตฺตาภินิหารสฺส  ฯ  อาวชฺชนวสีปธานนฺตฺยตฺโถ  ฯ  เอวสทฺโท   
อาวชฺชนมตฺต  นิวตฺเตติ  ฯ  อภินีหรณ  ปวตฺตน  อภินีหาโร 
จิตฺตวสีชวน  ฯ  จิตฺตสฺส  อภินีหาโร  จิตฺตา...หาโร  ฯ 
ฌานงฺคาวชฺชเน  อาวชฺชนจิตฺตสฺส  ปวตฺตนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อิตีติ 
ตสฺมา  จิตฺตาภินีหารสฺส  อาวชฺชนตปฺปรตฺตา  ฯ  อาวชฺชิยนฺเต 
อาวชฺชิตานิ  ยานิ  ฌานงฺคานิ  ภควตา  ฯ  ยานิ  ยานิ  อวชฺชิตานิ 
ยถาวชฺชิตานิ  ฯ  ฌานาน  องฺคานิ  ฌานงฺคานิ  ฯ  ยถาวชฺชิตานิ  ฯ 
ตานิ  ฌานงฺคานิ  จาติ  ยถา...คานิ  ยถาวชฺชิตชฺฌานงฺคานิ 
อารมฺมณานิ  เยส  ตานิ  ยถา...ฌานิ  ฯ  อฏกถาจรยิาติ 
วทนฺตีติ  ปทสฺส  กตฺตุาปนตฺถ  ปกฺขิตฺต  ฯ  อฏกถาจริยา 
วทนฺติ  น  เกจิ  อาจริยาตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
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        ภคว...วทนฺตีติ  ปน  ฯ  ภควโตติ  จิตฺตาติ  สมฺพนฺโธ 
ปจฺจเวกฺขณชวนจิตฺตานีติ  ปเทป  ฯ  ยม...ลาทีสูติ  ปวตฺตนาทีติ 
ปเท  อาธาโร  ฯ  อุท...อตฺถนฺติ  สมาปชฺชิตฺวาติ  สมฺปทาน  ฯ 
วิสุ  วิสุนฺติ  สมาปชฺชิตฺวาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ปาทกชฺฌานนฺติ 
สมาปชฺชิตฺวาติ  กมฺม  ฯ  สมาปชฺชิตฺวาติ  วุฏายาติ  ปุพฺพกาล- 
กิริยา  ฯ  ตโตติ  วุฏายาติ  อปาทาน  ฯ  วุฏายาติ  อาวชฺเชนฺ- 
ตสฺสาติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  อาวชฺเชนตฺสฺสาติ  ภควโตติ  วิเสสน  ฯ 
อาว...ตายาติ  มตฺถกาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  มตฺถ...ติยาติ  อาว... 
ปโรวาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อาว...ปโรวาติ  จิตฺตา...หาโรติ 
วิเสสน  ฯ  จิตฺตา...หาโรติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  ปวตฺตนฺตีติ 
เหตุ  ฯ  ยถา...ณานิ  จตฺตาริ  ปฺจ  วาติ  ปจฺจเว...จิตฺตานีติ 
วิเสสน  ฯ  ปจฺจ...ตานีติ  ปวตฺตนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  นิทสฺสน  ฯ 
อฏ...ริยาติ  วทนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
        ภควโต...อาวชฺเชนฺตสฺสาติ  เอตฺถายมธิปฺปาโย  ภควา  ยมก- 
ปาฏิหาริยกาเล  อุทกกฺขนธฺปฺปวตฺตนตฺถ  อภิฺาปาทก  จตุตฺถช-ฺ 
ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  ฌานโต  วุฏาติ  จตุตฺถชฌานโต  วุฏาย 
ปม  อุเปกฺข  อาวชฺชยโต  ภวงฺค  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  อุปฺปนฺนา- 
วชฺชนานนฺตร  อุเปกฺขารมฺมณาเนว  จตฺตาริ  ปฺจ  ปจฺจเวกฺขณ- 
จิตฺตานิ  ปวตฺตนฺติ  ตโต  เทฺว  ภวงฺคานิ  ตโต  ปร  เอกคฺคตา- 
รมฺมณ  อาวชฺชน  ตทนนฺตร  เอกคฺคตารมฺมณานิ  จตฺตาริ  ปฺจ 
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ปจฺจเวกฺขณจิตฺตานิ  ปวตฺตนฺติ  วีถิ  ปน  เอว  เวทิตพฺพา 
อตีตภวงฺคภวงฺคจลน  ภวงฺคุปจฺเฉโท  มโนทฺวาราวชฺชน  ปร-ิ 
กมฺมุปจารานุโลมโคตฺรภู  จตุตฺถชฺฌานนฺติ  อยเมกา  วีถ ิ อตีตภวงฺค- 
ภวงฺคจลน  ภวงฺคุปจฺเฉโท  มโนทฺวาราวชฺชน  จตฺตาริ  ปจฺจเวกฺขณ- 
จิตฺตานีติ  ทุติยวีถิ  อตีตภวงฺคภวงฺคจลน  ภวงฺคุปจฺเฉโท  มโน- 
ทฺวาราวชฺชน  จตฺตาริ  ปจฺจเวกฺขณานีติ  ตติยาวีถิ  ภควา 
อุทกกฺขนฺธ  ปวตฺเตตุกาโม  อาโปกสิณ  อารมฺมณ  กรุุมาน 
อภิฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชชฺิตฺวา  ตโต  วุฏาย 
อุทกกฺขนฺโธ  โหตุ  อุทกกขฺนฺโธ  โหตุ  อุทกกฺขนฺโธ  โหตูติ 
กามาวจรปริกมฺมจิตฺเตหิ  ปริกมฺม  กโรติ  อย  ปฐมวีถิ 
อตีตภวงฺคภวงฺคจลน  ภวงฺคุปจฺเฉโท  มโนทฺวาราวชฺชน  ปรกิมมฺ- 
อุปจาร  อนุโลมโคตฺรภู  อภิฺาจิตฺต  อภิฺาพเลน  อุทกก-ฺ 
ขนฺโธ  ปวตฺตติ  ทุติยวีถิ  ภควา  ปน  ยมกปาฏิหาริยกาเล 
อคฺคิกฺขนฺธปฺปวตฺตนตฺถ  ปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชตฺิวา  ตโต  วุฏาติ 
จตุตฺถชฺฌานโต  วุฏาย  อุเปกฺข  อาวชฺชยโต  ภวงฺค...นีติ 
ตติยวีถิ  ภควา  อคฺคิกฺขนฺธ  ปวตฺเตตุกาโม  เตโชกสิณ  อารมฺมณ 
กุรุมาน  อภิฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏาย 
อคฺคิกฺขนฺโธ  โหตูติป  เตหิ  กามาวจรจิตฺเตหิ  ปริกมฺม  กโรติ 
ปมวีถิ  อตีตภวงฺคภวงฺคจลน  ภวงฺคุปจฺเฉโท  มโนทฺวาราวชฺชน 
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ปริกมฺมอุปจารานุโลมโคตฺรภู  อภิฺาจิตฺต  อภิฺาพเลน 
อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตตีติ  ฯ 
        [๔๕๒]  ภควโตติ  วุตฺตตฺตา  จตฺตาริ  ปฺจ  ชวนานิ 
ภควโตเยว  ปวตฺตนฺติ  นฺเสนฺติ  สงฺกา  สิยา  ต  นิวตฺเตนฺโต 
อาห  ภควโตตฺยาทึ  ฯ  ภควโตติ  อิท  ปท  นิทสฺสนมตฺต 
กสฺมา  อฺเสมฺป...ตนโต  ฯ  กิสฺมฺิจิ  โปฏเก  ภควโต 
จาติ  จสทฺโท  อตฺถ ิ ฯ  จสทฺทรหิตปาโว  ยุตฺโต  ฯ  กสฺมา  ฯ 
พหูสุ  โปฏเกสุ  จสทฺทรหิตปาทสฺส  ทสฺสนโต  เจว  ปรมตฺถ- 
วินิจฺฉยฏีกาย  ภควโตติ  อิท  นิทสสนมตฺตนฺตฺยาทิวุตฺตตฺตา  จ  ฯ 
        นิทสฺเสติ  เอเตนาติ  นิทสฺสน  อาจริโย  เอเตน  ภควโตติ 
วจเนน  อฺเ  ปุคฺคเล  นิทสฺเสติ  ปกาเสติ  อิติ  ตสฺมา  ต 
วจน  นิทสฺสน  ฯ  นิทสฺสน  เอว  มตฺต  นิทสฺสนมตฺต  ฯ    มตฺต- 
สทฺโท  อนิทสฺสนภาว  นิวตฺเตติ  ฯ  เอกเทสคฺคหเณน  สพฺพสฺส 
คหณ  นิทสฺสน  ฯ  อปสทฺโท  น  ภควโตเยว  อปริปุณฺณชวนานิ 
ปวตฺตนฺตีติ  าเปติ  ฯ  เสติ  พนฺธตีติ  เสนา  ยา  จมู  อมิตฺต 
เสติ  พนฺธติ  อิติ  ตสฺมา  สา  จมู  เสนา  ฯ  สิ  พนฺธเน 
กาเล  วตฺตมานาตฺยาทินา  โน  อฺเสุ  จ  อิสฺเส  ปุน  อา  ฯ 
อกุสลธมฺมา  มิตฺตชยนตฺเถน  เสนา  วิยาติ  เสนา  ภควโต 
สาวกา  ฯ  ปรุโต  คจฺฉตีติ  ปติ  โย  เถโร  นายกตฺเถน  ปุรโต 
คจฺฉติ  ปวตฺตติ  อิติ  ตสมฺา  โส  เถโร  ปติ  ฯ  ปต  คติมฺหิ 
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มุนาทีหิ  จิ  ฯ  ธมฺเมน  เสนาน  ปติ  ธมฺมเสนาปติ  ธมฺเมน 
ธมฺมเหตุ  สาวกสงฺขาตาน  เสนาน  ปติ  สามิ  ธมฺมเสนาปติ  ฯ  ภควา 
หิ  ธมฺมราชา  ฯ  สารีปุตฺโตป  ธมฺมเสนาปติ  นาม  ฯ  ธมฺมเสนาปติ 
อาทิ  เยส  เต  ธมฺมเสนาปติอาทโย  เยส  โมคฺคลลฺานาทีน  ฯ 
เอวรูโป  สภาโว  ยสฺส  กาลสฺส  โส  เอวรูโป  ฯ  เอวนฺติ 
ยมกปาฏิหาริยสทิส  ฯ  อติอยิตพฺพานีติ  อจฺจายิกานิ  ยานิ 
กมฺมานิ  ปุคฺคเลน  สีฆตร  อยิตพฺพานิ  อิติ  ตสฺมา  ตานิ 
กมฺมานิ  อจฺจายิกานิ  ฯ  อจฺจายิกาน  กาโล  อจฺจา...กาโล  ฯ 
สีฆตร  กตฺตพฺพกมฺมาน  กาโลตฺยตฺโถ  ฯ  ปรมตฺถวินิจฺฉยฏีกาย 
อจฺจายิเก  กาเลติป  อติอจฺจายิเกติ  โอตรมาโน๑  ฯ  ปุริดมว  ยุตฺโต  ฯ 
น  ปริปูเรนฺตีติ  อปริปุณฺณานิ  ยานิ  ชวนานิ  ฯ  อปริปุณฺณานิ 
จ  ตานิ  ชวนานิ  จาติ  อป...วนานิ  ฯ  ปวตฺติยเต  ปวตฺตน  ฯ 
        ภควโตตีติ  อิทนฺติ  สรูป  ฯ  อิทนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  นิท... 
มตฺตนฺติ  อิทนฺติ  วิเสสน  ฯ  อฺเสมฺปติ  ธมฺม...ทนีนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ธมฺม...อาทีนนฺติ  ปวตฺตนาติ  สมฺปทาน  ฯ  เอวรูเปติ  อจฺจายิก- 
กาเลติ  วิเสสน  ฯ  อจฺจา..กาเลติ  ปวตฺตนาติ  อาธาโร  ฯ 
อป...นานนฺติ  ปวตฺตนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปวตฺตนโตติ  นิทสฺสน- 
มตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ 
        [๔๕๓]  อตฺตโน  วจน  สาธเกน  สาเธนฺโต  อาห  ตถา- 
ตฺยาทึ  ฯ  ตถา  จ  เตเนว  การเณน  อฏกถาย  อยฺจ.... 
๑.  อจฺจายเิก  กาเลติป  ฯ  อจฺจายิเกติ  โอรมาเนติ  มฺเ  ฯ 

                                                อภิ.๑๕๐  
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กาเลติ  วจน  พุทฺธโฆสาจริเยน  วุตฺต  ฯ  มตฺถกปฺปตฺตา  อยฺจ 
วสี  ภคว...กาเล  อฺเส  วา  ธมฺมเสนาปติอาทีน  เอวรูเป 
กาเล  ลพฺภตีติ  โยชนา  ฯ 
        จสทฺโท  เอวสทฺทตฺโถ  ฯ  อฏกถายนฺติ  วิสทฺุธิมคฺเค  ฯ 
เอโส  หิ  เตปฏกสฺส  พุทธฺวจนสฺส  อตฺถ  กเถติ  สวณฺเณติ 
ตสฺมา  วิสุทฺธิมคฺโค  อฏกถาติ  วุจฺจติ  ฯ  จสทิโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
อาวชฺชเน  ปคุณ  วสี  ฯ  วส  ปาคฺุเ  มุนาทีหิ  จิ  ฯ 
วาสทฺโท  จสทฺทตฺโถ  ฯ  โส  ภควนฺต  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  กาเลติ 
อจฺจายิกกาเล  ฯ  ธมฺมเสนาปติสฺส  ยกฺเขน  สีเส  ปหารทานกาเล 
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  นนฺโทปนนฺททมนกาเลตฺยตฺโถ  ฯ 
        ตถา  จาติ  วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  อฏกถายนฺติ  วุตฺตนฺติ 
อาธาโร  ฯ  อยฺจ...เลตีติ  ปท  วจนนฺติ  สรูป  ฯ  วจนนฺติ 
วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  อย...ปตฺตาติ  ทฺวย  วสีติ  วิเสสน  ฯ  วสีติ 
ลพฺภตีติ  กมฺม  ฯ  ภควโตติ  ลพฺภตีติ  สมฺปทาน  ฯ  ยม... 
กาเลติ  ลพฺภตีติ  อาธาโร  ฯ  อฺเส  วาติ  ลพฺภตีติ  สมฺปทาน  ฯ 
เอวรูเปติ  กาเลติ  วิเสสน  ฯ  กาเลติ  ลพฺภตีติ  อาธาโร  ฯ 
        [๔๕๔]  อย  ปน  มตฺถกปฺปตฺตา  วสี  ภควโต  ยมกปาฏิหาริเย 
ลพฺภติ  อฺเสฺจ  เอวรูเป  กาเลติ  วิสุทฺธิมคฺคปาโ  ฯ  ธมฺม- 
ปาลาจริยสฺส  มต  าเปนฺโต  อาห  จตฺตาริตฺยาทึ  ฯ  จตฺตาริ... 
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ปน  เอต  วจน  ติกฺข...ตพฺพ  ปณฺฑิเตน  อิติ  วจน  อาจ... 
เรน  วิสุทฺธิมคฺคฏีกาย  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  ภควโต  จตฺตาริ  ปจฺจ- 
เวกฺขณจิตฺตานิ  ปวตฺตนฺติ  อฺเส  ธมฺมเสนาปติอาทีน  ปฺจป 
ปจฺจเวกฺขณจิตฺตานิ  อิติ  วจน  ยุตฺต  วิย  ทิสฺสตีติ  โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  กิสฺมิฺจิ  โปฏเก  จตฺตาริ 
ปฺจ  วาติ  จปเนตนฺติ  จสทฺโท  อตฺถ ิ ฯ  จสทฺทรหิตปาโ 
ยุตฺโต  ฯ  เตชตีติ  ติกฺข  ย  อินฺทฺริย  ฯ  ติกฺข  อินฺทฺรยิ  เยส 
ปุคฺคลาน  เต  ติกฺขินฺทฺริยา    ฯ  โมทตีติ  มุท ุ ย  อินทฺฺริย 
โมทติ  น  ถทฺธติ  อิติ  ตสฺมา  ต  อินทฺฺริย  มุทุ  ฯ  มุทุ  โตเส 
กาเลตฺยาทินา  ณุ  ฯ  มุท ุ อถทฺธ  อินฺทรฺิย  เตส  เต 
มุทินฺทฺริยา  ฯ  ติกฺขินฺทฺรยิา  จ  มุทินทฺฺริยา  จาติ  ติกฺขิ...ทฺรยิา 
ติกฺขินฺทฺริยมุทินฺทฺริยาน  วโส  ติกฺขิ...วโส  ฯ  ปฺจปติ  อปสทฺโท 
น  เกวล  อฺเส  จตฺตาริ  ปวตฺตนฺตีติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  วิยสทฺโท 
จ  ภควโต  ปน...จิตฺตานิ  ภวนฺตีติ  วจนสฺส  สามฺเน 
วุตฺตตฺตา  ปกฺขิตฺโต  ฯ  ฏีกาจริเยน  หิ  อฺเส  ธมฺมเสนาปติ- 
อาทีนมฺป  จตฺตาริ  ปฺจ  ชวนานิ  ภวนฺตีติ  อิจฺฉิต  ฯ  เตน 
อภิธมฺมาวตารฏีกาย  ตตฺถ  ปมชฺฌานโตติ  วุฏาย  ปม  วิตกฺก 
อาวชฺชยโต  ภวงฺค  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  อุปฺปนฺนาวชฺชนานนฺตร  วิตกฺกา- 
รมฺมณาเนว  จตฺตาริ  ปฺจ  วา  ชวนานิ  ชวนฺตีติ  วุตฺต  ฯ 
วิสุทฺธิมคฺเคป  ปมชฺฌานโต  วุฏาย  ปม  วิตกฺก  อาวชฺชยโต 
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ภวงฺค  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  อุปฺปนฺนาวชฺชนานนฺตร  วิตกฺการมฺมณาเนว 
จตฺตาริ  ปฺจ  วา  ชวนานิ  ชวนฺตีติ  วุตฺต  ฯ 
        จตฺตาริ  ปฺจ  วาตีติ  ปท  เอตนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
เอตนฺติ  คเหตพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ  ติกฺขิ...วเสนาติ  คเหตพฺพนฺติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  วจนนฺติ  สรูป  ฯ  วจนนฺติ  วุตฺตนฺติ 
กมฺม  ฯ  ตสฺมาติ  ทิสฺสตีติ  เหตุ  ฯ  ภควโตติ  ปวตฺตนฺตีติ 
สมฺปทาน  ฯ  จตฺตารีติ  ปจฺจ...ตานีติ  วิเสสน  ฯ  อฺเสนฺติ 
ธมฺม...ทีนนติฺ  วิเสสน  ฯ  ธมฺม...ทีนนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  ปฺจ- 
ปติ  ปจฺจ...ตานีติ  วิเสสน  ฯ  อิติ  วจนนฺติ  ทิสฺสตีติ  กตฺตา  ฯ 
ยุตฺต  วิยาติ  วจนนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        [๔๕๕]  อาทิกมฺมิกสฺสาติ  ปทสฺส  อตฺถ  าเปนฺโต  อาทิ- 
กมฺมิกสฺสาติ  เปตฺวา  อาทิโต  ก...กมมฺสฺสาติ  วิวรติ  ฯ 
        อาทิโตติ  กตโยคกมฺมสฺสาติ  อปาทาน  ฯ  กริยิตฺถาติ  กต 
ย  กมฺม  ปุคฺคเลน  กริยิตฺถ  อิติ  ตสฺมา  ต  กมฺม    กต  ฯ 
อตีเต  โต  ฯ  ยุชชฺติ  ปวตฺตติ  เอเตนาติ  โยค  เอเตน  การเณน 
ฌาน  ฯ  โยคฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  โยคกมฺม  โยคฺจ  ฌานสฺส 
ปวตฺตนการณ  ต  กมฺมฺจ  โยคกมฺม  ฌานสฺส  ปวตฺตนการณ 
กมฺม  ฯ  โยคสทฺโท  อฺ  กมฺม  นิวตฺเตติ  ฯ  กต  โยคกมฺม 
เยน  โส  กตโยคกมฺโม  เยน  ปุคฺคเลน  โยคกมฺม  ฌานสฺส 
ปวตฺตนการณกมฺม  กต  โส  กต...กมโฺม  ฯ  อาทิโตติ  อาทินา  ฯ 
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อาทิโต  กต  กมฺม  เยน  โส  อาทิกมฺโม  ปุคฺคโล  ฯ 
กตสทฺทโลโป  ฯ  อาทิกมฺโม  เอว  อาทิกมฺมิโก  ฯ  สกตฺเถ 
ณิโก  ฯ  อาทิกมฺเม  นิยุตฺโต  อาทิกมมฺิโกติ  วิคฺคโห  อธิปฺเปโตติ 
าเปติ  ฯ 
        [๔๕๖]  ปมกปฺปนายาติ  เอตฺถ  วจนตฺถ  าเปนฺโต  อาห 
ปมนฺตฺยาทึ  ฯ 
        ปฐมนฺติ  นิพฺพตฺตาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  นิพฺพตฺตาติ  อปฺปนาติ 
วิเสสน  ฯ  อปฺปนา...อปฺปนาติ  ทฺวย  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ปม 
นิพฺพตฺตา  ปมกา  ตทฺธิตวิคฺคโห  ฯ  สพฺพโต  โก  ฯ 
ปกา  อปฺปนา  ปมกปฺปนา  ฯ  อิมินา  วจเนน  น  ปม- 
กปฺปนาติ  นิวาเรติ  ฯ  โปฏเก  อาทิกมฺมิกสฺส  ปน  อาทิโต 
กตโยคกมฺมสฺส  ปุคฺคลสสฺ  ปมกปฺปนาย  ปมนิพฺพตฺตอปฺปนาย 
สติ  มหคฺคตชวนานิ  เอกวารเมว  ชวนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  อภิฺา- 
ชวนานิ  จ  เอกวารเมว  ชวนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  อภิฺาชวนานิ 
จ  เอกวารเมวาติ  เอตฺตกเมว  อวตฺวา  สพฺพทาปติ  วุตฺต  ฯ 
        [๔๕๗]  ตสฺส  วจเน  อาโภค  าเปนฺโต  อาห  อภิฺา- 
ตฺยาทึ  ฯ  อภิฺา...นาย  อิติ  อธิกาโร  สิยา  อิติ  มนสิกตฺวา 
อาจริโย  สพฺพทาปติ  วจน  อาหาติ  โยชนา  ฯ 
        อภิฺา  เอว  ชวนานิ  อภิฺาชวนานิ  ฯ  ปสทฺโท 
มหคฺคตชวนานิ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  อธิกริยติ  ตตฺถ  ตตฺถ 
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นิโยชิยตีติ  อธิกาโร  โย  สทฺโท  ตตฺถ  ตตฺถ  าเน  อธิกริยติ 
นิโยชิยติ  อิติ  ตสฺมา  โส  สทฺโท  อธกิาโร  ฯ 
        อภิ...นมฺปติ  สิยาติ  สมฺปทาน  ฯ  ปม...นายาติ 
อธิกาโรติ  สรูป  ฯ  อธิกาโรติ  สิยาติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  นิทสฺสน  ฯ 
กตฺวาติ  อาหาติ  วิเสสน  ฯ  สพฺพทาปตีติ  อาหาติ  กมฺม  ฯ 
        [๔๕๘]  สพฺพทาปติ  ปทสฺส  อตฺถ  าเปนฺโต  อาห  ปม-ุ 
ตฺยาทึ  ฯ  ปมุ...ชวนฺติ  ปวตฺตนฺติ  อิติ  อตฺโถ  ฯ 
        อภิฺาชวนาน  อุปฺปชฺชน  อุปปฺตฺติ  ปม  อุปฺปตฺติ 
ปมุปฺปตฺติ  ปมุปฺปตฺติยา  กาโล  ป...กาโล  ฯ  จิณฺณา 
อาเสวิตา  วสิโย  จิณฺณวสิโย  ปุคฺคเลน  อาเสวิตา  อาวชฺชนาทิ- 
วสิโย  ฯ  จิรณฺวสีน  อุปฺปตฺติกาโล  จิณฺณวสีกาโล 
        ปมุ...กาเลติ  ทฺวย  สพฺพทาปติ  ปทสฺส  วิวรณ  ฯ 
จสทฺโท  สมจฺุจโย  ฯ  ปฺจาติ  อิทฺธิวิธิทิพฺพาโสตปรจิตฺตวิชานน- 
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติทิพฺพจกฺขูติ  ปฺจธา  ฯ  เอวสทฺโท  พหุวาร 
นิวาเรติ  ฯ  ปมุ...เล  จาติ  ทฺวย  ชวนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
ปฺจาติ  อภิ...นานีติ  วิเสสน  ฯ  อภิ...นานีติ  ชวนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ  เอก...เมวาติ  ชวนฺตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  อตีิติ 
สรูป  ฯ  อตฺโถติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๔๕๙]  มคฺคาเยว...มคฺคุปฺปาทา  ฯ  เอวสทฺโท  อวธารณ- 
กมฺมธารย  าเปติ  ฯ  อุปฺปชฺชิยเต  อุปฺปชฺชน  ฯ  มคฺคาเยวาติ 
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สฺ ี  ฯ  อุปปฺชฺชนโตติ  มคฺคุปฺปาทาติ  เหตุ  ฯ  มคฺคุปฺปาทาติ 
สฺา  ฯ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อุปฺปาทา  เย  มคฺคา  ฯ  มคฺคา  เอว 
อุปฺปาทา  มคฺคุปฺปาทา  ฯ  มคฺคเยวาตฺยาทินา  จิตฺตุปฺปาทานมิจฺเจ 
วนฺตฺยาทีสุ  มคฺคา  จ  อุปฺปาทา  จ  มคฺคุปฺปาทาติ  ทฺวนฺทฺวสมาส 
นิวาเรติ  ฯ 
        [๔๖๐]  ยถารหนฺติ  เอตฺถ  เทฺว  ตีณิ  ผลจิตฺตานิ  ตสฺสา- 
นุรูป  อุปฺปชชฺนฺตีติ  สงฺกา  สิยา  ตสฺมา  ตสฺส  ปทสฺส  อตฺถ 
าเปนฺโต  เปตฺวา  วิวรติ  ฯ 
        ยถารหนฺติ  ปน  ฯ  ปฺจม  จตุตฺถนฺติ  ทฺวย  อุปฺปนฺนาติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  วาสทฺโท  ปฺจม  จตุตฺถ  วาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
อนิยมตฺโถ  ฯ  วาสทฺโทฯ  อุปฺป...รูปนฺติ  อุปฺปชชฺนฺตีติ  ปเท 
กิริยาวิเสสน  ฯ  กิฺจาป  จตุตฺถ  ปฺจม  วาติ  วจน  จตุตฺถ- 
อุปฺปตฺยาทิวุจฺจมานานุรูปโต  วตฺตพฺพ  ปฺจม  วา  จตุตฺถ  วาติ 
วจน  ปน  เทฺว  ตีณีติ  วจนานุรูเปน  วุตฺต  ฯ  อุปฺป...รูปนฺติ 
อุปฺปชฺชนฺตีติ  ปเท  กิริยาวิเสสน  ฯ  อุปฺปนฺนา  จ  เต  มคฺคา 
จาติ  อุปฺปนฺนมคฺคา  อุปฺปนฺนมคฺคาน  อนุรูป  อุปปฺ...รูป  ฯ 
โปฏเก  อุปปฺนฺนมคฺคาน  อนุรูป  ยถารหนฺติ  วิคฺคโห  ฯ 
ยถาสทฺโท  นิปาโต  อุปฺปนฺนมคฺควาจโก  ฯ 
        [๔๖๑]  กถ  อนุรูปนติฺ  อาห  สตฺตตฺยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ 
เอกาวชฺชนวีถิยา  สตฺตชวนปรมตฺตา  จตุตฺถ...จิตฺตานิ  โหนฺติ 
ปฺจม...เทฺว  วา  ผลจิตฺตานิ  โหนฺติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๑  
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        สตฺต  จ  ตานิ  ชวนานิ  จาติ  สตฺตชวน  สตฺตชวน  ปรม 
ปมาณ  ยสฺสา  สา  สตฺตชวนปรมา  ยสฺสา  เอกาวชฺชนวีถิยา  ฯ 
สตฺตชวนปรมาย  ภาโว  สตฺต...มตฺต  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ 
เอก  อาวชฺชน  ยสฺสา  สา  เอกาวชฺชนา  ยสฺสา  วีถยิา  ฯ 
เอกาวชฺชนา  วีถิ  เอกา...วีถิ  ฯ  อุปฺปชชฺตีติ  อุปฺปนโฺน  โย 
มคฺโค  ฯ  อุปฺปนฺโน  จ  โส  มคฺโค  จาติ  อุปฺปนฺนมคฺโค  ฯ  เทฺว 
วาติ  วาสทฺโท  น  เกวล  ตีณิ  โหนฺตีติ  าเปติ  ฯ 
        สตฺต...มตฺตาติ  โหนฺตีติ  าปกเหตุ  ฯ  เอกา...วีถิยาติ 
สตฺต...มตฺตาติ  ปเท  ภาวโยโค  ฯ  จตุตฺถนฺติ  อุปฺปนฺนาติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  อุปฺปนฺนมคฺคโตติ  ปรนฺติ  อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ 
โหนฺตีติ  กิรยิาวิเสสน  ฯ  ตีณิ  ผลจิตฺตานีติ  โหนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
ปฺจมนฺติ  อุปฺปนฺนาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  อุปฺปนฺนมคฺคโตติ  ปรนฺติ 
อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ  โหนฺตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  เทฺว  วาติ  โหนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ 
        [๔๖๒]  นิโรธ...กาเลติ  ปทสฺส  นิโรธสฺส  ปพฺุพภาเคติ 
อตฺโถ  น  นโิรธสมาปชชฺนกาเลติ  อตฺโถติ  าเปนฺโต  อาห 
นิโรธตฺยาทึ    ฯ 
        นิโร...กาเลติ  ปน  ฯ  นิโรธสฺสาติ  ปุพฺพภาเคติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
นิรุชฺฌน  นโิรโธ  ฯ  ปุพฺพภาเคติ  ปท  กาเลติ  ปทสฺส  วิวรณ  ฯ 
ภชิยเตติ  ภาโค  โย  กาโล  ชเนน  ภชยิเต  วิภชิยเต  อิติ 
                                                อภิ.๑๕๑  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 386 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  386 
 
ตสฺมา  โส  กาโล  ภาโค  ฯ  ปุพฺโพ  จ  โส  ภาโค  จาติ 
ปุพฺพภาโค  ฯ  โปฏเก  นิรุชฺฌน  นโิรโธ  ฯ  สมาปชฺชิตพฺพาติ   
สมาปตฺติ  ฯ  นิโรโธ  เอว  สมาปตฺติ  นิโรธสมาปตฺติ  นิโรธ- 
สมาปตฺติยา  ปุพฺพกาโล  นิโรธ...กาโล  ฯ 
        [๔๖๓]  จตุตฺถารูปชวนนฺติ  เอตฺถ  อรูปชวนทวฺย  คหิตนฺติ 
าเปนฺโต  อาห  จตุตฺถตฺยาทึ  ฯ 
        จตุ...วนนฺติ  ปน  ฯ  กุสลกรฺิยานนฺติ  นิทฺธารณ  ฯ 
อฺญตรนฺติ  เนว...วนนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        [๔๖๔]  กสฺมา  โสตาปตฺติผล  สกทาคามิผลนฺติ  อวตฺวา 
อนาคามิผล  อรหตฺตผล  วาติ  วุตฺตนฺติ  ปุจฺฉ  สนฺธาย  ตสฺส 
วจเน  อาโภค  าเปนฺโต  อาห  อนาคามิตฺยาทึ  ฯ  อนาคามิ... 
ปชฺชนฺติ  โสตา...มิโน  น  สมาปชฺชนติฺ  อิติ  มนสกิตฺวา 
อนา...วา  อิติ  วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        อนาคามี  จ  ขีณาสโว  จ  อนา...สวา  ฯ  น  โสตาตฺยาทิ 
เอวสทฺทสฺส  ผล  ฯ  โสตาปนฺโน  จ  สกทาคามี  จ  โสตา... 
มิโน  ฯ 
        อนา...เยวาติ  สมาปชฺชนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  นโิร...ปตฺตินฺติ 
สมาปชฺชนฺตีติ  กมฺม  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  โส  โสตา...มิโนติ 
สมาปชฺชนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  นิทสฺสน  ฯ  อนา...ผล  วาตีติ 
วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
                                        อภิ.๑๕๑  
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        [๔๖๕]  อนา...ผลนติฺ  ปททฺวเย  วิภตฺติวิปลฺลาโส 
ทฏพฺโพติ  ญาเปนฺโต  วิภตฺตีติ  อาทิมาห  ฯ  เอตฺถ  อนาคามิผล 
อรหตฺตผล  วาติ  ปเท  วิภตฺติวปลฺลาโส  จ  อนา...ผเล  อิติ 
ทฏพฺโพ  ปณฺฑิเตน  ฯ 
        วิปริอสน  ปริวตฺตน  วิปลฺลาโส  ฯ  วิปริปุพฺโพ  อส  เปกฺขเน 
ภาเว  จาติ  โณ  เตสุ  วุฑฺฒิ...สา  จาติ  ริสฺส  โล  ทวิฺตฺต  ฯ 
วิภตฺติยา  วิปลฺลาโส  วิภ...ปลลฺาโส  ฯ  ปมาย  ปรวิตฺตนนฺติ 
อตฺโถ  ฯ 
        จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  วิภ...ปลฺลาโสติ  ทฏพฺโพติ 
กมฺม  ฯ  เอตฺถาติ  ทฏพฺโพติ  อาธาโร  ฯ  อนา...ผเลตีติ  ปท 
ทฏพฺโพติ  ปเท  อากาโร  ฯ 
        [๔๖๖]  สาธกมาห  เตนาตฺยาทึ  ฯ  เตน  ตสฺมา  วิภตฺติ- 
วิปลฺลาสการณา  อาจริโย  นิรุทฺเธติ  วจน  อาห  ฯ 
        ยถารหนฺติ  ปน  ฯ  เต  เต  ปุคฺคลา  ตตปุคฺคลา  อนา- 
คามิขีณาสวา  ฯ  ตตปุคฺคลาน  อนุรูป  ตต...รูป  ฯ  โปฏเก 
ตตปุคฺคลาน  อนุรูป  ยถารห  ฯ 
        [๔๖๗]  สพฺพตฺถา...ถิยนฺติ  ปน  ฯ  สก...ยฺจาติ 
วิวรณ  ฯ  สกลายปติ  ปท  สพฺพตฺถาปติ  วิวรณ  ฯ  ฌาน... 
ถิยฺจาติ  ทฺวย  สมาปตฺติวีถิยนฺติ  ปทสฺส  วิวรณ  ฯ 
                                        อภิ.๑๕๑  
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        สกเลน  สห  วตฺตตีติ  สกลา  ยา  สมาปตฺติวีถิ  ฯ 
อปสทฺโท  อวยว  อเปกฺขติ  ฯ  สมาปชฺชิตพฺพาติ  สมาปตฺติ  ยา 
ธมฺมชาติ  ฯ  ฌาน  เอว  สมาปตฺติ  ฌานสมาปตฺติ  ฌานสมา- 
ปตฺติยา  วีถิ  ฌาน...วีถิ  ฯ  ผล  เอว  สมาปตฺติ  ผลสมาปตฺติ 
ผลสมาปตฺติยา  วีถิ  ผล...วีถิ  ฯ 
        จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  สกลายปติ  ฌาน...ยฺจาติ  ปททฺวเย 
วิเสสน  ฯ  ฌาน...ยฺจาติ  ทฺวย  นตฺถิ  ลพฺภนฺตีติ  ทฺวเย 
อาธาโร  ฯ 
        สมาปตฺติวีถิย  ปน  สพฺพตฺถาปติ  เปตฺวา  สพฺพตฺถาป 
สมาปตฺติวีถิยนฺติ  ปน  ฯ  สพฺพตฺถาปติ  ปท  สมาปตฺติวีถิยนฺติ 
ปเท  ปริวตฺเตตฺวา  คจฺฉติ  สพฺพตฺถ  ลาโภ  จ  สมาปตฺติวีถิ- 
ลาโภติ  าเปตุ  ปริวตฺเตตฺวา  ปน  ฯ 
        [๔๖๘]  คาถาย  อตฺถ  าเปนฺโต  อาห  ปริตฺตาตฺยาทึ  ฯ 
ตานิ  ชวนานิ  อุกฺก...ฏิยา  สตฺตกฺขตฺตุ  สตฺตวาเร  ปณฺฑิเตน 
มตานิ  มคฺคา...เมว  ปณฺฑิเต  มตา  เอว...พหูนิป  ปณฺฑิเตน 
ลพฺภนติ  สมาป...ปวตฺตนโตติ  โยชนา  ฯ 
        ปริตฺตานีติ  ปทสฺส  สามฺเน  กามาวจรวาจกตฺตา  อุปริ 
วุจฺจมาน  ชวนานีติ  ปท  อาหริตฺวา  โยชิต  ฯ  มตาติ  ปท 
ปริตฺตานีติ  นปุสกปท  อเปกฺขิตฺวา  มตานีติ  วุตฺต  ฯ  อุทฺธริตฺวา 
กสน  อติสเยน  ปวตฺตน  อุกฺกโส  ฯ  อุปุพฺโพ  กส  คติย  ฯ  คติ 
                                                อภิ.๑๕๑  
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ปวตฺติ  ฯ  ภาเว  จาติ  โณ  เตสุ  วุฑฺฒีติอาทินา  พินฺทาคโม  ฯ 
กูฏน  ฉินฺทน  โกฏ ิ ฯ  กฏู  เฉทเน  มุนาทีหิ  จิ  ฯ  อุกฺกสา  จ 
สา  โกฏิ  จาติ  อุกฺกสโกฏิ  ฯ  มคฺโค  จ  อภิฺา  จ  มคฺคา- 
ภิฺา  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  เอวสทฺโท  พหุวาร 
นิวตฺเตติ  ฯ  อภิฺา  จ  มคฺโค  จ  อภิฺามคฺคา  ฯ  วชฺเชนฺตีติ 
วชฺชิตานิ  ยานิ  ชวนานิ  ฯ  อภิฺามคฺเค  วชฺชิตานิ  อภิ... 
ตานิ  ฯ  กสฺมา  มคฺคาภิฺา  วชฺชิตานีติ  น  วุตฺต  เอว 
วุตฺเต  อวชฺชิตานีติ  ปทจฺเฉทปฺปสงฺโค  ปาปุเณยฺย  ตนฺนิเสธนตฺถ 
อภิฺามคฺควชฺชิตานีติ  วุตฺต  ฯ  มหคฺคตานิ  จ  โลกุตฺตรานิ  จ 
มห...รานิ  มหคฺคตโลกุตฺตรานิ  จ  ตานิ  ชวนานิ  จาติ  มห... 
วนานิ  ฯ  น  ปจฺฉา  คมน  ชหาตีติ  อห  โย  ทิวโส  ฯ  หา 
จาเค  สพฺพโต...วาติ  อ  ฯ  รฺชนฺติ  เอตฺถ  กาเล  สตฺตาติ 
รตฺติ  ฯ  รฺช  ราเค  มิทาทีหิ  ติติโย  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา 
ธาตฺวนฺตโลโป  ฯ  อห  จ  รตฺติ  จ  อโหรตฺต  ฯ  อหรตฺตีติ  ปท 
ภเวยฺย  ฯ  เอเตสโม  โลเปติ  หกาเร  อสฺส  โอ  กวฺจิ  สมาสนฺต- 
คตานมการนฺโตติ  รตฺติสทฺทโต  อการาคโม  สินฺติ  สิสฺส  อ  ฯ 
อปสทฺโท  อปฺปกาล  อเปกฺขติ  ฯ  ชวนาน  ปวตฺตนโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ปวตฺติยเต  ปวตฺตน  ฯ 
        ปริตฺตานีติ  ชวนานีติ  วิเสสน  ฯ  ชวนานีติ  มตานีติ  กมฺม  ฯ 
สตฺตกฺขตฺตุนฺติ  มตานีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  อุกฺก...ฏิยาติ  มตานีติ 
                                        อภิ.๑๕๑  
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ตติยาวิเสสน  ฯ  มคฺคาภิฺาติ  มตาติ  กมฺม  ฯ  สกึ...เมวาติ  มตาติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  อว...ตานีติ  ทฺวย  มห...นานีติ  วิเสสน  ฯ  มห... 
นานีติ  ลพฺภนฺตีติ  กมฺม  ฯ  พหูนิปติ  มห...นานีติ  วิเสสน  ฯ 
สมา...ถิยนฺติ  ปวตฺตนโตติ  อาธาโร  ฯ  อโหรตฺตมฺปติ 
ปวตฺตนโตติ  อจฺจนฺตสโยโค  ฯ  ปวตฺตนโตติ  ลพฺภนฺตีติ  เหตุ  ฯ 
        [๔๖๙]  อาจริโย  อิมานิ  ชวนานิ  สมฺปณฺเฑตีติ  าเปนฺโต 
อาห  อปสทฺเทนาตฺยาทึ  ฯ  อปสทฺเทน  ปมกปฺปนาย  ปม- 
นิพฺพตฺตอปฺปนาอุปฺปตฺติกาเล  เอกวาร  ปวตฺตานิ  โลกิยชฺฌานานิ 
นิโรธานนฺตร  เอกวาร  ปวตฺต  อนฺติมผลทฺวยฺจ  มคฺคานนฺตร 
ทฺวตฺติกฺขตฺตุมฺป  ปวตฺตานิ  อิติ  เอว  จิตฺตานิ  สมฺปณฺเฑติ 
อาจริโย  ฯ 
        อปสทฺเทนาติ  ปท  สมฺปณฺเฑตีติ  กรณ  ฯ  โลกิยชฺฌานานีติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  จสทฺโท  โลกิ...นานิ  จ  อนฺติ...ยฺจาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ  นิโร...ตรนฺติ  ปวตฺตนฺติ  กาลสตฺตมี  ฯ  เอกวารนฺติ 
ปวตฺตานิ  ปวตฺตนฺติ  ทฺวเย  กริิยาวิเสสน  ฯ  อนฺติมผลทฺวย 
เอกวาร  ปวตฺตนโต  โลกิยชฺฌาเนหิ  สมาน  ตสฺมา  ต  ผลจิตฺเตหิ 
ปม  วุตฺต  ฯ  ผลจิตฺตานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  มคฺคานนฺตรนฺติ 
ปวตฺตานีติ  กาลสตฺตมี  ฯ  ทฺวตฺติกฺขตฺตุมฺปติ  ปวตฺตานีติ  กิริยา- 
วิเสสน  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  สมาปตฺติย  พหูนิ  ผลจิตฺตานิ 
ปวตฺตานีติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  อิตีติ  นิทสฺสน  ฯ 
                                        อภิ.๑๕๑  
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        [๔๗๐]  ภูมิปุคฺคลเภเทน  ปุพิพาปรนิยามิตนฺติ  วุตฺตตฺตา 
ปุพฺพาปรจิตฺตปุคฺคลเภท  วตฺตุกาโม  อาห  อิทานิตฺยาทึ  ฯ  อิทานิ 
ทุเหตุ...ตาว  ปุคฺคลาน  อนุกฺกเมน  เตส  ทุเหตุ...อาทิวจน  อาห 
อาจริโยติ  โยชนา  ฯ 
        อปาเยสุ  นิพฺพตฺตา  อาปายิกา  อาปายิกา  จ  เต  อเหตุกา 
จาติ  อาปายิกาเหตุกา  ฯ  ทุเหตุกา  จ  อเหตุกา  จ  อาปายิกาเหตุกา 
จ  ติเหตุกา  จ  ทุเห...ตุกา  เตส  วโส  ทุเห...วโส  ฯ  มคฺเค 
ติฏนฺตีติ  มคฺคฏา  เย  ปุคฺคลา  ฯ  ผเล  ติฏนฺตีติ  ผลฏา  ฯ 
มคฺคฏา  จ  ผลฏา  จ  มคฺค...ลฏา  เตส  วโส  มคฺค... 
วโส  ฯ  อุปปฺชฺชนฺตีติ  อุปฺปชฺชนกาน ิ ยานิ  วีถิจิตฺตานิ  ฯ 
วีถิยา  ปรมฺปราย  ปวตฺตานิ  จิตฺตานิ  วีถิจิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนกาน ิ
จ  ตานิ  วีถิจิตฺตานิ  จาติ  อุปฺป...ตานิ  ฯ  ปริจฺฉิชชฺน 
ปริจฺเฉโท  อุปฺปชฺชนกวถีจิิตฺตาน  ปริจฺเฉโท  อุปฺป...เฉโท  ฯ 
ทสฺสิยเต  ทสฺสน  ภาวสาธน  ฯ  อุปฺปชฺชนกวีถิจิตฺตปริจฺเฉทสฺส 
ทสฺสน  อุปปฺ...ทสฺสน  ฯ  วชชฺิยนฺตีติ  วชชฺิตพฺพานิ  ยานิ 
จิตฺตานิ  ฯ  วชฺชิตพฺพานิ  จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  วชชฺิ...ตานิ  ฯ 
        อิทานีติ  อาหาติ  กาลสตฺตมี  ฯ  ทุเห...วเสนาติ  จตุพฺ- 
พิธานนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  จตุพฺพิธานนฺติ  ปุถชฺุชนานนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ปุถุชชฺนานนฺติ  สรูปทสฺสนีย  ฯ  มคฺค...เสนาติ  อฏาติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  อฏวิธานนฺติ  อริยานนฺติ  วิเสสน  ฯ  อริยานนฺติ 
                                        อภิ.๑๕๑  
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สรูปทสฺสนีย  ฯ  อิตีติ  ทฺวาทสนฺนนฺติ  สรูปนิทสฺสน  ฯ  ทฺวาท- 
สนฺนนฺติ  ปุคฺคลานนฺติ  วิเสสน  ฯ  ปุคฺคลานนฺติ  อุปฺปชฺชนกาติ 
สมฺปทาน  ฯ  อุปฺป...นตฺถนฺติ  ทสฺเสตุนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  ปฐมนฺติ 
ทสฺเสตุนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ตาวาติ  ทสฺเสตุนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
เตสนฺติ  วชฺช.ิ..ตานีติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  วชชฺิ...ตานีติ 
ทสฺเสตุนฺติ  กมฺม  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ  อาหาติ  สมฺปทาน  ฯ  ทฺวิเห... 
นฺเจติอาทินฺติ  อาหาติ  กมฺม  ฯ 
        [๔๗๑]  อวยวตฺถ  ญาเปนฺโต  อาห  ปฏิสนฺธิตฺยาทึ  ฯ 
อิเมส  ปุคฺคลาน  ปฏ.ิ..เสน  เหตู  เทฺว  อิติ  ตสฺมา  ทฺวิ 
เหตุกา  ฯ 
        ปฏิสนธฺิ  วิฺาเณน  สห  เอกปฺุปาทาทิภาว  คตา  ปฏ.ิ.. 
คตา  ฯ  ปฏ.ิ..คตาติ  ปเทน  ปวตฺติย  อโลภาโทเส  นิวตฺเตติ  ฯ 
อโลโภ  จ  อโทโส  จ  อโลภาโทสา  เตส  วโส  อโล... 
วโส  ฯ 
        ปฏิ...คตา  เทฺวติ  ปททฺวย  เหตูติ  วิเสสน  ฯ  อโล... 
เสนาติ  เทฺวติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  เหตูติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิเมสนฺติ 
เหตูติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  ทวิฺเหตุกาติ  สฺา  ฯ  เทฺว 
เหตูติ  อิเมสนฺติ  ทฺวิเหตุกา  ฉฏ ีพหุพฺพิหิ  ฯ 
        [๔๗๒]  ตาทิสาน...ตุกา  ฯ  เต  เหตู  วิย  ทิสสฺนฺตีติ 
ตาทิสา  เย  เหตู  ฯ 
                                        อภิ.๑๕๒  
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        ตาทิสานนฺติ  เหตูนนฺติ  วิเสสน  ฯ  เหตูนนฺติ  อภาวโตติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อภาวโตติ  อเหตุกาติ  เหตุ  ฯ  อเหตุกาติ  สฺา  ฯ 
นตฺถิ  เหตุ  อิเมสนฺติ  อเหตุกา  ฯ 
        [๔๗๓]  ยท ิ อเหตุกาติ  วุตฺต  มกาโร  กิมตฺถิโยติ  อาห 
มกาโรตฺยาทึ  ฯ 
        ม  เอว  กาโร  มกาโร  ฯ  อกฺขเรหิ  การ๑  ฯ  สนฺธาน 
สนฺธิ  ปทสฺส  สนฺธ ิ ปทสนฺธิ  ปทสนฺธ ึ กโรตีติ  ปท... 
กาโร  ฯ  มกาโรติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ปท...กาโรติ  มกาโรติ 
วิเสสน  ฯ 
        [๔๗๔]  อปฺปนาชวนานิ  จ  น  ลพฺภนฺตีติ  เหตุ  าเปนฺโต 
อปฺปนา...ลพฺภนฺตีติ  เปตฺวา  วิปา...วโตติ  เหตุ  ปกขิฺปติ  ฯ 
อปฺปนา...ลพฺภนติ  กสฺมา  วิปา...วโต  ฯ 
        อาวริยติ  อปฺปน  นวิาเรตีติ  อาวรณ  โย  วิปาโก  ฯ 
วิปาโก  เอว  อาวรณ  วิปากาวรณ  ฯ  วิปาโกติ  วิเสสเนน 
กมฺมาวรณาทโย  นิวตฺเตติ  ฯ  สพฺภวน  สพฺภาโว  วิชฺชมานตา 
วิปากาวรณสฺส  สพฺภาโว  วิชชฺมานตา  วิปา...สพฺภาโว  ฯ  วิปา... 
ภาโวติป  ฯ  โสเยวตฺโถ  ฯ  ทฺวิตฺตาภาโว  วิเสโส  ฯ  ปุริม- 
ปาโฐว  วุตฺโต  ฯ 
        อปฺป...นานีติ  น  ลพฺภนฺตีติ  กมฺม  ฯ  วิปา...วโตติ  น 
ลพฺภนฺตีติ  ญาปกเหตุ  ฯ 
๑.  อกฺขรโต  กาโรติ  สทฺทนีติ  ฯ 

                                                อภิ.๑๕๒  
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        [๔๗๕]  โก  วิปาโก  วิปากาวรณนฺติ  ปุจฺฉ  สนฺธายาห 
ทฺวิเหตุตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  ทฺวิเหตุ...สนธฺี  วิปา...รณ  อิติ 
ปณฺฑิเตน  วุจฺจนฺติ  ฯ 
        ทฺวิเหตุกา  จ  อเหตุกา  จ  ทฺวิเห...ตุกา  ทฺวิเหตุกา- 
เหตุกาน  ปฏิสนฺธิ  ทฺวิเห...สนฺธิ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  ทฺวิเห...สนฺธติี  วุจฺจนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
วิปา...รณนฺตีติ  ปท  วุจฺจนฺตีติ  อากาโร  ฯ  วุจฺจตีติป  ฯ 
        [๔๗๖]  กฺริยาชวนาน  อลภเน  เหตุ  าเปนฺโต  อาห 
อปฺปนาตฺยาทึ  ฯ  อปฺป...นตฺถิ  อิติ  ตสฺมา  กฺริยา...ภนฺติ  ฯ 
        อปฺปนา  เอว  ชวน  อปฺป...วน  อปฺปนาชวนสฺส  อภาโว 
อปฺปนา...ภาโว  ฯ  เอวสทฺโท  น  วิปากาวรณโตติ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        อปฺปนา...เยวาติ  นตฺถีติ  เหตุ  ฯ  อรหตฺตนฺติ  นตฺถีติ 
กตฺตา  ฯ  อิตีติ  น  ลพฺภนฺตีติ  เหตุ  ฯ  กฺริยา...นานีติ  น 
ลพฺภนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
        นน ุ โปฏเก  ปม  กฺริยาชวนานิ  เจวาติ  วตฺวา  ปจฺฉา 
อปฺปนาชวนานิ  จ  น  ลพฺภนฺตีติ  วุตฺต  กสฺมา  ฏีกาย  กรฺิยา- 
ชวนานิ  น  ลพฺภนฺตีติ  การณ  อุปฺปฏปิาฏิยา  วุตฺตนฺติ  ปุจฺฉา  ฯ 
สจฺจ  วิปากาวรณาน  วิชชฺมานโต  อปฺปนาชวนานิ  น  ลพฺภนฺติ 
อปฺปนาชวนาภาวโต  อรหตฺต  นตฺถิ  อรหตฺตาภาวโต  กรฺิยาชวนานิ 
น  ลพฺภนฺติ  ตสฺมา  อลภนการณ  อุปปฺฏิปาฏิยา  วุตฺตนฺติ 
                                                อภิ.๑๕๒  
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วิสชฺชน  ฯ  ตสฺมา  ทฺวิเหตุกาเหตุกาน  าณสมฺปยุตฺตวิปากาน 
อลภน  วุตฺต  ฯ 
        [๔๗๗]  นน ุ าณวิปฺปยุตฺตวิปากาน  อลภน  วตฺตพฺพนฺติ 
โจทน  สนฺธาย  ตถา  าณ...น ิ จาติ  วจนสฺส  วจเน  อาโภค 
าเปนฺโต  อาห  สเหตุกนฺตฺยาทึ  ฯ  สเหตุก...จโย  อิติ  เอว 
ปาฐโต  ภควโต  ทุกปฏาเน  วุตฺตตฺตา  อเหตุ...สมภฺวติ  ทฺวิ- 
เหตุ...อุภินฺนมฺป  ติเหตุ...ลมฺพน  นตฺถ ิ อิติ  มนสิกตฺวา  อาจริโย 
ตถา  ญา...น ิ จาติ  วจน  อาหาติ  โยชนา  ฯ 
        ปน  กถน  ปาโ  ภาวสาธน  ฯ  ปสทฺโท  ทฺวิเหตุโก 
สมฺปณฺเฑติ  ฯ  นาน  เอว  กมฺม  นานากมฺม  ฯ  ปฏสินฺธิทายก- 
กมฺมโต  อฺ  ปวตฺติวิปากทายกนฺตฺยตฺโถ  ฯ  เทฺว  เหตู  ยสฺส 
ตทาลมฺพนสฺส  ต  ทฺวิเหตุก  ทฺวิเหตุกฺจ  ต  ตทาลมฺพนฺจาติ 
ทฺวิเหตุกตทาลมฺพน  ฯ  อปสทฺโท  สมภฺาวนตฺโถ  ฯ  วจิยเต 
วตฺตพฺพ  ภาวสาธน  ฯ  ทฺวิเหตุกตทาลมฺพสมฺภวนสฺส  วจนนฺติ 
อตฺโถ  ฯ  เอวสทฺโท  อวตฺตพฺพ  นิวตฺเตติ  ฯ  เอวสทฺโท  สนฺนฏิ- 
านตฺโถ  ฯ  มูล  เอว  สนธฺิ  มลูสนฺธิ  ฯ  มลูภูตา  ปฏิสนฺธิตฺยตฺโถ  ฯ 
ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ชฑตีติ  ชฑ  ยา    มูลสนฺธ ิ ชฑติ 
มุยฺหติ  อิติ  ตสฺมา  สา  มลูสนฺธิ  ชฑ  ฯ  ชฑ  ลคฺเค 
สพฺพโต...วาติ  อ  ฯ  ชฑสฺส  ภาโว  ชฑภาโว  ฯ  เกจิ  ฑสฺส 
ฬตฺต  กตฺวา  ชฬภาวโตติ  ปนฺติ  ฯ  ชฑภาวโตติ  ปาโว 
                                                อภิ.๑๕๒  
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ยุตฺโต  ฯ  อุภินฺนนฺติ  ทฺวิเหตุกาเหตุกาน  ฯ  อปสทโฺท  อวยว 
อเปกฺขติ  ฯ 
        สเหตุ...ปจฺจโยตีติ  นิทสฺสน  ฯ  ปาฐโตติ  สมฺภวตีติ 
เหตุ  ฯ  อเหตุ...นมฺปติ  สมฺภวตีติ  สมฺปทาน  ฯ  นานากมฺเมนาติ 
สมฺภวตีติ  กรณ  ฯ  ทฺวิเห...พนนฺติ  สมฺภวตีติ  กตฺตา  ฯ 
ทฺวิเห...นมฺปติ  นตฺถีติ  สมฺปทาน  ฯ  วตฺตพฺพเมวาติ  นตฺถีติ 
กตฺตา  ฯ  มลู...ธิยาติ  ชฑภาวาติ  ปเท  ภาวโยโค  ฯ 
ชฑภาวโตติ  นตฺถีติ  เหตุ  ฯ  อุภินฺนมฺปติ  นตฺถีติ  สมฺปทาน  ฯ 
ติเห...ลมฺพนนฺติ  นตฺถีติ  วุตฺตกตฺตา  ฯ  อิตีติ  นิทสสฺน  ฯ 
ตถา...กานิ  จาตีติ  อาหาติ  ปเท  กมฺม  ฯ 
        [๔๗๘]  อริสฺสจฺฉาวตารนามกคนฺถกรสฺส๑  โชติปาลตฺเถรสฺส 
วาท  ทสฺเสตฺวา  ต  นิเสเธนฺโต  อาห  อาจริยาตฺยาทึ  ฯ 
อาจริย...ลมพฺน  วตฺวา  อิธ  อิมสฺมึ  ปคฺุคลาน  วชชฺิตพฺพจิตฺต- 
ทสฺสนาธิกาเร  าณ...วเสน  โย  ปุคฺคโล  ตสฺส  ตถา  าณ- 
สมฺปยุตฺตวิปากานีติ  วจนสฺส  กตฺตา  โส  เอว  ปุคฺคโล 
ปุจฺฉิตพฺโพ  อิติ  วจน  วุตฺต  ต  ปน  วจน  ปร.ิ..วิย   ิตนฺติ 
โยชนา  ฯ 
        อาจริโย  จ  โส  โชติปาลตฺเถโร  จาติ  อาจริยโชติปาลตฺ- 
เถโร  วิเสสนุตฺตโร  อรสิฺสจฺฉาวตารนามกสฺส๑  สกฺกฏคนฺถสฺส 
๑.  เอวนาโม  คนฺโถ  สกฺกฏคนฺเถสุ  น  ทิสฺสติ  ฯ 

                                                อภิ.๑๕๒  
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การโก  โชติปาลตฺเถโร  อิธาธิปฺเปโต  ฯ  ปนสทฺโท  ปกฺขนฺตโร  ฯ 
อวิเสเสนาติ  สามฺเน  ฯ  น  วิเสโส  อวิเสโส  ฯ  วุจฺจิตฺถาติ 
วุตฺต  ย  สเหตุก  ภวงฺคนฺติ  วจน  ภควตา  ปฏาเน  วุจฺจิตฺถ 
อิติ  ตสฺมา  ต  วจน  วุตฺต    ฯ  ปสทฺโท  ทฺวิเหตุเก  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
าณสมฺปยุตฺตฺจ  ต  วิปากฺจาติ  าณ...ปาก  าณ- 
สมฺปยุตฺตวิปากสฺส  อภาโว  าณ...กาภาโว  าณ...ภาวสฺส 
วจน  าณ...วจน  ฯ  ปรหิาสน  ปริหาโส  ปริหาสสฺส  วโส 
ปริหาสวโส  ฯ  โส  เอว  ปุจฺฉิตพฺโพติ  เอวสทฺโท  อฺ  ปุคฺคล 
นิเสเธติ  ฯ  ปุจฺฉิยตีติ  ปุจฺฉิตพฺโพ  โย  ปุคฺคโล  ฯ  กโรตีติ 
กตฺตา  โย  ปคฺุคโล  อิม  คนฺถ  กโรติ  อิติ  ตสฺมา  โส 
ปุคฺคโล  กตฺตา  ฯ  ตนฺติ  โส  เอว  ปุจฺฉิตพฺโพ  โย  ตสฺส 
กตฺตาติ  วจน  ฯ  วุตฺตมฺปติ  อปสทฺโท  ครหตฺโถ  จ  ฯ  อาจริยนฺติ 
อนุรุทฺธาจริย  ฯ  เอวสทฺโท  อปุจฺฉิตฺวาติ  นิเสเธติ  ฯ  วุตฺตฺจ 
ต  วจนฺจาติ  วุตฺตวจน  โส  เอว  ปุจฺฉิตพฺโพ  โย  ตสฺส 
กตฺตาติ  วจน  ฯ 
        อาจริ...เรนาติ  วตฺวา  วุตฺตนฺติ  ทฺวเย  วุตฺตกตฺตา  ฯ 
สเหตุ...วงฺคนฺตีติ  ปท  วุตฺตตฺตาติ  อากาโร  ฯ  อวิเสเสนาติ 
วุตฺตตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  วุตฺตตฺตาติ  วตฺวาติ  เหตุ  ฯ  อเหตุ- 
กานมฺปติ  วตฺวาติ  สมฺปทาน  ฯ  ติเห...พนนฺติ  วตฺวาติ  กมฺม  ฯ 
วตฺวาติ  วุตฺตนฺติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  อิธาติ  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ 
                                        อภิ.๑๕๒  
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าณ...วจนสฺสาติ  ปริหาสวเสนาติ  ฉฏ ีกมฺม  ฯ  ปริ...เสนาติ 
วุตฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  โส  เอวาติ  ปุจฺฉิตพฺโพติ  กมฺม  ฯ 
โยติ  กตฺตาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ  ตสฺสาติ  กตฺตาติ  ฉฏ ีกมฺม  ฯ 
อิตีติ  วจนนฺติ  สรูป  ฯ  ต  ปนาติ   ิตนฺติ  กตฺตา  ฯ  ปร.ิ.. 
เสนาติ  วุตฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  วุตฺตมฺปติ  ตนฺติ  วิเสสน  ฯ 
อาจริยนฺติ  ปุจฺฉิตฺวาติ  กมฺม  ฯ  ปุจฺฉิตฺวาวาติ  ชานนาติ  ปุพฺพ- 
กาลกิริยา  ฯ  ชานตฺถนฺติ  วุตฺตาติ  สมฺปทาน  ฯ  วุตฺต...วิยาติ 
 ิตนฺติ  วิเสสน  ฯ   ิตนฺติ  กตฺตุวาจก  กิตปท  ฯ 
        [๔๗๙]  ต  ปนาตฺยาทิก  วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห 
ตถาหิตฺยาทึ  ฯ  ตถาหิ  สจฺจ  เอตฺถ  ปุคฺคลาน  าณสมฺปยุตฺต- 
วิปากาน  อปฺปวตฺติทสฺสนาธิกาเร  อาจริเยเนว  การณ  ปร...เย 
าณ...ธิยา  อิติ  วุตฺต  ฯ 
        ตถาหิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  อาจริเยนาติ  อนุรุทฺธาจริเยน  ฯ 
เอวสทฺโท  อาจริยโชติปาลตฺเถร  นิวตฺเตติ  ฯ  าณวิปากา 
ทฺวิเหตุกาเหตุกาน  น  วตฺตนฺติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  มูลสนฺธิยา  ชฑตฺตา 
าเณน  อยุตฺตตฺตา  ฯ  ชฬตฺตาติป  ปาโ  ฯ 
        อาจ...เนวาติ  วุตฺตนฺติ  กตฺตา  ฯ  เอตฺถาติ  วุตฺตนฺติ 
อาธาโร  ฯ  การณนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  ปร...ฉเยติ  วุตฺตนฺติ 
อาธาโร  ฯ  าณ...ธิยาตีติ  วุตฺตนฺติ  อากาโร  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๒  
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        [๔๘๐]  อปเร  เอว  วิตฺถาเรนฺตีติ  าเปนฺโต  อาห 
อปเรตฺยาทึ  ฯ  อปเร  ปน  อาจริยา  อเหตุ...พน  โหติ  ยถา  เอว 
ทฺวิเห...พนมฺป  โหติ  อิติ  วจน  วณฺเณนฺติ  วิตฺถาเรนฺติ  ฯ 
        อปเรติ  วณฺเณนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
ยถาติ  อุปมา  ฯ  อเหตุกานนฺติ  โหตีติ  สมฺปทาน  ฯ  สเห... 
พนนฺติ  โหตติี  กตฺตา  ฯ  สเหตุกฺจ  ต  ตทาลมฺพนฺจาติ 
สเห...พน  ฯ  เอวนฺติ  อุปเมยฺย  ฯ  ทฺวิเหตุกานนฺติ  โหตีติ 
สมฺปทาน  ฯ  ติเห...พนมฺปติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  ติเหตุกฺจ 
ตทาลมฺพนฺจาติ  ติเห...พน  ฯ  อปสทโฺท  ทุเหตุกตทาลมฺพน 
สมฺปณฺเฑติ  ฯ  อิตีติ  สรปู  ฯ 
        [๔๘๑]  อาจริยา  อปเรส  มตานุโรเธน  เอว  วทนฺตีติ 
าเปนฺโต  อาห  เตนาตฺยาทึ  ฯ  เตส  อาจริยาน  มตานุโรเธน 
จ  อิธาป  อภิธมฺมตฺถสงฺคเห  าณ...ธาย  อนุรุทฺธาจริเยน  กโต 
อิติ  วจน  วทนฺติ  ฯ 
        มนน  ชานน  มต  ฯ  อุรุชฺฌน  วิเภทน  อุโรโธ  น  อุโรโธ 
อนุโรโธ  มตสฺส  อนุโรโธ  มตา...โรโธ  ฯ  จสทฺโท  วากฺยา- 
รมฺโภ  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  ปรมตฺถวินิจฺฉเยติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
ปฏิกฺขิปน  ปฏิกฺเขโป  าณสมฺปยุตฺตวิปากสฺส  ปฏกิฺเขโป 
าณ...ปฏิกฺเขโป  ฯ  เอวสทฺโท  สเหตุเก  นิวตฺเตติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๒  
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        เตสนฺติ  มตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  มตา...เธน  จาติ  ปฏิก-ฺ 
เขโปติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิธาปติ  ปฏิกฺเขโปติ  อาธาโร  ฯ 
าณ...เขโปติ  กโตติ  กมฺม  ฯ  สนฺธายาติ  กโตติ  ปุพฺพกาล- 
กิริยา  ฯ  อิตีติ  สรูปนิทสสฺน  ฯ 
        [๔๘๒]  อปเรส  วจน  วีมสิตฺวา  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพนฺติ  าเปนฺโต 
อาห  ตตฺถาติอาทึ  ฯ  ตตฺถ  ปน  ตสฺมึ  ทุเหตุกตทาลมฺพนนฺติ 
วจเน  ปมาณปาาภาวโต  ปมาณภูตปาลิยา  อภาวโต  อาจริ... 
เตส  อปเรส  อาจริยาน  วจน...ตพฺพ  ปณฺฑิเตนาติ  โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ปกาเรน  มินเตติ  ปมาโณ  โย 
ปาโ  ฯ  ปติ  เอเตนาติ  ปาโ  อาจริโย  เอเตน  สทฺเทน 
อตฺถ  ปติ  อิติ  ตสฺมา  โส  สทฺโท  ปาโ  ฯ  ปมาโณ  จ 
โส  ปาโ  จาติ  ปมาณปาโ  ปมาณปาสฺส  อภาโว  ปมา... 
ภาโว  ฯ  อาจริเยนาติ  อนุรุทฺธาจริเยน  ฯ  จสทฺโท  อฏานปฺ- 
ปยุตฺโต  ฯ  โส  ปมา...วโต  จ  ทสฺสิตตฺตา  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
อุภินฺนมฺปติ  ทุเหตุกาเหตุกาน  ฯ  อปสทฺโท  อวยวมเปกฺขติ  ฯ 
สห  อาธาเรน  วตฺตตีติ  สาธารณ  ย  ชฑตฺตสงฺขาตการณ  ฯ 
สาธารณสฺส  วโส  สาธารณวโส  ฯ  าณสมฺปยุตฺตวิปากาน  อภาโว   
าณ...ภาโว  ฯ  การณนฺติ  ชฑตฺตา  มูลสนฺธิยาติ  วุตฺตการณ  ฯ 
สมาน  สม  สม  เอว  สมก  ฯ    สพฺพโต  โก  ฯ  เอวสทฺโท 
อูนาธิก  นิวตฺเตติ  ฯ  ปรจฺิฉิชฺชน  ปรจฺิเฉทโท  จิตฺตาน  ปริจฺเฉโท 
                                                อภิ.๑๕๓  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 401 

                        จตุตฺถปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา  401 
 
จิตฺตปริจฺเฉโท  ฯ  จตุปฺาส  สมฺภวาติ  วจเนน  ทฺวิเหตุกาน 
จิตฺตปริจฺเฉโท  ทสฺสิโต  ฯ  ทสฺสิตสฺส  จิตฺตปริจฺเฉทสฺส  ภาโว 
ทสฺสิตตฺต  ฯ  วตฺวา  ทสฺสติตฺตาติ  วจเนน  อาจริเยน  ปม 
ปรมตฺถวินิจฺฉย  กตฺวา  อภิธมฺมสฺส  สงฺคห  กตนฺติ  าเปติ  ฯ 
สาธารณวเสน  ปน  จิตฺต...ทสฺสิตตฺตาติ 
                        ติเหตุกาน  สพฺเพส                มานุสาปายปาณิน 
                        สตฺตตึสาวเสสาน                เอกตาฬีส  นิทฺทิเสติ 
เอตฺถ  อวเสสาน  เอกตาฬีส  นิทฺทิเสติ  อิมินา  เอกตาฬีส- 
สงฺขาตจิตฺตปริจฺเฉทสฺส  ปรมตฺถวินิจฺฉเย  ทสฺสิตตฺตาติ  วุตฺต  ฯ  ต 
น  ยุตฺต  ฯ  กสฺมา  ฯ  วตฺวา  ทสฺสิตตฺตาติ  วจเนน  นิรุชฺฌโต  ฯ 
ตถาหิ  เอกตาฬีส  นิทฺทิเสติ  ปม  วตฺวา  ปจฺฉา  าณปากา 
น  วตฺตนฺติ  ชฑตฺตา  มูลสนฺธิยาติ  วุตฺต  ฯ  สมฺปฏจฺิฉิยเตติ 
สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ  ย  วจน  ฯ 
        ตตฺถ  ปนาติ  ปมาณปาฐาติ  อาธาโร  ฯ  ปมา...วโตติ 
วีมสิตฺวา  สมฺป...ตพฺพนฺติ  ทฺวเย  เหตุ  ฯ  อาจริเยน  จาติ 
ทสฺสิตาติ  กตฺตา  ฯ  อุภินฺนมฺปติ  สาธารณาติ  สมฺปทาน  ฯ 
สาธา...เสนาติ  วตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  าณ...ภาเวติ 
การณนฺติ  อาธาโร  ฯ  การณนฺติ  วตฺวาติ  กมฺม  ฯ  วตฺวาติ 
ทสฺสิตาติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  สมกเมวาติ  ทสฺสิตาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
จิตฺต...ทสฺสาติ  ทสฺสิตตฺตาติ  ภาวโยโค  ฯ  ทสฺสิตตฺตาติ 
                                        อภิ.๑๕๓  
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สมฺปฏิจฺฉิตพฺพนฺติ  เหตุ  ฯ  เตสนฺติ  วจนนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วจนนฺติ 
สมฺป...ตพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ  วีมสิตฺวาติ  สมฺป...ตพฺพนฺติ  ปุพฺพกาล- 
กิริยา  ฯ 
        [๔๘๓]  ตสฺส  อเปกฺขเนน  สุคติยนฺติ  วจนนฺติ  อาห  อเหตุกา- 
ตฺยาทึ  ฯ  เอตฺถ  เอตสฺมึ  ตถา  าณสมฺปยุตฺตวิปากานิ  จ 
สุคติยนฺติ  วจเน  อเห...ขาย  จ  สุคติยนฺติ  อเปกฺขา  อเห...เปกฺขา  ฯ 
        อเปกฺขน  อเปกฺขา  อเหตุกาน  อเปกฺขา  อเห...เปกฺขา  ฯ 
จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  วจิยเต  วจน  ฯ  ภาเว  จ  ฯ  ภาวสาธน  ฯ 
        อเห...ขาย  จาติ  วจนนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  เอตฺถาติ 
วจนนฺติ  อาธาโร  ฯ  สุคติยนฺตีติ  วจนนฺติ  กมฺม  ฯ  วจนนฺติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๔๘๔]  อเหตุกาเปกฺขน  สุคติยนฺติ  วจน  โหตุ  ต  ปน 
สุคติยนฺติ  วจน  กึทสฺสนปร  อาจริเยน  อนฺุาตนฺติ  ปุจฺฉ 
สนฺธายาห  ต  ปนาตฺยาทึ  ฯ  ทฺวิเหตุ...กาน  ตตฺเถว  สุคติย 
สมฺภ...ปร  ต  ปน  สุคติยนฺติ  วจน  อตฺถโต  อาจรเิยน 
อนฺุาต  อิจฺฉิต  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  อตฺถโตติ  อธิปฺปายโต  ฯ 
อนฺุายเตติ  อนฺุาต  ย  สุคติยนติฺ  วจน  ฯ  ทวิฺเหตุกา 
จ  เต  วิปากา  จาติ  ทฺวิ...ปากา  ฯ  เอวสทฺเทน  ทุคฺคติยนฺติ 
                                        อภิ.๑๕๓  
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นิวตฺเตติ  ฯ  สมฺภวน  อุปฺปชฺชน  สมฺภโว  สมฺภวสฺส  ทสฺสน 
สมฺภวทสฺสน  สมฺภวทสฺสน  ปร  ปธาน  ยสฺส  ต  สมฺภวทสฺสนปร 
ยสฺส  สุคติยนฺติ  วจนสฺส  ฯ 
        ตนฺติ  อนฺุาตนฺติ  กมฺม  ฯ  อตฺถโตติ  อนฺุาตนฺติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ทฺวิเหตุ...กานนฺติ  สมฺภวาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ตตฺเถวาติ  สมฺภวาติ  อาธาโร  ฯ  สมฺภ...ปรนฺติ  ตนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน  ฯ 
        [๔๘๕]  สาธกมาห  เตนาตฺยาทึ  ฯ  เตน  ตสฺมา  อาจริโย 
ทุคฺค...นาติอาทิวจน  อาห  ฯ  เตนาติ  อาหาติ  เหตุ  ฯ  ทุคฺค... 
อาทินฺติ  อาหาติ  กมฺม  ฯ 
        [๔๘๖]  ติเหตุกสูติ  ปน  ฯ  ปฏ.ิ..ปุคฺคเลสุ  ฯ  ปฏิสนฺธ-ิ 
วิฺาเณน  สหคตา  ปฏิ...คตา  ฯ  อโลโภ  จ  อโทโส 
จ  อโมโห  จ  อโลภาโทสาโมหา  ฯ  ปฏิสนฺธิวิฺาณสหคตา 
จ  เต  อโลภาโทสาโมหา  จาติ  ปฏิสนฺธิ...โมหา  เตส 
วโส  ปฏิสนธฺิวิฺาณ...โมหวโส  ฯ  ตโย  เหตู  อิเมสนฺติ 
 ิติเหตุกา  ฯ  ปุถุชชฺโน  อาทิ  เยส  เต  ปุถุชชฺนาทโย  เยส  โสตา- 
ปนฺนาทีน  ฯ  นววิธา  จ  เต  ปุคฺคลา  จาติ  นว...คลา  ฯ 
        ปฏิ...เสนาติ  ติเหตูติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ติเห...ทีสูติ  ทฺวย 
นว...เลสูติ  วิเสสน  ฯ  นว...เลสูติ  นิทธฺารณ  ฯ 
                                        อภิ.๑๕๓  
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        [๔๘๗]  ทฏิ ิ...เสขานนฺติ  ปน  ฯ  สิกฺขายาตฺยาทิ 
วิวรณ  ฯ 
        สิกฺขิตพฺพาติ  สิกฺขา  ยา  อธิสีลอธิจิตฺตอธิปฺา  ปุคฺคเลหิ 
สิกฺขิตพฺพา  ปูเรตพฺพา  อตฺตนิ  ปวตฺเตตพฺพา  อิติ  ตสฺมา  สา 
สิกฺขา  ฯ  ปรปิูรณ  ปริปูร  ภาวสาธน  ฯ  ปริปรู  กรสึุ 
สีเลนาติ  ปรปิูริการี  เย  ปุคฺคลา  สีเลน  ปริปรู  กรึสุ  อิติ 
ตสฺมา  เต  ปคฺุคลา  ปริปูรกิารี  ขีณาสวา  ฯ  ตสฺสี...วา 
ณี  ฯ  น  ปรปิูริการี  อาปริปูริการี  โสตาปนฺนสกทาคามี  ฯ 
อปริปูริการนี  ภาโว  อป...ริตา  ฯ  กสฺมิฺจิ  โปฏเก  อปร-ิ 
ปูริการิตายาติป  อตฺถิ  ฯ  โส  น  ยุตฺโต  ฯ  ปุรโิมว  ยชฺุชติ  ฯ 
สิกฺขิยเต  ปูรยิเต  สิกฺขน  สิกฺขน  สีล  ปกติ  เยส  เต  สิกฺขน- 
สีลา  เยส  ปคฺุคลาน  ฯ  สิกฺขนสีลาน  ภาโว  สิกฺขนสีลตา  ฯ 
สิกฺขนสีลาติ  เสขา  เย  ปคฺุคลา  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒีติอาทินา 
กโลโป  ฯ  นมิยเต  โวหริยเต  เอเตนาติ  นาม  ปุคฺคโล  เอเตน 
นาเมน  ฯ  เสขา  อิติ  ลทฺธ  นาม  เยหิ  เต  เสขาติ  ลทฺธนามา 
เยหิ  ปุคฺคเลหิ  เสขา  อิติ  นาม  ลทฺธ  เต  ปุคฺคลา  เสขาติ 
ลทฺธนามา  ฯ  โสตาปนฺโน  จ  สกทาคามี  จ  โสตา...คามี  ฯ 
ปโม  จ  โส  มคฺโค  จาติ  ปมมคฺโค  ฯ  เอวสทฺโท  ทุติยมคฺค 
นิวตฺเตติ  ฯ  สสฺส  อตฺตโน  กาโย  สกกฺาโย  สกกฺาเย  ปวตฺตา 
ทิฏ ิ  สกกฺายทิฏ ิ  ฯ  สกฺกายทิฏ ิ  จ  วิจิกิจฺฉา  จ  สกฺกา... 
                                        อภิ.๑๕๓  
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กิจฺฉา  ฯ  ปหียนฺเตติ  ปหีนา  ยา  สกกฺายทิฏ ิวิจิกิจฺฉา  ปุคฺคเลน 
ปหียนฺเต  ฯ  ปหีนาน  ภาโว  ปหีนตฺต  ฯ  ตาหิ  สกกฺายทิฏ ิ- 
วิจิกิจฺฉาหิ  สหคตานิ  ต...ตานิ  ตสหคตานิ  จ  ตานิ  ชวนานิ 
จาติ  ต...นานิ  ฯ  เจวสทฺโท  นิปาตสมุทาโย  ฯ  จ  อิติ  สทฺโท 
จสทฺโท  ฯ  อากฑฺฒิยนฺเตติ  อากฑฺฒิตานิ  ยานิ  กรฺิยาชวนานิ 
จสทฺเทน  อา...อิติ  ตานิ  ชวนานิ  อา...ตานิ  ฯ  ขีณา  อาสวา 
เยส  เต  ขีณาสวา  ขีณาสวาน  อาเวณิกานิ  ขีณา...กานิ  ฯ 
จสทฺโท  านปฺปยุตฺโต  สมุจฺจโย  ฯ 
        สิกฺขายาติ  อปริปูรีติ  อาธาโร  ฯ  อป...ตายาติ  สิกฺขนาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  สิกฺข...ตายาติ  เสขา...มานนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
เสขา...มานนฺติ  โสตา...มนีนฺติ  วิเสสน  ฯ  โสตา...มีนนฺติ  น 
ลพฺภนฺตีติ  สมฺปทาน  ฯ  ป...เนวาติ  ปหีนาติ  กรณ  ฯ 
สกฺกาย...ฉานนฺติ  ตาติ  ภาวโยโค  ฯ  ปหีนตฺตาติ    น  ลพฺภนฺตีติ 
เหตุ  ฯ  ตส...นิ  เจวาติ  น  ลพฺภนฺตีติ  วุตฺตกมฺม  ฯ  จสทฺเทนาติ 
อากฑฺฒิตาติ  กตฺตา  ฯ  อาก...กานีติ  ทวฺย  กรฺิยา...นานีติ 
วิเสสน  ฯ  กรฺิยา...นานิ  จาติ  น  ลพฺภนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๔๘๘]  ปฏิ...นานิ  จาติ  ปน  ฯ  โทมน...นิ  จ  น 
ลพฺภนฺติ  ฯ 
        ปฏิฆชวนานีติ  ปทสฺส  อตฺถ  วิวรนฺเตน  เทฺว  สทฺทา 
อฺมฺ  ปริยายาติ  มนสิกตฺวา  โทมนสฺสชวนาตีติ  วิวริต  น 
                                                อภิ.๑๕๓  
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โหติ  ฯ  ปฏฆิ  ปน  โทมนสฺเสน  เอเกน  สห  จาติ  วิวริต  จ 
เอวฺจ  วิวรณ  สปฺปฏิฆา  ธมฺมา  อปฺปฏิฆาติ  อิมสฺมึ  าเน 
อฺมฺปตนโยคเทสาววตฺถาน  ปฏิโฆ  ปฏโิฆติ  วุตฺตอตฺถ 
วชฺเชตุกาเมน  วิวริต  ฯ  เจวาติ  นิปาโต  ฏีกาจริเยน  ปกฺขิตฺโต 
น  โปฏเก  จสทฺเทน  สมานโต  ฯ  โทมนสฺเสน  สมฺปยุตฺตานิ 
ชวนานิ  โทม...นานิ  ฯ  ทิฏ ิ...นานีติ  อิท  จสทฺเทน  อากฑฺฒิต- 
ชวนตฺถ  วุตฺต  ฯ  ทิฏ ิยา  สมฺปยุตฺต  ทิฏ ิ...ยุตฺต  ฯ  วิจิกิจฺฉาย 
สหคต  วิจิ...คต  ฯ  กฺริยา  เอว  ชวน  กรฺิยาชวน  ฯ  ทิฏ ิ- 
สมฺปยุตฺตชวนฺจ  วิจิกิจฺฉาสหคตชวนฺจ  กฺริยาชวนฺจ  ทิฏ ิ... 
นานิ  ฯ  ทิฏ ิคตสทฺทโต  ชวนสทฺทโลโป  ฯ  เจวสทฺโท  ฏีกาย 
ปกฺขิตฺโต  น  โปฏเก  เจวสทฺโท  ฯ 
        [๔๘๙]  โลกุตฺตร...สมุปฺปชฺชนฺตีติ  ปทสฺส  อตฺถ  าเปนฺโต 
โลกุตฺตร...สมุปฺปชฺชนฺตีติ  เปตฺวา  จตุนฺน...สมุปปฺชฺชนฺตีติ 
วิวรติ  ฯ  จตุนฺน  มคฺคาน...นิโรเธน  ปถุุชชฺเนหิ  โสตาปนฺนาน 
ปุคฺคลนฺตรภาวุปคมน  วิย  โสตาปนฺนาทีหิ  ปุคฺคล...สมุปฺปชฺชนติฺ  ฯ 
        เอกฺจ  ต  จิตฺตฺจาติ  เอกจิตฺต  ฯ  ขียติ  เอตฺถาติ  ขโณ 
อายุ  เอตฺถ  กาเล  ฯ  เอกจิตฺตสฺส  ขโณ  เอกจิตฺตกฺขโณ  เอก- 
จิตฺตกฺขเณ  นิยุตฺโต  เอก...ณิกา  เอกจิตฺตกฺขณิกาน  ภาโว 
เอก...ภาโว  ฯ  ปุคฺคลนฺตเรสูติ  โสตาปตฺติมคฺคฏาทีหิ  อนฺตเรสุ 
โสตาปตฺติมคฺคฏาทีสุ  ปุคฺคเลสุ  ฯ  ปุคฺคลา  จ  เต  อนฺตรา  จาติ 
                                        อภิ.๑๕๓  
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ปุคฺคลนฺตรา  ฯ  เหฏ ิมานฺจาติ  เหฏา  ปวตฺตาน  โสตาปตฺติ- 
สกทาคามิอนาคามิผลฏาน  ปุคฺคลาน  ฯ  เหฏา  ปวตฺตา  เหฏ ิ- 
มา  ฯ  จสทฺโท  อฏานปฺปยุตฺโต  ฯ  โส  อสมฺภวโต  จาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ  เหฏ ิมเหฏ ิมานฺจาติป  อตฺถิ  ฯ  ปุริโมว  ยุตฺโต  ฯ 
อุปรุ...ติยาติ  สกทาคามิตฺยาทิผลตฺตยสมาปตฺติยา  ฯ  อุปร ิ จ  อุปริ 
จ  อุปรุปร ิ อุปรุปริ  ปวตฺตา  สมาปตฺติ  อุป...ปตฺติ  ฯ  อธิคจฺฉนฺติ 
ตนฺติ  อธิคตา  เย  เหฏ ิมปุคฺคลา  ต  อุปรุปริสมาปตฺตึ 
อธิคจฺฉนฺติ  อิติ  เต  อธิคตา  ฯ  อธิคตา  อนธิคตา  อนธิคตาน  ภาโว 
อนธิคตตา  ฯ  อุป...ลานนฺติ  อุปริผลฏาน  สกทาคามิอนาคามิ- 
ขีณาสวาน  ฯ  อุปร ิ ปตฺตา  ปุคฺคลา  อุปริปุคฺคลา  สกทาคามิ- 
อาทโย  ฯ  จสทฺโท  อฏานปฺปยุตฺโต  อนธิคตตฺตา  จาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ  อุปรุปริปคฺุคลานนฺติป  อตฺถ ิ ฯ  ปุรโิมว  ยุตฺโต  ฯ 
สมุคฺฆาฏิยนฺเตติ  สมุคฺฆาฏิตา  เย  กมมฺกิเลสา  ปุคฺคเลน  สมุคฺฆาฏิยนฺเต 
สมุคฺฆาหยนฺเต  อิติ  ตสฺมา  เต  กมฺมกิเลสา  สมุคฺฆาฏิตา  ฯ  น 
สมุคฺฆาฏิตา  อส...ฏิตา  ฯ  กริยเตติ  กมฺม  ฯ  กลิิสสฺนฺติ 
เอเตนาติ  กิเลโส  เอเตน  ธมฺเมน  จิตฺตานิ  ฯ  กมฺมฺจ  กิเลโส  จ 
กมฺมกิเลสา  อสมุคฺฆาฏิตา  จ  เต  กมมฺกิเลสา  จาติ  อส... 
เลสา  ฯ  นิรชฺุฌ  นิโรโธ  อสมุ...กิเลสาน  นิโรโธ  อส... 
โรโธ  ฯ  ปถุชฺุชเนหิ  โสตาปนฺนาน  ปุคฺคลานนฺตรภาวุปคมน  วิยาติ 
โยชนา  ฯ  โสตาปนฺโน  อาทิ  เยส  ปคฺุคลาน  เต  โสตาปนฺนาทโย  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๓  
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อาทิสทฺเทน  สกทาคามิอาทิปุคฺคลาน  ปุคฺคลนฺตรภาวสฺส  อุปคมน 
สงฺคณฺหาติ  ฯ  ปุคฺคลา  จ  เต  อนฺตรา  จาติ  ปุคฺคลนฺตรา 
ปุคฺคลนฺตราน  ภาโว  ปุคฺค...ภาโว  ฯ  อุปคมิยเต  อุปคมน 
ปุคฺคลนฺตรภาวสฺส  อุปคมน  ปุคฺค...มน  ฯ  สกทาคามิอนาคามิอรหา 
โสตาปนฺนโต  วิเสสปุคฺคลา  อนาคามิอรหา  สกทาคามิโต 
วิเสสปุคฺคลา  อรหา  อนาคามิโต  วิเสสปุคฺคโลตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
ปฏิปฺปสฺสมภึฺสูติ  ปฏิปฺปสฺสทฺธา  เย  ปุคฺคลา  กมฺมกิเลเสหิ 
ปฏิปฺปสฺสมภึฺสุ  อิติ  เต  ปุคฺคลา  ปฏปิฺปสฺสทฺธา  ฯ  ปฏิปฺปสฺสทฺธาน 
ภาโว  ปฏ.ิ..ต  ฯ  จสทฺโท  านปฺปยุตฺโต  ฯ  โลกตฺุตรชวนานีติ 
เอตฺถ  อฏ  ชวนานิ  คหิตานีติ  าปนตฺถ  อฏปติ  ฏีกาย 
ปกฺขิตฺต  ฯ  อปสทฺโท  อวยว  อเปกฺขติ  ฯ  อตฺตโน  อนุรูป  ยถาสก  ฯ 
มคฺโค  จ  ผลฺจ  มคฺคผลานิ  ฯ  มคฺคผเล  ปติฏหนฺตีติ  มคฺค- 
ผลฏา  ฯ  มคฺคผลฏา  อริยา  คหิตาติ  าปนตฺถ  มคฺค- 
ผลฏานนฺติ  วิเสสน  ฏกีาย  ปกฺขิตฺต  ฯ  เอวสทฺโท  ปถุุชชฺเน 
นิวตฺเตติ  ฯ 
        จตุนฺนนฺติ  มคฺคานนฺติ  วิเสสน  ฯ  มคฺคานนฺติ  อสมฺภวโตติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  เอก...เวนาติ  อสมฺภวโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปุคฺค... 
เรสูติ  อสมฺภวโตติ  อาธาโร  ฯ  อสมฺภวโตติ  สมุปฺปชฺชนฺตีติ 
ปเท  เหตุ  ฯ  เหฏ ิมานฺจาติ  อน...ตตฺตาติ  ปเท  ภาวโยโค  ฯ 
อุปรุ...ปตฺติยาติ  อนธิคตตฺตาติ  ฉฏ ีกมฺม  ฯ  อน...ตตฺตาติ 
                                        อภิ.๑๕๓  
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สมุปฺปชฺชนฺตีติ  เหตุ  ฯ  อุปรุ...ลานฺจาติ  ปฏิ...ธตฺตาติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  อุปคมเนนาติ  ปเทป  ฯ  อส...เธนาติ  อุปคมเนนาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ปถุุชชฺเนหีติ  ปุคฺคลนฺตราติ  อปาทาน  ฯ  โสตา- 
ปนฺนานนฺติ  ปุคฺคลนฺตรภาวุปคมนนฺติ  ปเท  สมฺพนโฺธ  ฯ  โสตา- 
ปนฺนาทีหีติ  อนฺตราติ  อปาทาน  ฯ  ปุคฺค...เนนาติ  ปฏิปฺปสฺสทฺธาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ปฏิ...ธตฺตา  จาติ  สมุปฺปชฺชนฺตีติ  เหตุ  ฯ 
อฏปติ  โลกุ...วนานีติ  วิเสสน  ฯ  โลกุ...วนานีติ  สมุป-ฺ 
ปชฺชนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ยถาสกนฺติ  สมุปปฺชฺชนฺตีติ  กริิยาวิเสสน  ฯ 
มคฺค...านนฺติ  อริยานเมวาติ  วิเสสน  ฯ  อริ...เมวาติ  สมุป-ฺ 
ปชฺชนฺตีติ  สมฺปทาน  ฯ 
        ตตฺถ  ตีสุ  เหตูสุ  จตุนฺน  มคฺคาน...อสมฺภวโตติ  ปม- 
เหตุมฺหิ  อธิปฺปาโย  จตฺตาโร  มคฺคา  เอกจิตฺตกฺขณิกตฺตา 
โสตาปตฺติผลฏาทีสุ  ปคฺุคลนฺตเรสุ  น  สมฺภวนฺติ  เหฏ ิมานฺจ... 
อนธิคตตฺตาติ  ทุติยเหตุมฺหิป  อธิปฺปาโย  เหฏ ิมา  โสตาปนฺนาทโย 
ปุคฺคลา  สกทาคามิอนาคามิผลาทีนิ  น  ลภนฺติ  ตสฺมา  อุปริสมาปตฺติ 
เหฏ ิมาน  น  อุปฺปชชฺติ  อุปริมสมาปตฺติ...ปฏิปฺปสทฺสทฺธตฺตา 
จาติ  ตติยเหตุมฺหิ  อธิปฺปาโย  สกทาคามิอาทโย  น  เหฏา 
มคฺคผล  ปุคฺคลนฺตรภาวโต  ตสฺมา  เหฏ ิมสมาปตฺติ  อุปริปุคฺคลาน 
น  อุปฺปชชฺตีติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๓  
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        [๔๙๐]  อเสขานนฺตฺยาทิ  ปฏิกฺขิตฺตชวนานิ  สงฺคเหตฺวา  วุตฺต 
น  โหติ  ลพฺภมานชวนานิ  สมฺปณฺเฑตฺวา  วุตฺตนฺติ  าเปนฺโต 
อาห  อิทานิตฺยาทึ  ฯ  อิทานิ  เตส...อาทิ  วจน  อาจริเยน 
วุตฺต  ฯ 
        ปฏิกฺขิปยึสูติ  ปฏกิขิฺตฺตานิ  ยานิ  ชวนานิ  ฯ  ปฏิกฺขิตฺตานิ 
จ  ตานิ  ชวนานิ  จาติ  ปฏ.ิ..นานิ  ฯ  วุตฺตปฺปการานิ  ปกฺขิตฺต- 
ชวนานิ  ยถา...วนานิ  ฯ  สิสน  เสโส  ปริโต  สมนตฺโต 
เสโส  ปาริเสโส  ฯ  ลพฺเภตพฺพานีติ  ลพฺภมานานิ  ยานิ  ชวนานิ  ฯ 
ลพฺภมานานิ  จ  ตานิ  ชวนานิ  จาติ  ลพฺภมานชวนานิ  ฯ 
        อิทานีติ  วุตฺตนฺติ  กาลสตฺตมี  ฯ  เตส  เตสนฺติ  ปุคฺคลานนฺติ 
วิเสสน  ฯ  ปคฺุคลานนฺติ  ยถาปฏิกฺขิตฺต...ลพฺภมานชวนานนีติ  ทฺวเย 
สมฺปทาน  ฯ  ยถา...นานีติ  วชฺเชตฺวาติ  กมฺม  ฯ  วชฺเชตฺวาติ 
ทสฺเสตุนฺติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  ปาริเสสโตติ  ลพฺภมานาติ  ตติยาวาติ 
วิเสสน  ฯ  ลพฺภ...นานีติ  สมฺปณฺเฑตฺวาติ  กมฺม  ฯ  สมฺปณฺเฑตฺวาติ 
ทสฺเสตุนฺติ  วิเสสน  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ  วุตฺตนฺติ  สมฺปทาน  ฯ 
อเส...อาทีติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๔๙๑]  คาถาย  อตฺถ  สรูเปน  าเปนฺโต  อาห  ติวิธา- 
ตฺยาทึ  ฯ  ติวิธสิกฺขา... ิตาน  ขีณาสวาน  วเสน  ปฏิพทฺเธน 
อุทฺทิเส  ปณฺฑิโต  เสขาน...ยถาสมฺภว  อวิเสสโต  อุทฺทิเส 
ปณฺฑิโต  วิเสสโต  ปน  โสตา...ปฺาส  จิตฺตานิ  อุทฺทิเส 
                                                อภิ.๑๕๔  
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อวเสสาน...สมฺภวโต  อวิเสสโต  อุทฺทเส  วิเสสโต  ปน... 
าเสว  จิตฺตานิ  ลพฺภนฺติ  ทฺวิเห...ฬีส  ลพฺภนฺติ  อาปายิกาน 
ทฺวิเห...ตึส  ตาเนว  วีถิจิตฺตานิ  ลพฺภนฺตีติ  สนฺนิฏาน  ปณฺฑิเตน 
ทฏพฺพนฺติ  โยชนา  ฯ 
        ตโย  วิธา  ปการา  ยาส  ตา  ติวิธา  ยาส  สิกขฺาน  ฯ 
สิกฺขิตพฺพาติ  สิกฺขา  ยา  ธมฺมชาติโย  ฯ  ติวิธา  จ  ตา  สิกฺขา 
จาติ  ติวิธสิกฺขา  ติวิธสิกฺขาสุ  ปริปูร  ติวิธสิกฺขาปริปูร  ติวิธ- 
สิกขาปริปูร  กรึส ุ สีเลนาติ  ติวิธ...การิโน  เย  ปุคฺคลา  ฯ 
ติวิธ...การีน  ภาโว  ติวิ...ภาโว  ฯ  อสิกฺขนสีลา  อเสขา  ฯ 
เตตฺตึส  วิธา  ปการา  ยสสฺ  ต  เตตฺตึสวิธ  ยสฺส  กสุลากุสลสฺส  ฯ 
กุสลฺจ  อกสุลฺจ  กุส...สล  ฯ  เตตฺตึสวิธฺจ  ต  กุสลา- 
กุสลฺจาติ  เตตฺตึ...สล  ฯ  เหฏา  ชาตานิ  เหฏ ิมานิ  ฯ  ผลนติฺ 
นิปฺผชฺชนฺตีติ  ผลานิ  ฯ  เหฏ ิมานิ  จ  ตานิ  ผลานิ  จาติ  เหฏ ิ... 
ลานิ  เหฏ ิมผลาน  ตย  เหฏ ิ...ตย  ฯ  มฺุจนฺตีติ  มุตฺตานิ 
ยานิ  มหคฺคตจิตฺตานิ  ฯ  วีถิยา  มุตฺตานิ  วีถิมุตฺตานิ  ฯ  จสทฺโท 
อฏานปฺปวุตฺโต  ฯ  โส  เตตฺตึส...ลสฺส  จ  เหฏ ิ...ยสฺส  จ 
นว...กานฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  มหคฺคตานิ  จ  ตานิ  วิปากานิ 
จาติ  มห...กานิ  ฯ  นว  จ  ตานิ  มหคฺคตวิปากานิ  จาติ  นว... 
กานิ  ฯ  วสน  สมฺพชฌฺน  วโส  ฯ  วชฺเชตพฺพานีติ  วชชฺิตานิ 
ยานิ  จิตฺตานิ  ฯ  ปฺจจตฺตาฬีเสหิ  วชชฺิตานิ  ปฺจ...ตานิ  ฯ 
                                        อภิ.๑๕๔  
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กามาวจรานิ  จ  ตานิ  วิปากานิ  จาติ  กามา...กานิ  ฯ  เตวีสติ 
เอว  กามาวจรวิปากานิ  เตวี...กานิ  ฯ  วีสติ  เอว  กรฺิยา  วีสติ- 
กฺริยา  ฯ  อรหตฺตฺจ  ต  ผลฺจาติ  อรหตฺตผล  ฯ  เตวีสติ- 
กามาวจรวิปากานิ  จ  วีสติกฺริยา  จ  อรหตฺตผลฺจ  เตวีสติ... 
ผลานิ  เตวี...ผลาน  วโส  เตวี...วโส  ฯ  จตูหิ  อธิกา 
จตฺตาฬีส  จตุจตฺตาฬีส  ฯ  วีถิยา  ปวตฺตานิ  จิตฺตานิ  วีถิจิตฺตานิ  ฯ 
สมฺภวา  สมฺภวโต  อนุรปูโต  ตสฺมา  สมฺภวาติมสฺส  วิวรณ 
ยถาลาภนฺติ  ฯ  ลาภสฺส  อนุรูป  ยถาลาภ  ฯ  อ  วิภตฺตินมการนฺตา 
อพฺยยีภาวา  นาวจนสฺส  อ  ฯ  กามา...เสนาติ  อธิปฺปาย- 
วเสน  ปกฺขิตฺต  ฯ  ติฏนฺตีติ  ฐิตา  เย  ปุคฺคลา  ฯ  วสน 
สมฺพชฺฌน  วโส  ฯ 
        ติวิธ...วโตติ  อเสขานนฺติ  ปเท  เหตุ  ฯ  อเสขานนฺติ 
ขีณาสวานนฺติ  วิเสสน  ฯ  ขีณาสวานนฺติ  วีถิจิตฺตานีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
เตตฺตึ...ลสฺส  เหฏ ิ...ยสฺส  นว...กานนฺติ  ปทตฺตย  วเสนาติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  วีถิมุตฺตานฺจาติ  นว...กานนฺติ  วิเสสน  ฯ 
วเสนาติ  ปฺจจตฺตาฬีสาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปฺจ...เสสานีติ 
ทฺวย  วีถิจิตฺตานีติ  วิเสสน  ฯ  เตวี...เสนาติ  จตุจตฺตาฬีสาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  จตุ...ฬีสาติ  วีถิจิตฺตานีติ  วิเสสน  ฯ  วีถิจิตฺตานีติ 
อุทฺทิเสติ  กมฺม  ฯ  สมฺภ...ภนฺติ  อุทฺทิเสติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
                                        อภิ.๑๕๔  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 413 

                        จตุตฺถปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา  413 
 
กามภเวติ   ิตาติ  อาธาโร  ฯ   ิตานนฺติ  วเสนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
วเสนาติ  อุทฺทิเสติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        กรฺิยานิ  เอว  ชวนานิ  กรฺิยาชวนานิ  ฯ  อฏารส  จ  ตานิ 
กฺริยาชวนานิ  จาติ  อฏา...นานิ  ฯ  ทฏิ ิ  จ  วิจิกิจฺฉา  จาติ 
ทิฏ ิ...กิจฺฉา  ทิฏ ิวิจิกิจฺฉาหิ  สหคตานิ  ทฏิ ิ...คตานิ  ฯ 
ปฺจนฺน  สมุโห  ปฺจก  ทฏิ ิวิจิกิจฺฉาสหคตาน  ปฺจก 
ทิฏ ิ...ปฺจก  ฯ  อคฺค  เอว  ผล  อคฺคผล  ฯ  มหคฺคตฺจ  ต 
วิปากฺจาติ  มห...ปาก  ฯ  อฏารสกฺรยิาชวนานิ  จ  ทฏิฐิ- 
วิจิกิจฺฉาสหคตปฺจกฺจ  อคฺคผลฺจ  มหคฺคตวิปากฺจ  อฏา- 
รส...ปากา  เตส  วโส  อฏา...วโส  ฯ  เตวีสติ  เอว  กามา- 
วจรวิปากา  เตวี...ปาก  ฯ  อาวชฺชนาน  ทฺวย  อาวชชฺนทฺวย  ฯ 
เอกวีสติ  เอว  กุสลานิ  เอก...สล  ฯ  สตฺต  เอว  อกสุลานิ 
สตฺตากุสล  ฯ  เหฏา  ชาตานิ  เหฏ ิมานิ  เหฏ ิมานิ  จ  ตานิ 
ผลานิ  จาติ  เหฏ ิ...ลานิ  เหฏ ิมผลานิ  ตย  เหฏ ิ...ตย  ฯ 
เตวีสติกามาวจรวิปากฺจ  อาวชฺชนทฺวยฺจ  เอกวีสติกุสลฺจ 
สตฺตากุสลฺจ  เหฏ ิมผลตฺตยฺจ  เตวีสติ...ตย  ตสฺส  วโส 
เตวี...วโส  ฯ  ฉหิ  อธิกา  ปฺาส  ฉปฺปฺาส  ฯ  สมฺภวสฺส 
อนุรูป  ยถาสมฺภว  ฯ  อ  วิภตฺตินมการนฺตา  อพฺยยีภาวา 
นาวจนสฺส  อ  ฯ  อวิเสสโตติ  สามฺเน  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๔  
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        เสขานนฺติ  วีถิจิตฺตานีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อฏา...เสนาติ 
เตตฺตึสาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  เตตฺตึสาติ  วชฺเชตฺวาติ  กมฺม  ฯ 
วชฺเชตฺวาติ  อุทฺทิเสติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  เตวีส...เสนาติ 
ฉปฺปฺาสาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ฉปฺปฺาสาติ  วีถิจิตฺตานีติ 
วิเสสน  ฯ  วีถิจิตฺตานีติ  อุทฺทิเสติ  กมฺม  ฯ  ยถาสมฺภวนฺติ 
อุทฺทิเสติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อวิเสสโตติ  อุทฺทิเสติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  โสตาปนฺโน  จ  สกทาคามี  จ 
โสตา...มโิน  ฯ  เอเกน  อธิกา  ปฺาส  เอกปฺาส  ฯ  เอเกน 
อูนา  เอกูนา  เอกูนา  ปฺาส  เอกูนปฺาส  ฯ  ตตฺถ 
ฉปฺปฺาสวีถิจิตฺเตสุ  โสตาปนฺนาน  เตวีสติกามาวจรวิปากอาวชฺชน- 
ทฺวย  สกทาคามิ  อนาคามิ  อรหตฺต  มคฺคตฺตยวชฺชิตฏารสกุสล  สตฺตากุสล- 
โสตาปตฺติผลวเสน  เอกปฺาส  จิตฺตานิ  ลพฺภนฺติ  สกทาคามีน 
เตวีสติกามาวจรวิปากอาวชฺชนทฺวยโสตาปตฺติ  อนาคามิ  อรหตฺตมคฺคตฺ- 
ตยวชฺชิตฏารสสตฺตากุสลสกทาคามิผลวเสน  เอกปฺาส  ลพฺภนฺติ 
อนาคามีน  เตวีสติกามาวจรวิปากอาวชฺชนทฺวยโสตาปตฺติสกทาคามิ- 
อรหตฺตมคฺคตฺตยวชฺชิตฏารสกุสลปฏิฆทฺวยวชฺชติปฺจากุสลอนา- 
คามิผลวเสน  เอกูนปฺาส  ลพฺภนฺติ  ฯ 
        วิเสสโต  ปนาติ  อุทฺทิเสติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  โสตา...มีนนติฺ 
เอก...ส  จิตฺตานีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอกปฺาสาติ  อุทฺทิเสติ  กมมฺ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๔  
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อนาคามีนนฺติ  จิตฺตานีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอกู...าสาติ  อุทฺทิเสติ 
กมฺม  ฯ 
        อฏารส  จ  ตานิ  กรฺิยาชวนานิ  จาติ  อฏา...วน  ฯ 
สพฺพฺจ  ต  โลกุตฺตรฺจาติ  สพฺพโลกุตฺตร  ฯ  อฏารสกฺริยา- 
ชวนฺจ  สพฺพโลกุตฺตรฺจ  มหคฺคตวิปากฺจ  อฏารส...วิปาก  ฯ 
กามาวจรวิปากฺจ  อาวชฺชนฺจ  โลกยิกุสลฺจ  อกุสลฺจ  กามา... 
สลา  เตส  วโส  กามา...วโส  เตน  ฯ  ยถาสมฺภวโตติ  อิท 
สมฺภวาติ  ปทสฺส  วิวรณ  ฯ  สมฺภวาติ  เอตฺถ  ยถาสทฺทโลโป  ฯ 
สมฺภวสฺส  อนุรูป  ยถาสมฺภว  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  เอว- 
สทฺโท  อูนาธิก  นิวตฺเตติ  ฯ  าณสมฺปยุตฺตฺจ  ต  วิปากฺจาติ 
ญาณ...ปาก  ฯ  อปฺปนา  เอว  ชวน  อปฺปนาชวน    ฯ  าณ- 
สมฺปยุตฺตวิปากฺจ  อปฺปนาชวนฺจ  าณ...นานิ  าณ- 
สมฺปยุตฺตวิปากอปฺปนาชวเนหิ  วชฺชิตานิ  าณ...ตานิ  ฯ  อปาเย 
นิพฺพตฺตา  อาปายิกา  ฯ  เอวสทฺโท  อฺจิตฺตานิ  นิเสเธติ  ฯ 
ทฺวิเหตุกานิ  จ  ตานิ  วิปากานิ  จาติ  ทฺวิเห...กานิ  ทวิฺเหตุก- 
วิปาเกหิ  วชฺชิตานิ  ทฺวิเห...ตานิ  ฯ 
        อวเสสาน  จตุนฺนนฺติ  ทฺวย  ปุถชุชฺนานนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ปุถุชชฺนานนฺติ  วีถิจิตฺตานีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อฏา...เสนาติ  ปฺจตฺ- 
ตึสาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปฺจตฺตึสาติ  วชฺเชตฺวาติ  กมฺม  ฯ 
วชฺเชตฺวาติ  อุทฺทิเสติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  อวเสสานิ  จตุปฺาสาติ 
                                                อภิ.๑๕๔  
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ปททฺวย  วีถจิิตฺตานีติ  วิเสสน  ฯ  กามา...เสนาติ  จตุปฺาสาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  วีถิจิตฺตานีติ  อุทฺทิเสติ  กมฺม  ฯ  ยถาสมฺภวโตติ 
อุทฺทิเสติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อวิเสสโตติ  อุทฺทิเสติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
วิเสสโต  ปนาติ  ลพฺภฺนตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ติเหตุกานนฺติ 
ลพฺภนฺตีติ  สมฺปทาน  ฯ  จตุ...เสวาติ  ลพฺภนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
ทฺวิเห...กานนฺติ  ลพฺภนฺตีติ  สมฺปทาน  ฯ  าณ...ชติานีติ 
เอกจตฺตาฬีสาติ  วิเสสน  ฯ  เอกจตฺตาฬีสาติ  ลพฺภนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
อาปายิกานนฺติ  ลพฺภนฺตีติ  สมฺปทาน  ฯ  ตาเนว...ตึสาติ  ปทตฺตย 
วิถีจิตฺตานีติ  วิเสสน  ฯ  วีถิจิตฺตานีติ  ลพฺภนฺตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ 
สนฺนิฏานนฺติ  นิทสฺสน  ฯ  สนฺนฏิานนฺติ  ทฏพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ 
        จตุปฺาสจิตฺเตสุ  ทฺวิเหตุกาเหตุกาน  จตุาณสมฺปยุตฺต- 
วิปากนวมหคฺคตกุสลวชฺชิตานิ  เอกจตฺตาฬีส  ลพฺภนฺติ  เอก- 
จตฺตาฬีสจิตฺเตสุ  จตุทฺวิเหตุวิปากานิ  วชฺเชตฺวา  สตฺตตึส  ลพฺภนฺตีติ 
วาย  อตฺโถ  เอว  เวทิตพฺโพ  อเสขาน  จตุจตฺตาฬีส  วีถิจิตฺตานิ 
สมฺภวา  ยถาลาภ  กามภเว   ิตาน  ขีณาสวาน  วเสน  อุทฺทิเส 
ปณฺฑิโต  เสขาน  ฉปฺปฺาส  วีถิจิตฺตานิ  สมฺภวา  อุทฺทิเส 
อวเสสาน  จตุนฺน  ปุถชฺุชนาน  จตุปฺญาส  วีถิจิตฺตานิ  สมฺภวา 
อุทฺทิเส  ปณฺฑิโตติ  ฯ 
        [๔๙๒]  ปุคฺคลาน  เภโท  ปุคฺคลเภโทติ  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต 
อาห  ปุคฺคลานนฺตฺยาทึ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๔  
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        ปุคฺคลานนฺติ  วเสนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วเสนาติ  เภโทติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  เภโทติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  จิตฺตาน  ปวตฺติ  จิตฺตปฺ- 
ปวตฺติ  ฯ  ภิชฺชน  เภโท  ฯ  จิตฺตปฺปวตฺติยา  เภโท  จิตฺต... 
เภโท  ฯ  ปุคฺคลเภโทติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ 
        [๔๙๓]  สพฺพานิป...ลพฺภนฺตีติ  เปตฺวา  ฉนฺน  ทฺวาร... 
สมฺภวโตติ  เหตุ  ปกฺขิตฺโต  ฯ  สพฺพานิป...ลพฺภนฺติ  กสฺมา 
ฉนฺน...วโต  ฯ 
        ฉนฺนนติฺ  ทฺวารานนฺติ  วิเสสน  ฯ  ทฺวารานนฺติ  สมฺภวาติ 
ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  สพฺเพสนฺติ  ปุคฺคลานนฺติ  วิเสสน  ฯ  จสทฺโท 
ทฺวารานฺจ  ปุคฺคลานฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ปุคฺคลานนฺติ  สมภฺวาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ตตฺถาติ  กามาวจรภูมิย  ฯ  ตตฺถาติ  สมฺภวาติ 
อาธาโร  ฯ  สมฺภวโตติ  อุปลพฺภนฺตีติ  เหตุ  ฯ  สมภฺวน  ปวตฺตน 
สมฺภโว  ฯ  อนุรูป  เอว  อรห  ยถารห  ฯ 
        [๔๙๔]  ยถารหนฺติ  ปน  ฯ  ตตตฺยาทิ  วิวรณ  ฯ  เต  เต 
ภวา  ตตภวา  ตตภวาน  อนุรูป  ตต...รปู  ฯ  เต  เต  ปุคฺคลา 
ตตปุคฺคลา  ตตปุคฺคลาน  อนุรูป  ตต...รูป  ฯ  จสทฺโท 
สมุจฺจโย  ฯ  ตต...ปฺจาติ  ปททฺวย  อุปลพฺภนฺตีติ  กิริยา- 
วิเสสน  ฯ 
        [๔๙๕]  กสฺมา  รูปาวจรภูมิย  ปฏิฆชวนตทาลมฺพนาเนว 
ปฏิกฺขิตฺตานิ  นนุ  ฆานวิฺาณาทีนิ  ภูมิย  น  ปวตฺตนฺตีติ 
                                                อภิ.๑๕๔  
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โจทน  สนฺธายาห  สพฺพตฺถาปตฺยาทึ  ฯ  สพฺพ...ทนิา  วจเนน 
ฆาน...อิติ  ตสฺมา  รูปา...ขิตฺตานิ  อาจริเยน  ฯ 
        ฆานวิฺาณ  อาทิ  เยส  วิฺาณาน  ตานิ  ฆาน... 
ทีนิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  ชิวฺหากายวิฺาณาน  คหณ  ฯ  อปสทฺโท 
ปฏิฆชวนตทาลมฺพนานิ  อเปกฺขติ  ฯ  เหสฺสตีติ  ภวิสฺสติ  ฯ  ปฏิเฆน 
สมฺปยุตฺต  ชวน  ปฏิฆชวน  ฯ  ปฏิฆชวนฺจ  ตทาลมฺพนฺจ 
ปฏิฆ...นานิ  ฯ  เอวสทฺโท  ฆานวิฺาณาทีนิ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        สพฺพ...ทินาติ  ปฏิกฺเขโปติ  กรณ  ฯ  ฆาน...ทนีมฺปติ 
ปฏิกฺเขโปติ  ฉฏ ีกมฺม  ฯ  ปฏิกฺเขโปติ  เหสฺสตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ 
ปฏิกฺขิตฺตานีติ  เหตุ  ฯ  รปูา...มิยนฺติ  ปฏิกฺขิตฺตานีติ  อาธาโร  ฯ 
ปฏิฆ...นาเนวาติ  ปฏิกฺขิตฺตานีติ  กมฺม  ฯ 
        [๔๙๖]  สพฺพตฺถาติ  ปท  อรูปภวมฺป  ปจฺจามสตีติ  สงฺกา 
สิยา  ต  นิเสธนตฺถ  สพฺพตฺถาติอาทิ  วุตฺต  ฯ 
        สพฺพตฺถาติ  ปน  ฯ  กาม...ภเวติ  ปททฺวย  น  ลพฺภนฺเต- 
วาติ  อาธาโร  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
        [๔๙๗]  คาถาย  อตฺถ  าเปนฺโต  อาห  กามภเวตฺยาทึ  ฯ 
กามภเว  ยถารห...จิตฺตานิ  ลพฺภเร  รูเป  ภเว...จตุสฏ ี 
ลพฺภเร  อรูปภเว...อุปลพฺภนฺติ  ปณฺฑิเตนาติ  โยชนา  ฯ 
        กาเมติ  เอตฺถ  ตณฺหาว  อธิปฺเปตาติ  กาเมติ  อวตฺวา 
กามภเวติ  วิวริต  ฯ  ยถารหนฺติ  ปท  ปุพฺเพ  วุตฺเตน  ยถารหนฺติ 
                                        อภิ.๑๕๕  
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ปเทน  สทิส  ฯ  มุจฺจนฺตีติ  มุตฺตานิ  ยานิ  จิตฺตานิ  ฯ 
มุตฺตานิ  เอว  มุตฺตกานิ  ฯ  ปจฺจยา  ทนฏิาติอาทินา  กปจฺจโย  ฯ 
วีถิยา  มุตฺตกานิ  วีถิมุตฺตกานิ  ฯ  วชชฺยินฺเตติ  วชฺชานิ  ยานิ 
จิตฺตานิ  ฯ  วีถิมุตฺตเกหิ  วชฺชานิ  วีถิ...วชฺชานิ  ฯ  อสีติ  เอว 
วีถิจิตฺตานิ  อสี...ตานิ  ฯ  ภเวติ  อิท  รปูธมฺมชฺฌานตฺถ  ปกฺขิตฺต  ฯ 
อฏ  จ  ตาน ิ ตทาลมฺพนานิ  จาติ  อฏ...นานิ  ฯ  ฆาน  อาทิ 
เยส  ชิวฺหาทีน  ตานิ  ฆานาทีนิ  ฆานาทีนิ  จ  ตานิ  วิฺาณานิ 
จาติ  ฆานาทิวิฺาณานิ  ฯ  ฉนฺน  สมโุห  ฉกฺก  ฆานาทิวิฺาณาน 
ฉกฺก  ฆานา...ฉกฺก  ฯ  วีถยิา  มุตฺตกานิ  วีถ.ิ..กานิ  ฯ 
ปฏิฆทฺวยฺจ  อฏตทาลมฺพนานิ  จ  ฆานาทิวิฺาณฉกฺกฺจ 
วีถิมุตฺตกานิ  จ  ปฏิฆ...มตฺุตกานิ  เตส  วโส  ปฏิฆ...วโส  ฯ 
นตฺถิ  เหตุ  เอเตสนฺติ  อเหตุกานิ  ฯ  นว  จ  ตานิ  อเหตุกานิ 
จาติ  นว...กานิ  ฯ  นวอเหตุกานิ  จ  ตานิ  วิปากานิ  จาติ  นว... 
กานิ  ฯ  เสสานิ  จ  ตานิ  ชวนานิ  จาติ  เสสชวนานิ  ฯ 
เตปฺาส  เอว  เสสชวนานิ  เตป...นานิ  ฯ  อาวชฺชนทฺวยฺจ 
นวอเหตุกวิปากฺจ  เตปฺาสเสสชวนฺจ  อาวชฺชน...ชวนานิ 
เตส  วโส  อาว...วโส  ฯ  อรูเปติ  เอตฺถ  ภโว  อธิปฺเปโต 
น  จิตฺตนฺติ  กตฺวา  ภเวติ  ปกฺขิตฺต  ฯ  อรูเป  ภเวติ  วากฺย 
อวตฺวา  อรูปภเวติ  สมาสปทวจน  วตฺติจฺฉาวเสน  วุตฺต  ฯ 
กตฺถจิ  หิ  สมาสปท  กตฺถจิ  วากฺย  วุตฺต  ฯ  เตน  วุตฺต 
                                        อภิ.๑๕๕  
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กามภเว  รูปภเว  อรูปภเวติ  จ    ฯ  เตวีสติ  จ  ตานิ  กามาวจร- 
วิปากานิ  จาติ  เตวี...ปาก  ฯ  ปฺจทส  จ  ตานิ  รูปาวจรานิ 
จาติ  ปฺจ...จรานิ  ฯ  เตวีสติกามาวจรวิปากฺจ  ปมมคฺโค  จ 
ปฺจทสรูปาวจรฺจ  ปฏิฆทฺวยฺจ  อรูปวิปาโก  จ  กรฺิยา- 
มโนธาตุ  จ  หสนฺจ  เตวีสติ...หสนานิ  เตส  วโส  เตวีส... 
วโส  ฯ  ฉพฺพีสติ  จ  ตานิ  ปริตฺตชวนานิ  จาติ  ฉพฺพี...วน  ฯ 
อฏ  จ  ตาน ิ อรูปชวนานิ  จาติ  อฏ...วนานิ  ฯ  สตฺต  จ 
ตานิ  โลกุตฺตรชวนานิ  จาติ  สตฺต...นานิ  ฯ  ฉพฺพีสติปริตฺต- 
ชวนฺจ  อฏอรูปชวนฺจ  สตฺตโลกตฺุตรชวนฺจ  มโนทฺวารา- 
วชฺชนฺจ  ฉพฺพีสติ...ชวนานิ  เตส  วโส  สพฺพีสติ...วโส  ฯ 
ลพฺภเรติ  เอตฺถ  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  อนฺติวิภตฺติยา  เรอาเทโสติ 
าปนตฺถ  อุปลพฺภนฺตีติ  วิวริต  ฯ 
        กามภเวติ  อุปลพฺภนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  ยถารหนติฺ  อุปลพนฺภนฺตีติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  วีถิ...ชานีติ  อสี...ตานีติ  วิเสสน  ฯ  อสีติ... 
ตานีติ  อุปลพฺภนฺตีติ  วุตฺตกมฺม  ฯ  รูเปติ  ภเวติ  วิเสสน  ฯ 
ภเวติ  อุปลพฺภนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  รูปภเวติป  ฯ  ปฏฆิ...เสนาติ 
ปฺจวีสตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปฺจวีสตีติ  วชฺเชตฺวาติ  กมฺม  ฯ 
วชฺเชตฺวาติ  เสสานีติ  วิเสสน  ฯ  เสนานีติ  จตุสฏ ีติ  วิเสสน  ฯ 
อาว...เสนาติ  จตุสฏ ีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  จตุสฏ ีติ  อุปลพฺภนฺตีติ 
กมฺม  ฯ  อรปูภเวติ  อุปลพฺภนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  เตวีสติ...เสนาติ 
                                        อภิ.๑๕๕  
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สตฺตจตฺตาฬีสาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  สตฺต...ฬีสาติ  วชฺเชตฺวาติ 
กมฺม  จ  วชฺเชตฺวาติ  เสสานีติ  วิเสสน  ฯ  เสสานีติ  เทฺวจตฺตา- 
ฬีสาติ  วิเสสน  ฯ  ฉพฺพี...เสนาติ  เทฺวจ...ตานีติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  เทฺวจ...ตานีติ  อุปลพฺภนฺตีติ  วุตฺตกมฺม  ฯ 
        คาถาย  อตฺโถ  กาเม  ยถารห  อสติี  วีถิจิตฺตานิ  ปณฺฑิเตน 
ลพฺภเร  รูเป  จตุสฏ ี  ลพฺภเร  ตถา  อรเูป  เทฺวจตฺตาฬีส 
จิตฺตานิ  ลพฺภเรติ  ฯ 
        [๔๙๘]  เกจิวาท  าเปนฺโต  อาห  เกจิตฺยาทึ  ฯ  เกจิ 
ปน  อาจริยา  รูปภเว...อิธ  โลเก  อาคตานเยว...สมฺภโว 
อิติ  ตสฺมา  ตานิ  อกุสลวิปากานิ  ปริ...วทนฺติ  ฯ 
        ปนสทโฺท    ปกฺขนฺโร  ฯ  อนิฏารมฺมณสฺส  อภาโว  อนิ... 
ภาโว  ฯ  อาคจฺฉึสูติ  อาคตา  เย  พฺรหฺมาโน  ฯ  เอวสทฺโท 
น  อนาคตานนฺติ  นิวตฺเตติ  ฯ  พฺรูหนฺติ  คุเณหิ  วฑฺเฒนฺตีติ 
พฺรหฺมา  เย  เทวา  ฯ  พฺรหู  วฑฺฒเน  ขฺยาทีหิ  มนฺ  อทโต  จาติ 
วาติ  มนปจฺจโย  ฯ  อกุสสฺาน  วิปากา  อก.ุ..ปากา  จตฺตาริ  จกฺขุ- 
โสตวิฺาณสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณานิ  ฯ  อกุสลวิปากาน  สมฺภโว 
อกุ...สมฺภโว  ฯ  ปฺจ  จ  ตานิ  ปริตฺตวิปากานิ  จาติ  ปฺจ... 
กานิ  ฯ  ปฺจาติ  จกฺขุโสตวิฺาณสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณทฺวยานิ  ฯ 
เอวสทฺโท  จตุสฏ ีติ  นิวตฺเตติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๕  
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        เกจิ  ปนาติ  วทนฺตีติ  วุตฺตกตฺตา  ฯ  รูปภเวติ  อภาวโตติ 
อาธาโร  ฯ  อนิฏา...ภาวโตติ  สมฺภโวติ  เหตุ  ฯ  อิธาติ 
อาคตาติ  อาธาโร  ฯ  อาคตานเยวาติ  พฺรหฺมานนฺติ  วิเสสน  ฯ 
พฺรหฺมานนฺติ  สมฺภโวติ  สมฺปทาน  ฯ  สมฺภโวติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ 
อิตีติ  ปริหาเปตฺวาติ  เหตุ  ฯ  ตานีติ  ปริหาเปตฺวาติ  กมฺม  ฯ 
ปริหาเปตฺวาติ  วทนฺตีติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  ปฺจ...เกหีติ  สทฺธนิฺติ 
สหโยคตติยา  ฯ  สทฺธินติฺ  สฏ ีติ  วิเสสน  ฯ  รูปภเวติ  สฏ ีติ 
อาธาโร  ฯ  สฏ ีเยวาติ  วีถิจิตฺตานีติ  วิเสสน  ฯ  วีถิจิตฺตานีติ 
วทนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๔๙๙]  เกจิวาท  ทสฺเสนฺโต  อาห  อิธาตฺยาทึ  ฯ  อิธ 
ปน  โลเก  ตตฺถ  รูปภเว  ตฺวาป  อิม  โลก  ปสฺสนตฺาน  พฺรหฺมาน 
อนิ...โว  วตฺตุ  สกฺกา  อิติ  ตสฺมา  เตหิ  จตูหิ  อกุสล- 
วิปาเกหิ  สทฺธึเยว  ตตฺถ  รูปภเว  จตุสฏ ี  วีถิจิตฺตานิ 
อนุรุทฺธาจริเยน  วุตฺตานิ  ฯ 
        อิธ  ปนาติ  อสมฺภโวติ  อาธาโร  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
ตตฺถาติ  ตฺวาติ  อาธาโร  ฯ  ตฺวาติ  ปสฺสนฺตานนฺติ  ปุพฺพกาล- 
กิริยา  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  อิธาคนฺตฺวาติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
อิมนฺติ  โลกนฺติ  วิเสสน  ฯ  โลกนฺติ  ปสฺสนฺตานนฺติ  กมฺม    ฯ 
ปสฺสนฺตานนฺติ  อสมฺภโวติ  สมฺปทาน  ฯ  อนิ...ณสฺสาติ  อสมฺภโวติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อสมฺภโวติ  น  สกฺกาติ  กมฺม  ฯ  วตฺตุนฺติ 
                                        อภิ.๑๕๕  
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น  สกฺกาติ  สมฺปทาน  ฯ  อิตีติ  สทฺธนิฺติ  เหตุ  ฯ  เตหีติ  สทฺธินฺติ 
สหโยโค  ฯ  สทฺธึเยวาติ  จตุสฏ ีติ  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  น 
วินาติ  นิวตฺเตติ  ฯ  ตตฺถาติ  จตุสฏ ีติ  อาธาโร  ฯ  จตุสฏ ีติ 
วุตฺตานีติ  กมฺม  ฯ 
        [๕๐๐]  สาธกมาห  เอวนฺตฺยาทึ  ฯ  เอวฺจ  กตฺวา  เอว  อตฺถ 
มนสิกรณโต  ธมฺมา...กามาวจร  กามาวจรภูต  รูปสทฺทสงฺขาต 
อนิฏารมฺมณ  อาลมฺพนฺติ  คณฺหนฺติ  ตทา...ติ  วจน  อาจริเยน 
วุตฺต  ฯ 
        เอวฺจาติ  กตฺวาติ  กมฺม  ฯ  กตฺวาติ  วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ 
ธมฺมานุสารณิยนฺติ  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  ธมฺม  อนุสฺสรติ  เอตฺถาติ 
อนุสารณี  ปณฺฑิโต  เอตฺถ  ปกรเณ  ธมฺม  อนุสฺสรติ  อิติ 
ตสฺมา  ต  ปกรณ  อนุสารณี  ฯ  กตฺตุกรณ  ปุน  อี  ฯ 
ธมฺมสฺส  อนสุารณี  ธมฺมา...รณี  ฯ  ยทาติ  อาลมฺพนฺตีติ  กาล- 
สตฺตมี  ฯ  กามาวจรนฺติ  อนิ...มณนฺติ  วิเสสน  ฯ  อนิ... 
มณนฺติ  อาลมฺพนฺตีติ  กมฺม  ฯ  ตทาติ  อุปฺปตฺตีติ  กาลสตฺตมี  ฯ 
ตสุคติยมฺปติ  อุปฺปตฺตีติ  อาธาโร  ฯ  สา  สุคติ  ตสุคติ  รูปาวจรา 
ภูมิ  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  อิมสฺมึ  โลเก  อุปฺปตฺตีติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
อกุสล...รณานนฺติ  อุปฺปตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  จกฺขุวิฺาณฺจ 
โสตวิฺาณฺจ  จกฺขุโสตวิฺาณ  ฯ  มชฺเฌ  วิฺาณสทฺท- 
โลโป  ฯ  จกขฺุโสตวิฺาณฺจ  มโนธาตุ  จ  สนฺตีรณฺจ 
                                                อภิ.๑๕๕  
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จกฺขุ...รณาน ิ อกุสลวิปกานิ  จ  ตานิ  จกฺขุโสตวิฺาณ- 
มโนธาตุสนฺตีรณานิ  จาติ  อกุสล...รณานิ  ฯ  อกุส...รณานนฺติ 
อุปฺปตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปฺปตฺตีติ  สมฺภวตีติ  กตฺตา  ฯ  อุปฺปชฺชน 
อุปฺปตฺติ  ฯ  อิตีติ  วจนนฺติ  สรูป  ฯ  วจนนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๕๐๑]  ภูมีน  วิภาโคติ  อตฺถ  นิเสธนตฺถ  ภูมตฺิยาทิ  วุตฺต  ฯ 
        ภูมิวเสนาติ  วิภาโคติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ภูมิน  วสน  สมฺพชฺฌน 
ภูมิวโส  ฯ  วิภาโคติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  จิตฺตปฺปวตฺติย  ภชน  วิภาโค  ฯ 
ภูมิวิภาโคติ  ตติยาตปฺปุริโส  ฯ 
        [๕๐๒]  ยถาสมฺภวนฺติ  ปน  ฯ  ตตทฺวา...ปโตติ  วิวรณ  ฯ 
        ตตทฺวาเรสุ  ตตภเวสุ  วาติ  สมฺภ...ปโตติ  อาธาโร  ฯ 
ตานิ  ตานิ  ทฺวารานิ  ตต...นิ  ฯ  เต  เต  ภวา  ตตภวา  ฯ 
วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  ตต...ส ุ วาติป  อตฺถิ  ฯ  สมภฺ...ปโตติ 
ปวตฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  สมฺภวสฺส  อนุรูป  สมฺภ...รูป  ฯ 
สมฺภวานุรูปโตติ  วจน  ยถาสทฺโท  อนุรูปวาจโก  สมฺภวนฺติ 
เอตฺถ  อ  วิภตฺตินมิตฺยาทินา  นาวจนสฺส  อนฺติ  าปนตฺถ  วุตฺต  ฯ 
        [๕๐๓]  ยาวตายุกนฺติ  ปน  ฯ  อายุโน  ยตฺตโก  ปริจฺเฉโท 
ยาวตายุก  ฯ  กฺวจิ  สมาสนฺตาติ  กปจฺจโย  ฯ  ปฏสิ...วสาน  วา 
ตโต  จุติจิตฺตโต  ปุพฺเพ  ปวตฺต...วสาน  วา  ฯ 
        ปฏิสนธฺิโตติ  ปรนติฺ  อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ  ปวตฺตาติ  ปเท 
กิริยาวิเสสน  ฯ  ภว...เสนาติ  ปวตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ภวตีติ 
                                        อภิ.๑๕๕  
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ภโว  อุปปตฺติภโว  ฯ  นกินฺตน  นิกนติฺ  ตณฺหา  ฯ  ภเว 
นิกนฺติ  ภวนกินฺติ  ฯ  วสน  สมฺพชฌฺน  วโส  ภวนิกนฺติยา 
วโส  ภว...วโส  ฯ  ปวตฺติตาติ  ปวตฺตา  ยา  วีถ ิ ฯ 
มโนทฺวาเร  ปวตฺตา  มโนทฺวาริกา  ฯ  จิตฺตาน  วีถ ิ จิตฺตวีถิ  ฯ 
มโนทฺวาริกา  จ  สา  จิตฺตวีถิ  จาติ  มโน...วีถิ  ฯ  ปวตฺตา  จ  สา 
มโนทฺวาริกจิตฺตวีถิ  จาติ  ปวตฺต...วีถ ิ ฯ  จุติ  เอว  จิตฺต 
จุติจิตฺต  จุติจิตฺตสฺส  อวสาน  จุติ...สาน  ฯ  ปว...ถโิตติ 
ปฏายาติ  อปาทาน  ฯ  ปฏายาติ  อวสานนฺติ  วิเสสน  ฯ  จุติ... 
สานนฺติ  อพฺโพจฺฉินฺนาติ  อจฺจนฺตสโยโค  ฯ  ตโตติ  ปุพฺเพติ 
อปาทาน  ฯ  ปุพฺเพติ  ปวตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  ปวตฺต...สานนฺติ 
อพฺโพจฺฉินฺนาติ  อจฺจนฺตสโยโค  ฯ  ปวตฺตฺจ  ต    ภวงฺคฺจาติ 
ปวตฺตภวงฺค  ปวตฺตภวงฺคสฺส  อวสาน  ปวตฺต...สาน  ฯ  วาสทฺโท 
วิกปฺโป  ฯ 
        ปฏิสนธฺิโต  ปร...วีถิโตติ  เอตฺถาย  อธิปฺปาโย  ปฏิสนฺธ ิ
จุทฺทส  ภวงฺคานิ  มโนทวฺาราวชฺชนเมก  สตฺตรสมโลภชวน  วตฺตตีติ 
อฏกถานโย  ฯ  ฏีกาย  ปน  ปฏิสนฺธ ิ เตรส  ภวงฺคานิ  เอก 
มโนทฺวาราวชฺชน  โสฬสมโลภชวน  ปวตฺตติ  ตโต  โสฬสมโต 
ปรมฺป  วา  โลภชวน  ปวตฺตติ  รูปสฺส  ปน  โสฬสจิตฺตกฺ- 
ขณายุกตฺตา  อธิกโสฬสจิตฺตกฺขณายุกตฺตา  จาติ  วุตฺต  ฯ  ย  ปน 
วินยตฺถมฺชุสาย  กงฺขาวิตรณิฏีกาย  ปฏิสนฺธิจิตฺเตน  หิ  สทฺธ ึ
                                                อภิ.๑๕๕  
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 ึตึส  กมฺมชรปูานิ  นิพฺพตฺตนฺติ  เตสุ  ปน   ิเตสุเยว  โสฬส 
ภวงฺคจิตฺตานิ  อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุชฌฺนฺตีติ  พุทฺธนาคตฺเถเรน  วุตฺต 
ตตฺถ  วจเน  สเจ  โสฬสภงฺคจิตฺเตสุ  ปฏิสนฺธิจิตฺเตน  หิ  สทฺธ ึ
ตึส  กมฺมชรปูานิ  นิพฺพตฺตนฺติ  เตสุ  ปน   ิเตสุเยว  โสฬสป 
คหิตา  เอก  ปฏิสนฺธิจิตฺต  ปณฺณรส  ภวงฺคานิ  มโนทฺวาราวชฺชน 
อฏารสมโลภชวน  ปวตฺตติ  ปฏิสนธฺิป  หิ  ภวงฺคนฺติ  วุจฺจติ  สเจ 
อคฺคหิตา  เอก  ปฏิสนฺธิจิตฺต  โสฬส  ภวงฺคานิ  มโนทฺวาราวชฺชน 
เอกูนวีสติมโลภชวน  ปวตฺตตีติ  อธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ  ฯ  อิทฺจ 
วจน  ธมฺมยมกฏีกาย  น  สเมติ  ฯ  วุตฺต  หิ  ตตฺถ  ปฺจ- 
โวกาเร  ภวงฺเค  กุสลาน  ภวงฺคกฺขเณ  เตส  อกุสลา  จ  ธมฺมา 
นิรุชฌนฺติ  อพฺยากตา  จ  ธมฺมา  นิรุชฌฺนฺตีติ  วจเน  ปฏิสนฺธ-ิ 
จิตฺตโต  โสฬส  ตโต  ปร  วา  ภวนิกนฺติจิตฺต  โหติ  น  ตโต 
โอริมนฺติ  วิฺายตีติ  ฯ  พุทฺธนาคตฺเถเรน  ตึสกมฺมชรูปาน 
สตฺตรสจิตฺตกฺขณายุกเมว  อเปกฺขิตฺวา  เตสุ  ปนาติอาทิ  วุตฺต 
โหติ  น  ภวนิกนฺติจิตฺตสฺส  ปวตฺตนนฺติ  ฯ  อฺา  จ  ปาล ิ
ภวนิกนฺติจิตฺตสฺส  อฏารสม  เอกูนวีสติม  วา  ปวตฺตเน  สาธกา 
นตฺถิ  ตสฺมา  พุทฺธนาคตฺเถเรน  วุตฺตวจน  ปฺจโวกาเรตฺวาทิ- 
ปาลิยา  เจว  ฏีกาย  จ  วิรชฺุฌตีติ  ตสฺมา  ต  น  คเหตพฺพ  ฯ 
อายุโน  ยตฺตโกติ  วุตฺตตฺตา  มรณกาเล  จุติจิตฺตโตปริ  สตฺตรสมสฺส 
กมฺมชรูปาน  อุปฺปชฺชนภูตสฺส  ภวงฺคสฺส  อวสาน  ยาวตายุกนฺติ 
                                                อภิ.๑๕๕  
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มนสิกตฺวา  อาห  ตโตตฺยาทึ  ฯ  เอตฺถาป  อธิปฺปาโย 
ปฏิสนฺธิโต  ปร  ภวนิกนติฺวเสน  ปวตฺตมโนทฺวาริกจิตฺตวีถิโต  ปฏาย 
ตโต  จุติจิตฺตโต  ปุพฺเพ  ปวตฺตภวงฺคาวสาน  ฯ  ภวงฺคาวสานนฺติ 
มรณกาเล  จุติจิตฺตโตปริ  สตฺตรสมสฺส  อายุสงฺขาตกมฺมชรูปสสฺ 
อุปฺปชฺชนฏานภูตสฺส  อวสาน  ฯ 
        [๕๐๔]  ฉทฺวาริกจิตฺตปฺปวตฺตติ  นิโรธสมาปตฺติกาเลป  อพฺโพจฺ- 
ฉินฺนาติ  โกจิ  คณฺเหยฺย  ตนฺนิเสธนตฺถ  อพฺโพจฺฉินฺนาตฺยาทิ 
วุตฺต  ฯ  อพฺโพจฺฉินฺนาติ  ปน  ฯ  นโิร...ปาโยติ  อธิปฺปาย- 
ปกฺขิปน  ฯ  นิโร...ติย  อสติ  ฉทฺวาริกจิตฺตปฺปวตฺติ  อพฺโพจฺ- 
ฉินฺนาติ  อิติ  อธิปฺปาโย  ฯ 
        โวจฺฉิชชฺตีติ  โวจฺฉินฺนา  ยา  ฉทวฺาริกจิตฺตปฺปวตฺติ  ฯ 
น  โวจฺฉินฺนา  อพฺโพจฺฉินฺนา  ฯ  จิตฺตเจตสิกาน  นิรุชฺฌน  นโิรโธ  ฯ 
สมาปชฺชน  สมาปตฺติ  ฯ  นิโรธสฺส  สมาปตฺติ  นิโร...ปตฺติ  ฯ 
        อสตีติ  อพฺโพจฺฉินฺนาติ  ลกฺขณกริิยา  ฯ  นิโร...ติยนฺติ 
อสตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ  อธิปฺปาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        อิติ  อภินวปุรวฺหยนครสฺส  ปจฺฉิมุตฺตรทิสาภาเค  ปติฏ ิเต 
ปนสาราเม  วสนฺเตน  สกลพฺยากรณาสงคาณจารินา  สาฏกถ- 
ติปฏกธเรน  ลกราชนามกสฺส  สิริตฺริภูวนาธิทีปธมฺมราชิโน๑  ครุนา 
าณกิตฺตีติ  นามเธยฺเยน  เถเรน  กตา  ปฺจิกา  นาม  จตุตฺถา 
อตฺถโยชนา  นิฏ ิตา  ฯ 
๑.  สิริตฺริภูวนาทิจฺจธมฺมราชิโนติป  ทิสฺสติ  ฯ 

                                                อภิ.๑๕๖  
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        [๕๐๕]  เอว  จตุตฺถปริจฺเฉทตฺถวณฺณน  กตฺวา  อิทานิ 
ปฺจมปริจฺเฉทวณฺณน  กโรนฺโต  อาห  เอตฺตาวตาตฺยาทึ  ฯ   
ยทิ  อาจริเยน  วีถิมุตฺตสงฺคห  ทสฺเสตุ  อารพฺภ  วีถจิิตฺตวเสเนวนฺติ- 
อาทิ  น  วตฺตพฺพ  ตถา  มรนฺตาน  มรณกาเลตฺยาทิ  วตฺตพฺพนฺติ 
โจทนา  ฯ  สจฺจ  ปฏิสนฺธยิ  ปวตฺติสงฺคโห  ปวตฺติย  ปวตฺติ- 
สงฺคโหติ  เทฺว  ปวตฺติสงฺคหา  ปวตฺติสงฺคห  นาม  ปฏิสนฺธิป-ฺ 
ปวตฺติยนฺติ  วจเน  วุตฺตา  ตตฺถ  ปวตฺติย  ปวตฺติสงฺคโห 
กถิโต  ปฏิสนฺธิย  ปวตฺติสงฺคโห  น  กถิโต  ตสฺมา  ต  กเถนฺโต 
อาห  วีถิจิตฺตวเสเนวนฺติอาทินฺติ  วิสชชฺน  ฯ 
        [๕๐๖]  เอตฺตาวตา  วจเนน  วีถิ...อารภนฺโต  อาจริโย 
อาห  วีถิ...อาทึ  วจน  ฯ 
        เอตฺตาวตาติ  ทสฺเสตฺวาติ  กรณ  ฯ  เอตฺตาวตา  จาติป 
เอตฺตเกเนวาติ  อตฺโถ  ฯ  นิปาตสมุทาโย  น  สมุจฺจโย  ฯ  จสทฺท- 
รหิตนิปาโตว  ยุตฺโต  ฯ  วีถิสงฺคหนฺติ  ทสฺเสตฺวาติ  กมฺม  ฯ 
ทสฺเสตฺวาติ  ทสฺเสตุนฺติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  อิทานีติ  อาหาติ 
กาลสตฺตมี  ฯ  วีถ.ิ..สงฺคหนฺติ  ทสฺเสตุนฺติ  กมฺม  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ 
อารภนฺโตติ  สมฺปทาน  ฯ  อารภนฺโตติ  อาหาติ  กตฺตา  ฯ  วีถิ... 
วนฺติอาทินฺติ  อาหาติ  กมฺม  ฯ 
                                        อภิ.๑๕๖  
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        [๕๐๗]  อวยวตฺถ  าเปนฺโต  อาห  เอวนฺตฺยาทึ  ฯ 
เอว...สงฺคโห  มยา  อุทีริโต...สงฺคโห  มยา  วุจฺจติ  อิติ 
โยชนา  ฯ 
        เอวนฺติมสฺส  วิวรณ  ยถา...นเยนาติ  ฯ  ปกาโร  วุตฺโต 
ยสฺมึ  นเย  โส  ยถาวุตฺโต  ยถาวุตฺโต  จ  โส  นโย  จาติ 
ยถาวุตฺตนโย  ฯ  วีถิจิตฺตาน  วโส  วีถิจิตฺตวโส  ฯ  ปวตฺติยนฺติมสฺส 
วิวรณ  ปฏ.ิ..สาเนติ  ฯ  อปโร  ภาโค  อปรภาโค  อฺ- 
โกฏาโส  ฯ  จุติยา  ปรโิยสาน  จุติ...สาน  จุติปริโยสาน 
ยสฺส  โส  จุติปริโยสาโน  ยสฺส  ปรภาคสฺส  ตสฺมึ  ฯ  โปฏเกสุ 
จตุปริโยสานนฺติ  ปาโ  ทิสฺสติ  อนาคามิผล  วาตฺยาทีสุ 
วิย  ฯ  จุติปรโิยสาเนติ  วิภตฺติวิปลฺลาโส  อิจฺฉิตพฺโพ  ฯ  กสฺมา  ฯ 
ปวตฺติยนฺติ  ปทสฺส  วิวรณตฺตา  ฯ  ทวีฺสุ  ปาเฐสุ  ปุริโมว 
ยุตฺตตโร  ฯ  จิตฺตุปฺปาทาน  ปวตฺตน  ปวตฺติ  ฯ  สงฺคณฺหณ  คหณ 
ปริจฺฉินฺทน    สงฺคโห  ฯ  ปวตฺติยา  สงฺคโห  ปวตฺติสงฺคโห  ฯ 
ปว...นามาติ  สงฺคโหติ  ปธานปท  ปกขิฺตฺต  ฯ  อิทานีติมสฺส 
วิวรณ  ตทนนฺตรนฺติ  ฯ  อิทานิสทฺโท  หิ  อนนฺตรวาจโกป  อตฺถ ิ
ตสฺมา  ตทนนฺตรนฺติ  วิวรติ  ฯ  ตสฺส  สงฺคหสฺส  อนนฺตร 
ตทนนฺตร  ฯ  สนฺธิยนฺติ  วิวรณ  ปฏิสนธฺิยนฺติ  ฯ  สนฺธิสทฺโท  ห ิ
ปฏิสนฺธิวาจโก  น  สนฺธานมตฺตวาจโก  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๖  
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        ปฏิสนธฺิยนฺติ  เอตฺถ  กาโล  อิจฺฉิโตติ  มนสิกตฺวา  อาห 
ตทาตฺยาทึ  ฯ  ตสฺสา  ปฏสินฺธิยา  อาสนฺนา  จุติ  ตทาสนฺนา  ฯ 
สตฺตา  จวิตฺวา  อุปฺปชฺชนติฺ  ตสฺมา  จุติ  ปฏิสนฺธิโต  ปุพฺพ- 
ปวตฺตา  ตสฺมา  จุติ  ปฏสินฺธิอาสนฺนาติ  วุตฺตา  ฯ  ตทาสนฺนาย 
จุติยา  ภาโว  ตทาสนฺนตา  ฯ  จุติยาติ  ภาวโยโค  ปกฺขิปตพฺโพ  ฯ 
ตสฺสา  ปฏิสนฺธิยา  คหณ  ตคหณ  ฯ  เอวสทฺโท  น  ปวตฺติคฺ- 
คหเณนาติ  นิวตฺเตติ  ฯ  คหิตา  จุติ  คหิตจุติ  คหิตจุติยา  กาโล 
คหิ...กาโล  คหิตจุติยา  ปวตฺตนกาโล  ฯ  จสทฺโท  ปฏิสนฺธ-ิ 
กาเล  จ  จุติกาเล  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
        เอว...เยนาติ  อุทีริโตติ  ปเท  กรณ  ฯ  วีถ.ิ..เสนาติ 
ปวตฺตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺติย  อปรภาเคติ  ปวตฺตีติ 
อาธาโรฯ  ปฏิสนฺธิโตติ  อปราติ  อปาทาน  ฯ  จุติ...สาเนติ 
อปรภาเคติ  วิเสสน  ฯ  ปว...นามาติ  สงฺคโหติ  วิเสสน  ฯ 
สงฺคโหติ  อุทีริโตติ  กมมฺ  ฯ  อุทีรโิตติ  กมฺมวาจก  กิตปท  ฯ 
อิทานิ...ตรนติฺ  วุจฺจตีติ  อาธาโร  ฯ  สนฺธิย...กาเลติ  วุจฺจตีติ 
อาธาโร  ฯ  ตทาสนฺนตายาติ  ตคหเณเนวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ตคหเณเนวาติ  คหิตาติ  กรณ  ฯ  คหิตจุติกาเล  จาติ  ปวตฺตีติ 
อาธาโร  ฯ  ปว...สงฺคโหติ  วุจฺจตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ 
โยชนาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
                                        อภิ.๑๕๖  
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        [๕๐๘]  ปฺุ...คโต  เทโส  อิติ  ตสฺมา  โส  เทโส 
อปาโย  ฯ  โสเยว  อปาโย  ภูมิ  นาม  ฯ  สตฺตา  เอตฺถ  เทเส 
ภวนฺติ  อิติ  ตสฺมา  อปายภูมิ  ฯ 
        อยสทฺโท  ปฺุสุขาทิวาจโก  ตสฺมา  อยสฺส  วิเสสนตฺถ 
ปฺุสมฺมตาติ  ปท  ปกขิฺตฺต  ฯ  สฏุุ  มนิยติ  ายตีติ  สมฺมโต 
โย  อโย  ฯ  ปฺุ  อิติ  สมฺมโต  ปฺุสมฺมโต  ฯ  เอติ  คจฺฉติ 
ปวตฺตติ  อิมสฺมา  สุขนฺติ  อโย  อิมสฺมา  ปฺุโต  สุข  เอติ... 
อิติ  ตสฺมา  อิท  ปฺุ  อโย  ฯ  อิมสฺมาติ  เอตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
อิ  คติย  สพพฺ...วาติ  อ  อฺเสุ  จ  อิสฺเส  ฯ  เอ  อยาติ 
อโย  ฯ  น  ปฺุโต  สพฺพทา  อปคโตติ  าปนตฺถ  เยภุยฺเยนาติ 
ปกฺขิตฺต  ฯ  อปคจฺฉตีติ  อปคฺโต  โย  เทโส  ฯ  เอวสทฺโท 
อวธารณกมฺมธารย  าเปติ  ฯ  สตฺตาน  อนุปฺปชชฺนฏาน  อตฺถิ 
ตสฺมา  สตฺตาน  อุปฺปชชฺนฏานภูมิ  คหิตาติ  าปนตฺถ  สตฺตาติ 
กตฺตุปท  ปกขิฺตฺต  ฯ 
        ปฺุสมฺมตาติ  อยาติ  วิเสสน  ฯ  อยาติ  อปคโตติ 
อปาทาน  ฯ  เยภุยฺเยนาติ  อปคโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อปคโตติ 
กตฺตุวาจก  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  อปาโยติ  สฺา  ฯ  โสเยวาติ 
สฺ ี  ฯ  ภูมติี  สฺา  ฯ  เอตฺถาติ  ภวนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
สตฺตาติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  อปายภูมีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๖  
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        อยา  อปคโต  อปาโย  อพฺยยีภาโว  ฯ  ภวนฺติ  เอตฺถาติ 
ภูมิ  ฯ  มิปจฺจโย  ฯ  อปาโย  เอว  ภูมิ  อปายภูมิ  ฯ 
        [๕๐๙]  ภูมิ  อเนก...โสภณา  สตฺเตหิ  คนฺตพฺพโต...คติ 
จ  อิติ  ตสฺมา  ภูมิ  สุคติ  ฯ  กาม...สุคติ  ฯ  สาเยว  กามา 
สุคติ  ภูมิ  นาม  อิติ  ตสมฺา  กาม...ภูมิ  ฯ 
        น  เอกา  อเนกา  อเนกา  วิธา  ปการา  ยสฺสา  สา 
อเนกวิธา  ยสฺสา  สมฺปตฺติยา  ฯ  สมฺปชฺชน  สมฺปตฺติ  ฯ 
กายสุขาทึ  สมฺปชฺชนฺติ  เอตาย  สมฺปทาย  สตฺตาติ  วา  สมฺปตฺติ  ฯ 
อเนกวิธา  จ  สา  สมฺปตฺติ  จาติ  อเน...สมฺปตฺติ  ฯ  อธิฏาติ 
เอตฺถาติ  อธิฏานา  สมฺปตฺติ  เอตฺถ  ภูมิย  ฯ  อเนกวิธ- 
สมฺปตฺติยา  อธิฏานา  อเน...านา  อเนกวิธสมฺปตฺติอธิฏานาย 
ภาโว  อเน...นตา  ฯ  ภูมิยาติ  ภาวโยโค  ฯ  สุสทฺโท  โสภณตฺถ- 
วาจโกติ  กตฺวา  โสภณาติ  วุตฺต  ฯ  โสภนาติป  ฯ  คมุธาตุ 
อเนกตฺถาติ  กตฺวา  คนฺตพฺพโตติมสฺส  อุปฺปชชฺิตพฺพโตติ  วิวรณ 
กต  ฯ  อุปปชฺชิตพฺพโตติป  ฯ  โสเยวตฺโถ  ฯ  คนฺธพฺพโตติป  ฯ 
โท  ธสฺส  จาติ  จสทฺเทน  ตสฺส  โธ  ฯ  คนฺตพฺพโตติ  ปาโว 
ยุชฺชติ  ฯ  จสทฺโท  โสภณา  จาติ  สมุจฺเจติ  ฯ  คนฺตพฺพา 
อุปฺปชฺชติพฺพา  สตฺเตหีติ  คติ  ฯ  คมุ  คติมฺหิ  อิตฺถิยมติยโว  วา 
คมขนตฺยาทินา  มโลโป  ฯ  โสภณา  คติ  สุคติ  กมฺม- 
ธารโย  ฯ  กาเมตีติ  กาโม  ยา  ตณฺหา  ฯ  กาโม  เอว 
                                                อภิ.๑๕๖  
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ตณฺหา  กามตณฺหา  ฯ  สห  จรติ  ปวตฺตตีติ  สหจริต  ยา 
สุคติ  ฯ  กามตณฺหาย  สหจริตา  กาม...ริตา  ฯ  สหจริตา  นาม 
อารมฺมณกรณวเสน  อธิปฺเปตา  น  สมฺปยุตฺตวเสน  ฯ  ภูมิอารมฺมณา 
กามตณฺหา  อารมฺมณิกา  ฯ  กามตณฺหาติ  กามสุคตีติ  เอตฺถ 
ตณฺหาว  กาโมติ  อธิปฺเปตา  น  อารมฺมณนฺติ  าเปติ  ฯ    สหจรติาติ 
ปท  รูปาวจรภูมีติ  เอตฺถ  อวจราติ  ปท  ทิสฺวา  ปกขิฺตฺต  ฯ 
กาม...ริตาติ  วจเนน  กาเมน  สหจริตา  สุคติ  กามสุคตีติ 
มชฺฌโลปตปฺปุริส  าเปติ  ฯ  เอวสทฺโท  อวธารณกมฺมธารย 
าเปติ  ฯ  กามสุคติ  เอว  ภูมิ  กาม...ภูมิ  ฯ 
        อน...ตายาติ  โสภณาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  โสภณา  คติ 
จาติ  ทฺวย  ภูมีติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  คนฺต...พโตติ  คตีติ 
เหตุ  ฯ  สุคตีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  กาม...ริตาติ  สุคตีติ  วิเสสน  ฯ 
สุคตีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  สาเยวาติ  ภูมีติ  วิเสสน  ฯ  ภูมีติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  กาม...ภูมีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๕๑๐]  เอว  เสเสสุป  รูปาวจรภูมิอาทีสุ  ปเทสุ  นโย  ฯ 
        เอวนฺติ  นิทสฺสน  ฯ  เสเสสุปติ  นโยติ  อาธาโร  ฯ  อปสทฺโท 
กามสุคติภูมีติ  ปท  อเปกฺขติ  ฯ  รูเป  ภเว  ปวตฺตา  ตณฺหา 
รูป  มชฺฌโลปตปฺปุริโส  ฯ  อว  สห  จรติ  ปวตฺตตีติ  อวจรา 
ยา  ภูมิ  ฯ  รูเปน  อวจรา  รูปาวจรา  รปูาวจรา  เอว  ภูม ิ
รูปา...ภูม ิ ฯ  อรูเป  ภเว  ปวตฺตา  ตณฺหา  อรูป  มชฺฌโลปสมาโส  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๖  
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อรูเปน  อวจรตีติ  อรูปาวจรา  อรูปาวจรา  เอว  ภูมิ  อร.ู.. 
ภูมิ  ฯ 
        [๕๑๑]  อย...คโต  เทโส  อิติ  ตสฺมา  เทโส  นิรโย  ฯ 
        อยสทฺโท  อิธ  สุขวาจโกติ  กตฺวา  สุขโตติ  วิวรติ  ฯ 
เอติ  คจฺฉติ  ปวตฺตติ  ปฺุานูรูป  สุขนฺติ  อโย  ฯ  นิอุปสคฺคสฺส 
วิวรณ  นิคฺคโตติ  ฯ  อยโต  นิคฺคโตติ  นิรโย  อพฺยยีภาโว  ฯ 
        อยโตติ  นิคฺคโตติ  อปาทาน  ฯ  นิคฺคโตติ  เทโสติ  วิเสสน  ฯ 
อิตีติ  เหตุ  ฯ  นิรโิยติป  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒิอาทินา  สุอุจฺจารณตฺถ 
อการสฺสิ  ฯ  นิรโย  นิรยนฺติ  เทฺว  ลิงฺคา  ฯ 
        [๕๑๒]  เย  สตฺตา  ติโร  อโธ  คมเน  อฺฉิตา  อายมิตา 
อิติ  ตสฺมา  เต  สตฺตา  ติรจฺฉานา  ฯ 
        ติโรติ  นิปาโต  สตฺตมฺยตฺเถ  วตฺตติ  ฯ  อฺฉนฺติ  อายมนฺตีติ 
อฺฉิตา  เย  สตฺตา  ฯ  อฉ  อายเม  พุธ...ตร ิ ยถา...กาโร 
นิคฺคหิตฺจ  วคฺคนฺต  ฯ  ติโรสทฺทุปปโท  อฉ  อายเม  กตฺตุ...สุ  จ 
อนกา  ยุณฺวูน  สรา  สเร  โลป  นเย  วคฺเค  โฆ  กฺวจิ 
ธาตุอาทินา  ทีฆ  นเย  โย  โยสฺส  อา  ฯ  ติโรติ  อฺฉิตาติ 
อาธาโร  ฯ  กิตสตฺตมีตปฺปุริโส  ฯ  ติรจฺฉานาน  โยนิ  ติรจฺฉานโยนิ 
ฉฏ ีตปฺปุริโส  ฯ 
        [๕๑๓]  ตาย  ธมฺมชาติยา  สตฺตา  อมิสฺสิตาป  สมา...ตาย 
ยุวนฺติ  มิสฺสติา  วิย  โหนฺติ  อิติ  ตสฺมา  สา  ธมฺมชาติ  โยน ิ ฯ 
                                                อภิ.๑๕๖  
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        ยุวนฺตีติ  ย ุ มิสฺสเน  อนฺติ  กฺวจิ  ธาตุตฺยาทินา  อุสฺสุโว  ฯ 
มิสฺสนฺตีติ  มิสฺสิตา  เย  สตฺตา  ฯ  มิส  สมฺมิสฺสเน  พุธ...ตร ิ
ยถา...กาโร  สสฺส  ทฺวิตฺต  ฯ  น  มิสฺสติา  อมิสฺสิตา  ฯ  อปสทฺโท 
โจทการุจิทีปโน  ฯ  ชายนฺติ  เอตาย  ธมฺมชาติยา  อภินฺนา  พุทฺธิสทฺทาติ 
ชาติ  ฯ  สมานา  ชาติ  เยส  เต  สมานชาติโน  เยส  สตฺตาน  ฯ 
สมานชาตีน  ภาโว  สมา...ติตา  ฯ  ยุวนฺตีติ  เอตฺถ  ยุธาตุ 
คติยาป  วาจกา  ตสฺมา  มสิฺสิตาติ  วิวรติ  ฯ  มิสฺสนตีฺติ  มิสฺสิตา 
เย  สตฺตา  ฯ  โยนีติ  ยุ  มสิฺสเน  กตฺตุ...สุ  จ  อนกา 
อฺเสุ  จ  อุสฺโส  กฺวจิ  ธาตุ  อโลโป  นทาทิโต  วา  อี 
ปุน  รสโฺส  ฯ 
        ตายาติ  โหนฺตีติ  กรณ  ฯ  สตฺตาติ  โหนฺตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ 
อมิสฺสิตาปติ  สตฺตาติ  วิเสสน  ฯ  สมา...ตายาติ  มิสสฺิตา  วิยาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  มิสฺสิตา  วิยาติ  โหนฺตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ  อิตีติ 
เหตุ  ฯ 
        [๕๑๔]  ยุวนฺติ  ตาย  สตฺตาติ  โยนิ  ตาย  โยนยิา  สตฺตา 
ยุวนฺติ  อิติ  ตสฺมา  สา  โยนิ  ฯ  โยนิ  นาม  ปฺจเปตาทิเภทา 
อเนกา  ฯ  กา  อิธ  โยนีติ  อาห  สา  ปนาตฺยาทึ  ฯ  สา  ปน 
โยนิ  อตฺถ...เสโส  ฯ 
        โสติป  ฯ  สาติ  ยชฺุชติ  ฯ  ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ปวตฺตน 
ปวตฺติ  ฯ  ปวตฺติ  จ  โส  วิเสโส  จาติ  ปวตฺติวิเสโส  ฯ 
                                        อภิ.๑๕๖  
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        สาติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  อตฺถโตติ  ปวตฺติวิเสโสติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ขนฺธานนฺติ  ปวตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปวตฺติวิเสโสติ  สาติ  ปทสสฺ 
วิเสสน  ฯ 
        [๕๑๕]  เย  สตฺตา  ปกฏเน  อติสเยน  สุข...คตา  อปกฺกนฺตา 
อิติ  ตสฺมา  เต  สตฺตา  เปตา  ฯ 
        ปกฏเนาติ  อุปสคฺคสฺส  อตฺถวาจก  ฯ  ปกาสน  อติสยน 
ปกฏ  ฯ  ปปุพฺโพ  กส  อติสเย  ภาวกมฺเมสุ  ต  สาทิ...หิฏโ  ฯ 
คจฺฉึสูติ  อิตา  เย  เปตา  ฯ  อิ  คติย  ฯ  อิธาตุสฺส  คตฺยาทิอเนกตฺถตฺตา 
คติยนฺติ  วิวรติ  ฯ  คจฺฉึสูติ  คตา  เย  เปตา  ฯ  คมุ 
คติย  ฯ  ปปพฺุโพ  อิ  คติย  พุธ...ตริ  อฺเสุ  จ  อิสฺเส  ฯ 
ตติยาตปฺปุริโส  ฯ 
        ปกฏเนาติ  คตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  สุขโตติ  คตาติ 
อปาทาน  ฯ  อิตาติ  กตฺตุวาจก  ฯ 
        [๕๑๖]  นิชฺฌา...สโย  ฯ  นชิฺฌาติ  สรรี  ทหตีติ  นิชฺฌามา 
ยา  ตณฺหา  ฯ  นิปุพฺโพ  ฌา  ทหเน  ขฺยาทีหิ  มน  ปนุ  อา  ฯ 
นิชฺฌามา  เอว  ตณฺหา  นชิฺฌามตณฺหา  ฯ  นชิฺฌามตณฺหา 
เอเตสมตฺถีติ  นิ...กา  เอเตส  เปตาน  ฯ  ทณฺฑาทิโต  อิก  อี  ฯ 
อถวา  ฯ  นิชฌฺายนฺเตติ  นิชฺฌามา  เย  เปตา  ฯ  กมฺมสาธน  ฯ 
ตณฺหาย  นิชฌฺานา  นิชฺฌามตณฺหา  นิชฺฌามตณฺหา  เอว 
นิชฺฌามตณฺหิกา  นิชฺฌามตณฺหิกา  อาทิ  เยส  เต  นิชฺฌา...ทโย 
                                        อภิ.๑๕๖  
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นิชฺฌามตณฺหิกาทโย  เภทา  เยส  เต  นิชฺฌา...เภทา  เยส 
เปตาน  ฯ  วิเสเสน  สยนติฺ  ปวตฺตนฺติ  เอตฺถาติ  วิสโย  เอตฺถ 
เทเส  สตฺตา  ฯ 
        นชิฺฌาม...ทานนฺติ  เปตานนฺติ  วิเสสน  ฯ  เปตานนฺติ 
วิสโยติ  สมพฺนฺโธ  ฯ 
        [๕๑๗]  เปตวิสโยติ  วตฺตพฺเพ  เตสุ  วุฑฺฒีติ  อาทินา  เปตสทฺทสฺส 
เปตฺติอาเทส  กตฺวา  เปตฺติวิสโยติ  วุตฺต  ฯ  ยถา  นริยปเทน 
านคฺคหณ  เอว  ภูมิอธิการตฺตา  อิมินา  ปททฺวเยน  านคฺคหณนฺติ 
สงฺกา  สิยา  ตสฺมา  ต  นิเสเธนฺโต  อาห  เอตฺถาติอาทึ  ฯ 
เอตฺถ  ปน  ติรจฺฉานโยนิเปตฺติวิสเยสุ...คหณ  เตส  ติรจฺฉานโยนิ- 
เปตฺติวิสยาน...อภาวโต  ฯ 
        เอวสทฺเทน  านคฺคหณ  นิวตฺเตติ  ฯ  โส  วิย  ทิสฺสตีติ 
ตาทิโส  โย  โอกาโส  โส  วิย  นิรโยกาโส  วิย  ทิสสฺติ  อิติ 
ตสฺมา  โส  โอกาโส  ตาทิโส  ฯ  ปริจฺฉิชฺชยิตฺถาติ  ปริจฺฉินฺโน 
โย  โอกาโส  ฯ  อวกสนฺติ  ปติฏหนฺติ  เอตฺถาติ  โอกาโส 
เอตฺถ  เทเส  สตฺตา  ฯ  อวปุพฺโพ  กส  ปติฏาย  วิสรุชปทาทิโต  ณ  ฯ 
ปริจฺฉินฺโน  จ  โส  โอกาโส  จาติ  ปรจฺิฉินฺโนกาโส  ฯ 
        เอตฺถ  ปนาติ  คหณนฺติ  อาธาโร  ฯ  ติร...เณนาติ 
คหณนฺติ  กรณ  ฯ  ขนฺธานเยวาติ  คหณนฺติ  กมฺม  ฯ  คหณนฺติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เตสนฺติ  อภาวโตติ  สมฺปทาน  ฯ  ตาทิสสฺสาติ  ปริ... 
                                                อภิ.๑๕๖  
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สสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  ปร.ิ..สสฺสาติ  อภาวโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อภาวโตติ  คหณนฺติ  เหตุ  ฯ 
        [๕๑๘]  เอตฺถ  ปนาตฺยาทินา  ขนฺธา  ภูมิ  นามาติ 
าเปติ  ฯ  ติรจฺฉานโยนิเปตฺติวิสยคฺคหเณ  โอกาโสป  คเหตพฺโพติ 
าเปนฺโต  อาห  ยตฺถ  วาตฺยาทึ  ฯ  วา  อรฺปพฺพต- 
ปาทาทิเก  ยตฺถ  าเน  เต  สตฺตา  นิพทฺธวาส  นิจฺจวาส 
วสนฺติ...โอกาโส...ติรจฺฉานโยนิเปตฺติวิสยคฺคหเณน  คเหตพฺโพ 
ปณฺฑิเตน  ฯ 
        อริยเต  คมิยเตติ  อร  ย  วน  ชเนน  ฯ  อร  คมเน 
กาเล...ณฺวาทโยติ  อฺปจฺจโย  ฯ  ปพฺพ  เอตสฺมึ  อตฺถีติ 
ปพฺพโต  ปพฺพ  เอตสฺมึ  เสเล  อตฺถ ิ อิติ  ตสฺมาโส  เสโล 
ปพฺพโต  ฯ  ตทสฺสตฺถีติ  วี  จาติ  จสทฺเทน  โต  ฯ  ปชฺชนฺติ  เอเตนาติ 
ปาโท  ชนา  เอเตน  จรเณน  ปชฺชนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ต  จรณ 
ปาโท  ฯ  ปท  คติมฺหิ  วิสรุชปทาทิโต  ณ  ฯ  ปพฺพตสฺส  ปาโท 
ปพฺพตปาโท  ฯ  อรฺฺจ  ปพฺพตปาโท  จ  อร...ปาโท 
อรฺปพฺพตปาโท  อาทิ  ยสฺส  ต  อร...ทิก  ยสฺส  านสฺส  ฯ 
กฺวจิ  สมาสาทินา  โก  ฯ  นิพทฺธน  นิจฺจพทฺธน  นิพทฺธ  ฯ  วสน 
วาส  ฯ  วส  นิวาเส  วิสรุช  ฯ  นิพทฺธ  วาส  นิพทฺธวาส  ฯ 
โส  วิย  ทิสสฺตีติ  ตาทิส  ย  าน  โส  วิย  อรฺาทิ  วิย  ฯ 
อปสทฺโท  น  เกวล  ขนฺธาน  คหณนฺติ  สมิปณฺเฑติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๗  
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        ยตฺถาติ  วสนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  เตติ  วสนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
อร...ทิเกติ  ยตฺถาติ  วิเสสน  ฯ  นิพทฺธวาสนฺติ  วสนฺตีติ  กิริยา- 
วิเสสน  ฯ  ตาทิสสฺสาติ  านสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  ตาทิสสฺสาติ 
เอตฺถ  ยตฺถาติ  ปทสฺส  นยิมน  เวทิตพฺพ  ฯ  านสฺสาติ  วเสนาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  วเสนาติ  คเหตพฺโพติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  โอกาโสปติ 
คเหตพฺโพติ  กมฺม  ฯ 
        [๕๑๙]  เย  สตฺตา  อิสฺสริยกีฬาหิ  น  สุรนฺติ  น  ทิพฺพนฺติ 
อิติ  ตสฺมา  เต  สตฺตา  อสุรา  ฯ 
        น  สุรนตีฺติมสฺส  ธาตฺวตฺถวเสน  วิวรณ  น  ทพิฺพนฺตีติ  ฯ 
นสทฺโท  ปสชฺชปฏิเสธวาจโก  ฯ  สรุ  กีฬาย  อนฺติ  ภูวาทิโต  อ 
โลปฺเจตฺตมกาโร  วา  ฯ  อิสฺสรสฺส  ภาโว  อิสฺสริย  ฯ  กีฬน 
กีฬา  ฯ  อิสสฺริยฺจ  กีฬา  จ  อิสฺส...กีฬา  ฯ  อิสสฺ... 
 ีกีฬาทีหีติป  ฯ  ปุรโิมว  โปราณปาโ  ฯ  อิสฺส...ทหีีติ    น 
ทิพฺพนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทิพฺพนฺตีติ  ทิวุ  กฬีาย  ฯ  กฬีา  กฬีน 
จรณฺจ  ฯ  อสุรา  จ  นาม  เปตา  สิเนรุโน  เหฏา  าเน 
นิวาสิโน  อสุราติ  ทุวิธา  ตสฺมา  เปตาสุราติ  วุตฺต  ฯ  เปตา 
จ  เต  อสุรา  จาติ  เปตาสุรา  กาลกฺชาทโย  เปตา  ฯ 
        [๕๒๐]  อิตเร  อสุรา  เกนตฺเถน  อสุรา  นามาติ  อาห 
 ิอิตเรตฺยาทึ  ฯ  อิตเร  ปน  เวปจิตฺตาสุรา  น  สุรา  น  เทวา  จ 
                                                อภิ.๑๕๗  
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สุรปฏิปกฺขา  เทวปฏิปกฺขา  อิติ  ตสฺมา  อิตเร  เวปจิตฺติอสุรา 
อสุรา  ฯ 
        อิตเรติ  เปตาสุรโตป  อิตเร  สิเนรสฺุส  เหฏา  าเน 
นิวาสิโน  เวปจิตฺตาสุรา  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  น  สุราติ 
เอตฺถ  นสทฺโท  ปรยิุปาสปฏิเสธวาจโก  ฯ  สรุปฏปิกฺขาติ  อิท 
อธิปฺปายวเสน  วิวรณ  ฯ  ปฏิวิรุทฺธา  ปกฺขา  ปฏิปกฺขา  สุราน 
ปฏิปกฺขา  สรุปฏิปกฺขา  ฯ 
        อิตเรติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  น  สุรา  ส.ุ..ขาติ 
ทฺวย  อิตเรติ  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ 
        [๕๒๑]  อิธ  เปตาสุรานเมว  คหณ  น  อิตเรสนฺติ 
าเปนฺโต  อาห  อิธาตฺยาทึ  ฯ  อิธ  จ  อสุรกาโยติ  ปเท 
เปตา...คหณ  น  อิตเรส  กสฺมา  อิตเรส...อิจฺฉิตตฺตา 
อาจริเยน  ฯ 
        จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  เอวสทฺโท  เวปจิตฺตาสุเร  นิวตฺเตติ  ฯ 
คหิยเต  คหณ  อิจฺฉิตสฺส  คหณสฺส  ภาโว  อิจฺฉิตตา  ฯ 
        อิธ  จาติ  คหณนฺติ  อาธาโร  ฯ  เปตา...เมวาติ  คหณนฺติ 
กมฺม  ฯ  คหณนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตเรสนฺติ  คหณสฺสาติ  กมฺม  ฯ 
ตาวตึเสสูติ  คหณสฺสาติ  อาธาโร  ฯ  คหณสฺสาติ  อิจฺฉิตตฺตาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อิจฺฉิตตฺตาติ  คหณนฺติ  เหตุ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๗  
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        [๕๒๒]  สาธกมาห  ตถาหิตฺยาทึ  ฯ  ตถาหิ  สจฺจ  ตาว... 
คตาติ  วจน  อาจริเยน  นามรูปปริจฺเฉเท  วุตฺต  ฯ  เวปจิตฺตาสุรา 
เวปจิตฺติ  นาม  อสุรา  ตาวตึเสสุ  เทเวสุ  คตา  อนฺโตคธา  ฯ 
        อาจริเยนาติ  อนุรุทฺธาจริเยน  วุตฺตนฺติ  กตฺตา  ฯ 
ตาวตึเสสูติ  เทเวสูติ  วิเสสน  ฯ  เทเวสูติ  คตาติ  อาธาโร  ฯ 
เวปจิตฺตาสุราติ  คตาติ  กตฺตา  ฯ 
        เวปต  กมฺปต  จิตฺต  ยสฺส  โส  เวปจิตฺติ  ฯ  กวฺจิ 
สมาสนฺตาทิสุตฺเต  การสทฺเทน  อสฺสิ  ฯ  เวปจิตฺตินา  อุปลกฺขิตา 
อสุรา  เวปจิตฺตาสุรา  เย  อสุรา  ฯ  อยนฺติ  ปวตฺตนฺติ  เอตฺถาติ 
อาโย  เอตฺถ  สรีเร  ฯ  กุจฺฉิตาน  เกสาทีน  อาโยติ  กาโย  ฯ 
กาโย  วิย  อวยวาน  อุปฺปตฺติฏานฏานตฺตาติ  กาโย  ฯ  อสุราน 
กาโย  อสุรกาโย  ฯ 
        [๕๒๓]  สติ...ตาย  เอเตส  สตฺตาน  มโน  อสสฺนฺน  อิติ 
ตสฺมา  เต  สตฺตา  มนุสฺสา  ฯ 
        สรณ  สติ  ฯ  สุเรติ  วิกฺกมตีติ  สโุร  โย  ปุคฺคโล  ฯ 
สุร  วิกกฺนฺติย  ฯ  วิกฺกนฺตีติ  วิกฺกมน  ฯ  สพฺพ...วาติ  อ  ฯ 
สุรสฺส  ภาโว  สุรภาโว  ฯ  จริตพฺพ  ปวตฺเตตพฺพนฺติ  จริย  ย 
ธมฺมชาต  ฯ  พฺรหฺม  อุตฺตม  จริย  พฺรหมฺจริย  ปพฺพชฺชา  ฯ 
ยุชฺชนฺตีติ  โยคฺยา  เย  มนุสฺสา  ฯ  โณฺย  จาติ  โยควิภาเคน 
กตฺตริ  โณฺย  ฯ  พฺรหฺมจรยิสฺส  โยคฺยา  อนุรูปา  พฺรหฺม...โยคฺยา 
                                        อภิ.๑๕๗  
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พฺรหฺมจริยโยคฺยาน  ภาโว  พฺรหฺม...คฺยตา  ฯ  สติ  จ  สุรภาโว   
จ  พฺรหฺมจรยิโยคฺยตา  จ  สติ...คฺยตา  สติ...จริยโยคฺยตา 
อาทิ  เยส  สมาธิธิติอาทีน  เต  สต.ิ..ตาทโย  สติ...ตาทโย 
จ  เต  คุณา  จาติ  สติ...คุณา  ฯ  อุกกฺฏ  มน  เอเตสนฺติ 
อุกฺกฏมนา  เอเตส  ปุคฺคลาน  ฯ  อุกฺกฏมนาน  ภาโว 
อุกฺก...นตา  ฯ  มนติ  อารมฺมณ  ชานาตีติ  มโน  ย  จิตฺต  ฯ 
อุปุพฺโพ  สท  วิปุลภาเว  พุธ...กตฺตริ  ภิทานิ...อีณา  วา 
ธาตฺวนฺเตน  สห  ตสฺส  อนฺนาเทโส  สสฺส  ทฺวิตฺต  ฯ  อุสฺสเทตีติ 
อุสฺส  ย  จิตฺต  ฯ  อุปุพฺโพ  สท  อุกฺขิปเน  ธาตฺวนฺตสฺส  โลโป 
กฺวิมฺหิ  กฺวิโลโป  ฯ  อุสสฺสทฺโท  อุสสฺนฺนสทฺทปริยาโย  ฯ 
มโน...มนุสสฺาติ  ฉฏ ีพหุพฺพิหิ  ฯ 
        สติ...เณหีติ  อุกฺกฏาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อุกฺก...ตายาติ 
อุสฺสนฺนนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  มโนติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  อุสฺสนฺนนฺติ 
มโนติ  วิเสสน  ฯ  เอเตสนฺติ  มโนติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อิตีติ  มนุสสฺาติ 
เหตุ  ฯ 
        [๕๒๔]  สติสุร...มนสฺุสาติ  วจน  สาเธนฺโต  อาห  ตถาหิ- 
ตฺยาทึ  ฯ  ตถาหิ  สจฺจ  ปรม...ภูตาเยว  ฯ 
        สรณ  สติ  ฯ  นิสฺเสสโต  ปาเจติ  กุสลธมฺเมติ  นิปโก 
โย  ญาณี  ปคฺุคโล  กุสลธมฺเม  นิสฺเสสโต  ปาเจติ  อิติ 
ตสฺมา  โส  าณี  ปุคฺคโล  นิปโก  ฯ  นิปุพฺโพ  ปจ  ปาเก 
                                        อภิ.๑๕๗  
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สพฺพโต...วาติ  ณฺวุ  อนกา  ยุณฺวูน  ฯ  ฆฏาทีน  วาติ  สุตฺเต 
โยคสทฺเทน  นวุฑฺฒิ  ฯ  นปิกสฺส  ภาโว  เนปกฺก  ฯ  สติ  จ 
เนปกฺกฺจ  สติเนปกฺก  ปรมฺจ  ตสติเนปกฺกฺจาติ  ปร...ปกกฺ 
ปรม...ปกฺก  อาทิ  เยส  สมาธิอาทีน  เต  ปร...ปกฺกาทโย  ฯ 
ปรมสติเนปกฺกาทโย  ปชชฺึสูติ  เต  พุทฺธาทโย  ฯ  อาทิสทฺเทน 
ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาทีน  คหณ  ฯ  อปสทฺโท  ตทฺเ  มนุสฺสาติ 
สมฺปณฺเฑติ  ฯ  มนุสฺสา  หุตฺวา  ภูตาติ  มนุสฺสภูตา  ฯ  เอวสทฺโท 
น  เทวภูตาติ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        ตถาหีติ  ทฬฺหี  ฯ  ปร...ปตฺตา  มนุ...เยวาติ  ทฺวย 
 ุพุทฺธาทโยปติ  วิเสสน  ฯ  พุทฺธาทโยปติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๕๒๕]  ทฺวิสหสฺสทปีปริวาเรสุ  จตุมหาทีเปสุ  วาสิโน  ชนา 
อิมินา  วจนตฺเถน  มุขฺยโต  มนุสฺสา  นาม  ชมฺพูทปีวาสิโนว  อมุขฺยโต 
มนุสฺสา  นามาติ  าเปนฺโต  อาห  ชมพฺูตฺยาทึ  ฯ  เอตฺถ 
ทีปวาสิชเนสุ  ชมฺพูทีปวาสิโน  จ  ชนา  นิปฺป...สา  นาม  ฯ 
        ชนิยตีติ  ชมฺพู  โย  รกฺุโข  กมฺมปจฺจเยน  อุตุนา  ชนิยติ 
อิติ  ตสฺมา  โส  รกฺุโข  ชมพฺู  ฯ  ชน    ชนเน  กาเลตฺยาทินา 
อูปจฺจโย  เตสุ  วุฑฺฒิตฺยาทินา  พการาคโม  นสฺส  นิคฺคหิตฺจ 
วคฺคนฺต  ฯ  ทีปนฺติ  ปกาสนฺติ  เอตฺถ  ถาวราทโยติ  ทีโป  เอตฺถ 
ปเทเส  ฯ  ทปี  ทิตฺติมฺหิ  สพฺพโต...วาติ  อ  ฯ  ชมพฺุยา 
                                        อภิ.๑๕๗  
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อุปลกฺขิโต  ทีโป  ชมฺพูทโีป  ฯ  ชมฺพูทีเป  วสนฺตีติ  ชมฺพูทีปวาสิโน  ฯ 
จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ 
        ชมฺพู...โนติ  สฺ ี  ฯ  เอตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  นิปฺป...ยโตติ 
มนุสฺสาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  มนุสฺสาติ  สฺา  ฯ 
        [๕๒๖]  เอตฺถ  ชมฺพูทีปวาสิโนว  นิปฺปริยาเยน  มนุสฺสา 
วุจฺจนฺตีติ  าเปนฺโต  อาห  เตหิตฺยาทึ  ฯ  เตหิ  ปน  ชมฺพูทีป- 
วาสีหิ  สมา...ตาย  ปร.ิ..สหีิ  สทฺธึ  อิตร...โนป  ชนา  มนุสฺสา 
อิติ  วุจฺจนฺติ  ปณฺฑิเตน  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  จ  สมาน  รูป  เยส  เต  สมานรูปา 
เยส  มนุสฺสาน  ฯ  สมานรูปา  อาทโย  เยส  เต  สมานรูปาทโย 
เยส  สมานสทฺทาทีน  ชนาน  ฯ  สมานรูปาทีน  ภาโว  สมา...ทิตา  ฯ 
ปริโต  สมนตฺโต  อปฺปกตฺตา  โคมยปณฺฑ  วิย  อทนฺติ  ขณฺฑนตีติ 
ปริตฺตา  ฯ  ปริตฺตา  จ  เต  ทีปา  จาติ  ปริตฺตทีปา  ฯ  ปริตฺตทีเป 
วสนฺตีติ  ปริ...วาสี  เย  มนุสฺสา  ฯ  ปมาณโต  มหนฺตา  ทีปา 
มหาทีปา  ฯ  ชมฺพูทีปโต  อิตเร  จ  เต  มหาทีปา  จาติ  อิตรมหาทีปา  ฯ 
อิตรมหาทีเปสุ  วสนฺตีติ  อิต...สิโน  เย  มนุสฺสา  ฯ  อปสทฺโท 
น  เกวล  ชมพฺูทีปวาสิโนติ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
        เตหิ  ปนาติ  สมานาติ  ปเท  สหโยโค  ฯ  สมาน...ตายาติ 
วุจฺจนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  สทฺธินฺติ  อิต...สิโนติ  วิเสสน  ฯ 
                                        อภิ.๑๕๗  
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ปริตฺต...สีหีติ  สทฺธินฺติ  สหโยโค  ฯ  อิต...โนปติ  วุจฺจนฺตีติ 
อากาโร  ฯ 
        [๕๒๗]  โลกิยชนา  เอว  วทนฺตีติ  าเปนฺโต  อาห 
โลกิยาตฺยาทึ  ฯ  โลกิยา  ปน  ชนา  มนฺโน...ปุตฺตา  อิติ 
ตสฺมา  มนุสฺสา  อิติ  วจน  วทนฺติ  ฯ 
        โลกิยนติฺ  ปติฏหนฺติ  ปฺุปาปานิ  ตพฺพิปาโก  จ  เอตฺถาติ 
โลโก  สตฺตโลโก  ฯ  โลก  ปติฏาย  สพฺพ...วาติ  อ  ฯ  โลเก 
วิทิตาติ  โลกยิา  ชนา  ฯ  ตมธิเต  ณิโก  ฯ  ปนสทฺโท  ปกฺขนฺตโร    ฯ 
สกลโลกสฺส  หิต  กาตุ  มนเต  ชานาตีติ  มนุ  โย  ปรุิโส  ฯ 
มนุ  าเณ  กาเลตฺยาทินา  ณุ  ฯ  มนโุนติมสฺส  วิวรณ 
อาทิ...สาติ  ฯ  อาทิยเตติ  อาทิ  โย  ขตฺติโย  ฯ  กมมฺสาธน  ฯ 
อาปุพฺโพ  ทา  ทาเน  สฺาย  ทาธโต  อิ  ฯ  เขตฺตาน  อธิปติ 
ขตฺติโย  ฯ  ยทาทินา  อิโย  เตสุ  วุฑฺฒิอาทินา  เอการสฺส  อกาโร  ฯ 
อาทิ  จ  โส  ขตฺติโย  จาติ  อาทิขตฺติโย  ฯ  น  ปตติ  น  ฉิชฺชติ 
วโส  เอเตหีติ  อปจฺจา  เอเตหิ  ปุตฺเตหิ  ฯ  อปจฺจนฺติป  ฯ 
อปจฺจาติมสฺส  วิวรณ  ปตฺุตาติ  ฯ  มนุโน  อปจฺจา  มนุสฺสา  ฯ 
อโต  ณิ  วาติ  วาสทฺเทน  สสปจฺจโย  ฯ 
        โลกิยา  ปนาติ  วทนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  มน.ุ..ยสฺสาติ  นปจฺจา 
ปุตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปตฺุตาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  อิตีติ 
วทนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๗  
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        [๕๒๘]  อิธ  ภูมิ  านฺยุปจาเรน  มนุสฺสา  นามาติ  าเปนฺโต 
อาห  มนุสฺสานนฺตฺยาทึ  ฯ  มน.ุ..อิธ  ภูมิจตุกฺกาธิกาเร  มนุสฺสา 
นาม  ฯ 
        นิวสนฺติ  เอตฺถาติ  นิวาโส  เอตฺถ  เทเส  ฯ  ภวตีติ  ภูตา 
ยา  ภูมิ  ฯ  นวิาโส  หุตฺวา  ภูตา  นิวาสภูตา  ฯ 
        มนุสฺสานนฺติ  นิวาสาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  นิวาสภูตาติ  ภูมีติ 
วิเสสน  ฯ  ภูมีติ  สฺ ี  ฯ  อิธาติ  มนสฺุสาติ  อาธาโร  ฯ  มนุสสฺาติ 
สฺา  ฯ 
        [๕๒๙]  เสสปเทสุ  วตฺตพฺพวจน  อติทิสฺสนฺโต  อาห 
เอวนฺตฺยาทึ  ฯ  เสเสสุป  จาตุมฺมหาราชิกาติอาทิปเทสุ  เอว  ฯ 
สิสนฺตีติ  เสสานิ  ยานิ  ปทานิ  ฯ  อปสทฺโท  อเปกฺขตฺโถ  ฯ 
        [๕๓๐]  เอเตส  เทวาน  จตูสุ  มหาราเชสุ  ภตฺติ  วา 
จตุนฺน  มหา...ราเช  ภวา  นิพฺพตฺตา  เทวา  อิติ  ตสมฺา 
จาตุ...ชิกา  จตูสุ...เอเตสนฺติ  วจเนน  ฯ 
        มหนฺตา  จ  เต  ราชาโน  จาติ  มหาราชาโน  ฯ  จตฺตาโร 
มหาราชาโน  จตุมหาราชาโน  ฯ  ภชน  เสวน  ภตฺติ  ฯ  จตุมหาราเชสุ 
ภตฺติ  เอเตส  เทวานนฺติ  จาตุมฺมหาราชิกา  ฯ  ตมธิเต  ณิโก  ฯ 
สุอุจฺจารณตฺถ  มสฺส  ทฺวิตฺตนฺติ  วิคฺคห  าเปติ  ฯ  นิวสนฺติ  เอตฺถาติ 
นิวาโส  ราชาโน  เอตฺถ  าเน  ฯ  นิวาโส  จ  ต  านฺจาติ 
นิวาสฏาน  นิวาสฏาน  หุตฺวา  ภูต  นิวา...ภูต  ฯ  ทุติยนเย 
                                                อภิ.๑๕๗  
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ปน  ฯ  จตฺตาโร  มหาราชา  จตุ...ราชา  เตส  นิวาสนฏานมฺป 
อุปจาเรน  จตุมหาราช  นาม  จตุมหาราช  ภวาติ  จาตุมฺมหา- 
ราชิกา  ฯ  ตมธิตฺยาทินา  ณิโก  ฯ 
        จตูสูติ  มหาราเชสูติ  วิเสสน  ฯ  มหาราเชสูติ  ภตฺตีติ 
อาธาโร  ฯ  เอเตสนฺติ  ภตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  จตุนฺนนฺติ  มหาราชานนฺติ 
วิเสสน  ฯ  มหาราชานนฺติ  นิวาสาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  นิวา...ภูเตติ 
จตุ...ราเชติ  วิเสสน  ฯ  จตุ...ราเชติ  ภวาติ  อาธาโร  ฯ  ภวาติ 
กตฺตุวาจก  กติปท  ฯ  อิตีติ  สภาวเหตุ  ฯ 
        [๕๓๑]  มเฆน  มฆนามเกน  มาณเวน  สทฺธึ  สห  ปฺุาธิ- 
การิโน  เตตฺตึส  ชนา  เอตฺถ  าเน  นพฺิพตฺตา  อิติ  ตสฺมา 
ตสหจริต...เตตฺตึส  ตเทว  เตตฺตึส  ตาวตึส  เอเตส  เทวาน 
นิวาโส  ต  ตาวตึส  อิติ  ตสฺมา  เทวา  ตาวตึสา  อิติ  วจน 
อาจริยา  วทนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        มหิตพฺโพติ  มโฆ  โย  ชโน  ฯ  มห  ปูชาย  สพฺพ... 
วาติ  อ  กฺวจิ  ธาตุ  หสฺสโฆ  ฯ  มนุเตติ  มน ุ อาทิขตฺติโย  ฯ 
โย  สาสเน  มหาสมฺมตราชาติ  วุจฺจติ  ฯ  มนุโน  อปจฺจ  มาณโว  ฯ 
ณโวปกฺวาทีหิ  ฯ  ตีหิ  อธิกา  ตึส  เตตฺตึส  ฯ  เสสุ  วุฑฺฒิ 
อิสฺเส  ฯ  สห  ปฺุ  กโรนฺตาติ  สหปฺุการิโน  เตตฺตึส 
ชนา  ฯ  เตหิ  เตตฺตึสาย  ปฺุการีหิ  สห  จรติ  ปวตฺตตีติ 
ตสหจริต  ย  าน  ฯ  ติฏนฺติ  เอตฺถาติ  าน  เทวา  เอตฺถ 
                                        อภิ.๑๕๗  
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เทเส  ฯ  า  คตินิวุตฺติมฺหิ  กตฺตุ...ส ุ จ  ฯ  าน  านิอุปจาเรน 
เตตฺตึส  ฯ  เอวสทฺโท  ทวิฺนฺน  สทฺทาน  อภินฺนตฺต  าเปติ  ฯ 
เตตฺตึสนฺติ  เอตฺถ  เตสุ  วุฑฺฒิอาทินา  เตสทฺทสฺส  ตาวาเทโส 
ปุพฺพตการสฺส  โลโป  จ  ฯ 
        มเฆนาติ  มาณเวนาติ  วิเสสน  ฯ  มาณเวนาติ  สทฺธินฺติ 
สหโยโค  ฯ  สทฺธินฺติ  เตตฺตึสาติ  วิเสสน  ฯ  เตตฺตึส...การิโนติ 
ทฺวย  ชนาติ  วิเสสน  ฯ  ชนาติ  นิพฺพตฺตาติ  กตฺตา  ฯ  เอตฺถาติ 
นิพฺพตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  อิตีติ  เตตฺตึสนฺติ  เหตุ  ฯ  ตสหจริตนฺติ 
านนฺติ  วิเสสน  ฯ  านนฺติ  สฺ ี  ฯ  เตตฺตึสนฺติ  สฺา  ฯ 
ตเทวาติ  สฺ ี  ฯ  ตาวตึสนฺติ  สฺา  ฯ  ตนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
นิวาโสติ  ตนฺติ  วิเสสน  ฯ  เอเตสนฺติ  นิวาโสติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อิตีติ  เหตุ  ฯ  อิตีติ  นิทสสฺน  ฯ 
        ตีหิ  อธิกา  ตึสา  เตตฺตึสา  ชนา  ฯ  านมฺป  เตตฺตึส 
นาม  ฯ  เตตฺตึส  เอว  ตาวตึส  ฯ  ตาวตึส  นิวาโส  เอเตสนฺติ 
ตาวตึสา  เทวา  ฯ  ณ  ราคาทินา  ณปจฺจโย  ฯ 
        [๕๓๒]  เอวฺจาจริยวาท  วตฺวา  อิจฺฉิตวาท  าเปนฺโต 
อาห  ยสฺมาตฺยาทึ  ฯ  สหสฺส...ตึสาน  อิติ  วจนโต  วุตฺตตฺตา 
เสส...ส ุ ยสมฺา  ปน  อตฺถิ  ตสฺมา  เอต  ตาวตึสาติ  วจน 
ตสฺส  เทวโลกสฺส  นามตฺตเมว  อิติ  ปณฺฑิเตน  คเหตพฺพ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๗  
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        ปนสทโฺท  ปกฺขนฺตโร  ฯ  จาตุ...กาน  สหสฺส  ตาวตึสาน 
สหสฺส  ฯ  สสินฺตีติ  เสสานิ  ยานิ  จกฺกวาฬานิ  ฯ  จกฺเกติ 
อาวตฺเตตีติ  จกฺก  ย  รถงฺค  ฯ  จกฺก  วิย  อรนฺตีติ  จกฺกวาฬานิ 
เย  สิลาปพฺพตา  จกฺก  วิย  รถจกฺก  วิย  อรนฺติ  ปวตฺตนฺติ  อิติ 
ตสฺมา  เต  สลิาปพฺพตา  จกฺกวาฬานิ  ฯ  อร  คติมหฺิ  วิสรชุ- 
ปทาทิโต  ณ  โท  ธสฺส  จาติ  จสทฺเทน  รสฺส  ฬตฺต  เตสุ 
วุฑฺฒิตฺยาทินา  วาคโม  ฯ  เสสานิ  จ  ตานิ  จกฺกวาฬานิ  จาติ 
เสส...ฬานิ  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  อิมสฺมึ  จกฺกวาเฬติ 
สมฺปณฺเฑติ  ฯ  กาเมตีติ  กาโม  ตณฺหา  ฯ  กาเมน  สห 
อวจรนฺตีติ  กามาวจรา  เย  เทวโลกา  ฯ  ทิพฺพนฺติ  กีฬนฺตีติ 
เทวา  เย  มร ู ฯ  โลกิยนฺติ  เอเตสูติ  โลกา  เทวา  โลกิยนฺติ 
ปติฏหนฺติ  เอเตสุ  เทเสสุ  อิติ  ตสฺมา  เต  เทสา  โลกา  ฯ 
เทวาน  โลกาติ  เทวโลกา  ฯ  กามาวจรา  จ  เต  เทวโลกา  จาติ 
กามา...โลกา  ฯ  ฉ  จ  เต  กาม...โลกา  จาติ  ฉกามา... 
โลกา  ฯ  นามฺจ  ต  มตฺต  สามฺฺจาติ  นามมตฺต  ฯ 
มตฺตสทฺโท  สามฺวาจโก  ฯ  เอวสทฺโท  เสสนาม  นิวตฺเตติ  ฯ 
        ยสฺมาติ  อตฺถีติ  เหตุ  ฯ  สหสฺสนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  จาตุ... 
กานนฺติ  สหสฺสนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สหสฺสนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ตาวตึ- 
สานนฺติ  สหสฺสนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อิตีติ  นิทสฺสน  ฯ  วจนโตติ 
อตฺถีติ  เหตุ  ฯ  เสส...เฬสปุติ  อตฺถีติ  อาธาโร  ฯ  ฉกา...โลกาติ 
                                                อภิ.๑๕๗  
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อตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  ตสฺมาติ  คเหตพฺพนฺติ  เหตุ  ฯ  นามมตฺตเมวาติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอตนฺติ  คเหตพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ  ตสฺสาติ  เทวโลกสฺสาติ 
วิเสสน  ฯ  เทวโลกสฺสาติ  นามาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อิตีติ  คเหตพฺพนฺติ 
อากาโร  ฯ 
        [๕๓๓]  ทุกฺขโต...ยาตา  เทวา  อิติ  ตสฺมา  เทวา  ยามา  ฯ 
        ทุกฺขโตติ  ยาตาติ  อปาทาน  ฯ  ยนฺตีติ  ยาตา  เย  เทวา  ฯ 
ยา  คติย  พุธคมาทิตฺเถ  กตฺตริ  ฯ  ยาตาติ  วิวรณ  อปยาตาติ  ฯ 
อปสทฺโท  ธาตฺวตฺถพาธโก  ฯ  อปยนติฺ  อปคจฺฉนฺตีติ  อปยาตา 
เย  เทวา  ฯ  อปปุพฺโพ  ยา  พุธคมาทิตฺเถ  กตฺตริ  ฯ  ยนฺติ 
อปคจฺฉตีติ  ยามา  เย  เทวา  ฯ  ยา  คติย  ขฺยาทีหิ  มน  ม 
จ  โต  วา  มน  กฺวจิ  ธาตุ  นโลโป  โย  สพฺพโยนีนมา  เอ  ฯ 
        [๕๓๔]  อตฺตโน...คตา  อิติ  ตสฺมา  ตุสิตา  ฯ 
        นิสฺสยนฺตีติ  สิริโย  สรโสภาตฺยาทิ๑  ยา  ธมฺมชาติโย 
กตปฺุเหิ  ปุคฺคเลหิ    นสิฺสยนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ตา  สิริโย  ฯ 
กมฺมสาธน  ฯ  นิสฺสยตีติ  วา  สิร ิ ยา  ธมฺมชาติ  กตปฺุเหิ  ฯ 
สร  นิสฺสเย  มุนาทีหิ  จิ  ธาตุ  อสฺสิ  ฯ  สมฺปชฺชน 
สมฺปตฺติ  สิรยิา  สมฺปตฺติ  สิริสมฺปตฺติ  ฯ  ตุสน  ตุส  ฯ  ตุส 
ตุฏ ิมฺหิ  สพฺพโต  อ  ฯ  ตุสสทฺทสฺส  สทฺทาทิวาจกตฺตา  ปตินฺติ 
วิวรติ  ฯ  เอนฺติ  คจฺฉนฺตีติ  อิตา  ฯ  อิ  คติมฺหิ    พุธคมาทิตฺเถ 
๑.  สิริโสภาตฺยาทีติ  มฺเ  ฯ 

                                                อภิ.๑๕๘  
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กตฺตริ  ฯ  อิธาตุยา  อเนกตฺถตฺตา  คตาติ  วิวรติ  ฯ  คจฺฉนฺตีติ 
คตา  ฯ 
        อตฺตโนติ  สมฺปตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สิร.ิ..ติยาติ  ตุสนฺติ 
อาธาโร  เหตุกรณ  วา  ฯ  ตุส  ปตินฺติ  คตาติ  กมฺม  ฯ 
กิตนฺตทุติยาตปฺปุริโส  ฯ 
        [๕๓๕]  เอเตส  เทวาน  รติ  นิมมฺาเน  อตฺตนา  มาปเต 
โภเค  อิติ  ตสฺมา  นิมฺมา...ติโน  ฯ 
        นิมฺมิยเตติ  นิมฺมาโน  โภโค  เทเวหิ  นิมฺมิยเต  อิติ 
ตสฺมา  โภโค  นิมฺมาโน  ฯ  มา  มาเน  นนฺทาทีหิ  ย ุ ฯ  รมณ 
รติ  ฯ  รมุ  รมเณ  อิตฺถิยมติยโว  วา  ฯ 
        นิมฺมาเนติ  รตีติ  อาธาโร  ฯ  รตีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอเตสนฺติ 
รตีติ  สมฺพนโฺธ  ฯ  ภินฺนาธิกรณฉฏ ีพหุพฺพิหิ  ฯ 
        [๕๓๖]  เย  เทวา  ปร...วตฺเตนฺติ  อิติ  ตสฺมา  เต  เทวา 
ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน  ฯ 
        ปเรหิ  อฺเหิ  นิมฺมิตา  มาปตา  ปรนิมฺมิตา  ฯ 
ภฺุชิตพฺพาติ  โภคา  กามุปโภคา  ฯ  วสน  กมน  วโส  ฯ  วส 
กนฺติย  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ  วส  วตฺเตนฺตีติ  เมถุน 
เสวนฺติตฺยาธิปฺปาโย  ฯ  ปรนิมฺมิเต  วส  วตฺเตนตีติ  ปร...ติโน  ฯ 
กิตนฺตสมาสเหตุกตฺตุสาธน  ฯ  วตุ  วตฺตเน  มิทาทีหิ  ตติติโย 
ตติ  กฺวจิ  ธาตุ  ธาตฺวนฺตโลโป  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๘  
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        [๕๓๗]  มหา...เตส  มหาพฺรหฺมาน  ปริสติ  ปริสมฺหิ  ภวา 
เทวา  อิติ  ตสฺมา  พฺรหฺม...ชา  ฯ 
        ปริจรนฺติ  อุปฏหนตีฺติ  ปริจาริกา  เย  พฺรหฺมปาริสชฺชา  ฯ 
จร  อุปฏาย  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  ณฺวุ  ฯ  ปริจาริกาน 
ภาโว  ปริจาริกตฺต  ฯ  ปร ิ สมนฺตโต  เสนฺติ  ตสฺมึ  าเนติ  ต 
ปริส  พฺรหฺมา  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒีติอาทินา  ปริสทฺทโต  สฺมิโน 
ติอาเทโส  ฯ  พฺรหฺมาน  ปริส  พฺรหฺมปริส  ฉฏ ีตปฺปุริโส  ฯ 
พฺรหฺมปริสติ  ภวาติ  พฺรหมฺปาริสชฺชา  ภวตทฺธิต  ฯ  ณ  ราคาทิ- 
สุตฺเต  จสทฺเทน  ณฺยปจฺจโย  ณโลปวุฑฺฒิ  เตสุ  วุฑฺฒิ 
ทการาคโม  ยวตมิตฺยาทิสุตฺเต  การสทฺเทน  ทฺยสสฺ  โช  ปรเทวฺ 
ชสฺส  ทฺวิตฺต  ฯ 
        มหาพฺรหฺมานนฺติ  ปริจาริกาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  ปริจาร-ิ 
กตฺตาติ  ภวาติ  เหตุ  ฯ  เตสนฺติ  ปริสตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปริสตีติ 
ภวาติ  อาธาโร  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ 
        [๕๓๘]  เตส  มหาพรฺหฺมาน  โปโร...หิตา  พฺรหฺมา  ฯ 
        ปาติ  รวุอาทโย๑  รกขฺตีติ  ปุร  ย  นคร  ฯ  ปา  รกฺขเน 
กาเล  วตฺตมานาตฺยาทินา  อุรปจฺจโย  ฯ  ปุรสฺส  หโิต  โปโรหิโต 
รฺโ  นครสฺส  หิตการโก  พฺราหฺมโณ  ฯ  ปุรหิโตติ  วตฺตพฺเพ 
เตสุ  วุฑฺฒิตฺยาทินา  อุสฺโส  ฯ  เอเตสโม  โลเปติ  อการสฺโส  ฯ 
โปโรหิตสฺส  าน  โปโรหิตฏาน  ฯ  นฺตีติ   ิตา  เย 
๑.  ริปุอาทโยติ  มฺเ  ฯ 

                                                อภิ.๑๕๘  
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พฺรหฺมา  ฯ   ิตาน  ภาโว   ิตตฺต  ฯ  ยถา  พฺราหฺมโณ  รฺโ 
ปุโรหิตฏาเน   ิโต  เอว  อิเม  พฺรหฺมาป  มหาพฺรหฺมาน 
โปโรหิตฏาเน   ิตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  ปสิทฺเธ  พฺรหฺมปโรหิตาติป 
ทิสฺสติ  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒิตฺยาทินา  สุอุจฺจารณตฺถ  อุสฺส  อตฺต  ฯ 
พฺรหฺมโปโรหิตาติ  ยุชฺชเตว  ฯ  เกสุจิ  โปฏเกสุ  พฺรหฺมปโรหิตฏ- 
าเน   ิตตฺตา  พฺรหฺมปโรหิตาติป  ปาโ  ทิสฺสติ  ฯ  โส  น 
ยุชฺชติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ปุรสฺส  หิโต  ปโุรหิโตติ  วุตฺตตฺตา  เจว 
ปาลิยา  อสมานโต  จ  ฯ  พฺรหฺมาน  โปโรหิตฏาเน   ิตา 
พฺรหฺมโปโรหิตา  านตทฺธิต  ฯ  ณ  ราคาทินา  โณ  ณโลป- 
วุฑฺฒิ  ฯ 
        เตสนฺติ  โปโรหิตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  โปโรหิตฏาเนติ 
 ิตตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  ิตตฺตาติ  พฺรหฺมโปโรหิตาติ  เหตุ  ฯ 
พฺรหฺมโปโรหิตาติ  สฺา  ฯ 
        [๕๓๙]  เตหิ  วุทฺธา  เทวา  อิติ  ตสฺมา  เทวา  พฺรหฺมาโน  ฯ 
        ฌาน  อาทิ  เยส  เต  ฌานาทโย  เยส  อภิฺาทีน  ฯ 
คุณนฺติ  ปกาสนฺติ  อตฺตโน  อาธาร  วา  ปุคฺคลนฺติ  คุณา  เย 
ธมฺมา  ฯ  วิเสสยนฺติ  วิเสสิตพฺพาติ  วิเสสา  เย  คุณา  ฯ  คุณา 
จ  เต  วิเสสา  จาติ  คุณวิเสสา  ฯ  พฺรหูนฺตีติ  พฺรูหิตา  เย 
พฺรหฺมา  ฯ  พฺรูห  วฑฺฒเน  พุธคมา  ฯ  ปริวุทฺธาติ  อิท 
พฺรูหธาตุสฺส  อตฺถวิวรณ  ฯ  พฺรูหิตาติ  พฺรหฺมาโน  เย  เทวา  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๘  
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สปทวิคฺคโห  ฯ  พฺรูห  วฑฺฒเน  ขฺยาทีหิ  มน  ม  จ  โต  วา  มน 
กฺวจิ  ธาตุ  อุสฺส  อ  ฯ 
        เตหิ...ทหีีติ  ปทตฺตย  คุณวิเสเสหีติ  วิเสสน    ฯ 
คุณวิเสเสหีติ  วุทฺธาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปริวุทฺธาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
อิตีติ  เหตุ  ฯ 
        [๕๔๐]  วณฺณ...มาโน  อิติ  ตสฺมา  มหาพฺรหฺมาโน  ฯ 
        วณฺโณ  เอเตส  อตฺถีติ  วณฺณวนฺตา  เอเตส  พฺรหฺมาน  ฯ 
วณฺณวนฺตาน  ภาโว  วณฺณวนฺตตา  ฯ  เจวาติ  นิปาตสมุทาโย  ฯ 
อยนฺติ  คจฺฉนฺติ  ปวตฺตนฺติ  เอเตนาติ  อายุ  ฯ    ฯ    เอเตนาติ  ชวีิเตน  ฯ 
ทีฆ  อายุ  เยส  เต  ทีฆายกุา  ฯ  กฺวจิ  สมาสาทินา  โก  ฯ 
ทีฆายุกาน  ภาโว  ทีฆายุกตา  ทีฆายุกตา  อาทิ  เยส  เต 
ทีฆายุกตาทโย  เยส  วิปลุผลาทีน  ฯ  พฺรหฺมปาริสชฺชา  อาทิ  เยส 
เต  พฺรหฺมปาริสชฺชาทโย  เยส  พฺรหฺมโปโรหิตาน  ฯ  มหนฺตา 
พฺรหฺมาโน  มหาพฺรหฺมาโน  วิเสสนปุพฺพปทกมฺมธารโย  ฯ 
        วณฺณ...หิ  จาติ  มหนฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  พฺรหฺมปาริ- 
สชฺชาทีหีติ  มหนฺตาติ  อปาทาน  ฯ  มหนฺตาติ  พฺรหฺมาโนติ 
วิเสสน  ฯ  พฺรหฺมาโนติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๕๔๑]  ยถา  อรูปพฺรหฺมาโน  อุปริมตเล  วสนฺติ  น  เอว 
อิเม  ตโย  อิเม  ปน  สมานตลวาสิโนติ  าเปนฺโต  อาห 
ตโยตฺยาทึ  ฯ  ตโยป  เอเต  พฺรหฺมาโน  ปณีต...วาสิโน  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๘  
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        อปสทฺโท  อวยวาเปกฺโข  ฯ  ปธานภาเวน  นียเตติ  ปณีต 
ย  รตน  ฯ  รตึ  อภิรตึ  ชเนตีติ  รตน  โย  มณิ  ฯ  ปณีตฺจ 
ต  รตนฺจาติ  ปณีตรตน  ฯ  ปกาเรน  ภาตีติ  ปภา  ยา 
รสิ  ฯ  ปปุพฺโพ  ภา  ทิตฺติมฺหิ  กฺวิ  จ  ฯ  ปณีตรตนสฺส  ปภา 
ปณีตรตนปฺปภา  ฯ  โอภาสตีติ  อวภาสิต  ย  ตล  ฯ  ฯ  อุปุพฺโพ 
ภา  ทิตฺติมฺหิ  พุธคมา  ยถาคม  ฯ  ปณีตรตนปฺปภาย  อวภาสิต 
ปณี...ภาสิตฯ  สเมตีติ  สมาน  ย  ตล  ฯ  ตลนฺติ  เอตฺถาติ 
ตล  พฺรหฺมาโน  เอตฺถ  าเน  ตลนฺติ  ปติฏหนฺติ  อิติ  ตสฺมา 
ต  าน  ตล  นาม  ฯ  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ  สมานฺจ 
ต  ตลฺจาติ  สมานตล  ปณีตรตนปฺปภาวภาสิตฺจ  ต  สมาน- 
ตลฺจาติ  ปณี...ตล  ฯ  ปณีต...ตเล  วสนฺตีติ  ปณี...วาสิโน 
เย  พฺรหฺมา  ฯ  ตโยป...สโินติ  ทฺวย  เอเตติ  วิเสสน  ฯ 
เอเตติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๕๔๒]  เอเตส  พฺรหฺมาน  อาภา  อุปริเมหิ  พฺรหฺเมหิ  ปริตฺตา 
อิติ  ตสฺมา  เต  พฺรหมา  ปริตฺตาภา  ฯ 
        อุปริภูมยิ  ชาตา  อุปริมา  ฯ  ปร ิ สมนฺตโต  อตฺตา 
ขณฺฑิตาติ  ปริตฺตา  ยา  อาภา  ฯ  อา  ภุโส  ภาตีติ  อาภา 
ยา  รสิ  ฯ  ภา  ทิตฺติมฺหิ  กฺวิ  จ  ฯ 
        อุปริเมหีติ  ปริตฺตาติ  อปาทาน  ฯ  ปริตฺตาติ  อาภาติ 
วิเสสน  ฯ  อาภาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอเตสนฺติ  อาภาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ปริตฺตา  อาภา  เอเตสนฺติ  ปริตฺตาภา  ฉฏ ีพหุพฺพิหิ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๘  
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        [๕๔๓]  เอเตส  พฺรหฺมาน  อปฺปมาณา  อาภา  อิติ  ตสฺมา 
อปฺปมาณาภา  ฯ 
        ปกาเรน  มิยเตติ  ปมาณา  ยา  อาภา  ฯ  มา  มาเน 
ยุ  ฯ  น  ปมาณา  อปฺปมาณา  ฯ 
        อปฺปมาณาติ  อาภาติ  วิเสสน  ฯ  อาภาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
เอเตสนฺติ  อาภาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  ฉฏ ีพหุพฺพิหิ  ฯ 
        [๕๔๔]  วฬาหกโต...จิโต  จ  เอเตส  พฺรหฺมาน  อาภา 
สรติ  นิสฺสรติ  สปฺปติ...นตฺตา  อิติ  ตสฺมา  อาภสฺสรา  นาม  ฯ 
        วารึ  วหตีติ  วฬาหโก  โย  เมโฆ  ฯ  วาริสทฺทุปปโท  วห 
วหเน  ณฺวุ  เตสุ  วุฑฺฒิตฺยาทินา  วาริสทฺทสฺส  โว  วสฺส  จ 
โฬ  ฯ  วิชโฺชตเตติ  วิชฺชุ  ยา  วิชฺชุตา  ฯ  วิปุพฺโพ  ชุ  ทิตฺติมฺหิ 
กาเล  วตฺตมานา  ชุปจฺจโย๑  ฯ  อิโต  จิโต  จ  านโต  ฯ  จสทฺโท 
สมุจฺจโย  ฯ  สรตีติมสฺส  วิวรณ  นิสฺสรตีติ  ฯ  นิสทฺโท 
คติอาทฺยตฺถภาสโก  ตสฺมา  นิคจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ  สร  นิคมเน 
อนฺตปจฺจโย  นทาทิโต  วา  อี  นตุสฺส  ตมีกาเร  รสโฺส  ฯ  สห 
ปติยา  วตฺตตีติ  สปฺปติก  ย  ฌาน  ฯ  สปฺปติกฺจ  ต 
ฌานฺจาติ  สปฺปติกชฺฌาน  ฯ  นิพฺพตฺตยีติ  นิพฺพตฺโต  โย  ขนฺธ- 
สนฺตาโน  ฯ  สปฺปติกชฺฌานโต  นิพฺพตฺโต  สปฺปติกชฺฌานิพฺพตฺโต  ฯ 
ขนฺธาน  สนฺตาโน  ขนฺธสนฺตาโน  ฯ  สปฺปติกชฺฌานนิพฺพตฺโต  ขนฺธ- 
๑.  ยทิ  วิชฺชุสทฺโท  ชุ  ทิตฺติมฺหีติ  ธาตุโน  นิปฺผนฺโน  ภเวยฺย  กิมตฺถ  ชุปจฺจโย  โหติ  ฯ   
อย  วิคฺคโห  สุฏุ  วิจาเรตพโฺพ  ฯ 

                                                อภิ.๑๕๘  
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สนฺตาโน  เอเตสนฺติ  สปฺป...ตานา  เอเตส  พฺรหฺมาน  ฯ 
สปฺปติกชฺฌานนิพฺพตฺตกฺขนฺธสนตานาน  ภาโว  สปฺป...นตฺต  ฯ 
        วฬาหกโตติ  วิชชฺูติ  อปาทาน  ฯ  วิชฺชูติ  อุปมา  ฯ  วิยาติ 
อุปมาโชตโก  ฯ  อิโต  จิโต  จาติ  สรตีติ  อปาทาน  ฯ  อาภาติ 
สรตีติ  กตฺตา  ฯ  สรตีติ  กตฺตุวาจก  กิตปท  ฯ  เอเตสนฺติ 
อาภาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สปฺป...นตฺตาติ  สรตีติ  เหตุ  ฯ 
        อาภา  สรติ  เอเตสนฺติ  อาภสฺสรา  ฉฏ ีพหุพฺพิหิ  ฯ 
อาภาสราติ  วตฺตพฺเพ  สสฺส  ทฺวิตฺต  สโยเค  ปเร  รสฺสนฺติ 
สุตฺเตน  รสฺส  กตฺวา  อาภสฺสราติ  วุตฺต  ฯ 
        [๕๔๕]  วา  อปโร  นโย  ทณฺฑทีปกาย...เอเตส 
พฺรหฺมาน  สร...อิติ  ตสฺมา  เต  พฺรหฺมา  อาภสฺสรา  ฯ 
        ทณฺเฑติ  ปหรติ  เอเตนาติ  ทณฺโฑ  ชโน  เอเตน  รุกฺเขน  ฯ 
ทณฺฑ  นิปาเต  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ  ทิปปฺติ  โชตตีติ 
ทีปกา  ยา  อุกฺกา  ทิปฺปติ  โชตติ  อิติ  ตสฺมา  สา  อุกฺกา 
ทีปกา  ฯ  อุกฺกาสุ  ธาริยมานาสูติ  เอตฺถ  ทีปกา  อุกฺกาติ  วุตฺตา  ฯ 
ทีป  ทิตฺติมฺหิ  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  อนกา  ยณฺุวูน  กฺวจิ 
ธาตุ  อสฺสิ  อิตฺถิยมโต  ฯ  ทณฺเฑน  ปฏพิทฺธา  ทีปกา 
ทณฺฑทีปกา  ฯ  ทณฺฑวนฺตทีปกาตฺยาธิปฺปาโย  ฯ  อจฺจิยเต 
ปูชิยเตติ  อจฺจิ  ยา  ชาลา  ฯ  อจฺจ  ปูชาย  มุนาทีหิ  จิ  ฯ 
                                        อภิ.๑๕๘  
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วิย  วาติ  เอตฺถ  วาสทฺโท  วิกปฺปตฺโถ  ฯ  ฉิชชฺิตฺวา  ฉิชฺชิตฺวาติ 
ทฺวยมิป  อตฺถิ  ฯ  ปตตีติ  ปตนฺตี  ยา  อาภา  ฯ 
        ทณฺฑทีปกายาติ  อจฺจีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อจฺจีติ  อุปมา  ฯ 
วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  เอเตสนฺติ  สรีรโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
สรีรโตติ  ปตนฺตีติ  อปาทาน  ฯ  อาภาติ  สรตีติ  กตฺตา  ฯ  ฉิชชฺตฺิวาติ 
ปตนฺตีติ  วิเสสน  ฯ  ปตนฺตี  วิยาติ  อาภาติ  วิเสสน    ฯ  สรตีติ 
กตฺตุวาจก  กติปท  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  อาภา  สรติ  เอเตสนฺติ 
อาภสฺสรา  ฉฏ ีพหุพฺพิหิ  ฯ 
        [๕๔๖]  วา  ยถาวุตฺตาย  ปภาย...อิติ  ตสฺมา  พฺรหฺมา 
อาภสฺสรา  ฯ 
        ยา  ยา  วุตฺตา  ยถาวุตฺตา  ฯ  ปกาเรน  ภาตีติ  ปภา 
ยา  อาภา  ฯ  อาภายนสีลาติ  อาภายนปกติกา  ฯ  อาภายเต 
โอภาสเต  อาภายน  ฯ  อาปุพฺโพ  ภา  ทิตฺติมฺหิ  นนฺทาทีหิ  ย ุ
อาการนฺตานมาโย  ฯ  อาภายน  สีล  เอเตสนฺติ  อาภายนสีลา 
เอเตส  พฺรหฺมาน  ฯ 
        ยถาวุตฺตายาติ  ปภายาติ  วิเสสน  ฯ  วาสทฺโท  วิกปฺปตฺโถ  ฯ 
ปภายาติ  อาภายนาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อาภายนสีลาติ  พฺรหฺมาติ 
วิเสสน  ฯ 
        อาภายนสีลาติ  อาภสฺสรา  ฯ  อาปุพฺโพ  ภา  ทิตฺติมฺหิ 
วชาทีหิ  ปพฺพชฺชาทโย  นิปจฺจนฺเตติ  ตสฺสีลตฺเถ  สรปจฺจโย  ปรเทฺว 
                                                อภิ.๑๕๘  
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สสฺส  ทฺวิตฺต  รสฺสนฺติ  มชฺเฌ  รสฺโส  ฯ  เกสุจิ  โปฏเกสุ 
อาภาสนสีลาติป  อตฺถิ  ฯ  โสเยวตฺโถ  ฯ  ภาส  ทิตฺติมฺหิ  วชาทินา 
อรปจฺจโย    ฯ 
        [๕๔๗]  ตโย  เอเตป  พฺรหฺมา  ปณีตรตนปฺปภาวภาสิเตกตล- 
วาสิโน  ฯ 
        อปสทฺโท  น  เกวล  ตโย  พฺรหฺมปาริสชฺชาทโย  สมานตล- 
วาสิโนติ  าเปติ  ฯ  เอก  ตล  เอกตล  ฯ  ปณีตรตนาวภาสิตฺจ 
ต  เอกตลฺจาติ  ปณี...ตล  ฯ  ปณีต...ตเล  วสนฺตีติ  ปณี... 
สิโน  ฯ 
        [๕๔๘]  สุภา  อิติ  เอกฆนา...วุจฺจติ  ฯ  เอเตส  พฺรหฺมาน 
สา  สุภา  อุปริ  พฺรหฺเมหิ  ปริตฺตา  อิติ  ตสฺมา  พฺรหฺมา 
ปริตฺตสุภา  ฯ 
        ภาตีติ  ภา  ยา  รสิ  ฯ  โสภณา  ภา  สุภา  ฯ  เอก  ฆน 
ยสฺสา  สา  เอกฆนา  ตสฺสา  อาภาย  ฯ  นตฺถ ิ จล  ยสฺสา  สา 
อจลา  ฯ  สรรีสฺสา  อาภา  สรีราภา  ฯ 
        สุภาตีติ  วุจฺจตีติ  อากาโร  ฯ  เอกฆนา  อจลาติ  ทฺวย 
สรีราภาติ  วิเสสน  ฯ  สรรีาภาติ  วุจฺจตีติ  กมฺม  ฯ  สาติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อุปรีติ  พฺรหฺเมหีติ  อาธาโร  ฯ  พฺรหฺเมหีติ  ปริตฺตาติ 
อปาทาน  ฯ  ปริตฺตาติ  สาติ  วิเสสน  ฯ  เอเตสนฺติ  สาติ 
                                        อภิ.๑๕๘  
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สมฺพนฺโธ  ฯ  ปริตฺตา  สุภา  เอเตสนฺติ  ปริตฺตสุภา  ฉฏ ี- 
พหุพฺพิหิ  ฯ 
        [๕๔๙]  เอเตส  พฺรหฺมาน  สุภา  อปฺปมาณา  อิติ  ตสฺมา 
เต  พฺรหฺมา  อปฺปมาณสุภา  ฯ  ปภาส...กิณฺณา  พฺรหฺมา  อิติ 
ตสฺมา  เต  พฺรหฺมา  สุภกณฺิณา  ฯ 
        สมุเทติ  เอตฺถาติ  สมุทโย  อวยวปภา  เอตฺถ  สมุหรสีสุ 
สมุเทติ  ปวตฺตติ  อิติ  ตสฺมา  สมุทโย  ฯ  ปภาย  สมุทโย 
ปภาสมุทโย  ฯ  สงฺขฺยนฺเต  วุจฺจนฺเตติ  สงฺขาตา  ยา  สุภา  ฯ 
ปภาสมุทโย  อิติ  สงฺขาตา  ปภาสมุทยสงฺขาตา  ฯ  กิณฺณสทฺทสฺส 
สุราพีชสฺสาป  วาจกตฺตา  อากิณฺณาติ  วิวรติ  ฯ  อากิรนฺตีติ 
อากิณฺณา  เย  พฺรหฺมา  ฯ 
        ปภาสมุทยสงฺขยเตหีติ  สุเภหีติ  วิเสสน  ฯ  สุเภหีติ  กิณฺณาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  สุเภหิ  กณฺิณา  สุภกิณฺณา  ตติยาตปฺปุริโส  ฯ 
        [๕๕๐]  สุภากิณฺณาติ  ปสิทฺเธ  ปเท  สติ  กถ  สุภกิณฺหาติ 
วุตฺตนฺติ  อาห  สุภากิณฺณาติ  จาติอาทึ  ฯ  สุภากิณฺณาติ  วจเน 
วตฺตพฺเพ  ภา...หาติ  วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  กฺวจาทิมชฺฌุตฺยาทินา  รสฺสตฺต  ฯ 
รสฺสสฺส  ภาโว  รสฺสตฺต  ฯ  อนฺเต  ภโว  อนฺติโม  อนฺติโม  จ 
โส  ณกาโร  จาติ  อนฺติมณกาโร  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒิ  ณสฺส  โห  ฯ 
จสทฺโท  รสสฺตฺตฺจ  หการฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๘  
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        สุภากิณฺณาติ  จาติ  วจเนติ  สรูป  ฯ  วจเนติ  วตฺตพฺเพติ 
ลกฺขณวนฺต  ฯ  วตฺตพฺเพติ  วุตฺตนฺติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  ภาสทฺทสฺสาติ 
รสฺสตฺตนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  รสฺสตฺตนฺติ  กตฺวาติ  กมฺม  ฯ  อนฺติม- 
ณการสฺสาติ  หการนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  หการนฺติ  กตฺวาติ  กมฺม  ฯ 
กตฺวาติ  วุตฺตนฺติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  สภุกิณฺหาตีติ  วุตฺตนฺติ 
กมฺม  ฯ 
        สุเภหิ  กิณฺหา  สุภกิณฺหา  ฯ  เอเตป  พฺรหฺมา  ปณีตรตนปฺ- 
ปภาวภาสิเตกตลวาสิโน  ฯ  อปสทฺโท  อเปกฺขตฺโถ  ฯ  ปณีตตร- 
รตนาวภาสิเตกตลวาสิโนติป  ฯ 
        [๕๕๑]  เอเตส  พฺรหฺมาน  ฌาน...ผล    อิติ  ตสฺมา  เต 
พฺรหฺมา  เวหปฺผลา  ฯ 
        ปการโก  ภวตีติ  ปภาโว  โย  อนุภาโว  ฯ  ภู  สตฺตาย 
วิสรุชปทาทิโต  ณ  ฯ  ฌานสฺส  ปภาโว  สตฺติ  ฌานปฺปภาโว  ฯ 
นิพฺพตฺตตีติ  นิพฺพตฺต  ย  ผล  ฯ  ฌานปฺปภาเวน  นิพฺพตฺต 
ฌานปฺปภาวนิพฺพตฺต  ฯ  วิปุลนฺติ  อิท  วิสทฺทสฺส  วิวรณ  ฯ 
วิเสเสน  ปุลติ  มหตีติ  วิปุล  ย  ผล  ฯ  วิปุพฺโพ  ปลุ  มหตฺเต 
สพฺพโต  อ  ฯ  ผลติ  นิปผฺชฺชตีติ  ผล  ย  ธมฺมชาต  ฯ  ผล 
นิปฺผตฺติย  สพฺพโต  อ  ฯ  วิผลาติ  วตฺตพฺเพ  เตสุ  วุฑฺฒีติ- 
อาทินา  วิการสฺส  เวการ  หการาคมฺจ  กตฺวา  เวหปฺผลาติ 
                                        อภิ.๑๕๙  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 462 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  462 
 
วุตฺต  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒีติอาทินา  วิปุลสททฺสฺส  เวหาเทโสติ  วทนฺติ 
เกจิ  ฯ 
        [๕๕๒]  สฺญา...ตา  เอเตส  พฺรหฺมาน  สฺา  นตฺถิ 
ตมุเขน  ตสฺสา  สฺาย  ปธานภาเวน  วุตฺตา...จ  อิติ  ตสฺมา 
เต  พฺรหฺมา  อสฺา  ฯ  เตเยว  อสฺา  สตฺตา  อิติ  ตสฺมา 
อสฺสตฺตา  ฯ 
        วิรชฺชติ  เอตายาติ  วิราคา  สฺา  เอตาย  ภาวนาย  ฯ 
สฺาย  วิราคา  สฺาวิราคา  ฯ  ภาเวติ  เอตายาติ  ภาวนา 
ปุคฺคโล  กุสล  เอตาย  ธมฺมชาติยา  ฯ  สฺาวิราคา  จ  สา 
ภาวนา  จาติ  สฺาวิราคภาวนา  ฯ  นพฺิพตฺตีติ  นิพฺพตฺตา  ยา 
รูปสนฺตติ  ฯ  สฺาวิราคภาวนาย  นิพฺพตฺตาติ  สฺา...พตฺตา  ฯ 
สนฺตาน  ปพนฺธาน  สนฺตติ  รูปสฺส  สนฺตติ  รูปสนตฺติ  ฯ  สฺา- 
วิราคภาวนานิพฺพตฺตา  จ  สา  รูปสนฺตติ  จาติ  สฺา...สนฺตติ  ฯ 
มิยเต  มตฺต  สฺาวิราคภาวนานิพฺพตฺตรูปสนฺตติยา  มตฺต  ปมาณ 
เอเตสนฺติ  สฺา...มตฺตา  เอเตส  พฺรหฺมาน  ฯ  สฺา... 
มตฺตาน  พฺรหฺมาน  ภาโว  สฺา...มตฺตตฺต  ฯ  ตสฺสา  สฺาย 
มุข  ตมุข  ฯ  มุขนฺติ  ปธานภาโว  ฯ  เสสา  จ  เต  อรูปกฺขนฺธา 
จาติ  เสสารูปกฺขนฺธา  ฯ  จสทฺโท  น  เกวล  สฺา  นตฺถีติ 
สมฺปณฺเฑติ  ฯ  เอวสทฺโท  อวธารณกมฺมธารย  าเปติ  ฯ  รูปาทีสุ 
สตฺตา  วิสตฺตาติ  สตฺตา  เย  ปุคฺคลา  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๙  
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        สฺา...ตตฺตาติ  นตฺถีติ  เหตุ  ฯ  สฺาติ  นตฺถีติ 
กตฺตา  ฯ  ตมุเขนาติ  วุตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  วุตฺตาติ  เสสา- 
รูปกฺขนฺธา  จาติ  วิเสสน  ฯ  เสสารูปกขฺนฺธาติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
เอเตสนฺติ  นตฺถีติ  สมฺปทาน  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  เตเยวาติ  สตฺตาติ 
วิเสสน  ฯ  สตฺตาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ 
        นตฺถ ิ สฺา  เอเตสนฺติ  อสฺา  อสฺา  เอว  สตฺตา 
อสฺสตฺตา  อวธารณปุพฺพปทกมฺมธารยสมาโส  ฯ  อสฺ ิ- 
สตฺตาติป  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒิ  อสฺสิ  ฯ  เอเตป  พฺรหฺมา  ปณีตตร- 
รตนปฺปภาวภาวสิเตกตลวาสิโน  ฯ 
        [๕๕๓]  สุทฺธาน...วาสา  อิติ  ตสฺมา  สุทฺธาวาสา  ฯ 
        สชฺุฌนฺตีติ  สุทฺธา  เย  ปุคฺคลา  กเิลเสหิ  สุชฺฌนฺติ  อิติ 
เต  สุทฺธา  ฯ  อนาคามี  จ  อรหนฺโต  จ  อนาคามิอรหนฺตา  ฯ 
ตสฺมา  เอวสทฺโท  โสตาปนฺนสกทาคามิปุถุชฺชเน  นิวตฺเตติ  ฯ 
อาวสนฺติ  เอตฺถาติ  อาวาสา  อนาคามิอรหนฺตา  เอตฺถ  ภูมีส ุ ฯ 
        สทฺธานนฺติ  อนา...เมวาติ  วิเสสน  ฯ  อนา...เมวาติ 
อาวาสาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อาวาสาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  สทฺุธาน  อาวาส 
สุทฺธาวาสา  ฉฏ ีตปฺปุริโส  ฯ 
        [๕๕๔]  อปรมฺป  นย  าเปนฺโต  อาห  อนุนยาตฺยาทึ  ฯ 
วา  อนุ...วโต  เอเตส  พฺรหฺมาน  อาวาโส  สุทฺโธ  อิติ  ตสฺมา 
                                        อภิ.๑๕๙  
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เต  พฺรหฺมา  สุทฺธาวาสา  ฯ  เตส  พฺรหฺมาน  นิวาสาป  ภูมิ  สุทฺธา- 
วาสา  นาม  ฯ 
        อนุนยน  ปนน  รฺชน  อนุนโย  กามราคาทิ  ฯ  ปฏิหนน 
ทุสฺสน  ปฏิโฆ  ฯ  อนุนโย  จ  ปฏโิฆ  จ  อนุนยปฺปฏิฆ 
อนุนยปฺปฏิฆสฺส  อภาโว  อนุนยปฺปฏิฆาภาโว  ฯ  สุทฺธาวาสาติ 
กามราคปฺปฏิฆาน  อนุปปฺชฺชนฏานภูมิ  ฯ  อนุนยปฺปฏิฆาติป  ฯ  ต 
วิรุทฺธ  ฯ  สชฺุฌตีติ  สุทโฺธ  โย  อาวาโส  ฯ  อาวสนฺติ  เอตฺถาติ 
อาวาโส  พฺรหฺมา  เอตฺถ  โอกาเส  ฯ  นิวาสาปติ  เอตฺถ  อปสทโฺท 
น  เกวล  พฺรหฺมา  สุทฺธาวาสา  นาม  อถโข  ภูมิป  านฺยุปจาเรน 
สุทฺธาวาสาติ  าเปติ  ฯ 
        อนุ...วโตติ  สุทฺโธติ    เหตุ  ฯ  สทฺุโธติ  อาวาโสติ  วิเสสน  ฯ 
อาวาโสติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอเตสนฺติ  อาวาโสติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อิตีติ 
เหตุ  ฯ  เตสนฺติ  นิวาสาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  นิวาสาปติ  ภูมีติ 
วิเสสน  ฯ  ภูมีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๕๕๕]  อิเมสุ  ปน  ปฺจตลวาทีสุ  พฺรหฺเมสุ  ป...น 
วิชหนฺติ  อิติ  ตสฺมา  อวิหา  ฯ  ทุติยตลวาสิโน  เกนจิ  การเณน 
น  ตปฺปนฺติ  น  อุตฺราสนฺติ  น  สนฺตาปนฺติ  วา  อิติ  ตสฺมา 
อตปฺปา  ฯ  ตติย....ทิสฺสนฺติ  อิติ  ตสมฺา  สุทสฺสา  ฯ 
        อิเมสูติ  นิทฺธารณ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ปมตล- 
วาสิโนติ  น  วิชหนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อวิหาติ  สฺา  ฯ  ปมฺจ 
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ต  ตลฺจาติ  ปมตล  ปมตเล  วสนฺตีติ  ปมตลวาสิโน                                                   
เย  พฺรหฺมา  ฯ  อปฺปเกนาติ  กาเลนาติ  วิเสสน  ฯ  กาเลนาติ  น 
 ิวิชหนฺตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  อาธาโร  วา  ฯ  สตฺตมฺยตฺเถ 
ตติยา  ฯ  อตฺตโนติ  านนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  านนฺติ  วสนฏาน 
วิชหนฺตีติ  กมฺม  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ชหนฺตีติ  อิท  หาธาตุสฺส 
อตฺถวิวรณ  ฯ  กิตนฺตนนิปาตปุพฺพตปฺปุริโส  ฯ  วิปุพฺโพ  หา  จาเค 
สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ  ทุติยตลวาสิโนติ  ตปฺปนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
เกนจีติ  น  ตปฺปนฺตีติ  เหตุ  ฯ  ตป  อุตฺราสิ  สนฺตาเป  วา 
สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ทฺวิตฺต  ฯ  ตติยตลวาสิโนติ  ทิสฺสนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ  ปรมสุนฺทรรูปตฺตาติ  ทิสฺสนฺตีติ  เหตุ  ฯ  สุนฺทรฺจ  ต 
รูปฺจาติ  สุนฺทรรูป  ปรม  สุนฺทรรูป  เอเตสนฺติ  ปรมสุนฺทรรูปา 
เอเตส  พฺรหฺมาน  ฯ  ปรมสุนฺทรรูปาน  ภาโว  ปรมสุนฺทรรูปตฺต  ฯ 
สุเขนาติ  ทิสฺสนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทิสฺสนฺตีติ  ปาตุภวนฺติ  ฯ 
ทิส  ปาตุภาเว  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ 
        [๕๕๖]  จตุตฺถ...อิติ  ตสฺมา  สุทสฺสิโน  ฯ  ทสสฺิยเต 
ทสฺสน  ภาวสาธน  ฯ  สปุริสุทฺธ  ทสสฺน  เอเตสนฺติ  สุปริสุทฺธ- 
ทสฺสนา  สุปริสุทฺธทสฺสนาน  ภาโว  สปุริสุทฺธทสฺสนตฺต  ฯ 
สุเขนาติ  ปสฺสนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  กิตนฺตตติยาตปฺปุริโส  ฯ 
สุปุพฺโพ  ทิส  เปกฺขเน  ตสฺสีลาทีสุ  ณีตฺวาวี  วาติ  จสทฺเทน  ณี 
ณโลโป  กฺวจิ  ธาตุ  อิสฺส  อ  อสสฺส  ทฺวิตฺต  ฯ  ปฺจม- 
                                        อภิ.๑๕๙  
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ตลวาสิโนติ  อกนิฏาติ  ปเท  สฺญี  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
อุกฺกฏสมฺปตฺติกตฺตาติ  นตฺถีติ  เหตุ  ฯ  อุกฺกฏา  สมฺปตฺติ 
เอเตสนฺติ  อุกฺกฏสมฺปตฺติกา  ฯ  กฺวจิ  สมาสนฺตาทินา  กปจฺจโย  ฯ 
อุกฺกฏสมฺปตฺติกาน  ภาโว  อุกฺกฏสมฺปตฺติกตฺต  ฯ  เอเตสนฺติ 
นตฺถีติ  สมฺปทาน  ภาโวติ  ปเทป  สมพฺนฺโธ  ฯ  กนิฏภาโวติ 
นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  อยฺจ  ขุทฺทโก  อยฺจ  ขุทฺทโก  อยมเตส๑ 

วิเสเสน  ขุทฺทโกติ  อกนฏิโ  ฯ  วิเสเส  ตรต  อิฏปจฺจโย  เตสุ 
วฑฒีติ  อาทินา  ขุทฺทกสฺส  กนาเทโส  ฯ  กนฏิสทฺโท  ภาวปฺ- 
ปธาโนติ  มนสิกตฺวา  กนิฏภาโวติ  วุตฺต  ฯ  กนฏิสฺส  ภาโว 
กนิฏภาโว  ฯ  นตฺถ ิ เอเตส  อนิฏภาโวติ  อกนิฏา  ฉฏ ี- 
พหุพฺพิหิ  จตุตฺถี  วา  ฯ  เตส  นิวาสาป  ภูมีติ  วจเนน  อวิหาทีน 
พฺรหฺมาน  นวิาสา  ภูมีติ  อวิหาทินามาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  เอตา 
ภูมิโย  อนุปพฺุพสมุคฺคตา  ฯ 
        [๕๕๗]  อากาสานฺจายตเน  ฌาเน  ปวตฺตา...อากาสานฺ- 
จายตนภูมิ  วา  เอเตหิ  ปมารุปฺปวิปากภูตจตุกฺขนฺเธหิ  ปร.ิ.. 
ภูมิ  ฯ 
        อากาสานฺจายตเนติ  ปทสฺส  วจนตฺโถ  เหฏา  วุตฺโต  ฯ 
ปมา  จ  เต  อารุปฺปวิปากา  จาติ  ปมารูปฺปวิปากา  ปมา- 
รุปฺปวิปากา  หุตฺวา  ภูตา  ป...ภูตา  ปมา...ภูตา  จ  เต 
๑.  อยมิเมสนตฺิ  วา  อยเมเตสนฺติ  วา  ภเวยฺย  ฯ 
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จตุกฺขนฺธา  จาติ  ปมา...ขนฺธา  ฯ  เอวสทฺโท  วิสุ  โอกาส 
นิวตฺเตติ  ฯ 
        ปริจฺฉินโฺน  โอกาโส  ปริจฺฉินฺนโอกาโส  ฯ  วาสทฺโท 
วิกปฺปตฺโถ  ฯ  ภวตีติ  ภูมิ  โย  ปมารุปฺปวิปาโก  ภวติ  อิติ 
ตสฺมา  โส...ภูมิ  ฯ  อากาสานฺจายตเน  ฌาเน  ปวตฺตา  ภูมิ 
อากา...ภูมิ  สตฺตมีตปฺปุริโส  ฯ  ทุติยนเย  ปน  ฯ  ภวนฺติ 
เอตฺถาติ  ภูมิ  ปมารุปฺปวิปากภูตจตุกฺขนฺธา  เอตฺถ  โอกาเส 
ภวนฺติ  ปวตฺตนฺติ  อิติ  ตสฺมา  โส  โอกาโส  ภูมิ  ฯ  ปมา- 
รุปฺปวิปากภูตจตุกฺขนฺเธหิ  ปริจฺฉินฺโนกาโส  อิธ  ภูมิ  ฯ  อากาสา- 
นฺจายตนสฺส  ฌานสฺส  ภูมิ  อากา...ภูมิ  ฯ  เอว  เสเสสุป 
วิฺาณฺจายตนภูมฺยาทีสุ  นโย  ฯ 
        [๕๕๘]  โสตาปนฺนา  จ  สกทาคามิโน  จาป  อริยปุคฺคลา 
อสฺาปายภูมีสุ  โนปลพฺภนฺตีติ  เอตฺตกเมว  สมฺพนฺธ  โกจิ 
กเรยฺย  ตสฺมา  คาถาย  สมฺพนฺธ  ญาเปนฺโต  อาห  ปุถชฺุชนา- 
ตฺยาทึ  ฯ  ปถุชฺุชนา...อิติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        ปถุุ...จาปติ  ปทตฺตย  ปุคฺคลาติ  วิเสสน  ฯ  ปุคฺคลาติ  น 
ลพฺภนฺตีติ  กมฺม  ฯ  สุทฺธาวาเสสูติ  น  ลพฺภนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
สพฺพถาติ  สพฺเพน  ปกาเรน  น  ลพฺภนฺตีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๕๕๙]  อนาคามิอรหนฺโตเยว  ลพฺภนฺตีติ  ญาเปนฺโต  อาห 
ปุถุชชฺนาตฺยาทึ  ฯ  ปุถ.ุ..เมว  ตตฺถ  สทฺุธาวาเสสุ  ลาโภ 
อาจริเยน  วุตฺโต  โหติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๙  
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        ปถุุชชฺนา  อาทโย  เยส  เต  ปถุุชชฺนาทโย  ฯ  จสทฺโท 
วากฺยารมฺโภ  ฯ  ปฏิกฺขิปน  ปฏิกฺเขโป  ฯ  อนาคามี  จ  อรหนโฺต 
จ  อนาคามิอรหนฺโต  ฯ  เอวสทฺโท  ปถุุชชฺนาทโย  นิวตฺเตติ  ฯ 
ลภน  ลาโภ  ฯ 
        ปถุุชชฺนาทีนฺจาติ  ปฏิกฺเขเปนาติ  กมฺม  ฯ  ปฏิกฺเขเปนาติ 
วุตฺโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อนา...เมวาติ  ลาโภติ  กมมฺ  ฯ 
ตตฺถาติ  ลาโภติ  อาธาโร  ฯ  ลาโภติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  วุตฺโตติ 
ลาโภติ  วิเสสน  ฯ 
        [๕๖๐]  เสสฏาเนสูติ  เอตฺถ  อปาทาน  าเปนฺโต  อาห 
เสสาตฺยาทึ  ฯ  เสสฏาเนสูติ  ปน  ฯ 
        สุทฺธา...เตสูติ  เสสฏาเนสูติ  วิเสสน  ฯ  สุทธฺาวาโส  จ 
อปาโย  จ  อสฺ ี  จ  สุทธฺาวาสอปายอสฺ ี  สุทฺธา...อสฺ ี 
วชฺเชนฺตีติ  สทฺุธา...ตานิ  ยานิ  านานิ  ฯ  เสสฏาเนสูติ 
ลพฺภนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
        อร.ิ..ภนฺตีติ  อิท  สมฺพนฺธทสฺสน  ฯ  ปถุุชชฺนา  จ  โสตา- 
ปนฺนา  จ  สกทาคามิโน  จาป  ปุคฺคลา  สุทฺธาวาเสสุ  สพฺพถา 
น  ลพฺภนฺติ  อริยา  อสฺญาปายภูมีสุ  โนปลพฺภนฺติ  เสสฏาเนสุ 
อริยา  อนริยาป  จ  ลพฺภนฺตีติ  คาถาย  อตฺโถ  ฯ 
        [๕๖๑]  โอกฺกนฺติสทฺทสฺส  อตฺถสฺส  อปากฏตฺตา  โอกฺกนติฺกฺ- 
ขเณติ  เปตฺวา  วิวรติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๕๙  
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        โอกกฺนติฺกฺขเณติ  ปน  ฯ  โอกกฺมน  ปวิสน  โอกกฺนฺติ 
ปฏิสนฺธิ  น  โอกฺกมนกิรยิามตฺต  ฯ  โอกฺกนฺติยา  ขโณ  กาโล 
โอกฺกนฺติกฺขโณ  ฯ  ปฏิสนฺธิกฺขเณติ  วิวรณ  ฯ 
        [๕๖๒]  ชจฺจนฺธาทีนนฺติ  เอตฺถ  ชจฺจนฺธสทฺทสฺส  วจน 
าเปนฺโต  อาห  ชาติยาตฺยาทึ  ฯ  ชาติยา  อนฺโธ  อิติ  ตสฺมา 
ชจฺจนฺโธ  ฯ 
        ชนน  ชาติ  ฯ  อนฺธตีติ  อนฺโธ  โย  สตฺโต  ฯ  อนฺธ 
ทิฏุปสหาเร  ฯ  ทฏิุปสหาโร  นาม  จกฺขุสฺ ิตาย  ทฏิ ิยา 
อุปสหาโร  วินาโส  ฯ  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ 
        ชาติยาติ  อนฺโธติ  อาธาโร  ฯ  อนฺโธติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ 
เหตุ  ฯ 
        [๕๖๓]  เอว  สตฺตมีตปฺปุริสวจนตฺเถ  สติ  อณฺฑชชลาพุชา 
สพฺเพป  สตฺตา  โอกฺกนฺติกฺขเณ  จกฺขุสฺสาภาวโต  ชจฺจนฺธา  นาม 
ภเวยฺยุนฺติ  โจทน  สนฺธายาห  กิฺจาปตฺยาทึ  ฯ  ชาติกฺขเณ 
อณฺฑชชลาพุชา  สพฺเพ  สตฺตา  กิฺจาป  อจกฺขุกาว  ตถาป 
จกฺขฺวา...อนุปฺปาทิตพฺพจกฺขุโก  อนุปาทิยมานจกฺขุโก  สตฺโต  ชจฺจนฺโธ 
นาม  ฯ 
        กิฺจาปติ  โจทกอาโภคทสฺสโน  นิปาโต  ฯ  ชนน  ชาติ 
ชาติยา  ขโณ  ชาติกฺขโณ  ฯ  อเมนฺติ  อุปฺปชฺชนฺติ  เอตฺถาติ 
อณฺโฑ  ปกฺขีอาทโย  สตฺตา  เอตฺถ  อณฺฑปฺปสเว  อเมนฺติ 
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อุปฺปชฺชนฺติ  อิติ  ตสฺมา    โส  อณฺฑปฺปสโว  อณฺโฑ  ฯ  อม 
คมเน  วชาทินา  ฑปจฺจโย  เตสุ  วุฑฺฒีติ  อาทินา  มสฺส  นิคฺคหิต 
วคฺคนฺต  วา  วคฺเค  ฯ  อณฺเฑ  ชายนฺตีติ  อณฺฑชา  เย  สตฺตา 
ปกฺขีอาทโย  ฯ  ชรณ  ชรา  ชร  ยาติ  เอตฺถาติ  ชลาพุ 
สตฺโต  เอตฺถ  คพฺภาสเย  ชร  ยาติ  ปาปุณาติ  อิติ  ตสฺมา  โส 
คพฺภาสโย  ชลาพุ  นาม  ฯ  ชราสทฺทุปปโท  ยา  คติย  กาเล 
วตฺตมานาทินา  อุ  โท  ธสฺส  จาติ  จสทฺเทน  รสฺส  โล  กฺวจิ 
ธาตุอาทินา  ยสฺส  โพ  ฯ  ชลาพุมฺหิ  ชายนฺตีติ  ชลาพุชา  เย 
สตฺตา  มนุสฺสาทโย  ฯ  อณฺฑชา  จ  ชลาพุชา  จ  อณฺฑช- 
ชลาพุชา  ฯ  ปสทฺโท  อวยว  อเปกฺขติ  ฯ  นตฺถิ  จกฺขุ  เอเตสนฺติ 
อจกฺขุกา  เอเตส  สตฺตาน  ฯ  เอวสทฺโท  น  อจกฺขุกาติ 
นิวตฺเตติ  ฯ  ตถาปติ  ปรหิารกาโภคทสฺสโน  นิปาโต  ฯ  จกฺขุ 
อาทิ  เยส  โสตาทีน  ตานิ  จกฺขฺวาทีนิ  ฯ  อุปฺปชชฺิสฺสเต  อุปปฺชฺชน 
จกฺขาทีน  อุปฺปชฺชน  จกขฺฺวาทิอุปฺปชฺชน  จกฺขฺวาทิอุปฺปชฺชนสฺส 
อรโห  จกฺขฺวา...รโห  จกฺขฺวาทิอุปฺปชฺชนารโห  จ  กาโล  จาติ 
จกฺขฺวา...กาโล  ฯ  จกฺขฺวาทิอุปฺปนฺนาติป  ฯ  ต  น  ยตฺุต  ฯ  อปสทฺโท 
ชาติกาล  อเปกฺขติ  ฯ  เตน  น  เกวล  ชาติกฺขเณ  อณฺฑชชลาพุชา 
อจกฺขุกาติ  าเปติ  ฯ  อุปฺปชฺชน  อุปปฺตฺติ  จกฺขุสฺส    อุปฺปตฺติ 
จกฺขุปฺปตฺติ  ฯ  วิพนฺธตีติ  วิพนฺธก  ย  อกุสลกมฺม  ฯ  วิพนฺธติ 
ปฏิพาหติ  อิติ  ตสฺมา  ต  วิพนฺธก  ฯ  จกฺขุปฺปตฺติยา  วิพนฺธก 
                                        อภิ.๑๖๐  
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จกฺขุปฺปตฺติวิพนฺธก  จกฺขุปฺปตฺติวิพนฺธกฺจ  ต  กมฺมฺจาติ 
จกฺขุ...กมฺม  ฯ  ปฏิพาหิยเตติ  ปฏิพาหิต  ย  สามตฺถยิ  กมฺเมน 
ปฏิพาหิยเต  อิติ  ตสฺมา  ต  สามตฺถิย  ปฏิพาหิต  ฯ  สมตฺเถตีติ 
สมตฺถ  ย  กมฺม  จกฺขุปฺปาทเน  สมตฺเถติ  อิติ  ตสฺมา  ต 
สมตฺถ  ฯ  สมตฺถสฺส  ภาโว  สามตฺถิย  ฯ  จกฺขุปฺปตฺติวิพนฺธก- 
กมฺเมน  ปฏพิาหิต  สามตฺถิย  ยสฺส  ต  จกฺขุ...ถิย  ยสฺส 
กมฺมสฺส  ฯ  จกฺขุ...เมนาติ  ปฏิพาหิตนฺติ  กตฺตา  ฯ  ติปท- 
พหุพฺพิหิ  ฯ  ทินฺนา  ปฏิสนฺธิ  เยนาติ  ทินฺนปฏิสนธฺิ  เยน  กมฺเมน  ฯ 
อิตเรนาติ  ปฏิสนฺธิทายกกมฺมโต  อฺเน  จกฺขุปฺปตฺติวิพนฺธก- 
กมฺเมน  ฯ  อปสทฺโท  ปฏสินฺธิทายกกมฺม  อเปกฺขติ  ฯ  วาสทฺโท 
วิกปฺโป  ฯ  อุปฺปาทิยเตติ  อุปฺปาทิตพฺพ  ย  จกฺขุปฺปาทก 
กมฺเมน  ฯ  กมฺมสาธน  ฯ  น  อุปฺปาทิตพฺพ  อนุปฺปาทิตพฺพ 
อนุปฺปาทิตพฺพ  จกฺขุ  ยสสฺ    โส  อนปฺุปาทิตพฺพจกฺขุโก  ฯ  อนุปฺ- 
ปาเทตพฺพ  อิตฺยป  ฯ  อฺเสุ  จ  อิสฺเส  น 
        กิฺจาปติ  นิปาโต  ฯ  ชาติกฺขเณติ  อจกฺขุกาวาติ  อาธาโร  ฯ 
อณฺฑ...กาวาติ  ปทตฺตย  สตฺตาติ  วิเสสน  ฯ  ตถาปติ  นิปาโต  ฯ 
จกฺขฺวา...เลปติ  อนุปฺปาทิตพฺพาติ  อาธาโร  ฯ  จกฺขุ...นาติ 
ปทตฺตย  กมฺเมนาติ  วิเสสน  ฯ  กมฺเมนาติ  อนุปฺปาทิตพฺพาติ 
กตฺตา  ฯ  อนปฺุปาทิตพฺพจกฺขุโกติ  สตฺโตติ  วิเสสน  ฯ  สตฺโตติ 
สฺ ี  ฯ  ชจฺจนฺโธ  นามาติ  สฺา  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๐  
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        [๕๖๔]  อปเรส  วาท  าเปนฺโต  อาห  อปเรตฺยาทึ  ฯ 
อปเร  ปน  อาจริยา  ชจฺจนฺโธติ  ปทสสฺ  ปส.ุ..อิติ  อตฺโถ 
เตน  อตฺถคฺคหเณน  ทุเห...อิติ  วจน  วทนฺติ  ฯ 
        ปนสทโฺท  ปกฺขนฺตโร  ฯ  ปสวน  ปสูติ  ฯ  ปปุพฺโพ  ส 
ปสวเน  ฯ  ปสวน  ชนน  ฯ  อิตฺถิยมติยโว  วาติ  ฯ  เอวสทฺโท 
ชาติกาล  นิวตฺเตติ  ฯ  มาตุ...ขนฺโตติ  อิท  ปสูติยเยว  อนฺโธติ 
ปทสฺส  อตฺถวิวรณ  ฯ  มาตุยา  กุจฺฉิ  มาตุกุจฺฉิ  ฯ  นกิฺขมตีติ 
นิกฺขนฺโต  โย  สตฺโต  ฯ  ทุเหตุกา  จ  ติเหตุกา  จ  ทุเหตุก- 
ติเหตุกา  ฯ  น  วิปชชฺน  อวิปชฺชน  ฯ 
        อปเร  ปนาติ  วทนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ชจฺจนฺโธตีติ  ปท  อตฺโถติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ปสูติยเยวาติ  อนฺโธติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  อนฺโธติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  มาตุกุจฺฉิยนฺติ  อิท  ปสูติยเยวาติ  ปทสฺส  วิวรณ  ฯ 
มาตุกุจฺฉิยนฺติ  อนฺโธติ  อาธาโร  ฯ  อนฺโธติ  หุตฺวาติ  กตฺตา  ฯ 
หุตฺวาติ  นิกฺขนฺโตติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  นิกฺขนฺโตติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
อิตีติ  สรูป  ฯ  อตฺโถติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  เตนาติ  สิทฺธนฺติ  กรณฯ 
ทุเหตุกติเหตุกานนฺติ  จกฺขุสฺสาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  มาตุกุจฺฉิยนฺติ 
อวิปชฺชนนฺติ  อาธาโร  จ  จกฺขุสฺสาติ  อวิปชฺชนนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อวิปชฺชนนฺติ  สิทฺธนฺติ  กตฺตา  ฯ  สิทธฺนฺติ  กตฺตุวาจก  กิตปท 
อิตีติ  วทนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๐  
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        [๕๖๕]  ชจฺจนฺธาทีติ  ปเท  อาทิ...สงฺคโห  คหณ  ฯ 
        อาทิสทฺทสฺส  คหณ  ปกฺขิปน  อาทิคฺคหณ  ฯ  พาธิยตีติ  พธิโร 
โย  สตฺโต  อตฺตาน  พาธิยติ  อิติ  ตสฺมา  โส  พธโิร  โสต- 
วิกโล  ฯ  พธ  พาธเน  รฺชุทาทีหิ  ธทนิฺทกริา  กฺวจิ  ชทโลโป 
จาติ  อิโร  ฯ  ชาติยา  พธิโร  ชจฺจพธิโร  ฯ  ชาติพธิโรติ   ิต  ฯ   
เตสุ  วุฑฺฒิตฺยาทินา  ติสฺส  โจ  ปรเทวฺ  ทฺวิตฺต  ฯ  มุยฺหตีติ 
มูโค  โย  สตฺโต  ฯ  มุห  เวจิตฺเต  กาเลตฺยาทินา  คปจฺจโย 
กฺวจิ  ธาตุอาทินา  มุหสฺส  ม ู ฯ  ชาติยา  มูโค  ชจฺจมูโค  ฯ  ชฑติ 
วตฺตุมสกฺกุเณยฺยตฺตา  มุข  พนฺธตีติ  ชโฬ  โย    สตฺโต  ฯ  ชฑ 
พนฺธเน  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  กฺวจิ  ธาตุอาทินา  ฑสฺส 
โฬ  ฯ  ชาติยา  ชโฬ  ชจฺจชโฬ  ฯ  อุมมฺาทตีติ  อุมฺมตฺโต  ฯ 
อุปุพฺโพ  มท  อุมฺมาเท  ฉทาทีติ  ตตฺรณ  ต  กฺวจิ  ธาตุ  ทสฺส  โต 
ปรเทฺว  มสฺส  ทฺวิตฺต  ฯ  อุมฺมตฺโต  เอว  อุมฺมตฺตโก  ฯ  สพฺพโต 
โกติ  โก  ฯ  ปณฺเฑติ  ลิงฺควิกลตีติ  ปณฺโฑ  โย  สตฺโต  ฯ 
ปฑิ  ลิงฺคเวกลฺเล  กฑฺยาทีหิโก  นิคฺคหิตฺจาติ  พินฺทาคโม 
กฺวจิ  ธาตุอาทินา  กโลโป  วคฺคนฺต  วา  วคฺเค  ฯ  ปณฺโฑ  เอว 
ปณฺฑโก  ฯ  สพฺพโต  โกติ  โก  ฯ  โส  ปฺจวิโธ  อาสิตฺตปณฺฑโก 
อุสฺสุยปณฺฑโก  โอปกฺกมิกปณฺฑโก  นปุสกปณฺฑโก  ปกฺขปณฺฑ- 
โกติ  ฯ  อิธ  ปน  โอปกกฺมิกสฺส  ปรฺฑกสฺส  สเหตุกสฺสาป 
ภาวโต  นปุสกสฺสาป  วิสุ  คหณโต  ตโย  ปณฺฑกา  อธิปฺเปตา  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๐  
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พฺยฺชยฺติ  อิตฺถี  ปรุิโสติ  วิภาค  ปกาเสติ  เตนาติ  พฺยฺชน 
เตน  ลิงฺเคน  ชโน  พฺยฺชยติ...ปกาเสติ  อิติ  ตสฺมา  ต  ลิงฺค 
พฺยฺชน  ฯ  วิปุพฺโพ  อฺช  ปกาสเน  กตฺตุกรณปฺปเทเสสุ  จ 
นิคฺคหิตสโยคาทิโน  ฯ  อุภโต  กมฺมโต  สมุฏ ิต  พฺยฺชนมสฺสาติ 
อุภโตพฺยชนโก  อสฺส  สตฺตสฺส  ฯ  อสมานาธิกรณพหุพฺพิหิสมาโส  ฯ 
ปุพฺพปเท  จ  วิภตฺติอโลโป  ฯ  กฺวจิ  สมาสาทินา  โก  ฯ  ปรุิโส 
วิย  ปจฺจามิตฺเต  น  ปุเสติ  อภิมนฺทน  น  กโรตีติ  นปุสโก  โย 
สตฺโต  ฯ  นปุพฺโพ  ปุส  อภิมนฺทเน  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วา 
ณฺวุ  อนกา  ยุณฺวูน  นิคฺคหิตฺจาติ  นิคฺคหิตาคโม  วคฺคนฺต 
วา  วคฺเค  ฯ  มสตีติ  มมฺโม  โย    สตฺโต  มสติ  สฏุุ  วตฺตุ  น 
สหติ  อิติ  ตสฺมา  โส  สตฺโต  มมฺโม  ฯ  ขลิตวจโน  เอกกฺ- 
ขรเมว  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ  วทนฺโต  ปุคฺคโล  มมฺโมติ  วุจฺจติ  ฯ  มส 
อสหเน  สมาทีหิ  ถมาติ  มปจฺจโย  ปรเทฺว  ภาโว  ฯ  อุมฺมตฺตโก 
จ  ปณฺฑโก  จ  นปุสโก  จ  อุภโตพฺยฺชนโก  จ  มมฺโม  จ 
อุมฺ...มมฺมา  ชาติยา  อุมฺมตฺต...มมฺมา  ชจฺจุมฺมตฺตก...มมฺมา 
ชจฺจุ...มมฺมา  อาทโย  เยส  เต  ชจฺจุ...มมฺมาทโย  เยส 
สตฺตาน  ฯ  อาทิสทฺเทน  ปงฺคุฬปสปฺปอาทีน  คหณ  ฯ 
        ชจฺจ...ทติี  ปเทติ  อาทิคฺคหเณนาติ  อาธาโร  ฯ  อาทิคฺ- 
คหเณนาติ  สงฺคโหติ  กรณ  ฯ  ชจฺจ...ทีนนฺติ  สงฺคโหติ  กมฺม  ฯ 
สงฺคโหติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๐  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 475 

                        ปฺจมปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา    475 
 
        [๕๖๖]  อปเร  ปร  อาจริยา  เอก...ตาทิสานมฺป  ปุคฺคลาน 
อาทิสทฺเทน  สงฺคโห  อิติ  วจน  วทนฺติ  ฯ 
        ปนสทโฺท  ปกฺขนฺตโร  ฯ  นตฺถ ิ เหตุ  เอติสฺสาติ  อเหตุกา 
เอติสฺสา  ปฏิสนฺธิยา  ฯ  อเหตุกา  ปฏิสนฺธิ  เยส  เต  อเหตุก- 
ปฏิสนธฺิกา  ฯ  วิกล  อปรปิุณฺณ  อินฺทฺริย  วิกลินฺทรฺิย  นตฺถ ิ
วิกลินฺทฺริย  เยส  เต  อวิกลินฺทฺริยา  เยส  ปุคฺคลาน  ฯ  วิจริยเต 
วิจารณ  วิจารณ  ปกติ  เยส  เต  วิจารณปกติกา  เยส 
ปุคฺคลาน  ฯ  ปสทฺโท  ชจฺจนฺธพธิราทโย  อเปกฺขติ  ฯ 
        อปเรติ  วทนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  เอกจฺเจติ  อเหตุกปฏิสนฺธิกาติ 
วิเสสน  ฯ  อเหตุกปฏิสนฺธิกาติ  โหนฺตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  อวิกลนิฺ- 
ทฺริยาติ  อเหตุกปฏิสนฺธิกาติ  วิเสสน  ฯ  หุตฺวาติ  วิจารณาติ 
วิเสสน  ฯ  โถกนฺติ  วิจารณาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  วิจารณปกติกาติ 
โหนฺตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ  ตาทิสานมฺปติ  สงฺคโหติ  กมฺม  ฯ  อาทิ- 
สทฺเทนาติ  สงฺคโหติ  กรณ  ฯ  สงฺคโหติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ 
วทนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๕๖๗]  เย  วินิปาติกา  ภุมฺม...อิติ  ตสฺมา  เต  วินิปาติกา 
ภุมฺมนิสฺสิตา  ฯ 
        ภวนฺติ  เอตฺถาติ  ภุมฺม  สตฺตา  เอตฺถ  ปวิย  ภวนฺติ 
อิติ  ตสฺมา  สา  ปวี  ภุมมฺ  ฯ  ภู  สตฺตาย  ขฺยาทิโต  มน 
อทโต  จาติ  มน  ปรเทฺว  ปรสโยเค  รสฺสนฺติ  ปุพฺเพ  รสโฺส  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๐  
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ภุมฺเม  นิพฺพตฺตา  เทวา  ภุมฺมเทวา  ฯ  สยนฺตีติ  สิตา  เย 
วินิปาติกา  ฯ  ส ิ อปสฺสเย  พุธคมาทิตฺเถ  กตฺตริ  ฯ  สิธาตุสฺส 
สยาทิอเนกตฺถตฺตา  นิสฺสิตาติ  วิวรติ  ฯ  นิสฺสยนฺตีติ  นิสฺสิตา  ฯ 
กสฺมา  วินิปาติกเปตา  ภุมฺมเทว  นิสฺสิตาติ  มนสิกตฺวา  อาห 
ตคฺคติกตฺตาติ  ฯ  คมน  ปวตฺตน  คติ  ฯ  เตส  ภุมมฺเทวาน  คติ 
วิย  คติ  เอเตสนฺติ  ตคฺคติกา  เอเตส  วินิปาติกาน  คติ  ปวตฺติ 
เตส  ภุมฺม...ติ  วิย  อิติ  ตสฺมา  เต  วินปิาติกา  ตคฺคติกา  ฯ 
ยถา  ภุมฺมเทวา  ทิพฺพนฺติ  คจฺฉนฺติ  ปวตฺตนฺติ  เอว  วินิปาติกา- 
สุราปตฺยาธิปฺปาโย  ฯ  ตคฺคติกาน  ภาโว  ตคฺคติกตฺต  ฯ  ภูมฺมส-ฺ 
สิตาติ  ปาโ  สุนฺทโร  ฯ  กิสฺมิฺจิ  ฏกีาโปฏเก  ภุมฺมนิสฺสิตาติ 
ปาโ  ทิสฺสติ  ฯ  โส  น  สุนฺทโร  ฯ 
        ภุมฺมเทวาติ  สิตาติ  กมฺม  ฯ  สิตาติ  กตฺตุวาจก  ฯ  กิตปท  ฯ 
ตคฺคติกตฺตาติ  สิตาติ  เหตุ  ฯ   
        [๕๖๘]  เย  เวมานิกเปตา  สุขสมุสฺสยโต  สุขสมุหโต 
วินิปาติตา  อิติ  ตสฺมา  เต  เปตา  วินิปาติกา  ปยงฺครมาตาทโย 
เปตา  ฯ 
        สมุสฺสยติ  เอตฺถาติ  สมุสฺสโย  อวยโว  เอตฺถ  สมุเห 
สมุสฺสยติ  ปวตฺตติ  อิติ  ตสฺมา  โส  สมุโห  สมุสสฺโย  ฯ 
สอุปุพฺโพ  ส ิ คติย  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  อฺเสุ  จ 
อิสฺส  เอ  อย  ฯ  สุขสฺส  สมุสฺสโย  สุขสมุสฺสโย  ฯ  วินิปตึสุ 
                                        อภิ.๑๖๐  
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วินิปตนฺตีติ  วา  วินิปาติตา  เย  เปตา  ฯ  ปต  ปตเน 
พุธคมาทิตฺเถ  กตฺตร ิ อฺเสุ  จ  ยถาคมมิกาโร  ฯ  วินิปาติตาติ 
วินิปาติ  ฯ  สปทวิคฺคโห  ฯ  ปต  ปตเน  มุนาทีหิ  จิ  ฯ 
วินิปาติ  เอว  วินิปาติ  ฯ  สพฺพโต  โกติ  โก  ฯ  ตถาหิ 
สจฺจสงฺเขเป  มนุสฺสวินิปาตีนนฺติ  วุตฺต  ฯ  สุขสมุสฺสยโตติ 
วินิปาติอาทิ  อปาทาน  ฯ  วินิปาติตาติ  กตฺตุวาจก  กติปท  ฯ 
โปฏเก  วินปิาติกาสุรานนฺติ  ปาโ  ฯ  น  สุรนฺติ  อิสฺสริยกีฬาหิ 
น  ทิพฺพนฺตีติ  อสุรา  เย  เปตาสุรา  ว  วินิปาติกา  จ  เต  อสรุา 
จาติ  วินิปาติกาสุรา  เวมานิกเปตา  ฯ  เตน  สจฺจสงฺเขปฏีกาย 
ปยงฺครมาตาทโย  จาตุมฺมหาราชิเกสุเยว  เอกจฺจา  วินิปาติกาติ 
วุจฺจนฺติ  เอเตส  วินิปาติกาน  ทฺวิเหตุกติเหตุกาป  ปฏิสนฺธิโย 
โหนฺตีติ  วาจิสฺสราจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        เย  เปตาสุรา  สุขสมุสฺสยโต  สุขสมุหโต    วินิปาติตา  อิติ 
ตสฺมา  เต  เปตา  วินิปาติกา  ฯ 
        สมุสฺสยติ  เอตฺถาติ  สมุสฺสโย  อวยโว  เอตฺถ  สมุเห 
สมุสฺสยติ  ปวตฺตติ  อิติ  ตสฺมา  โส  สมุโห  สมุสสฺโย  ฯ 
สอุปุพฺโพ  ส ิ คติย  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  อฺเสุ  จ 
อิสฺเส  เอ  อย  ฯ  สุขสฺส  สมุสฺสโย  สมุโห  สุขสมุสฺสโย  ฯ 
        วินิปตนฺตีติ  วินิปาติตา  เย  เปตาสุรา  ฯ  ปต  ปตเน 
พุธคม  อฺเสุ  จ  ยถาคมมิกาโร  ฯ  วินิปาติตาติ  วินิปาตีติ 
                                        อภิ.๑๖๐  
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อิมินา  สปทวิคฺคห  าเปติ  ฯ  วินิปาติ  เอว  วินิปาติกา  ฯ 
สพฺพโต  โกติ  โก  ฯ  เตน  สจฺจสงฺเขป  มนุสฺสวินปิาตีนนฺติ 
วุตฺต  ฯ 
        [๕๖๙]  กุสลวิปาโกเปกฺขสหคตสนฺตีรณสฺส 
ปฏิสนฺธาทิวเสน  วุตฺตตฺตา  สพฺพถาป...ยนฺติ  เอตฺถ  เทวมนุสฺส- 
วเสน  ฉพฺพิธาเยว  กามสุคติ  คหิตาติ  อาสงฺเกยฺย  ตสฺมา 
สพฺพ...ยนฺติ  เปตฺวา  วิวรติ  ฯ 
        สพฺพ...ติยนฺติ  ปน  ฯ  เทวมนุสฺสวเสนาติ  สตฺตาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  เทวา  จ  มนุสฺสา  จ  เทวมนุสฺสา  เทวมนุสฺสาน 
วโส  เทวมนุสฺสวโส  ฯ  สตฺตวิธายปติ  กามสุคติยนฺติ  วิเสสน  ฯ 
สตฺต  วิธา  ปการา  ยสฺสา  สา  สตฺตวิธา  ฯ  อปสทฺโท  อวยว 
อเปกฺขติ  ฯ 
        [๕๗๐]  ตตฺถ  อกุสลวิปาโกเปกฺขาสหคตสนฺตีรณนฺติอาทินา 
ปฏิสนฺธีสุ  วุตฺตาสุ  ตาหิ  ปฏิสนฺธีหิ  ยตฺุตา  ปุคฺคลา  โหนฺติ 
ตสฺมา  ตสทฺเทน  ปุคฺคลา  ปจฺจามสิตพฺพาติ  มนสิกตฺวา  เตสูติ- 
อาทิมาห  ฯ 
        เตสูติ  ฐปน  ฯ  ยถา...เตสูติ  ปุคฺคเลสูติ  วิเสสน  ฯ 
ยถาวุตฺตา  จ  ตา  ปฏิสนฺธโิย  จาติ  ยถาวุตฺตปฏิสนฺธิโย  ฯ  ยถา- 
วุตฺตปฏิสนฺธีหิ  ยุตฺตา  ยถา...ยุตฺตา  ฯ  ปุคฺคเลสูติ  นิทฺธารณ  ฯ 
อปายานนฺติอาทิ  นิทฺธารณิย  ฯ  จตุนฺน  อปายานนฺติอาทิวจน 
                                                อภิ.๑๖๐  
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อเปกฺขิตฺวา  อปายาทีสุ  วาติ  วุตฺต  ฯ  อปาโย  อาทิ  เยส  เต 
อปายาทโย  เยส  มนุสฺสาน  ฯ  อปายาติ  ปเทน  โอกาโสเยว 
คหิโต  น  สตฺโต  ฯ  เตน  อปายาทีสูติ  วกฺขติ  ฯ  อาทิ- 
สทฺเทน  มนสฺุสวินิปาติกาสุรจาตุมฺมหาราชิกาทีน  คหณ  ฯ  วาสทฺโท 
วิกปฺโป  ฯ 
        [๕๗๑]  อายุ...นตฺถีติ  ปน  ฯ  เกสฺจิ...กตฺตา  จาติ 
เหตุ  ปกฺขิตฺโต  ฯ  อายุ...นตฺถิ  กสฺมา  เกสฺจิ  สตฺตาน 
จิรายุกตฺตา  เกสฺจิ  สตฺตาน  จิรตรายุกตฺตา  จ  ฯ 
        อายุ...นายาติ  นิยโมติ  กมฺม  ฯ  นิยโมติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
เกสฺจีติ  จิรายุกตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  จิรายุกตฺตาติ  นตฺถีติ  เหตุ  ฯ 
        อายวนฺติ  ปวตฺตนฺติ  เอเตนาติ  อายุ  เอเตน  ธมฺเมน  ฯ 
อาปุพฺโพ  ยุ  คติย  กฺวจิ  ฯ  จิร  อายุ  เยส  สตฺตาน  เต 
จิรายุกา  จิรายุกาน  ภาโว  จิรายุกตฺต  ฯ  เกสฺจีติ  ภาว- 
สมฺพนฺโธ  ฯ  จิรตรายุกตฺตา  จาติ  นตฺถีติ  เหตุ  ฯ 
        จิรตร  อายุ  เยส  เต  จิรตรายุกา  จิรตรายุกาน  ภาโว   
จิรตรายุกตฺต  ฯ  จสทฺโท  จิรายุกตฺตา  จ  จิรตรายุกตฺตา  จาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ 
        [๕๗๒]  สาธกมาห  ตถาตฺยาทินา  ฯ  ตถา  จ  เตเนว 
การเณน  อาปา...โนติอาทิวจน  อาจริยา  อาหุ  ฯ  ตถา  จาติ 
อาหูติ  เหตุ  ฯ  จสทฺโท  เอวสทฺทตฺโถ  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๐  
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        อาปา...ชติ  ฯ  ตถาหิ  สจฺจ  กาโฬ  นาม  นาคราชา 
มนฺธาตา  นาม  ราชาจกฺกวตฺติ  เกจิ  ยกฺขา  จิรายุโน  ฯ 
        อปาเย  นิพฺพตฺตา  อาปายิกา  อาปายิกา  จ  มนุสฺสา  จ 
อาปายิกมนุสฺสา  อาปายิกมนุสฺสาน  อายุ  อาปายิกมนุสฺสายุ  ฯ 
ปริจฺฉิชฺชน  ปริจฺเฉโท  อาปายิกมนุสฺสายุโก  ปริจฺเฉโท  อา... 
เฉโท  ฯ  อาปา...เฉโทติ  น  วิชชฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ตถาหีติ  ทฬฺห-ี 
กรณตฺเถ  นปิาโต  ฯ  กลยฺเต  อายุอาทินา  ปริจฺฉิยเตติ๑  กาโฬ 
โย  นาคราชา  ฯ  กล  สงฺขฺยาเน  ธาตุยา  กมฺมาทิมฺหิ  โณ  ฯ 
กฺวจิ  ธาตุ  ลสฺส  โฬ  ฯ  โส  จิรายุโก  ฯ  โส  ห ิ กกฺุกุสนฺธาทโย 
จตฺตาโร  สมมฺาสมฺพุทฺเธ  ปสฺสิ  อริยเมตฺเตยฺยพุทฺธ  ปน  กริ 
ปสฺสิสฺสตีติ  วทนฺติ  ฯ  ม  สิรึ  ธาเรตีติ  มนฺธาตา  ฯ  มาสทฺโท 
สิริวาจโก  ฯ  มาสทฺทุปปโท  ธา  ธารเณ  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี 
วาติ  ตุ  สตฺถปุตาทีนมา  สิสฺมึ  สิโลโป  จ  นิคฺคหิตฺจ  รสฺส 
วคฺคนฺต  วา  วคฺเค  ฯ  ยกขิฺยนฺเต  ปูชิยนฺเตติ  ยกฺขา  เย  สตฺตา  ฯ 
ยกฺข  ปูชาย  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ  จิร  อายุ  เยส  เต 
จิรายุโน  ฯ 
        กาโฬ  มนฺธาตา  ยกฺขาติ  ปทตฺตย  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เกจีติ  ยกขฺาติ 
วิเสสน  ฯ  จิรายุโนติ  กาโฬ...ยกฺขาติ  ปทตฺตยสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๕๗๔]  ยท ิ อปายาทีน  อายุปปมาณคณนาย  นิยโม  นตฺถ ิ
กึ  อปายมนุสฺสวินิปาติกาสุเรสุ  ปมาณนฺติ  อาห  อปาเยสุตฺยาทึ  ฯ 
๑.  ปริจฺฉินฺทิยเตติ  มฺเ  ฯ 

                                                อภิ.๑๖๐  
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หิ  สจฺจ  อปาเยสุ  กมฺม...มาณ  กสฺมา  ตตฺถ  อปาเยสุ 
นิพฺพตฺตาน  สตฺตาน  กมฺม  ยาว  ยตฺตก  กาล  น  ขียติ  ตาว 
ตตฺตก  กาล  จวนาภาวโต  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  เอวสทฺโท  อฺ  การณ  นิวตฺเตติ  ฯ 
จวนสฺส  อภาโว  จวนาภาโว  ฯ 
        อปาเยสูติ  ปมาณนฺติ  อาธาโร  ฯ  กมฺมเมวาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
ปมาณนฺติ  กมฺมเมวาติ  วิเสสน  ฯ  ตตฺถาติ  นิพฺพตฺตานนฺติ 
อาธาโร  ฯ  นิพฺพตฺตานนฺติ  จวนาติ  สมฺพนฺโธ  กมมฺนฺติ  ปเทป  ฯ 
ยาวาติ  น  ขียตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  กมมฺนฺติ  น  ขียตีติ  กตฺตา  ฯ 
ตาวาติ  จวนาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  จวนาภาวโตติ  ปมาณนฺติ  เหตุ  ฯ 
        [๕๗๔]  ตถา  ภุมิมเทวาน  กมฺมเมว  ปมาณ  ฯ  ตถาสทฺโท 
กมฺมเมวาติ  ปท  อากฑฺฒติ  ฯ  ภุมฺมเทวานนฺติ  ปมาณนฺติ 
สมฺปทาน  ฯ 
        [๕๗๕]  เตสุปตฺยาทิ  ทฬฺหี  ฯ  ห ิ สจฺจ  เตสุป  ภุมิมเทเวสุ 
นิพฺพตฺตา  เกจิ  สตฺตา  สตฺตาหาทิกาล  ติฏนฺติ  เกจิ  สตฺตา 
กปฺปมตฺตมฺป  ติฏนฺติ  ฯ 
        เตสูติ  นิพฺพตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  ปสทฺโท  อปาย  อเปกฺขติ  ฯ 
หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ  นิพฺพตฺตาติ  เกจีติ  วิเสสน  ฯ  เกจีติ  ติฏนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ  สตฺตาหาทิกาลนฺติ  ติฏนฺตีติ  อจฺจนฺตสโยโค  ฯ  สตฺต 
อหานิ  สตฺตาห  ทิคุ  ฯ  สตฺตาห  อาทิ  ยสฺส  โส  สตฺตาหาทิ 
                                        อภิ.๑๖๐  
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ยสฺส  กาลสฺส  ฯ  อาทิสทฺเทน  อฏาหาทิกาลสฺส  คหณ  ฯ  สตฺตาหาทิ 
จ  โส  กาโล  จาติ  สตฺตาหาทิกาโล  ฯ  กปฺปมตฺตมฺปติ  ติฏนฺตีติ 
อจฺจนฺตสโยโค  ฯ  กปฺปยติ  ปริจฺเฉทวเสน  ปริจฺฉิชฺชิยตีติ  กปโฺป 
โย  กาโล  ฯ  กปฺป  เฉทเน  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ 
มิยเต  มตฺต  กปฺปสฺส  มตฺต  ปมาณ  กปฺปตฺต  ฯ  ปสทฺโท 
สตฺตาหาทิกาล  อเปกฺขติ  ฯ 
        [๕๗๖]  ตถา  มนุสสฺานมฺป  กมฺมเมว  ปมาณ  กสฺมา 
กทาจิ  เตสมฺป  มนุสฺสาน  อสงฺเขยฺยา...ยุกตฺตา  ฯ 
        ตถาสทฺโท  อนุกฑฺฒเน  ฯ  ปสทฺโท  ภุมฺมเทเว  อเปกฺขติ  ฯ 
กทาจีติ  อสงฺเขยฺยายุกาติ  กาลสตฺตมี  ฯ  เตสมฺปติ  อสงฺเขยฺยายุ- 
กตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปสทฺโท  ภุมฺมเทเว  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
อสงฺเขยฺยายุกตฺตาติ  ปมาณนฺติ  เหตุ  ฯ  เอกสวจฺฉราทิวเสน  น 
สงฺขฺยาตพฺโพติ  อสงฺเขยฺโย  โย  อายุ  ฯ  ขิ  ขเย  โณฺย 
อสโยคาทินา  อิสฺเส  ปรเทฺว  ยสฺส  ทวิฺตฺต  ฯ  อสงฺเขยฺย  อายุ 
เยส  มนุสฺสาน  เต  อสงฺเขยฺยายุกา  อสงฺเขยฺยายุกาน  ภาโว 
อสงฺเขยฺยายุกตฺต  ฯ  กทาจีติ  ทสวสฺสาติ  กาลสตฺตมี  ฯ  ทส- 
วสฺสายุกตฺตาติ  ปมาณนฺติ  เหตุ  ฯ  ทส  วสฺสานิ  ทสวสฺส  ทส- 
วสฺส  อายุ  เยส  เต  ทสวสฺสายุกา  ทสวสฺสายุกาน  ภาโว 
ทสวสฺสายุกตฺต  ฯ  ภุมฺมเทวมนุสฺสา  มหนฺตมหนฺตตรายุกเมน 
วุตฺตา  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๐  
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        [๕๗๗]  ยท ิ มนุสฺสา  เอว  จิรายุโน  โหนฺติ  โย  จิร 
ชีวติตฺยาทิวจน  กีทิเส  กาเล  มนุสฺเส  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  อาห 
โย  จิรนฺตฺยาทึ  ฯ  โย  จิร...อิท  ปน  วจน  อชฺช...มนุสฺเส 
สนฺธาย  ภควตา  อนมตคฺคสยุตฺเต  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ  โย 
มนุสฺโส  จิร  ชีวติ  ปวตฺตติ  โส  มนุสโฺส  วสฺสสต  ชีวติ  โย 
มนุสฺโส  วสสฺสตโต  ภิยโฺย  อุตฺตรึ  อปฺป  วา  กาล  ชีวติ  โส 
มนุสฺโส  ทุติ...ณาติ  ฯ 
        จิรนฺติ  อจฺจนฺตสโยโค  ฯ  วสฺสสตนฺติ  อจฺจนฺตสโยโค  ฯ 
วสฺสาน  สต  วสฺสสต  ฯ  อปฺปนฺติ  ชีวตีติ  อจฺจนฺตสโยโค  ฯ 
วาสทฺโท  น  เกวล  วสฺสสต  ชีวติ  อถโข  วสฺสสตโต  ภิยฺโย 
อปฺป  วา  ชีวตีติ  าเปติ  ฯ  ภิยฺโยต ิ อปฺปนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ทุติยนฺติ  วสฺสสตนฺติ  วิเสสน  ฯ  วสสฺสตนฺติ  น  ปาปุณาตีติ 
กมฺม  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ  อิทนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  อชฺชตฺตน- 
กาลิเกติ  สนธฺายาติ  กมฺม  ฯ  อิมสฺมึ  กาเล  อชชฺตฺตนา  ฯ 
ยทาทินา  อิมสฺมา  ชชปจฺจโย  อิมสฺส  อ  ปุน  ตนปจฺจโย  จ  ฯ 
อชฺชตฺตโน  จ  โส  กาโล  จาติ  อชฺชตฺตนกาโล  อชชฺตฺตนกาเล 
ภวา  มนุสฺสา  อชฺชตฺตนกาลิกา  ฯ  ตมธิเตตฺยาทินา  ณิโก  ฯ 
สนฺธายาติ  วุตฺตนฺติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ 
        [๕๗๘]  ทิพฺพานิ...ตานีติ  ปทสฺสตฺถ  าเปนฺโต  อาห 
ทิพฺพานิตฺยาทึ  ฯ  ทิพฺพานีติอาทิ  ปน  ฯ  มน.ุ..น ิ เทวาน 
                                                อภิ.๑๖๑  
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เอกทิน  ตทนุรูปโต  ตสฺส  ทินสฺส  อนุรูปโต  มาส...ณ 
โหติ  ฯ 
        วสนฺติ  เอตฺถาติ  วสฺโส  สตฺตา  เอตฺถ  กาเล  วสนฺติ 
อิติ  ตสฺมา  โส  กาโล  วสฺโส  ฯ  วส  นิวาเส  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี 
วาติ  อ  ปรเทฺว  สสฺส  ทวฺิตฺต  ฯ  ปฺาสฺจ  ตานิ  วสฺสานิ 
วาติ  ปฺาสวสฺสานิ  ฯ  เทติ  เอเตนาติ  ทิน  ชโน  เอเตน 
ทิวเสน  เทติ  อิติ  ตสฺมา  โส  ทิน  ฯ  ทา  ทาเน  กาเล 
วตฺตมานาทินา  อิโน  ยทาทินา  วา  ฯ  เอกฺจ  ต  ทินฺจาติ 
เอกทินฯ  เอก  ทินนฺติ  วากฺยมฺป  ฯ  ตสฺส  ทินสฺส  อนุรูป 
ตทนุรูป  ฯ  สตฺตาน  อายุ  มินนฺโต  วิย  สิยติ  อนฺต  กโรตีติ 
มาโส  จิตฺตมาสาทโย  ทฺวาทส  มาสา  ฯ  โย  กาโล  สตฺตาน 
อายุ...กโรติ  อิติ  ตสฺมา  โส  กาโล  มาโส  ฯ  มา  มาเน 
สิ  อนฺตกรเณ  ฯ  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  สุตฺเตน  ทฺวีหิ  ธาตูหิ 
อปจฺจโย  ฯ  อถวา  ฯ  มสยิติ  ปริมิยตีติ  มาโส  โย  กาโล 
ชเนน  ฯ  มสิ  ปริมาเน  วิสรุชปทาทิโต  ณาติ  โยควิภาเคน 
กมฺมนิ  โณ  ณโลปวุฑฺฒิ  ฯ  ต  ต  สตฺต  ธมฺมปฺปวตฺตฺจ 
สงฺคมฺม  วทนฺโต  วิย  จรติ  ปวตฺตตีติ  สวจฺฉโร  โย  กาโล 
ต...ปวตฺตติ  อิติ  ตสฺมา  โส  กาโล  สวจฺฉโร  ฯ  สปุพฺโพ 
วท  วิฺตฺติย  วาจาย๑  จร  จรเณ  ฯ  กฺวจิ  ธาตุ  ทสฺส  โจ 
จสฺส  โฉ  จ  ฯ  สวสติ  เอตฺถาติ  สวจฺฉโร  สตฺโต  เอตฺถ 
๑.  วท  วิยตฺตยิ  วาจายนฺติ  สทฺทนีติ  ฯ 

                                        อภิ.๑๖๑  
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กาเล  สวสติ  ฯ  สปุพฺโพ  วส  นิวาเส  วชาทินา  ฉรปจฺจโย 
กฺวจิ  ธาตุ  สสฺส  โจ  ฯ  วจฺฉโรติป  ตสฺเสว  นาม  ฯ  เตน  มาสา 
ทฺวาทส  สวจฺฉรนฺติ  วุตฺต  ฯ  มาโส  จ  สวจฺฉโร  จ  มาส- 
สวจฺฉรา  ฯ  ทิวิ  เทวโลเก  ปวตฺตานิ  ทิพฺพานิ  วสฺสานิ  ฯ  ทิพฺพาน 
ปมาณานิ  ทิพฺพปฺปมาณานิ  ฯ  วสฺสาน  สตานิ  วสฺสสตานิ  ปฺจ 
จ  ตานิ  วสฺสสตานิ  จาติ  ปฺจวสฺสสตานิ  ฯ  เอนฺติ  ปวตฺตนฺติ 
สตฺตา  เอเตนาติ  อายุ  เอเตน  ธมฺเมน  ฯ  อิ  คติมฺห ิ
กาเล  วตฺตมานาตีเต  ณฺวาทโยติ  ณุ  ณโลปวุฑฺฒิ  เต  อาวายา 
การิเต  ฯ  ปมิยติ  ปริจฺฉิชฺชิยตีติ  ปมาณ  โย  กาโล  ฯ 
ปปุพฺโพ  มา  มาเน  นนฺทาทีหิ  ยุ  กมฺเม  ย ุ อนกา  ยุณฺวูน 
รหาทิโต  โน  ณ  ฯ  อายุโน  ปมาณ  อายุปฺปมาณ  ฯ 
        มนุสฺสานนฺติ  ปฺาสวสฺสานีติ  ปเท  สมฺพนโฺธ  ฯ  ปฺาส- 
วสฺสานีติ  เอกทินนฺติ  วิเสสน  ฯ  เอกทินนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ตทนุ- 
รูปโตติ  ปรจฺิฉินฺทิตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  มาสสวจฺฉเรติ  ปริจฺ- 
ฉินฺทิตฺวาติ  กมฺม  ฯ  ปรจฺิฉินฺทิตฺวาติ  ปฺจวสฺสสตานีติ  เหตุ  ฯ 
ทิพฺพปฺปมาณานีติ  ปฺจวสฺสสตานีติ  วิเสสน  ฯ  ปฺจวสฺสสตานีติ 
โหตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  อายุปฺปมาณนฺติ  โหตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๕๗๙]  อตฺตโน  วจน  สาเธนฺโต  อาห  วุตฺตมฺปตฺยาทึ  ฯ 
ยานิ...ตนฺติ  เอต  วจน  อาจริเยหิ  วุตฺตมฺป  จ  ฯ  ปสทฺโท 
อเปกฺโข  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  นิปาตสมุทาโย  วา  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๑  
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        มนุสฺสาน  ยานิ  ปฺาสวสฺสานิ  สนฺติ  ตานิ  ปฺาส- 
วสฺสานิ  ตหึ  จาตุมฺมหาราชิเก  ทิโน  เอกทิน  ตึสรตฺตินฺทิโว 
มาโส  ทฺวาทส  มาสา  วจฺฉร  สวจฺฉโร  เตน  สวจฺฉเรน 
ทิพฺพปฺจสต  ทิพฺพปฺปมาณปฺจวสฺสสต  อายุ  อายุปฺปมาณ  อิติ 
มต  ปณฺฑิเตนาติ  โยชนา  ฯ 
        ยานีติ  ปฺาสวสฺสานีติ  วิเสสน  ฯ  ปฺาสวสฺสานีติ 
สนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  มนุสฺสานนฺติ  วสฺสานีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ทิโนติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ตหินฺติ  ทิโนติ  อาธาโร  ฯ  ตึสรตฺตินทฺิโวติ  มาโสติ 
วิเสสน  ฯ  รตฺติ  จ  ทิโว  จ  รตฺตินฺทิวา  ตึส  จ  เต  รตฺตินฺทิวา 
จาติ  ตึสรตฺตินฺทิโว  ทิคุ  ฯ  มาโสติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  มาสาติ 
สวจฺฉรนฺติ  วิเสสน  ฯ  ทวฺาทสาติ  มาสาติ  วิเสสน  ฯ  สวจฺฉรนฺติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  วสติ  เอตฺถาติ  วจฺฉร  สตฺโต  เอตฺถ  กาเล  ฯ 
เตนาติ  สวจฺฉเรนาติ  วิเสสน  ฯ  สวจฺฉเรนาติ  ปฺจสตนฺติ  ปเท 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อายูติ  มตนฺติ  อากาโร  ฯ  ทิพฺพปฺจสตนฺติ 
มตนฺติ  กมฺม  ฯ  ทิวิ  ปวตฺตาน  วสฺสาน  ปมาณ  ทพฺิพ 
ตทฺธิตวิคฺคโห  ฯ  ณ  ราคาทินา  โณ  ฯ  ปฺจ  จ  ตานิ  วสฺสสตานิ 
จาติ  ปฺจสต  ทิคุ  ฯ  กฺวจาทิมชฺฌูติ  อาทินา  วสฺสโลโป  ฯ 
ทิพฺพฺจ  ต  ปฺจสตฺจาติ  ทิพฺพปฺจสต  ฯ  อิตีติ  เอตนฺติ 
สรูป  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๑  
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        [๕๘๐]  มนุสฺสคณนายาติ  ปน  ฯ  มนุสฺสาน  สวจฺฉรสฺส 
คณนา  มนุสฺสคณนา  ฯ  มชฺฌโลโป  ฯ  มนุสฺสานนฺติ  สวจฺฉราติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  สวจฺฉรคณนายาติ  ปมาณนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
สวจฺฉรสฺส  คณนา  สวจฺฉรคณนา  ฯ 
        [๕๘๑]  ตโต  จตุคุณนฺติ  ปน  ฯ  จาตุ...สาน  อายุปฺ- 
ปมาณ  สมฺภวติ  อิติ  เอว  ทิว...จตุคุณ  ฯ 
        มนุสฺเส  ปวตฺตานิ  มานุสฺสิกานิ  ฯ  ตมธิ...สุ  จ  ณิโก  ฯ 
มานุสฺสิกานิ  จ  ตานิ  วสสฺานิ  จาติ  มานุสฺสิกวสฺสานิ  ปฺาสฺจ 
ตานิ  มานุสฺสิกวสฺสานิ  จาติ  ปฺา...กานิ  ปฺาส- 
มานุสฺสิกวสฺเสหิ  ปริมโิต  ปฺา...มิโต  ฯ  จสทฺโท  ทิวสฺจ 
ปฺจวสฺสสตานิ  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  คณิยเตติ  คุณ  กมฺม- 
สาธน  ฯ  ทวีฺหิ  คุณ  ทิคุณ  ฯ  ติเย  ทตุาป  จาติ  สุตฺเต  จสทฺเทน 
ทฺวิสฺส  ทิ  ฯ  ทิวโส  จ  สวจฺฉโร  จ  ทวิสสวจฺฉร  ฯ  คณิยเตติ 
คุณ  ภาวสาธน  ฯ  ทฺวีหิ  คุณ  ทิคุณ  ทิวสสวจฺฉรสฺส  ทิคุณ 
ทิวสสวจฺฉรทิคุณ  ทิวสสวจฺฉรทิคุณสฺส  วโส  ทิว...วโส  ฯ 
จตูหิ  คุณ  จตุคุณ  ฯ 
        จาตุมฺมหาราชิกานนฺติ  ทิวส  ปฺจวสฺสสตานีติ  ปททฺวเย 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ปฺา...มิตนฺติ  ทิวสนฺติ  วิเสสน  ฯ  ทิวส  ปฺจ- 
วสฺสสตานีติ  ทฺวย  กตฺวาติ  ปกติกมฺม  ฯ  ทิพฺพานิ  จาติ  ปฺจ- 
วสฺสสตานีติ  วิเสสน  ฯ  ทิคุณนฺติ  กตฺวาติ  วิกติกมฺม  ฯ  กตฺวาติ 
                                                อภิ.๑๖๑  
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วสฺสสหสฺสานีติ  เหตุ  ฯ  ทิพฺพวสฺสสหสฺสานีติ  สมฺภวตีติ  ปเท 
ปกติกตฺตา  ฯ  ตาวตึสานนฺติ  อายูติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อายุปฺปมาณนฺติ 
สมฺภวตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ  อิติ  เอวนฺติ  ทิว...เสนาติ  สรูป- 
นิทสฺสน  ฯ  ทิว...เสนาติ  จตุคุณนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  จตุคุณนฺติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        โปฏเก  ตโต  จตุคุณ  ตาวตึสานนฺติ  ตโต  จาตุมฺมหา- 
ราชิกาน  อายุปฺปมาณโต  ทิวสสวจฺฉรคุณวเสน  จตุคุณ  ตาวตึสาน 
อายุปฺปมาณ  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  ปฺาสมานุสฺสิกวสฺสปริมิต 
จาตุมฺมหาราชิกาน  ทิวสฺจ  ทิพฺพานิ  ปฺจวสฺสสตานิ  จ  ทิคุณ 
กตฺวา  จตุคุณนฺตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
        [๕๘๒]  ต  จตุคุณ  เทวาน  เอตฺตก  วสฺส  มนสฺุสาน 
เอตฺตก  วสฺสนฺติ  ญาเปนฺโต  อาห  ตนฺตฺยาทึ  ฯ  ต  ปน  จตุคุณ 
ทิพฺพ...ณ  โหติ  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ทิพฺพนฺติ  กีฬนฺติ  เทวา  เอตฺถ 
เทวโลเกติ  ทิโว  ทิเว  วสนฺตีติ  ทิพฺพา  ฯ  ณ  ราคาทินา  โณ 
ปรเทฺว  วสฺส  ทฺวิตฺต  โท  ธสฺส  จาติ  จสทฺเทน  วทฺยสฺส 
พทฺวย  ฯ  ทพฺิพาน  วสฺสาน  คณนา  ทิพฺพคณนา  ฯ  วสฺสาน 
สหสฺส  วสฺสสหสฺส  ฯ  มนุสฺสาน  วสฺสาน  คณนา  มนุสฺสคณนา  ฯ 
วสฺสาน  สตสหสฺสานิ  วสฺสสตสหสฺสานิ  สฏ ี  จ  ตานิ  วสฺส- 
สตสหสฺสานิ  จาติ  สฏ ี...สหสฺส  สฏ ีวสฺส...สหสฺเสน 
                                                อภิ.๑๖๑  
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อธิกา  สฏ ี...ธิกา  ฯ  ติสโฺส  โกฏิโย  ติโกฏิ  สฏ ีวสฺส... 
ธิกา  จ  สา  ติโกฏิ  จาติ  สฏ ี...ติโกฏ ิ สฏ ี...โกฏ ิ
ปมาณ  ยสฺส  ต  สฏ ี...มาณ  ยสฺส  จตุคุณสฺส  ฯ 
        ต  ปนาติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  ทิพฺพคณนายาติ  วสฺสสหสฺสนฺติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  วสฺสสหสฺสนฺติ  โหตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ  ตนฺติ 
โหตีติ  กตฺตา  ฯ  มนุสฺสคณนายาติ  ปมาณนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
สฏ ี...มาณนฺติ  โหตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๕๘๓]  ตโต  จตุคุณ  ยามานนฺติ  ปน  ฯ  อายุโน  ปมาณ 
อายุปฺปมาณ  ฯ  วุตฺตนเยนาติ  จาตุมฺมหาราชิกานนฺตฺยาทินา  วุตฺต- 
นเยน  ฯ  วุตฺโต  นโย  วุตฺตนโย  ฯ  จตูหิ  คุณ  จตุคุณ  ฯ 
ทิพฺพคณนายาติ  เทวาน  วสฺสคณนาย  ฯ  เทฺว  สหสฺสานิ 
ทฺวิสหสฺสน  ทิคุ  ฯ 
        ตาวตึสานนฺติ  อายูติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อายุปฺปมาณโตติ 
จตุคุณนฺติ  อปาทาน  ฯ  วุตฺตนเยนาติ  จตุคุณนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
จตุคุณนฺติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  ทพฺิพคณนายาติ  ทฺวิสหสฺสนฺติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  ทวิฺสหสฺสนฺติ  จตุคุณนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        วุตฺตนเยนาติ  ตาวตึสาน  สตมานุสฺสิกวสฺสปริมิต  ทิวส 
ทิพฺพานิ  จ  วสฺสสหสฺสานิ  ทิคุณ  กตฺวา  ทิพฺพทฺวิววสฺสสหสฺสานิ 
ยามาน  สมฺภวนฺตีติ  เอว  ทิวสสวจฺฉรทิคุณวเสน  จตุคุณนฺ- 
ตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๑  
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        [๕๘๔]  มนุสฺสคณนาย  มนุสฺสาน  วสฺสาน  คณนาย 
จตฺตา...โหนติฺ  ฯ 
        มนุสฺสคณนายาติ  จุทฺทสวสฺสโกฏิโยติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
จตฺตา...ธิกาติ  จุทฺทสวสฺสโกฏโิยติ  วิเสสน  ฯ  จุททฺสวสฺสโกฏโิยติ 
โหนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
        วสฺสาน  สตสหสฺสาติ  วสฺส...สานิ  จตฺตาฬีสฺจ  ตานิ 
วสฺสสตสหสฺสานิ  จาติ  จตฺตา...สหสฺส  จตฺตาฬีสวสฺสสต- 
สหสฺเสน  อธิกา  จตฺตา...ธิกา  ฯ  วสฺสาน  โกฏิโย  วสฺสโกฏิโย 
จุทฺทส  จ  ตา  วสฺสโกฏิโย  จาติ  จุทฺทสวสฺสโกฏิโย  ฯ 
        [๕๘๕]  ตโต...ตานนฺติ  ปน  ฯ  ทิพฺพานิ  เทวาน  วสฺสปฺ- 
ปมาณานิ  สตฺตา...โกฏิโย  ฯ 
        ทิพฺพานิ  จตฺตารีติ  ทฺวย  วสฺสสหสฺสานีติ  วิเสสน  ฯ  วสสฺ- 
สหสฺสานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  มนุสฺสคณนายาติ  สตฺต...ฏิโยติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  สฏ ี...ธิกาติ  สตฺต...ฏโิยติ  วิเสสน  ฯ  สตฺต... 
ฏิโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        วสฺสาน  สตสหสฺสานิ  วสฺสสตสหสฺสานิ  สฏ ี  จ  ตานิ 
วสฺสสตสหสฺสานิ  จาติ  สฏ ี...หสฺส  สฏ ีวสฺสสคสหสฺเสน 
อธิกา  สฏ ี...ธิกา  ฯ  วสสฺาน  โกฏิโย  วสฺสโกฏิโย  สตฺต- 
ปฺาสฺจ  ตา  วสฺสโกฏิโย  จาติ  สตฺต...โกฏิโย  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๑  
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        [๕๘๖]  ตโต...ตีนนติฺ  ปน  ฯ  ทิพฺพานิ  เทวาน 
วสฺสปฺปมาณานิ  อฏ...สานิ  มนุสฺสคณนาย  มนุสฺสาน  วสฺส- 
คณนาย  เทฺว...ฏิโย  จ  ฯ 
        วสฺสาน  โกฏิสตานิ  วสฺสโกฏิสตานิ  เทฺว  จ  ตานิ  วสฺส- 
โกฏิสตานิ  จาติ  เทฺววสฺสโกฏิสตานิ  ฯ  วสฺสาน  สตสหสฺสานิ 
วสฺสสตสหสฺสานิ  จตฺตาฬีสฺจ  ตานิ  วสฺสสตสหสฺสานิ  จาติ 
จตฺตา...หสฺส  จตฺตาฬีส...เสน  อธิกา  จตฺตา...ธิกา  ฯ 
วสฺสาน  โกฏิโย  วสฺสโกฏิโย  ตีสฺจ  ตา  วสฺสโกฏิโย  จาติ 
ตึสวสฺสโกฏโิย  ฯ  จสทฺโท  เทฺววสฺสโกฏิสตานิ  จ  ติสวสฺส- 
โกฏโิย  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
        มนุสฺสคณนายาติ  เทฺวว...ฏิโยติ  ทฺวเย  ตติยาวิเสสน  ฯ 
เทฺววสฺสโกฏิสตานิ  ตึสวสฺสโกฏโิยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  จตฺตา... 
ธิกาติ  ตึสวสฺสโกฏโิยติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๕๘๗]  ตโต...ตีนนติฺ  ปน  ฯ  ทิพฺพานิ  เทวาน  วสฺสปฺ- 
ปมาณานิ  โสฬสวสฺสสหสฺสานิ  ฯ  อาจริเยน  ปน  มนุสฺสวสฺสคณนาย 
เทวายุปฺปมาณ  ทสฺสิตนฺติ  าเปนฺโต  อาห  มนุสสฺาตฺยาทึ  ฯ 
มิคปทวลฺโชย  นโย  อาจริเยน  หิ  มนุสฺสคณนาย  นวุติ... 
มาณ  โหตีติ  เอว  มนุสฺสคณน  อาทิมฺหิ  ทสฺเสตฺวา  นวสตนฺ- 
ตฺยาทิก  มนสฺุสคณน  อนฺเต  ทสฺสิตนฺติ  ฯ  มนุ...สยเมว 
เทวายุปฺปมาณ  ทสฺเสนฺโต  อาจริย  โนว...อาทิวจน  อาห  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๒  
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        มนุสฺสคณนายาติ  ทสฺเสนฺโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปนสทโฺท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  สยเมวาติ  ทสฺเสนฺโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท 
อฺ  นิวตฺเตติ  ฯ  ทสฺเสนฺโตติ  อาหาติ    กตฺตา    ฯ  นวสตฺจาติ- 
อาทินฺติ  อาหาติ  กมฺม  ฯ 
        [๕๘๘]  คาถาย  สมพฺนฺธ  าเปนฺโต  อาห  วสฺสานนฺ- 
ตฺยาทึ  ฯ  วสสฺาน...ปมาณ  อิติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        วสฺสานนฺติ  เอตฺถ  ฉฏ ี  ปรุณตฺถสมฺพนฺเธ  ปวตฺตติ  น 
นิทฺธารณาทีสูติ  มนสิกตฺวา  สมฺพนฺธีติ  ปกฺขิตฺต  ฯ  วสฺสานนฺติ 
สมฺพนฺธีติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  สมฺพนธฺีติ  สมฺพนฺโธ  อสฺสา 
สงฺขฺยาย  อตฺถีติ  สมฺพนฺธ ี ฯ  นวสต  เอกวีสาติ  ทฺวย  โกฏโิยติ 
วิเสสน  ฯ  โปฏเก  นวสตฺจ  เอกวีส  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
โกฏโิยติ  อายุปฺปมาณนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  ตถาติ  อุป- 
สหรณตฺโถ  ฯ  สฏ ีติ  วสฺสสตสหสฺสานีติ  วิเสสน  ฯ  จสทฺโท 
วสฺสสตสหสฺสานิ  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  วสฺสสตสหสฺสานีติ  อายุปฺ- 
ปมาณนฺติ  วิเสสน  ฯ  วสวตฺตีสูติ  อายุปฺปมาณนฺติ  อาธาโร  ฯ 
วสวตฺตีสูติ  อิมินา  ภูมิ  อธิปฺเปตา  ฯ  อายุปฺปมาณนฺติ  อิท 
เหฏา  อาหริตฺวา  โยชิต  ฯ  อายุปฺปมาณนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ 
สรูป  ฯ  สมพฺนฺโธติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๒  
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        [๕๘๙]  ทุติยชฺฌานภูมิยนฺติ  อิท  จตุกฺกนยวเสเนว  วุตฺต 
น  ปฺจกนยวเสนาติ  าเปนฺโต  อาห  ทุติยชฌฺานาตฺยาทึ  ฯ 
ทุติยชฺฌานภูมิยนฺติ  วจน  จตุ...เสน  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        จตุกฺกนยวเสนาติ  วุตฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  จตฺตาริ 
ปมาณานิ  เอตสฺส  นยสฺสาติ  จตุกฺโก  จตุกฺโก  จ  โส  นโย 
จาติ  จตุกฺกนโย  จตุกฺกนยสฺส  วจน  สมฺพชฺฌน  จตุกฺกนยวโส  ฯ 
        [๕๙๐]  ตถา  ตโต  ปรนฺตฺยาทิวจเน  โยชน  าเปนฺโต 
อาห  ตโต  ปรนฺตฺยาทึ  ฯ  ตถาติ  ปท  รปูเมวาติ  อากฑฺฒตีติ 
าปนตฺถ  อาทิมฺหิ   ิต  ตถาติ  ปท  อาหริตฺวา  ตถารูปเมวาติ 
โยชิต  ฯ  โปฏเก  รูปเมวาติ  อตฺถิ  ฯ  เอว  สติ  ยถา 
รูปเมว  ปฏิสนฺธิ  โหติ  ตถา  เอวนฺติ  อตฺโถ  คเหตพฺโพ  ฯ 
ตโตติ  ปฏิสนฺธิโต  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  ภวงฺคจุติวเสน 
ปวตฺติตฺวา  นิรุชฺฌน  อธปิฺเปต  นาฺเนากาเรนาติ  าปนตฺถ 
ภวงฺคจุติวเสนาติ  วิเสสน  ปกฺขิตฺต  ฯ 
        [๕๙๑]  เตสูติ  ปน  ฯ  ตาหิ  ปฏสินฺธีหิ  คหิ...เมสุ  ฯ 
        ตาหีติ  คหิตาติ  กรณ  ฯ  คหิตปฏิสนฺธิเกสูติ  พฺรหฺเมสูติ 
วิเสสน  ฯ  คหิตา  ปฏิสนธฺิ  เยหิ  เต  คหิตปฏิสนฺธิกา  ฯ 
พฺรหฺเมสูติ  นิทฺธารณ  ฯ 
        [๕๙๒]  กปฺปสทฺทสสฺ  วิตกฺกาทิอเนกตฺถตฺตา  อสงฺเขยฺยกปฺโป 
อธิปฺเปโตติ  าเปนฺโต  อาห  กปฺปสฺสาตฺยาทึ  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๒  
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        กปฺปสสฺาติ  ปน  ฯ  น  ขียติ  เอกาทิวเสน  น  คณิยตีติ 
อสงฺเขยฺโย  ฯ  ขิ  ขเย  ณฺโย  อสโยคนฺตสฺส  อิสฺเส  ปรเทฺว 
ยสฺส  ทฺวิตฺต  ฯ  กปฺปยติ  ปริจฺเฉทวเสน  ปริจฺฉิชชฺยิตีติ  กปฺโป 
อสงฺเขยฺโย  จ  โส  กปโฺป  จาติ  อสงฺเขยฺยกปฺโป  ฯ 
        [๕๙๓]  กปฺปสฺส  สามฺตฺตา  มหากปฺโป  คเหตพฺโพติ 
โจทน  สนฺธาย  อสงฺเขยฺยกปฺปสฺสาติ  วุตฺตวจน  ทฬฺห  กโรนฺโต 
อาห  น  หิตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  พฺรหฺม...ติณฺณ  พฺรหฺมาน 
มหา...โห  น  สมฺภวติ  กสฺมา  เอก...อสมฺภวโต  ฯ 
        เอโก  จ  โส  กปฺโป  จาติ  เอกกปฺโป  ฯ  อปสทฺโท 
สมฺภาวนตฺโถ  ฯ  โส  ปเคว  มหากปฺเปติ  าเปติ  ฯ  เตสนฺติ  ฯ 
พฺรหฺมปาริสชฺชาทีน  ฯ  วินสฺสน  วินาโส  น  วินาโส  อวินาโส 
อวินาสสฺส  ภาโว  อวินาสาภาโว  ฯ  ปริปุณฺณกปฺเปติ  ปริปุณฺณ- 
มหากปฺเป  ฯ  น  สมฺภวน  อสมฺภโว  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  พฺรหฺมปาริสชชฺานนฺติ  ติณฺณนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ติณฺณนฺติ  อายูติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  มหากปฺปวเสนาติ  ปริจฺเฉโทติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อายุ...เฉโทติ  สมฺภวตีติ  กตฺตา  ฯ  เอกกปฺเปปติ 
อวินาสาติ  อาธาโร  ฯ  เตสนฺติ  อวินาสาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อวินาสา- 
ภาเวนาติ  อสมฺภวาติ  วิเสสนเหตุ  ฯ  ปริปุณฺณกปเฺปติ  อสมฺภวาติ 
อาธาโร  ฯ  อสมฺภวโตติ  น  สมฺภวตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๒  
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        [๕๙๔]  เอกกปฺเปป  เตส  อวินาสาภาเวนาติ  วุตฺตวจน 
ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห  ตถาเหสาตฺยาทึ  ฯ  ตถาหิ  สจฺจ  เอโส 
โลโก  สตฺต...เกน  วินสฺสติ  ปุน  สตฺต...คินา  วินสสฺติ  อฏ... 
เกน  วินสฺสติ  อิติ  เอว  อฏสุ  อฏเกสุ  วาเรสุ  ปริ... 
นสฺสตีติ  โยชนา  ฯ 
        ตถาหีติ  ทฬฺหี  ฯ  เอส  โลโกติ  วินสฺสตีติ  กตฺตา  ฯ 
สตฺตวาเรสูติ  วินสฺสตีติ  อาธาโร  ฯ  อคฺคินาติ  วินสฺสตีติ  กรณ  ฯ 
อฏเมติ  วาเรติ  วิเสสน  ฯ  วาเรติ  วินสฺสตีติ  อาธาโร  ฯ 
อุทเกนาติ  กรณ  ฯ  สตฺตวาเรสูติ  อาธาโร  ฯ  อคฺคินาติ  กรณ  ฯ 
อฏเมติ  วาเรติ  วิเสสน  ฯ  วาเรติ  อาธาโร  ฯ  อุทเกนาติ 
กรณ  ฯ  อิติ  เอวนฺติ  อฏสูติ  นิทสฺสน  ฯ  อฏสติู  อฏเกสูติ 
วิเสสน  ฯ  อฏเกสูติ  ปรปิุณฺเณสูติ  ปเท  ลกฺขณวนฺต  ฯ 
อฏ  ปริมาณานิ  เอเตส  วารานนฺติ  อฏกา  ฯ  ปริปุณฺเณสูติ 
วินสฺสตีติ  ปเท  ลกฺขณกิรยิา  ฯ  ปริปูรยึสูติ  ปริปุณฺณา  เย 
อฏกา  ฯ  อตีเต  ตปจฺจโย  ฯ  ปจฺฉิเมติ  วาเรติ  วิเสสน  ฯ 
วาเรติ  วินสฺสตีติ  อาธาโร  ฯ  วาเตนาติ  วินสฺสตีติ  กรณ  ฯ 
        [๕๙๕]  อย  อยฺจ  ภูมิ  อคฺคิอาทีหิ  วินสฺสตีติ  าเปนฺโต 
อาห  ตตฺถาติอาทึ  ฯ  ตตฺถ  เตสุ  ปมชฌฺานตลาทีสุ  ปม... 
คินา  โลโก  วินสฺสติ  ทุติ...เกน  วินสสฺติ  จตุ...วินสฺสติ 
โลโก  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๒  
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        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  ปมชฺฌานตลนฺติ  อุปาทายาติ 
กมฺม  ฯ  ปมชฺฌานสฺส  ตล  ปมชฌฺานตลฯ  ปมชฺฌาน- 
วิปากสฺส  อุปฺปชฺชนฏาเน  ภูมิสงฺขาต  ตลนฺตฺโถ  ฯ  อุปาทายาติ 
ปฏิจฺจ  สนฺธาย  ฯ  อุปาทายาติ  วินสฺสตีติ  ปเท  วิเสสน  ฯ 
อคฺคินาติ  กรณ  ฯ  ป...อคฺคินาติ  ปมชฺฌานภูมิ  อคฺคินา 
วินสฺสติตฺยาธิปฺปาโย  ฯ  ทุติยฺจ  ตติยฺจ  ทุติยตติย  ทุติย- 
ตติยฺจ  ต  ฌานนฺจาติ  ทุติยตติยชฺฌาน  ทุติยตติยชฺฌานสฺส 
ตล  ทุติ...ตล  ฯ  ทุติยตติยชฺฌานวิปากสฺส  อุปฺปชชฺนฏาน  ทุติยช-ฺ 
ฌานภูมิสงฺขาต  ตล  ฯ  ทติุ...ตลนฺติ  อิท  จตุกฺกนเยน  วุตฺต  ฯ 
ทุติ...เกนาติ  ทุติยชฺฌานภูมิ  อุทเกน  วินสฺสติตฺตยาธิปฺปาโย  ฯ 
จตุตฺถชฺฌานสฺส  ตล  จตุตฺถชฺฌานตล  จตุตฺถชฺฌานวิปากสฺส 
อุปฺปชฺชนฏานสงฺขาต  ตล  ฯ  จตุ...วาเตนาติ  ตติยชฺฌานภูมิ 
วาเตน  วินสฺสติ  ฯ  อิติสทฺโท  สมาปนฺโน  ฯ 
        [๕๙๖]  ปฐมชฺฌานตลนฺตฺยาทิวจน  สาธเกน  สาเธนฺโต  อาห 
วุตฺตนฺตฺยาทึ  ฯ  สตฺต...ตีติ  เอต  วจน  อาจริเยน  วุตฺตมฺป  จ  ฯ 
        อคฺคินา  วารา  วินสสฺนวารา  สตฺต  สตฺต  โหนฺติ  อฏเม 
อฏเม  วาเร  ทกา  อุทเกน  วินสฺสนวารา  โหนฺติ  อถวา 
อฏเม  อฏเม  ทกา  อุทเกน  โลกวินสฺสน  โหติ  ยทา 
จตุสฏ ี  วารา  ปุณฺณา  ตทา  จตุสฏ ีวาเรสุ  อนฺโตคโธ 
สพฺพปจฺฉิโม  เอโก  วายุวโร  สิยา  ภวติ  โลโก  อาภสฺสรา 
                                        อภิ.๑๖๒  
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เหฏา  อคฺคินา  วินสฺสติ  โลโก  สุภกณฺิหโต  เหฏา  อาเปน 
วินสฺสติ  โลโก  เวหปฺผลโต  เหฏา  วาเตน  วินสฺสติ  เอว 
โลโก  วินสฺสติ  ตสฺมา...นตฺถิ  อิติ  ตสฺมา...โท  ทฏพฺโพ 
ปณฺฑิเตนาติ  โยชนา  ฯ 
        เอตนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมมฺ  ฯ  สตฺต  สตฺตาติ  วาราติ  วิเสสน  ฯ 
อคฺคินาติ  วินสฺสนาติ  กรณ  ฯ  วาราติ  โหนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อฏเม 
อฏเมติ  โหนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  ทกาติ  โหนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ทกสทฺทโต 
ปมา  โย  สพฺพโยนีนมา  เอ  ฯ  อฏโมทกาติป  ฯ  อฏเม 
อุทกาติ  เฉโท  ฯ  ปุริมปาโว  ยุตฺโต  ฯ  กสฺมา  ฯ  อุทกปริยายภูตสฺส 
ทกสทฺทสฺส  วิชฺชมานตฺตา  ฯ  ทุติยนเย  ตติยตฺเถ  ปฺจมี  ฯ  สมฺาสฺมึน 
วา  ฯ  อฏเม  อฏเมติ  โหนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  ทกาติ  วินสฺสนนฺติ 
กรณ  ฯ  จตุสฏ ีติ  ปุณฺณาติ  กตฺตา  ฯ  ยทาติ  กาลสตฺตมี  ฯ 
ปุณฺณาติ  กตฺตุวาจก  กิตปท  ฯ  ปูรยึสติู  ปุณฺณา  เย  จตุสฏ ี 
วารา  ปูรยึสุ  อิติ  ตสฺมา  เต  วารา  ปุณฺณา  ฯ  ปรู 
ปูรเณ  พุธคมาทิตฺเถ  กตฺตริ  อตีตตฺเถ  โต  ตราทีหิ  อิณฺโณ 
ตสฺส  อิณฺโณ  ธาตฺวนฺตโลโป  วา  ปโร  อสฺสรูปา  อิโลโป 
รสฺสนฺติ  สโยเค  รสฺสตฺต  ฯ  ปุณฺณาติ  เอตฺถ  อตีเตเยว  ตปจฺจโย 
ทฏพฺโพ  ฯ  กสฺมา  ฯ  วิสุทฺธิมคฺคสารตฺถทีปนีตยาทีสุ  เอตฺตาวตา 
เตสฏ ี  กปปฺา  อตีตา  โหนฺติ  เอตฺถนฺตเร  อุทเกน  นสฺสนวาร 
สมฺปตฺตมฺป  ปฏิพาหิตฺวา  ลทฺโธกาโส  วาโต  ปริปณฺุณจตุสฏ ี- 
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กปฺปายุเก  สภุกิณฺเห  วิทฺธนฺโต  โลก  วินาเสตีติ  พุทฺธโฆสาจริยาทีหิ 
วุตฺตตฺตา  ฯ  อนุฏีกายนฺตุ  ปริปุณฺเณสูติ  อนาคโต  ตปจฺจโย 
ปูริสฺสนฺตีติ  ปุณฺณาติ  วุตฺต  ฯ  ต  วิรุทธฺ  ชินาลงฺการอสมานโต  ฯ 
อริยวเสน  ตุ  ปริปูเรนฺตีติ  ปริปุณฺณา  ปริปูรมานาติ  วุตฺต  ฯ 
ตมฺป  วิรุทฺธ  ลกฺขณลกฺขฺยกิริยาน  อภินฺนตฺตา  เจว  ชินาลงฺการ- 
อสมานโต  จ  ฯ  เอโกติ  วโรติ  วิเสสน  ฯ  วายุวโรติ  สิยาติ 
กตฺตา  ฯ  วายุวาโรติ  วตฺตพฺเพ  ฉนฺทหานิภยา  รสฺสตฺต  กต  ฯ 
ปฺจม  ลหุ  สพฺพตฺถาติ  หิ  วุตฺต  ฯ  วายุนา  นสฺสโน  วาโร 
วายุวาโร  ฯ  อคฺคินาติ  วินสฺสตีติ  กรณ  ฯ  อาภสฺสราติ  เหฏาติ 
มริยาทอปาทาน  ฯ  อาภสฺสราติ  ปธานวเสน  วุตฺต  ฯ  เตน  อาภสฺสรา 
เหฏาป  อิตรทฺวยเหฏาป  โลกวินาสน  ลพฺภติ  ฯ  สุภกิณฺหโต 
เวหปฺผลโตติ  ทฺวเย  เอเสว  นโย  ฯ  เหฏาติ  วินสฺสตีติ  อาธาโร  ฯ 
อาเปนาติ  วินสฺสตีติ  กรณ  ฯ  สุภกิณฺหโตติ  เหฏาติ  อปาทาน  ฯ 
เวหปฺผลโตติ  เหฏาติ  อปาทาน  ฯ  วาเตนาติ  วินสฺสตีติ  กรณ  ฯ 
เอวนฺติ  นิทสฺสน  ฯ  โลโกติ  วินสฺสตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  เอตนฺติ 
สรูป  ฯ 
        ตสฺมาติ  ปมชฺฌานตลาทีน  อคฺคินาทีหิ  วินสฺสนโต  ฯ 
ตสฺมาติ  อภาวโตติ  เหตุ  ฯ  ติณฺณมฺปติ  ปมชฺฌานตลานนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ปสทฺโท  อวยว  อเปกฺขติ  ฯ  ปมชฺฌานตลานนฺติ  พฺรหฺมปาริสชฺชาทีน 
อวินาสาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอกกปฺเปปติ  จตูสุ  อสงฺเขยฺยกปฺเปสุ 
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สวฏฏสงฺขาเต  เอกสฺมึ  อสงฺเขยฺยกปฺเป  อวินาสาติ  อาธาโร  ฯ 
ปสทฺโท  สมภฺาวโน  ปเคว  มหากปฺเปติ  าเปติ  ฯ  อนุฏกีายนฺตุ 
เอกกปฺเปติ  เอกสฺมึ  มหากปฺเปติ  วุตฺต  ฯ  ต  ปสทฺเทน  อสมาน  ฯ 
อวินาสาภาวโตติ  นตฺถีติ  เหตุ  ฯ  สกลกปฺเปติ  สมฺภโวติ  อาธาโร  ฯ 
จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  สมฺภโวติ  วนตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  นตฺถีติ 
กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  อสงฺเขยฺโย  จ  โส 
กปฺโป  จาติ  อสงฺเขยฺยกปฺโป  อสงฺเขยฺยกปฺปสฺส  วโส  อสงฺ...วโส  ฯ 
อสงฺเขยฺยกปฺปวเสนาติ  ปริจฺเฉโทติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  เตสนฺติ 
ติณฺณ  ปมชฺฌานตลาน  ฯ  เตสนฺติ  อายูติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อายโุน 
ปริจฺเฉโท  อายุปริจฺเฉโท  ฯ  อายุปริจฺเฉโทติ  ทฏพฺโพติ  กมฺม  ฯ 
ทฏพฺโพติ  กมฺมวาจก  กิตปท  ฯ 
        [๕๙๗]  ปมชฺฌานตลาน  อสงฺเขยฺยกปฺปวเสน  อายุปริจฺเฉท 
ทสฺเสตฺวา  อายตึ  ทุติยชฌฺานตลาทีน  อายุปริจฺเฉท  ทสฺเสนฺโต 
ทุติยชฺฌานาทิตลโตติอาทิมาห  ฯ  ทติุยชฺฌานาทิตลโต  ปฏาย 
ปน...วเสน  อายุปริจฺเฉโท  ทฏพฺโพ  อสงฺเขยฺยกปฺปวเสน  น 
ทฏพฺโพ  ปณฺฑิเตนาติ  โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ทุติยฺจ  ต  ฌานฺจาติ  ทุติยชฺฌาน 
ทุติยชฺฌาน  อาทิ  ยสฺส  ต  ทุติยชฺฌานาทิ  ยสฺส  ตลสฺส  ฯ  ทติุยชฺ- 
ฌานาทิ  จ  ต  ตลฺจาติ  ทุติยชฺ...ตล  ฯ  ปริปรูยีติ  ปริปุณฺโณ 
โย  มหากปฺโป  ฯ  มหนฺโต  จ  โส  กปโฺป  จาติ  มหากปฺโป  ฯ 
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        ทุติยชฌฺานาทิตลโตติ  ปฏายาติ  อปาทาน  ฯ  ปฏายาติ 
อายุปริจฺเฉโทติ  วิเสสน  ฯ  ปริปุณฺณสฺสาติ  มหากปฺปสฺสาติ 
วิเสสน  ฯ  มหากปฺปสฺสาติ  วเสนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วเสนาติ  ปรจฺิ- 
เฉโทติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อสงฺเขยฺยกปฺปวเสนาติ 
ปริจฺเฉโทติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๕๙๘]  โก  ปน  อสงฺเขยฺยกปฺโปติ  อาห  อสงฺเขยฺยกปฺโปติ 
จาติ  อาทึ  ฯ  อสงฺเขยฺยกปฺโปติ  จ    โยชนายามวิตฺถารสฺส  สาสป- 
ราสิโน...จตุตฺถภาโคติ  โยชนา  ฯ 
        จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  อายาโม  จ  วิตฺถาโร  จ  อายาม- 
วิตฺถารา  โยชน  อายามวิตฺถารา  ยสฺส  โส  โยชนายามวิตฺถาโร 
ยสฺส  สาสปราสิโน  ฯ  สาสิยนฺติ  เอเตนาติ  สาสโป  ฯ  สาส  อนุสฏ ิมฺหิ 
วชาทีหิตฺยาทินา  อโป  ฯ  สาสปสฺส  ราสิ  สาสปราสิ  ฯ  วสฺสาน 
สต  วสฺสสต  ฯ  อติกฺกมน  อจฺจโย  ฯ  อติปุพฺโพ  อิ  คติย 
สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  อฺเสุ  จ  อิสฺเส  เอ  อย  ฯ  วสฺส- 
สตสฺส  อจฺจโย  วสฺสสตจฺจโย  ฯ  เอเกก  พีช  เอเกกพีช  ฯ  หริยเต 
หรณ  ฯ  ปรกิฺขิยเต  ปริกขฺโย  ฯ  ขิ  ขเย  อ  ฯ  ปสทฺโท 
ครหตโถ  ฯ  ขิยน  ขโย    น  ขโย  อกฺขโย  อกฺขโย  สภาโว 
ปกติ  เอตสฺสาติ  อกฺขยสภาโว  เอตสฺส  มหากปฺปสฺส  ฯ  จตุนฺน 
ภาคาน  ปูรโณ  จตุตฺโถ  ฯ  ภาชิยตีติ  ภาโค  โย  กาโล 
๑.  เอตฺถนฺตเร  ปาโ  มยา  ปุน  รจิโต  โปราณปาโ  หิ  นฏโ  ฯ 
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ปณฺฑิเตน  ภาชิยติ  ปุถกุรยิติ  อิติ  ตสมฺา  โส  กาโล  ภาโค  ฯ 
ภาช  ปุถกุรเณ  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ  จตุตฺโถ  จ  โส 
ภาโค  จาติ  จตุตฺถภาโค  ฯ 
        อสงฺเขยฺยกปฺโปติ  จาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  โยชนายามวิตฺถารสฺสาติ 
สาสปราสิโนติ  วิเสสน  ฯ  สาสปราสิโนติ  เอเกกพีชสฺสาติ  สมฺ- 
พนฺโธ  ฯ  โยชนายามวิตฺถารวเสน  สาสปราสิโตติป  อตฺถ ิ ฯ  โยช... 
วเสนาติ  อิท  น  ยชฺุชติ  ฯ  เสตสาสปราสิโตติป  ฯ  สาสโป  เสโต 
วา  โหติ  กณฺโห  วา  ต  อปฺปมาณ  ฯ  วสฺสสตวสฺส- 
สตจฺจเยนาติ  ปาโ  ทิสฺสติ  ฯ  เอว  สติ  สาสปราสิโตติ  ปท  หรเณ- 
นาติ  อปาทาน  ฯ  เอเกกพีชสฺสาติ  หรเณนาติ  กมฺม  ฯ  หรเณนาติ 
ปริกฺขเยติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  สาสปราสิโนติ  ปริกขฺเยติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ปริกฺขเยปติ  สตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  สตีติ  อกฺขยาติ  ปเท  ลกฺขณ- 
กิริยา  ฯ  อกขฺยสภาวสฺสาติ  มหากปฺปสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  มหา- 
กปฺปสฺสาติ  ภาโคติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  จตุตฺถภาโคติ  อสงฺเขยฺยกปฺโปติ 
วิเสสน  ฯ 
        [๕๙๙]  อสงฺเขยฺยกปฺโป  เอตฺตกอนฺตรกปฺปมาโณติ  าเปนฺโต 
อาห  โส  ปนาตฺยาทึ  ฯ  โส  ปน  อสงฺเขยฺยกปฺโป  สตฺถ... 
วินาสปฺปตฺติ  ยาว  ยตฺตก  กาล  อตฺถ ิ ย  ตตฺตโก  กาโล  เอโก 
อนฺตรกปฺโป  อิติ  เอว  ปร.ิ..มาโณ  โหตีติ  โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  สสติ  หึสติ  เตนาติ  สตฺถ  ชโน  เตน 
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สตฺถาทินา  ปร  สสติ  หสึติ  อิติ  ตสมฺา  ต  สตฺถ  ฯ  รชฺุชตีติ  โรโค 
โย  พฺยาธิโก  ฯ  ภิกฺขาย  อสมฺปนฺน  ทพฺุภิกฺข  ฯ  สตฺถฺจ  โรโค  จ 
ทุพฺภิกฺขฺจ  สตฺถโรคทุพฺภิกฺขา  ฯ  สวตฺตน  ปวตฺตน  สวฏโฏ 
อฺตรสฺส  สวฏโฏ  อฺตรสวฏโฏ  ฯ  อฺตรสวฏเฏนาติ 
อฺตรวินาเสนาติ  เกจิ  ฯ  ต  น  ยุตฺต  ฯ  กสฺมา  ฯ  นิทฺธารณิเยน 
อสมานโต  เจว  มุทฺธชฏการสฺส  อภาวโต  จ  ฯ  วินสฺสน  วินาโส  ฯ 
อุปคจฺฉึสูติ  อุปคตา  เย  สตฺตา  ฯ  อวสิฏา  จ  เต  สตฺตา  จาติ 
อวสิฏสตฺตา  อวสิฏสตฺตาน  สนฺตาโน  อวสิฏสตฺตสนฺตาโน 
อวสิฏสตฺตสนฺตาเน  ปวตฺต  อา...วตฺต  ฯ  กุสลฺจ  ต  กมฺมฺ- 
จาติ  กุสลกมฺม  มรณสฺสติ  จ  ปาณาติปาตาทิวิรมณาทิ  จ  ฯ 
อวสิฏสตฺตสนฺตานปฺปวตฺตฺจ  ต  กสุลกมฺมฺจาติ  อว...กมฺม  ฯ 
อวสิฏ...กมมฺสฺส  อานุภาโว  อว...ภาโว  ฯ  ทส  จ  ตานิ 
วสฺสานิ  จาติ  ทสวสฺส  ฯ  อาทิมฺหิ   ิยเต  ปฏาย  ฯ  ปสทฺโท 
อาทิกมฺเม  วตฺตติ  ฯ  า  คตินิวุตฺติมฺหิ  ปุพฺพกาเลตฺยาทิสุตฺเต 
วาสทฺเทน  ภาเว  ตฺวา  สพฺเพหิ  ตูนาทีน  โย  ฯ  กมสฺส  อนุรูป 
อนุกฺกม  ฯ  อสงฺเขยฺย  ปวตฺโต  อายุ  อสงฺเขยฺยายุโก  ฯ  สพฺพโต  โกติ 
สกตฺเถ  โก  ฯ  อสงฺเขยฺยายุก  ปมาณ  เยส  เต  อสงฺเขยฺยายุกปฺปมาณา 
เยส  สตฺตาน  ฯ  น  ธมฺโม  อธมฺโม  กายทุจฺจริตาทิ  ฯ  อธมฺมสฺส 
สมาทาน  คหณ  อธมฺมสมาทาน  อธมิมสมาทานสฺส  วโส  อธมฺม- 
สมาทานวโส  ฯ  ทสวสฺส  ปวตฺต  อายุ  เยส  เต  ทสวสฺสายุกา  ฯ 
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โรโค  อาทิ  เยส  เต    โรคาทโย  ฯ  อฺตรสฺส  สวฏโฏ 
อฺตรสวฏโฏ  ฯ  วินสสฺน  วินาโส  ฯ  ปชชฺน  ปตฺติ  ฯ  วินาสสฺส 
ปตฺติ  วินาสปฺปตฺติ  ฯ  วินาสปฺปตฺตีติ  อีสก  วิจฺฉินฺทิตฺวา  ยาวาติ 
อุจฺจาเรตพฺพ  ฯ  ตณฺหาทิเภโท  กปโฺป  เอตสฺส  อตฺถีติ  กปฺโป 
สตฺตโลโก  เอตสฺส  สตฺตโลกสฺส  ฯ  กปฺปสฺส  วินาโส  กปโฺป 
อุตฺตรปทโลเปน  ฯ  อนฺตรา  กปโฺป  อนฺตรกปฺโป  ฯ  สวฏฏกปฺป 
อปฺปตฺวา  อนฺตรา  โลกวินาโสติ  อตฺโถ  ฯ  ปริจฺฉิชฺชิยติ  คณิยตีติ 
ปริจฺฉินฺโน  ฯ  วสน  สมพฺชฺฌน  วโส  ฯ  จตูหิ  อธกิา  สฏ ี 
จตุสฏ ี  จตุสฏ ี  จ  อนฺตรกปฺปา  จาติ  จตุสฏ ีอนฺตรกปฺปา 
จตุสฏ ีอนฺตรกปฺปาน  ปมาณ  เอตสฺส  อตฺถีติ  จตุ...มาโณ 
เอตสฺส  อสงฺเขยฺยกปฺปสฺส  ฯ 
        โส  ปนาติ  โหตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  สตฺถโรคทุพฺภิกฺขานนฺติ 
นิทฺธารณ  ฯ  อฺตราติ  นิทฺธารณิย  ฯ  อฺตรสวฏเฏนาติ 
วินาสนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  พหูสติู  สตฺเตสูติ  วิเสสน  ฯ 
วินาสนฺติ  อุปคเตสูติ  กมฺม  ฯ  อุปคเตสูติ  สตฺเตสูติ  วิเสสน  ฯ 
อว...เวนาติ  อสงฺ...เณสูติ  ปเท  วิเสสนเหตุ  ฯ  ทสวสฺสโตติ 
ปฏายาติ  อปาทาน  ฯ  ปฏายาติ  อสงฺเขยฺยาติ  ปเท  วิเสสน  ฯ 
อนุกฺกเมนาติ  ปมาเณสูติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อสงฺ...เณสูติ  สตฺเตสูติ 
วิเสสน  ฯ  สตฺเตสูติ  ชาเตสูติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ปุนาติ  สมาทานาติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  อธ...เสนาติ  ปริหายิตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
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กเมนาติ  ปริหายิตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปริหายิตฺวาติ  ทสวสฺสาติ 
ปเท  วิเสสน  ฯ  ทสวสฺสายุเกสูติ  สตฺเตสูติ  วิเสสน  ฯ  ชาเตสูติ 
ปตฺตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  โรคาทีนนฺติ  นิทฺธารณ  ฯ  อฺตราติ 
นิทฺธารณิย  ฯ  อฺตรสวฏเฏนาติ  วินาสนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
สตฺตานนฺติ  วินาสนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วินาสนฺติ  ปตฺตีติ  กมฺม  ฯ 
ปตฺตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  โรคาทีนนฺติ  นิทฺธารณ  ฯ  อฺตราติ 
นิทฺธารณิย  ฯ  อฺตรสวฏเฏนาติ  วินาสนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
สตฺตานนฺติ  วินาสนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วินาสนฺติ  ปตฺตีติ  กมฺม  ฯ 
ปตฺตีติ  อตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  ยาวาติ  อตฺถีติ  กาลปริจฺเฉทกิริยาวิเสสน  ฯ 
อยนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอโกติ  อนฺตรกปฺโปติ  วิเสสน  ฯ  อนฺตรกปฺโปติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิติ  เอวนฺติ  ปริจฺฉินฺนาติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  ปริจฺฉินฺ- 
นสฺสาติ  อนฺตรกปฺปสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  อนฺตรกปฺปสฺสาติ  วเสนาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  วเสนาติ  จตุสฏ ีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  จตุ...มาโณติ 
โหตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๖๐๐]  โส  วิวฏฏฏายี  อสงฺเขยฺยกปฺโป  วีสติ...ติ  วจน 
อาจริยา  วทนฺติ  ฯ 
        วีสติ  อนฺตรกฺปานิ  ปมาณานิ  เอตสฺส  อตฺถีติ  วีสติ... 
มาโณ  ฯ  จสทฺโท  น  เกวล  ปรุิมวจน  วทนฺตีติ  าเปติ  ฯ 
        [๖๐๑]  อากาสานฺจายตนุปคานนฺตฺยาทิ  เหฏา  อากาสา- 
นฺจายตนภูมิตฺยาทินา  อสมาน  ตสฺมา  ตสฺส  อตฺถ  าเปนฺโต  อาห 
อากาสานฺจายตวนฺตฺยาทึ  ฯ  เย  เทวา  อากา...คจฺฉนฺติ  อิติ 
ตสฺมา  เต  เทวา  อากา...ปคา  ฯ  อากา...ตน  ภูมึ  อุปฺปตฺติวเสน 
อุปคจฺฉนฺติ  ฯ  เอกสทฺโท  สงฺขฺยาสหายฺเสุป  วตฺตตีติ  มนสิกตฺวา 
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เอกเมวาติ  เปตฺวา  ภูมิ...เมวาติ  วิวรติ  ฯ 
        ภูมิ...รโตติ  จตุปฺปท  สมานเมวาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
จสทฺโท  สมจฺุจโย  ฯ  สมานเมวาติ  ปฏิสนฺธิ  ภวงฺคฺจ  จวน- 
มานสนฺติ  ปทตฺตยสฺส  วิเสสน  ฯ 
        [๖๐๒]  ชาติสทฺโท  ปสูติภวาทีสุ  วตฺตติ  ตสฺมา  เอกชาติยนฺติ 
เปตฺวา  เอกสฺมึ  ภเวติ  วิวรติ  ฯ 
        เอกสทฺโท  สงฺขฺยาวาจโก  ฯ  ภวติ  เอตฺถ  สตฺตสมฺมติขนฺธาทิ- 
ปฏิปาฏิสงฺขาเต  ธมฺมปฺุชสฺมินฺติ  ภโว  สสาโร  ฯ  เอโก  จ  โส 
ภโว  จาติ  เอกภโว  ฯ 
        [๖๐๓]  อิทานิตฺยาทิ  ชนกนฺตฺยาทวิจนสิส  อนุสนฺธิทสฺสน  ฯ 
อิทานิ...อาทิ  อาจริเยน  อารทฺธ  ฯ 
        อิทานีติ  ทสฺเสตุนฺติ  กาลสตฺตมี  ฯ  กมฺมจตุกกฺนฺติ  ทสฺเสตุนฺติ 
กมฺม  ฯ  จตุนฺน  สมุโห  จตุกฺโก  กมมฺาน  จตุกฺโก  กมฺมจตุกฺโก  ฯ 
จตูหากาเรหีติ  ชนกุปตฺถมฺภกาทีหิ  เภเทหิ  ฯ  จตูหีติ  อากาเรหีติ 
วิเสสน  ฯ  อากาเรหีติ  ทสฺเสตุนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ 
อารทฺธนฺติ  สมฺปทาน  ฯ 
        [๖๐๔]  อวยวตฺถ  าเปนฺโต  อาห  ชนยติตฺยาทึ  ฯ  ย 
กมฺม  ชนยติ  อิติ  ตสฺมา  ต  ชนก  ฯ  ชนยติ  ชน  ชนเน 
ติ  จุราทิโต  เณณยา  ฯ  ชน  สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  ณฺวุ 
อนกา  ยุณฺวูน  ฯ  ย  กมฺม  อุปถมฺเภติ  อิติ  ต  กมมฺ  อุปตฺถมฺภก  ฯ 
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อุปปุพฺโพ  ถภิ  ปฏิพนฺธเน  ติ  จุราทิโต  เณณยา  ฯ  ถภิ 
ณฺวุ  ฯ  ย  กมฺม  อุปคนฺตฺวา  ปเฬติ  อิติ  ตสฺมา  ต  อุปปฬก  ฯ 
ปฬ  อวคาหเณ  ติ  เณ  กฺวจิ  ธาตุ  อิสฺส  ทีโฆ  ฯ  ปฬ 
ณฺวุ  ฯ  อุปปฬกนฺติป  ฯ  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  สุอุจฺจารณตฺถ  อสฺสิ  ฯ 
ย  กมฺม  อุป...อิติ  ตสฺมา  ต  กมฺม  อุปฆาตก  ฯ    หน 
หิสาย  ณฺวุ  หนสฺส  ฆาโต  ฯ 
        [๖๐๕]  เอวรูป  กมมฺ  ชนกาทิ  นามาติ  ญาเปนฺโต  อาห 
ตตฺถาติอาทึ  ฯ  ตตฺถ  กมฺเมสุ  ปฏิ...ก  นาม  ฯ 
        ปฏิสนธฺิ  จ  ปวตฺติ  จ  ปฏิสนฺธิปปฺวตฺติ  ฯ  วิปาโก  จ 
กฏตฺตารูปฺจ  วิปากกฏตฺตารูปานิ  ฯ  นิพฺพตฺเตนฺตีติ  นิพฺพตฺติกา  ฯ 
กฺวจิ  ธาตูติอาทินา  อสฺสิ  ฯ  กุสลา  จ  อกุสลา  จ  กุสลากุสลา 
กุสลากุสลา  จ  สา  เจตนา  จาติ  กุสลากุสลเจตนา  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  ปฏิสนฺธิปฺปวตฺตีสูติ  นิพฺพตฺติกาติ 
อาธาโร  ฯ  วิปากกฏตฺตารูปานนฺติ  นพฺิพตฺติกาติ  กมฺม  ฯ  กุสลา- 
กุสลเจตนาติ  สฺ ี  ฯ  ชนก  นามาติ  สฺา  ฯ 
        [๖๐๖]  สย  วิปาก...ภูต  วา  สุขทุกฺขภูตสฺส  วิปากสฺเสว 
วิจฺเฉ...ก  นาม  ฯ 
        ปสทฺโท  ครหตฺโถ  ฯ  กมฺมฺจ  ต  อนนฺตรฺจาติ  กมฺมนฺตร 
กุสลากุสลกมฺม  ฯ  จิรเมว  จิรตร  ฯ  วิเสเส  ตรตมิตฺยาทินา 
ตรปจฺจโย  ฯ  นิพฺพตฺติยเต  นิพฺพตฺตน  วิปากสฺส  นิพฺพตฺตน 
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วิปากนิพฺพตฺตน  จิรตร  วิปากนิพฺพตฺตน  จิร...ตน  ฯ  ปจฺจโย 
หุตฺวา  ภวตีติ  ปจฺจยภูต  ย  กมฺม  ฯ  เอวสทฺโท  กมมฺนิวตฺตโก  ฯ 
วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ  สุขฺจ  ทุกฺขฺจ  สุขทุกฺข  สขุทุกฺข  หุตฺวา 
ภวตีติ  สุขทุกฺขภูต  ฯ  วิจฺเฉทปฺปจฺจยานุปฺปตฺติยาติ  วิปากสฺส 
วิจฺเฉเท  ปจฺจยสฺส  อนุปฺปชฺชนตฺถ  ฯ  อุป...ยาติ  วิปากสฺส  อุป- 
พฺรูหเน  วฑฺฒเน  ปจฺจยสฺส  อุปฺปชชฺนตฺถ  ฯ  อุปพฺรูหยเต  อุปพฺรูหน  ฯ 
พฺรูห  วุฑฺฒิมฺหิ  นนฺทาทีหิ  ย ุ กฺวจิ  ธาตุ  อสฺส  อู  ฯ  อุปพฺรูหเน 
ปจฺจโย  อุปพฺรูหนปจฺจโย  ฯ  อุปฺปชชฺน  อุปฺปตฺติ  ฯ  อุปพฺรูหน- 
ปจฺจยสฺส  อุปฺปตฺติ  อุปพฺรูหนปจฺจยุปฺปตฺติ  ฯ  จสทฺโท  วิจฺเฉ... 
ยา  จ  อุป...ยา  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ชเนตีติ  ชนก  ย  กมฺม  ฯ 
สมตฺเถตีติ  สมตฺถ  ย  กมมฺ  ฯ  สมตฺถสฺส  ภาโว  สามตฺถิย 
ชนกสฺส  สามตฺถิย  ชนกสามตฺถิย  ชนกสามตฺถิยสฺส  อนุรูป  ชน... 
รูป  ฯ  อติสย  จิร  จิรตร  ฯ  ตรปจฺจโย  ฯ  ปวตฺตน  ปวตฺติ 
จิรตน  ปวตฺติ  จิรตรปฺปวตฺติ  จิรตรปฺปวตฺติย  ปจฺจโย  จิร- 
ตรปฺปวตฺติปจฺจโย  จิรตรปฺปวตฺติปจฺจโย  หุตฺวา  ภวตีติ  จิร...ภูต 
ย  กมฺม  ฯ  กสุลฺจ  อกุสลฺจ  กุสลากุสล  กุสลากุสลฺจ  ต 
กมฺมฺจาติ  กุสลากุสลกมฺม  ฯ 
        สยนฺติ  นิพฺพตฺเตตุนฺติ    ตติยาวิเสสน  ฯ  วิปากนฺติ  นิพฺพตฺเตตุนฺติ 
กมฺม  ฯ  นิพฺพตฺเตตุนฺติ  อสกฺโกนฺตมฺปติ  สมฺปทาน  ฯ  อสกฺโกนฺตมฺปติ 
กุสลากุสลกมฺมนฺติ  วิเสสน  ฯ  กมฺมนฺตรสฺสาติ  ปจฺจยาติ  สมฺปทาน  ฯ 
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จิร...ตเนติ  ปจฺจยาติ  อาธาโร  ฯ  ปจฺจยภูตนฺติ  กุสลากุสลกมฺมนฺติ 
วิเสสน  ฯ  วิปากสฺเสวาติ  วิจฺเฉทาติ  อุปพฺรูหนาติ  ปททฺวเย 
สมฺพนฺโธ  ฯ  สุขทุกฺขภูตสฺสาติ  วิปากสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  วิจฺเฉ... 
 ิติยา  อุป...ติยา  จาติ  ทฺวย  ภูตนฺติ  ตุมตฺถสมฺปทาน  ฯ  ชน... 
ภูตนฺติ  กุสลากุสลกมฺมนฺติ  วิเสสน  ฯ  กุสลากุสลกมฺมนฺติ  สฺ ี  ฯ 
อุปตฺถมฺภก  นามาติ  สฺา  ฯ 
        [๖๐๗]  กมฺมนฺตร...กสฺส  อฺกมฺเมน  ชนติวิปากสฺส 
พฺยาธิ...ก  นาม  ฯ 
        กมฺมฺจ  ต  อนฺตรฺจาติ  กมฺมนฺตร  กมฺมนตฺเรน  ชนโิต 
กมฺมนฺตรชนิโต  ฯ  กมฺมนฺตเรนาติ  ชนิโตติ  กตฺตา  ฯ  กมฺมนตฺร- 
ชนิโต  จ  โส  วิปาโก  จาติ  กมฺม...ปาโก  ฯ  พฺยาเธติ  ปเฬตีติ 
พฺยาธิ  โย  โรโค  ฯ  วิอาปุพฺโพ  ธา  พาธเน  มุนาทีหิ  จิ  ฯ 
สเมนฺตีติ  สมา  ยา  ธาตุโย  ฯ  สมาน  ภาโว  สมตา  ปวฺยาทีน 
ธาตูน  สมตา  ธาตุสมตา  ฯ  ธาตุสมตาทีติ  ปเมน  อาทิสทฺเทน 
อนฺตรายธาตุวิสมตาทีน  คหณ  ฯ  ทุติเยน  อาโรคฺยาทีน  คหณ  ฯ 
พฺยาธิธาตุสมตาทีน  นิมิตฺต  พฺยาธิธาตุสมตาทินิมิตฺต  พฺยาธิธาตุ- 
สมตาทินิมิตฺตสฺส  พาธน  นิวารณ  พฺยาธิ...ธน  ฯ  วิพาธเนนาติป  ฯ 
จิรตร  ปวตฺติ  จิรตรปฺปวตฺติ  จิรตรปฺปวตฺตึ  วินิพนฺธตีติ  จิร- 
ตรปฺปวตฺติวินิพนธนก  ย  กมฺม  ฯ  พฺยาธิอาทีน  นิมิตฺตสฺส  พาธเนน 
จิรตรปฺปวตฺติวินิพนฺธก  กุสลกมฺม  ธาตุสมตาทีน  นิมิตฺตสฺส  พาธเนน 
                                                อภิ.๑๖๔  
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จิรตรปฺปวตฺติวินิพนฺธก  อกุสลกมฺมนตฺฺยาธิปฺปาโย  ฯ  ยงฺกิฺจิ  กมฺมนฺติ 
ยงฺกิฺจิ  กุสลากุสลกมฺม  ฯ 
        กมฺม...กสฺสาติ  ปวตฺตีติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ  พฺยาธิ... 
เนนาติ  วินิพนฺธกนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  จิร...ธก  ยงฺกิฺจีติ 
ทฺวย  กมฺมนติฺ  วิเสสน  ฯ  กมฺมนฺติ  สฺ ี  ฯ  อุปปฬก  นามาติ 
สฺา  ฯ 
        [๖๐๘]  ทุพฺพลสฺส...ตก  นาม  ฯ  นตฺถิ  พล  เอตสฺส 
กมฺมสฺสาติ  ทุพฺพล  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ชนกสฺส  สามตฺถิย 
ชนกสามตฺถิย  ฯ  วิปาก  ฉินทตีติ  วิจฺเฉทโก  โย  ปจฺจโย  ฯ 
วิจฺเฉทโก  จ  โส  ปจฺจโย  จาติ  วิจฺเฉทกปจฺจโย  ฯ  อุปฺปาทาปยเต 
อุปฺปาทน  ฯ  วิจฺเฉทกปฺปจฺจยสฺส  อุปฺปาทน  วิจฺเฉ...ทน  ฯ 
ตสฺสาติ  ทุพฺพลกมฺมสฺส  ฯ  วิปาก  นพฺิพตฺเตตีติ  วิปากนิพฺพตฺตนก 
วิปากนิพฺพตฺตนกฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  วิปา...กมฺม  ฯ 
        ทุพฺพลสฺสาติ  กมฺมสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  ตสฺสาติ  วิปากนฺติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  วิปากนฺติ  ปฏิพาหิตฺวาติ  กมฺม  ฯ  ปฏพิาหิตฺวาติ 
นิพฺพตฺตนกาติ  สมานกาลกิริยา  ฯ  สยนฺติ  นิพฺพตฺตนกาติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  วิปา...กมฺมนฺติ  สฺ ี  ฯ  อุปฆาตก  นามาติ  สฺา  ฯ 
        [๖๐๙]  อุปฆาตกสฺส  สย  วิปากนพฺิพตฺตนกตฺเต  สติ  ชนโก- 
ปฆาตกาน  โก  วิเสโสติ  มนสิกตฺวา  อาห  ชนโกตฺยาทึ  ฯ 
หิ  สจฺจ  ชน...กาน  ชนก...ปุพฺพก  อิติ  อย  วิเสโส  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๔  
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        ชนกฺจ  อุปฆาตกฺจ  ชนโกปฆาตกานิ  ฯ  หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ 
อนุปจฺฉินฺทิตฺวาวาติ  เอวสทฺโท  อุปจฺฉินฺทน  นิวตฺเตติ  ฯ  อฺ- 
กมฺมสฺส  วิปากสฺส  อุปจฺฉินฺทน  อุปจฺเฉทนก  ฯ  นนฺทาทีหิ  ย ุ
ภาเว  จ  ฯ  อุปจฺเฉทนก  ปุพฺพ  ยสฺส  กมฺมสฺส  ต  อุปจฺเฉทนกปุพฺพก  ฯ 
        ชนโกปฆาตกานนฺติ  วิเสโสติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อยนฺติ  วิเสโสติ 
วิเสสน  ฯ  วิเสโสติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ชนกนฺติ  ชเนตีติ  กตฺตา  ฯ 
กมฺมนฺตรสฺสาติ  วิปากนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิปากนฺติ  อนุปจฺฉินฺทิตฺวาติ 
ชเนตีติ  กมฺม  ฯ  อุปฆาตกนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อุปจฺเฉทนกปุพฺพกนฺติ 
อุปฆาตกนฺติ  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  อยนฺติ  สรูป  ฯ 
        [๖๑๐]  กถเมต  วิฺายตีติ  อาห  อิทนฺตาว  อฏกถาสุ 
สนฺนิฏานนฺติ  ฯ  ชนโกปฆาตกาน  อิท  นานตฺต  ตาว  สุตฺตนฺตาภิ- 
ธมฺมาน  อฏกถาสุ  ววตฺถานนฺติ  อตฺโถ  ฯ 
        อิทนฺติ  สนฺนิฏานนฺติ  วิเสสน  ฯ  ตาวาติ  อปเรส  วจน 
อเปกฺขิตฺวา  ปกฺขิตฺต  ฯ  ตาวาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  อฏกถาสูติ 
สนฺนิฏานนฺติ  อาธาโร  ฯ  สนฺนฏิานนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๖๑๑]  อาจริยวาท  าเปนฺโต  อาห  อปเรตฺยาทึ  ฯ  อปเร 
ปน  อาจริยา...เทติ  สย  น  วิปากนิพฺพตฺตก  หิ  สจฺจ  เอว 
ชนกโต  อิมสฺส  อุปฆาตกสฺส  วิเส...อิติ  วจน  วทนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๔  
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        ปนสทโฺท  ปกฺขนฺตโร  ฯ  พหุ  อาพาโธ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส 
โส  พหฺวาพาโธ  พหฺวาพาธสฺส  ภาโว  พหฺวาพาธตา  พหฺวาพาธตา 
อาทิ  เยส  เต  พหฺวาพาธตาทโย  เยส  อปฺปาพาธตาทีน  ฯ 
พหฺวาพาธตาทีติ  อาทิสทฺเทน  อปฺปาพาธตาทีน  คหณ  ฯ  พหฺวาพาธ- 
ตาทิ  อปปาพาธตาทิ  จาติ  อตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  ปเมน  อาทิสทฺเทน 
ธาตุวิสมตาอปฺปายุกตาทีน  คหณ  ฯ  ทุติเยน  ธาตุสมตาทีฆายุกตาทีน 
คหณ  ฯ  พหวฺาพาธตาทีน  ปจฺจโย  เหตุ  พหฺวา...ปจฺจโย  ฯ 
อุปสหรณ  อุปนยน  อุปสหาโร  ฯ  พหฺวาพาธตาทิปจฺจยสฺส  อุปสหาโร   
พหฺวา...หาโร  ฯ  กมฺมนตฺรสฺสาติ  พาธกอุปปฬิกโต  อฺสฺส 
กุสลากุสลกมฺมสฺส  ฯ  วิปากนฺติ  สุขทุกฺขภูต  วิปาก  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  ตนฺติ  กมฺมนฺตรสฺส  วิปาก  ฯ  สพฺพโสติ  สพฺพา- 
กาเรน  ฯ  อฺสฺส  กมฺมสฺส  ฯ  น  ปนาติป  ฯ  วิปาก  นิพฺพตฺเตตีติ 
วิปากนิพฺพตฺตก  ฯ  หิสทโฺท  ทฬฺหี  ฯ  สุฏุ  ปากโฏ  สุปากโฏ  ฯ 
        อปเรติ  อาจริยาติ  วิเสสน  ฯ  อาจริยาติ  วทนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
อุปปฬกกมฺมนฺติ  วิพาธตีติ  กตฺตา  ฯ  พหฺวา...เรนาติ  วิพาธตีติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  กมฺมนฺตรสฺสาติ  วิปากนฺติ  สมฺพนโฺธ  ฯ  วิปากนฺติ 
วิพาธตีติ  กมฺม  ฯ  อนฺตรนฺตราติ  วิพาธตีติ  อาธาโร  ฯ 
        อุป...พาธตีติ  เอตฺถ  อธิปฺปาโย  อกุสลภูต  อุปปฬกกมฺม 
พหฺวาพาธตาธาตุวิสมตาทีน  เหตุโน  อุปนยเนน  กุสลกมฺมสงฺขาตสฺส 
กมฺมนฺตรสฺส  สุขภูต  วิปาก  วิพาธติ  กสุลภูต  อุปปฬกกมฺม 
                                                        อภิ.๑๖๔  
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อปฺปาพาธตาธาตุสมตาทีน  เหตุโน  อุปนยเนน  อกุสลสงฺขาตสฺส 
กมฺมนฺตรสฺส  ทุกฺขภูต  วิปาก  วิพาธตีติ  ฯ 
        อุปฆาตกนฺติ  เทตีติ  กตฺตา  ฯ  ตนติฺ  อุปจฺฉินฺทิตฺวาติ  กมฺม  ฯ 
สพฺพโสติ  อุปจฺฉินฺทิตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อุปจฺฉินฺทิตฺวาติ  เทตีติ 
ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  อฺสฺสาติ  เทตีติ  สมฺปทาน  ฯ  โอกาสนติฺ 
เทตีติ  กมฺม  ฯ  นาติ  นิพฺพตฺตกนฺติ  ปเท  ปฏิเสโธ  ฯ  สยนฺติ 
นิพฺพตฺตกนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  วิปากนิพฺพตฺตกนฺติ  อุปฆาตกนฺติ 
วิเสสน  ฯ  เอวนฺติ  วิเสโสติ  ปเท  นทิสฺสน  ฯ  ชนกโตติ  วิเสโสติ 
อปาทาน  ฯ  อิมสฺสาติ  วิเสโสติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิเสโสติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
สุปากโฏติ  วิเสโสติ  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  วทนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๖๑๒]  กิจฺจ  สรูปโต  ญาเปนฺโต  เปตฺวา  วิวรติ  ฯ 
กิจฺจวเสนาติ  ปน  ฯ  ชนนฺจ  อุปตฺถมฺภนฺจ  อุปปฬนฺจ 
อุปจฺเฉทนฺจ  ชน...นานิ  ชนนุปตฺถมภฺนุปปฬนุปจฺเฉทนานิ  เอว 
กิจฺจานิ  ชนนุ...กิจฺจานิ  ชนนุ...กิจฺจาน  วโส  ชนนุ...วโส  ฯ 
        [๖๑๓]  ครุกนฺติ  ปน  ฯ  สห  อาวชฺเชน  วตฺตตีติ  สาวชฺช 
ย  กมฺม  ฯ  มหนฺต  สาวชฺช  มหาสาวชฺช  ฯ  มหนฺโต  อานุภาโว 
ยสฺส  กมฺมสสฺ  ต  มหานุภาว  ฯ  จสทโฺท  สมุจฺจโย  ฯ  อสกฺกุเณยฺยฺจ 
ต  กมฺมฺจาติ  อสกฺกุเณยฺยกมฺม  ฯ 
        มหา...วฺจาติ  ทฺวย  อสกฺกุเณยฺยกมฺมนฺติ  ปทสสฺ  วิเสสน  ฯ 
อฺเนาติ  กมฺเมนาติ  วิเสสน  ฯ  กมฺเมนาติ  อสกฺกุเณยฺยาติ 
                                                อภิ.๑๖๔  
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ปเท  กตฺตา  ฯ  ปฏิพาหิตุนฺติ  อสกฺกุเณยฺยาติ  สมฺปทาน  ฯ 
อสกฺกุเณยฺยกมฺมนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๖๑๔]  อาสนฺนนฺติ  ปน  ฯ  มรณกาเลติ  มรณาสนฺนกาเล  ฯ 
มริสฺสเต  มรณ  มรณสฺส  กาโล  มรณกาโล  ฯ  อนุสฺสริยิตฺถาติ 
อนุสฺสริต  ย  กมฺม  สตฺเตน  อนุสฺสริยตฺิถ  อิติ  ตสฺมา  ต  กมฺม 
อนุสฺสริต  ฯ  ตทาติ  ตสฺมึ  มรณกาเล  ฯ  กริยิตฺถาติ  กต  ย 
กมฺม  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
        มรณกาเลติ  อนุสฺสรตินฺติ  อาธาโร  ฯ  อนุสฺสริต  กตฺจาติ 
ทฺวย  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ตทาติ  กตฺจาติ  อาธาโร  ฯ 
        [๖๑๕]  อาจิณฺณนฺติ  ปน  ฯ  อภิณฺหโส  พหุโส  สตฺเตน 
กต  วา  เอกวาร  กตฺวาป  อภิณฺห  พหุ  อาเสวิต  สตฺเตน  ฯ 
        อภิสทฺโท  อเนกวาร  อเปกฺขติ  ฯ  วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ 
อภิณฺหโสติ  กตนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  กตนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
เอกวารนฺติ  กตฺวาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  กตฺวาปติ  อาเสวิตนฺติ 
ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  อภิณฺหนฺติ  อาเสวิตนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  อาเสวิตนฺติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๖๑๖]  กฏตฺตากมฺมนฺติ  ปน  ฯ  ครุก  อาทิ  เยส  ตานิ 
ครุกาทีนิ  ครกุาทีน  ภาโว  ครุกาทิภาโว  ฯ  กรยิิตฺถาติ  กฏ 
ย  กมฺม  สตฺเตน  กริยิตฺถ  อิติ  ตสฺมา  ต  กมฺม  กฏ  ฯ  กร 
กรเณ  ภาวกมฺเมสุ  ต  อตีเต  โต  จ  รกาโร  จ  โท  ธสฺส 
                                                อภิ.๑๖๔  
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จาติ  จสทฺเทน  ตสฺส  โฏ  ฯ  มิยเต  ปรจฺิฉิชฺชิยเต  มตฺต  ฯ  มา 
ปริมาเณ  ฉทาทีหิ  ตตฺรณ  ทฺวิตฺต  รสโฺสว  จ  ฯ  กต  อิติ 
มตฺต  กตมตฺต  ฯ  เอวสทฺโท  น  ครกุาทิภาวโต  กมฺมนฺติ 
วตฺตพฺพนฺติ  าเปติ  ฯ  ครุกาทิภาว  อสมฺปตฺตนฺติ  อิท  เอวสทฺทสฺส 
อธิปฺปายาปน  ฯ  วตฺตพฺพฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  วตฺตพฺพกมฺม  ฯ 
กตมตฺต...กมมฺนฺติ  อิมินา  กริยิตฺถาติ  กฏ  เอว  กฏตฺต 
สกตฺเถ  ตฺตปจฺจโย  กฏตฺตมตฺเตเนว  กมฺมนฺติ  วตฺตพฺพกมฺม 
กฏตฺตากมฺมนฺติ  าเปติ  ฯ  อลุตฺตสมาโส  ฯ  ยทาทินา  วิเสสนตฺเถ 
ปฺจมี  ฯ 
        ครุกาทิภาวนฺติ  อสมฺปตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  อสมฺปตฺตนฺติ  วตฺตพฺพ- 
กมฺมนฺติ  วิเสสน  ฯ  กตมตฺตโตติ  วตฺตพฺพาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
กมฺมนฺติ  อากาโร  ฯ  วตฺตพฺพกมฺมนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๖๑๗]  ครุกาทีน  อนุกฺกเมน  วิปากทาน  าเปนฺโต  อาห 
ตตฺถาติอาทึ  ฯ  ตตฺถ  เตสุ  ครุกาทิกมฺเมสุ  กมฺม  กสุล  วา 
อกุสล  วา  โหตุ  ครุกาครุเกสุ  ครุก  อกุสลปกฺเข  ย  มาตุฆาตาทิ- 
กมฺม  วา  กุสลปกฺเข  ย  มหคฺคตกมฺม  วา  โหตุ  อาสนฺนาทิกมฺเม 
สติป  ปริตฺต...วิย  ตเทว  กมฺม  ปม  วิปจฺจติ  วิปาก  เทตีติ 
โยชนา  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  ครุกนฺติ  นทิฺธารณิย  ฯ  กุสล  วา 
อกุสล  วาติ  ทฺวย  โหตูติ  กตฺตา  ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๔  
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ครุกาครุเกสูติ  นิทฺธารณ  ฯ  ครุกฺจ  อครุกฺจ  ครุกาครุกานิ  ฯ 
ย  ครุกนฺติ  ทฺวย  มาตุ...กมฺม  มหคฺคตกมฺมนฺติ  ทวฺยสฺส  วิเสสน  ฯ 
อกุสลปกฺเขติ  มาตุฆาตาทิกมฺมนฺติ  อาธาโร  ฯ  อกุสลสฺส  ปกโฺข 
อกุสลปกฺโข  ฯ  มาตุฆาตาทิกมฺมนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  หนน  ฆาโต 
มาตุยา  ฆาโต  มาตุฆาโต  มาตุฆาโต  อาทิ  ยสฺส  ปตฺฆาตาทิกมฺมสฺส 
ต  มาตุฆาตาทิ  ฯ  อาทิสทิเทน  ปตุฆาตอรหนฺตฆาตาทีน  คหณ  ฯ 
มาตุฆาตาทิ  จ  ต  กมฺมฺจาติ  มาตุ...กมฺม  ฯ  วาสทฺโท 
สมุจฺจโย  ฯ  กุสลปกฺเขติ  มหคฺคตกมฺมนฺติ  อาธาโร  ฯ  กุสลสฺส 
ปกฺโข  กุสลปกฺโข  ฯ  มห...วาติ  โหตูติ  กตฺตา  ฯ  มหคฺคตฺจ 
ต  กมฺมฺจาติ  มหคฺคตกมฺม  ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  ตเทวาติ 
วิปจฺจตีติ  กตฺตา  ฯ  เอวสทฺโท  อวธารณ  นิวตฺเตติ  ฯ  ปมนฺติ 
กิริยาวิเสสน    ฯ 
        กสฺมา  ครุกเมว  เทติ  นนุ  อาสนฺนาทิกมฺม  อตฺถีติ 
มนสิกตฺวา  อาห  สติปตฺยาทึ  ฯ  สติปติ  วิปจฺจตีติ  ปเท 
ลกฺขณกิริยา  ฯ  ปสทฺโท  โจทการุจิทีปโน  ฯ  อา...เมติ 
สตีติ  ปเท  ลกฺขณวนฺต  ฯ  อาสนฺน  อาทิ  ยสฺส  กมมฺสฺส  ต 
อาสนฺนาทิ  อาสนฺนาทิ  จ  ต  กมฺมฺจาติ  อา...กมมฺ  ฯ 
        กิมิวาติ  อาห  ปริตฺตนฺตฺยาทึ  ฯ  ปริตฺตนฺติ  อุทกนฺติ 
วิเสสน  ฯ  อุทกนฺติ  โอตฺถริตฺวาติ  กมมฺ  ฯ  โอตฺถรตฺิวาติ 
คจฺฉนฺโตติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  คจฺฉนฺโตติ  มโหโฆติ  วิเสสน  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๔  
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มโหโฆติ  อุปมา  ฯ  อวหนติ  สตฺเต  อาทาย  คจฺฉตีติ  โอโฆ  โย 
อุทกวาโห  ฯ  อวปุพฺโพ  หน  คติย  สหนฺาย  วา  โร  โฆติ 
รปจฺจโย  หนสฺส  โฆ  จ  รมฺหิ  รนฺโต  ราทิโน  โอ  อวสฺส  ฯ 
มหนฺโต  โอโฆ  มโหโฆ  ฯ 
        [๖๑๘]  ครุก  ปม  วิปจฺจตีติ  วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห 
ตถาหิตฺยาทึ  ฯ  ตถาหิ  เตเนว  สพฺพปม  วิปจฺจนโต  ต  ครกุ 
อิติ  วุจฺจติ  ฯ 
        ตถาหีติ  วุจฺจตีติ  เหตุ  ฯ  ตนฺติ  วุจฺจตีติ  กมฺม  ฯ  ครุกนฺติ 
วุจฺจตีติ  อากาโร  ฯ 
        [๖๑๙]  ตสฺมึ  ครุเก  อสติ  ทูราสนฺเนสุ  ย  กมฺม  อาสนฺน 
มรณกาเล  มรณาสนฺนกาเล  สตฺเตน  อนุสฺสริต  ตเทว  กมฺม 
วิปจฺจติ  ฯ 
        ตสฺมินติฺ  อสตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  อสตีติ  วิปจฺจตีติ 
ลกฺขณกิริยา  ฯ  ทูราสนฺเนสูติ  นิทฺธารณ  ฯ  ทรฺูจ  อาสนฺนฺจ 
ทูราสนฺนานิ  ฯ  ยนฺติ  อนุสฺสริตนฺติ  กมฺม  ฯ  อาสนฺนนฺติ  ยนฺติ 
วิเสสน  ฯ  อาสนฺนนฺติมสฺส  วิวรณ  มร...ตนฺติ  ฯ  มร...เลติ 
อนุสฺสริตนฺติ  อาธาโร  ฯ  อนุสฺสริตนฺติ  กมฺมวาจก  ฯ  ตเทวาติ 
วิปจฺจตีติ  กตฺตา  ฯ  เอวสทฺโท  ทรู  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๖๒๐]  มรณาสนฺนกาเล  กตกมฺม  วิปจฺจตีติ  าเปตุ 
อาสนฺนตฺยาทิ  วุตฺต  ฯ  อาส...เต  มรณสฺส  อาสนฺนกาเล  กเต 
กมฺเม  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๕  
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        อาสนฺเน  กต  อาสนฺนกต  ฯ  อาสนฺนกเตติ  วตฺตพฺพเมวาติ 
อาธาโร  ฯ  วตฺตพฺพเมวาติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  เอวสทฺโท  อวตฺตพฺพ 
นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๖๒๑]  ตสฺมิมฺป  อาสนฺเน  อสติ  อา...ย  กมฺม  อา...ลฺย 
วา  โหติ  ตเทว  กมฺม  วิปจฺจติ  ฯ 
        ตสฺมิมปฺติ  อสตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ปสทฺโท  ครุก  อเปกฺขติ  ฯ 
อสตีติ  วิปจฺจตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  อา...สูติ  นิทฺธารณ  ฯ 
อาจิณฺณฺจ  อนาจิณฺณฺจ  อาจิ...ณานิ  ฯ  ย  อาจิณฺณนฺติ  ทฺวย 
สุสี...ลฺย  วาติ  ทฺวยสฺส  วิเสสน  ฯ  ส.ุ..วาติ  ทฺวย  โหตีติ  กตฺตา  ฯ 
สุนฺทร  สลี  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  โส  สุสโีล  สุสีลสฺส  ภาโว  สุสลียฺ 
ทานาทิปฺุญ  ฯ  นตฺถิ  สีล  ยสฺส  โส  ทุสฺสีโล  ทุสฺสีลสฺส 
ภาโว  ทุสฺสลีฺย  ปาณาติปาตาทิเจตนา  ฯ  เทฺว  วาสทฺทา 
สมุจฺจยา  ฯ  ตเทวาติ  วิปจฺจตีติ  กตฺตา  ฯ  เอวสทฺโท  อนาจิณฺณ 
นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๖๒๒]  กฏ...ปรุิมาน  กมฺมาน  อภาเว  ปฏิสนฺธึ  อากฑฺฒติ  ฯ 
        กฏตฺตากมฺมนฺติ  อากฑฺฒตีติ  กตฺตา  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
ปุนปฺปุน  ลทฺธ  อาเสวน  เยน  กมฺเมน  ต  ลทฺธาเสวน  ฯ 
ลทฺธาเสวนนฺติ  กฏตฺตากมฺมนฺติ  วิเสสน  ฯ  ปุริมานนฺติ  อภาเวติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อภาเวติ  สตีติ  ลกฺขณ  ฯ  สตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ 
น  ภวน  อภาโว  ฯ  ปฏิสนฺธินฺติ  อากฑฺฒตีติ  กมฺม  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๕  
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        [๖๒๓]  อิตีติอาทิ  นิคมน  ฯ  อิติ  เอว...อาสนฺน  วิปจฺจติ 
ตสฺมิมฺป  อาสนฺเน  อสติ  อาจิณฺณ  วิปจฺจติ    ตสฺมิมฺป  อาจิณฺเณ 
อสติ  กฏตฺตากมฺม  วิปจฺจติ  ฯ 
        อิตีติ  ปท  วิปจฺจตีติ  นิทสฺสน  ฯ  ครุกนฺติ  วิปจฺจตีติ 
กตฺตา  ฯ  สพฺพปฐมนฺติ  วิปจฺจตีติ  กิรยิาวิเสสน  ฯ  สพฺพโต 
กมฺมโต  ปม  สพฺพปม  ฯ  ครุเกติ  วิปจฺจตีติ  ภาวสตฺตมี  ฯ 
อสตีติ  ตุลฺยาธิกรณสตฺตมี  ฯ  อาสนฺนนฺติ  วิปจฺจตีติ  กตฺตา  ฯ 
ตสฺมิมฺปติ  อสตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ปสทฺโท  ครกุ  สมฺปณฺเฑติ  ฯ 
อสตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  อาจิณฺณนฺติ  กตฺตา  ฯ  ตสฺมมิฺปติ 
ลกฺขณวนฺต  ฯ  ปสทฺโท  สมฺปณฺฑตฺโถ  ฯ  อสตีติ  วิปจฺจตีติ 
ลกฺขณกิริยา  ฯ  กฏตฺตากมฺมนฺติ  วิปจฺจตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๖๒๔]  อตฺตนา  วุตฺต  ครุก  สพฺพปมนฺตฺยาทิวจน 
อาจริยวจเนน  สาเธนฺโต  อาห  เตนาหตฺยาทึ  ฯ  เตน  ตสฺมา 
อนุกฺกเมน  วิปากทานโต  ปา...นาติ  วจน  อาจริโย  อาห  ฯ 
        เตนาติ  อาหาติ  เหตุ  ฯ  อิติ  วจนนฺติ  อาหาติ  กมฺม  ฯ 
ปริยายสทฺทสฺส  วารการณาทิอเนกตฺถตฺตา  วิปา...อตฺโถติ  วิวรติ  ฯ 
วิปา...นาติ  อตฺโถ  ฯ  วิปากสฺส  ทาน  วิปากทาน  วิปากทานสฺส 
อนุกฺกโม  วิปา...กโม  ฯ  อิตีติ  นิทสสฺน  ฯ  อตฺโถติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๖๒๕]  อฺเสุ  ปกรเณสุ  ปา  าเปนฺโต  อาห 
อภิธมฺมาตฺยาทึ  ฯ  อภิธมมฺา...กตฺวา  อาจริเยหิ  วุตฺต  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๕  
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        อภิ...สติู  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  อภิธมฺมาวตาโร  อาทิ  เยส 
ปกรณาน  ตานิ  อภิ...ทีน ิ ฯ  อาทิสทฺเทน  อภิธมฺมฏีกาทีน 
คหณ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  อาสนฺนโตติ  ปมนฺติ 
อปาทาน  ฯ  อาจิณฺณนฺติ  กตฺวาติ  ปเท  ปกติกมฺม  ฯ  ปมนฺติ 
วิปจฺจนฺตนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  วิปจฺจนฺตนฺติ  วิกติกมฺม  ฯ  กตฺวาติ 
วุตฺตนฺติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  วุตฺตนฺติ  กมฺมวาจก  กิตปท  ฯ 
        [๖๒๖]  อฺสฺมึ  ปกรเณ  วุตฺเต  เอว  วจเน  สติ  กสฺมา 
อิธ  อาสนฺน  ปม  วุตฺตนฺติ  ปุจฺฉ  สนธฺายาห  ยถาตฺยาทึ  ฯ 
ยถา  ปน  โค...สนฺเตสุป  โย  โค  อนฺตมโส  ทุพฺพลชรคโว 
วชทฺวารสฺส  อาสนฺโน  โหติ  โสว  โค...อิมสฺมึ  ปกรเณ  ต 
อาสนฺน  ปม  อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  คจฺฉตีติ  โค  โย  สตฺโต  ฯ 
คมุ  คติมฺหิ  ธาตุสฺสนฺโต  โลโป  ยทาทินา  อปจฺจโย  ปุพฺพ- 
สรโลโป  นเย  ฯ  โคณาน  คโณ  โคคโณ  โคคเณน 
ปริปุณฺโณ  โค...โณ  ฯ  วชนฺติ  เอตฺถ  นิวาสตฺถายาติ  วโช 
คาโว  เอตฺถ  าเน  นิวาสตฺถาย  วชนฺติ  คจฺฉนฺติ  อิติ  ตสฺมา 
ต  าน  วโช  ฯ  วช  คติย  สพฺพโต...วาติ  อ  ฯ  เทวฺ 
กวาฏา  อรนติฺ  ปวตฺตนฺติ  เอตฺถ  าเนติ  ทฺวาร  ฯ  วิวริยิตฺถาติ 
วิวฏ  ย  ทฺวาร  ชเนน  วิวริยิตฺถ  อิติ  ตสฺมา  ต  ทฺวาร 
วิวฏ  ฯ  วิปพฺุโพ  วร  สวรเณ  ภาวกมฺเมสุ  ต  กฺวจิ  ธาตูติ- 
                                        อภิ.๑๖๕  
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อาทินา  รโลโป  โท  ธสสฺ  จาติ  จสทฺเทน  ตสฺส  โฏ  ฯ 
ปรภาเคติ  วชทฺวารโต  อฺสฺมึ  วชปสฺเส  ฯ  ปโร  จ  โส 
ภาโค  จาติ  ปรภาโค  ฯ  ทมิตพฺพาติ  ทมฺมา  เย  ควา  ฯ  ทม ุ
ทมเน  โณฺย  จ  วทมทาทินา  ธาตฺวนฺเตน  สห  ณฺยสฺส 
มมาเทโส  ฯ  ทมฺมา  จ  เต  ควา  จาติ  ทมฺมควา  ตรุณโคณา  ฯ 
พล  เอเตส  โคณาน  อตฺถีติ  พลวา  ฯ  พลวา  จ  เต  ควา 
จาติ  พลวควา  ฯ  ทมฺมควา  จ  พลวควา  จ  ทมฺม...ควา 
อสมาหารทฺวนฺโทฺว  ฯ  ปสทฺโท  อรจิุสูจโน  ฯ  โย  โค  ฯ  วชสฺส 
ทฺวาร  วชทฺวาร  ฯ  อา  สทีตีติ  อาสนฺโน  โย  โค  อา  สมีเป 
สีทติ  นิสีทติ  อิติ  ตสฺมา  โส  โค  อาสนฺโน  ฯ  อาปุพฺโพ 
สท  คตฺยาวสาเน  พุธคมาทิตฺเถ  กตฺตริ  ภิทา...ณา  วา  ธาตฺวนฺเตน 
สห  ตสฺส  อนฺโน  ฯ  อนตฺมโสติ  อนติฺเมน  ปริจฺเฉเทน  ฯ  นตฺถิ 
พล  เอตสฺส  โคณสฺส  อตฺถีติ  ทุพฺพโล  ฯ  ชรตีติ  ชโร  โย 
โคโณ  ฯ  ชร  วโยหานิมฺหิ  สพฺพโต...อ  ฯ  ชโร  จ  โส  คโว 
จาติ  ชรคโว  ฯ  ทุพฺพโล  จ  โส  ชรคโว  จาติ  ทุ...คโว  ฯ 
อปสทฺโท  สมฺภาวโน  ฯ  โสว  โส  เอว  โคโณ  ฯ  สนฺเตสุปติ 
ปสทฺโท  อรจิุสูจโน  ฯ  มรณสฺส  กาโล  มรณกาโล  ฯ  อาสนฺนสฺส 
กมฺมสฺส  ภาโว  อาสนฺนตฺต  ฯ  เอวสทฺโท  อาจิณฺณ  นิวตฺเตติ  ฯ 
อิติ  ตสฺมา  ฯ  อิธาติ  อิมสมฺึ  ปกรเณ  ฯ  ต  อาสนฺน  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๕  
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        ยถา  ปนาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  โคค...ณสฺสาติ  วชสฺสาติ 
วิเสสน  ฯ  วชสฺสาติ  ทฺวาเรติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ทฺวาเรติ  ภาวสตฺตมี  ฯ 
วิวเฏติ  ตุลฺยาธิกรณสตฺตมี  ฯ  ปรภาเคติ  สนฺเตสูติ  อาธาโร  ฯ 
ทมฺม...เวสูติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  สนฺเตสุปติ  นิกฺขมตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ 
โยติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  วชทฺวารสฺสาติ  อาสนฺโนติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อาสนฺโนติ  โยติ  วิเสสน  ฯ  อนฺตมโสติ  ทุ...โวติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  ทพฺุพ...โวปติ  โยติ  วิเสสน  ฯ  โสวาติ  นิกฺขมตีติ 
กตฺตา  ฯ  ปมตรนฺติ  นิกขฺมตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  เอวนฺติ 
อุปเมยฺย  ฯ  ครุกโตติ  อฺเสูติ  อปาทาน  ฯ  อฺเสูติ  กุส... 
เลสูติ  วิเสสน  ฯ  ก.ุ..สูติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  สนฺเตสูติ  เทตีติ 
ลกฺขณกิริยา  ฯ  มร...สาติ  อาสนฺนาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อาสนฺนตฺตาติ  เทตีติ  เหตุ  ฯ  อาสนฺนเมวาติ  เทตีติ  กตฺตา  ฯ 
ปมนฺติ  กิรยิาวิเสสน  ฯ  วิปากนฺติ    เทตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ 
วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  อิธาติ  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  ตนฺติ  วุตฺตนฺติ 
กมฺม  ฯ  ปมนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
        [๖๒๗]  ทฏิธมฺโม...ภาโว  ตตฺถ  ทฏิธมฺเม  สตฺเตน 
วิปา...เสน  เวทิตพฺพ  อิติ  ตสฺมา  กมมฺ  ทฏิ...นีย  ฯ 
        ปสฺสิตพฺโพติ  ทิฏโ  โย  อตฺตภาโว  ปุคฺคเลน 
ปสฺสิตพฺโพ  อิติ  ตสฺมา  โส  อตฺตภาโว  ทฏิโ  ฯ  ทิส  เปกฺขเน 
ภาวกมฺเมสุ  ต  สาสทิสโต  ตสฺส  ริฏโ  จ  ฯ  ธารยตีติ  ธมฺโม 
                                        อภิ.๑๖๕  
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โย  อตฺตภาโว  ปุคฺคเลน  ธาริยติ  อุปลกฺขิยติ  อิติ  ตสฺมา  โส 
อตฺตภาโว  ธมฺโม  ฯ  ทฏิโ  จ  โส  ธมฺโม  จาติ  ทฏิธมฺโม  ฯ 
ทิฏธมฺโมติมสฺส  วิวรณ  ปจฺจ...ภาโวติ  ฯ  อกฺข  จกฺขุนฺทฺริย 
ปฏินสฺสิโต  ปจฺจกฺโข  อตฺตภาโว  ปจฺจกฺโข  หุตฺวา  ภวตีติ 
ปจฺจกฺขภูโต  โย  อตฺตภาโว  ฯ  การณ  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺโน 
ปจฺจุปฺปนฺโน  ฯ  สุขทุกฺข  อทติ  ภกฺขตีติ  อตฺตา  โย 
สภาโว  ฯ  อตฺตติ  ทิฏ ิคติเกหิ  คเหตพฺพากาเรน  ภวติ  ปวตฺตตีติ 
อตฺตภาโว  ฯ  ตตฺถ  ปเทสุ  ปจฺจกฺขภูโตติ  อิท  ทฏิโติ  ปทสฺส 
วิวรณ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺโนติ  อิท  อธิปฺปายวเสน  วิวรณ  ฯ  อตฺต- 
ภาโวติ  อิท  ธมฺโมติ  ปทสฺส  วิวรณ  ฯ  เวทิยติ  อนุภวิยตีติ 
เวทิตพฺพ  ย  กมฺม  สตฺเตน  ฯ  วิท  อนุภวเน  ฯ  อนุภวิยเต 
อนุภวน  วิปากสฺส  อนุภวน  วิ...น  วิปากานุภวนสฺส  วโส 
วิ...โส  ฯ  ทฏิโ  ธมฺโม  ทิฏธมฺโม  ฯ  เวทิตพฺพ  เวทนีย  ฯ 
ย  กมฺม  ปุคฺคเลน  ทิฏธมฺเม  เวทนีย  ต  ท.ิ..นีย  ฯ 
        ทฏิ...ปนฺโนติ  อตฺตภาโวติ  วิเสสน  ฯ  อตฺตภาโวติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ตตฺถาติ  เวทิตพฺพนฺติ  อาธาโร  ฯ  เวทิตพฺพนฺติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  วิปากา...วเสนาติ  เวทิตพฺพนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
อิตีติ  เหตุ  ฯ  ทฏิ...นียนติฺ  สฺา  ฯ 
        [๖๒๘]  ทฏิธมฺมโต  อนนฺตร  อุปฺปชฺชิตฺวา  เวทิตพฺพ 
อุปปชฺชเวทนีย  ฯ  อปเร...เวทนีย  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๕  
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        ทฏิธมฺมโตติ  อนนฺตรนฺติ  อปาทาน  ฯ  อนนฺตรนฺติ  อุป-ฺ 
ปชฺชิตฺวาติ  อาธาโร  ฯ  อุปฺปชฺชิตฺวาติ  เวทิตพฺพนฺติ  ปเท  วิเสสน  ฯ 
เวทิตพฺพนฺติ  สฺ ี  ฯ  อุ...ยนฺติ  สฺา  ฯ  อป...เรติ  ทฺวยสฺส 
วิวรณ  อฺสฺมินฺติ  ฯ  อปเร  อปเรติ  ทฺวย  อเปกฺขิตฺวา 
อฺสฺมึ  อฺสฺมินฺติ  ทฺวเย  วตฺตพฺเพ  ยตฺถ  กตฺถจีติ  วุตฺตตฺตา 
อฺสฺมินฺติ  เอกวจนเมว  วุตฺต  ฯ  ทิฏธมฺมโต  อฺสฺมินฺติ 
วจเนน  อิท  อปราปริยกมฺมมฺป  อนนฺตรภเว  ผล  เทตีติ  าเปติ  ฯ 
ยตฺถ  กตฺถจิ  ยสฺมึ  กสฺมิฺจิ  ฯ  ทิฏธมฺมโตติ  อฺสฺมินฺติ 
อปาทาน  ฯ  อฺ...จีติ  อตฺตภาเวติ  วิเสสน  ฯ  อตฺตภาเวติ 
เวทิตพฺพนฺติ  อาธาโร  ฯ  เวทิตพฺพนฺติ  กมฺมนฺติ  วิเสสน  ฯ  กมมฺนฺติ 
สฺ ี  ฯ  อปโร  จ  อปโร  จ  อปราปโร  ภโว  อปราปโร 
เอว  อปราปริโย  ฯ  ตมธิเตเตติอาทินา  สกตฺเถ  ณิโก  กฺวจิ 
ธาตุอาทินา  กสฺส  โย  ฯ  อปราปริเย  เวทิตพฺพ  อป...นีย  ฯ 
        [๖๒๙]  น  ตสฺส  กมมฺสฺส...สติ  วา  อิติ  เอว  วตฺตพฺพ 
กมฺม  อโหสกิมฺม  ฯ 
        อโหสีติ  กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท  ฯ  น  ตสฺสาตฺยาทิ 
เอวสทฺทสฺส  ผล  ฯ  กมฺมนฺติ  อโหสีติ  กตฺตา  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ 
ตสฺสาติ  วิปาโกติ  สมฺพนโฺธ  ฯ  วิปาโกติ  อโหส.ิ..ตีติ  ปทตฺตเย 
กตฺตา  ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  อิติ  เอวนฺติ  วตฺตพฺพาติ  อากาโร  ฯ 
วตฺตพฺพฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  วตฺตพฺพกมฺม  ฯ  วตฺตพฺพกมฺมนฺติ 
                                        อภิ.๑๖๕  
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สฺ ี  ฯ  อโหสิ  อิติ  เอว  วตฺตพฺพกมฺม  อโหสิกมมฺ  ฯ  กมฺม 
อโหสิ  เอว  อิติ  เอว  วตฺตพฺพกมฺม  อโหสิกมฺม  ฯ  อิติสทฺเทน  จ 
ปุพฺพปทภูเตน  สหปทสฺส  สมาโส  โหติ  น  อโหสีติ  อาขฺยาเตน 
อนฺตฺสฺสามีติ  เอว  ปฏิปนฺนสฺส  ปวตฺต  อินทฺฺริย  อนฺ- 
ตฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติอาทิ  วิย  ฯ  ปรมตฺถสารมฺชุสายฺเจว 
อริยวเสน  กตสตฺเถ  จ  สมาโสติ  วุตฺต  ฯ  ต  วิรุทฺธ  ฯ 
กสฺมา  ฯ  อาขฺยาเตน  สหสมาสาภาวา  ฯ 
        [๖๓๐]    เอว  สทฺทตฺถ  วิจาเรตฺวา  อิทานิ  จตุนฺน  กมฺมาน 
สรูปฺเจว  สภาวฺจ  าเปนฺโต  อาห  ตตฺถาตฺยาทึ  ฯ  ตตฺถ 
เตสุ  จตูสุ  กมฺเมสุ  ปฏิปกฺเขหิ  กตฺตุภูเตหิ  อนภิ...หุตฺวา  ปวตฺตา 
ปมเจตนา  ตสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ผลทายินี  ทิฏธมฺมเวทนีย  นามาติ 
โยชนา  ฯ 
        ปฏิปกฺเขหีติ  ปมเจตนาย  ปฏิปกฺขภูเตหิ  กุสลากุสเลหิ  ฯ 
กุสลาย  อกสุล  ปฏิปกฺข  อกุสลาย  กสุลนฺตฺยตฺโถ  ฯ  ปฏิวิรุทฺธา 
ปกฺขา  ปฏิปกฺขา  ฯ  น  อภิภุยฺยตีติ  อนภิภูตา  ยา  เจตนา 
ปฏิปกฺเขหิ  น  อ...อิติ  ตสฺมา  สา  เจตนา  อนภิภูตา  ฯ 
นอภิปุพฺโพ  ภู  อภิภวเน  ภาวกมฺเมสุ  ต  ฯ  อนภิภูตาย  ภาโว 
อนภิภูตตา  ฯ  ปจฺจยวิเสเสนาติ  วตฺถุคุณาติเรกาทิปจฺจยวิเสเสน  ฯ 
ปจฺจโย  จ  โส  วิเสโส  จาติ  ปจฺจ  เสโส  ฯ  ปฏิลทฺโธ  วิเสโส 
เอตายาติ  ปฏิ...เสโส  เอตาย  ปมเจตนาย  วิเสโส  ปฏิลทฺโธ 
                                        อภิ.๑๖๕  
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อิติ  ตสฺมา  สา  เจตนา  ปฏิลทฺธวิเสสา  ฯ  เอตายาติ  ปฏิลทโฺธติ 
ปเท  กตฺตา  ฯ  ปฏิลทฺธวิเสสาย  ภาโว  ปฏ.ิ..สตา  ฯ  จสทฺโท 
อน...ย  จ  ปฏิ...ย  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  พล  เอติสฺสา  เจตนาย 
อตฺถีติ  พลวา  พลวาย  ภาโว  พลวภาโว  พลวภาว  ปตฺตา 
พ...ปตฺตา  เจตนา  ฯ  สา  วิย  ทิสฺสตีติ  ตาทิโส  โย  ปุพฺพา- 
ภิสงฺขาโร  พลวภาวปฺปตฺตา  สา  ปมเจตนา  วิย  ทิสฺสติ  อิติ 
ตสฺมา  โส  ปุพฺพาภิสงฺขาโร  ตาทิโส  ฯ  ปมเจตนาอุปนิสฺสยภาเวน 
อภิสงฺขโรตีติ  อภิสงฺขาโร  โย  ธมฺโม  ปม...อิติ  ตสฺมา 
โส  ธมโฺม  อภิสงฺขาโร  ฯ  อภิสปุพฺโพ  กร  กรเณ  วิสรุช- 
ปทาทิโต  ณ  ณโลปวุฑฺฒิ  ปุรสม.ุ..เยสุ  จ  กรสฺส  ขโร  ฯ 
ปุพฺโพ  จ  โส  อภิสงฺขาโร  จาติ  ป.ุ..โร  ฯ  พลวภาวปฺปตฺโต 
ปุริมวีถีสุ  ปวตฺโต  อุปนิสฺสยภูโต  กสุ...ธมฺโมตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
วเสนาติ  วสน  สมฺพชฌฺน  วโส  ฯ  สห  อติสเยน  วุตฺตตีติ  สาติสยา 
เจตนา  ฯ  เอวสทฺโท  อนนฺตรภวาทีน  นิวตฺเตติ  ฯ  ผล  เทตีติ 
ผลทายินี  ยา  เจตนา  ฯ  ปมา  จ  สา  เจตนา  จาติ  ป...  นา  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  ปฏิปกฺเขหีติ  อนภิภูตาติ  ปเท  กตฺตา  ฯ 
อน...ย  จาติ  ทฺวย  ปตฺตาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ภาวโยโค  ปน 
ปมเจตนายาติ  ปกฺขิปตพฺโพ  ฯ  ปจฺจ...นาติ  ปฏลิทฺธาติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  พล...ตาติ  ปฐ  นาติ  วิเสสน  ฯ  ตาทิสสฺสาติ  ปุ... 
สาติ  วิเสสน  ฯ  ปุพฺพา...สาติ  วเสนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วเสนาติ 
                                        อภิ.๑๖๕  
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สาติสยาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  สาติสยาติ  ป...นาติ  วิเสสน  ฯ 
หุตฺวาติ  ปวตฺตาติ  วิเสสน  ฯ  ปวตฺตา  ผล...นีติ  ทวฺย  ป... 
นาติ  วิเสสน  ฯ  ตสฺมึ...เวติ  ทายินีติ  อาธาโร  ฯ  ป...นาติ 
สฺ ี  ฯ  ทฏิ...มาติ  สฺา  ฯ 
        [๖๓๑]  ตสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ผลทายินีติ  วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต 
อาห  สา  หิตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  สา  ปมเจตนา  วุตฺต  อิติ 
ตสฺมา  สา  อิเธว  อิมสฺมึ  เอว  อตฺตภาเว  ตสฺสา  เจตนาย  ปุปฺผมตฺต 
วิย  ปว...เทตีติ  โยชนา  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  วุตฺตปฺปกาเรนาติ  อนภิภูตตฺตา 
ปฏิลทฺธวิเสสตฺตาติ  วุตฺตากาเรน  ฯ  วุตฺโต  จ  โส  ปกาโร  จาติ 
วุตฺตปฺปกาโร  ฯ  พล  เอตสฺส  ชวนสนฺตานสฺส  อตฺถีติ  พลวา 
ตสฺมึ  ฯ  ชวนสฺส  สนฺตาโน  ชวนสนฺตาโน  ฯ  คุโณ  จ  โส 
วิเสโส  จาติ  คุณวิเสโส  คุณวิเสเสน  ยุตฺตา  คุณ...ยุตฺตา 
พุทฺธาทโย  ปุคฺคลา  ฯ  อุปกรณ  ปุพฺพกรณ  อุปกาโร  ทานาทิ- 
ปุพฺพกมฺม  ฯ  อุปสทฺโท  เหตฺถ  ปุพฺพกมฺเม  วตฺตติ  ฯ  อปกรณ   
ปทุสฺสนกรณ  อปกาโร  ฯ  อปสทฺโท  ปทุสฺสเน  วตฺตติ  ฯ  อุปกาโร  จ 
อปกาโร  จ  อุปการาปการา  อุป...ราน  วสน  สมฺพชฺฌน 
อุป...วโส  ฯ  ปวตฺตน  ปวตฺติ  อุปการาปการวเสน  ปวตฺติ 
อุป...วตฺติ  ฯ  กุสลาย  ปมเจตนาย  คุณวิเสสยุตฺเตสุ  ปุคฺคเลสุ 
อุปการวสปฺปตฺติ  อกุสลาย  ปมเจตนาย  คุณวิเสสยุตฺเตสุ  อปการ- 
                                                อภิ.๑๖๖  
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วสปฺปตฺตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อลภน  อลาโภ  อาเสวนสฺส  อลาโภ 
อา...โภ  อาเสวนปจฺจยาลาโภ  ฯ  อปปฺ  วิปาก  เอตสฺสา 
เจตนายาติ  อปฺปวิปากา  อปฺปวิปากาย  ภาโว  อปฺปวิปากตา  ฯ 
จสทฺโท  อุป...ยา  จ  อปฺป...ย  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ทฺวินฺน 
สมุโห  ทฺวย  อิตราน  กมมฺาน  ทฺวย  อิตรทฺวย  อุปปชฺชเวทนีย- 
อปราปริยเวทนีย  ฯ  ปวตฺโต  สนฺตาโน  ปวตฺตสนฺตาโน  ฯ  อุปรมน 
วิจเฉทน  อุปรโม  ปวตฺตสนฺตานสฺส  อุปรโม  ปว...ราโม 
ปวตฺตสนฺตานุปรม  อเปกขฺตีติ  ปว...เปกฺข  ย  กมฺม  ฯ  ลภน 
ลาโภ  วิปากสฺส  โอกาสสฺส  ลาโภ  โอ...โภ  โอกาสลาภ 
อเปกฺขตีติ  โอ...เปกฺข  ย  กมฺม  ฯ  จสทฺโท  ปว...ขฺจ 
โอ...ขฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  เอวสทฺโท  อนนฺตรภวาทึ  นิวตฺเตติ  ฯ 
ปุปฺผตีติ  ปุปฺผ  ย  วตฺถุ  ปปฺุผลติ  วิกสติ  อิติ  ตสฺมา  ต  วตฺถ ุ
ปุปฺผ  ฯ  ปุปผฺ  วิกสเน  สพฺพ...วาติ  อ  ฯ  ปุปฺผ  เอว  ปุปฺผ- 
มตฺต  ฯ  มตฺตสทฺโท  ผล  นิวตฺเตติ  ฯ  ปวตฺติวิปากมตฺตนฺติ 
ปวตฺติวิปากเมว  ฯ  วิปจฺจติ  นิปฺผชฺชตีติ  วิปาก  ย  ผล  ฯ 
ปวตฺติย  วิปาก  ปวตฺติวิปาก  ปวตฺติวิปาก  เอว  ปวตฺติวิปากมตฺต  ฯ 
มตฺตสทฺโท  ปฏิสนฺธิวิปาก  นิวตฺเตติ  ฯ  เตน  อภิธมฺมาวตารฏีกาย 
ทิฏธมฺมเวทนียภูตาย  ปน  ปวตฺติวิปากเมว  นิพฺพตฺตติ  โน 
ปฏิสนฺธีติ  วุตฺต  ฯ  นตฺถิ  สมฺปยุตฺตเหตุ  เอตสฺส  ผลสฺสาติ  อเหตุก  ฯ 
ผลตีติ  ผล  ย  วิปาก  ผลติ  นิปฺผชชฺติ  อิติ  ตสฺมา  ต  วิปาก 
                                                อภิ.๑๖๖  
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ผล  ฯ  ผล  นิปฺผตฺติย  สพฺพโต...วาติ  อ  ฯ  อเหตุกฺจ  ต 
ผลฺจาติ  อ...ผล  ฯ  อเหตุผลนฺติ  อิมินา  ปวตฺติวิปากานิ  จกฺขุ- 
วิฺาณาทีนิ  อเหตุกวิปากานิ  เจว  อิฏรูปาทิกา  ปฺจกามคุณ- 
สงฺขาตสมฺปตฺติ  จ  สงฺคหิตา  ฯ 
        สาติ  ปท  น  โหตีติ  ปเท  ปกติกตฺตา  ฯ  วุตฺต...นาติ 
พลวตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  พลวตีติ  ชวนสนฺตาเนติ  วิเสสน  ฯ 
ช...เนติ  ปวตฺตีติ  อาธาโร  ฯ  คุณ...สติู  อุป...ราติ  อาธาโร  ฯ 
อุป...ติยาติ  น  โหตีติ  เหตุ  ฯ  อา...นาติ  อปฺปวิปากาติ  ปเท 
เหตุ  ฯ  อปฺป...ย  จาติ  น  โหตีติ  เหตุ  ฯ  อิตรทฺวยนฺติ  อุปมา  ฯ 
วิยสทฺโท  อุปมาโชตโก  ฯ  ปว...ขฺจาติ  ทฺวย  กมมฺนฺติ  วิเสสน  ฯ 
กมฺมนฺติ  น  โหตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ  อิเธวาติ  เทตีติ 
อาธาโร  ฯ  ปุปฺผมตฺต  วิยาติ  อ...ลนติฺ  วิเสสน  ฯ  ปว... 
มตฺตนฺติ  อเห...ลนฺติ  วิเสสน  ฯ  อ...  ลนฺติ  เทตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๖๓๒]  สตฺตมชวนเจตนา  อุปปชฺชเวทนีย  นามาติ  าเปนฺโต 
อาห  อตฺถสาธิกาติอาทึ  ฯ  อตฺถสาธิกา  ปน  สนฺน.ิ..วิเสสา 
สตฺตมชวนเจตนา  อนนฺตร...นามาติ  อตฺถโยชนา  ฯ 
        อตฺถสาธิกาติ  ทานาทิปาณาติปาตาทิอตฺถสฺส  นิปฺผาทิกา  ฯ 
อตฺถ  สาเธตีติ  อตฺถสาธิกา  ยา  เจตนา  ฯ  ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
สตฺตนฺน  ปูรณา  สตฺตมา  ฯ  ชวเน  ปวตฺตา  เจตนา  ชวนเจตนา  ฯ 
สตฺตมา  จ  สา  ชวนเจตนา  จาติ  สตฺตม...ตนา  ฯ  ทานาทิอตฺถ 
                                        อภิ.๑๖๖  
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ส  สฏุุ  นฏิาเปตีติ  สนฺนิฏาปกา  ยา  เจตนา  ฯ  สนิปุพฺโพ 
า  คตินิวุตฺติมฺหิ  ธาตูหิ  เณณฺยณาตฺยาทินา  ณาเป  ปุพฺพ- 
สรโลโป  นเย  สพฺพ...วาติ  ณฺวุ  อนกา  ยุณฺวูน  ฯ  สนฺนิฏาปกา 
จ  สา  เจตนา  จาติ  สนฺนฏิา...ตนา  สนฺนิฏาปกเจตนา  หุตฺวา 
ภวตีติ  สนฺนิ...ภูตา  ฯ  วุตฺตนเยนาติ  ปจฺจยวิเสเสน  ฯ  วุตฺโต  จ 
โส  นโย  จาติ  วุตฺตนโย  ฯ  ปฏิลทฺโธ  วิเสโส  ยาย  เจตนาย 
สา  ปฏลิทฺธวิเสสา  ฯ  นตฺถิ  อนฺตร  พฺยวสาน๑  เอตสฺส  อตฺตภาวสฺสาติ 
อนนฺตโร  อนนฺตโร  จ  โส  อตฺตภาโว  จาติ  อน...โว  ฯ  วิปาก 
เทตีติ  วิปากทายินี  ฯ 
        อตฺถสาธิกา  สนฺนิ...ภูตา  ปฏิ...สาติ  ปทตฺตย  สตฺต...นาติ 
วิเสสน  ฯ  สตฺต...นาติ  สฺ ี  ฯ  อน...ภาเวติ  ทายินีติ 
อาธาโร  ฯ  วิ...นีติ  สตฺต...ตนาติ  วิเสสน  ฯ  อุป...มาติ 
สฺา  ฯ 
        [๖๓๓]  สตฺตมชวนเจตนา  ปฏิสนฺธึ  ปม  ทตฺวา  ปจฺฉา 
ปวตฺติวิปาก  เทตีติ  าเปนฺโต  อาห  สาติ  อาทึ  ฯ  สา  จ 
สตฺตมชวนเจตนา  ปฏิ...เทติ  ฯ 
        สาติ  เทตีติ  กตฺตา  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  ปฏิสนฺธินฺติ 
ทตฺวาติ  กมฺม  ฯ  ทตฺวาติ  เทตีติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  เอวสทฺโท 
น  อทตฺวาติ  าเปติ  ฯ  ปว...กนฺติ  เทตีติ  กมฺม  ฯ 
๑.  พฺยวธานนฺติ  ยุตฺตตร  ฯ  อฺตฺถป  อีทิโสว  ฯ 

                                                อภิ.๑๖๖  
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        [๖๓๔]  สตฺตมชวนเจตนา  ปฏิสนฺธึ  อทตฺวา  ปวตฺติวิปากทายินี 
ภเวยฺยาติ  กสฺสจิ  สงฺกา  สิยา  ต  นิวาเรนฺโต  อาห  ปฏิสนฺธิยา- 
ตฺยาทึ  ฯ  ปฏิสนฺธิยา  ปน  สตฺตมชวนเจตนาย  อทินฺนาย  สา  เจตนา 
ปว...เทติ  อิติ  วจน  นตฺถิ  ฯ 
        ปฏิสนธฺยิาติ  ภาวสตฺตมี  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  อทินฺนายาติ 
ตุลฺยาธิกรณสตฺตมี  ฯ  ปวตฺติวิปากนฺติ  เทตีติ  กมมฺ  ฯ  อิติ  วจนนฺติ 
นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๖๓๕]  นตฺถีติ  วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห    จุติตฺยาทึ    ฯ 
หิ  สจฺจ  จุติอนนฺตร  าน  อุป...กาโส  ฯ 
        จุติอนนฺตรนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  จุติยา  อนนฺตร  จุติอนนฺตร  ฯ 
หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ  อุ...สาติ  โอกาโสติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  โอกาโสติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อวกสติ  ปติฏาติ  ผล  เอตฺถ  าเนติ  โอกาโส  ฯ 
        [๖๓๖]  อาจริยาน  วาท  าเปนฺโต  อาห  ปฏตฺิยาทึ  ฯ 
ปฏิ...ปน  ตาย  เจตนาย  ทินฺนาย  สา  เจตนา  ชาติ...เทติ  อิติ 
วจน  อาจริยา  วทนฺติ  ฯ 
        ปฏิสนธฺิยาติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ทินฺนายาติ 
ลกฺขณกิริยา  ฯ  ชาติสเตปติ  เทตีติ  อาธาโร  ฯ  ชาติยา  สต 
ชาติสต  ฯ  ปสทฺโท  น  เกวล  อนนฺตรภเว  เทตีติ  ญาเปติ  ฯ 
ปว...กนฺติ  เทตีติ  กมฺม  ฯ  อิติ  วจนนฺติ  วทนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
อาจริยาติ  วทนฺติ  กตฺตา  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๖  
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        [๖๓๗]  ปฺจเจตนา  อปราปรยกมฺม  นามาติ  าเปนฺโต  อาห 
ยถาตฺยาทึ  ฯ  ยถาวุตฺตการณวิรหโตติ  อุปการาปการวสปฺปวตฺติ- 
อาเสวนาลาภการณวิรหโต  ปฏิลทฺธวิเสสอติพลวการณวิรหโต  จ  ฯ 
        ปกาโร  วุตฺโต  ยสฺส  การณสฺส  ต  ยถาวุตฺต  ยถาวุตฺตฺจ 
ต  การณฺจาติ  ยถาวุตฺตการณ  ยถาวุตฺตการณโต  วิรโห  ยถา... 
รโห  ฯ  ทิฏธมฺมเวทนีย  อาทิ  ยสฺส  กมฺมสฺส  ต  ทิฏ... 
ยาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  อุปปชฺชเวทนียสฺส  คหณ    ฯ  ทฏิ...ทีน 
ภาโว  นาม  ทิฏ...ภาโว  ฯ    น  สมฺปชฺชึสูติ  อสมฺปตฺตา  ยา 
เจตนา  ฯ  อาทิ  จ  ปริโยสานา  จ  อาทิ...สานา  อาทิปริโยสานา  จ 
ตา  เจตนา  จาติ  อาทิ...ตนา  ฯ  ปวตฺตึสูติ  ปวตฺตา  ยา 
เจตนา  ฯ  วิปากสฺส  ทาน  วิปากทาน  ฯ  ภวน  ภาโว  อตฺตโน 
ภาโว  สภาโว  อตฺตโน  ปกติ  ฯ  วิปากทาน  เอว  สภาโว  วิปา... 
ภาโว  ฯ  อนุปจฺฉินฺนสฺส  ภาโว  อนุปจฺฉินฺนตฺต  ฯ  ยทากทาจีติ 
ยสฺมึ  กิสฺมิฺจิ  กาเล  ฯ  ลภน  ลาโภ  โอกาสสฺส  ลาโภ  โอกาส- 
ลาโภ  ฯ  ปฏสินฺธิ  จ  ปวตฺติ  จ  ปฏ.ิ..ปวตฺติ  ฯ  อภินิปฺผาเทตีติ 
อภินิปฺผาเทนฺตี  ยา  เจตนา  ฯ 
        ยถา...หโตติ  อสมฺปตฺตาติ  เหตุ  ฯ  ทฏิ...วนฺติ  อสมฺปตฺตาติ 
กมฺม  ฯ  อสมฺปตฺตาติ  เจตนาติ  วิเสสน  ฯ  อาทิ...  นานนฺติ 
มชฺเฌติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  มชฺเฌติ  ปวตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  ปวตฺตาติ 
เจตนาติ  วิเสสน  ฯ  ปฺจกเจตนาติ  สฺ ี  ฯ  วิ...วสฺสาติ 
                                        อภิ.๑๖๖  
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อนุ...ตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อนุ...ตาติ  อภินิปฺผาเทนฺตีติ  เหตุ  ฯ 
ยทากทาจีติ  ลาเภติ  กาลสตฺตมี  ฯ  โอ...เภติ  สตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ 
สตีติ  อภินิปฺผาเทนฺตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  ปฏิสนฺธิปปฺวตฺตีสูติ 
วิปากนฺติ  อาธาโร  ฯ  วิปากนฺติ  อภินิปฺผาเทนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
อภินิปฺผาเทนฺตีติ  เจตนาติ  วิเสสน  ฯ  อป...นามาติ  สฺญา  ฯ 
        [๖๓๘]  สกสก...กมมฺ  นาม  ฯ  สโก  จ  สโก  จ  สกสโก 
สกสกสฺส  กาโล  ส...โล  ฯ  อตฺตโน  อตฺตโน  กาโลตฺยตฺโถ  ฯ 
สกสกกาล  อตีต  ส...ต  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ปุริมาน ิ
จ  ตานิ  กมฺมานิ  จาติ  ปุริ...มานิ  ปุริมกมฺมาน  ทฺวย 
ปุริ...ย  ฯ  ติณฺณ  ปูรณ  ตติย  ฯ  ป  จาติ  นิปาตสมุทาโย  ฯ 
สสรติ  อพฺโพจฺฉินฺน  ปวตฺตีติ  สสาโร  โย  ขนฺธาทิธมฺโม  ฯ 
สปุพฺโพ  สร  ปวตฺติย  วิสรุชปทาทิโต  ณ  ฯ  ปวตฺตน  ปวตฺติ 
สสารสฺส  ปวตฺติ  ส...ติ  ฯ  โวจฺฉิชฺชตีติ  โวจฺฉินฺนา  ยา 
สสารปฺปวตฺติ  ฯ 
        สก...ตนฺติ  ปุร.ิ..จาติ  ทฺวยสฺส  วิเสสน  ฯ  ปรุิ...ป 
จาติ  ปททฺวย  สฺ ี  ฯ  ส...ยาติ  โว...ยาติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ 
โว...ยาติ  ลกขฺณกิริยา  ฯ  อ...มาติ  สฺา  ฯ 
        [๖๓๙]  ปากกาลวเสนาติ  ปทสฺสตฺถ  วิวรนโฺต  อาห 
ปากาตฺยาทึ  ฯ  ปาก...นาติ  ปน  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๖  
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        ปจฺจุปฺปนฺเน  กาเล  ฯ  ตทนนฺตเรติ  ตสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนภวสฺส 
อนนฺตเร  กาเล  ฯ  ยทา  กทาจิ  กาเล  ฯ  ติณฺณ  กมฺมาน  ฯ 
ปริจฺฉินฺโน  กาโล  ปริจฺฉินฺนกาโล  อนุรูโป  ปริจฺฉินฺนกาโล  ยถา... 
กาโล  ยถา...กาลสฺส  วโส  ยถา...วโส  ฯ  อิตรสสฺาติ  อโหสิ- 
กมฺมสฺส  ฯ  โส  ปริจฺฉินฺนกาโล  ตกาโล  ฯ  ตสทฺโท  ห ิ ยถาปริจฺฉินฺน- 
กาล  ปรามสติ  ฯ    ตกาลสฺส  อภาโว  ตกาลาภาโว  ฯ  อถวา  ฯ 
เต  ปริจฺฉินฺนกาลา  ตกาลา  ตกาลาน  อภาโว  ตกาลาภาโว 
ตกาลาภาวสฺส  วสน  สมพฺชฺฌน  ตกา...วโส  ฯ  ปรมตฺถสาร- 
มฺชุสาย  ตตกาลวเสนาติ  วุตฺต  ฯ  ตตนฺติ  วิจฺฉาวจน  น  วตฺตพฺพ  ฯ 
กสฺมา  ฯ  เตส  กาลาน  อภาววเสนาติ  อตฺถสฺส  ยุตฺตตฺตา  ฯ 
จสทฺโท  ยถา...เสน  จ  ตกา...น  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ยถา- 
ปริจฺฉินฺนกาลวเสน  ตกาลาภาววเสน  จาติ  ปททฺวย  ปากกาลวเสนาติ 
ปทสฺส  อตฺถวิวรณ  ฯ  โปฏเก  ปากกาลวเสนาติ  ปากสฺส  กาโล 
ปากกาโล  ปากกาลสฺส  วโส  ปาก...วโส  ฯ 
        ปจฺจุ...กทาจีติ  ปทตฺตย  กาลสตฺตมี  ฯ  อิติ  เอวนฺติ 
ปริจฺฉินฺนาติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  ปุริมานนฺติ  ติณฺณนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ติณฺณนฺติ  กาลาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        [๖๔๐]  นนุ  ปากกลาลวเสนาติ  วุตฺต  ตสฺมา  ต  กาลวเสนาติ 
วตฺตพฺพ  กสฺมา  อภาวาติ  วจน  วุตฺตนฺติ  โจทน  สนฺธายาห 
อโหสิตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  อโหสิกมฺมสฺส  กาลา...หาโร  อตฺถิ  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๖  
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        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  อติกฺกมน  อติกฺกโม  ปรจฺิฉินฺนกาลสฺส 
อติกฺกโม  กาลาติกฺกโม  ฯ  เอวสทฺโท  กาลาติกฺกม  นิวตฺเตติ  ฯ 
โวหรณ  กถน  โวหาโร  โส  โวหาโร  ตโวหาโร  ฯ  อโหส-ิ 
กมฺมนฺติ  ถนนฺตฺยตฺโถ  ฯ  อโห...สาติ  อตฺถีติ  สมฺปทาน  ฯ 
กาลา...โตติ  โวหาโรติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตโวหาโรติ  อตฺถีติ 
กตฺตา  ฯ  โปฏเก  ปากกาลวเสนาติ  ปากสฺส  กาโล  ปากกาโล 
วิปากสฺส  ปริจฺฉินฺนกาโล  ตตกาโล  จ  ตกาลาภาโว  จาติ 
ปากกาโล  เอกเสโส  ปากกาลสฺส  วโส  ปากกาลวโสติ 
วิคฺคโห  ฯ 
        [๖๔๑]  ปากสทฺโท  วิปากสฺส  วาจโกป  อตฺถ ิ านสทฺโท 
จ  การณาทิอเนกตฺถวาจโก  ตสฺมา  ปากฏานวเสนาติ  ปทสฺส 
อตฺถ  าเปนฺโต  อาห  ปากาตฺยาทึ  ฯ  ปากฏา...นาติ  ปน  ฯ 
        ผล  วิปจฺจติ  เอตฺถาติ  วิปจฺจน  ผล  เอตฺถ  าเน 
วิปจฺจติ  นิปฺผชฺชติ  อิติ  ตสฺมา  ต  าน  วิปฺปจฺจน  ฯ  ภวติ 
เอตฺถาติ  ภูมิ  ผล  เอตฺถ  าเน  ภวติ  ปวตฺตติ  อิติ  ตสฺมา 
ต  าน  ภูมิ  ฯ  อปายาทิวิปจฺจนฺจ  สา  ภูมิ  จาติ  วิปจฺจนภูมิ 
วิปจฺจนภูมิยา  วโส  วิ...วโส  ฯ  วิปจฺจนนฺติ  อิมินา  วิปาก 
นิวตฺเตติ  ฯ  ภูมีติ  อิมินา  การณาทึ  นวิตฺเตติ  ฯ  โปฏเก 
ปจฺจติ  เอตฺถาติ  ปาโก  ผล  เอตฺถ  าเน  ปจฺจติ  นปิฺผชฺชติ 
อิติ  ตสฺมา  ต  าน  ปาโก  ติฏติ  เอตฺถาติ  าน  ผล 
                                        อภิ.๑๖๖  
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เอตฺถ  ภูมิย  ติฏติ  อิติ  ตสฺมา  สา  ภูมิ  าน  ปาโก  จ 
ต  านฺจาติ  ปากฏาน  ปากฏานสฺส  วโส  ปากฏานวโสติ 
วิคฺคโห  ฯ 
        [๖๔๒]  นน ุ กมฺมานิ  วุตฺตานิ  ตตฺถาตฺยาทิ  กิมตฺถ 
วุตฺตนฺติ  มนสิกตฺวา  อาห  อิทานิตฺยาทึ  ฯ  อิทานิ...อาทิ 
อาจริเยน  อารทฺธ  ฯ 
        อกุสล  อาทิ  เยส  ตานิ  อกุสลาทีนิ  อกุสลาทีนิ  จ  ตานิ 
กมฺมานิ  จาติ  อ...กมฺมานิ  ฯ  กาเย  ปวตฺต  กมฺม  กายกมฺม 
กายกมฺมสฺส  ทฺวาร  กายกมฺมทฺวาร  อายกมฺมทฺวาร  อาทิ  เยส 
ตานิ  ทฺวารานิ  กาย...รานิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  วจีกมฺมมโนกมฺม- 
ทฺวาราน  คหณ  ฯ  กายกมฺมทฺวาราทีน  วโส  กายกมฺมทฺวาราทิวโส  ฯ 
ปวตฺตน  ปวตฺติ  ฯ  ตนิทฺเทสมุเขนาติ  ปธานภูเตน  ตสฺสา 
กายกมฺมทฺวาราทิวเสน  ปวตฺติยา  นิทฺเทโสติ  อตฺโถ  ฯ  นิทฺทิสน 
ปกาสน  นิทเฺทโส  ตสฺสา  กายกมฺมทฺวาราทิวเสน  ปวตฺติยา 
 ินิทฺเทโส  ตนิทฺเทโส  ตนิทฺเทโส  จ  โส  มุขฺจาติ  ตนฺนิทฺเทส- 
มุข  ฯ  เกสุจิ  โปฏเกสุ  ตนิทฺเทสวเสนาติป  ปาโ  ฯ  วสน 
สมฺพชฺฌน  วโส  ตนิทฺเทสสฺส  วโส  ตนิทฺเทสวโส  ฯ  อยเมว 
ปาโ  อธิปฺปายสฺส  สุวิฺเยฺยตฺตา  สุนฺทรตโร  ฯ  จสทฺโท 
อฏานปฺปยุตฺโต  ฯ  เตส  โส  ปวตฺติฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  เตสนฺติ 
อกุสลาทิกมฺมาน  ฯ  ปาณาติปาโต  อาทิ  เยส  อทินฺนาทานาทีน 
                                        อภิ.๑๖๗  
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เต  ปาณา...ทโย  ฯ  อาทิสทฺเทน  อทินฺนาทานาทีน  ฌานงฺคเภทสฺส 
อาลมฺพนเภทสฺส  จ  คหณ  ฯ  ปาณา...ทีน  วสน  สมฺพชฺฌน 
ปา...วโส  ฯ  ทส  วิธา  ปการา  ทสวิธ  สมาหารทิคุ  ฯ 
ทสวิธ  อาทิ  ยสฺส  เภทสฺส  ต  ทสวิธาทิ  ทสวิธาทิ  จ    โส 
เภโท  จาติ  ทส...เภโท  ฯ  อาทิสทฺเทน  ทานสีลภาวนาวเสน 
ติวิธเภทสฺส  ทานาทิวเสน  ทสวิธเภทสฺส  ฌานงฺคเภเทน  ปฺจวิธ- 
เภทสฺส  อาลมฺพนเภเทน  จตุพฺพิธเภทสฺส  จ  คหณ  ฯ  จสทฺโท 
านปฺปยุตฺโต  ฯ 
        อิทานีติ  อารทฺธนฺติ  กาลสตฺตมี  ฯ  อก.ุ..นนฺติ  ปวตฺตินฺติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  กาย...นาติ  ปวตฺตินฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺตินฺติ 
ทสฺเสตุนฺติ  กมฺม  ฯ  ต...น  จาติ  ทสฺเสตุนฺติ  ปเท  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  เตสนฺติ  เภทนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปาณา...เสนาติ 
ทสวิธาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปาณา...เสนาติ  อิมินา  จิตฺตุปฺ- 
ปาทวเสนาติ  วิเสสน  นิวตฺเตติ  ฯ  ทส...ทฺจาติ  ทสฺเสตุนฺติ 
กมฺม  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ  อารทฺธนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  ตตฺถา...ทีติ 
อารทฺธนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๖๔๓]  อวยวตฺถ  วิจาเรนฺโต  อาห  กายทฺวาเรติอาทึ  ฯ 
กายทฺวาเรติ  ปวตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  ปวตฺตนฺติ  กมฺมนฺติ  วิเสสน  ฯ 
กมฺม  กายกมมฺนฺติ  ทฺวย  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  กาโย  เอว  ทวฺาร  กาย- 
ทฺวาร  ฯ  ทฺวาร  อิธ  กาโยติ  อธิปฺเปตนฺติ  ญาเปตุ  ทฺวาเรติ 
                                        อภิ.๑๖๗  
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ปกฺขิตฺต  ฯ  กายทฺวาเรตฺยาทินา  กาเยน  กต  กมฺม  กายกมฺมนฺติ 
วจนตฺถ  นิวตฺเตติ  ฯ  เอวนฺติ  นิทสฺสน  ฯ  วจี...นติี  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๖๔๔]  ชเนน  ปาณสฺส  สณิก  มนฺท  ปติตุ...ปาโต  ฯ 
        สณิกนติฺ  มนฺทตฺเถ  นิปาโต  ฯ  ปตนตฺถ  ปติตุ  ฯ  อนาคเต  ตุ  ฯ 
อิธ  อติสทฺโท  อติวสทฺทตฺเถ  วตฺตตีติ  าเปตุ  อติวาติ๑  สทฺท 
ปกฺขิตฺต  ฯ  อติวฺเหิ  มาเสหีติ  ปโยเค  วิย  อฺอติวสทฺโท 
อติวิยสทฺทตฺเถ  วตฺตติ  ฯ  อิธ  ปน  สณิก  ปติตุมทตฺวาติ 
วุตฺตตฺตา  อติวาติ  นิปาโต  สีฆตฺเถ  วตฺตตีติ  วิฺายติ  ฯ 
ปาตาปยเต  ปาตน  ฯ 
        ชเนนาติ  อทตฺวา  ปาตนนฺติ  ทฺวเย  กตฺตา  ฯ  ปาณสฺสาติ 
ปาตนนฺติ  กมฺม  ฯ  สณิกนฺติ  ปติตุนฺติ  กริิยาวิเสสน  ฯ  ปติตุนฺติ 
อทตฺวาติ  สมฺปทาน  ฯ  อทตฺวาติ  ปาตนนฺติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ 
อติวาติ  ปาตนนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ปาตน...ปาโตติ  ทฺวย 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อติว  ปาตน  อติปาโต  ปาณสฺส  อติปาโต  ปา...โต  ฯ 
        [๖๔๕]  กาย...หีติ  อทินฺนาติ  กรณ  ฯ  กาโย  จ  วาจา  จ 
กายวาจา  ฯ  อทินฺนสฺสาติ  อาทานนฺติ  กมฺม  ฯ  ทิยตีติ  ทินฺน 
ย  วตฺถุ  ชเนน  ฯ  น  ทินนฺ  อทินฺน  ฯ  อาทิยเต  อาทาน  ฯ 
        [๖๔๖]  เมถุ...สูติ  กาเมสูติ  วิเสสน  ฯ  เมถุนาน  ธมฺโม 
เมถุโน  ฯ  ราคปริโยนทฺธจิตฺตตาย  สทิสาน  อิตฺถปีุริสาน  โผฏฺพฺพ- 
รูปสงฺขาโต  อชฺฌาจาโรติ  อตฺโถ  ฯ  อุภินฺนนฺติ  ปท  มถิุนานนฺติมสฺส 
๑.  อตีวาติ  มฺเ  ฯ  ฏีกาปาโ  ปน  ตาทิโสว  ฯ 
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อตฺถวิวรณ  ฯ  ณราคาติอาทินา  มิถุนสทฺทโต  ณปจฺจโย 
ณโลปวุฑฺฒิ  ฯ  วีติกฺกมิตพฺโพติ  วีติกฺกโม  โย  อชฌฺาจาโร 
สตฺเตหิ  ฯ  เมถุโน  จ  โส  วีติกฺกโม  จาติ  เม...กโม 
เมถุนวีติกฺกโม  อิติ  สงฺขาโต  กถิโต  เม...โต  ฯ  อิมินา  ปเทน 
อฺวตฺถุภาว  นิวตฺเตติ  ฯ  กามิยตีติ  กาโม  โย  โผฏพฺโพ 
สตฺเตหิ  กามิยติ  อิติ  ตสมฺา  โส  โผฏพฺโพ  กาโม  ฯ  กาเมสูติ 
จรณนฺติ  เวสยิกาธาโร  ฯ  จริยเต  จรณ  ลามก  จรณ 
มิจฉาจาโร  ฯ  กาเมสูติ  อารมฺมณ  ฯ  จรณนฺติ  อารมฺมณิก  ฯ  กาเมสุ 
มิจฺฉาจาโรติ  วากฺย  ฯ  เกจิ  ปน  อลุตฺตสมาโสติ  วทนฺติ  ฯ 
        [๖๔๗]  ปาโณติ  อาทีน  สรูป  าเปนฺโต  อาห  ตตฺถาติ- 
อาทึ  ฯ  ตตฺถาติ  เตสุ  ปาณาติปาตาทีสุ  วินิจฺฉโย  ฯ  ปาโณติ 
ปาโณ  นาม  โวหา...ตินฺทฺริย  ฯ 
        ปาโณติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิติสทฺโท  นามวาจโก  ฯ  โวหารโตติ 
สตฺโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  โวหารโตติ  โลกสฺส  กถนโต  ฯ 
สตฺโตติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ปรมตฺถโตติ  ชวิีตินฺทฺริยนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ชีวิตินฺทฺริยนติฺ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        ปาณนฺติ  ชีวนฺติ  เอเตน  สภาเวน  ธมฺมาติ  ปาโณ  ฯ 
ปปุพฺโพ  อณ  ชีวเน  สพฺพโต...วี  วาติ  อ  ฯ  ปาโณ  เอตสฺส 
สตฺตสฺส  อตฺถีติ  ปาโณ  ฯ  สทฺธาทิโต  ณ  ฯ  โวหรณ  กถน 
โวหาโร  ฯ  รูปาทีสุ  สชชฺตีติ  สตฺโต  โย  ปุคฺคโล  ฯ  ปรโม 
                                        อภิ.๑๖๗  
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อวิปรีโต  อตฺโถ  ปรมตฺโถ  ฯ  ชีวิตินทฺฺริยนฺติ  รูปชีวิตินฺทฺริย 
มุขฺยโต  คหิต  นามชีวิตินฺทฺริยมฺป  คหิต  ฯ  ตสฺมึ  หิ  นฏเ 
นามมฺป  นฏเมว  โหติ  ฯ  ชีวิตฺจ  ต  อินฺทฺริยฺจาติ 
ชีวิตินฺทฺริย  ฯ 
        [๖๔๘]  ตสฺมึ...ปาโต  ฯ  ปาโณ  อิติ  สฺา  ปาณสฺา 
ปาณสฺา  เอตสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถติี  ปาณสฺ ี  ฯ  ทณฺฑาทิโต 
 ิอิกอี  ฯ  ปยฺุชิยติ  เอเตนาติ  ปโยโค  ชีวิตินฺทฺริยปุจฺฉินฺทน 
ปุคฺคเลน  เอเตน  สภาเวน  ปยฺุชิยติ  ปวตฺติยติ  อิติ  ตสฺมา 
โส  สภาโว  ปโยโค  กายวจีวิฺตฺติ  ฯ  ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทโก  จ 
โส  ปโยโค  จาติ  ชีวิ...โยโค  ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทกปฺปโยค 
สมุฏาเปตีติ  ชีวิ...ปกา  ยา  เจตนา  ฯ  หนตีติ  วธกา  ยา 
เจตนา  ฯ  วธกา  จ  สา  เจตนา  จาติ  วธ...ตนา  ฯ 
        ตสฺมึ  ปาเณติ  สฺ ิโนติ  อาธาโร  ฯ  ปาณสฺ ิโนติ 
เจตนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ชวิี...ปกาติ  วธ...ตนาติ  วิเสสน  ฯ 
วธ...ตนาติ  สฺ ี  ฯ  ปาณาติปาโตติ  สฺา  ฯ 
        [๔๖๙]  ปรภณฺเฑ...อทินฺนาทาน  ฯ  ปรสฺส  ภณฺฑ  ปรภณฑฺ  ฯ 
ตถา  ปรภณฑฺ  อิติ  สฺา  ตถาสฺา  ตถาสฺา  เอตสฺส 
อตฺถีติ  ตถาสฺ ี  ฯ  ต  ปรภณฺฑ  อาทิยตีติ  ตทาทายโก  โย 
ปโยโค  ฯ  ตทาทายโก  จ  โส  ปโยโค  จาติ  ต...โค 
                                        อภิ.๑๖๗  
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ตทาทายกปฺปโยค  สมฏุาเปตีติ  ตทา...ปกา  ฯ  วาติ  ปวตฺตตีติ 
เถโน  โย  ชโน  โจรกมฺเม  วาติ  ปวตตฺติ  อิติ  ตสมฺา  โส 
ชโน  เถโน  โจโร  ฯ  วา  คมเน  กาเล  วตฺตมานาตีเต  ณฺวาทโยติ 
ณปจฺจโย  กวฺจิ  ธาตุอาทินา  วาสฺส  เถ  ฯ  เถนสฺส  ภาโว 
เถยฺย  เถยฺยฺจ  สา  เจตนา  จาติ  เถยฺยเจตนา  ฯ 
        ปรภณฺเฑติ  สฺ ิโนติ  อาธาโร  ฯ  ตถาสฺ ิโนติ 
เจตนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตทา...ปกาติ  เถ...นาติ  วิเสสน  ฯ 
เถ...ตนาติ  สฺ ี  ฯ  อทนิฺนาทานนฺติ  สฺา  ฯ 
        [๖๕๐]  อส...จาโร  นาม  ฯ  สต  ธมฺโม  สทฺธมฺโม 
สทฺธมฺมสฺส  ปฏิปกฺโข  อสทฺธมฺโม  อสทฺธมฺมสฺส  เสวน  อสทฺธ... 
วน  อสทฺธมมฺเสวนสฺส  วโส  อสทฺธ...วโส  ฯ  กายทฺวาเร 
ปวตฺตา  กาย...วตฺตา  ฯ  น  คมนียนฺติ  อคนฺตพฺพ  ย  าน 
อฺเหิ  ปุริเสหิ  น  คมนีย  อิติ  ตสฺมา  ต  ฐาน  อคนฺตพฺพ  ฯ 
อคนฺตพฺพฺจ  ต  านฺจาติ  อคนฺตพฺพฏาน  ฯ  อคนฺตพฺพฏาน 
นาม  มาตุรกฺขิตาทโย  ทส  ธนกฺกีตาทโย  ทสาติ  วีสติ  อิตฺถีโย 
อฺเส  ปุรสิาน  อคนฺตพฺพฏาน  นาม  ฯ  วีติกฺกมตีติ  วีติกฺกมา 
ยา  เจตนา  ฯ  อคนฺตพฺพฏาเน  วีติกฺกมา  อค...กมา 
อคนฺตพฺพฏานวีติกกฺมา  จ  สา  เจตนา  จาติ  อค...ตนา  ฯ 
        อส...เสนาติ  วีติกฺกมาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  กาย...วตฺตาติ 
อค...ตนาติ  วิเสสน  ฯ  อ...นาติ  สฺ ี  ฯ  กาเม...นามาติ 
สฺา  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๗  
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        [๖๕๑]  สุราปานมฺป  เอตฺเถว  กาเมสุ  มิจฺฉาจาโรติ  ปเท 
สงฺคยฺหตีติ  วจน  อาจริยา  วทนฺติ  กสฺมา  รส...ภาวโต  ฯ 
        สุเรน  สุรนามเกน  ชเนน  กตา  ปานชาติ  สุรา  ตทฺธิตวิคฺคโห  ฯ 
ยทาทินา  อปจฺจโย  ปุน  อา  ฯ  ปวิยเต  ปาน  สรุาย  ปาน 
สุราปาน  ฯ  ปสทฺโท  สมปฺณฺฑนตฺโถ  ฯ  เตน  น  เกวล 
เมถุนวีติกฺกเม  มิจฺฉาจาโร  นามาติ  าเปติ  ฯ  เอวสทฺโท  อฺ 
ปท  นิวตฺเตติ  ฯ  รสนฺติ  ต  สตฺตา  อสฺสาเทนฺตีติ  รโส  รโส 
อิติ  สงฺขาโต  รสสงฺขาโต  ฯ  กามิยตีติ  กาโม  ฯ  มจฺิฉา  จรณ 
มิจฺฉาจาโร  มิจฺฉาจารสฺส  ภาโว  มิจฺฉาจารภาโว  ฯ  ภาวโยโค 
ปน  สุราปานสฺสาติ  ปกฺขิปตพฺโพ  ฯ 
        สุราปานมฺปติ  สงฺคยฺหตีติ  กมฺม  ฯ  เอตฺเถวาติ  สงฺคยฺหตีติ 
อาธาโร  ฯ  อิตีติ  วทนฺตีติ  กมฺม  ฯ  รสสงฺขาเตติ  กาเมติ 
วิเสสน  ฯ  กาเมติ  มิจฺฉาจาราติ  อาธาโร  ฯ  มิจฺฉาจารภาวโตติ 
สงฺคยฺหตีติ  ปเท  เหตุ  วทนฺตีติ  ปเทป  เหตุ  ฯ  สงฺิคาลสุตฺตฏีกาย 
ปน  สุราปานมฺป  กมฺมปโถเยวาติ  วุตฺต  ฯ 
        [๖๕๒]  กาย...ทฺวาเรติ  ปน  ฯ  กาเยนาติ  ผนฺทมาน- 
กาเยน  ฯ  วิฺายเต  วิฺาปน  อธิปฺปายสฺส  วิฺาปน 
อธิ...ปน  ฯ  สยนฺติ  อตฺตนา  ฯ  จสทฺโท  วิฺาปนโต  จ 
วิฺเยฺยตฺตา  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  วิฺายตีติ  วิฺเยฺยา  ยา 
วิฺตฺติ  สตฺเตหิ  ฯ  วิฺเยฺยาย  ภาโว  วิฺเยฺยตฺต  ฯ  กาเยน 
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วิฺาเปตีติ  กายวิฺตฺติ  ยา  ธมฺมชาติ  กาเยน  ผนฺทมาน- 
กาเยน  ปเรหิ  อธิปฺปาย  วิฺาเปติ  อิติ  ตสฺมา  สา  กาย- 
วิฺตฺติ  ฯ  กมฺมสาธน  ฯ  กายวิฺตฺติ  อิติ  สงฺขาต  กาย...ต  ฯ 
อภิกฺกมน  ปรุโต  กมน  อภิกฺกโม  อาทิ  เยส  ปฏิกกฺมาทีน 
ตานิ  อภิกฺกมาทีนิ  อภิกฺกมาทีนิ  ชเนตีติ  อภิ...นก  อภิกฺกมาท-ิ 
ชนกฺจ  ต  จิตฺตฺจาติ  อภิ...จิตฺต  อภิกฺกม...จิตฺตโต 
ชายตีติ  อภิ...จิตฺตชา  ฯ  วาโย  เอว  ธาตุ  วาโยธาตุ  ฯ  อภิ... 
จิตฺตชา  จ  สา  วาโยธาตุ  จาติ  อภิ...ธาตุ  อภิ...ธาตุยา 
อธิโก  อภิ...ธิโก  อภิกฺกม...ธิโก  จ  โส  กลาโป  จาติ 
อภิ...ลาโป  ฯ  วิกรณ  วิกาโร  วิกาโร  หุตฺวา  ภวตีติ 
วิการภูโต  ฯ  สนถฺมฺภิยเต  สนถฺมฺภน  ฯ  สปุพฺโพ  ถภิ  ถมฺเภ 
นนฺทาหีทิ  ยุ  ฯ  สนฺถมฺภน  อาทิ  เยส  การณาทีน  ตานิ  สนฺถมฺ- 
ภนาทีนิ  ฯ  อฺมฺเน  สห  ผล  กโรตีติ  สหการี  ย 
การณ  อฺ...อิติ  ตสฺมา  ต  การณ  สหการี  ฯ  ตสฺสีล...วี 
จาติ  จสทฺเทน  ณี  ฯ  สหการี  จ  ต  การณฺจาติ  สห...รณ 
สหการิการณ  หุตฺวา  ภวตีติ  สห...ภูต  ย  ธมฺมชาต  ฯ  หตฺถาทีนิ 
โจเปติ  จาเลตีติ  โจปโน  โย  กาโย  ฯ  จุป  จลเน  กตฺตุ... 
สุ  จ  อฺเสุ  จ  ฯ  โจปโน  จ  โส  กาโย  จาติ  โจปนกาโย 
โจปนกายสฺส  ภาโว  โจป...โว  ฯ  ตตฺถ  ปเทสุ  โจปโนติ 
ปเทน  ผนทมานกาย  นิวตฺเตติ  ฯ  กมมฺานนฺติ  ปาณาติปาตาทิ- 
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กมฺมาน  ฯ  ปวตฺตน  ปวตฺติ  ปวตฺติยา  มุข  การณ  ปว...มุข 
ปวตฺติมุขสฺส  ภาโว  ปว...โว  ฯ  จสทฺโท  โจป...โต  จ 
ปว...โต  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  กาโย  เอว  ทฺวาร  กายทฺวาร 
กายทฺวาร  อิติ  สงฺขาต  กาย...ขาต  ฯ  กายทฺวารสงฺขาเตติ 
อิมินา  วจีมโนกมฺมทฺวาร  นิวตฺเตติ  ฯ  กมฺมาน  ทฺวาร  กมฺมทฺวาร  ฯ 
กายทฺวารสงฺขาเตติ  อิท  กายทฺวาเรติ  ปทสฺส  อตฺถวิวรณ  ฯ 
กมฺมทฺวาเรติ  ปธานปท  ปกฺขิตฺต  ฯ  กสฺมา  ปกฺขิตฺตนฺติ  ปุจฺฉา  ฯ 
กมฺมทฺวาร  โจปนกายภาวโต  กมฺมาน  ปวตฺติมุขภาวโต  จ 
กายทฺวารนฺติ  วุตฺตนฺติ  ญาปนตฺถ  ปธานปท  ปกฺขิตฺต  ฯ  นน ุ
กายสงฺขาตกมฺมทฺวาเรติ  วตฺตพฺพนฺติ  ปุจฺฉา  ฯ  น  วตฺตพฺพ  เอว 
วุตฺเต  สติ  โจปน...โต  จาติ  ปเท  เหตุทฺวย  นานาปเท 
สมฺพชฺเฌยฺย  ต  ปน  เหตุทฺวย  กายทฺวารสงฺขาเตติ  เอกปเทเยว 
สมฺพชฺฌติ  ตสฺมา  ต  น  วตฺตพฺพนฺติ  ฯ 
        กาเยนาติ  ปท  วิฺาปนาติ  ปเท  กรณ  ฯ  อธิ...โตติ 
กายวิฺตฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  สยฺจาติ  วิฺเยฺยตฺตาติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  กาเยนาติ  วิฺเยฺยตฺตาติ  กรณ  ฯ  วิฺเยฺยตฺตาติ 
กายวิฺตฺตีติ  เหตุ  ฯ  กาย...เต  วิการภูเต  สห...ภูเต  กา... 
เตติ  จตุปฺปท  กมฺมทฺวาเรติ  วิเสสน  ฯ  อภิ...ปสฺสาติ  วิการาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  สนฺถ...ทีนนติฺ  การณาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ 
โจป...วโต  ปว...วโตติ  ทฺวย  กายทฺวาราติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ตตฺถ 
                                                อภิ.๑๖๗  
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โจปน...วโตติ  อิมินา  วิฺตฺติยา  ภายภาวเหตุ  าเปติ  ฯ  ปว... 
วโตติ  อิมินา  ทฺวารภาวเหตุ  าเปติ  ฯ  กมฺมานนฺติ  ปวตฺตีติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  กาย...ขาเตติ  กมฺมทฺวาเรติ  วิเสสน  ฯ  กมฺมทฺวาเรติ 
วุตฺติโตติ  อาธาโร  ฯ 
        [๖๕๓]  นนุ  สา  วิฺตฺติ  ตตกมฺมสหคตจิตฺตุปฺปาเทเนว 
ชนิยติ  กสฺมา  สา  วิฺตฺติ  ตสฺส  กมฺมสฺส  ปวตฺติมุขภาเวเนว 
วตฺตุ  ลพฺภตีติ  โจทน  สนฺธายาห  กิฺจาปตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ 
ตต...ตฺติ  กฺิจาป  ชนิยติ  ตถาป  ตสฺสา  วิฺตฺติยา  ตถา 
ปวตฺตมานาย  ตสมุ...กายกมฺมาทิโวหาโร  กายกมฺมาทินาม  โหติ 
อิติ  ตสฺมา  สา  วิฺตฺติ  ตสฺส  กมฺมสฺส  ปวตฺติ...ตุ  ลพฺภตีติ 
โยชนา  ฯ 
        กิฺจาปติ  ครหตฺเถ  นิปาโต  ฯ  หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ  ตานิ 
ตานิ  กมฺมานิ  ตตกมฺมานิ  ตตกมฺเมหิ  สหคโต  ตต...คโต 
ตตกมฺมสหคโต  จ    โส  จิตฺตุปฺปาโท  จาติ  ตต...ปาโท  ฯ 
เอวสทฺโท  อฺ  กตฺตาร  นิวตฺเตติ  ฯ  ตถาปติ  ครหตฺเถ 
นิปาโต  ฯ  ตถาติ  เตน  กมฺมาน  ปวตฺติมุขภาเวน  ฯ  ต  วิฺตฺตึ 
สมุฏาเปตีติ  ตส...ปก  ตสมุฏาปกฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  ตส... 
กมฺม  ฯ  กายกมฺม  อาทิ  ยสฺส  วจีกมฺมสฺส  ต  กายกมฺมาทิ  กาย- 
กมฺมาทีน  โวหาโร  นาม  กาย...หาโร  ฯ  ปวตฺติยา  มุข  การณ 
ปวตฺติมุข  ปวตฺติมุขสฺส  ภาโว  ปว...ภาโว  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๗  
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        กิฺจาปติ  นิปาโต  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  ตต...เนวาติ 
ชนิยตีติ  กตฺตา  ฯ  สา  วิฺตฺตีติ  ชนิยตีติ  กมฺม  ฯ  ตถาปติ 
นิปาโต  ฯ  ตสฺสาติ  ปว....นายาติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ตถาติ  ปว.... 
นายาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปว...นายาติ  โหตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ 
ตสมุ...มสฺสาติ  กาย...หาโรติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  กาย...หาโรติ 
โหตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  ลพฺภตีติ  เหตุ  ฯ  สาติ  ลพฺภตีติ  กมฺม  ฯ 
ตสฺสาติ  ปวตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปว...นาติ  วตฺตุนฺติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  วตฺตุนฺติ  ลพฺภตีติ  สมฺปทาน  ฯ 
        [๖๕๔]  กายทฺวาเร  วุตฺติโตติ  เอตฺตก  วตฺตพฺพ  พาหุลฺล- 
วุตฺติโตติ  ปท  กิมตฺถ  วุตฺตนฺติ  ปุจฺฉ  สนฺธายาห  กายทฺวาเรติ- 
อาทึ  ฯ  กาย...เยว  วจเน  วุตฺเต  ยทิ  กมฺม  กายทฺวาเร 
วุตฺติโต  กายกมฺม  นาม  เอว  สติ  กมมฺ...น  สิยา  ฯ  กถ  น 
สิยาติ  มนสิกตฺวา  อาห  กายทฺวาเร  หีติอาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ 
กายทฺวาเร  ปวตฺต  กมฺม  กายกมฺม  อิติ  วุจฺจติ  กาย...ภูต 
ทฺวาร  กายทฺวาร  อิติ  วุจฺจตีติ  โยชนา  ฯ  กายทฺวาเร  ปวตฺต 
กมฺม  กายกมมฺ  กายกมฺมสฺส  ปวตฺติมุขภูต  ทฺวาร  กายทฺวารนฺติ 
วจน  วตฺตพฺพ  โหตุ  กสมฺา  ปน  กมมฺทฺวารววตฺถาน  น  สิยาติ 
มนสิกตฺวา  อาห  ปาณาตฺยาทึ  ฯ  ปาณา...อาณาเปนฺตสฺส 
ปุคฺคลสฺส  กาย...อิติ  ตสฺมา  ทฺวาเรน...น  สิยา  ตถา... 
กโรนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  วจี...อิติ  ตสฺมา  กมฺเมน...น  สิยา  อิติ 
                                        อภิ.๑๖๘  
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อย...อิติ  ตสฺมา  พาหุ...ทสฺเสตุ  พาหุลฺลวุตฺติโตติ  วจน 
อาจริเยน  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        กาย...เยวาติ  วุตฺเตติ  ปเท  ลกขณวนฺต  ฯ  เอวสทฺโท 
พาหุลฺลวุตฺติโตติ  ปท  นวิตฺเตติ  ฯ  วุตฺเตติ  ปจฺจุปฏเยฺยาติ  ปเท 
ลกฺขณกิริยา  ฯ  ยทีติ  ปรกิปฺโป  ฯ  เอวนฺติ  สตีติ  ลกฺขณ  ฯ  สตีติ 
น  สิยาติ  ลกขฺณกิริยา  ฯ  กมฺม...ถานนติฺ  น  สิยาติ  กตฺตา  ฯ 
กมฺมฺจ  ทฺวารฺจ  กมฺมทฺวาร  กมฺมทฺวารสฺส  ววตฺถาน  กมฺม.... 
ถาน  ฯ  กายทฺวาเรติ  ปวตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  หิสทโฺท  ทฬฺหี  ฯ  ปวตฺตนฺติ 
วุจฺจตีติ  กมฺม  ฯ  กายกมมฺนฺตีติ  วุจฺจตีติ  อากาโร  ฯ  กายกมฺมสฺส 
จาติ  ปวตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  จสทฺโท  วากฺยนฺตรารมฺโภ  ฯ  ปวตฺติ- 
มุขภูตนฺติ  วุจฺจตีติ  กมฺม  ฯ  ปวตฺติยา  มุข  ปวตฺติมุข  ปวตฺติ- 
มุข  หุตฺวา  ภวตีติ  ปวตฺติมุขภูต  ฯ  กายทฺวารนฺตีติ  วุจฺจตีติ 
อากาโร  ฯ  ปาณา...ทิกนติฺ  อาณาเปนฺตสฺสาติ  กมฺม  ฯ  ปาณาติ- 
ปาโต  อาทิ  ยสฺส  กมฺมสสฺ  ต  ปาณาติปาตาทิก  ฯ  กฺวจิ  สมาสาทินา 
กาคโม  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  วาจายาติ  อาณาเปนฺตสฺสาติ 
กรณ  ฯ  วจติ  ชโน  เอตาย  ธมฺมชาติยาติ  วาจา  ฯ  อาณาเปนฺ- 
ตสฺสาติ  กายกมฺมนฺติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  อาณาเปตีติ  อาณาเปนฺโต 
โย  ปุคฺคโล  ฯ  กายกมฺมนฺติ  ปวตฺตตีติ  กตฺตา  ฯ  วจีทฺวาเรปติ 
ปวตฺตตีติ  อาธาโร  ฯ  ปสทฺโท  กายทฺวาร  อเปกฺขติ  ฯ  อิตีติ  น 
สิยาติ  เหตุ  ฯ  ทฺวาเรนาติ  ววตฺถานนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  กมมฺ... 
                                        อภิ.๑๖๘  
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ถานนฺติ  น  สิยาติ  กตฺตา  ฯ  ตถาสทฺโท  อุปสหรณตฺโถ  ฯ  มุสา- 
วาทินฺติ  กโรนฺตสฺสาติ  กมฺม  ฯ  มุสาวาโท  อาทิ  ยสฺส  ต  มุสา- 
วาทาทิ  ฯ  กายวิกาเรนาติ  กโรนฺตสฺสาติ  กรณ  ฯ  กายสฺส  วิกาโร 
กายวิกาโร  ฯ  กโรตีติ  กโรนฺโต  โย  ปุคฺคโล  ฯ  กโรนฺตสฺสาติ 
ว...มนฺติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  กา...เรปติ  ปวตฺตตีติ  อาธาโร  ฯ  ปสทโฺท 
สมฺปณฺฑนตฺโถ  ฯ  โส  วจีทฺวาร  อเปกฺขติ  ฯ  อิตีติ  น  สิยาติ  เหตุ  ฯ 
กมฺเมนาติ  ววตฺถานนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทฺวาร...ถานมฺปติ  ฯ  สิยาติ 
กตฺตา  ฯ  ทฺวารสฺส  ววตฺถาน  ทฺวารววตฺถาน  ฯ  ปสทฺโท  กมฺม- 
ววตฺถาน  อเปกฺขติ  ฯ  อิตีติ  อยนฺติ  ปทสฺส  สรูป  ฯ  อยนฺติ  โจทนาติ 
วิเสสน  ฯ  โจทนาติ  ปจฺจุปฏเยฺยาติ  กตฺตา  ฯ  ปจฺจุปฏเยฺยาติ 
ปติฏเยฺย  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  พาหุลฺลวุตฺติยาติ  ววตฺถานนฺติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  พหุลสฺส  กมฺมสฺส  ภาโว  พหุลฺล  ฯ  วตฺตน 
วุตฺติ  ฯ  พาหุลฺเลน  วุตฺติ  พาหุลฺลวุตฺติ  ฯ  ววตฺถานนฺติ  ทสฺเสตุนฺติ 
กมฺม  ฯ  ววตฺถานนฺติ  กมมฺทฺวารววตฺถาน  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ  าปนตฺถนฺติ 
วุตฺตนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  พาหุ...โตติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๖๕๕]  พาหุลฺลวุตฺติยา  ววตฺถานนฺติ  วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต 
อาห  กายกมฺมนฺตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  กายกมฺม  กาย...ปวตฺตติ 
วจีทฺวาเร  อปฺป  ปวตฺตติ  ตสฺมา...ภาโว  วิย  ตถา...ปวตฺตติ 
อิตรานิ  กมมฺานิ  น  ปวตฺตนฺติ  ตสฺมา...วิย  อิติ  ตสฺมา 
กมฺม...วิพนฺโธ  นตฺถ ิ อิติ  อย  เอตฺถ  พาหุลฺลวุตฺติโตติ  วจเน 
อธิปฺปาโยติ  โยชนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๘  
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        กายมฺมนฺติ  ปวตฺตตีติ  กตฺตา  ฯ  หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ  กายทฺวาเร- 
เยวาติ  ปวตฺตตีติ  อาธาโร  ฯ  เอวสทโฺท  วจีทฺวาร  นิวตฺเตติ  ฯ 
พาหุลฺลนฺติ  ปวตฺตตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  อปฺปนฺติ  ปวตฺตตีติ  กิริยา- 
วิเสสน  ฯ  วจีทฺวาเรติ  ปวตฺตตีติ  อาธาโร  ฯ  กาย...นโตติ  อิท 
ตสฺมาติ  ปทสิส  อตฺถทสฺสน  ฯ  ตสฺมาติ  อิท  ปวตฺตนโตติ  อตฺถ 
ปรามสติ  ฯ  กายทฺวาเรเยวาติ  ปวตฺตนโตติ  อาธาโร  ฯ  เอวสทฺโท 
วจีทฺวาร  นิวตฺเตติ  ฯ  พาหุลฺลนฺติ  ปวตฺตนโตติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
ตสฺมา  ปวตฺตนโตติ  สิทโฺธติ  เหตุ  ฯ  กายกมฺมภาโวติ  สิทฺโธติ 
กตฺตา  ฯ  กายกมฺมสฺส  ภาโว  กายกมมฺภาโว  ฯ  วน...ทีนนฺติ 
ภาโวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วเน  จรตีติ  วนจรโก  โย  ชโนฯ  วน- 
จรโก  อาทิ  เยส  สงฺคามาวจราทีน  เต  วนจรกาทโย  วนจรกาทีน 
ภาโว  นาม  วน...ภาโวฯ  วน...ภาโวติ  อุปมา  ฯ  วิยาติ  อุปมา- 
โชตโก  ฯ  ตถาสทฺโท  อุปสหรณตฺโถ  ฯ  กายกมฺมเมวาติ  ปวตฺตตีติ 
กตฺตา  ฯ  เอวสทฺโท  วจีกมฺม  นิวตฺเตติ  ฯ  เยภุยฺเยนาติ  ปวตฺตตีติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  กายทฺวาเรติ  ปวตฺตตีติ  อาธาโร  ฯ  นาติ 
ปวตฺตนฺตีติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อิตรานีติ  ปวตฺตนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ตสฺมา  อิท 
ปวตฺตนโตติ  ปเทน  ตุลฺยาธิกรณ  ฯ  กายกมฺมสฺสาติ  ปวตฺตนโตติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  เยภุยฺเยนาติ  ปวตฺตนโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  เอตฺเถ- 
วาติ  ปวตฺตนโตติ  อาธาโร  ฯ  เอวสทฺโท  วจีทฺวาร  นิวตฺเตติ  ฯ 
ปวตฺตนโตติ  สิทฺโธติ  เหตุ  ฯ  กาย...ภาโวติ  สิทฺโธติ  กตฺตา  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๘  
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กายกมฺมทฺวารสฺส  ภาโว  กายกมฺมทฺวารภาโว  ฯ  สทิฺโธติ  กตฺตุ- 
วาจก  กิตปท  ฯ  พฺราหฺมณคามาทีนนฺติ  ภาโวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  พฺรหฺมุโน 
อปจฺจ  พฺราหฺมโณ  ตทฺธติวิคฺคโห  ฯ  วา  ณปจฺเจ  กฺวจาทิ- 
มชฺฌุตฺยาทินา  ทีโฆ  เตสุ...เทสา  จ  นาคโม  จ  เตสุ  วุฑฺฒิตฺยาทินา 
ณาเทโส  ฯ  คายนฺติ  เอตฺถาติ  คาโม  ชนา  เอตฺถ  เทเส  คายนฺติ 
อิติ  ตสฺมา  โส  เทโส  คาโม  ฯ  เค  สทฺเท  ขฺยาทิโต  มน  อทโต  วาติ 
มน  กฺวจิ  ธาตุอาทินา  เอสฺส  อา  ฯ  พฺราหฺมณาน  คาโม  พฺราหฺมณ- 
คาโม  พฺราหฺมณคาโม  อาทิ  เยส  อมฺพวนาทีน  ตานิ  พฺราหฺมณ... 
ทีนิ  ฯ  พฺราหฺมณ...คาโมติ  อุปมา  ฯ  พราหมณคามาทีน  ภาโว 
นาม  พฺราหฺมณ...ภาโว  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  อิตีติ 
นตฺถีติ  เหตุ  ฯ  กมฺม...เนติ  วิพนฺโธติ  อาธาโร  ฯ  กมฺมฺจ 
ทฺวารฺจ  กมฺมทฺวาร  กมฺมทฺวารสฺส  ววตฺถาน  กมฺม...ถาน  ฯ 
โกจีติ  วิพนฺโธติ  วิเสสน  ฯ  วิพนฺโธติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  วิพนฺธติ 
พาธติ  นิวาเรตีติ  วิพนฺโธ  โย  สภาโว  ฯ  อิตีติ  อยนฺติ  สรูป  ฯ 
อยนฺติ  อธิปฺปาโยติ  วิเสสน  ฯ  เอตฺถาติ  อธิปฺปาโยติ  อาธาโร  ฯ 
อธิปฺปาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๖๕๖]  มุสาติ    ปน  ฯ  ภวติ  วิชฺชตีติ  ภูต  ย  วตฺถ ุ ฯ 
น  ภูต  อภูต  อวิชฺชมาน  ฯ  มุสาติ  นปิาโต  อภูตตฺเถ  วตฺตติ  ฯ 
วสติ  เอตฺถ  ผลนฺติ  วตฺถุ  ฯ  วตฺถูติ  อิมินา  วจน  นิวาเรติ  ฯ 
อภูตนฺติ  วตฺถุนฺติ  วิเสสน  ฯ  วตฺถุนติฺ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๘  
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        [๖๕๗]  ชนา  เอเตน  สภาเวน  ต  อภูต  วตฺถุ  ตจฺฉโต 
วทนฺติ  อิติ  ตสฺมา  โส  สภาโว  มุสาวาโท  ฯ 
        ตนฺติ  วทนฺติ  กมฺม  ฯ  ตจฺฉโตติ  วทนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ตจฺฉน  ตถน  ตจฺฉ  ฯ  ตจ  ตเถ  วชาทินา  โน  ฯ  ตจฺฉโตติ  อิมินา 
อตจฺฉ  นิวตฺเตติ  ฯ  เอเตนาติ  วทนฺตีติ  กรณ  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ 
มุสา  วทนฺติ  เอเตนาติ  มุสาวาโท  ฯ  กิตนฺตทุติยาตปฺปุริโส  ฯ 
        [๖๕๘]  ยา  ธมฺมชาติ  สามคฺคิย  ปสติ  ส...ปติ  วา 
ยา  ธมฺมชาติ  ปย...โรติ  อิติ  ตสฺมา  สา  ธมฺมชาติ  ปสุณา  ฯ 
        สจุ...ปตีติ  อิท  ปสตีติ  ปทสฺส  อตฺถวิวรณ  ฯ  ปสตีติป  ฯ 
นิคฺคหิตาคโม  ฯ  สามคฺคิยนฺติ  สจุณฺเณตีติ  กมฺม  ฯ  สมคฺคสฺส 
ภาโว  สามคฺคิย  ฯ  ตุสทฺเทน  ณิโย  ฯ  สจุณฺเณตีติ  อิท  ธาตฺ- 
วตฺถวเสน  วิวรณ  ฯ  วิกขิฺปตีติ  อิท  อธิปฺปายวเสน  วิวรณ  ฯ 
ปยภาวนฺติ  กโรตีติ  ปกติกมฺม  ฯ  สฺุนฺติ  กโรตีติ  วิกติกมฺม  ฯ 
วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ 
        ปสติ  สามคฺคิย  สจุณฺเณติ  วิกฺขิปตีติ  ปสุณา  ยา  วาจา  ฯ 
ปส  สจุณฺณเน  ย ุ ฯ  ปยภาว  สฺุ  กโรตีติ  ปสุณา  ยา 
วาจา  ฯ  รูป  ปุพฺเพ  วุตฺตนยเมว  ฯ 
        [๖๕๙]  ยา  วาจา  อตฺตานมฺป  ปรมฺป  ผรุส  จณฺฑ  กโรติ 
วา  ยา  วาจา  กกโจ  วิย  ขรสมฺผสฺสา  อิติ  ตสฺมา  สา 
วาจา  ผรุสา  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๘  
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        อตฺตา...รมปติ  ทฺวย  กโรตีติ  ปกติกมฺม  ฯ  ผรุสนฺติ 
กโรตีติ  วิกติกมฺม  ฯ  จณฺฑตาย  ผรุโส  ฯ  ก  อิติ  กจติ  ปาฏยตีติ 
กกโจ  โย  ขโร  ก  อิติ  กจติ  ปาฏยติ  อิติ  ตสฺมา  โส 
ขโร  กกโจ  ทารุอาทิจฺเฉทโก  อโยมยปุกรณวิเสโส  ฯ  กสทฺทปุ- 
ปโท  กจ  ปาฏเน  สพฺพ...วาติ  อ  ฯ  ขร  สมฺผสฺสตีติ  ขร- 
สมฺผสฺสา  ยา  วาจา  ชน  ขร  จณฺฑ  สมฺผสฺสติ  อิติ  ตสฺมา 
สา  วาจา  ขรสมฺผสฺสา  ฯ  ขรสทฺทุปปโท  สปุพฺโพ  ผุส  ผุสเน 
สพฺพ...วาติ  อ  ปุน  อา  ฯ  กกโจ  อิติ  อุปมา  ฯ  วิยาติ  ฯ 
อุปมาโชตโก  ฯ  ขร...สาติ  ยา  วาจาติ  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ 
วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ 
        ปมนเย  ผรุส  กโรตีติ  ผรุสาติ  ตทฺธิตวิคฺคโห  ฯ  ยา  วาจา 
ผรุส  กโรติ  อิติ  ตสฺมา  สา  วาจา  ผรุสา  ฯ  ยทาทินา  ผรุส- 
สทฺทโต  อ  ฯ  ทุติเย  ขรสมฺผสฺสาติ  ผรุสา  ยา  วาจา  ขรสมฺผสฺสา 
อิติ  ตสฺมา  สา  วาจา  ผรุสา  ฯ  กิตกสปทวิคฺคโห  ฯ  ผุส  ผุสเน 
อิตฺถิยมติยโว  วาติ  อ  ปุพฺพาทินา  ผการสฺส  อุการโต  อปนยน 
เตสุ  วุฑฺฒิอาทินา  มชฺเฌ  ราคโม  ปุน  อา  ฯ 
        [๖๖๐]  ย  วจน  ส...เสติ  อิติ  ตสมฺา  ต  วจน  สมฺผ 
อตฺตโน...กฺิจิ  วจน  ชโน  เอเตน  ธมฺเมน  ต  วจน  ปลปติ 
อิติ  ตสฺมา  โส  ธมฺโม  สมฺผปฺปลาโป  ฯ 
        สอุปสคฺโค  สุขหิตวาจโกติ  าเปนฺโต  อาห  สุข  หิตฺ- 
                                        อภิ.๑๖๘  
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จาติ  ฯ  สุขยตีติ  สุข  ย  ธมฺมชาต  ฯ  หิโนติ  ปวตฺตตีติ  หิต 
ย  ปโยชน  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  ผลธาตุสฺส๑  นปิฺผตฺติวิกสน- 
วิสรณาทิอเนกตฺถตฺตา  วิสรตีติ  วิวรติ  ฯ  วิสรตีติ  อิท  ธาตฺวตฺถ- 
วเสน  วิวรณ  ฯ  วินาเสตีติ  อิท  วิสรตีติ  ปทสฺส  อธิปฺปายวเสน 
วิวรณ  ฯ  สปุพฺโพ  ผล  วิสรเณ  กฺวิ  จ  ธาตฺวนฺตสฺส  โลโป 
กฺวิมฺหิ  ฯ  อตฺต...กิฺจีติ  อิท  ลทฺธาปน  ฯ  จสทโฺท  สมุจฺจโย  ฯ 
น  อุปฺการ  อนุปการ  ฯ  สมฺผสทฺทุปปโท  ปปุพฺโพ  ลป  กถเน 
สพฺพ...วาติ  อ  ฯ  สุข  หติฺจาติ  ทฺวย  ผรตีติ  กมมฺ  ฯ  อิตีติ 
เหตุ  ฯ  อตฺต...สฺจาติ  อนุปการนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  อนุปการนฺติ 
ยกิฺจีติ  วิเสสน  ฯ  ยกิฺจีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ตนฺติ  ปลปตีติ 
กมฺม  ฯ  เอเตนาติ  ปลปตีติ  กรณ  ฯ  อิตีติ  เหตุ  ฯ 
        [๖๖๑]  มุสาวาทาทีน  สรูป  าเปนฺโต  อาห  ตตฺถตฺยาทึ  ฯ 
ตตฺถ  มุสาวาทาทีสุ  อภูต...มสฺส  ปุคฺคลสฺส  ตถา...วาโท  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  อภูตนฺติ  วตฺถุนฺติ  วิเสสน  ฯ  วตฺถุนติฺ 
วิฺาเปตูติ  กมฺม  ฯ  ภูตโตติ  วิฺาเปตูติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ปรนฺติ  วิฺาเปตูติ  กมฺม  ฯ  วิฺา...สาติ  เจตนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
วิฺาเปตุ  กาเมตีติ  วิฺา...กาโม  โย  ปุคฺคโล  ฯ  ตถา... 
ปกาติ  เจตนาติ  วิเสสน  ฯ  วิฺาเปตีติ  วิฺาปโน  โย  ปโยโค  ฯ 
เตนากาเรน  วิฺาปโน  ตถาวิฺาปโน  ตถาวิฺาปโน  จ  โส 
ปโยโค  จาติ  ตถา...โยโค  ตถา...โยค  สมุฏาเปตีติ  ตถา... 
๑.  ฏีกายมฺปน  ผรตีติ  ทิสฺสติ  ฯ 

                                                อภิ.๑๖๙  
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ปกา  ยา  เจตนา  ตถา...เปติ  อิติ  ตสฺมา  สา  เจตนา  ตถา... 
ปกา  ฯ  เจตนาติ  สฺ ี  ฯ  มุสาวาโทติ  สฺา  ฯ 
        [๖๖๒]  มุสาวาโท  เอวรูโป  จ  กมฺมปโถติ  าเปนฺโต  อาห 
โสตฺยาทึ  ฯ  โส  มุสาวาโท  ปรสฺส...อิตโร  มุสาวาโท  กมฺมเมว  ฯ 
        โสติ  โหตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  ปรสสฺาติ  อตฺถาติ  สมฺพนฺโธ 
เภทาติ  ปเทป  สมฺปทาน  ฯ  อตฺถ...วาติ  โสติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ 
ภิชฺชน  เภโท  อตฺถสฺส  เภโท  อตฺถเภโท  อตฺถเภท  กโรตีติ 
อตฺถเภทกโร  โย  มุสาวาโท  ฯ  เอวสทฺโท  อตฺถเภทากร 
นิวตฺเตติ  ฯ  กมฺมปโถติ  โหตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ  ปชชฺนฺติ  เอเตนาติ  ปโถ 
สตฺตา  เอเตน  การณภูเตน  กมฺเมน  อปาย  ปชชฺนติฺ  คจฺฉนฺติ  อิติ 
ตสฺมา  ต  กมฺม  ปโถ  ฯ  ปท  คติย  สมาทีหิ  ถมา  กฺวจิ  ธาตุ- 
ตฺยาทินา  ทโลโป  ฯ  กมมฺเมว  ปโถ  กมฺมปโถ  ฯ  อิตโรติ  สฺญี  ฯ 
กมฺมเมวาติ  สฺา  ฯ  เอวสทฺโท  ปถ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๖๖๓]  ปเรส  เภท...ตาย  วา  อตฺต...ย  วา  ปร...วาจา  ฯ 
        ปเรสนติฺ  เภทน...ยาติ  ทฺวเย  สมพฺนฺโธ  ฯ  เภท...ย  วาติ 
ทฺวย  สมุฏาปกาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ภิชฺชเต  เภทน  เภทน 
กาเมตีติ  เภทนกาโม  โย  ปุคฺคโล  ฯ  เภทนกามสฺส  ภาโว 
เภท...มตา  ฯ  ปยน  สิเนหน  ปโย  อตฺตนิ  ปโย  อตฺตปโย 
อตฺตปย  กาเมตีติ  อตฺต...กาโม  อตฺตปยกามสฺส  ภาโว  อตฺต... 
มตา  ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  โส  เภท...ย  วา  อตฺต...ย 
                                        อภิ.๑๖๙  
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วาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ภิชชฺน  เภโท  ปเรส  เภโท  ปรเภโท 
ปรเภท  กโรตีติ  ปรเภทกโร  โย  ปโยโค  ฯ  วจี  เอว  ปโยโค 
วจีปโยโค  ปรเภทกโร  จ  โส  วจีปโยโค  จาติ  ปร...โยโค 
ปร...ค  สมุฏาเปตีติ  ปร...ปกา  ยา  เจตนา  ฯ  สงฺกลิิสฺสตีติ 
สงฺกิลิฏา  ยา  เจตนา  ฯ  สปุพฺโพ  กลิสิ  พาธเน  พุธคมาทิตฺเถ 
กตฺตริ  สาทสิ...ทีหิฏโ  ฯ  สงฺกิลฏิา  จ  สา  เจตนา  จาติ 
สงฺกิ...ตนา  ฯ 
        ปร...ปกาติ  เจตนาติ  วิเสสน  ฯ  สงฺกิ...ตนาติ  สฺ ี  ฯ 
ปสุณาวาจาติ  สฺา  ฯ 
        [๖๖๔]  สา  ปสุณาวาจา  ทฺวีสุ  ชเนสุ  ภินฺเนสุเยว  กมฺมปโถ  ฯ 
        สาปติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ปสทฺโท  มุสาวาท  อเปกฺขติ  ฯ  ทฺวีสติู 
ลกฺขณวนฺต  ฯ  ภินฺเนสุเยวาติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  เอวสทฺโท  อภินนฺ 
นิวตฺเตติ  ฯ  กมฺมปโถติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๖๖๕]  ปรสฺส...วาจา  ฯ  ปรสฺสาติ  มมฺมาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
มรนฺติ  อเนนาติ  มมฺม  สตฺตา  อเนน  าเนน  มรนฺติ  อิติ 
ตสฺมา  ต  าน  มมฺม  ยสมฺึ  ตาลิเต  น  ชีวติ  ต  ฯ  มร 
ปาณจาเค  ขฺยาทิโต  มน  อทโต  วาติ  มน  กฺวจิ  ธาตูติอาทินา 
นการโลโป  ปรเทฺว  ฯ  ฉิทฺทน  เฉโท  มมฺมสฺส  เฉโท  มมฺมจฺ- 
เฉโท  มมฺมจฺเฉท  กโรตีติ  มมฺมจฺเฉทกโร  โย  ปโยโค  ฯ 
มมฺมจฺเฉทกโร  จ  โส  วจีปโยโค  จาติ  มมฺม...โยโค  มมฺม... 
                                        อภิ.๑๖๙  
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ปโยค  สมฏุาเปตีติ  มมฺม...ปกา  ยา  เจตนา  ฯ  มมฺมจฺ- 
เฉทกรวจีปโยคสมุฏาปกาติ  อิท  อิธ  วจีกมฺมาธิการตฺตา  วุตฺต  ฯ 
อฏสาลินิย  ปน  มมฺมจฺเฉททกายวจีปโยคสมุฏาปกาติ  อิท 
ทฺวารสสนฺทนาธิการตฺตา  วุตฺต  ฯ  เอโก  อนฺโต  โกฏาโส  เอกนฺโต 
เอกนฺเตน  ผรุสา  เอกนฺตผรุสา  เอกนฺตผรุสา  จ  สา  เจตนา 
จาติ  เอกนฺตผรุสเจตนา  ฯ  เอวสทฺโท  อผรุส  นิวตฺเตติ  ฯ 
        มมฺม...ปกาติ  เจตนาติ  วิเสสน  ฯ  เอกนฺตผรุสเจตนาติ 
สฺญี  ฯ  ผรสุวาจาติ  สฺญา  ฯ 
        [๖๖๖]  กสฺมา  เอก...วาจาติ  วุตฺต  นนุ  จิตฺตสณฺหตาย 
สติ  ผรุสวาจา  นาม  สิยาติ  โจทน  สนฺธาย  วุตฺตมตฺถ  ทฬฺห  กโรนฺโต 
อาห  น  หิตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  จิตฺต...นาม  น  โหติ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  สาติ  ตนุกโรตีติ  สณฺห  ย  จิตฺต  ฯ 
สา  ตนุกรเณ  ยทาทินา  ณฺหปจฺจโย  ฯ  จิตฺต  สณฺห  ยสฺส 
ปุคฺคลสฺส  โส  จิตฺตสณฺโห  จิตฺตสณฺหสฺส  ภาโว  จิตฺตสณฺหตา  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  จิตฺตสณฺหตายาติ  สตีติ  ลกขฺณวนฺต  ฯ 
สตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  ผรสุวาจา  นามาติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๖๖๗]  สีตา...ลาโป  นาม  ฯ  สีตานามิกาย  กฺาย 
อาหรณ  สีตาหรณ  สีตาหรณ  อาทิ  เยส  ภารตยุทธฺาทีน  เต 
สีตาหรณาทโย  ฯ  ภารตรฺโ  ยุทฺธ  ภารตยุทฺธ  ฯ  น  อตฺถา 
อนตฺถา  ฯ  สีตาหรณาทโย  จ  เต  อนตฺถา  จาติ  สีตา...นตฺถา 
                                        อภิ.๑๖๙  
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สีตา...อนตฺเถ  วิฺาเปตีติ  สีตา...ปโน  สีตา...ปโน  จ  สา 
ปโยโค  จาติ  สีตา...โยโค  สีตา...โยค  สมุฏาเปตีติ  สีตา... 
ปกา  ยา  เจตนา  ฯ 
        สีตา...ปกาติ  สงฺกิ...ตนาติ  วิเสสน  ฯ  สงฺกิ...ตนาติ 
สฺ ี  ฯ  สมผฺปฺปลาโปติ  สฺา  ฯ 
        [๖๖๘]  โส  ปน  สมผฺปฺปลาโป  ปเรหิ...ปโถ  ฯ 
        โสติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ปเรหีติ  คหิเตติ 
กตฺตา  ฯ  ตสมฺึ  อตฺเถติ  ตสฺมึ  วจเน  ฯ  ตสฺมึ  อตฺเถติ  คหิเตติ 
ลกฺขณวนฺต  ฯ  คหิเตเยวาติ  ลกฺขณกิรยิา  ฯ  เอสทฺโท  อคฺคหิต 
นิวตฺเตติ  ฯ  กมฺมปโถติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๖๖๙]  วจี...ทฺวาเรติ  ปน  ฯ  ยา  ธมฺมชาติ  วาจาย... 
เปติ  สยฺจ  ปุคฺคเลน  วาจาย...กมฺมทวฺาเรติ  โยชนา  ฯ 
        วาจายาติ  วจเนน  ฯ  วุจฺจเตติ  วาจา  ยา  กถา  ชเนน  ฯ 
จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  วุจฺจเตติ  วจี  ยา  กถา  ชเนน  ฯ 
วจ  วิฺตฺติย  วาจาย๑  อิตฺถิ...วาติ  อ  ปุน  อี  ฯ  วาจาย 
วิฺาเปตีติ  วจีวิฺตฺติ  ฯ  วุจฺจเตติ  วจี  ฯ  ภิชฺชน  เภโท  ฯ 
วจิยา  เภโท  วจีเภโท  วจีเภท  กโรตีติ  วจีเภทกโร  วจี- 
เภทกโร  จ  โส  ปโยโค  จาติ  วจี...โยโค  วจีเภท..โยค 
สมุฏาเปตีติ  วจี...ปก  ย  จิตฺต  ฯ    วจี...กฺจ  ต  จิตฺตฺจาติ 
วจี...จิตฺต  ฯ  สมุฏาตีติ  สมุฏานา  ยา  ปวี  ฯ 
๑.  วจ  วิยตฺติย  วาจายนฺติ  สทฺทนีติ  ฯ 

                                        อภิ.๑๖๙  
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วจีเภท...จิตฺตโต  สมฏุานา  วจี  านา  ฯ  ปวี  เอว  ธาตุ 
ปวีธาตุ  ฯ  วจีเภท...สมุฏานา  เอว  ปวีธาตุ  วจี...ธาตุ 
วจีเภท...ธาตุยา  อธิโก  วจี...ธาตฺวาธิโก  วจี...ธิโก  จ  โส 
กลาโป  จาติ  วจี...ลาโป  ฯ  วาจงฺค  โจเปติ  ผนฺทาเปตีติ  โจปนา 
ยา  วิฺตฺติ  ฯ  วทนฺติ  เอตายาติ  วาจา  สตฺตา  เอตาย  ธมฺม- 
ชาติยา  วจน  วทนฺติ  อิติ  ตสฺมา  สา  ธมฺมชาติ  วาจา  ฯ  โจปนา 
เอว  วาจา  โจปนวาจา  โจปนวาจาย  ภาโว  โจป...ภาโว  ฯ 
กมฺมานนฺติ  มุสาวาทาทีน  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  วจีทฺวาร- 
สงฺขาเตติ  อิท  วจีทฺวาเรติ  ปทสฺส  อตฺถวิวรณ  ฯ  กมฺมทฺวาเรติ 
ปธานปท  ปกฺขิตฺต  ฯ  เสส  กสฺมา  ปกฺขิตฺตนฺติอาทิปุจฺฉาวิสชฺชน 
เหฏา  วุตฺตานุสาเรน  เวทิตพฺพ  ฯ 
        วาจายาติ  วิฺาเปตีติ  กรณ  ฯ  อธิปฺปายนฺติ  วิฺาเปตีติ 
กมฺม  ฯ  สยฺจาติ  วิฺายตีติ  กมฺม  ฯ  วาจายาติ  วิฺายตีติ 
กรณ  ฯ  อิตีติ  วจีวิฺตฺตีติ  ปเท  เหตุ  ฯ  วจี...เต  วิการภูเต 
วจี...เตติ  ปทตฺตย  กมฺมทวฺาเรติ  ปทสฺส  วิเสสน  ฯ  วจี... 
ปสฺสาติ  วิการาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  โจป...โต  ปว...โต  จาติ  ทฺวย 
วจีทฺวาราติ  ปเท  เหตุ  ฯ  กมฺมานนฺติ  ปวตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
กมฺมทฺวาเรติ  วุตฺติโตติ  อาธาโร  ฯ 
        พาหุลฺลวุตฺติโตติ  อิท  วจน  วุตฺตนยเมว  ฯ  วุตฺโต  นโย 
ยสฺส  วจนสฺส  ต  วุตฺตนย  ฯ  เอวสทฺโท  สนฺนฏิานตฺโถ  ฯ 
                                        อภิ.๑๖๙  
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        [๖๗๐]  ยา  ธมฺมชาติ  ปร...จินฺตติ  อิติ  ตสฺมา  สา 
ธมฺมชาติ  อภิชฺฌา  ฯ 
        ปรสมปฺตฺตินฺติ  ฌายตีติ  กมฺม  ฯ  ปรสฺส  สมฺปตฺติ 
ปรสมฺปตฺติ  ฯ  อภิสทฺโท  อภิมุขภาเว  วตฺตติ  น  วิสิฏาทีสูติ 
าเปนฺโต  อภิมุขนฺติ  วิวริ  ฯ  อภิมุขนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ฌาย- 
ตีติมสฺส  อตฺถวิวรณ  จินฺเตตีติ  ฯ  โลภวเสนาติ  จินฺเตตีติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  โลภสฺส  วโส  โลภวโส  ฯ  อิมินา  วิตกกฺวเสน  จินฺตน 
นิวตฺเตติ  ฯ  จินฺเตตีติ  อิท  เฌธาตุสฺส  หึสาทิวาจกตฺตา  เจว 
ฌาธาตุสฺส  ฌายนาทิวาจกตฺตา  จ  ฌายตีติ  ปทสฺส  อตฺถวิวรณ  ฯ 
อภิปุพฺโพ  เฌ  จินฺตาย  อิตฺถิ...วาติ  อ  เต  อาวายา  การิเต 
เอการสฺส  อาโย  ปุน  อา  ฯ  ฌาธาตุ  จินฺตาย  อิตฺถิย...โว  วา 
อาการนฺตานมาโย  ฯ 
        [๖๗๑]  หิตสุข  เอเตน  สภาเวน  พฺยาปชฺชติ  วินาเสติ  อิติ 
ตสฺมา  โส  สภาโว  พฺยาปาโท  ฯ 
        หิตฺจ  สุขฺจ  หิตสุข  ฯ  วิอาปุพฺโพ  ปท  วินาสเน 
สพฺพ...วาติ  อ  ฯ 
        [๖๗๒]  ยา  ธมฺมชาติ  มิจฺฉา...อิติ  ตสฺมา  สา  ธมฺมชาติ 
มิจฺฉาทิฏ ิ  ฯ 
        มิจฺฉาติ  วิปรีตตฺถวาจโก  นิปาโต  ตสฺมา  วิปรตีโตติ 
วิวรติ  ฯ  สพฺพาสมิตยาทินา  มิจฺฉาสทฺทโต  นาโลโป  ฯ  วิปรีตโตติ 
ปสฺสตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
                                                อภิ.๑๖๙  
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        [๖๗๓]  ตตฺถาตฺยาทิ  สรูปาปนตฺถ  ฯ  ตตฺถ  อภิชฺฌาทีสุ  อโห 
อห    ปฏเมิ  วต  เอกนฺเต  อิท  ภณฺฑ  มน  สิยา  อิติ...ภิชฺฌา  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  อโหติ  ปฏนตฺเถ  นิปาโต  ฯ  วตาติ 
เอกนฺตตฺเถ  ฯ  อิทนฺติ  สยิาติ  กตฺตา  ฯ  มมาติ  สิยาติ  สมฺปทาน  ฯ 
อิติ  เอวนฺติ  อภิ...นนฺติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  ปร...นนติฺ  สฺ ี  ฯ 
ปรสฺส  ภณฺฑ  ปรภณฺฑ  ปรภณฺฑสฺส  อภิชฺฌายน  จินฺตนยน๑ 

ปร...น  ฯ  อภิชฺฌาติ  สฺา  ฯ 
        [๖๗๔]  สา  อภิชฺฌา  ปร...โหติ  ฯ  สาติ  โหตีติ  ปกติ- 
กตฺตา  ฯ  ปรภณฺฑสฺสาติ  นามเนนาติ  กมฺม  ฯ  อตฺตโนติ  นามเนนาติ๒ 

สมฺปทาน  ฯ  นามเนเนวาติ  กมฺมปโถติ  ตติยาวิเสสน    ฯ  นามาปยเต 
นามนฯ  เอวสทฺโท  อนามน  นิวตฺเตติ  ฯ  กมฺมปโถติ  โหตีติ 
วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๖๗๕]  อโห  ปฏเมิ  วต  เอกเสน  อย...พฺยาปาโท  ฯ 
        อโหติ  นิปาโต  ฯ  วตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อยนฺติ  สตฺโตติ 
วิเสสน  ฯ  สตฺโตติ  วินสฺเสยฺยาติ  กตฺตา  ฯ  อิติ  เอวนฺติ  มโน- 
ปโทโสติ  นทิสฺสน  ฯ  มโนปโทโสติ  สฺ ี  ฯ  มน  ปทุสฺสติ 
วินาเสติ  วิการมาปาทยตีติ  มโนปโทโส  โย  โกโธ  ฯ 
        [๖๗๖]  นตฺถิ...ทฏิ ิ  ฯ  ทินฺน  ทนิฺนผล  นตฺถ ิ ฯ  นตฺถ ิ ทนิฺน 
อิติ  อาทิ  ยสสฺ  นยสฺส  โส  นตฺถ ิ ทินนฺนฺติอาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน 
นตฺถิ  ยฏินฺติ  อาทีน  คหณ  ฯ  วิปรตีโต  ทสฺสน  วิปริตทสฺสน  ฯ 
๑.  จินฺตยนนฺต ิ มฺเ  ฯ    ๒.  ฏีกายมฺปน  นมเนเนวาติ  ทิสฺสติ  ฯ 

                                        อภิ.๑๗๐  
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        นตฺถ.ิ..ทินาติ  นเยนาติ  วิเสสน  ฯ  นเยนาติ  ทสฺสนนฺติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  วิปรีตทสฺสนนฺติ  สฺ ี  ฯ 
        [๖๗๗]  ติสฺโสว  ทฏิ ิโย  กมฺมปถา  น  เสสาติ  าเปนฺโต 
อาห  เอตฺถาติอาทึ  ฯ  เอตฺถ  ปน  เอติสฺส  มิจฺฉาทิฏ ิย  นตฺถ.ิ.. 
เภโท  ฯ 
        เอตฺถาติ  นิทฺธารณ    ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  นตฺถ ิ
ทินฺนนฺติอาทินา  นเยน  ปวตฺตา  นตฺถิกา  ฯ  นตฺถิ  สตฺตาน  สงฺ- 
กิเลสาย  วา  โวทานาย  วา  เหตูติ  ปวตฺตา  อเหตุกา  ฯ  สพฺพโต  โก  ฯ 
นตฺถิ  กโรโต  กริิยตีติ  ปวตฺตา  อกิริยา  ฯ  นตฺถิกา  จ  อเหตุกา 
จ  อกิริยา  จ  นตฺถิ...ริยา  นตฺถิก...ริยา  เอว  ทิฏ ิโย 
นตฺถิ...ทิฏ ิโย  ฯ  เอวสทฺโท  อฺญา  ทิฏ ิโย  นิวตฺเตติ  ฯ 
กมฺมปถสฺส  เภโท  กมฺมปถเภโท  ฯ 
        นตฺถ.ิ..เยวาติ  เภโทติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  กมฺมปถเภโทติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๖๗๘]  อิเมส  อกุสลกมฺมปถาน  องฺคาทิววตฺถาปนวเสน 
วิตฺถาโร  อฺตฺถ  คเหตพฺโพติ  าเปนฺโต  อาห  อิเมส  ปนตฺยาทึ  ฯ 
อิเมส  ปน  ทสนฺน  อกุสลกมฺมปถาน  อ...ทฏพฺโพ  ปณฺฑิเตน  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  องฺคติ  คเมติ  าเปตีติ  องฺค  ย 
การณ  ฯ  อค  คติมฺหิ  สพพฺโต...วาติ  อ  ปุพฺเพ  พินฺทาคโม  ฯ 
องฺค  อาทิ  เยส  สมฏุานาทีน  ตานิ  องฺคาทีน  องฺคาทีน 
                                                อภิ.๑๗๐  
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ววตฺถาปน  องฺคาทิ...ปน  องฺคา...ปนสฺส  วโส  องฺคา...วโส  ฯ 
ตตฺถ  องฺคนฺติ  ปาณาติปาตสฺส  ปาโณ  ปาณสฺ ิตา  วธกจิตฺต 
อุปกฺกโม  เตน  มรณนฺติ  ปฺจ  องฺคานีติอาทิก  องฺค  เวทิตพฺพ  ฯ 
ตตฺถ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ปรมตฺถโชติกาทิปกรเณ  ฯ  อาคโต 
นโย  อาคตนโย  ฯ 
        อิเมสนฺติ  ปปฺโจติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  องฺคา...เสนาติ  ปปฺโจติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ปปฺโจติ  ทฏพฺโพติ  กมฺม  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถาติ 
อาคตาติ  อาธาโร  ฯ  อาค...นาติ  ทฏพฺโพติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๖๗๙]  อฺ...ยาติ  ปน  ฯ  อฺตฺราติ  วินาสทฺทตฺเถ 
นิปาโต  น  สพฺพนามสทฺโท  ตสฺมา  วินาปติ  วิวริ  ฯ  กาย... 
ตินฺติ  วินาปติ  กมฺม  ฯ  วินาปติ  วุตฺติโตติ  วิเสสน  ฯ  อปสทฺโท 
วิฺตฺติยา  อวินาภาว  อเปกฺขติ  ฯ  ต...อตฺโถติ  อิท  อธิปฺปายวเสน 
วุตฺต  ฯ  ต  วิฺตฺติทฺวย  อส...อิติ  อตฺโถ  ฯ 
        [๖๘๐]  วิฺตฺตึ  วชฺเชตฺวา  มนสฺมึเยว  ปวตฺตา  อภิชฺฌา- 
ทโย  มโนกมฺม  นาม  โหนฺตุ  วิฺตฺติสมุฏาปกจิตฺตสมฺปยุตฺตา 
ปน  อภิชฺฌาทโย  กถนฺติ  ปุจฺฉ  สนฺธายาห  วิฺตฺติตฺยาทึ  ฯ 
เอตฺถ  เอเตสุ  อภิชฺฌาทีสุ  วิฺตฺติ...สมฺปุตฺตา  จ  เจตนา... 
โหนฺติ  ฯ 
        วิฺตฺตึ  สมุฏาเปตีติ  วิฺตฺติสมุฏาปก  วิฺตฺติ- 
สมุฏาปกฺจ  ต  จิตฺตฺจาติ  วิฺตฺติ...จิตฺต  วิฺตฺติ... 
                                        อภิ.๑๗๐  
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จิตฺเตน  สมฺปยุตฺตา  วิฺา...ยุตฺตา  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ 
อภิชฺฌา  อาทิ  เยส  พฺยาปาทาทีน  เต  อภิชฺฌาทโย  ฯ  เจตนาย 
ปกฺโข  เจตนาปกฺโข  เจตนาปกฺเข  ภวา  เจตนาปกฺขิกา  ฯ 
เอวสทฺโท  อปกฺขิต  นิวตฺเตติ  ฯ 
        วิฺ...ตา  จาติ  อภิชฺฌาทโยติ  วิเสสน  ฯ  เอตฺถาติ 
 ินิทฺธารณ  ฯ  อภิชฺฌาทโยติ  โหนฺตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  เจตนาปกฺขิกาวาติ 
โหนฺตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ 
        เจตนาปกฺขิกาวาติ  เอตฺถ  เจตนา  วิย  กายวจีกมฺม  นาม 
โหนฺติ  น  มโนกมฺม  นาม  ตสฺสาเยว  ปธานตฺตา  เตสฺจ 
อปฺปธานตฺตาติ  อธิปฺปาโย  ฯ 
        [๖๘๑]  ปาณาติปาตาทโย  สหชาเตน  โทสมูเลน  ชายนฺติ 
น  สหชาเตนาติ  าเปนฺโต  อาห  โทสตฺยาทึ  ฯ  โทส...ตีติ 
ปน  ฯ  สห...มูเลน  วา  โทส...เตน  ชายนฺติ  ปาณาติปาตาทโย 
น  โลภมูลาทินา  ชายนติฺ  ฯ 
        สหชาโต  อาทิ  ยสสฺ  ปจฺจยสฺส  โส  สหชาตาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน 
อฺมฺนิสฺสยาทีน  คหณ  ฯ  เตน  อุปนิสฺสยปจฺจย  นิวตฺเตติ  ฯ 
สหชาตาทิ  จ  โส  ปจฺจโย  จาติ  สห...จโย  ฯ  โทโส  อิติ  สงฺขาต 
โทสสงฺขาต  โทสสงฺขาตฺจ  ต  มูลฺจาติ  โท...ล  โทโส  มูล 
ยสฺส  จิตฺตสฺส  ต  โทสมลูก  โทสมลูกฺจ  ต  จิตฺตฺจาติ 
โท...ต  ฯ  วาสทฺโท  วิกปโฺป  ฯ  สห...นาติ  ชายนฺตีติ  ตติยา- 
                                        อภิ.๑๗๐  
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วิเสสน  ฯ  โทส...น  วาติ  ทฺวย  ชายนฺตีติ  สหโยคตติยา  ฯ  นาติ 
ปฏิเสโธ  ฯ  โล...หีติ  ชายนฺตีติ  สหโยคตติยา  ฯ  โลภมูล  อาทิ 
โมหสฺส  ต  โลภมูลาทิ  ฯ  ปมนเย  โทโส  เอว  มูล  โทสมูล  ฯ 
ทุติยนเย  โทโส  มลู  ยสสฺ  จิตฺตสฺส  ต  โทสมลูก  ฯ 
        [๖๘๒]  กสฺมา  ปาณาติปาโต  โลภมูเลน  ชายติ  นน ุ
ราชาโน  โจร  ทิสฺวา  หสมานา  คจฺฉถ  น  ฆาเตถาติ  วธ 
อาณาเปนฺติ  ตสฺมา  ปาณาติปาโต  โลภมูเลน  ชาเยยฺยาติ  โจทน 
สนฺธายาห  หสมานาตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  หสมานาป  ราชา...เปนฺติ  ฯ 
        หสนฺตีติ  หสมานา  เย  ราชาโน  ฯ  อปสทฺโท  โจกทาโภค 
ญาเปติ  ฯ  โทเสน  สมฺปยุตฺต  จิตฺต  โทสจิตฺต  ฯ  เอวสทฺโท 
โลภมูลาทึ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        หสมานาปติ  ราชาโนติ  วิเสสน  ฯ  ราชาโนติ  อาณาเปนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ  โทสจิตฺเตเนวาติ  อาณาเปนฺตีติ  กรณ  ฯ  วธนฺติ 
อาณาเปนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๖๘๓]  ทฺวีสุ  นย  อติทิสฺสนฺโต  อาห  ตถาตฺยาทึ  ฯ  ตถา... 
ยถารห  วจน  ปณฺฑิเตน  ทฏพฺพ  ฯ 
        ตถาติ  ยถา  ปาณาติปาเต  อรหวจน  ทฏพฺพ  ตถา 
อรหวจน  ทฏพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ผรุสวาจา  จ  พฺยาปาโท  จ 
ผรุสวาจาพฺยาปาทา  ฯ  ปสทฺโท  ปาณาติปาต  อเปกฺขติ  ฯ  อนุรูป 
เอว  อรห  ยถารห  ฯ  ตถาสทฺโท  อุปเมยฺยโชตโก  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๐  
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        ผร.ุ..สปุติ  ทฏพฺพนฺติ  อาธาโร  ฯ  ยถารหนติฺ  ทฏพฺพนฺติ 
กมฺม  ฯ 
        ยถารหนฺติ  เอตฺถ  เยเกจิ  ชนา  หสมานาป  อิม  สุข 
สยาเปถาติอาทิผรุสวจน  โทสจิตฺเตน  เนว  วทนฺติ  เยเกจิ  หสมานาป 
อโห  วตาย  สตฺโต  วินสฺเสยฺยาติอาทีนิ  โทสจิตฺเตเนว  จินฺเตตีติ 
อธิปฺปาโย  ทฏพฺโพ  ฯ 
        [๖๘๔]  มิจฺฉาทิฏ ิ  จ  โลภมูเลนาติ  วจเน  เหตุ  าเปนฺโต 
อาห  มิจฺฉาทิฏ ิตฺยาทึ  ฯ  มิจฺฉา...นโต  มิจฺฉา...นาติ  วจน 
อาจริโย  อาห  ฯ 
        อภิ...สติู  ทฬฺห  คเหตพฺเพสุ  อตฺตนิยาทิวตฺถูสุ  ฯ  อภินิวีสิ- 
ตพฺพานิ  ทฬฺห  คเหตพฺพานิ  จ  ตานิ  วตฺถูนิ  จาติ  อภิ...วตฺถูน ิ ฯ 
โลภปุพฺพงฺคมเมวาติ  โลภปฺปธานเมว  ฯ  ปุพฺเพ  คมน  ปวตฺตน 
ปุพฺพงฺคม  โลภสฺส  ปุพฺพงฺคม  โลภปพฺุพงฺคม  ฯ  เอวสทฺโท 
โทสาทิปฺปธาน  นิวตฺเตติ  ฯ  อภิ...โตติ  ทฬฺห  ปวีสิตฺวา  คหณโต  ฯ 
อภินิวีสิยเต  อภินิวีสน  ฯ  อภินิปุพฺโพ  วีส  ปเวสเน  นนฺทาทีหิ  ย ุ ฯ 
        มิจฺฉา...สาติ  อภิ...นโตติ  สมฺพนโฺธ  ฯ  อภิ...สูติ 
อภินิวีสนโตติ  อาธาโร  ฯ  โล...วาติ  อภินิวีสนโตติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
อภินิวีสนโตติ  อาหาติ  เหตุ  ฯ  มิจฺฉา...นาตีติ  ปท  อาหาติ  กมฺม  ฯ 
        [๖๘๕]  เสสานิ...วนตีฺติ  วจเน  อธิปฺปาย  าเปนฺโต  อาห 
เสสานิตฺยาทึ  ฯ  เสสานิ...วนฺตีติ  ปน  ฯ  โย  ชโน  ตาว  ปม   
                                                อภิ.๑๗๐  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 565 

                        ปฺจมปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา    565 
 
อภิมต  อิจฺฉิต  วา  อนภิมต  อนิจฺฉิต  วา  วตฺถุ  อตฺต...หรติ 
คณฺหติ  ตสฺส  ชนสฺส  อทินฺนาทาน...โหติ  เวร...หรนฺตสฺส 
อทินฺนาทาน  โทสมูเลน    โหติ  นีติ...ราชูน  สพฺพ  อิท  ธน 
พฺรา...ทินฺน  เตส  ปน  พฺราหฺมณาน  สพฺพ...อาทีนิ  วจนานิ 
วตฺวา  สก...ยกิฺจิ  วตฺถุ  หรนฺตาน  พฺราหฺมณานฺจ  กมฺม... 
ทีนฺจ  ชนาน  อทินฺนาทาน  โมหมูเลน  โหตีติ  โยชนา   
        อภิมนิยติ  อิจฺฉิยตีติ  อภิมต  ย  วตฺถุ  ฯ  น  อภิมต 
อนภิมต  ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  อตฺตา  จ  พนฺธุ  จ  อตฺต- 
พนฺธโว  ฯ  ปริตฺตายเต  รกฺขิยเต  ปรตฺิตาณ  ฯ  อตฺตพนฺธูน 
ปริตฺตาน  อตฺ...ตาณ  อตฺตพนฺธุปริตฺตาน  อาทิ  ยสสฺ  ปโยชนสสฺ 
ต  อตฺต...ณาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  ปุตฺตทารกฺขนาทีน  คหณ  ฯ 
อตฺตพนฺธุปริตฺตาณาทิ  เอว  ปโยชน  อตฺต...ชน  ฯ  เวร...ถนฺติ 
เวรสฺส  ทานตฺถ  อุปฺปาทนตฺถ  ฯ  เวรสฺส  นิยฺยาน  เวรนิยฺยาน  ฯ 
หรนฺตสฺส  อทินฺนาทาน  โทสมูเลน  โหตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  นยินติฺ 
เอเตนาติ  นีติ  รฺญา  กตฺตพฺพกมฺมานิ  เอเตน  สตฺเถน  นิยนติฺ 
ายนฺติ  อิติ  ตสฺมา  ต  สตฺถ  นีติ  นาม  ฯ  น ิ นเย  ฯ  นยน 
าณ  ฯ  อิตฺถิ...วาติ  ติ  อิสฺส  ทีโฆ  ฯ  ป ิตพฺโพติ  ปาโ 
โย  สทฺทุปพนฺโธ  ฯ  นีติยา  ปาโ  นติีปาโ  นีติปาเ  อาคต 
นีติปาก  ฯ  สพฺพโต  โก  ฯ  ปมิยเต  ปริจฺฉิชฺชิยเต  ปมาณ  ฯ 
นีติปากฺจ  ต  ปมาณฺจาติ  นีติ...มาณ  ฯ  เอตฺถ 
                                                อภิ.๑๗๐  
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                                ทฏุสฺส  ทณฺโฑ  สุชนสฺส  ปูชา 
                                นฺยาเยน  โกสสฺส  จ  สมฺปวุฑฺฒิ 
                                อปกขฺปาโตตฺถิ    สุรชฺชรกฺขา 
                                ปฺเจว  สตา  กถติา  ภุปานนฺติ 
นีติปาโ  ฯ  ทุฏ...ถนฺติ  ทุฏสฺส  ชนสฺส  นิคฺคหตฺถ  ปฬนตฺถ  ฯ 
ทุฏสฺส  นิคฺคโห  ทุฏนิคฺคโห  ฯ  ปรสฺส  สนฺตก  ปรสนฺตก  ฯ 
หรนฺตานนฺติ  คณฺหนฺตาน  ฯ  พฺราหฺมณานฺจาติ  จสทฺโท  ราชนฺูจ 
พฺราหฺมณานฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  นตฺถิ 
พล  เอเตสนฺติ  ทุพฺพลา  สพฺเพน  ปกาเรน  ทุพฺพลา  สพฺพทุพฺพลา 
สพฺพทุพฺพลาน  ภาโว  สพฺพ...ภาโว  ฯ  อฺเติ  พฺราหฺมเณหิ 
อฺเ  ชนา  ฯ  อตฺตโน  สนฺตก  อตฺตสนฺตก  ฯ  เอวสทฺโท 
ปรสนฺตก  นวิตฺเตติ  ฯ  สสฺส  อตฺตโน  ธน  สก  ฯ  สพฺพโต  โก  ฯ 
สกฺจ  สกฺจ  สกสก  ฯ  สฺชานน  สฺา  ฯ  สกสก  อิติ 
สฺา  สกสกสฺา  ฯ  อถวา  ฯ  โส  อตฺตา  เอว  สโก  ฯ 
สโก  จ  สโก  จ  สกสโก  สกสกสฺส  ธน  อิติ  สฺา  ส... 
สฺา  ฯ  สกสฺาติป  อตฺถิ  ฯ  เอวสทฺโท  ปรชนสฺ 
นิวตฺเตติ  ฯ  กมฺมฺจ  ผลฺจ  กมฺมผลานิ  กมฺมผลาน  สมฺพนฺโธ 
กมฺม...พนฺโธ  กมฺมผลสมพฺนฺธ  อปวาเทนฺติ  นิวาเรนฺติ  สีเลนาติ 
กมฺม...วาทิโน  เย  ชนา  ฯ  จสทฺโท  านสมฺปยุตฺโต  ฯ  กมฺม... 
นฺจ  อทินฺนาทาน  โมหมูเลน  โหตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๐  
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        โยติ  ปท  หรตีติ  กตฺตา  ฯ  ตาวาติ  หรตีติ  กริิยาวิเสสน  ฯ 
อภิมต  อน...วาติ  วตฺถุนฺติ  วิเสสน  ฯ  วตฺถุนฺติ  หรตีติ  กมฺม  ฯ 
อตฺต...โยชนนฺติ  สนฺธายาติ  กมฺม  ฯ  สนฺธายาติ  หรตีติ  ปุพฺพกาล- 
กิริยา  ฯ  ตสฺสาติ  อทินฺนาทานนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อทินฺนาทานนฺติ 
โหตีติ  กตฺตา  ฯ  นีติ...โตติ  นิคฺคหตฺถนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ทุฏ...ถนฺติ  หรนฺตานนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  ปรสนฺตกนฺติ  หรนฺตานนฺติ 
กมฺม  ฯ  หรนฺตานนฺติ  ราชูนนฺติ  วิเสสน  ฯ  ราชนฺูจ 
พฺรา...นฺจ  กมฺม...นฺจาติ  ปทตฺตย  อทินฺนาทานนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
สพฺพนฺติ  อิทนฺติ  วิเสสน  ฯ  อิทนฺติ  ทนิฺนนฺติ  กมฺม  ฯ  พฺรา... 
นนฺติ  ทินฺนนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  ราชูหติี  ทินฺนนฺติ  กตฺตา  ฯ  ทนิฺนนฺติ 
กมฺมวาจก  กิตปท  ฯ  เตส  ปนาติ  ภาเวนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สพฺพ... 
นาติ  ปริภฺุชนฺตีติ  วิเสสนเหตุ  ฯ  อฺเติ  ปริภฺุชนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
อตฺต...วาติ  ปริภฺุชนฺตีติ  กมฺม  ฯ  พฺราหฺมณาติ  ปริภฺุชนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ  อิติอาทีนีติ  วตฺวาติ  กมฺม  ฯ  วตฺวาติ  หรนฺตานนฺติ 
ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  สก...เอวาติ  หรนฺตานนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ยกิฺจีติ  หรนฺตานนฺติ  กมฺม  ฯ  หรนฺตานนฺติ  พฺราหฺมณานนฺติ 
วิเสสน  ฯ  โมหมูเลนาติ  โหตีติ  กรณ  ฯ 
        [๖๘๖]  มุสาวาทาทีสุ  นย  อติทสิฺสนฺโต  อาห  เอวนฺตฺยาทึ  ฯ 
เอว...ยถารห  อนุรูปวจน  โยเชตพฺพ  ปณฺฑิเตน  ฯ 
        เอวนฺติ  นิทสฺสน  ฯ  มุสาวาทาทีสูติ  โยเชตพพฺนฺติ  อาธาโร  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๐  
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มุสาวาโท  อาทิ  เยส  กมมฺาน  ตานิ  มสุา...ทีน ิ ฯ  อาทิสทฺเทน 
ปสุณาวาจาสมฺผปฺปลาปวาจาน  คหณ  ฯ  ปสทฺโท  อทินฺนาทาน 
อเปกฺขติ  ฯ  ยถารหนฺติ  โยเชตพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๖๘๗]  มุสาวาทาทีสุ  โย  อตฺตพนฺธุปริตฺตาณาทิปฺปโยชน 
สนฺธาย  มุสา  วทติ  ตสฺมา  มุสาวาโท  โลภมูเลน  โหติ 
เวรนิยฺยานตฺถ  มุสา  วทนฺตสฺส  มุสาวาโท  โทสมูเลน  โหติ 
ทุฏนิคฺคหตฺถ  มุสา  วทนฺตสฺส  กมฺมผลสมฺพนฺธนาปวาทีนฺจ  มุสา 
วทนฺตาน  มุสาวาโท  โมหมูเลน  โหตีติอาทิก  อนุรูปวจน 
โยเชตพฺพ  ฯ  กสฺมา  กามาวจรกุสล  ติวิธนิยเมน  อุปฺปชฺชตีติ  วุตฺต 
นนุ  เอต  ฉสุ  อารมฺมเณสุ  ติวิธกมฺมวเสน  อุปฺปชชฺตีติ  โจทน 
สนฺธายาห  ฉสุตฺยาทึ  ฯ  ฉสุ...นมฺป  เอต  กามาวจรกุสล  ติวิ... 
ติ  อิติ  มนสกิตฺวา  ตถา...ติ  วจน  อาห  อาจริโย  ฯ 
        กายกมมฺาทิวเสน  ตโย  วิธา  ยสสฺ  กมฺมสฺส  ต  ติวิธ 
ติวิธฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  ติวิธกมฺม  ติวิธกมฺมสฺส  วสน  สมฺพชฌฺน 
ติวิ...วโส  ฯ  ปสทฺโท  โจทกาโภค  ญาเปติ  ฯ  ทานสีลภาวนาวเสน 
ตโย  วิธา  ยสฺส  นิยมสฺส  โส  ติวิโธ  ติวิโธ  จ  โส  นิยโม 
จาติ  ติวิธนิยโม  ฯ 
        ฉสูติ  อารมฺเณสูติ  วิเสสน  ฯ  อารมฺเณสูติ  อุปฺปชฺชมานนติฺ 
อาธาโร  ฯ  ติวิ...เสนาติ  อุปฺปชฺชมานนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อุปปฺชฺช- 
มานมฺปติ  เอตนฺติ  วิเสสน  ฯ  เอตนฺติ  อปฺปชชฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๐  
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ติวิ...เมนาติ  อุปฺปชฺชตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  กตฺวาติ  กมฺม  ฯ 
ตถา...เสนาตีติ  ปท  อาหาติ  กมฺม  ฯ 
        [๖๘๘]  นนุ  นิทฺทิสยิมานานิ  ปฺุกิริยาวตฺถูนิ  ทส  โหนฺติ 
กสฺมา  เอต  ติวิธนิยเมน  อุปฺปชฺชตีติ  โจทน  สนฺธายาห  ทสธาติ- 
อาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  ทสธา...นาน  ปฺุกิริยาวตฺถูน  ทฺวินฺน... 
สงฺคโห  ฯ 
        ทสหิ  ปกาเรหิ  ทสธา  ฯ  นิทฺทสิิตพฺพานีติ  นิทฺทิสิยมานานิ 
ยานิ  ปฺุกิริยาวตฺถูนิ  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  ทฺวินนฺนฺติ  ปตฺติ- 
ทานานุโมทนาน  ฯ  ปุน  ทฺวินฺนนฺติ  อปจายนเวยฺยาวจฺจาน  ฯ  ติณฺณนฺติ 
เทสนาสวนทิฏุชุตาน  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  ยถากฺกมนฺติ 
ทฺวินฺน  ทาเน  ทฺวินฺน  สเีล  ติณฺณ  ภาวนาน  สงฺคโหติ  กมานุร-ู 
เปน  ฯ  ทาน  อาทิ  เยส  สีลาทีน  ตานิ  ทานาทีนิ  ฯ  เอวสทฺโท 
อฺวตฺถูนิ  นิวตฺเตติ  ฯ  สงฺคหณ  สงฺคโห  ฯ 
        ทสธาติ  น.ิ..นนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  น.ิ..นนฺติ  นิทฺธารณ  ฯ 
ทฺวินฺน...ณนฺติ  ปทตฺตย  สงฺคโหติ  กมฺม  ฯ  ปุนาติ  ทฺวินฺนนฺติ 
วิเสสน  ฯ  ยถากฺกมนฺติ  สงฺคโห  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทา...สูติ 
ตีเสฺววาติ  วิเสสน  ฯ  ตีเสฺววาติ  สงฺคโหติ  อาธาโร  ฯ  สงฺคโหติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๖๘๙]  กึ  ปน  ตีเสฺวว  สงฺคเห  การณนฺติ  อาห 
การณนฺตฺยาทึ  ฯ  เอตฺถ  ทานาทีสุ  ตีเสฺวว  สงฺคเห  การณ  ปน  ปรโต 
มย  ปวกฺขามาติ  โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๑  
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        การณนฺติ  วกฺขามาติ  กมฺม  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
เอตฺถาติ  การณนฺติ  อาธาโร  ฯ  ปรโตติ  วกฺขามาติ  อาธาโร  ฯ 
        [๖๙๐]  ฉสุ  อารมฺมเณสุ  ตีสุ  ทฺวาเรสุ  จ  เนส  ปวตฺติ- 
โยชนา  อฺตฺถ  คเหตพฺพาติ  อติทิสฺสนฺโต  อาห  ฉฬาตฺยาทึ  ฯ 
ฉฬารมฺมเณ...เนส  ปฺุกิริยาวตฺถูน  ปวตฺติ...คเหตพฺพา 
ปณฺฑิเตน  ฯ 
        ฉ  จ  ตานิ  อารมฺมณานิ  จาติ  ฉฬารมฺมณานิ  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  ติวิธ...สูติ  กายวจีมโนทฺวารสงฺขาเตสุ  ติวิธกมฺมสฺส 
ทฺวาเรสุ  ฯ  ติวิธกมฺสสฺส  ทฺวารานิ  ติวิ...รานิ  ฯ  จสทฺโท 
สมุจฺจโย  ฯ  ปวตฺติยา  โยชนา  ป...นา  ฯ  อฏกถาทีสูติ 
อฏสาลินฺยาทฺยฏกถาทีสุ  ฯ  อฏกถา  อาทิ  เยส    คนฺถาน  เต 
อฏกถาทโย  ฯ  อาทิสทฺเทน  ฏีกาทีน  คหณ  ฯ  อาคโต  นโย 
อาคตนโย  ฯ 
        ฉฬา...สุ  จาติ  ทฺวย  ปวตฺตตีติ  อาธาโร  ฯ  เนสนฺติ  ปวตฺตีติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ปว...ชนาติ  ค...พาติ  กมมฺ  ฯ  อฏ...สูติ 
อาคตาติ  อาธาโร  ฯ  อา...นาติ  ค...พาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๖๙๑]  อวยวตฺถ  วิจาเรนฺโต  อาห  ทิยฺยติตฺยาทึ  ฯ  อนฺนา- 
ทิวตฺถุ  ชเนน  เอเตน  ธมฺมชาเตน  ทิยฺยติ  อิติ  ตสมฺา  ต  ธมฺมชาต 
ทาน  ฯ  เอเตนาติ  ทิยฺยตีติ  กรณ  ฯ  ปริจฺจชิยติ  อนฺนาทิ  เอเตน 
สภาเวนาติ  ปริจฺจาโค  ปริจฺจาโค  เอว  เจตนา  ปริ...ตนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๑  
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        [๖๙๒]  สีลาทีน  สรปู  เจตนาวาติ  อติทิสฺสนฺโต  อาห 
เอวนฺตฺยาทึ  ฯ  เอว...สุป  สีลาทีสุ  นโย  ฯ 
        เอวนฺติ  นิทสฺสน  ฯ  เส...สูติ  นโยติ  อาธาโร  ฯ  ปสทฺโท 
ทาน  อเปกฺขติ  ฯ 
        [๖๙๓]  ย  ธมฺมชาต  สีลติ  ทหติ  เปติ  อิติ  ตสฺมา  ต 
ธมฺมชาต  สลี  ฯ  สีล  สมาธิมฺหิ  ฯ  สพฺพ...วาติ  อ  ฯ 
        [๖๙๔]  สีลอิติสทฺทสฺส  อเนกตฺถตฺตา  ตสฺส  อตฺถ  าเปนฺโต 
อาห  กายาตฺยาทึ  ฯ  ธมฺมชาต  กาย...อิติ  อตฺโถ  ฯ 
        กา...นีติ  ทหตีติ  กมมฺ  ฯ  กาโย  จ  วจี  จ  กายวจิโย 
กายวจีสุ  ปวตฺตานิ  กมฺมานิ  กาย...มานิ  ฯ  สมฺมาติ  ทหตีติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ทหตีติ  อิท  สีลตีติ  ปทสฺส  ธาตฺวตฺถวเสน  อตฺถ- 
วิวรณ  ฯ  ทหตีติ  ธา  ธารเณ  ติ  กฺวจาทีวณฺณานเมกสราน 
เทฺวภาโว  ปุพฺโพพฺภาโส  รสฺโส  ทุติยจตุตฺถาน  ปมตติยาติ 
ธสฺส  โท  กวฺจิ  ธาตุอาทินา  ธสฺส  โห  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ  อตฺโถติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๖๙๕]  อปรมฺป  นย  ญาเปนฺโต  อาห  สีลยติตฺยาทึ  ฯ 
วา  ย  ธมฺมชาต  กุสลานิ  สีลยติ  อุปธาเรติ  อิติ  ตสฺมา  ต 
ธมฺมชาต  สลี  ฯ  สุทฺธกตฺตุสาธก  ฯ 
        สลียตีติ  สลี  ฯ  สีล  อุปธารเณ  ติวิภตฺติ  จุราทิโต  เณ- 
ณยาติ  ณโย  ฯ  อุปธาเรตีติ  ภุโส  ธาเรติ  ฯ  อุปปพฺุโพ  ธร  ธารเณ 
จุรา...ณยาติ  เณ  ฯ  สลี  อุปธารเณ  สพฺพ...วาติ  อ  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๑  
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        [๖๙๖]    อุปลกฺขณาทิป  อุปธารณ  นาม  อตฺถิ  ตสฺมา 
อุปธารณ  สรูปโต  าเปนฺโต  อาห  อุปตฺยาทึ  ฯ  เอตฺถ  าเน 
อุป...ปน  กสุ...ภาโว  ฯ 
        ภุโส  ธาริยเต  อุปธารณ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  อธิ... 
โวติ  ปติฏาวเสน  อาธารภาโว  ฯ  อธิฏหนฺติ  เอตฺถ  ธมฺมชาเต 
กุสลานีติ  อธิฏาน  อธิฏานสฺส  ภาโว  อธิ...ภาโว  ฯ 
        อุป...ปนาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอตฺถาติ  อุปธารณนฺติ  อาธาโร  ฯ 
กุ...นนฺติ  อธฏิานาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อธิ...ภาโวติ  อุปธารณนฺติ 
ปทสฺส  สรูป  ฯ 
        [๖๙๗]  ตถาหีติอาทิ  สาธก  ฯ  ตถาหิ  สจฺจ  สเีส...อาทิ 
วจน  ภควตา  วุตฺต  ฯ  ตถาหีติ  พฬฺหิกรณตฺเถ  นิปาโต  ฯ  ส.ี.. 
ทีติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๖๙๘]  ปุคฺคโล  เอตาย  ธมฺมชาติยา  ภาเวติ  อา...เฒติ 
อิติ  ตสฺมา  สา  ธมฺมชาติ  ภาวนา  ฯ 
        ภูธาตุสฺส  อเนกตฺถตฺตา  ภาเวตีติมสฺส  อตฺถวิวรณ  อาเสว- 
ตีติ  ฯ  กุสลธมฺเมติ  อาเสวตีติ  กมฺม  ฯ  วฑฺเฒตีติ  อิท  อธิปฺปายวเสน 
วิวรณ  ฯ  เอตายาติ  ภาเวตีติ  กรณ  ฯ  ภู  เสวาย  กตฺตุ... 
สุ  จ  วุฑฺฒิ  เต  อาวายา  การิเต  ฯ 
        [๖๙๙]  ชโน  เอตาย  ธมฺมชาติยา  อปจา...อิติ  ตสฺมา  สา 
ธมฺมชาติ  อปจายนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๑  
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        อปจายนาติ  ปทสฺส  ปชูธาตฺวตฺถวเสน  อตฺถวิวรณ  ปชูา... 
โรติ  ฯ  ปูชน  ปชูา  ปชูาย  วสน  สมพฺชฺฌน  ปูชาวโส  ฯ 
ปูชาวเสนาติ  กโรตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  สามีจินฺติ  วีชนทานาทิ- 
อนุจฺฉวิกกมฺม  ฯ  สมจน  อนุจฺฉวิกกรณ  สามีจิ  ฯ  สปุพฺโพ  ฯ 
อจ  ปูชาย  มนุาทีหิ  จ  นคฺิคหิตสฺส  โม  เตสุ  วุฑฺฒิ  อสฺส ิ
กฺวจาทิ  อสฺส  ทีโฆ  ฯ  สามีจินฺติ  กโรตีติ  กมฺม  ฯ  อปปุพฺโพ 
จาย  สนฺตานปูชเนสุ  กตฺตุ...ส ุ จ  ฯ 
        [๗๐๐]  ตต...เณ  พฺยาวฏสฺส  ชนสฺส  ภาโว...วจฺจ  ฯ 
        ตตกิจฺจกรเณติ  วตฺตาทีนฺจ  คิลานาทีน  จตุปจฺจย- 
สมาทาปนฺจ  ครูหิ  อาณตฺตสนฺเทสาโรจนปกฺโกสนาทีนฺจ  กิจฺจาน 
กรเณ  ฯ  ตานิ  ตานิ  กิจฺจานิ  ตตกิจฺจานิ  ตตกิจฺจาน  กรณ 
ตต...รณ  ฯ  พฺยาวฏติ  อุสฺสุกฺกมาปชฺชตีติ  พฺยาวโฏ  โย  ชโน  ฯ 
อฺตฺถ  พฺยวฏสฺสาติป  อตฺถิ  ฯ  วิอาปุพฺโพ  วฏ  อาวฏฏเน 
สพฺพ...วาติ  อ  ฯ  พฺยาวฏ  อิติ   ิต  ฯ  ณฺยตฺตตา  ภาเว  ตูติ 
โณฺย  เตสณฺโณ  โลป  ปพฺุพมโธ  พการสฺส  ยการโต  ปถุุกรณ 
มา  ยูนมาคโม  าเนติ  เออาคโม  โท  ธสฺส  จาติ  จสทฺเทน  พสฺส 
โว  นเย  ปรเทฺวภาโว  ยสฺส  ทฺวิตฺต  ยวตนฺตลนาทิสุตฺเต 
การคฺคหเณน  ยวนฺตสฺส  ฏสฺส  โจ  จสฺส  ทฺวิตฺต  ฯ 
        ตต...เณติ  พฺยาวฏสฺสาติ  อาธาโร  ฯ  พฺยาวฏสฺสาติ  ภาโวติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ภาโว...วจฺจนฺติ  ทฺวย  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๑  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 574 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา    574 
 
        [๗๐๑]  อตฺต...ปตฺติ  ชเนน  เอเตน  ธมฺมชาเตน  ทิยฺยติ 
อิติ  ตสฺมา  ต  ธมฺมชาต  ปตฺติทาน  ฯ 
        อตฺตโนติ  สนฺตาเนติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สนฺตาเนติ  นิพฺพตฺตาติ 
อาธาโร  ฯ  นิพฺพตฺตาติ  ปตฺตีติ  วิเสสน  ฯ  นิพฺพตฺตีติ  นิพฺพตฺตา 
ยา  ปตฺติ  ฯ  ปตฺตีติ  ทิยฺยตีติ  กมฺม  ฯ  ปชชฺยิตฺถาติ  ปตฺติ  ยา 
ธมฺมชาติ  ชเนน  ปชฺชิยตฺถ  อิติ  ตสฺมา  สา  ธมฺมชาติ  ปตฺติ  ฯ 
กมฺมสาธน  ฯ  เอเตนาติ  ทิยฺยตีติ  กรณ  ฯ  ปตฺติสทฺทุปปโท  ฯ 
ทาเน  กตฺตุ...สุ  จ  ฯ 
        [๗๐๒]  ชโน  เอตาย  ธมฺมชาติยา  ปตฺตึ...ทติ  อิติ 
ตสฺมา  สา  ธมฺมชาติ  ปตฺตานุโมทนา  ฯ 
        ปตฺตินฺติ  กมฺม  ฯ  เอตายาติ  อนุโมทตีติ  กรณ  ฯ  มุท 
โมทเน  ย ุ อฺเสุ  จ  ฯ 
        [๗๐๓]  ชนา  เอเตน  ธมฺมชาเตน  ธมฺม  สุณนฺติ  อิติ 
ตสฺมา  ต  ธมมฺชาต  ธมฺมสฺสวน  ฯ  สุ  สวเน  ย ุ ฯ 
        [๗๐๔]  ชนา  เอตาย  ธมฺมชาติยา  ธมฺม...อิติ  ตสฺมา  สา 
ธมฺมชาติ  ธมฺมเทสนา  ฯ  ทิส  อุจฺจารเณ  ยุ  ฯ 
        [๗๐๕]  สมฺมา  ปสฺสตีติ  ทิฏ ิ  ฯ  อรณ  อกุฏลิภาเวน  ปวตฺตน 
อุชุ  ฯ  อร  คมเน  วชาทินา  ช ุ อรสฺส  อุ  จ  ฯ  กริยเต 
กรณ  อุชุสฺส  กรณ  อุชุกรณ    ฯ  ทฏิ ิยาติ  อุชูติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อุชุสฺส  กมฺม  อุชุกมฺม  ฯ  อุชุสฺสาติ  กมฺมนฺติ  กมฺม  ฯ  ทฏิ ิยา 
อุชุกมฺม  ทิฏุชุกมฺม  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๑  
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        [๗๐๖]  เตส  สรูป  าเปนฺโต  ตตฺถาตฺยาทิมาห  ฯ  ตตฺถ 
เตสุ  ทานาทีสุ  สานุ...วโต  ปุคฺคลสฺส  ปเรส...ทาน  นาม  ฯ 
        สห  อนุสเยหิ  วตฺตตีติ  สานุสโย  โย  สนฺตาโน  ฯ  สานุสโย 
จ  โส  สนฺตาโน  จาติ  สานุ...โน  สานุสยสนฺตาโน  เอตสฺส 
ปุคฺคลสฺส  อตฺถีติ  สา...นวา  ปุถุชชฺโน  เสโข  จ  ฯ  ปชูน 
ปูชา  ฯ  อนคฺุคหณ  อนุคฺคโห  ฯ  ปูชา  จ  อนุคฺคโห  จ  ปชูานุคฺคโห 
ปูชานุคฺคห  กาเมตีติ  ปูชา...กาโม  โย  ปุคฺคโล  ฯ  ปูชานุคฺคห- 
กามสฺส  ภาโว  ปูชา...มตา  ฯ  วิชฺชมาน  เอว  วตฺถ ุ วิชฺชมานวตฺถ ุ
วิชฺชมานวตฺถุสฺส  ปริจฺจชน  วิ...น  วิชฺชมา...ชนสสฺ  วโส 
วิชฺช...วโส  วิชฺช  เสน  ปวตฺตา  วิชฺช...วตฺวา  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  จ  สานุ...โตติ  เจตนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ปเรสนฺติ  ปชูานุคฺคหาติ  ปเท  สมฺปทาน  ฯ  ปูชา...ตายาติ  ปริจฺจ- 
ชนาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  อตฺตโนติ  วตฺถูติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
วิชฺช...วตฺตาติ  เจตนาติ  วิเสสน  ฯ  เจตนาติ  สฺ ี  ฯ  ทาน 
นามาติ  สฺา  ฯ 
        [๗๐๗]  ปุพฺพปจฺฉาภาคเจตนา  ทาเนเยว  สงฺคห  คจฺฉนฺตีติ 
าเปนฺโต  อาห  ทานาตฺยาทึ  ฯ  ทานวตฺถุ...เอตฺเถว  ทาเน 
สโมธาน  คจฺฉนฺติ  ปาปุณนฺติ  ฯ 
        ทาตพฺพนฺติ  ทาน  ย  วตฺถุ  ฯ  ทานฺจ  ต  วตฺถุ  จาติ 
ทานวตฺถุ  ทานวตฺถุสฺส  ปริเยสน  ทาน...สน  ทานวตฺถุปริเยสนสฺส 
                                        อภิ.๑๗๑  
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วสน  สมฺพชฌฺน  ทาน...วโส  ฯ  ทยิิตฺถาติ  ทนฺน  ย  วตฺถ ุ
ชเนน  ฯ  โสมนสฺเสน  สมฺปุตฺต  จิตฺต  โสมนสฺสจิตฺต  ฯ 
อนุสฺสติยเต  อนุสฺสรณ  อนุสฺสรณสฺส  วโส  อนุ...วโส  ฯ 
จสทฺโท  ทาน...เสน  จ  อนุ...น  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ปุพฺโพ 
จ  ปจฺฉา  จ  ปุพฺพปจฺฉา  ปุพฺพปจฺฉา  จ  โส  ภาโค  โกฏาโส 
จาติ  ปุพฺพ...ภาโค  ปุพฺพปจฺฉาภาเค  ปวตฺตา  เจตนา  ปุพฺพ... 
ตนา  ฯ  เอวสทฺโท  อทาเน  สโมธาน  นิวตฺเตติ  ฯ  สมาธิยเต 
สงฺขิปยเต  สโมธาน  ฯ  สโวปุพฺโพ  ธา  สงฺเขปเน  นนฺทาทีหิ  ยุ  ฯ 
        ทาน...เสน  อนุ...น  จาติ  ทฺวย  ปวตฺตาติ  ปเท  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  ทนิฺนสฺสาติ  อนุสฺสรณาติ  กมฺม  ฯ  โสม...เตนาติ 
อนุสฺสรณาติ  กรณ  ฯ  ปวตฺตาติ  เจตนาติ  วิเสสน  ฯ  ปุพฺพ... 
ตนาติ  คจฺฉนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  เอตฺเถวาติ  สโมธานนติฺ  อาธาโร  ฯ 
สโมธานนฺติ  คจฺฉนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๗๐๘]  เอว  เสเสสุป  สลีาทีสุ  ยถารห  อนรุปูวจน  ปณฺฑิเตน 
ทฏพฺพ  ฯ 
        เอวนฺติ  นิทสฺสน  ฯ  เสเสสุปติ  ทฏพฺพนฺติ  อาธาโร  ฯ 
ปสทฺโท  ทานมเปกฺขติ  ฯ  ยถารหนฺติ  ทฏพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ 
        ยถารหนฺติ  ปุพฺพปจฺฉาภาคเจตนาน  สีลาทีสุ  คหณ  อนุรูเปน 
ทฏพฺพนฺตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๑  
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        [๗๐๙]  นิจฺจ...ตนา  สีล  นาม  ฯ  นิจฺจฺจ  ต  สีลฺจาติ 
นิจฺจสีล  นิจฺจสีล  อาทิ  เยส  สลีาน  ตานิ  นิจฺจสีลาทีนิ  ฯ 
อาทิสทฺเทน  อุโปสถสีลสมฺปตฺตสีลสามเณรสีลาน  คหณ  ฯ  นจฺิจ- 
สีลาทีน  วโส  นิจฺจ...วโส  ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  นิจฺจ- 
สีลวเสน  ปฺจ  อุโปสถสีลวเสน  อฏ  ทส  ฯ  สมฺมา  อาทิยติ 
คณฺหตีติ  สมาทิยนฺโต  โย  ปุคฺคโล  ฯ  ปริปูเรตีติ  ปริปูเรนฺโต 
โย  ปุคฺคโล  ฯ  อส...ปติ  อคฺคเหตฺวาป  ฯ  อปสทฺโท  สมาทาน 
อเปกฺขติ  ฯ  กายวจีหิ  อกตฺตพฺพานิ  ทุจฺจริตานิ  กาย...ตานิ 
สมฺปตฺตานิ  กายวจีทุจฺจริตานิ  สมฺป...ตานิ  ฯ  วิรมตีติ  วิรมนฺโต 
โย  ปุคฺคโล  ฯ  สรณาธิคมนโต  ปมเมว  เกโสโรปนาทึ  วชติ 
คจฺฉตีติ  ปพฺพชนฺโต  โย  ปุคฺคโล  ฯ  ปปุพฺโพ  วช  คติย 
อนฺตปจฺจโย  ฯ  อุปริภาว  ภิกฺขุภาว  สมฺปชฺชน  อุปสมฺปทา  ฯ 
มิยเต  เอกกูฏยุตฺตากาเรน  มิยตีติ  มาฆโก  โย  โอกาโส  ฯ  มา 
มาเน  ยทาทินา  ฬปจฺจโย  สกตฺเถ  กปจฺจโย  จ  ฯ  อุปสมฺปทาย 
มาฬโก  อุป...ฬโก  ฯ  มชฺเฌ  รสฺโส  ฯ  สวรณ  อินฺทฺริยทมน 
สวโร  ฯ  ปรสิุชฺฌนฺตีติ  ปาริสุทฺธานิ  ยานิ  สีลานิ  ฯ  เตสุ 
วุฑฺฒิอาทินา  ปกาเร  อการสฺส  วุฑฺฒิ  ฯ  ปาริสุทฺธานิ  เอว  สลีานิ 
ปาริ...ลานิ  ฯ  จตฺตาริ  ปาริสุทฺธสีลานิ  จตุ...สีล  ฯ  ทิคุ  ฯ 
จสทฺโท  สมาทิยนฺตสฺส  จ  ปูเรนฺตสฺส  จ  วิรมนฺตสฺส  จ  ปพฺพ... 
ตสฺส  จ  สมา...ตสฺส  จ  ปริปูเรนฺตสฺส  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
ปวตฺตา  เจตนา  ปวตฺตเจตนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๑  
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        นิจฺจ...เสนาติ  ปฺจ...ส  วาติ  ปทตฺตเย  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ปฺจ...วาติ  ตย  สีลานีติ  วิเสสน  ฯ  สลีานีติ  สมา...เรนฺตสฺสาติ 
ทฺวเย  กมฺม  ฯ  สมา...เรนตฺสฺสาติ  เจตนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อส... 
ปติ  วิรมนฺตสฺสาติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  สมฺป...โตติ  วิรมนฺตสฺสาติ 
อปาทาน  ฯ  วิร...ชนฺตสฺส  สมา...ส  ปริ...จาติ  จตุปฺปท 
เจตนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุป...ฬเกติ  สมาทิยนฺตสฺสาติ  อาธาโร  ฯ 
สวรนฺติ  สมาทิยนฺตสฺสาติ  กมฺม  ฯ  จตุ...ลนฺติ  ปร.ิ..สาติ 
กมฺม  ฯ  ปว...ตนาติ  สฺ ี  ฯ  สีล  นามาติ  สฺา  ฯ 
        [๗๑๐]  จตฺตาฬี...ภาวนา  นาม  ฯ  ทส  จ  ทส  จ  ทส 
จ  ทส  จ  จตฺตาฬีส  ปวีกสิณาทีนิ  ฯ  ติฏติ  เอตฺถาติ  าน 
ภาวนาสงฺขาตกมฺม  ปวตฺติฏานภูเต  เอตฺถ  อารมฺมเณ  ติฏติ 
อิติ  ตสฺมา  ต  อารมฺมณ  าน  ฯ  กมฺมสฺส  าน  กมฺมฏาน 
ทุวิธภาวนากมฺมสฺส  ปวตฺติฏานภูต  อารมฺมณ  ฯ  อถวา  ฯ 
อุตฺตรุตฺตรโยคกมฺม  ปทฏานภูเต  เอตฺถ  ภาวนาวิธิมฺหิ  ติฏติ 
อิติ  ตสฺมา  โส  ภาวนาวิธิ  าน  ฯ  กมมฺสฺส  าน  กมฺมฏาน 
อุตฺตรุตฺตรโยคกมฺมสฺส  ปทฏานภูโต  ภาวนาวิธิ  ฯ  ขนฺธาทิ  เยส 
อายตนาทีน  เต  ขนฺธาทโย  ฯ  อฏานปฺปยุตฺโต  จสทฺโท  กมฺม... 
สุ  จ  ภูมีสุ  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ภวติ  เอตฺถาติ  ภูมิ  เจตนา 
เอตฺถ  เอเตสุ  ขนฺธาทีสุ  ภวติ  ปวตฺตติ  อิติ  ตสฺมา  เต  ขนฺธาทโย 
ภูมิ  ฯ  ภาวนาย  ปริกรณ  ปฏิสงฺขรณ  ปริกมฺม  ฯ  สมฺมสิยเต 
                                                อภิ.๑๗๒  
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สมฺมสน  ฯ  ปริกมฺมฺจ  สมฺมสนฺจ  ปริกมฺมสมฺมสน  ปรกิ... 
นสฺส  วโส  ปริ...วโส  ปริ...วเสน  ปวตฺตา  ปริ...วตฺตา  ฯ 
อารมฺมณ  อปฺเปติ  ปาปุณาตีติ  อปฺปน  ย  ฌาน  ฯ  น  ปตฺตา 
อปฺปตฺตา  ฯ  โคตฺรภู  ปรโิยสาน  ยสสฺา  เจตนาย  สา  โคตฺร... 
สานา  โคตฺรภูปริโยสานา  จ  สา  เจตนา  จาติ  โคตฺร...ตนา  ฯ 
        จตฺตา...ยาติ  กมฺมฏาเนสูติ  วิเสสน  ฯ  กมฺม...ส ุ ภูมีสูติ 
ทฺวย  ปวตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  ขนฺธาทีสุ  จาติ  ภูมีสูติ  วิเสสน  ฯ 
ปริ...ปตฺตาติ  ทฺวย  เจตนาติ  วิเสสน  ฯ  อปฺปนนฺติ  อปฺปตฺตาติ 
กมฺม  ฯ  โคตฺร...ตนาติ  สฺ ี  ฯ  ภาวนา  นามาติ  สฺา  ฯ 
        [๗๑๑]  นิร...นาป  เอตฺเถว  ภาวนาย  สโมธาน  คจฺฉติ  ฯ 
        วทิยเต  วชฺช  ย  โทส  ชเนน  ฯ  กจฺุฉิต  วชฺช  อวชฺช  ฯ 
อกาโร  กุจฺฉิตตฺถวาจโก  นิปาโต  ฯ  นตฺถิ  อวชชฺ  โทโส  เอตสฺสาติ 
นิรวชฺชา  เอตสฺส  วิชชฺาทิโน  ฯ  วิชชฺา  อาทิ  เยส  กมฺมายตน- 
สิปฺปายตนาน  ตานิ  วิชชฺาทีนิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  กมฺมายตนสิปฺปา- 
ยตนาน  คหณ  ฯ  นิรวชชฺานิ  จ  ตานิ  วิชชฺาทีนิ  จาติ  นิร... 
ทีนิ  ฯ  ปรยิาปุณิยติ  เอตาย  เจตนายาติ  ปรยิาปุณา  ฯ  นิร... 
วิชฺชาทีน  ปริยาปุณา  นิร...ปุณา  นิร...ปุณา  จ  สา  เจตนา 
จาติ  นิร...เจตนา  ฯ  นริ...ปุณนเจตนาติป  ฯ  อปสทฺโท 
อเปกฺขตฺโถ  ฯ  เอวสทฺโท  อวธารณ  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๒  
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        นิร...ปติ  คจฺฉตีติ  กตฺตา  ฯ  เอตฺเถวาติ  สโมธานนฺติ 
อาธาโร  ฯ  สโมธานนฺติ  คจฺฉตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๗๑๒]  วยสา...น  นาม  ฯ  เวติ  ปวตฺตตีติ  วโย  โย 
สภาโว  ฯ  วิ  คมเน  สพฺพ...วาติ  อ  ฯ  คุณนฺติ  อตฺตโน 
อาธาร  ปกาเสนฺตีติ  คุณา  เย  สีลาทโย  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
อติสเยน  วุฑฺฒา  เชฏา  ฯ  จยิตพฺพนฺติ  จีวร  ย  วตฺถ  ฯ  จีวร 
อาทิ  เยส  ปจฺจยาน  เต  จีวราทโย  ฯ  ปติ  อาสน  อิจฺฉน 
ปจฺจาสา  ฯ  ปติปุพฺโพ  อาส  อิจฺฉาย  อิตฺถิ...วาติ  อ  ฯ  ปจฺจาสาย 
รหิโต  ปจฺจสารหิโต  ฯ  สงฺกิลิสฺสตีติ  สงฺกิลิฏา  ยา  เจตนา  ฯ 
น  สงฺกิลฏิา  อสงฺกิลิฏา  ฯ  อาคนฺตฺวา  จิตฺเต  สยติ  ปวตฺตตีติ 
อาสโย  โย  ฉนฺโท  ฯ  อธิโก  อาสโย  อชฌฺาสโย  ฯ 
อสงฺกิลิฏโ  จ  โส  อชฺฌาสโย  จาติ  อส...สโย  ฯ  ปจฺจุปฏ ิยเต 
ปจฺจุปฏาน  อาสนา  วุฏาน  ฯ  ปจฺจุฏาน  อิตฺยป  ฯ 
โสเยวตฺโถ  ฯ  อาเสติ  เอตฺถาติ  อาสน  มฺจาทิ  ฯ  อภินีหรณ 
อภินีหาโร  ฯ  อาสนสฺส  อภินีหาโร  อาสนาภินีหาโร  ฯ  ปจฺจุปฏานฺจ 
อาสนาภินีหาโร  ฯ  จ  ปจฺจุ...หารา  ฯ  วิธาน  กรณ  วิธิ  ฯ 
ปจฺจุ...ราน  วิธิ  ปจฺจุ...วิธิ  ฯ  มานน  อปจายน  มาโน  พหุโก 
มาโน  พหุมาโน  ฯ  กริยเต  เอตายาติ  กรณ  ฯ  พหุมานสฺส  กรณ 
พหุมานกรณ  พหุ...รณฺจ  สา  เจตนา  จาติ  พหุ...ตนา  ฯ 
        วย...จาติ  เชฏานนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  เชฏานนฺติ  พหุ- 
                                        อภิ.๑๗๒  
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มานาติ  สมฺปทาน  กรณาติ  ปเทป  ฯ  จีว...สูติ  ปจฺจาสาติ  อาธาโร  ฯ 
ปจฺจา...เตนาติ  อส...เยนาติ  วิเสสน  ฯ  อส...เยนาติ  กรณาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ปจฺจุ...ธนิาติ  พหุมานาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  พหุ... 
ตนาติ  สฺ ี  ฯ  อปจายน  นามาติ  สฺา  ฯ 
        [๗๑๓]  เตสเมว...วจฺจ  นาม  ฯ  เตสเมวาติ  วยคุเณหิ 
เชฏาน  ฯ  เอวสทฺโท  อเชฏเ  นิวตฺเตติ  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ 
จีวราทีสุ  ปจฺจาสารหิตาการสงฺขาโต  ปกาโร  วุตฺโต  ยสฺส 
อชฺฌาสยสฺส  อตฺถ ิ โส  ยถาวุตฺโต  ยถาวุตฺโต  จ  โส  อชฌฺาสโย  จาติ 
ยถา...สโย  ฯ  ตานิ  ตานิ  กิจฺจานิ  ตตกิจฺจานิ  ตตกิจฺจาน 
กรณ  ตตกิจฺจกรณ  ตตกิจฺจกรณฺจ  สา  เจตนา  จาติ  ตต... 
ตนา  ฯ 
        เตส...นฺจาติ  กรณาติ  สมฺปทาน  ฯ  ยถา...นาติ  กรณาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ตต...ตนาติ  สฺ ี  ฯ  เวยฺยาวจฺจ  นามาติ 
สฺา  ฯ 
        [๗๑๔]  อตฺต...น  นาม  ฯ  อตฺตโนติ  สนฺตาเนติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
สนฺตาเนติ  นิพฺพตฺตสฺสาติ  อาธาโร  ฯ  นิพฺพตฺตสฺสาติ  ปฺุสฺสาติ 
วิเสสน  ฯ  ปฺุสฺสาติ  ภาวาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปเรหีติ  สาธารณาติ 
สหโยโค  ฯ  สาธา...ตนาติ  สฺ ี  ฯ  ปตฺติทาน  นามาติ  สฺา  ฯ 
        สาธารณสฺส  ภาโว  สาธารณภาโว  สาธารณภาวสฺส  ปจฺจาสึสน 
สา...สน  สาธา...นฺจ  สา  เจตนา  จาติ  สาธา...ตนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๒  
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        [๗๑๕]  ปเรหิ...นาม  ฯ  อปจาติ  นิปาตสมุทาโย  ฯ  โส 
อทินฺนสฺสาปจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  เกสุจิ  โปฏเกสุ  ทินฺนสฺสป  วา 
อทินฺนสฺสป  วาติ  ปาโ  อตฺถิ  ฯ  มจฺเฉร  เอว  มล  มจฺเฉรมล 
มจฺเฉรมลโต  นิสฺสฏ  อปคต  มจฺเฉ...สฏ  ฯ  อภิ  อติเรก 
อนุโมทติ  เอตาย  เจตนายาติ  อพฺภานุโมทนา  อพฺภานุโมทนา  จ  สา 
เจตนา  จาติ  อพฺภ...ตนา  ฯ 
        ปเรหีติ  ทินฺนอทินฺนาติ  ทฺวเย  กตฺตา  ฯ  ทินนฺสฺส  อทินนฺสฺสาป- 
จาติ  ปททฺวย  ปฺุสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  ปฺุสฺสาติ  อพฺภ...ตนาติ 
กมฺม  ฯ  มจฺเฉ...เฏนาติ  จิตฺเตนาติ  วิเสสน  ฯ  จิตฺเตนาติ  อพฺภ... 
ตนาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อพฺภ...นาติ  สฺ ี  ฯ  ปตฺตา...นามาติ 
สฺา  ฯ 
        [๗๑๖]  เอว  อิม  ธมมฺ...ปชชฺนฺโต  อห  โล...สามิ  วา 
อห  พหุสฺสุโต  หุตฺวา...อิติ  เอว...น  นาม  ฯ 
        ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ธมฺเม  ฯ  วุตฺโต  นโย  วุตฺตนโย  ฯ 
ปฏิปชชฺิสฺสามีติ  ปฏิปชฺชนฺโต  โย  อห  ฯ  โลกโิย  จ  โลกุตฺตโร 
จ  โลกิยโลกุตฺตโร  โลกิยโลกุตฺตโร  จ  โส  คุโณ  จาติ  โลก.ิ..คุโณ 
โลก.ิ..คุโณ  จ  โส  วิเสโส  จาติ  โลก.ิ..เสโส  ฯ  ภชิสฺสเต  ลภสิฺสเต 
ภาโค  ภาโค  จ  ตสฺส  มยหฺ  อตฺถีติ  ภาคี  ฯ  พหุ  สุต  เยน  มยา  โส 
พหุสฺสุโต  ฯ  วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ  ธมฺมสฺส  เทสนา  ธมฺมเทสนา 
ธมฺมเทสนา  อาทิ  เยส  ธมฺมวาจนาทีน  เต  ธมฺมเทสนาทโย  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๒  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 583 

                        ปฺจมปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา    583 
 
วาสทฺโท  อตฺตโน  วา  ปเรส  วาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ผริสฺสเต  ผรณ 
หิตสฺส  ผรณ  สาธน  หิตผรณ  หิตผรณสฺส  วสน  สมฺพชฺฌน 
หิต...วโส  หติผรณวเสน  ปวตฺโต  หิต...วตฺโต  ฯ  อสงฺกิลิฏโ 
จ  โส  อชฺฌาสโย  จาติ  อส...สโย  ฯ  ปณฺฑิเตหิ  อุปคนฺตฺวา 
ทิสน  เปกฺขน  อุปเทโส  ฯ  ปณฺฑิเตหีติ  กตฺตา  ฯ  หิโต  จ  โส 
อุปเทโส  จาติ  หิ...โส  หิตุปเทสสฺส  สวน  หิ...น  หิตุป- 
เทสสวนฺจ  สา  เจตนา  จาติ  หิตุ...ตนา  ฯ 
        เอวนฺติ  สุตฺวาติ  นิทสฺสน  ฯ  อิมนฺติ  ธมฺมนฺติ  วิเสสส  ฯ 
ธมฺมนฺติ  สุตฺวาติ  กมฺม  ฯ  สุตฺวาติ  ปฏิปชชฺนฺโตติ  ปุพฺพกาลกริิยา  ฯ 
ตตฺถาติ  วุตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  วุตฺตนเยนาติ  ปฏิปชชฺนฺโตติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  ปฏิปชชฺนฺโตติ    อหนฺติ  วิเสสน  ฯ  โลกิ...สาติ  ภาคีติ 
กมฺม  ฯ  ภาคีติ  อหนฺติ  วิเสสน  ฯ  อหนฺติ  ภวิสฺสามีติ  กตฺตา  ฯ 
พหุสฺสุโตติ  อหนฺติ  วิเสสน  ฯ  หุตฺวาติ  อนุ...มีติ  ปุพฺพกาลกิรยิา  ฯ 
ปเรสนฺติ  อ...มีติ  สมฺปทาน  ฯ  ธมฺม...หีติ  อนุ...มีติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  อหนฺติ  อนุ...มีติ  กตฺตา  ฯ  อิติ  เอวนฺติ  ปวตฺเตนาติ 
ปเท  อาการนิทสฺสน  ฯ  เอวมิม...ภวิสฺสามีติ  เอว  อตฺตโน 
หิตผรณวสปฺปวตฺเตน  พหุสฺสุโต  วา...เอว  ปเรส  หิต...เตนาติ 
อาการนิทสฺสน  ฯ  อตฺต...ส  วาติ  หิตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  หิต... 
นาติ  อส...นาติ  วิเสสน  ฯ  อส...นาติ  สวนาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
หิตุ...นาติ  สฺ ี  ฯ  ธมฺมสฺวน  นามาติ  สฺา  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๒  
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        [๗๑๗]  นิร...เอตฺเถว  ธมฺมสฺสวเน  อาจริเยน  สงฺคยฺหติ  ฯ 
        กุจฺฉิต  วชฺช  อวชฺช  ฯ  อวชชฺ  โทโส  นตฺถิ  เอตสฺส  วิชชฺา- 
ทิโนติ  นริวชฺชา  ฯ  วิทนฺติ  เอตายาติ  วิชชฺา  ชนา  โรคนิทานาทิก 
เอตาย  คนฺถชาติยา  วิทนฺติ  ชานนฺติ  อิติ  ตสฺมา  สา  คนฺถชาติ 
วิชฺชา  เภสชชฺคนฺถาทิ  ฯ  วิชฺชา  อาทิ  เยส  กมฺมายตนสิปฺปาย- 
ตนาน  ตานิ  วิชฺชาทีนิ  ฯ  นิรวชฺชานิ  จ  ตานิ  วิชชฺาทีนิ  จาติ 
นิร...ทีนิ  นิร...ทีน  สวน  นิร...วน  นร.ิ..สวนฺจ  สา 
เจตนา  จาติ  นิร...ตนา  ฯ  อปสทฺโท  อเปกฺโข  ฯ 
        นิร...นาปติ  สงฺคยฺหตีติ  กมฺม  ฯ  เอตฺเถวาติ  สงฺคยฺหตีติ 
อาธาโร  ฯ 
        [๗๑๘]  ลาภ...นา  นาม  ฯ  ลภิตพฺโพติ  ลาโภ  โย 
ธนาทิ  ฯ  สกฺกริยตีติ  สกฺกาโร  โย  ปูชาวิเสโส  ฯ  ลาโภ  จ 
โส  สกฺกาโร  จาติ  ลาภสกฺกาโร  ลาภสกฺกาโร  อาทิ  เยส 
ปสสาทีน  เต  ลาภ...โย  ฯ  อเปกฺขน  อเปกฺขา  ฯ  ลาภสกฺการาทีสุ 
นตฺถิ  อเปกฺขา  ยสฺส  ชนสฺส  โส  ลาภ...เปกโฺม  ลาภ...เปกฺขสฺส 
ภาโว  ลาภ...ขตา  ฯ  โยนโิส  มนสฺม ึ กรณ  โย...กาโร  ฯ 
อุปทิสติ  กเถติ  เอตาย  เจตนายาติ  อุปเทโส  หิตสฺส  อุปเทโส 
หิ...โส  หิตุปเทโส  จ  สา  เจตนา  จาติ  หิ...ตนา  ฯ 
        ลาภ...ตายาติ  โยนิ...โตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  โย...โตติ 
อุปเทสาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  หิ...นาติ  สฺ ี  ฯ  ธมมฺ...นามาติ 
สฺา  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๒  
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        [๗๑๙]  นิร...เอตฺเถว  ธมฺมเทสนาย  สงฺคห  คจฺฉติ  ฯ 
        นิรวชฺชานิ  จ  ตานิ  วิชฺชาทีนิ  จาติ  นิร...ทีนิ  นิร...ทีน ิ
อุปทิสน  กถน  นิร...สน  นิร...สนฺจ  สา  เจตนา  จาติ 
นิร...ตนา  ฯ  อปสทฺโท  อเปกฺโข  ฯ 
        นิร...ปติ  คจฺฉตีติ  กตฺตา  ฯ  เอตฺเถวาติ  สงฺคหนฺติ  อาธาโร  ฯ 
สงฺคหนฺติ  คจฺฉตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๗๒๐]  อตฺถ.ิ..กมฺม  นาม  ฯ  อาทิสทฺเทน  อตฺถิ  ยฏินฺติ- 
อาทีน  คหณ  ฯ  อตฺถ ิ ทนิฺนนฺติอาทิ  จ  โส  นโย  จาติ  อตฺถิ... 
นโย  อตฺถิ...นเยน  ปวตฺต  อตฺถ.ิ..วตฺต  ฯ  สมฺมา  อวิปรีต 
ทสฺสน  สมฺมาทสฺสน  กมฺมสฺสกตาาณ  ฯ  อตฺถิ...วตฺตฺจ  ต 
สมฺมาทสฺสนฺจาติ  อตฺถิ...สน  อตฺถ.ิ..นสฺส  วโส  อตฺถิ... 
วโส  ฯ  กริยเต  กรณ  อุชุ  กรณ  อุชุกรณ  ฯ 
        อตฺถ.ิ..นาติ  อุชูติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทฏิ ิยาติ  กรณนฺติ 
กมฺม  ฯ  อุชกุรณนฺติ  สฺ ี  ฯ  ทฏิุชุกมฺม  นามาติ  สฺา  ฯ 
        [๗๒๑]  เอวนฺตฺยาทิ  โจทนาปน  ฯ  เอว  อตฺถิ  ทินฺนนฺติ... 
กมฺม  นามาติ  วจเน  สติ  าณ...อิติ  โจทนา  ฯ 
        าณวิปฺปยุตฺโต  จ  โส  จิตฺตุปฺปาโท  จาติ  าณ...ปาโท  ฯ 
ทิฏุชุกมฺมเมว  ปฺุกิริยา  ทิฏุ...ริยา  ทิฏุช.ุ..กริิยาย 
ภาโว  ทิฏุ...ภาโว  ฯ 
        ยทีติ  ปริกปฺโป  ฯ  เอวนฺติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  าณ...สาติ 
                                                อภิ.๑๗๓  
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ภาโวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ทฏิุ...โวติ  น  ลพฺภตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ 
สรูป  ฯ  โจทนาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๗๒๒]  โนตฺยาทิ  วิสชฺชน  ฯ  าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทสฺส 
ทิฏุชุกมฺมปฺุกิริยาภาโว  น  ลพฺภติ  โน  กสฺมา  ปุร.ิ..นโตติ 
โยชนา  ฯ 
        ปุเร  ชาตา  ปุริมา  ปจฺฉา  ชาตา  ปจฺฉิมา  ปุริมา  จ 
ปจฺฉิมา  จ  ปุริมปจฺฉิมา  ปุริมปจฺฉิมา  จ  ตา  เจตนา  จาติ  ปุริ... 
ตนา  ฯ  อปสทฺโท  มชฺฌมิเจตน  อเปกฺขติ  ฯ  กตฺตพฺพาติ  กิริยา 
ยา  ธมฺมชาติ  ฯ  ปฺุ  เอว  กิริยา  ปฺุกิริยา  สา  สา 
ปฺุกิริยา  ตตปฺุกิริยา  ฯ  เอวสทฺโท  น  อฺตฺถ  สงฺคณฺหณนฺติ 
าเปติ  ฯ  สงฺคหิยเต  สงฺคณฺหณ  ภาวสาธน  ฯ 
        โนติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ปรุิ...นมฺปติ  สงฺค...โตติ  กมฺม  ฯ 
ตต...วาติ  สงฺค...โตติ  อาธาโร  ฯ  สงฺค...โตติ  โนติ  ปเท 
าปกเหตุ  ฯ 
        [๗๒๓]  นน ุ ทฏิ ิยา  อุชุกรณเวลาย  าณสมฺปยุตฺตเมว 
จิตฺต  โหติ  น  าณวิปฺปยุตฺตนฺติ  โจทน  สนฺธายาห  กิฺจาป- 
ตฺยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  กิฺจาป  อุช.ุ..จิตฺต  โหติ  ปน  ตถาป 
ปุริมปจฺฉาภาเค  ปุริมปจฺฉากาเล  าณ...วติ  อิติ  ตสฺมา  ตสฺสาป 
าณวิปฺปยุตฺตสฺส  ทิฏุ...โว  อุปฺปชฺชติ  ยุชชฺติ  อิติ  ตสฺมา 
อติปปฺเจน  อติวิตฺถาเรน  อล  อยุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๓  
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        กิฺจาปติ  โจทกาโภคทสฺสน  ฯ  หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ  ปุคฺคเลน 
กริยเต  กรณ  อุชุ  กรณ  อุชุกรณ  ฯ  วินาส  ลาตีติ  เวลา 
โย  กาโล  ฯ  วินาสสทฺทุปปโท  ลา  อาทาเน  อิตฺถิยมติยโว  วาติ 
อ  เตสุ  วุฑฺฒิอาทินา  วณฺณโลโป  อิสฺเส  จ  ปุน  อา  ฯ 
อุชุกรณสฺส  เวลา  อุชุกรณเวลา  ฯ  เอวสทฺโท  ญาณวิปฺปยุตฺต 
นิวตฺเตติ  ฯ  ปุเร  ปวตฺโต  ปุริโม  ปจฺฉา  ปวตฺโต  ปจฺฉา  ปุริโม  จ 
ปจฺฉา  จ  ปุรมิปจฺฉา  ฯ  ภาชิตพฺโพ  ปุถุกรณีโยติ๑  ภาโค  โย  กาโล  ฯ 
ภาช  ปุถกุรเณ๒  วิสรุชปทาทิโต  ณ  ณ  ฯ  ปุริมปจฺฉา  จ  โส 
ภาโค  โกฏาโส  จาติ  ปรุิมปจฺฉาภาโค  ฯ  ปนสทโฺท  วิเสสา- 
ภิธานารมฺโภ  ฯ  ปสทฺโท  อเปกฺโข  ฯ  ตสฺสาปติ  ปสทฺโท 
อเปกฺโขเยว  ฯ  ทฏิุชุกมฺม  อิติ  ภาโว  นาม  ทิฏุ...ภาโว  ฯ 
        กิฺจาปติ  นิปาโต  ฯ  อุช.ุ..ยาติ  โหตีติ  อาธาโร  ฯ 
าณ...เมวาติ  จิตฺตนฺติ  วิเสสน  ฯ  จิตฺตนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ 
ปุริ...เคติ  สมฺภวตีติ  อาธาโร  ฯ  าณ...ตมฺปติ  สมภฺวตีติ 
กตฺตา  ฯ  อิตีติ  อุปปชชฺตีติ  เหตุ  ฯ  ตสฺสาปติ  ภาโวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ทิฏุ...โวติ  อุปปชฺชตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  อลนฺติ  เหตุ  ฯ  อลนฺติ 
นิปาตกิริยา  ฯ  อติปปฺเจนาติ  อลนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๗๒๔]  เอว  สุตฺเต  ทาน  สีล  ภาวนา  ตีณิเยว  ปฺุกิริยา- 
วตฺถูนิ  วุตฺตานิ  อฏกถายมฺปน  ทส  ปฺุกิริยาวตฺถูนิ  อาคตานิ 
๑.  ปุกกรณีโยติ  ภเวยยฺ  ฯ   ๒.  ปุกกรเณติ  ภเวยยฺ  สทฺทนีติยฺหิ  ภาช  ปุถกมฺมนิ  ปุถกมฺม 
ปุถกฺกรณ  วิสุกิริยาติ  อตฺโถติ  วุตฺต  ฯ 

                                                อภิ.๑๗๓  
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เตสุ  ทสสุ  อิตเรส  ปตฺติทานาทีน  ทานสีลภาวนาเสฺวว  สงฺคห 
าเปนฺโต  อาห  อิเมสุตฺยาทึ  ฯ  อิเมสุ  ปน  ทานาทีสุ  ทสส.ุ.. 
คจฺฉนฺติ  กสมฺา  ตสภาวตฺตา  เตน  ทาเนน  สหสมานลกฺขณตฺตา 
ปตฺติทานานุโมทนานนฺติ  โยชนา  ฯ 
        อิเมสูติ  นิทฺธารณ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ทสสูติ 
อิเมสูติ  วิเสสน  ฯ  ปตฺติ...นาติ  คจฺฉนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ทาเนติ 
สงฺคหนฺติ  อาธาโร  ฯ  สงฺคหนฺติ  คจฺฉนฺตีติ  กมฺม  ฯ  ตสภาวตฺตาติ 
คจฺฉนฺตีติ  เหตุ  ฯ  ภวตีติ  ภาโว  ลกฺขณ  ฯ  สมาโน  ภาโว 
สภาโว  เตน  ทาเนน  สภาโว  สมานลกฺขณ  เอเตส  ปตฺติทานา- 
นุโมทนานนฺติ  ตสภาวา  ตสภาวาน  ภาโว  ตสภาวตฺต  ฯ 
        [๗๒๕]  เตส  ตสภาวตฺต  กินฺติ  มนสิกตฺวา  อาห  ทานนฺ- 
ตฺยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  ทานมฺป  อิสฺสา...ปกฺข  เอเตป  ปตฺติทานา- 
นุโมทนา  อิสฺสามจฺเฉราน  ปฏิปกฺขา  ตสฺมา...ณตฺตา  เต  ปตฺติ- 
ทานานุโมทนา  ทาน...สงฺคยฺหนฺติ  อาจริเยนาติ  โยชนา  ฯ 
        อปสทฺโท  ปตฺติ...ทเน  อเปกฺขติ  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ 
อิสฺสา  จ  มจฺเฉรฺจ  อิจฺสามจฺเฉรา  ฯ  อปสทฺโท  ทาน  อเปกฺขติ  ฯ 
ทาเนน  สมานา  ปฏิปกฺขา  เอเตส  ปตฺติทานานุโมทนานนฺติ  สมาน- 
ปฏิปกฺขา  สมานปฏิปกฺขาน  ภาโว  สมา...ตา  ฯ  เอก  สมาน 
ลกฺขณ  เตสนฺติ  เอกลกฺขณา  เอกลกฺขณาน  ภาโว  เอก... 
ณตต  ฯ  ทานเมว  ทานมย  ฯ  มโยติ  โยควิภาเคน  สกตฺเถ 
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มโย  ฯ  สนตฺาน  ปุนาติ  โสเธตีติ  ปฺุ  ย  ธมฺมชาต  ฯ 
กตฺตพฺพนฺติ  กิริย  ย  วตฺถุ  ฯ  วสนฺติ  ติฏนฺติ  เอตฺถ  ปฺุเ 
อานิสสาติ  วตฺถุ  ฯ  กริิยฺจ  ต  วตฺถุ  จาติ  กิริยาวตฺถุ  ปฺฺุจ 
ต  กิริยาวตฺถ ุ จาติ  ปฺุ...วตฺถ ุ ทานมยฺจ  ต  ปฺุกิริยา- 
วตฺถุ  จาติ  ทาน...วตฺถ ุ ฯ 
        ทานมฺปติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิสฺสา...นนฺติ  ปฏิปกฺขนฺติ  สมฺปทาน  ฯ 
ปฏิปกฺขนฺติ  ทานนฺติ  วิเสสน  ฯ  เอเตปติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ตสฺมาติ 
สมานปฏิปกฺขาติ  เหตุ  ฯ  สมา...ยาติ  เอก...ณตฺตาติ  เหตุ  ฯ 
เอก...ณตฺตาติ  สงฺคยฺหนฺตีติ  เหตุ  ฯ  เตติ  สงฺคยฺหนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
ทาน...หีติ  สงฺคยฺหนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
        [๗๒๖]  อป...ภาวโต  ฯ  อปจานฺจ  เวยฺยาวจฺจฺจ 
อป...เวจฺจา  ฯ  สลีเมว  สลีมย  สีลมยเมว  ปฺุ  สลี... 
ปฺุ  ฯ  จรนฺติ  ชนา  ตสฺมึ  สีเล  ปรปิูริการิตายาติ  จาริตฺต  ฯ 
จร  จรเณ  วทาทีหิ  ณิตฺโตติ  โยควิภาเคน  ณิตฺตปจฺจโย  ฯ 
จาริตฺตเมว  สีล  จาริตฺตสีล  จาริตฺตสีลสฺส  ภาโว  จาริ...ภาโว  ฯ 
        อป...จาติ  สงฺคยฺหนฺตีติ  กมฺม  ฯ  สีล...เติ  สงฺคยฺหนฺตีติ 
อาธาโร  ฯ  จาริ...โตติ  สงฺคยฺหนฺตีติ  เหตุ  ฯ 
        [๗๒๗]  เทส...อิติ  วจน  อา...เรน  สงฺคีติทสุตฺตรสุตฺต- 
ฏีกาย  วุตฺต  ฯ 
        เทสนา  จ  สวนฺจ  ทิฏุชุตา  จ  เทส...ชุตา  ฯ  ปนสทฺโท 
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วิเสสตฺโถ  ฯ  กุส...โตติ  กุสลธมฺมาน  วฑฺฒาปนภาวโต  ฯ 
กุสลธมฺมาน  อาเสวน  วฑฺฒาปน  กุ...วน  ฯ  ภาวนา  เอว  ภาวนา- 
มย  ฯ  อาจ...เถเรนาติ  ทีฆนิกายาทิสุตฺตนฺตฏีกากาเรน  อภิธมฺม- 
ฏีกาย  อนฏุกีากาเรน  จ  นาคทีเป  พทรติตฺตถวิหารวาสินา  อา... 
เถเรน  ฯ 
        เทส...ตาติ  คจฺฉนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  กุส...โตติ  คจฺฉนฺตีติ 
เหตุ  ฯ  ภาว...เยติ  สงฺคหนฺติ  อาธาโร  ฯ  สงฺคหนฺติ  คจฺฉนฺตีติ 
กมฺม  ฯ  อิติ  วจนนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  อาจ...นาติ  วุตฺตนฺติ 
กตฺตา  ฯ 
        [๗๒๘]  อปเรส  มต  าเปนฺโต  อาห  อปเรตฺยาทึ  ฯ 
อปเร  ปน  อาจริยา  เทเสนฺโต  จ  สุณนฺโต  จ  เทส...หรนฺติ 
อิติ  ตสฺมา  เท...อิติ    วจน  วทนฺติ  ฯ 
        อปเรติ  เกจิ  จ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  เทสมาโนติ 
เทสนฺโต  โย  อาจริโย  ฯ  สุณมาโนติ  สุณนฺโต  ฯ  จสทฺโท 
เทเสนฺโต  จ  สุณนฺโต  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  เทสนาย  อนุสฺสรณ 
อนุคมน  เทส...สาโร  ฯ  าณนฺติ  วิปสฺสนาาณ  ฯ  เปเสตฺวาติ 
ปวตฺตาเปตฺวา  ฯ  ลกฺขณานีติ  อนิจฺจาทีนิ  ตีณิ  ลกขฺณานิ  ฯ 
ปฏิวิชฺฌ  ปฏวิิชฺฌาติ  ปฏวิิชฺฌิตฺวา  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  ฯ  จสทฺโท 
เทเสติ  จ  สุณาติ  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  จสทฺโท  วากฺยา- 
รมฺโภ  ฯ  เทสนา  จ  สวนฺจ  เท...นานิ  ฯ  ปฏิวิชฺฌิตพฺโพติ 
                                        อภิ.๑๗๓  
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ปฏิเวโธ  โย  ธมฺโม  ปุคฺคเลน  ฯ  ปฏิเวโธ  จ  โส  ธมฺโม 
จาติ  ป...ธมโฺม  ฯ  เอวสทฺโท  โลกิยธมฺม  นิวตฺเตติ  ฯ  เทสนา 
จ  สวนฺจ  เทส...วน  ฯ 
        อปเร  ปนาติ  วทนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  เทเส...โต  จาติ  ทฺวย 
เทเส...ติ  จาติ  ทฺวเย  กตฺตา  ฯ  เทส...นาติ  เปเสตฺวาติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  าณนฺติ  เปเสตฺวาติ  กมฺม  ฯ  เปเสตฺวาติ  ปฏิ... 
ฌาติ  ทฺวเย  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  ลกฺขณานีติ  ปฏิ...ฌาติ  ทฺวเย 
กมฺม  ฯ  ปฏิ...ฌาติ  ทฺวย  เทเส...ติ  จาติ  ทฺวเย  ปุพฺพกาล- 
กิริยา  ฯ  ตานิ  จาติ  เทส...นีติ  วิเสสน  ฯ  เทส...นติี  อาหรนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ  ปฏิเวธธมฺมเมวาติ  อาหรนฺตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  คจฺฉตีติ 
เหตุ  ฯ  เทสนาสวนนฺติ  คจฺฉตีติ  กตฺตา  ฯ  ภาวนามเยติ  สงฺคหนฺติ 
อาธาโร  ฯ  สงฺคหนฺติ  คจฺฉตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  วทนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๗๒๙]  เทสนา  ทานมเย  สงฺคห  คจฺฉตีติ  อิทมฺป  วจน  วุตฺต 
สกฺกาติ  าเปนฺโต  อาห  ธมฺมาตฺยาทึ  ฯ  ธมฺมทานสภาวโต 
เทส...อิติป  วจน  ปณฺฑิเตน  วตฺตุ  สกฺกา  ฯ 
        ธมฺมสสฺ  ทาน  ธมมฺทาน  ฯ  ภวน  ภาโว  อตฺตโน  ภาโว 
สภาโว  อตฺตโน  ปกติ  ฯ  ธมฺมทานเมว  สภาโว  ธมฺม...ภาโว  ฯ 
ธมฺมทานภูตสภาโวตฺยตฺโถ  ฯ  ปสทฺโท  น  เกวล  เทสนา  ภาวนามเย 
สงฺคห  คจฺฉตีติ  วุตฺตุ  สกฺกาติ  าเปติ  ฯ 
        ธมฺม...โตติ  คจฺฉตีติ  เหตุ  ฯ  เทสนาติ  คจฺฉตีติ  กตฺตา  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๓  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 592 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา  592 
 
ทานมเยติ  สงฺคหนฺติ  อาธาโร  ฯ  สงฺคหนฺติ  คจฺฉตีติ  กมฺม  ฯ 
อิติปติ  สกฺกาติ  กมฺม  ฯ  วตฺตุนฺติ  สกฺกาติ  สมฺปทาน  ฯ 
        [๗๓๐]  อตฺตโน  วจน  สาเธนฺโต  อาห  ตถาหตฺิยาทึ  ฯ  ตถาหิ 
สจฺจ  สพฺพ...ตีติ  วจน  ภควตา  วุตฺต  ฯ 
        ตถาหีติ  ทฬฺหี  ฯ  สพฺพทานนฺติ  ชินาตีติ  กมฺม  ฯ  ธมฺม- 
ทานนฺติ  ชินาตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  ปท  วุตฺตนฺติ  กมมฺ  ฯ 
        [๗๓๑]  ตถา...สพฺพตฺถาป  นวสุ  ปุญกิริยาวตฺถูสุ  สงฺคห 
คจฺฉติ  สพฺเพส  นวนฺน  ปฺุกิริยาวตฺถูน  น.ิ..ตา  ทิฏุชุกสฺสาติ 
โยชนา  ฯ 
        ตถาสทฺโท  สงฺคห  คจฺฉตีติ  ปททฺวย  อากฑฺฒติ  ฯ  ทฏิุช-ุ 
กมฺมนฺติ  คจฺฉตีติ  กตฺตา  ฯ  สพฺพตฺถาปติ  สงฺคหนฺติ  อาธาโร  ฯ 
อปสทฺโท  อวยวาเปกฺโข  ฯ  สพฺเพสนฺติ  นิยมาติ  กมฺม  ฯ 
        นิย...ตาติ  มหปฺผลภาวาย  นิยมนสภาวตฺตา  ฯ  นิยมิยเต 
นิยมน  มหปฺผลภาวาย  นวนฺน  ปฺุกิริยาวตฺถูน  นิยมิยเต  นิยมน 
นิยมน  ลกฺขณ  สภาโว  เอตสฺส  ทิฏุชุกมฺมสฺสาติ  นิย...ขณ 
นิยมนลกฺขณสฺส  ภาโว  นยิ...ณตฺต  ฯ  นิย...ตาติ  คจฺฉตีติ  เหตุ  ฯ 
        [๗๓๒]  นิย...ตาติ  วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห  ทานา- 
ทีสุตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  ทานาทีสุ  ยกิฺจิ  ทานาทิก  อตฺถิ...ธิต 
มห...สส  โหติ  ฯ 
        ทานาทีสูติ  นิทฺธารณ  ฯ  หิสทฺโห  ทฬฺห ี ฯ  มกิฺจีติ  โหตีติ 
                                                อภิ.๑๗๓  
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ปกติกตฺตา  ฯ  อตฺถ.ิ..ยาติ  สมฺมาทิฏ ิยาติ  วิเสสน  ฯ  อตฺถ.ิ..นเยน 
ปวตฺตา  อตฺถิ...วตฺตา  ฯ  สมฺมา...ยาติ  วิโสธิตนฺติ  กตฺตา  ฯ 
วิโสธิตนฺติ  ยกิฺจีติ  วิเสสน  ฯ  มหปฺผล  ม...สสนฺติ  ทฺวย 
โหตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ  มหนฺต  ผล  ยสฺส  กมฺมสฺส  ต  มหปฺผล  ฯ 
มหนฺโต  อานิสโส  ยสฺส  ต  มหานิสส  ฯ 
        [๗๓๓]  ทานาทีสุ...นิสสนฺติ  วจน  อาจริยวจเนน  สาเธนฺโต 
อาห  เอวฺจาติอาทึ  ฯ  เอวฺจ  อตฺถิ  ทินฺนนฺติ...สมฺมาทิฏ ิยา 
วิโสธิตสฺส  ทานาทิโน  มหปฺผลาภาว  มนสิกตฺวา  ทีฆ...อิติ  วจน 
พุทฺธโฆสาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        เอวนฺติ  กตฺวาติ  กมมฺ  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  กตฺวาติ 
วุตฺตนฺติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  ทีฆ...ยนฺติ  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ 
ทีฆนิกายสฺส  อฏกถา  ทฆี...กถา  ฯ  ทิฏุชุกมฺมนติฺ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
สพฺเพสนฺติ  สพฺเพส  นวนฺน  ปฺุกิริยาวตฺถูน  นยิมนาติ  กมมฺ  ฯ 
นิย...ณนฺติ  นิยมนสภาว  ฯ  นิยมนลกขฺณนฺติ  ทิฏุชุกมฺมนฺติ   
วิเสสน  ฯ  นยิมนลกฺขณ  ยสฺส  ต  นิย...ขณ  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ 
กมฺม  ฯ 
        [๗๓๔]  เอวนฺตฺยาทิ  นิคมน  ฯ  เอว...อิติ  สนนฺิฏาน 
ปณฺฑิเตน  ทฏพฺพ  ฯ 
        เอวนฺติ  ปท  สงฺคณฺหณโตติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  ทาน...นาติ 
ตีสูติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทานฺจ  สีลฺจ  ภาวนา  จ  ทาน...วนา 
                                                อภิ.๑๗๓  
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ทาน...นาน  วสน  สมฺพชฌฺน  ทาน...วโส  ฯ  ตีสูติ  สงฺคณฺหณโตติ 
อาธาโร  ฯ  อิตเรสนฺติ  ตีหิ  อฺเส  ปตฺติทานาทีน  สตฺตนฺน 
สงฺคณฺหณโตติ  กมฺม  ฯ  สงฺคณฺหณโตติ  ติวิธเมวาติ  เหตุ  ฯ 
สงฺคหิยเต  สงฺคณฺหน  ฯ  สงฺเขปโตติ  ติวิธเมวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ติวิธเมวาติ  ปฺุ...ถูติ  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  โอนาธิก  นิวตฺเตติ  ฯ 
ปฺ...ถูติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  ทฏพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๗๓๕]  สงฺเขปโต  ติวิธเมวาติ  วจน  อาจริยวจเนน  สาเธนฺโต 
อาห  ตถาตฺยาทึ  ฯ  ตถา  เจว  เตเนว  ติปฺปกาเรน  ปฺุกิริยาวตฺถ ุ
อาจ...  ทสฺสติ  ฯ 
        ตถาติ  ทสฺสิตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ 
เอวสทฺโท  อฺปฺปการ  นิวตฺเตติ  ฯ  อาจริเยนาติ  อนุรุทฺธาจริเยน 
ทสฺสิตนฺติ  กตฺตา  ฯ  เหฏาติ  ทสฺสิตนฺติ  อาธาโร  ฯ 
        [๗๓๖]  มโนกมฺมเมวาติ  ปท  อุทฺธริตฺวา  เปตฺวา  วิฺ... 
โตติ  เหตุ  ปกฺขิตฺโต  ฯ  รปูาวจรกุสล  มโนกมฺมเมว  วิฺ...โต 
รูปาวจรกุสลสฺสาติ  โยชนา  ฯ 
        วิฺตฺตึ  สมุฏาเปตีติ  วิฺ...ปก  ย  จิตฺต  ฯ 
วิฺตฺติสมุฏาปกสฺส  ภาโว  วิฺ...กตฺต  วิฺ...ปกตฺตสฺส 
อภาโว  วิฺ...ภาโว  ฯ  กายทฺวาร  อาทิ  ยสฺส  ทวฺารสฺส  ต 
กายทฺวาราทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  วจีทฺวารสฺเสว  คหณ  ฯ  อปฺปวตฺติยเต 
อปฺปวตฺตน  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๓  
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        มโนกมฺมเมวาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  วิฺ...นาติ  อปฺปวตฺตนโตติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  กายทฺวาราทีสูติ  อปฺปวตฺตนโตติ  อาธาโร  ฯ 
อปฺปวตฺตนโตติ  มโนกมฺมเมวาติ  เหตุ  ฯ  ตนฺติ  รปูาวจรกุสลนฺติ 
วิเสสน  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  รปูา...มยนฺติ  ทฺวย  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
ทานาทิวเสนาติ  อปฺปวตฺตนโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อปฺปวตฺตนโตติ 
ภาว...ยนฺติ  เหตุ  ฯ 
        [๗๓๗]  อปฺปนาปฺปตฺตนฺติ  ปน  ฯ  ปุพฺพ...โตติ  เหตุ 
ปกฺขิตฺโต  ฯ  ปุพฺพภาเค  ปวตฺตานิ  กุสลานิ  ปุพฺพ...ตานิ  ฯ 
ภวน  ภาโว  กามาวจร  อิติ  ภาโว  กา...โว  ฯ  ป.ุ..นนฺติ 
ภาวโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  กามา...โตติ  อปฺปนาปฺปตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ 
        [๗๓๘]  ฌาน...นาติ  ปน  ฯ  ตฺจ  รูปาวจรกุสล  ปฏ.ิ.. 
เตป  สติ  องฺคา...โต  ปฺจวิธ  โหติ  นนุ  รูปาวจรกุสล 
ปฏิปทาทิเภทโต  อเนกวิธนฺติ  โจทน  มนสิกตฺวา  อาห  ปฏิ...เตปติ  ฯ 
        ปฏิปทา  อาทิ  เยส  อารมฺมณาทีน  ตานิ  ปฏปิทาทีนิ 
ปฏิปทาทีน  เภโท  ปฏ.ิ..เภโท  ฯ  อเนโก  วิโธ  ยสสฺ  รูปาวจร- 
กุสลสฺส  ต  อเนกวิธ  อเนกวิธสฺส  ภาโว  อเน...ธตฺต  ฯ  อปสทฺโท 
โจทกาโภคสูจโน  ฯ  วิตกฺกาทีน  องฺคาน  อติกฺกมน  องฺคาติกฺกมน 
องฺคาติกฺกมนสฺส  วสน  สมฺพชฺฌน  องฺคา...วโส  ฯ  นิพฺพตฺตาติ 
วิจาราทีนิ  ฌานงฺคานิ  นิพฺพ...คานิ  นพฺิพตฺตชฺฌานงฺคาน  เภโท 
นิพฺพ...เภโท  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๓  
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        ปฏิ...โตติ  อเนกวิธตฺเตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อเนกวิธตฺเตปติ 
สตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  สตีติ  โหตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  องฺคา... 
นาติ  นิพฺพตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  นิพฺพ...โตติ  ปฺจวิธนฺติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ปฺจวิธนฺติ  ตฺจาติ  วิเสสน  ฯ 
        [๗๓๙]  อาล...นาติ  ปน  ฯ  อิเมส...เทน  ฯ  กสิ...ธนฺติ 
คาถา  ฯ 
        กสิณุคฺฆาฏิม  เอว  อากาส  กสิ...กาส  ฯ  อากาส  วิสโย 
อารมฺมณ  เอตสฺส  มนสฺสาติ  อากาสวิสย  ฯ  อากา...ยนฺติ 
นปุสกลิงฺคปท  มโนติ  ปลฺุลิงฺคสฺส  วิเสสน  ฯ  มโนติ  ปมารุปฺป- 
วิฺาณ  ฯ  มโนติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ตสฺส  มนสฺส  อภาโว  ตทภาโว 
ปมารุปฺปวิฺาณาภาโว  ฯ  ตทภาโวติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  โส  ตทภาโว 
อาลมฺพน  เอตสฺส  วิฺาณสฺสาติ  ตทาลมฺพน  ปฐมารุปฺป- 
วิฺาณาภาวาลมฺพน  ฯ  ตทาลมฺพนนฺติ  วิฺาณนฺติ  วิเสสน  ฯ 
วิฺาณนฺติ  ตติยารุปฺปวิฺาณ  ฯ  วิฺาณนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
อิตีติ  จตุนฺนนฺติ  ปเท  นทิสฺสน  ฯ  อิเม...นนฺติ  ทวฺย  อาลมฺพนานนฺติ 
วิเสสน  ฯ  อาลมฺพนานนฺติ  ปเภเทนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปเภเทนาติ 
จตุพฺพิธนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  เภเทนาตฺยาป  ฯ 
        [๗๔๐]  เอตสทฺเทน  ปรามสิตพฺพ  าเปนฺโต  อาห 
เอตฺถาติอาทึ  ฯ  เอตฺถาต  ปน  ฯ 
        อิเมสุ  จ...สูติ  ทฺวย  กมฺเมสูติ  วิเสสน  ฯ  ปาก...นาติ 
                                        อภิ.๑๗๔  
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จตุพฺพิธาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  กมฺเมสูติ  นิทฺธารณ  ฯ 
        [๗๔๑]  อุทฺธจฺจรหิตนฺติ  ปทสฺส  อุทฺธ...นารหิตนฺติ  อยมตฺโถ 
วิฺายตีติ  ปุจฺฉา  ฯ  อุทฺธจฺจสฺส  อกุสเลสุ  นิจฺจปฺปวตฺตนโต 
อุทฺธจฺจรหิตภาเว  หิ  วุตฺเต  อุทฺธจฺจสหคตเจตนารหิตภาโว  วุตฺโตว 
โหตีติ  ฯ  อุทฺธ...ตนฺติ  ปน  ฯ 
        อุทฺธ...วิธนฺติ  อกุสลกมฺมนฺติ  วิเสสน  ฯ  อุทฺธจฺเจน  สหคตา 
อุทฺธ...คตา  อุทฺธ...คตา  จ  สา  เจตนา  จาติ  อุทฺธ...ตนา 
อุทฺธ...นาย  รหิต  อุทฺธ...หิต  ฯ  ทฺวาทสวิธ  อกุสลกมฺม   
อธิปฺเปตนฺติ  โกจิ  คณฺเหยฺย  ตสฺมา  เอกาทสวิธนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ปกฺขิตฺต  ฯ  เอกาทส  วิธา  ยสฺส  กมฺมสฺส  ต  เอกาทสวิธ  ฯ 
        [๗๔๒]  ก ึ ปเนตฺถ...กฑฺฒตีติ  ปจฺุฉาปน  ฯ  อธิโมกฺข...คต 
อกุสลกมฺม  ปฏิสนฺธึ  อากฑฺฒติ  อธิ...ตโต  วิจิกิจฺจฉาสหคตโต 
พล...คต  อกสุลกมฺม  นากฑฺฒติ  อิติ  เอตฺถ  วจเน  การณ 
กึ  ปนาติ  โยชนา  ฯ 
        กินฺติ  ปจฺุฉา  ฯ  ปนสทฺโท  วจนาลงฺกาโร  วิเสโส  วา  ฯ 
วิรหน  วิรโห  อธิโมกฺขโต  วิรโห  อธิ...รโห  น  สพฺพอกุสลกมฺมโต 
อปฺปก  พล  ยสฺส  ต  สพฺพทุพฺพล  ฯ  ปสทฺโท  อรจิุสูจโน  ฯ 
วิจิกิจฺฉาย  สหคต  วิจิ...คต  ฯ  อธิโมกเฺขน  สมฺปโยโค  อธิ... 
โยโค  ฯ  พล  เอตสฺส  กมมฺสฺส  อตฺถีติ  พลวนฺต  ฯ  ปสทฺโท 
อรุจิสูจโน  ฯ  อุทฺธจฺเจน  สหคต  อุทธฺ...คต  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๔  
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        ก ึ ปนาติ  ปุจฺฉา  ฯ  เอตฺถาติ  การณนฺติ  อาธาโร  ฯ 
การณนฺติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  อธิ...นาติ  ทุพฺพลนฺติ  เหตุ  ฯ  สพฺพ...ปติ 
วิจิ...คตนฺติ  วิเสสน  ฯ  วิจิ...คตนฺติ  อากฑฺฒตีติ  กตฺตา  ฯ 
ปฏิสนฺธินฺติ  อากฑฺฒตีติ  กมฺม  ฯ  อธ.ิ..นาติ  พลวนตฺนฺติ  เหตุ  ฯ 
ตโตติ  พลวนฺตมฺปติ  อปาทาน  ฯ  พลวนฺตมฺปติ  อุทฺธ...ตนฺติ 
วิเสสน  ฯ  อุทฺธ...ตนฺติ  นากฑฺฒตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  ปท  เอตฺถาติ 
ปทสฺส  สรูป  ฯ 
        [๗๔๓]  ปฏิสนฺธิทานนฺตฺยาทิ  วิสชฺชน  ฯ  ปฏิ...โต  พลวนฺตมฺป 
อุทฺธจฺจสหคต  นากฑฺฒตีติ  โยชนา  ฯ 
        ปฏิ...โตติ  นากฑฺฒตีติ  าปกเหตุ  ฯ  ปฏิสนฺธิยา  ทาน 
ปฏิสนฺธิทาน  ฯ  ภวน  ภาโว  ปกติ  อตฺตโน  ภาโว  สภาโว 
ปฏิสนฺธิทานเมว  สภาโว  ปฏ.ิ..ภาโว  ปฏิสนฺธิทานสภาวสฺส 
อภาโว  ปฏิ...ภาโว  ฯ 
        [๗๔๔]  ตยา  วุตฺเต  กึ  ปนตฺยาทวิจเน  ลทฺธา  วิจารณา 
ปฏิสนฺธิทานสภาเวสุเยว  อตฺถีติ  ญาเปนฺโต  อาห  พลวนฺตฺยาทึ  ฯ 
พลว  กมฺม  ปฏิสนฺธึ  อากฑฺฒติ  ทุพฺพล  กมฺม    นา...เยว 
กมฺเมสุ  อตฺถติี  โยชนา  ฯ 
        พล  เอตสฺส  กมฺมสสฺ  อตฺถีติ  พลว  ฯ  นตฺถิ  พล  เอตสฺสาติ 
ทุพฺพล  ฯ  วิจาเรตพฺพาติ  วิจารณา  ยา  กถา  ปณฺฑิเตน  ฯ 
ปฏิสนฺธิทาน  สภาโว  เยส  กมฺมาน  ตานิ  ปฏิ...วานิ  ฯ  เอวสทฺโท 
                                        อภิ.๑๗๔  
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ปฏิสนฺธิอทายกสภาวกมฺม  นิวตฺเตติ  ฯ  พลวนฺติ  อากฑฺฒตีติ  กตฺตา  ฯ 
ทุพฺพลนฺติ  นากฑฺฒตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  อยนฺติ  สรูป  ฯ  อยนฺติ 
วิจารณาติ  วิเสสน  ฯ  วิจารณาติ  อตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  ปฏิ...วาติ 
อตฺถีติ  อาธาโร  ฯ 
        [๗๔๕]  นน ุ จ  ปฏสินฺธิอทายก  อุทฺธจฺจสหคต  พลว  ตสฺมา 
ตสฺส  พลวภาโว  ปฏิสนธฺิอากฑฺฒเน  การณ  ภเวยยฺาติ  อาห 
ยสฺสตฺยาทึ  ฯ  ยสฺส  ปน  อุทฺธจฺจสหคตกมฺมสฺส  ปฏิ...นตฺถ ิ
ตสฺส  กมฺมสสฺ  พล...การณ  น  อตฺถีติ  โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ปฏิสนธฺิทาน  เอว  สภาโว  ปฏ.ิ.. 
ภาโว  ฯ  เอวสทฺโท  ปฏิสนฺธิอทายกสภาว  นิวตฺเตติ  ฯ  พลวสสฺ 
ภาโว  พลวภาโว  ฯ  ปฏิสนฺธิยา  อากฑฺฒน  ปฏ.ิ..ฒน  ฯ 
        ยสฺสาติ  นตฺถีติ  สมปฺทาน  ฯ  ปฏิ...เยวาติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ตสฺสาติ  ภาโวติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  พล...โวติ  น 
อตฺถีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  ปฏิ...เนติ  การณนฺติ  อาธาโร  ฯ 
การณนฺติ  น  อตฺถีติ  วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๗๔๖]  กถนฺตฺยาทิ  ปุจฺฉาฐปน  ฯ  อุทฺธ...นตฺถีติ  เอต  วจน 
ปน  กสฺมา  อมฺเหหิ  วิฺญาตพฺพนฺติ  โยชนา  ฯ 
        กถนฺติ  วิฺาตพฺพนฺติ  เหตุ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
เอตนฺติ  วิฺาตพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ  อุทธฺจฺจ...ถีติ  ปท  เอตนฺติ 
สรูป  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๔  
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        [๗๔๗]  ทสฺสเนนตฺยาทิ  วิสชฺชน  ฯ  ทสฺสเนน...ตตฺตา  อุทฺธจฺจ- 
สหคตสฺส  อุทฺธจฺจ...ถีติ  เอต  วจน  ปณฺฑิเตหิ  วิฺาตพฺพนฺติ 
โยชนา  ฯ 
        ทสฺสเนนาติ  ปหาตพฺเพสูติ  กตฺตา  ฯ  ปหาตพฺเพสูติ 
อนาคตตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  อนาคตตฺตาติ  วิฺาตพฺพนฺติ  เหตุ  ฯ 
อนาคตสฺส  อุทฺธจฺจสหคตสฺส  ภาโว  อนาคตตฺต  ฯ 
        [๗๔๘]  ทสฺสเนน...อนาคตตฺตาติ  วจน  ทฬหฺ  กโรนฺโต  อาห 
ติวิธาตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  ทสฺส...ตพฺพา  ติวิธา  อกสุลาติ  โยชนา  ฯ   
        ตโย  วิธา  เยส  เต  ติวิธา  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  สิยาติ 
กทาจิ  ฯ 
        ติวิธาติ  อกุสลาติ  วิเสสน  ฯ  อกสุลาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
ทสฺสเนนาติ  ปหาตพฺพาติ  กตฺตา  ฯ  ภาวนายาติ  ปหาตพฺพาติ  กตฺตา  ฯ 
สิยาติ  ปหาตพฺพาติ  กาลสตฺตมี  ฯ  อิตีติ  ติวิธาติ  สรูป  ฯ 
        [๗๔๙]  ติวิธากุสลาน  สรูป  าเปนฺโต  อาห  ตตฺถตฺยาทึ  ฯ 
ตตฺถ  เตสุ  ติวิเธสุ  อกุสเลสุ  ทิฏ ิ...นาม  กสฺมา  ปม... 
ตพฺพตฺตาติ  โยชนา  ฯ 
        ทฏิ ิยา  สหคโต  ทฏิ ิสหคโต  ฯ  วิจิกิจฺฉาย  สหคโต  วิจิ... 
คโต  ฯ  ทิฏ ิสหคโต  จ  วิจิกิจฺฉาสหคโต  จ  ทฏิ ิ...คตา  ฯ 
จิตฺตฺจ  อุปฺปาทา  จ  จิตฺตุปฺปาทา  ฯ  ทิฏ ิ...คตา  จ  เต 
จิตฺตุปฺปาทา  จาติ  ทิฏ ิ...ปาทา  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๕  
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        [๗๕๐]  กสฺมา  เต  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  นามาติ  อาห 
ปมนฺตฺยาทึ  ฯ 
        นิพฺพานสฺส  ทสฺสน  นิพฺพานทสฺสน  นิพฺพานทสฺสนสฺส  วสน 
สมฺพชฺฌน  นิพฺพา...วโส  ฯ  ทสฺสน  อิติ  ลทฺธ  นาม  เยน  มคฺเคน 
โส  ทสฺสนนติฺ  ลทฺธนาโม  ฯ  ปหาตพฺพาน  ภาโว  ปหาตพฺพตฺต  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  ทฏิ ิ...ปาทาติ  สฺ ี  ฯ  ทสฺส... 
นามาติ  สฺา  ฯ  ปมนฺติ  ทสฺสนาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  นิพฺพา... 
นาติ  ลทฺธาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทสฺส...เมนาติ  โสตา...นาติ 
วิเสสน  ฯ  โสตา...นาติ  ปหาตพฺพตฺตาติ  กตฺตา  ฯ  ปหา...ตาติ 
ทสฺส...พาติ  เหตุ  ฯ 
        [๗๕๑]  อุทฺธ...นาม  อคฺค...พตฺตา  ฯ  อุทฺธจฺเจน  สหคโต 
อุทฺธจฺจสหคโต  อุทฺธจฺจสหคโต  จ  โส  จิตฺตุปฺปาโท  จาติ 
อุทฺธ...ปาโท  ฯ  ภาวนาย  ปหาตพฺพา  อิติ  นาม  ภาว...ตพฺพา 
นาม  ฯ  กิสมฺิฺจิ  โปฏเก  ภาว...ตพฺโพ  นามาติป  ฯ  ปุรโิมว 
ยุตฺตตโร  ฯ  มคฺคตฺตเยนาติ  วุตฺต  ฯ  อุปริโกฏิยา  อคฺคมคฺเคนาติ 
วุตฺต  ฯ  อคฺโค  จ  โส  มคฺโค  จาติ  อคฺคมคฺโค  ฯ  ปหาตพฺพสฺส 
ภาโว  ปหาตพฺพตฺต  ฯ 
        อุทฺธ...โทติ  สฺ ี  ฯ  ภาว...ตพฺพา  นามาติ  สฺา  ฯ 
อคฺค...นาติ  ปหาตพฺพาติ  กตฺตา  ฯ  ปหา...ตาติ  ภาว...ตพฺพา 
นามาติ  เหตุ  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๕  
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        [๗๕๒]  กสฺมา  มคฺคตฺตย  ภาวนาติ  วุจฺจตีติ  อาห  อุปริ- 
ตฺยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  อุ...ย  ป...ภาวนาติ  ภควตา  วุจฺจติ  ฯ 
        อุปริมคฺคาน  ตย  อุปริมคฺคตฺตย  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ 
ทิฏฺจ  ต  นิพฺพานฺจาติ  ทิฏนิพฺพาน  ฯ  ภาวนาวเสนาติ 
วฑฺฒนวเสน  ฯ  ภาวิยเต  ปฏิยเต  ภาวนา  ภาวสาธน  ฯ  ภาวนาย 
วโส  ภาวนาวโส  ฯ  ปวตฺติยเต  ปวตฺตน  ฯ 
        ปมมคฺเคนาติ  ทิฏาติ  กตฺตา  ฯ  ทิฏนยิพฺพาเนติ  ปวตฺตนาติ 
อาธาโร  ฯ  ภาว...นาติ  ปวตฺตนาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺตนโตติ 
วุจฺจตีติ  เหตุ  ฯ  ภาวนาตีติ  วุจฺจตีติ  อากาโร  ฯ 
        [๗๕๓]  ทฏิ ิ...ตพฺพา  กสฺมา  เตส  ทฏิ ิวิปฺปยุตฺต- 
โทมนสฺสสหคตจิตฺตุปฺปาทาน  อปาย...มคฺเคน  ปหียมานตฺตา  เสส 
...วตฺถายาติ  โยชนา  ฯ 
        อปาเย  นิพฺพตฺตาเปตีติ  อปานิพฺพตฺตกา  ยา  อวตฺถา  ฯ 
อปา...ตกา  จ  สา  อวตฺถา  จาติ  อปา...วตฺถา  ฯ  พหลา  จ 
พหลา  จ  พหลพหลา  พหลพหลา  จ  สา  อวตฺถา  จาติ  พห... 
วตฺถา  เสสา  จ  สา  พหล...วตฺถา  จาติ  เสส...วตฺถา  ฯ 
เสสพหลาวตฺถายาติป  ฯ  ปุรโิม  ยุตฺโต  ฯ  อุปริ  มคฺคา  อุปริมคฺคา  ฯ 
ปหาตพฺพาติ  ปหียมานา  ยา  อวตฺถา  มคฺเคหิ  ฯ  ปหียมานาย 
ภาโว  ปหี...นตฺต  ฯ 
        ทฏิ ิ...ปาทาติ  สฺ ี  ฯ  ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  สิยา 
                                                อภิ.๑๗๕  
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ทสฺส...ตพฺพาติ  สฺา  ฯ  เตสนฺติ  อวตฺถายาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อปา...ยาติ  ป...นตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ป...นาติ  ปยมานาติ 
กตฺตา  ฯ  เสส...ยาติ  ปหี...ตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปริมคฺเคหีติ 
ปหี...นาติ  กตฺตา  ฯ  ปหี...ตาติ  สิยา  ทสฺส...ตพฺพาติ  เหตุ  ฯ 
        [๗๕๔]  (อาจริยาน  มตึ  ทสฺเสนฺโต  ตตฺถาตฺยาทิมาห  ฯ 
ตตฺถ  ติวิเธสุ  อกุสเลสุ  สยิา...สามฺเน  อิธ  อิมสฺมึ  ทสฺสเนน 
ปหาตพฺเพสูติ  ปเท  ทสสฺเนน  ปหาตพฺพ  อิติ  โวหรนฺติ  กเถนฺติ 
อาจริยาติ  โยชนา  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  สิยา...ปหาตพฺพมฺปติ  นิทฺธารณิย  ฯ 
สิยา...ปหาตพฺพมฺปติ  โวหรนฺตีติ  กมมฺ  ฯ  ทสฺสเนนาติ  ปหาตพฺพาติ 
กตฺตา  ฯ  ปหา...เนาติ  โวหรนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิธาติ 
โวหรนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  ทสฺส...ตพฺพนฺติ  อิตีติ  สรูป  ฯ  อิตีติ 
โวหรนฺตีติ  อากาโร๑  ฯ 
        [๗๕๕]  โก  โทโสติ  โจทน  สนธฺายาห  ยทิตฺยาทึ  ฯ 
อุทฺธ...สนฺธ ึ ยทิ  ทเทยฺย  ตทา  ตสฺมึ  กาเล  อกุ...เสฺวว 
ปฏิสนฺธึ  ทเทยฺย  ฯ 
        ยทีติ  ปริกปฺโป  ฯ  จสทฺโท  วากฺยนฺตราภมฺโภ  ฯ  อุทฺธ... 
ตนฺติ  ทเทยฺยาติ  กตฺตา  ปฏิสนฺธินฺติ  ทเทยฺยาติ  กมฺม  ฯ  ตทาติ 
ทเทยฺยาติ  กาลสตฺตมี  ฯ  อกุ...ยาติ  อสมฺภวโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
๑.  เอตฺถนฺตเร  ปาโ  มยา  ปุน  รจิโต  โปราณปาโ  หิ  นฏโ  ฯ 

                                        อภิ.๑๗๕  
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อกุสลสฺส  ปฏิสนฺธิ  อกุสลปฏิสนฺธ ิ ฯ  สุคติยนฺติ  อสมฺภวโตติ 
อาธาโร  ฯ  อสมฺภวโตติ  ทเทยฺยาติ  เหตุ  ฯ  อปา...วาติ  ทเทยฺยาติ 
อาธาโร  ฯ  เอวสทฺโท  สคุตึ  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๗๕๖]  อุทฺธจฺจสหคต  อปาเยเสฺวว  เทตุ  โก  โทโสติ  อาห 
อปายาตฺยาทึ  ฯ  อป...ยฺจ  อวสฺส  เอกนฺเตน  ทสสฺ...สิยา  ฯ 
        อปาย  คเมตีติ  อปายคามินิย  ย  อกุสล  ฯ  อปา... 
ยฺจาติ  สิยาติ  กตฺตา  ฯ  อวสฺสนฺติ  ปหาตพฺพนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
ทสฺสเนนาติ  ปหาตพฺพนฺติ  กตฺตา  ฯ  ปหาตพฺพนฺติ  อปา...ยนฺติ 
วิเสสน  ฯ 
        [๗๕๗]  วุตฺตวจน  พฺยติเรเกน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห 
อิตรถาตฺยาทึ  ฯ  อิตรถา  อิตรสฺมึ  อปายคามินิเย  อปหาตพฺเพ 
สติ  อปา...อาปชฺชติ  ฯ 
        อปฺปหนีสฺส  ภาโว  อปฺปหีนตฺต  ฯ  อุปฺปชชฺน  อุปฺปตฺติ 
อปาเย  อุปฺปตฺติ  อปายุปฺปตฺติ  ฯ 
        อิตรถาติ  สตีติ  ลกขฺณวนฺต  ฯ  อปา...สาติ  อปฺปหีนตฺตาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อปฺปหีนตฺตาติ  อุปฺปตฺตีติ  เหตุ  ฯ  เสขานนฺติ 
อุปฺปตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อปายุปฺปตฺตีติ  อาปชฺชตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๗๕๘]  อปายุปฺปตฺติ  โหตุ  โก  โทโสติ  อาห  น  จ 
ปเนตนฺตฺยาทึ  ฯ  เอต  เสขาน  อปายุปฺปชฺชน  น  จปน  ยุตฺต  เนว 
ยุตฺต  กสฺมา  จตู...นโต  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๕  
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        จสทฺโท  เอวสทฺทตฺโถ  ฯ  ปนสทโฺท  วจนาลงฺกาโร  วิเสสตฺโถ 
วา  ฯ  น  ปเนตนฺติป  ฯ  วิปฺปมุจฺจตีติ  วิปฺปมุตฺโต  โย  โสตา- 
ปนฺโน  ฯ  วินิปตน  วินิปาโต  วินิปาโต  เอว  ธมฺโม  สภาโว  ปกติ 
วินิ...ธมโฺม  ฯ  นตฺถ ิ วินปิาตธมฺโม  อสฺส  โสตาปนฺนสฺสาติ 
อวินิปาตธมฺโม  ฯ  จตู...ธมฺโม  อิติ  อาทิ  เยส  วจนาน  ตานิ 
จตู...ติ  อาทนีิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ  อาทีน 
คหณ  ฯ  จตูห...ติ  อาทีนิ  จ  ตานิ  วจนานิ  จาติ  จตู...วจนานิ  ฯ 
วิ...โตติ  เสขาน  อปายุปฺปตฺติยา  วิรุชฌฺนโต  ฯ 
        น  จปนาติ  ยุตฺตนฺติ  ปฏิเสโธ  ฯ  เอตนฺติ  ยุตฺตนฺติ  กตฺตา  ฯ 
จตู...เนหีติ  สหาติ  สหโยคตติยา  ฯ  สหาติ  วิรุชฌฺนโตติ  กริยิา- 
วิเสสน  ฯ  วิรุชฺฌนโตติ  น  ยุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ 
        [๗๕๙]  อุทฺธจฺจสหคตสฺส  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพภาโว  โหตุ 
โก  โทโสติ  อาห  สติ  จาติอาทึ  ฯ  เอตสฺส  อุทฺธจฺจสหคตสฺส 
ทสฺส...ภาเว  สติ  จปน  สยิา...อิติ  อิมสฺส  ปทสฺส  วิภงฺเค 
อุทฺธจฺจสหคต  ภควตา  วตฺตพฺพ  สิยาติ  โยชนา  ฯ 
        สตีติ  วตฺตพฺพนฺติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ 
ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  เอตสฺสาติ  ภาเวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ทสฺส 
...เวติ  สตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  สิยา...ตีติ  ปท  อิมสฺสาติ  สรูป  ฯ 
อิมสฺสาติ  วิภงฺเคติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิภงฺเคติ  วตฺตพฺพนฺติ  อาธาโร  ฯ 
วตฺตพฺพนฺติ  สิยาติ  กตฺตา  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๕  
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        [๗๐๖]  อุทฺธจฺจสหคต  วตฺตพฺพ  โหตุ  โก  โทโสติ  อาห 
น  จาติอาทึ  ฯ  เอต  อุทฺธจฺจสหคต  ภควตา  สิยา...วิภงฺเค  น 
จปน  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  เอตนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  อิติสทฺโท  สมาปนฺโน  ฯ 
        [๗๖๑]  อถ  สิยาติ  โจทนปน  ฯ  อปา...สพฺเพสุ 
กิเลสาน  ภควตา  วุตฺตตฺตา  อุทฺธจฺจ...นาย  ตตฺถ  ทสฺสเนน 
ปหาตพฺเพสุ  สงฺคโห  กาตุ  สกฺกา  อิติ  โจทนา  อถ  ยท ิ สิยาติ 
โยชนา  ฯ 
        เตหิ  ราคาทีหิ  สห  เอกสฺมึ  จิตฺเต  ติฏนฺตีติ  ตเทกฏา 
เย  กิเลสา  ฯ  วุตฺตาน  กิเลสาน  ภาโว  วุตฺตตฺต    ฯ 
        อถาติ  วิกปฺโป  ฯ  อปา...เอวนฺติ  วุตฺตตฺตาติ  นิทสฺสน  ฯ 
ทสฺส...สูติ  วุตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  วุตฺตตฺตาติ  สกฺกาติ  เหตุ  ฯ 
อุทฺธ...ยาติ  สงฺคโหติ  กมฺม  ฯ  ตตฺถาติ  สงฺคโหติ  อาธาโร  ฯ 
สงฺคโหติ  สกฺกาติ  กมฺม  ฯ  สกฺกาติ  กมฺมวาจก  ฯ  กาตุนฺติ 
สกฺกาติ  สมปฺทาน  ฯ  อิตีติ  ฯ  สรูป  ฯ  โจทนาติ  สิยาติ  กตฺตา  ฯ 
        [๗๖๒]  ตนฺนาตฺยาทิ  วิสชชฺน  ฯ  ต  อุทฺธจฺจสหคตเจตนาย 
ตตฺถ  สงฺคโห  สกฺกา  กาตุนฺติ  วจน  น  สิยา  กสมฺา  ยสฺส 
อุทฺธจฺจสหคตสฺส  เอก...เวน  ภควตา  วุตฺตตฺตา  ฯ 
        ตนฺติ  สยิาติ  กตฺตา  ฯ  นาติ  สิยาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ตสฺสาติ 
                                        อภิ.๑๗๕  
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วุตฺตตฺตาติ  ภาวโยโค  ฯ  เอกนฺตโตติ  วุตฺตตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ภาว...นาติ  วุตฺตตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  วุตฺตตฺตาติ  นาติ  เหตุ  ฯ 
วุตฺตสฺส  ภาโว  วุตฺตตฺต  ฯ 
        [๗๖๓]  กถ  วุตฺตนฺติ  อาห  วุตฺตฺเหตนฺตฺยาทึ  ฯ  ห ิ
สจฺจ  กตเม...ปาโทติ  เอต  วจน  ภควตา  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา 
ภาวนาย  ปหาตพฺพภาเวน  วุตฺตตฺตา  ทสฺส...เธตีติ  โยชนา  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  เอตนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  กต...โทตีติ 
ปท  เอตนฺติ  สรูป  ฯ  ตสฺมาติ  สาเธตีติ  เหตุ  ฯ  ทสฺส...สูติ 
อวจนนฺติ  อาธาโร  ฯ  เอวสทฺโท  น  ภาวนาย  ปหาตพฺเพสุ 
อวจนนฺติ  สาเธตีติ  กตฺตา  ฯ  อิมสฺส  อุทฺธจฺจสหคตสฺส  ฯ 
อิมสฺสาติ  ทานาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปฏิ...วนฺติ  สาเธตีติ  กมฺม  ฯ 
ปฏิสนฺธิยา  ทาน  ปฏิสนธฺิทาน  ปฏิสนฺธิทานสฺส  อภาโว 
ปฏิสนฺธิทานาภาโว  ฯ 
        [๗๖๔]  โกจิ  ปฏิสมภิฺทาวิภงฺเค  วุตฺตวจน  ทิสฺวา  โจเทยฺย 
ตสฺมา  ต  โจทน  ฐเปนฺโต  อาห  นนุ  จาติ  อาทึ  ฯ  ปฏิ...ตสฺส 
อุทฺธจฺจสหคตจิตฺตุปฺปาทสฺส  วิปาโกป  ภควตา  นนุ  จ  อุทฺธโฏ 
อิติ  ตสฺมา  อสฺส  อุทฺธจฺจสหคตสฺส  ปฏิ...โว  ตุมฺเหหิ  กถ 
สมฺปฏิจฺฉิตพฺโพ  อิติ  โจทนาติ  โยชนา  ฯ 
        นน ุ จาติ  ปุจฺฉา  ฯ  ปฏิ...เคติ  อุทฺธริตฺวา  อุทฺธโฏติ  ทฺวเย 
                                        อภิ.๑๗๖  
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อาธาโร  ฯ  ยสฺมึ...ทาติ  เอวนฺติ  อุทฺธโฏติ  นิทสฺสน  ฯ  อิเมสุ 
ธมฺเมสุ  ปวตฺต  าณ  ธมมฺปฏิสมฺภิทา  เตส  ธมฺมาน  วิปาเก 
ปวตฺต  าณ  อตฺถ...ภิทา  ฯ  อุทฺธ...ทนฺติ  อุทฺธวิตฺวาติ  กมฺม  ฯ 
อุทฺธริตฺวาติ  อุทฺธโฏติ  ปพฺุพกาลกิริยา  ฯ  ตสฺสาติ  วิปาโกติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  วิปาโกปติ  อุทฺธโฏติ  กมฺม  ฯ  ปสทโฺท  อุทฺธจฺจ- 
สหคตจิตฺตุปฺปาท  อเปกฺขติ  ฯ  อิตีติ  กถ  ส...โพติ  เหตุ  ฯ 
กถนฺติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อสสฺาติ  ทานาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปฏิ...โวติ 
สมฺปฏิจฺฉิตพฺโพติ  กมฺม  ฯ  ปฏิสนฺธิทานสฺส  อภาโว  ปฏ.ิ..ภาโว  ฯ 
อิตีติ  โจทนาติ  สรูป  ฯ  โจทนาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๗๖๕]  นายนฺตยาทิ  วิสชชฺน  ฯ  อย  อุทฺธจฺจสหคตจิตฺตุปฺปาทสฺส 
วิปาโก  ปฏ.ิ..ภควตา  น  อุทฺธโฏ  อถโข  สจฺจโต  อย  วิปาโก 
ปว...สนฺธาย  ภควตา  ปฏิสมฺภิทาวิภงฺเค  อุทฺธโฏติ  โยชนา  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อยนฺติ  อุทฺธโฏติ  กมฺม  ฯ  ปฏิสนฺธ-ิ 
ทานนฺติ  สนฺธายาติ  กมฺม  ฯ  สนฺธายาติ  อุทฺธโฏติ  ปุพฺพกาลกิรยิา  ฯ 
อถโขติ  สนธฺายาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺติวิปากนฺติ  สนฺธายาติ 
กมฺม  ฯ  ปวตฺติย  วิปาโก  ปวตฺติวิปาโก  ฯ  สนฺธายาติ  อุทฺธโฏติ 
ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ 
        [๗๖๖]  ปฏานวุตฺตวจเนน  วิสชฺชน  าเปนฺโต  อาห 
ปฏาเนติ  อาทึ  ฯ  ปฏาเน...ปจฺจโย  อิติ  เอว  ทสสฺ...โวว 
ภควตา  อุทฺธโฏ  นานา...โว  น  ปน  อุทฺธโฏติ  โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๖  
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        ปฏาเนติ  อุทฺธริตฺวา  อุทฺธโฏติ  ปททฺวเย  อาธาโร  ฯ 
ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  สหชาตา...โยตีติ  ปท  อุทฺธริตฺวาติ 
นิทสฺสน  ฯ  ทสฺส...ย  เอวาติ  ภาวาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอวสทฺโท 
ภาวนาย  ปหาตพฺพเจตน  นิวตฺเตติ  ฯ  สห...วนฺติ  อุทฺธริตฺวาติ 
กมฺม  ฯ  อุทธฺริตฺวาติ  อุทฺธโฏติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  สห... 
โยตีติ  อุทฺธโฏติ  นิทสฺสน  ฯ  ภาว...ยาติ  ภาโวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
สห...โวติ  อุทฺธโฏติ  กมมฺ  ฯ  เอวสทฺโท  อผโล  ฯ  น  ปนตฺยาทิมฺหิ 
นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  นานา...โวติ 
อุทฺธโฏติ  กมฺม  ฯ 
        [๗๖๗]  นานาขณิกกมฺมปจฺยสภาวสฺส  อนุทฺธน  โหตุ 
ปฏิสนฺธิกาน  สิยา  อาห  น  จาติอาทึ  ฯ  นานา...วินา 
อุทฺธจฺจสหคตสฺส  ปฏ.ิ..น  น  จ  อตฺถิ  ตสฺมา  ตสฺส  อุทฺธจฺจ- 
สหคตสฺส  สพฺพตฺถาป  สพฺพปฺปกาเรน  ปฏิส...น  น  จ  อตฺถีติ 
โยชนา  ฯ 
        นาติ  อตฺถีติ  ปฏิเสโธ  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  นานา 
...ยนฺติ  วินาติ  กมฺม  ฯ    วินาติ  อากฑฺฒนนฺติ  วิเสสน  ฯ  ปฏ.ิ.. 
 ฺฒนนฺติ  อตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  ปฏิสนฺธิยา  อากฑฺฒน  ปฏิ...ฒน  ฯ 
ตสฺมาติ  ปฏิสมฺภิทาวิภงฺเค  ปวตฺติวิปาก  สนฺธาย  วิปากสฺส 
อุทฺธฏตฺตา  เจว  ปฏาเน  นานาขณิกกมฺมปจฺจยภาวสฺส  อนุทฺธฏตฺตา 
จ  ฯ  ตสฺมาติ  นตฺถีติ  เหตุ  ฯ  ตสฺสาติ  นตฺถีติ  สมฺปทาน  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๖  
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สพฺพถาปติ  สพฺเพนป  ปาลิย  วุตฺตปฺปกาเรน  ฯ  อปสทฺโท  อวยวปฺปการ 
อเปกฺขติ  ฯ  สพฺพถาปติ  นตฺถีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปฏิ...นนฺติ 
นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  สมาปนฺโน  ฯ 
        [๗๖๘]  เกจิวาท  ทสฺเสตฺวา  นิเสเธนฺโต  อาห  ยนฺตฺยาทึ  ฯ 
เอเก  อาจริยา  อุทฺธจฺจ...ตาติ  ย  วจน  วทนฺติ  ต  วจน  เตส 
อาจริยาน  มติมตฺต  อภินิเวสมตฺตเมว  กสฺมา  ปฏ.ิ..อนุทฺธฏตฺตาติ 
โยชนา  ฯ 
        ยนฺติ  วทนฺตีติ  กมฺม  ฯ  ปนสทฺโท  ปกฺขนฺตโร  ฯ  เอเกติ 
วทนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อุทฺธ...นาติ  น  เทตีติ  กตฺตา  ฯ  อุภ...ปติ 
น  เทตีติ  กมมฺ  ฯ  อุภเยสุ  วิปาโก  อุภยวิปาโก  ฯ  ปสทฺโท 
อวยว  อเปกฺขติ  ฯ  ปฏาเนติ  อนุทฺธฏาติ  อาธาโร  ฯ  นานา...สาติ 
อนุทฺธฏตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อนุทฺธฏตฺตาติ  น  เทตีติ  เหตุ  ฯ 
อนุทฺธฏสฺส  ภาโว  อนุทฺธฏตฺต  ฯ  อิตีติ  ยนฺติ  สรปู  ฯ  ตนฺติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เตสนฺติ  มตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  มติมตฺตนฺติ  ตนฺติ 
วิเสสน  ฯ  มตฺตสทฺโท  สพฺเพส  มตนฺติ  าเปติ  ฯ  ปฏิ...เคติ 
อุทฺธฏตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  สพฺเพส  อุทฺธจฺจสหคตาน  ปวตฺติวิปาโก 
อุทฺธโฏ  น  เอกสฺเสวาติ  ญาปนตฺถ  อุทฺธ...นมฺปติ  พหุวจน 
ปกฺขิตฺต  ฯ  อุทฺธ...นมฺปติ  วิปาโกติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปสทฺโท 
อฺเส  ปวตฺติวิปาก  อเปกฺขติ  ฯ  ปว...สาติ  อุทฺธฏตฺตาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อุทฺธฏตฺตาติ  มติมตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  อุทธฺฏสฺส  ภาโว 
                                                อภิ.๑๗๖  
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อุทฺธฏตฺต  ฯ  ปฏาเนติ  อนุทฺธฏตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  อฏานปฺปยุตฺโต 
จสทฺโท  อุทธฺฏตฺตา  จ  อนุทฺธฏตฺตา  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ปฏ ิ
...เมวาติ  สนฺธายาติ  กมฺม  ฯ  ปฏิสนฺธวิิปากสฺส  อภาโว  ปฏ.ิ.. 
ภาโว  ฯ  เอตสทฺโท  ปวตฺติวิปาก  นิวตฺเตติ  ฯ  สนฺธายาติ  อนุทฺธฏาติ 
ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  นานา...สาติ  อนุทธฺฏตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
นานา...ปจฺจยสฺส  ภาโว  นานา...ภาโว  ฯ  อนุทฺธฏตฺตาติ 
มติมตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ 
        [๗๖๙]  ปฏิสนฺธิวิปากาภาว  สนฺธาย  นานาขณิกกมฺมปจฺจย- 
ภาโว  อนุทฺธโฏ  โหตุ  ปวตฺติวิปาก  สนฺธาย  นานาขณิกกมฺม- 
ปจฺจยภาโว  วตฺตพฺโพ  กสฺมา  โส  น  วุตฺโตติ  โจทน  สนฺธายาห 
ยทิตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  ปว...ภาโว  ภควตา  วุจฺเจยฺย  ตทา 
ตสฺมึ  วจนกาเล  โสตุชนา  อสฺส  อุทธฺจฺจสหคตสฺส  ปฏิสนฺธ-ิ 
วิปากมฺป  มฺเยฺยุ  อิติ  ตสฺมา  อนฺโต  ลพฺภ...วเสน 
สมฺพชฺฌเนน  นานา...ภาโว  ภควตา  น  วุตฺโต  ตสฺมา  เกหิจิ 
อาจริเยหิ  ตสฺส  อุทฺธจฺจสหคตสฺส  ปว...เรตุ  น  สกฺกาติ  โยชนา  ฯ 
        ยทีติ  ปริกปฺโป  ฯ  หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ  ปวตฺติวิปากนฺติ 
สนฺธายาติ  กมฺม  ฯ  สนฺธายาติ  วุจฺเจยฺยาติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ 
นานา...โวติ  วุจฺเจยฺยาติ  กมฺม  ฯ  ตทาติ  มฺเยฺยุนฺติ 
กาลสตฺตมี  ฯ  ปฏิ...ปติ  มฺเยฺยุนฺติ  กมฺม  ฯ  อปสทฺโท  ปวตฺติ- 
วิปาก  อเปกฺขติ  ฯ  อสฺสาติ  ปว...ปติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อิตีติ 
                                        อภิ.๑๗๗  
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น  วุตฺโตติ  เหตุ  ฯ  ลพฺภมานสฺสาปติ  ปว...สาติ  วิเสสน  ฯ 
อปสทฺโท  ครหตฺโถ  ฯ  ปว...สาติ  วเสนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วเสนาติ 
น  วุตฺโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  นานา...โวติ  น  วุตฺโตติ  กมฺม  ฯ 
ตสฺมาติ  ปฏิสมฺภิทาวิภงฺเค  อุทฺธจฺจสหคตานมฺป  วิปากสฺส 
อุทฺธฏตฺตา  นานาขณิกกมฺมปจฺจยสฺส  ปฏิสนฺธิวิปากเมว  สนฺธาย 
อนุทฺธฏตฺตา  จ  ฯ  (ตสฺมาติ  น  สกฺกาติ  เหตุ  ฯ  นาติ  สกฺกาติ 
ปฏิเสโธ  ฯ  สกฺกาติ  ภาววาจก  ฯ  ตสสฺาติ  ปวตฺติ...กนฺติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ปวตฺติ...กนติฺ  นิวาเรตุนฺติ  กมฺม  ฯ  นิวาเรตุนฺติ  น 
สกฺกาติ  ตุมตฺถสมฺปทาน  ฯ 
        [๗๗๐]  อตฺตนา  วุตฺตวจน  อาจริยวจเนน  สาเธนฺโต  อาห 
เตนาหาตฺยาทึ  ฯ  เตน  ตสฺมา  ปวตฺติวิปากสฺส  นวิาเรตุ  อสกฺกุ- 
เณยฺยตฺตา  อาจริโย  อาห  ปวตฺติยมฺปนาติอาทึ  ฯ 
        เตนาติ  อาหาติ  เหตุ  ฯ  อาหาติ  กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท  ฯ 
ปวตฺติ...อาทินฺติ  อาหาติ  กมฺม  ฯ 
        [๗๗๑]  อาจริยพุทฺธมิตฺตาทีน  วินิจฺฉย  ทสฺเสนฺโต  อาห 
อาจริยพุทฺธมิตฺตาทโย  ปนาตฺยาทึ  ฯ  อาจริยพุทฺธมิตฺตาทโย  ปน 
อตฺถิ...ปหาตพฺพมฺป  เตสุ  ภาวนาย  ปหาตพฺพาปหาตพฺเพสุ 
ภาวนาย...ปวตฺต  อิตร  น  ภาวนาย  ปหาตพฺพ...ปวตฺต 
ผลทานฺจ  ปุถุ...ตสฺเสว  อตฺถิ  อิตรสฺส  เสขสนฺตนปฺปวตฺตสฺส  น 
อตฺถิ  อิติ  เอว...วณฺเณนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๗  
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        อาจริย...ทโยติ  วณฺเณนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ปนสทโฺท  วากฺยารมฺโภ  ฯ 
อตฺถีติ  ปททวฺย  กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท  ฯ  อุทฺธจฺจสหคตนฺติ 
อตฺถีติ  ปททวฺเย  กตฺตา  ฯ  ภาวนายาติ  ปททฺวย  ปหาตพฺพมฺปติ 
ปททฺวเย  กตฺตา  ฯ  ปหาตพฺพมฺปติ  ปททฺวย  อุทฺธ...คตนฺติ 
วิเสสน  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  เตสูติ  นทิฺธารณ  ฯ  ภาวนาย  ปหาตพฺพนฺติ 
นิทฺธารณิย  ฯ  ภาว...ตพฺพนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เสข...ปวตฺตนฺติ 
ภาว...ตพฺพนฺติ  วิเสสน  ฯ  อิตรนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ปถุุ... 
ปวตฺตนฺติ  อิตรนฺติ  วิเสสน  ฯ  ผลทานนฺติ  อตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  จสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  ปถุุ...ตสฺเสวาติ  อตฺถีติ  สมฺปทาน  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ 
อิตรสฺสาติ  อตฺถีติ  สมฺปทาน  ฯ  อิติ  เอวนฺติ  วิภชิตฺวาติ  นิทสฺสน  ฯ 
อุทฺธ...คตนฺติ  วิภชิตฺวาติ  กมฺม  ฯ  ทฺวิธาติ  วิภชิตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
วิภชิตฺวาติ  วณฺเณนฺตีติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  เอกสฺสาติ  อุภย... 
ทานนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุภย...ทานนฺติ  วณฺเณนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
เอกสฺสาติ  วิปากาภาวนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สพฺพถาปติ  วิปากาภาวนฺติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  วิปากาภาวนฺติ  วณฺเณนฺตีติ  กมฺม  ฯ  วณฺเณนฺตีติ 
กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท  ฯ 
        [๗๗๒]  อาจริยพุทฺธมิตฺตาทีน  วินิจฺฉยสฺส  นิรากรณฺเจว 
สพฺพถาป  วิปากาภาววาทีน  ปตปฏิกเฺขปนฺจ  อิธ  มยา  อวุตฺตนฺติ 
อตฺถ  าเปนฺโต  อาห  โย  ปเนตฺถาตฺยาทึ  ฯ  โย  ปน  เอตฺถ 
อตฺถิ  อุทฺธจฺจสหคต...เนตรสฺสาติ  วจเน  เตส  อาจริยพุทฺธ- 
                                                อภิ.๑๗๗  
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มิตฺตาทีน  วินิจฺฉโย  ย  ตสฺส  วินิจฺฉยสฺส  นิรากรณ  นิวารณ  จ  ย 
สพฺพถาป...มตปฏิกฺเขปน  จ  อิธ  อิมสิฺส  วณฺณนาย  มยา  อวุตฺต 
ต  ตสฺส  นริากรณ  จ    สพฺพถาป...มตปฏิกฺเขปน  จ  สพฺพ 
ปรมตฺถ...ทีส ุ จ  อภิธมฺม...สวณฺณนาย  จ  วุตฺตนเยน  ปณฺฑิเตน 
เวทิตพฺพนฺติ  โยชนา  ฯ 
        โยติ  วินิจฺฉโยติ  วิเสสน  ฯ  ปนสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ 
เอตฺถาติ  วินิจฺฉโยติ  อาธาโร  ฯ  เตสนฺติ  วินิจฺฉโยติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
วินิจฺฉโยติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  ยนฺติ  ปททฺวย  นิรากรณ  มตปฏิกฺเขปนนฺติ 
ปททฺวยสฺส  วิเสสน  ฯ  เทฺว  จสทฺทา  สมุจฺจยา  ฯ  ตสฺสาติ 
นิรากรณนฺติ  ฉฏ ีกมฺม  ฯ  นิรากรณ  มตปฏิกฺเขปนนฺติ  ปททฺวย 
อวุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  สพฺพถาปติ  วิปากาภาวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
วิปากภาววาทีนนฺติ  มตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อิธาติ  อวุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ 
อวุตฺตนฺติ  กมฺมวาจก  กิตปท  ฯ  ตนฺติ  เวทิตพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ 
สพฺพนฺติ  ตนฺติ  วิเสสน  ฯ  ปรม...ทีส ุ อภิธมฺม...นายาติ  ปททฺวย 
วุตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  วิเสสโตติ  วุตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  จสทโฺท 
สมุจฺจโย  ฯ  อภิธมฺม...นามาติ  อภิธมฺม...นายาติ  วิเสสน  ฯ 
วุตฺตนเยนาติ  เวทิตพฺพนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  เวทิตพฺพนฺติ  กมฺมวาจก   
กิตปท  ฯ 
        [๗๗๓]  สพฺพตฺถาป  กามโลเกติ  ปททฺวยสฺส  อตฺถ  าเปนฺโต 
อาห  สพฺพตฺถาปตฺยาทึ  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๗  
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        สพฺพตฺถาป  กามโลเกติ  ปน  ฯ  สุคติ  จ  ทคฺุคติ  จ  สุคติ- 
ทุคฺคติ  สุคติทุคฺคตีน  วโส  สุคติ...วโส  ฯ  กามิยตติี  กาโม 
โย  โลโก  ฯ  กาโม  จ  โส  โลโก  จาติ  กามโลโก  ฯ 
        สุคติ...วเสนาติ  กามโลเกติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  สพฺพสฺมิมฺปติ 
กามโลเกติ  วิเสสน  ฯ  กามโลเกติ  วิปจฺจตีติ  อาธาโร  ฯ 
        ยถารหนฺติ  ปน  ฯ  ทฺวารฺจ  อาลมฺพนฺจ  ทฺวาร...พน 
ทฺวาร...พนสฺส  อนุรูป  ทวฺาร...รูป  ฯ  ทฺวาร...รูปนติฺ 
วิปจฺจตีติ  กิรยิาวิเสสน  ฯ 
        [๗๗๔]  อปาเยสุป  อุปฺปชฺชมาน  วิปากวิฺาณ  กุสล- 
กมฺมสฺเสว  ผลนฺติ  อตฺถ  าเปนฺโต  อาห  อปาเยสุปตฺยาทึ  ฯ 
อปาเยสุป  ย  นาค...าณ  อุปฺปชฺชติ  จ  ย  นริย...าณ  นิรย... 
อุปฺปชฺชติ  ต  ทุวิธ  วิปากวิฺาณ...ผล  โหตีติ  โยชนา  ฯ 
        นาโค  จ  สุปณฺโณ  จ  นาคสุปณฺณา  นาคสุปณฺณา  อาทโย 
เยส  เต  นาค...ทโย  ฯ  มหนฺตา  จ  สา  สมฺปตฺติ  จาติ 
มหาสมฺปตฺติ  มหาสมฺปตฺติ  วิสย  ยสสฺ  ต  มหา...วิสย  ฯ  นิรเย 
วสนฺตีติ  นิรยวาสิโน  เย  สตฺตา  ฯ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  ทสฺสน 
มหาโมคฺค...ทสฺสน  มหาโมคฺค...ทสฺสน  อาทิ  เยส  ตานิ 
มหาโมคฺค...ทสฺสนาทีนิ  ฯ 
        อปาเยสุปติ  อุปฺปชชฺตีติ  อาธาโร  ฯ  ยนฺติ  ปททฺวย  วิปาก- 
วิฺาณนฺติ  ปททฺวยสฺส  วิเสสน  ฯ  นาค...ทีนนฺติ  อุปฺปชชฺตีติ 
                                                อภิ.๑๗๗  
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สมฺปทาน  ฯ  มหา...วิสยนฺติ  วิปา...าณนฺติ  วิเสสน  ฯ  วิปา 
...าณนฺติ  ปททฺวย  อุปปฺชฺชตีติ  กตฺตา  ฯ  จสทฺโท  สมฺปณฺฑ- 
นตฺโถ  ฯ  นริยวาสีนนฺติ  อุปฺปชฺชตีติ  สมฺปทาน  ฯ  มหาโมคฺค... 
ทีสูติ  อุปฺปชชฺตีติ  อาธาโร  ฯ  อุปฺปชชฺตีติ  กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท  ฯ 
ตนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  กสุ...เสวาติ  ผลนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ผลนติฺ 
โหตีติ  วิกติกตฺตา  ฯ 
        [๗๗๕]  วุตฺตมตฺถ  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห  น  หิตฺยาทึ  ฯ 
หิ  สจฺจ  อกสุลสฺส...น  สมฺภวติ  อิติ  โยชนา  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺห ี ฯ  อกุสลสฺสาติ  อิฏ- 
วิปาโกติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อิฏวิปาโกติ  สมฺภวตีติ  กตฺตา  ฯ 
สมฺภวตีติ  กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท  ฯ  อิติสทฺโท  สมาปนฺโน  ฯ 
        [๗๗๖]  อตฺตนา  วุตฺตวจน  ปาลิยา  สาเธนฺโต  อาห 
วุตฺตฺเหตนฺตฺยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  อฏานเมต...สวิชฺชติ  อิติ  เอต 
วจน  ภควตา  วุตฺต  ตสฺมา  อปาเยสุป  อุปฺปชฺชมานสฺส  วิปาก- 
วิฺาณสฺส  กุสลกมฺมสฺเสว  ผลตฺตา  กุสลกมฺม...ชเนติ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  เอตนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  วุตฺตนฺติ 
กมฺมวาจก  กิตปท  ฯ  อฏานเมต...สวิชฺชตีติ  เอตนฺติ  สรูป  ฯ 
ตสฺมาติ  ชเนตีติ  เหตุ  ฯ  กุสลกมฺมนฺติ  ชเนตีติ  กตฺตา  ฯ 
อปาเยสุปติ  ชเนตีติ  อาธาโร  ฯ  อเหตุ...กานีติ  ชเนตีติ  กมฺม  ฯ 
ชเนตีติ  เหตุกตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๘  
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        [๗๗๗]  ยถาวุตฺตการเณน  สพฺพตฺถาป  กามโลเก  วิปจฺจตีติ 
วุตฺต  โหตุ  กสฺมา  รูปโลเก  ยถารห  วิปจฺจตีติ  วุตฺตนฺติ  อาห 
อฺภูมิกสฺส  จาติอาทึ  ฯ  อฺภูมิกสฺส...ภาวโต  จ  กาม... 
คโต  จ  เอกนฺต...กตฺตา  จ...อภินิปฺผาเทติ  อิติ  สพฺพตฺถาป 
กามโลเกติอาทิ  วจน  อนุรุทฺธาจริเยน  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        จสทฺโท  สมุจฺจยตฺโถ  ฯ  โส  จ  อฏานปฺปยุตฺโต  อฺ 
...ภาวโต  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  อฺา  จ  สา  ภูมิ  จาติ  อฺภูมิ 
อฺภูมิยา  วตฺตตีติ  อฺภูมิก  ย  กมฺม  ฯ  อฺภูมิยา  วตฺตตีติ 
อฺภูมิโก  โย  วิปาโก  ฯ  อฺภูมิโก  จ  โส  วิปาโก  จาติ 
อฺ...วิปาโก  ฯ  วจน  ภาโว  น  ภาโว  อภาโว  ฯ  อฺ... 
วิปากสฺส  อภาโว  อฺ...ภาโว๑  ฯ  กาโม  วิรชฺชติ  อปคจฺฉติ 
เอตายาติ  กามวิราคา  กามวิราคา  จ  สา  ภาวนา  จาติ  กาม 
...วนา  ฯ  กามตณฺหาย  วิสยานิ  อารมฺมณานิ  กาม...ยาน ิ
กามตณฺหาวิสยานิ  จ  ตานิ  วิฺาณานิ  จาติ  กาม...ณานิ 
อุปฺปาทิยเต  อุปฺปาทน  ฯ  กาม...ฌาน  อุปฺปาทน  กาม...ทน  ฯ 
อยุชฺชน  อสมฺพชฺฌน  อโยโค  กาม...ทเนน  อโยโค  กาม... 
โยโค  ฯ  เอกนฺเตน  สทโิส  เอกนฺตสทิโส  เอกนฺตสทิโส  วิปาโก 
เยส  ตานิ  เอกนฺต...กานิ  เยส  มหคฺคตานุตฺตราน  กุสลาน  ฯ 
เอก...กาน  ภาโว  เอก...กตฺต  ฯ  านปฺปยุตฺโต  จสทฺโท  อฺ 
๑.  เอตฺถนฺตเร  ปาโ  มยา  ปน  รจิโต  โปราณปาโ  หิ  นฏโ  ฯ 

                                                อภิ.๑๗๘  
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...ภาวโต  จ  กาม...คโต  จ  เอก...กตฺตา  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
มหคฺคตานิ  จ  อนุตฺตรานิ  จ  มหา...รานิ  มหคฺคตานุตฺตรานิ  จ 
ตานิ  กุสลานิ  จาติ  มห...ลานิ  ฯ  รูปาวจรฺจ  ต  กมฺมฺจาติ 
รูปา...กมฺม  ฯ  อเหตุกานิ  จ  ตานิ  วิปากานิ  จาติ  อเหตุ... 
กานิ  ฯ  อุปปฺชฺชิสฺสเต  อุปฺปตฺติ  อเหตุกวิปากาน  อุปฺปตฺติ  อเหตุ 
...ปตฺติ  ฯ  น  ภวน  อภาโว  ฯ  รูป...ปติ  อปสทฺโท  กามโลก 
สมฺปณฺเฑติ  ฯ  ยถารหนฺติ  ทฺวาราลมฺพนานุรูป  ฯ  รูป  อาทิ  ยสฺส 
สทฺทารมฺมณสฺส  ต  รูปาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  สทฺทสฺส  คหณ  ฯ 
รูปาทิ  วิสโย  เยส  วิปากาน  ตานิ  รูปาทิวิสยานิ  ฯ  ตานีติ  จกฺขุ- 
โสตสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณทฺวยสงฺขาตานิ  ปฺจ  อเหตุกวิปากานิ  ฯ 
สพฺพตฺถาป  กามโลเกติอาทีติ  อเหตุกวิปากานิ  ปนฏป  สพฺพตฺถาป 
กามโลเก...วิปจฺจติ  ฯ  อฺ...ส  จาติ  กมฺมสฺสาติ  วิเสสน  ฯ 
กมฺมสฺสาติ  อฺ...วโตติ  เอตฺถ  อภาวโตติ  ปเท  อปาทาน  ฯ 
อฺ...โตติ  อภาวโตติ  เหตุ  ฯ  กาม...ยาติ  อโยคโตติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ  ฯ  กาม...โต  เอก...ตา  จาติ  ปททฺวย  อภาวโตติ 
ปเท  เหตุ  ฯ  มห...นนฺติ  เอก...ตาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ  ฯ 
รูปา...นาติ  อุปฺปตฺติยาติ  เหตุ  กรณ  วา  ฯ  อเห...ยาติ  อภาวโตติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อภาวโตติ  อภินิปฺผาเทตีติ  เหตุ  ฯ  รูปโลเกปติ 
อภิ...ตีติ  อาธาโร  ฯ  ยถารหนฺติ  อภิ...ตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
รูปา...นีติ  ตานีติ  วิเสสน  ฯ  ตานีติ  อภิ...ตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ 
วุตฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  สพฺพ...ทีติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๘  
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        [๗๗๘]  ตตฺถาปติอาทิ  กิมตฺถ  วุตฺต  นนุ  กามาวจร 
ปวตฺติยฺจ...วิปจฺจตีติ  วจน  วุตฺตนฺติ  มนสิกตฺวา  อาห  เอวนฺ- 
ตฺยาทึ  ฯ  เอว  ปน  วิปากานิ  วิปจฺจนฺต  เทนฺต  กมมฺ...ติธา 
วิปากานิ  วิปจฺจติ  นิปฺผาเทติ  อิติ  ทสฺเสตุ  าเปตุ  ตตฺถาปติอาทิ 
อาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        เอวนฺติ  ปวตฺติยฺจ  มหาวิปากานิตฺยาทินา  ปกาเรน  ฯ 
ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  วิปจฺจติ  นิปฺผาเทตีติ  วิปจฺจนฺต  ย  กมมฺ  ฯ 
โสฬส  ปริมาณานิ  เอเตส  วิปากานนฺติ  โสฬสกานิ  ฯ  ทฺวาทส 
ปริมาณานิ  เอเตสนฺติ  ทฺวาทสกานิ  ฯ  อฏ  ปริมาณานิ  เอเตสนฺติ 
อฏกานิ  ฯ  ทฺวาทิโต  โกเนกตฺเถสุ  จ  ฯ  โสฬสกานิ  จ  ทฺวาทส- 
กานิ  จ  อฏกานิ  จ  โสฬส...อฏกานิ  โสฬส...อฏกานิ 
จ  ตานิ  วิปากานิ  จาติ  โสฬส...กานิ  โสฬส...กาน  วสน 
สมฺพชฺฌน  โสฬส...วโส  ฯ  ตีหิ  ปกาเรหิ  ติธา  ฯ 
        เอวนฺติ  วิ...ตนฺติ  ปเท  นิทสฺสน  ฯ  วิปจฺจนฺตนฺติ  กมฺมนฺติ 
วิเสสน  ฯ  กมฺมนฺติ  วิปจฺจตีติ  กตฺตา  ฯ  โสฬ...นาติ  ติธาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ติธาติ  วิปจฺจตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  ทสฺเสตุนฺติ 
นิทสฺสน  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ  วุตฺตนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  ตตฺถา...ทีติ 
วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  ปสทฺโท  วิเสเสตุ  ปกฺขิตฺโต  ฯ 
        [๗๗๙]  เอว  ปวตฺติยฺจ  มหาวิปากาทินา  ปกาเรน  วิปาก 
วิปจฺจมาเนป  เทนฺเตป  กสุลกมฺเม  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๘  
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        เอวนฺติ  วิปจฺจมาเนติ  นิทสฺสน  ฯ  วิปจฺจติ  เทตีติ  วิปจฺจมาน 
ย  กมฺม  ฯ  อปสทฺโท  ครหตฺโถ  ฯ  อยฺจ  อปสทฺโท  ฏีกาจริเยน 
ปกฺขิตฺโต  ฯ  นาย  โปฏเก  อปสทฺเทน  สทิโส  ฯ  วิปจฺจมาเนติ 
กุสลกมฺเมติ  วิเสสน  ฯ  กสุลกมฺเมติ  นิทฺธารณ  ฯ 
        [๗๘๐]  อุกฺกฏนฺติ  ปน  ฯ  กมมฺ  กุสล...ภโต  วิสิฏ 
วิเสส  ปตฺต  ปจฺฉา...ยา  วิสิฏ  ฯ 
        กุสลฺจ  ต  ปริวารฺจ  กุสลปรวิาร  ฯ  ลภน  ลาโภ  ฯ 
กุสลปริวารสฺส  ลาโภ  กสุ...ลาโภ  ฯ  อาเสวนสฺส  ปวตฺติ  อาเส 
...วตฺติ  ฯ  วาสทฺโท  วิกปโฺป  น  สมุจฺจโย  ฯ  วิเสส  ปชฺชีติ 
วิสิฏ  ย  กมฺม  ฯ 
        กุสล...โต  อาเส...ติยาติ  ทฺวย  วิสฏินฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ปจฺฉาติ  ปวตฺตีติ  กาลสตฺตมี  ฯ 
        [๗๘๑]  สงฺเขเปน  วิตฺถาเรนฺโต  อาห  ยนฺตฺยาทึ  ฯ 
หิ  สจฺจ  ย  กมฺม  อตฺต...รติ  วา  ย  กมฺม  ปจฺฉา  อาเส 
...สมุทาจิณฺณ  ปุนปฺปุน  ปริจิต  ต  กมฺม  อุกฺกฏ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  ปวตฺติยา  กาโล  ปวตฺติกาโล  ฯ  ปุริเมว 
ปวตฺโต  ปุรโิม  ปจฺฉา  ปวตฺโต  ปจฺฉา  ปุรโิม  จ  ปจฺฉา 
จ  ปุริมปจฺฉา  ปุริมปจฺฉา  จ  โส  ภาโค  จาติ  ปุริ...ภาโค 
ปุริมปจฺฉาภาเค  ปวตฺตานิ  ปุร.ิ..วตฺตานิ  ฯ  กุสลานิ  จ  ตานิ 
กมฺมานิ  จาติ  กุส...มานิ  ฯ  วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ  อาเสวนสฺส 
                                        อภิ.๑๗๘  
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ลาโภ  อาเสวนลาโภ  ฯ  ส  ปุนปฺปุน  อาจิยิตฺถาติ  สมุทาจิณฺณ 
ย  กมฺม  ชเนน  ส  ปุนปฺปนุ  อาจิยิตฺถ  อิติ  ตสฺมา  ต  กมฺม 
สมุทาจิณฺณ  ฯ 
        ยนฺติ  กมฺมนฺติ  วิเสสน  ฯ  กมฺมนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อตฺตโนติ 
ปวตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปวตฺติกาเลติ  ปริวาริตนฺติ  กาลสตฺตมี  ฯ 
ปุริ...เตหีติ  กุส...เมหีติ  วิเสสน  ฯ  กสุ...เมหีติ  ปริวาริตนฺติ 
กตฺตา  ฯ  ปรวิาริตนฺติ  กมฺมนฺติ  วิเสสน  ฯ  ปจฺฉา  วาติ  สมุทา- 
จิณฺณนฺติ  กาลสตฺตมี  ฯ  อาเส...เภนาติ  สมุทาจิณฺณนฺติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  สมุทาจิณฺณนฺติ  กมฺมนฺติ  วิเสสน  ฯ  ตนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
ตนฺติ  อุกฺกฏนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        [๗๘๒]  โอมกกมฺม  าเปนฺโต  อาห  ยนฺตฺยาทึ  ฯ  ย  ปน 
กมฺม  กร...รติ  วา  ย  กมฺม  ปจฺฉา  เอต  กมฺม  มยา  ทุกฺกฏ  อิติ 
วิ...น  ชเนน  ปริภาวิต  วฑฺฒิต  ต  กมฺม  โอมก  อิติ  ปณฺฑิเตน 
ทฏพฺพ  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  กรณสสฺ  กาโล  กรณกาโล  ฯ 
อกุสลานิ  จ  ตานิ  กมฺมานิ  จาติ  อกุ...มานิ  ฯ  อกสุลกมฺเมหิ 
ปริวารยิตฺถาติ  ปริวาริต  ย  กมฺม  อกสุลกมฺเมหิ  ฯ  วาสทฺโท 
วิกปฺโป  ฯ  ทุฏุ  กต  ทกฺุกฏ  ฯ  วิรปู  ปฏิสรณ  วิปฺปฏิสาโร 
วิปฺปฏิสารสฺส  อุปฺปาทน  วิปฺป...ทน  ฯ  ปริภาวยิตฺถ  วฑฺฒยิตฺถาติ 
ปริภาวิต  ย  กมฺม  ชเนน  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๘  
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        ยนฺติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  กรณกาเลติ  ปริวาริตนฺติ  กาลสตฺตมี  ฯ 
อกุ...เมหีติ  ปริวาริตนฺติ  กตฺตา  ฯ  ปรวิาริตนฺติ  ยนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ปจฺฉา  วาติ  ปริภาวิตนฺติ  กาลสตฺตมี  ฯ  ทุกฺกฏนฺติ  เอตนฺติ 
วิเสสน  ฯ  เอตนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  มยาติ  ทุกฺกฏนฺติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ 
วิปฺปฏิสาราติ  นิทสฺสน  ฯ  วิปฺป...เนนาติ  ปริภาวิตนฺติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  ปริภาวิตนฺติ  ยนฺติ  วิเสสน  ฯ  ตนฺติ  ทฏพฺพนฺติ 
กมฺม  ฯ  โอมกนฺตีติ  ทฏพฺพนฺติ  อากาโร  ฯ 
        [๗๘๓]  เอก  อกุสล  ปฏิสนฺธ ึ ทเทยฺยาติ  โกจิ  คณฺเหยฺย 
ตสฺมา  ตนฺนิวารณตฺถ  ปฏิสนฺธินฺตฺยาทิ  วุตฺต  ฯ  ปฏิสนฺธินฺติ  ปน  ฯ 
เอวสทฺโท  อเนก  นิวตฺเตติ  ฯ 
        [๗๘๔]  วุตฺตมตฺถ  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห  น  หิตฺยาทึ  ฯ 
หิ  สจฺจ  เอเกน...สนฺธิ  น  โหติ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  น  เอกา  อเนกา  ฯ  ชายนฺติ  เอตฺถาติ  ชาติ 
สตฺตา  เอตฺถ  ภเว  ชายนฺติ  อิติ  ตสฺมา  โส  ภโว  ชาติ  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  เอเกนาติ  กมฺเมนาติ  วิเสสน  ฯ  กมฺเมนาติ 
น  โหตีติ  กรณ  ฯ  อเนกาสูติ  ชาตีสูติ  วิเสสน  ฯ  ชาตีสูติ  โหตีติ 
อาธาโร  ฯ  ปฏิสนฺธีติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๗๘๕]  เอเกน  กมฺเมน  เอกาเยว  ปฏิสนฺธิ  โหตุ  ปวตฺติ- 
วิปาโก  ปน  กถนฺติ  อาห  ปวตฺติตฺยาทึ  ฯ  ปวตฺติ...โหติ  ฯ 
        ปวตฺติย  วิปาโก  ปวตฺติวิปาโก  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๘  
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ชาตีน  สต  ชาติสต  ฯ  ชาตีน  สหสฺส  ชาติสหสฺส  ฯ  ปสทฺโท 
น  เกวล  ชาติสเตเยวาติ  าเปติ  ฯ 
        ปว...โกติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  ชาติ...ปติ  ทฺวย  โหตีติ 
อาธาโร  ฯ 
        [๗๘๖]  สาธกมาห  ยถาหาตฺยาทึ  ฯ  ภควา  ยถากึ  อาห  ฯ 
ภควา  ติร...ตพฺพา  อิติ  วจน  อาห  ฯ  ติรจฺฉานคตสฺส  ทาน 
ทตฺวา  สตคุณา  สตานิสสา  ทกฺขิณา  ปุคฺคเลน  ปาฏิกงฺขิตพฺพา 
อิจฺฉิตพฺพา  ฯ 
        ติรจฺฉาเนสุ  ปฏิสนฺธคฺิคหณวเสน  คโต  ปวตฺโต  ติรจฺฉานคโต  ฯ 
ทียตีติ  ทาน  อนฺนาทิ  ฯ  คุณนฺติ  ทานสฺส  อานิสสาติ 
ปกาเสนฺตีติ  คุณา  เย  อานิสสา  อายุวณฺณาทโย  ฯ  สตคุณา 
ยาส  ทกฺขิณาน  ตา  สตคุณา  ฯ  ทกฺขนฺติ  วฑฺฒนฺติ  สตฺตา  เอตาย 
เจตนายาติ  ทกฺขิณา  ฯ  วชาทินา  ทกฺขโต  อิโณ  ปุน  อา  ฯ 
ปากิกงฺขิตพฺพา  อิจฺฉิตพฺพาติ  ปาฏิกงฺขิตพฺพา  เย  อานิสสา  ฯ 
ปฏิปุพฺโพ  กงฺข  อิจฺฉาย  ภาวกมฺเมสุ  ตพฺพานิยา  เตสุ  วุฑฺฒิ- 
อาทินา  อาทิวุฑฺฒิ  ฯ 
        ติร...เตติ  ทตฺวาติ  สมฺปทาน  ฯ  ทานนฺติ  ทตฺวาติ  กมฺม  ฯ 
ทตฺวาติ  ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ  ปุพฺพกาลกิรยิา  ฯ  สตคุณาติ  ทกฺขิณาติ 
วิเสสน  ฯ  ทกฺขิณาติ  ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  อาหาติ 
กมฺม  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๘  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 624 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา    624 
 
        [๗๘๗]  นน ุ จ  ติเหตุก  โอมก  กสุลกมฺม  อติทุพฺพลตฺตา 
อเหตุกปฏิสนฺธิเมว  อากฑฺเฒยฺย  น  ทุเหตุกปฏิสนฺธึ  ทุเหตุก- 
มุกฺกฏ  กุสลฺจ  อติอุกฺกฏตฺตา  ติเหตุกเมว  ปฏสินฺธึ  อากฑฺเฒยฺย 
น  ทุเหตุก  อถ  กสฺมา  ติเหตุกโมมก  ทฺวิเหตุมุกฺกฏฺจาติอาทิ 
วุตฺตนฺติ  โจทน  วิโสเธนโฺต  ยสฺมาติอาทิมาห  ฯ  ยสฺมา  ปน 
เอตฺถ  เอเตสุ  ติเหตุกทุเหตุเกสุ  าณ  ชจฺจ...หสฺส  วา  สพฺพา 
...เสว  ปฏิปกฺข  ตสฺมา  ตสมฺปยุตฺต  เตน  าเณน  สมฺปยุตฺต 
กมฺม...น  โหติ  ติเหตุก...อากฑฺฒติ  อเหตุก  อากฑฺฒติ 
ทุเหตุกฺจ...อสมตฺถ  อโล...กมฺม  ยถาต  วิย  อิติ  ตสฺมา 
ต  ทุเหตุก  อติ...กฑฺฌติ  ติเหตุก  น  อากฑฺฒติ  อิติ  ตสฺมา 
ติเหตุก...ติอาทิ  วจน  อาจริเยน  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  ปกฺขนฺตโร  ฯ  ชาติยา  อนฺโธ  ชจฺจนฺโธ  ชจฺจนฺโธ 
อาทิ  เยส  ชจฺจพธิราทีน  เต  ชจฺจนฺธาทโย  ฯ  วิปชชฺน  วิปตฺติ  ฯ 
ชจฺจนฺธาทีน  วิปตฺติ  ชจฺจนฺธาทิวิปตฺติ  ชจฺจนฺธาทิวิปตฺติยา  นิมิตฺต 
กรณ  ชจฺจ...มิตฺต  ฯ  สพฺพฺจ  ต  อกสุลฺจาติ  สพฺพากุสล  ฯ 
เอวสทฺโท  โมห  นิวตฺเตติ  ฯ  วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ  เตน  าเณน 
สมฺปยุตฺต  ตสมฺปยุตฺต  ฯ  ชจฺจนฺธาทิวิปตฺตีน  ปจฺจย  ชจฺจ... 
จย  ฯ  กิสฺมฺิจิ  โปฏเก  น  โหตีติ  เอตฺถ  อิติสทโฺท  อตฺถ ิ ฯ 
อิติสทฺทรหิตปาโ  ปน  อภิธมฺมาวตารฏีกาย  สเมติ  ฯ  อติสย 
นตฺถิ  ผล  ยสฺส  กมฺมสฺส  ต  อติทุพฺพล  ฯ  ปสทฺโท  โจทกา- 
                                                อภิ.๑๗๘  
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รุจิสูจโน  ฯ  ทุเหตุกา  จ  สา  ปฏิสนฺธ ิ จาติ  ทุเหตุ...สนฺธิ  ฯ 
นาเหตุกนฺติ  อิท  เอวสทฺทสฺส  ผล  ฯ  ทุเหตุกฺจาติ  จสทฺโท 
วากฺยารมฺโภ  วิเสโส  วา  ฯ  าเณน  สมฺปโยโค  าณสมฺปโยโค 
าณสมฺปโยคสฺส  อภาโว  าณ...ภาโว  ฯ  าเณน  สมฺปยุตฺต 
ผล  าณ...ผล  าณสมฺปยุตฺตวิปาก  อุปฺปาทาปยเต  อุปฺปาทน  ฯ 
าณ...ผลสสฺ  อุปฺปาทน  าณ...ทน  ฯ  น  สมตฺเถตีติ 
อสมตฺถ  ย  กมฺม  ฯ  ยถาตนฺติ  เอตฺถ  ตนฺติ  นิปาตมตฺต  ฯ 
อโลเภน  สมปฺโยโค  อโล...โยโค  อโลภสมฺปโยคสฺส  อภาโว 
อโล...ภาโว  ฯ  อโลเภน  สมฺปยุตฺต  ผล  อโลภผล  กุสลวิปาก  ฯ 
อโลภผลสฺส  อุปฺปาทน  อโล...ทน  ฯ  อติสย  อุกฺกฏ  อติอุก-ฺ 
กฏ  ฯ  ปสทฺโท  รุจิสูจโน  ฯ  น  ติเหตุกนฺติ  อิท  เอวสทฺทสฺส 
ผล  ฯ 
        ยสฺมาติ  ปฏิปกฺขนฺติ  สภาวเหตุ  ฯ  เอตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ 
ติเหตุก  ทุเหตุกนฺติ  ทฺวย  นิทฺธารณิย  ฯ  าณนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
ชจฺจ...ตสฺสาติ  โม...เสวาติ  ทฺวยสฺส  วิเสสน  ฯ  โม...เสวาติ 
ทฺวย  ปฏิปกขฺนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  ปฏิปกฺขนฺติ  าณนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ตสฺมาติ  น  โหตีติ  เหตุ  ฯ  ตสมฺปยุตฺตนฺติ    กมฺมนติฺ  วิเสสน  ฯ 
กมฺมนฺติ  น  โหตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  ชจฺจ...ยนฺติ  น  โหตีติ 
วิกติกตฺตา  ฯ  อิติสทฺโท  วิชฺชมาเน  อิตีติ  ปท  อากฑฺฒตีติ  เหตุ  ฯ 
ติเหตุกนฺติ  อากฑฺฒตีติ  กตฺตา  ฯ  อ....สมานนฺติ  ทฺวย 
                                        อภิ.๑๗๙  
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ติเหตุกนฺติ  วิเสสน  ฯ  ทุเห...เมวาติ  อากฑฺฒตีติ  กมฺม  ฯ  นาติ 
ปฏิเสโธ  ฯ  ติเหตุกนฺติ  อากฑฺฒตีติ  กมฺม  ฯ  ทุเหตุกฺจาติ  กมฺมนฺติ 
วิเสสน  ฯ  กมฺมนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  าณ...วโตติ  อสมตฺถนฺติ 
เหตุ  ฯ  าณ...ทเนติ  อสมตฺถนฺติ  อาธาโร  ฯ  อสมตฺถนฺติ  กมฺมนฺติ 
วิเสสน  ฯ  ยถาตนฺติ  อุปมาโชตโก  ฯ  อโล...วโตติ  อสมตฺถนติฺ 
เหตุ  ฯ  อโล...ทเนติ  อสมตฺถนฺติ  อาธาโร  ฯ  อสมตฺถนฺติ  อก ุ
...มนฺติ  วิเสสน  ฯ  อก.ุ..กมฺมนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  อากฑฺฒตีติ 
เหตุ  ฯ  ตนฺติ  อากฑฺฒตีติ  กตฺตา  ฯ  อติอุกฺกฏมฺป  สมานนฺติ 
ทฺวย  ตนฺติ  วิเสสน  ฯ  ทเุหตุกเมวาติ  ปฏิสนฺธินฺติ  วิเสสน  ฯ 
ปฏิสนฺธินฺติ  อากฑฺฒตีติ  กมฺม  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ติเหตุกนฺติ 
อากฑฺฒตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  ติเห...ทีติ  วุตฺตนฺติ 
กมฺม  ฯ 
        [๗๘๘]  โจทน  เปนฺโต  อาห  เอตฺถ  สิยาตฺยาทึ  ฯ 
ปฏิสมฺภิทามคฺเค  คติสมฺปตฺติยา  สติ  าณสมฺปยุตฺเต  ปฏิสนฺธมิฺหิ 
ทาตพฺเพ  อนิปฺผาเทตพฺเพ  อฏนฺน  เหตูน  ปจฺจยา  อุปปตฺติ 
าณสมฺปยุตฺตวิปากสฺส  อุปฺปชฺชน  โหติ  อิติ  เอว  กุส...ปตฺติ 
สารีปุตฺตตฺเถเรน  วุตฺตา  ตถา  คติสมฺปตฺติยา  าณวิปฺปยุตฺเต 
ปฏิสนฺธิมฺหิ  ทาตพฺเพ  ฉนฺน...วุตฺตา  เอว...โหติ  อิติ  เอว  ติเห 
...ตตฺตา  นตฺถิ  ติเห...กฑฺฒน  อิติ  โจทนา  เอตฺถ  เอตสฺมึ 
ติเหตุกกมฺมสฺส  ทุเหตุกปฏิสนฺธิอากฑฺฒนาธิกาเร  สิยาติ  โยชนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๗๙  
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        คติสมฺปตฺติยาติ  ภาวลกฺขเณ  สตฺตมี  ฯ  อุปปฺชฺชน  าณ- 
สมฺปยุตฺตวิปากสฺส  อุปปตฺติ  ฯ  นิพฺพตฺตน  อุปปตฺติ  ฯ  อิติ  เอว  ฯ 
ชวนสฺส  ขโณ  ชวนกฺขโณ  ฯ  ติณฺณนฺติ  อโลภาโทสาโมหาน  ฯ 
จสทฺโท  ติณฺณฺจ  ทฺวินฺนฺจ  ติณฺณฺจาติ  โยเชตพฺโพติ  ฯ 
วสน  สมฺพชฌฺน  วโส  ฯ  อุปปชฺชน  อุปปตฺติ  ฯ  าณสมฺปยุตฺตสฺส 
อุปปตฺติ  าณ...ปตฺติ  ฯ  ตถาสทฺโท  อุปสหรณตฺโถ  ฯ  าณ- 
วิปฺปยุตฺเตติ  ปเท  ภาวลกฺขเณ  สตฺตมี  ฯ  อิตีติ  เอว  ฯ  ชวนก-ฺ 
ขเณ  ทฺวินฺนนฺติ  อโลภาโทสาน  ฯ  นกินฺติกฺขเณ  ทฺวินฺนนฺติ  โลภ- 
โมหาน  ฯ  ปฏิ...ทฺวินฺนนฺติ  อโลภาโทสาน  ฯ  จสทฺโท  ทฺวินนฺฺจ 
ทฺวินฺนฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  าณวิปฺปยุตฺตสฺส  อุปปตฺติ  าณ... 
ปตฺติ  ฯ  อิตีติ  เอว  ฯ  อวุตฺตาย  ภาโว  อวุตฺตตฺต    ฯ  ทุเหตุก- 
ปฏิสนฺธิยา  อากฑฺฒน  ทุเห...ฒน  ฯ 
        เอตฺถาติ  สิยาติ  อาธาโร  ฯ  ยถาติ  อุปมา  ฯ  ปฏิ...มคฺเคติ 
วุตฺตาติ  ทฺวเย  อาธาโร  ฯ  คติสมฺปตฺติยาติ  สตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ 
สตีติ  โหตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  าณ...เตติ  นิปฺผาเทตพฺเพติ 
ลกฺขณวนฺต  ฯ  นิปฺผาเทตพฺเพติ  โหตีติ  ลกฺขณกิรยิา  ฯ  อฏนนฺนฺติ 
เหตูนนฺติ  วิเสสน  ฯ  เหตูนนฺติ  ปจฺจยาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปจฺจยาติ 
อุปปตฺตีติ  เหตุ  ฯ  อุปปตฺตีติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  วุตฺตาติ 
อากาโร  ฯ  กุ...สาติ  ชวนนิกนฺติปฏิสนฺธีติ  ปทตฺตเย  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ชว...เณติ  ติณฺณนฺติ  อาธาโร  ฯ  ติณฺณฺจ  ทฺวินฺนฺจ 
                                        อภิ.๑๗๙  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 628 

                        อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  หนา    628 
 
ติณฺณฺจาติ  ตย  เหตูนนฺติ  วิเสสน  ฯ  น.ิ..เณติ  ทวิฺนฺนนฺติ  อาธาโร  ฯ 
ปฏิ...เณติ  ติณฺณนฺติ  อาธาโร  ฯ  เหตูนนฺติ  วเสนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
วเสนาติ  อฏนฺนนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อฏนฺนนฺติ  เหตูนนฺติ 
วิเสสน  ฯ  เหตูนนฺติ  ปจฺจยาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปจฺจยาติ  าณ... 
ปตฺตีติ  เหตุ  ฯ  าณ...ปตฺตีติ  วุตฺตาติ  กมฺม  ฯ  ตถาสทฺโท  นปิาโต  ฯ 
คติสมฺปตฺติยาติ  สตีติ  ลกขฺณวนฺต  ฯ  าณวิปฺปยุตฺเตติ  นิปฺ- 
ผาเทตพฺเพติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ฉนฺนนฺติ  เหตูนนฺติ  วิเสสน  ฯ  เหตูนนฺติ 
ปจฺจยาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปจฺจยาติ  อุปปตฺตีติ  เหตุ  ฯ  อุปปตฺตีติ 
โหตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  วุตฺตาติ  อากาโร  ฯ  ชวนกขฺเณติ  ทฺวินฺนนฺติ 
อาธาโร  ฯ  ทฺวินฺน  ทฺวินนฺ  ทฺวินฺนฺจาติ  ตย  เหตูนนฺติ  วิเสสน  ฯ 
นิกนฺติกฺขเณติ  ทฺวินฺนนฺติ  อาธาโร  ฯ  ปฏ.ิ..เณติ  ทฺวินฺนนฺติ 
อาธาโร  ฯ  วเสนาติ  ฉนฺนนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ฉนฺนนฺติ  เหตูนนฺติ 
วิเสสน  ฯ  เหตูนนฺติ  ปจฺจยาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปจฺจยาติ  อุปปตฺตีติ 
เหตุ  ฯ  าณ...ปตฺตีติ  วุตฺตาติ  กมฺม  ฯ  เอวนฺติ  อุปเมยฺย  ฯ 
คติ...โหตีติ  ปท  อวุตฺตาติ  ปเท  อากาโร  ฯ  ติเห...นาติ 
อวุตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทุเห...ยาติ  อวุตฺตตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ทุเหตุ...ฒนนฺติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  โจทนาติ  สรูป  ฯ 
โจทนาติ  สิยาติ  กตฺตา  ฯ 
        [๗๘๙]  น  ยิตฺยาทิ  วิสชฺชน  ฯ  อิท  ติเหตุกกมฺม  เอว  ตยา 
                                                อภิ.๑๗๙  
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วุตฺตปฺปกาเรน  น  โหติ  กสฺมา  ทุเห...สนฺธิยา  ทาตพฺพตฺต 
วิย  ติเห...พตฺตาติ  โยชนา  ฯ 
        ทุเหตุโกมกฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  ทุเห...กมฺม  ฯ  อเหตุกา 
จ  สา  ปฏิสนฺธิ  จาติ  อเหตุกปฏิสนฺธิ  ฯ  ติเหตุโกมกฺจ  ต 
กมฺมฺจาติ  ติเหตุโกมกกมฺม  ฯ  สามตฺถิยสฺส  อนุรูป  สาม...รปู  ฯ 
ทุเหตุกา  จ  สา  ปฏิสนฺธ ิ จาติ  ทุเห...สนฺธิ  ฯ  เอวสทฺโท  อเหตุก- 
ปฏิสนฺธึ  นิวตฺเตติ  ฯ  อภิธมฺมาวตารฏีกายนฺตุ  ทุเหตุกปฏิสนฺธิยา 
จาติ  ปาโ  อตฺถิ  ฯ  โส  จสทฺโท  เอวสทฺทตฺเถ  วตฺตตีติ 
คเหตพฺโพ  ฯ  ทาตพฺพาย  ภาโว  ทาตพฺพตฺต  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อิทนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  เอวนฺติ  น 
โหตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทเุห...เมนาติ  ทาตพฺพตฺตนฺติ  กตฺตา  ฯ 
อเห...ธิยาติ  ทาตพฺพตฺตนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิยาติ  อุปมา  ฯ 
ติเห...เมนาติ  ทาตพฺพตฺตนฺติ  กตฺตา  ฯ  สาม...ปโตติ  ทาตพฺพาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ทุเห...ยาวาติ  ทาตพฺพตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ทาตพฺพตฺตาติ  น  โหตีติ  เหตุ  ฯ 
        [๗๙๐]  ยทิ  ติเหตุโกมกกมฺมสฺส  ทุเหตุกปฏสินฺธิอากฑฺฒน 
กสฺมา  คติสมฺปตฺติยา  าณสมฺปยุตฺเต  สตฺตนฺน  เหตูน  ปจฺจยา 
อุปปตฺติ  โหตีติ  ปาโ  มหาเถเรน  กโตติ  อาห  กมฺมาตฺยาทึ  ฯ 
กมฺม...ถ  ปน  กมฺมสทิสวิปากาปนตฺถ  มหาเถเรน  สารีปุตฺตตฺ- 
เถเรน  สาว...กโต  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๙  
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        สมาโน  โส  ทิสฺสตีติ  สริกฺขโก  โส  วิปาโก  ฯ  สมาน- 
สทฺทุปปโท  ทิส  เปกฺขเน  กฺวิ  จ  อิยตมาทิสุตฺเตน  สสฺส  กโข 
สมานสฺส  โส  ทสฺส  โร  กฺวิโลโป  จ  ปจฺจยา  ทนิฏา  สิชฺฌนฺตีติ 
กาคโม  ฯ  กมฺเมน  สริกฺขโก  กมฺมสรกิฺขโก  กมฺมสริกฺขโก 
จ  โส  วิปาโก  จาติ  กมฺม...ปาโก  กมมฺ...วิปากสฺส  ทสฺสน 
ญาปน  กมฺม...ทสฺสน  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  มหนฺโต  จ 
โส  เถโร  จาติ  มหาเถโร  ฯ  อวสิสฺสตีติ  อวเสโส  โย  คติ- 
สมฺปตฺติยา  าณวิปฺปยุตฺเต  สตฺตนฺน...โหตีติ  ปาโ  อวสิสฺสติ 
อิติ  ตสฺมา    โส  ปาโ  อวเสโส  ฯ  สห  อวเสเสน  วตฺตตีติ 
สาวเสโส  โย  ปาโ  ฯ  ปาโติ  คติสมฺปตฺติยา  าณสมฺปยุตฺเต 
อฏนฺนนฺติ  อาทิปาโ  ฯ 
        กมฺม...ถนฺติ  กโตติ  สมฺปทาน  ฯ  มหาเถเรนาติ  กโตต ิ
กตฺตา  ฯ  สาวเสโสติ  ปาโติ  วิเสสน  ฯ  ปาโติ  กโตติ  กมฺม  ฯ 
        [๗๙๑]  วุตฺตมตฺถ  อติเรเกน  ปากฏ  กโรนฺโต  อาห  อิตรถา- 
ตฺยาทึ  ฯ  อิตรถา  นริวเสสสงฺขาเต  อิตรสฺมึ  ปกาเร  สติ  จตุนฺน... 
อาปชฺชติ  ตสฺมา  สุคติ...ปตฺติ  เอว  มหาเถเรน  อุทฺธฏา  อเหตุ- 
กุปปตฺติ  น  อุทฺธฏา  ยถา  เอว  กมฺม...อุทฺธฏา  ทุเหตุ  กุปปตฺติ 
น  อุทฺธฏา  ติเหตุเกน  ทุเหตุกุปปตฺติยา  อลพฺภมานโต  ทุเหตุ- 
กุปปตฺติ  น  อุทฺธฏา  น  ปน  อิติ  สนนฺิฏาน  ปณฺฑิเตน  ทฏพฺพนฺติ 
โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๗๙  
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        จตุนฺน...อิติ  วจน  จตุ...จน  จตุ...วจนสฺส  อภาโว  จตุ... 
ภาโว  ฯ  อเหตุกสฺส  อุปปตฺติ  เหตุกุปปตฺติ  ฯ  อปสทฺโท  ทุเหตุ- 
กุปปตฺติอภาว  อเปกฺขติ  ฯ  อนฺโธ  จ  พธิโร  อนฺธพธิรา  ชาติยา 
อนฺธพธิรา  ชจฺจนฺธพธิรา  ชจฺจนฺธพธิรา  อาทโย  เยส  ชจฺจนฺธพธิราน 
เต  ชจฺจ...ทโย  ฯ  วิปชชฺน  วิปตฺติ  ฯ  ชจฺจนฺธพธิราทีน  วิปตฺติ 
ชจฺจ...ปตฺติ  ฯ  สเหตุกุปปตฺติยา  ทสฺสน  สเห...ทสฺสน  ฯ 
ทุเหตุกสฺส  อุปปตฺติ  ทุเหตุกุปปตฺติ  ฯ  น  อเหตุกุปปตฺตีติ  เอวสทฺทสฺส 
ผล  ฯ  กมฺม...วิปากสฺส  ทสฺสน  กมฺม...สน  ฯ  ติเหตุกสฺส 
อุปปตฺติ  ติเห...ปตฺติ  ฯ  น  ทุเห...ปตฺตีติ  เอวสทฺทสฺส 
ผล  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
        อิตรถาติ  สตีติ  ลกขฺณวนฺต  ฯ  สตีติ  อาปชฺชตีติ  ลกฺขณ- 
กิริยา  ฯ  จตุ...วโตติ  อาปชฺชตีติ  เหตุ  ฯ  ทุเหตุกกมฺเมนาติ 
อุปปตฺตีติ  กรณ  ฯ  อเห...ยาปติ  อภาโวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อภาโวติ 
อาปชฺชตีติ  กตฺตา  ฯ  ตสมฺาติ  ปท  ปริโยสาเน  อุทฺธฏาติ  เหตุ  ฯ 
ยถาติ  อุปมา  ฯ  สุคติยนฺติ  อุปปตฺตีติ  อาธาโร  ฯ  สเห...นตฺถนติฺ 
อุทฺธฏาติ  สมฺปทาน  ฯ  ทุเห...เมนาติ  อุปปตฺตีติ  กรณ  ฯ 
ทุเห...เอวาติ  อุทฺธฏาติ  กมฺม  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อเห... 
ปตฺตีติ  อุทฺธฏาติ  กมฺม  ฯ  เอวนฺติ  อุปเมยฺย  ฯ  กมมฺ...นตฺถนฺติ 
อุทฺธฏาติ  สมฺปทาน  ฯ  ติเห...เมนาติ  อุปปตฺตีติ  กรณ  ฯ  ติเห 
...เอวาติ  อุทฺธฏาติ  กมฺม  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ทุเห...ปตฺตีติ 
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อุทฺธฏาติ  กมฺม  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อลพฺภมานโตติ  น  ปนาติ 
เหตุ  ฯ  อิตีติ  ทฏพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๗๙๒]  อสงฺขารนฺติอาทิวจนสฺส  อนุสนฺธึ  าเปตุ  เอวนฺ- 
ตฺยาทิมาห  ฯ  เอว  เอกาย...เอตฺเถว  เอกาย  กุสลเจตนาย 
กมฺเม  อายูหิเตเยว  ทฺวาทสกมตฺโต  ทุเหตุกปฏิสนฺธิวเสน  ทฺวาทสปฺ- 
ปกาโร  โหติ  อเหตุกปฏสินฺธิวเสน  อเหตุกฏกมฺป  โหติ  อิติ  เอว 
ปวตฺตสฺส...วเสน  วิปากสฺส  ปวตฺตึ  ทสฺเสตุ  าเปตุ  อสงฺขาร 
...อาทิ    วจน  อาจริเยน  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        เอวนฺติ  ตตฺถาปติอาทินา  วุตฺตปฺปกาเรน  ฯ  เอตฺเถวาติ  เอกาย 
เจตนาย  กมฺเม  อายูหิเตเยว  ฯ  เอวสทฺโท  อนายูหติกมฺม  นิวตฺเตติ  ฯ 
ทฺวาทสกมตฺโตติ  ทฺวาทสกปฺปกาโร  ฯ  ทฺวาทส  ปริมาณานิ  เอตสฺส 
มตฺตสฺสาติ  ทฺวาทสโก  ฯ  มตฺติยติ  คเวสิยตีติ๑  มตฺโต  โย  ปกาโร  ฯ 
ทฺวาทสโก  จ  โส  มตฺโต  จาติ  ทฺวาทสกมตฺโต  ฯ  อเหตุกฏกมฺปติ 
อเหตุกปฏิสนฺธิวเสน  อเหตุกฏกมฺป  ฯ  อฏ  ปรมิาณานิ  เอตสฺส 
วิปากสฺสาติ  อฏก  ฯ  อเหตุกาน  อฏก  อเหตุกฏก  ฯ  อปสทฺโท 
ทฺวาทสกมตฺต  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  ติปฏก  ธาเรตีติ  ติปฏโก  ฯ  จูฬนาโค 
จ  โส  เถโร  จาติ  จูฬ...เถโร  ติปฏโก  จ  โส  จูฬนาคตฺเถโร 
จาติ  ติป...เถโร  ติปฏก...เถรสฺส  วาโท  ติป...วาโท  ฯ  วสน 
สมฺพชฺฌน  วโส  ฯ  วิปากสฺส  ปวตฺติ  วิปากปฺปวตฺติ  ฯ  เอตฺเถวาติ 
เอกาย  เจตนาย  กมฺเม  อายูหิเตเยว  ฯ  ทุเหตุกปฏิสนฺธิวเสน 
๑.  มคฺค  คเวสเนติธาตุ  ทิสฺสติ  ฯ  ตสฺมา  อย  วิคฺคโห  สฏ  วิจาเรตพฺโพ  ฯ 
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ทสกมตฺโต  ทสกปฺปกาโร  ฯ  อเหตุกปฏิสนฺธิวเสน  อฏกมฺป  ฯ 
ทส  ปริมาณานิ  เอตสฺสาติ  ทสโก  ทสโก  จ  โส  มตฺโต  จาติ 
ทสกมตฺโต  ฯ  อปสทฺโท  สมฺปณฺฑนตฺโถ  ฯ  มยติ  คจฺฉตีติ  โมโร 
โย  สตฺโต  ฯ  มย  คติมฺหิ  วิทาทีหฺยุโร  กฺวจิ  ธาตุ...เทสา  จ 
ยโลโป  เตสุ  วุฑฺฒิอาทินา  อุสฺโส  ฯ  วปติ  เอตายาติ  วาป 
ชลาลโย  ฯ  วป  พีชนิกฺเขเป  กาเลตฺยาทินา  อีณา  ฯ  โมราน 
นิวาสา  วาป  โมรวาป  โมรวาปยา  วสตีติ  โมรวาปวาสี  ฯ 
ตสฺสี...จาติ  จสทฺเทน  ณี  ฯ  มหนฺโต  จ  โส  ธมฺมรกฺขิโต  จาติ 
มหาธมฺมรกฺขิโต  ฯ  โมรวาปวาสิตฺเถโร  จ  มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถโร 
จ  โมรวาปวาสิมหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรา  ฯ  เตสุ  วุฑฺฒิตฺยาทินา  มชฺเฌ 
เอกเถรสทฺทสฺส  โลโป  ฯ  โมรวาปวาสิมหาทตฺตตฺเถโร  จ  ติปฏก- 
มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถโร  จาติ  อตฺโถ  ฯ  เกสุจิ  โปฏเกสุ  โมรวาป- 
ธมฺมรกฺขิตตฺเถรวาทสฺสาติป  ฯ  โมรวาปเถโร  จ  ธมฺมรกฺขิตตฺเถโร 
จ  โมร...เถรา  ฯ  โมรวาปวาสิมหาทตฺตตฺเถโร  จ  ติปฏกมหาธมฺม- 
รกฺขิตตฺเถโร  จาติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  อตฺเถ  สติ  กสฺมา  อิท  นาม 
ฏีกาย  วุตฺตนติฺ  ปุจฺฉา  ฯ  สจฺจ  อิท  นาม  ทฺวินฺน  เถราน 
นามสฺเสว  เอกเทส  คเหตฺวา  วุตฺต  เทวทตฺโตติ  วตฺตพฺเพ  ต 
อวตฺวา  ทตฺโตติ  วจน  วิย  ฯ  กสฺมา  ปน  นาเมกเทส  คเหตฺวา 
วจน  วิฺญายตีติ  ปุจฺฉา  ฯ  เอกาย  เจตนาย  ทฺวาทส  วิปากานิ... 
อเหตุกฏกมฺปติ  วาทสฺส  ทฺวินฺน  เถราน  วาทตฺตา  ต  วิฺายตีติ  ฯ 
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โมรวาปวาสิมหาธมฺมรกฺขิตตฺเถราน  วาโท  โมร...วาโท  ฯ 
อปสทฺโท  ติปฏกจูฬนาคตฺเถรวาท  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  นนุ  จ  เอกาย 
เจตนาย  ทฺวาทส...กมฺปติ  อย  วาโท  โมรวาปมหาทตฺตตฺเถรสฺส  วาโท 
น  ติปฏกมหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรสฺส  วาโท  ฯ  ตถาหิ  อฏสาลินยิฺเจว 
อภิธมฺมฏีกายฺจ  โมรวาปมหาทตฺตตฺเถโร  เอกาย  เจตนาย  ทฺวาทส 
วิปากานิ  เอตฺเถว  ทสกมตฺโต  อเหตุกมฺปติ  อาห  ติปฏกมหาธมฺม- 
รกฺขิตตฺเถโร  เอกาย  เจตนาย  ทส  วิปากานิ  เอตฺเถว  อเหตุกฏกมฺปติ 
อาหาติ  วุตฺตนฺติ  ปุจฺฉา  ฯ  สจฺจ  ฏีกายนฺตุ  อสงฺขาริกสสงฺขาริกาน 
สสงฺขาริกอสงฺขาริกวิปากาน  สงฺกร  อนิจฺฉนฺโต  ทุติยตฺเถโร  ทฺวาทสา- 
ติอาทิมาห  ตติโย  ติเหตุกโต  ทุเหตุกมฺป  อนิจฺฉนฺโต  ทสาติ- 
อาทิมาหาติ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ทุติยตฺเถโร  โมรวาปวาสิมหาทตฺตตฺเถโร 
ตติโย  ติปฏกมหาธมฺมรกฺขิตตฺเถโร  ฯ  ทุเหตุกมฺปติ  เอตฺถ  อปสทฺโท 
น  เกวล  อสงฺขาริกสสงฺขาริกาน...สงฺกร  อนิจฺฉนฺโตติ  าเปติ  ฯ 
อิธ  จ  เตส  ทฺวาทส  วิปากานิ  ทสฏ  จ  ยถากฺกมนฺติ  วุตฺต  ฯ 
ตตฺถ  อฏ  วิปากานีติ  อย    วาโท  ติปฏกมหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรสฺส 
วาโท  ตสฺมา  เอกาย  เจตนาย  ทฺวาทส...กฏกมฺปติ  วาโท 
ติปฏกมหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรสฺส  วาโทติ  วิฺายตีติ  ฯ 
        เอวนฺติ  ทสฺเสตฺวาติ  นิทสฺสน  ฯ  เอกายาติ  เจตนายาติ  วิเสสน  ฯ 
เจตนายาติ  วิปากานีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  โสฬสาติ  วิปากานีติ  วิเสสน    ฯ 
วิปากานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอตฺเถวาติ  โหตีติ  อาธาโร  ฯ  ทฺวาทส... 
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กมฺปติ  ทฺวย  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  ปวตฺตสฺสาติ  นิทสฺสน  ฯ 
ปวตฺตสฺสาติ  ติป...ทสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  ติป...ทสฺสาติ  วเสนาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  วเสนาติ  ทสฺเสตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  วิปา...วตฺตินฺติ 
ทสฺเสตฺวาติ  กมฺม  ฯ  ทสฺเสตฺวาติ  วุตฺตนฺติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ 
อิทานีติ  วุตฺตนฺติ  กาลสตฺตมี  ฯ  เอกายาติ  เจตนายาติ  วิเสสน  ฯ 
เจตนายาติ  วิปากานีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ทฺวาทสาติ  วิปากานีติ  วิเสสน  ฯ 
วิปากานีติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  เอตฺเถวาติ  โหตีติ  อาธาโร  ฯ  ทส... 
กมฺปติ  ทฺวย  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  อาคตสฺสาติ  นิทสฺสน  ฯ 
อาคตสฺสาติ  โมร...ทสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  โมร...ทสฺสาปติ  วเสนาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  วเสนาติ  ทสฺเสตุนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ทสฺเสตุนฺติ 
วุตฺตนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  อสงฺ...อาทีติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๗๙๓]  คาถาย  อธปิฺปาย  าเปนฺโต  อาห  ยถาตฺยาทึ  ฯ 
มุเข...จลติ  ยถา  เอว...อิติ  เอว  อาคมนโตว  กมฺมโต  เอว 
สงฺขารเภโท  อิติ  อย  เอตฺถ  เอติสฺส  คาถาย  อธิปฺปาโยติ  โยชนา  ฯ 
        มุนนฺติ  พนฺธนฺติ  เตนาติ  มุข  ฯ  พนฺธเน  กาเลวตฺตมานาทินา 
ขปจฺจโย  ฯ  อาทสสฺส  ตล  อาทาสตล  ฯ  มุขสฺส  นิมิตฺต 
มุขมิตฺต  ฯ  อสงฺขาริโก  จ  โส  วิปาโก  จาติ  อสงฺ...ปาโก  ฯ 
น  สสงฺขาโรติ  อิท  เอวสทฺทสฺส  ผล  ฯ  สห  สงฺขาเรน  วตฺตตีติ 
สสงฺขาโรติ  โย  วิปาโก  ฯ  อาคจฺฉติ  ปวตฺตติ  เอเตน  กมฺเมนาติ 
อาคมน  ฯ  เอวสทฺโท  ปจฺจย  นิวตฺเตติ  ฯ  สงฺขารสฺส  เภโท 
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สสงฺขารเภโท  ฯ  อธิปฺปาโยติ  เกสฺจิ  อาจริยาน  อธิปฺปาโย  น 
อนุรุทฺธาจริยสฺส  ฯ 
        ยถาติ  อุปมา  ฯ  มุเขติ  จลิเตติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  จลิเตติ 
ลกฺขณกิริยา  ฯ  อาทาสตเลติ  มุขนิมิตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  มุข- 
นิมิตฺตนฺติ  จลตีติ  กตฺตา  ฯ  เอวนฺติ  อุปเมยฺย  ฯ  อสงฺ...ลสฺสาติ 
อสงฺ...ปาโกติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อสงฺ...โกวาติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ 
นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  สสงฺขาโรติ  น  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  อิติ  เอวนฺติ 
เภโทติ  นิทสฺสน  ฯ  อาคมนโตวาติ  เภโทติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
สงฺขารเภโทติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อิตีติ  อยนฺติ  สรูป  ฯ  อยนฺติ  อธิป-ฺ 
ปาโยติ  วิเสสน  ฯ  เอตฺถาติ  อธิปฺปาโยติ  อาธาโร  ฯ  อธิปฺปาโยติ 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๗๙๔]  กสฺมา  อสงฺขารสสงฺขารวิปากานีติอาทิวาโท  เกสฺจิ 
วาโทติ  อาห  ยสฺมาตฺยาทึ  ฯ  ยสฺมา...เภโท  ปจฺจยวเสน  อนุ- 
รุทฺธาจริเยน  อิจฺฉิโต  กมมฺวเสน  น  อิจฺฉิโต  ตสฺมา  เอส 
อสงฺขารสสงฺขารวิปากานีติอาทิวาโท  เกสฺจิ  วาโท  อิติ 
อนุรุทฺธาจริเยน  กโต  กถโิตติ  โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  วิปากสฺส  สงฺขารเภโทติ  ตตฺถาป 
ติเหตุกมุกฺกฏ  กุสลนฺตฺยาทินา  วุตฺโต  สงฺขารเภโท  ฯ  สงฺขารสฺส 
เภโท  สงฺขารเภโท  ฯ  วสน  สมฺพชฌฺน  วโส  ฯ  ปจฺจยาน  วโส 
ปจฺจยวโส  ฯ  อารมฺมณาทิปจฺจยาน  สมฺพชฺฌเนนาติ  อตฺโถ  ฯ 
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กมฺมสฺส  วโส  กมฺมวโส  ฯ  กุสลากุสลกมฺมวเสนาติ  อตฺโถ  ฯ 
เอโสติ  ตตฺถาป  ติเหตุกมุกฺกฏนฺตฺยาทิโก  วาโท  ติปฏกจูฬนาคตฺ- 
เถรสฺส  วาโท  ฯ  เกสฺจิ  เถราน  วาโท  เกจิวาโท  อสงฺขาร- 
สสงฺขารวิปากานิตฺยาทิโก  วาโท  โมรวาปมหาทตฺตตฺเถรสฺส  ติปฏก- 
มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรสฺส  จาติ  ทฺวินฺน  เถราน  วาโท  เต  ฯ  มลูฏีกาย 
ปุริมสฺส  ปจฺจยโต  อสงฺขารสสงฺขาริกภาโว  อิตเรส  กมฺมโตติ 
วุตฺต  ฯ  อภิธมฺมาวจารฏีกายมฺป  ปมเถรวาทสฺส  วเสน  ทสฺเสตุ 
วิปาเกสุ  อสงฺขารสสงฺขารวิธาน  ปจฺจยพเลน  โหติ  โน  กมฺม- 
พเลนาติ  ทีปนตฺถ  อฏม  อสงฺขารสสงฺขารนฺติอาทินา  กมฺเมน 
อสมานมฺป  กตฺวา  สงฺขารเภโท  วุตฺโตติ  วุตฺต  ฯ 
        ยสฺมาติ  อิจฺฉิโตติ  เหตุ  ฯ  วิปากสฺสาติ  เภโทติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
สสงฺขารเภโทติ  อิจฺฉิโตติ  กมฺม  ฯ  ปจฺจยวเสนาติ  อิจฺฉิโตติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  นาติ  ปฏเิสโธ  ฯ  กมมฺวเสนาติ  อิจฺฉิโตติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  ตสฺมาติ  กโตติ  เหตุ  ฯ  เอโสติ  กโตติ  กมฺม  ฯ 
เกจิวาโทติ  กโตติ  อากาโร  ฯ 
        คาถาย  อตฺโถ  อสงฺขาร  กมฺม  สสงฺขารวิปากานิ  น  ปจฺจติ 
น  ททาติ  สสงฺขาร  อสงฺขาร...น ิ น  ปจฺจติ    อิติ  วจน  เกจน๑ 

มหาทตฺตตฺเถรมหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรสงฺขาตา  เถรา  วทนฺตีติ  ฯ  เกจนาติ 
นิปาโต  ฯ  เตสนฺตฺยาทิคาถา  ติณฺณ  เถราน  มตาปนตฺถ  วุตฺตา  ฯ 
กสฺมา  ายตีติ  ฯ  เตส  เอววาทีนนฺติ  วุตฺตตตา  น  เตส 
เกสฺจิ  เอววาทีนนฺติ  ฯ 
๑.  เกจิ  นาติ  อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ  ปาโ  ฯ  อย  ปาลิปาโ  วิรุทฺโธ  ภเวยฺยาติ  มฺเ  ฯ 

                                                อภิ.๑๘๐  
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        [๗๙๕]  ทุติยคาถาย  อตฺถ  าเปนฺโต  อาห  เตสนฺตฺยาทึ  ฯ 
ตสทฺทสฺส  เตส  เกสฺจิ  อาจริยานนฺติ  อตฺถ  โกจิ  คณฺเหยฺย 
ตสฺมา  ตสฺส  อตฺถ  าเปนฺโต  อาห  เตสนฺติ  เตส  เอววาทีนนฺติ  ฯ 
        เตสนฺติ  ปน  ฯ  เอว  ตตฺถาป  ติเหตุกมุกฺกฏนฺตฺยาทิโก 
วาโท  เอววาโท  กมฺมธารโย  ฯ  เอววาโท  เอเตส  เถราน  อตฺถีติ 
เอววาที  ฯ  เอววาทีน  ติปฏกจูฬนาคตฺเถรสฺส  โมรวาปมหาทตฺตตฺ- 
เถรสฺส  ติปฏกมหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรสฺสาติ  ติณฺณ  เถราน  มเตนาติ 
อตฺโถ   
        [๗๙๖]  ยถากฺกม  ติเห...อุทฺทิเส  ปณฺฑิโตติ  โยชนา  ฯ 
        ติเห...เมนาติ  อิท  ยถากฺกมนฺติ  ปทสฺส  วิวรณ  ฯ  ติเหตุ- 
กุกฺกฏ  อาทิ  เยส  ติเหตุโกมกาทีน  ตานิ  ติเห...ทีนิ  ฯ  อนุรปู 
กโม  อนุกฺกโม  ฯ  อนรุปู  กเมน  ยถากฺกม  ฯ  อวิภตฺตินมการนฺตา 
อพฺยยีภาวาติ  นาวจนสฺส  อ  ฯ  ทฺวาทส  วิปากานีติ  ปทสฺส  วิวรณ 
ติเห...กานีติ  ฯ  ทฺวาทส  วิปากานีติ  ปเท  ปสทฺโท  ปกฺขิปตพฺโพติ 
าปนตฺถ  ทฺวาทส  วิปากานีติ  วุตฺต  ฯ  ติเหตุกฺจ  อุกฺกฏฺจ 
ติเหตุกุกฺกฏ  ฯ  อสงฺขาริกฺจ  สสงฺขาริกฺจ  อสงฺ...รกิ  ฯ 
 ิติเหตุกมุกฺกฏฺจ  ต  อสงฺขาริกฺจาติ  ติเห...ริก  ติเหตุกุกฺกฏ- 
อสงฺขาริ...กฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  ติเห...กมฺม  ฯ  วสน  สมฺพชฌฺน  วโส  ฯ 
ยถากฺกมนฺติ  ปท  ฏีกาจริเยน  ปกฺขิตฺต  ฯ  ยถากฺกมนฺติ  ติเหตุ- 
กุกฺกฏอสงฺขาริกสสงฺขาริกกมฺมสฺส  อนุรูเปน  ฯ  จตฺตาริ  ปริมาณานิ 
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เอตสฺส  วิปากสฺสาติ  จตุกฺก  สสงฺขาริกาน  จตุกฺก  สสงฺ...ตุกฺก 
สสงฺขริกจตุกฺก  วชฺเชนฺตีติ  สสงฺ...วชชฺิตานิ  ยานิ  วิปากานิ  ฯ 
อสงฺขาริกาน  จตุกฺก  อสงฺ...จตุกฺก  อสงฺ...จตุกฺเก  วชฺเชนฺตีติ 
อสงฺ...ตานิ  ยานิ  วิปากานิ  ฯ  จสทฺโท  สสงฺ...น ิ จาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ  ตถาสทฺโท  ยถากฺกมนฺติ  อากฑฺฒติ  ฯ  จสทฺโท  ติเห 
...ส  จ  ทฺวิ...ส  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ทวิฺนฺน  สมุโห  ทฺวย 
ทุเหตุกสสงฺขาราน  ทฺวย  ทุเห...ทฺวย  ทุเห...ทฺวย  วชฺเชนฺตีติ 
ทุเห...ทฺวยวชฺชิตานิ  ยาน ิ วิปากานิ  ฯ  ทุเห...วชชฺานีติป  ฯ 
โสเยวตฺโถ  ฯ  ปุรโิมว  ยตฺุโต  ฯ  ทฺวิเหตุกอสงฺขาราน  ทฺวย  ทวิฺเห 
...ทฺวย  ทฺวิเห...ทฺวย  วชฺเชนฺตีติ  ทฺวิเห...วชฺชิตานิ  ฯ    จสทฺโท 
ทุเห..ตานิ  จ  ทฺวิเห...ตานิ  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ทุเหตุกาน 
ทฺวย  ทุเหตุกทฺวย  ทุเหตุกทฺวย  วชฺเชนตีฺติ  ทุเห...วชฺชิตานิ  ยาน ิ
วิปากานิ  ฯ  ทฺวิเหตุกทฺวยวชฺชานีติป  ฯ  อฏานปฺปยุตฺโต  จสทฺโท 
ทฺวาทส  จ  อฏ  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  วุจฺจิตฺถาติ  วุตฺโต  โย 
นโย  ฯ  นโย  วุตฺโต  ยถาวุตฺโต  ฯ  ยถาวุตฺตสฺสาติมสฺส  อตฺถวิวรณ 
วุตฺตนยสฺสาติ  ฯ  ติเหตุกมุกฺกฏ  อิติ  วจน  อาทิ  ยสฺส  ต  ติเห 
...อาทิ  ฯ  นโย  วุตฺโต  ยถาวุตฺโต  ฯ  อนุสาเรนาติมสฺส  วิวรณ 
อนุสฺสรเณนาติ  ฯ  อนุสสฺรณ  อนุสาโร  ยถาวุตฺตสฺส  อนุสาโร   
ยถา...สาโร  ฯ  สมฺภวน  สมฺภโว  สมภฺวสฺส  อนุรปู  ยถาสมฺภว 
อพฺยยีภาโว  ฯ  ตสฺส  ปทสฺส  วิวรณ  ตสฺส...ปโตติ  ฯ  ตสฺส 
ตสฺส  นยสฺส  ฯ  สมฺภวสสฺ  อนุรูป  สมฺภวานุรูป  ฯ 
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        ติเห...ทนีนฺติ  อนุกฺกเมนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อนกฺุกเมนาติ 
อุทฺทิเสติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ติเห...กมมฺสฺสาติ  วเสนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
วเสนาติ  วชฺชิตาติ  ตติยาวิเสสน  ทฺวาทสาติ  ปเทป  ฯ  ยถากฺ- 
กมนฺติ  วชชฺติานีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  สสงฺ...น ิ จาติ  ทฺวย  ทฺวาท... 
กานีติ  วิเสสน  ฯ  ทฺวาท...กานีติ  อุทฺทเิสติ  กมฺม  ฯ  ตถาสทฺโท 
อนุกฑฺฒน  ฯ  ติเห...จาติ  ทฺวย  กมฺมสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  กมฺมสสฺาติ 
วเสนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วเสนาติ  วชฺชติาติ  ตติยาวิเสสน  ทสาติ 
ปเทป  ฯ  ทุเห...น ิ จาติ  ทฺวย  ทส  วิปากานีติ  วิเสสน  ฯ 
(ทส...นีติ  อุทฺทิเสติ  กมมฺ  ฯ  ทฺวิเหตุโกมกสฺสาติ  วเสนาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  วเสนาติ  วชฺชิตานีติ  ตติยาวิเสสน    อฏาติ  ปเทป  ฯ 
ทุเห...วชชฺิตานิ  จาติ  อฏ  วิปากานีติ  วิเสสนฯ  อฏ... 
นีติ  อุทฺทิเสติ  กมฺม  ฯ  ยถาวุตฺตสฺส...นยสฺสาติ  อนุ...เณนาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ติเหตุ...ทินาติ  วุตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อนุ...เณนาติ 
อุทฺทิเสติ  ตติยาวิเสสนฯ  ยถาสมฺภ...ปโตติ  อุทฺทิเสติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  ตสฺสาติ  สมฺภวาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุทฺทิเสติ  กตฺตุวาจก 
อาขฺยาตปท  ฯ 
        [๗๙๗]  ย  ฌาน  ปรโิต  อตฺต  ขณฺฑิต  วิย  อปฺปานุภาว 
อิติ  ตสฺมา  ต  ฌาน  ปริตฺต๑  ฯ  ปฺจมีตปฺปุริสสมาโส  ฯ 
๑.  เอตฺถนฺตเร  ปาโ  มยา  ปุน  รจิโต  โปราณปาโ  หิ  นฏโ  ฯ  ปริตฺตนฺติ  ปทสฺส   
อตฺโถ  เหฏา  อาวิภูโต  ฯ 

                                        อภิ.๑๘๑  
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        ปรโิตติ  อตฺตนฺติ  อปาทาน  ฯ  อตฺต  ขณฺฑิตนฺติ  อุปมา  ฯ 
วิย  อุปมาโชตโก  ฯ  อปปฺานุภาวนฺติ  ฌานนฺติ  วิเสสน  ฯ  อิตีติ 
เหตุ  ฯ 
        [๗๙๘]  ย  ฌาน  ปกฏภาว  อติสยภาว  นีต  ปตฺต  อิติ 
ตสฺมา  ต  ฌาน  ปณีต  ฯ 
        ปสทฺทสฺส  ปการาทิอเนกตฺถวาจกตฺตา  ปกฏภาวนฺติ  วุตฺต  ฯ 
อติสเยน  กสติ  ปวตฺตตีติ  ปกฏ  ย  ฌาน  ฯ  ปปุพฺโพ  กส 
วุตฺติย  พุธคมา  สาทิสนฺต  ฯ  ปกฏสฺส  ฌานสฺส  ภาโว 
ปกฏภาโว  ฯ  เนติ  ปาปณุาตีติ  นีต  ย  ฌาน  ฯ  นิ  ปาปุณเน 
พุธคมา  กฺวจิ  ธาตุ  ทโีฆ  ฯ  ปปุพฺโพ  นิ  ปาปุณเน  พุธคมา 
ทีโฆ  โท  ธสฺส  จาติ  จสทฺเทน  นสฺส  โณ  ฯ 
        ปกฏภาวนฺติ  นีตนฺติ  กมฺม  ฯ  นีตนฺติ  กตฺตุวาจก  กิตปท  ฯ 
อิตีติ  เหตุ  ฯ 
        [๗๙๙]  อุภินฺน  ปรตฺิตปฺปณีตาน  มชฺเฌ  ภว  ฌาน  มชฺฌิม  ฯ 
        อุภินฺนนฺติ  มชฺเฌติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  มชฺเฌติ  ภวนฺติ  อาธาโร  ฯ 
ภวนฺติ  สฺ ี  ฯ  มชฺฌิมนฺติ  สฺา  ฯ  ชาตฺยาทินมิมิยา  จ  ฯ 
        [๘๐๐]  อฏกถาย  วุตฺต  ปริตฺตาทีน  ติณฺณ  วิเสส  าเปนฺโต 
อาห  ตตฺถาติ  อาทึ  ฯ  ตตฺถ  เตสุ  ตีสุ  ปริตฺตาทีสุ  ปฏิ...วิต 
ฌาน  ปริตฺต  อิติ  วจน  อวิ...ย  พุทฺธโฆสาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
ตถา  อฏกถาย  นาติ...ว  ฌาน  มชฺฌิม  อติ...ภาว  ฌาน 
                                                อภิ.๑๘๑  
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ปณีต  อิติ  วจน  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        ปฏิลภยตฺิถาติ  ปฏิลทฺธ  ย  ฌาน  ปุคฺคเลน  ปฏิ...อิติ 
ตสฺมา  ต  ฌาน  ปฏิลทฺธ  ฯ  กมฺมสาธน  ฯ  ปฏิลทธฺ  เอว 
ปฏิลทฺธมตฺต  ฯ  อนาเสวิตนฺติ  อิท  มตฺตสทฺเทน  นิวตฺตตฺถทสฺสน  ฯ 
น  อาเสวิต  อจิต  อนาเสวิต  ฯ  อวิเสสโตติ  สามฺโต  ฯ 
เอวสทฺโท  วิเสส  นิวตฺเตติ  ฯ  ตถาสทฺโท  อฏกถายนฺติ  อากฑฺฒติ  ฯ 
อติวิย  สุฏุ  ภาวยิตฺถ  วฑฺฒยิตฺถาติ  สุภาวิต  ย  ฌาน 
ปุคฺคเลน...วิต  ฯ  น  อติสุภาวิต  นาติสุภาวิต  ฯ  วสน  อาวชฺช- 
นาทีสุ  ยถารจิุปวตฺตน  วสี  ฯ  วส  สมตฺถเน  มุนาทีหิ  จิ  ฯ 
ภวนฺติ  พุทฺธิสทฺธา  เอตสฺมาติ  ภาโว  ฯ  วสี  เอว  ภาโว 
วสีภาโว  ฯ  วสีภาโวติ  อาวชฺชนาทีสุ  ยถารุจึ  ปวตฺติโย  ยทิจฺฉก 
ยทิจฺฉก  ยาวทิจฺฉก  ปวตฺติตุ  สมตฺถภาโว  ฯ  นตฺถ ิ ปริปุณฺโณ 
วสีภาโว  เอตสฺส  ฌานสฺสาติ  อป...ภาว  ฯ  อติภาว  สุฏุ 
ภาวิต  วฑฺฒิต  อติวิย  สุภาวิต  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  สพฺพโสติ 
สพฺเพหิ  อาวชฺชนาทีหิ  ปฺจหากาเรหิ  ฯ  ปริปุณฺโณ  วสีภาโว 
สมตฺถภาโว  เอตสฺส  ฌานสฺส  อตฺถีติ  ปร.ิ..ภาว  ฯ  นาติสุตฺยา- 
ทิวจน  วิเสสโต  วุตฺต  ตสมฺา  อิท  วุตฺต  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  ปฏิ...วิตนฺติ  ทฺวย  ฌานนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ฌานนฺติ  สฺ ี  ฯ  ปริตฺตนฺติ  สฺา  ฯ  อิติ  วจนนฺติ  วุตฺตนฺติ 
อากาโร  ฯ  อวิ...โตวาติ  วุตฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อฏกถายนติฺ 
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วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  ตถาสทฺโท  อนุกฑฺฒนตฺโถ  ฯ  นาติ...ภาวนฺติ 
ทฺวย  ฌานนฺติ  วิเสสน  ฯ  มชฺฌิมนฺติ  สฺา  ฯ  อติ...วิต  ปร ิ
...ภาวนฺติ  ทฺวย  ฌานนฺติ  วิเสสน  ฯ  สพฺพโสติ  ปริปุณฺณาติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ปณีตนฺติ  สฺา  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๘๐๑]  อาจริเยน  ปน  อิท  เอวรูป  ฌาน  ปรตฺิตนฺติ 
อิจฺฉิตนฺติ  าเปนฺโต  อาห  อาจริเยนตฺยาทึ  ฯ  อาจริเยน  ปน 
เอตฺถ  าเน  ปริตฺตมฺป  อีสก...ว  อิติ  อธิปฺเปต  อิติ  วจน 
ทิสฺสตีติ  โยชนา  ฯ 
        อาจริเยนาติ  อนุรุทฺธาจริเยน  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
ปริตฺตมฺปติ  ปสทฺโท  น  เกวล  มชฺฌิมปฺปณีต  ลทฺธาเสวนนฺติ 
าเปติ  ฯ  ลทฺธ  อาเสวน  เยน  ฌาเนน  ต  ลทฺธาเสวน  ฯ 
เอวสทฺโท  อลทฺธาเสวน  นิวตฺเตติ  ฯ 
        อาจริเยนาติ  อธิปฺเปตนฺติ  กตฺตา  ฯ  เอตฺถาติ  อธิปฺเปตนฺติ 
อาธาโร  ฯ  ปริตฺตมฺปติ  อธิปฺเปตนฺติ  กมฺม  ฯ  อีสกนฺติ  ลทฺธาติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  ลทฺธาเสวนเมวาติ  อธิปฺเปตนฺติ  อากาโร  ฯ  อิติ 
วจนนฺติ  ทิสฺสตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๘๐๒]  อตฺตโน  วจน  สาเธนฺโต  อาห  ตถาหตฺิยาทึ  ฯ 
ตถาหิ  สจฺจ  อเนน  อนุรทฺุธาจริเยน  นาม...อิติ  เอว  สมาน... 
อวิปจฺจน  วิปากสฺส  อทาน  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        สมานาเสวเน  อตฺตนา  สทิสสฺส  ธมฺมสฺส  อาเสวเน  มหคฺคต- 
กุสเลน  ลทฺเธ  มหพฺพเล  มหคฺคตกุสเล  วิชฺชมาเน  มหคฺคตกุสล 
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วิปาก  เทติ  ตาทิส  อลทฺธา  อลภิตฺวา  อภิฺา  น  วิปจฺจติ 
วิปาก  น  เทตีติ  โยชนา  ฯ 
        สมานสฺส  อาเสวน  สมานาเสวน  ฯ  อตฺตสทิสสฺส  ธมฺมสสฺ 
อาเสวนตฺโถ  ฯ  ลภยิตฺถาติ  ลทฺธ  ย  อาเสวน  มหคฺคตกุสเลน 
ลภ...ต  ลทฺธ  ฯ  มหนฺต  พล  ยสฺส  มหคฺคตกุสลสฺส  ต 
มหพฺพล  ฯ  อลทฺธาติ  อภิฺฌาย  เอกกฺขณมตฺต  อุปฺปชฺชนโต  อาเสวน 
อลภิตฺวา  ฯ  ตมิว  ทิสฺสตีติ  ตาทิโส  โย  เหตุ  ฯ  เหตุนฺติ 
สมานภูมิกโต  อาเสวนลาภสงฺขาต  เหตุ  ฯ  สมานา  ภูมิ  สมานภูมิ 
สมานภูมิ  เอเตส  มหคฺคตธมฺมานมตฺถีติ  สมานภมูิโก  ฯ 
ทณฺฑาทิโต  อิกอี  ฯ  อาเสวนสฺส  ลาโภ  อาเสวนลาโภ  ฯ  พล  เอเตส 
มหคฺคตธมฺมานมตฺถีติ  พลวา  พลวาน  ภาโว  พลวภาโว  ฯ 
มหคฺคตา  จ  เต  ธมฺมา  จาติ  มหคฺคตธมฺมา  ฯ  วิปากสฺส  ทาน 
วิปากทาน  ฯ  ตทภาวโตติ  ตสฺส  สมานภูมิกโต  อาเสวนลาภสฺส 
อภาวโต  ฯ  ตสฺส  อาเสวนสฺส  อภาวโต  ตทภาวโต  ฯ  วิปจฺจน 
วิปากสฺส  ทาน  อวิปจฺจน  ฯ 
        ตถาหีติ  ทฬฺหีกรณตฺเถ  นิปาโต  ฯ  อเนนาติ  วตฺวา  วุตฺตนฺติ 
กตฺตา  ฯ  นาม...เฉเทติ  วตฺวา  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  สมานาเสวเนติ 
ลทฺเธติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ลทฺเธติ  วิชฺชมาเนติ  ลกฺขณ  ฯ 
มหพฺพเลติ  วิชฺชมาเนติ  ลกฺขณวนฺต  วิชฺชมาเนติ  เทตีติ  ลกฺขณ  ฯ 
อลทฺธาติ  วิปจฺจตีติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  ตาทิสนฺติ  เหตุนฺติ  วิเสสน  ฯ 
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เหตุนฺติ  อลทฺธาติ  กมฺม  ฯ  อภิฺาติ  วิปจฺจตีติ  กตฺตา  ฯ  นาติ 
ปฏิเสโธ  ฯ  อิตีติ  วตฺวา  วุตฺตนฺติ  อากาโร  ฯ  สมา...โตติ 
ลาเภนาติ  อปาทาน  ฯ  อาเส...เภนาติ  พลวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
พล...วโตติ  ทานนฺติ  เหตุ  ฯ  มห...มานนฺติ  ทานนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
วิปากทานนฺติ  วตฺวา  กมมฺ  ฯ  วตฺวาติ  วุตฺตนฺติ  ปพฺุพกาลกิริยา  ฯ 
ตทภาวโตติ  อวิปจฺจนนฺติ  เหตุ  ฯ  อภิฺายาติ  อวิปจฺจนนฺติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อวิปจฺจนนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๘๐๓]  อปรมฺป  นย  าเปนฺโต  อาห  หีเนตฺยาทึ  ฯ 
ปุคฺคเลน  หี...ต  ฌาน  ปรตฺิต  มชฺฌ.ิ..ทหีิ  นิพฺพตฺติต  มชฺฌิม 
ปณีเตหิ  ฉนฺทาทีหิ  นิพฺพตฺติต  ปณีต  ฯ 
        เหสุ  ลหุภาวมคมสูติ  หีนา  เย  ฉนฺทาทโย  ฯ  หิ  คติย 
กาเลฺยาทินา  นปจฺจโย  กฺวจาทิมชฺฌุ  ทโีฆ  ฯ  ฉนฺโท  จ 
จิตฺตฺจ  วิริยฺจ  วีมสา  จ  ฉนฺท...สานิ  ฯ  นิพฺพตฺตยิตฺถาติ 
นิพฺพตฺติต  ย  ฌาน  ปุคฺคเลน  ฯ  วาสทฺโท  วิกปโฺป  ฯ  ฉนฺโท 
อาทิ  เยส  เต  ฉนฺทาทโย  ฯ 
        หีเนหีติ  ฉนฺท...สาหีติ  วิเสสน  ฯ  ฉนฺท...สาหีติ  นิพฺพตฺตินฺติ 
กรณ  ฯ  นิพฺพตฺตินฺติ  สฺ ี  ฯ  ปริตฺตนฺติ  สฺา  ฯ 
มชฺฌิเมหีติ  ฉนฺทาทีหีติ  วิเสสน  ฯ  ฉนฺทาทีหีติ  นิพฺพตฺติตนฺติ  กรณ  ฯ 
ปณีเตหีติ  ฉนฺทาทีหีติ  วิเสสน  ฯ  ฉนทฺาทีหีติ  นิพฺพตฺติตนฺติ  กรณ  ฯ 
ปณีตนฺติ  สฺา  ฯ  อิติสทฺโท  ปริสมาปนฺโน  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๑  
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        [๘๐๔]  โอฬารปฺุผลกามตาวเสน  ปวตฺติต  หีน  โลกิยา- 
ภิฺาย  ปวตฺติต  มชฺฌิม  วิเวกกามตาย  อริยภาเว   ิเตน  ปวตฺติต 
ปณีตนฺติ  อาทิก  วตฺตพฺพวจน  สนฺธาย  อลมติปปฺเจนาติ  อาห  ฯ 
อติปปฺเจน  หีนาทีน  อติวิตฺถาเรน  อล  อยุตฺต  ฯ 
        อลนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อติปปฺเจนาติ  อลนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๘๐๕]  ปฺจมชฺฌาน  ภาเวตฺวาติ  ปทสฺส  อตฺถ  าเปนฺโต 
อาห  ปฺจมตฺยาทึ  ฯ  ปฺจ...เวตฺวาติ  ปน  ฯ 
        ปุคฺคโล  ติวิธมฺป  อภิ...ฌาน  ภาเวตฺวา  วฑฺเฒตฺวา  ฯ 
ปฺจมชฺฌาน  อภิฺาภาว  สมฺปตฺตมฺป  อสมฺปตฺตมฺป  อตฺถ ิ ตตฺถ 
อสมฺปตฺต  วิปาก  เทติ  ตสฺมา  สมฺปตฺต  วชฺเชตุ  อภิ...ปตฺตนฺติ 
ปกฺขิตฺต  ฯ  อภิฺา  อิติ  ภาว  นาม  อภิฺาภาว  ฯ  ปฺจมชฺฌาน 
ภาเวตฺวาติ  เอตฺถ  หิ  หีนาทีน  อวุตฺตตฺตา  ติวิธ  ปฺจมชฺฌาน  ฯ 
คณฺเหยฺย  ตสฺมา  ติวิธมฺปติ  ปกฺขิตฺต  ฯ  หีนาทิวเสน  ติปฺปการมฺปติ 
อตฺโถ  ฯ  ตโย  วิธา  ยสฺส  ฌานสฺส  ต  ติวิธ  ฯ  ปสทฺโท 
อวยวาเปกฺโข  ฯ 
        อภิฺาภาวนฺติ  อสมฺปตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  อสมฺปตฺต  ติวิธมฺปติ 
ปฺจมชฺฌานนฺติ  วิเสสน  ฯ  ปฺจมชฺฌานนฺติ  ภาเวตฺวาติ  กมฺม  ฯ 
ภาเวตฺวาติ  อุปฺปชฺชตีติ  ปพฺุพกาลกิริยา  ฯ 
        [๘๐๖]  กสฺมา  ปน  อภิฺาภาวปฺปตฺตสฺส  อวิปากภาโวติ 
อาห  อภิฺาติอาทึ  ฯ  อภิ...ปฺจมชฌฺานสฺส  อวิ...ทินา 
วจเนน  อาจ...ธิโต  ฯ 
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        อภิฺาภาว  ปาปุณาตีติ  อภิฺาภาวปฺปตฺต  ย  ฌาน  ฯ 
ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  นตฺถิ  วิปาโก  ยสฺส  ต  อวิปาก  อวิปากสฺส 
ภาโว  อวิปากภาโว  ฯ  อลทฺธา...อิติ  อาทิ  ยสฺส  วจนสฺส  ต 
อล...อาทิ  ฯ  อาจริเยนาติ  อนุรุทฺธาจริเยน  ฯ 
        อภิ...สาติ  ภาโวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อวิปากภาโวติ  สาธิโตติ 
กมฺม  ฯ  อล...ทินาติ  สาธิโตติ  กรณ  ฯ  อาจริเยนาติ  สาธิโตติ 
กตฺตา  ฯ 
        [๘๐๗]  อฺเ  ปน  อฺถา  ต  วทนฺตีติ  าเปนฺโต  อาห 
มูลตฺยาทึ  ฯ  มูล...ปน  อาจริยา  อฺถาป  ปกาเรน  ต 
อภิฺาภาวปฺปตฺตสฺส  อวิปากภาว  สาเธนฺติ  ฯ 
        มลูยนฺติ  เอตายาติ  มูลา  อฏกถา  เอตาย  ฏีกาย  มลูยติ 
ปติฏาติ  อิติ  ตสฺมา  สา  ฏีกา  มลูา  ฯ  มลู  ปติฏาย 
สพฺพโต  ณฺวุตฺวาวี  วาติ  อ  ฯ  ฏกิิยติ  ชานิยติ  สวณฺณนาย  อตฺโถ 
เอตาย  สทฺทชาติยาติ  ฏีกา  ฯ  ฏิก  คติย  อิตฺถิยมติยโว  วาติ 
อ  กฺวจาทิมชฺฌุตฺยาทินา  ทีโฆ    ฯ  มลูา  จ  สา  ฏกีา  จาติ  มูลฏีกา 
อภิธมฺมฏีกา  ฯ  มูลฏีก  กโรตีติ  มลูฏกีากาโร  โย  อาจริโย   
อานนฺทาจริโย  ฯ  มลูฏีกากาโร  อาทิ  เยส  อาจริยาน  เต  มลู... 
ทโย  ฯ  อาทิสทฺเทน  ตสฺส  สิสฺสาน  คหณ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
อฺถาปติ  อาเสวนาลาภโต  อฺเน  ปกาเรน  ฯ  อปสทฺโท 
อาเสวนาลาภสงฺขาต  เหตุ  อเปกฺขติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๑  
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        มลู...ทโยติ  สาเธนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อฺถาปติ  สาเธนฺตีติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  ตนฺติ  สาเธนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๘๐๘]  ต  อาจริยาน  วจน  กตฺถ  ทฏพฺพนฺติ  ตนฺตฺยาทึ  ฯ 
ต  ปน  มูลฏกีาการาทิวจน  สงฺเขปโต  มลูฏีกาวิสทฺุธิมคฺคฏีกาทิก  ตตฺถ 
ตตฺถ  คนฺเถ  วิตฺถารโต  จ...ทฏพฺพ  ปณฺฑิเตน  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  จสทฺโท  ตตฺถ  ตตฺถ  จ  อภิ...นยิ 
จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ตนฺติ  ทฏพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ  สงฺเขปโต 
วิตฺถารโตติ  ทฺวย  วุตฺตาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถาติ  วุตฺตาติ 
อาธาโร  ฯ  อภิ...นิยนฺติ  วุตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  วุตฺตนเยนาติ 
ทฏพฺพนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๘๐๙]  สฺาวิราค  ภาเวตฺวาติ  เอตฺถ  อธิปฺปาย  าเปนฺโต 
สฺา...อธิปฺปาโยติ  อาห  ฯ  สฺา...เวตฺวาติ  วจเน  สฺา... 
ทสฺสเนน  ตทภาเว  จ  ตสฺสา  อนุรูปปฺปวตฺติยา  อภาเว  ปณี... 
ภาวนาพเลน  ปวตฺตภาวนาย  พเลน  เตน  ภาวนาพเลน  ปฏลิภิ- 
ตพฺพภเว...สตฺเตสุ  กมฺม...ถิยา  เอว  อุปฺปชฺชนฺติ  อิติ  อธิปฺปาโยติ 
โยชนา  ฯ 
        สฺาโรโค  สฺาคณฺโฑติ  ผลุปจาโร  ฯ  สฺา...อิติ 
อาทิ  ยสฺส  นยสฺส  โส  สฺา...ติอาทิ  ฯ  อาทิสทฺเทน  สฺา- 
สลฺลนฺติ  อาทีน  คหณ  ฯ  ธ ิ จิ...อิติ  อาทิ  ยสฺส  นยสฺส  โส  ธิ  จิ...ติ- 
                                                อภิ.๑๘๒  
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อาทิ  ฯ  จิตฺต  ธ ิ ครหิตพฺพ  ฯ  ธิ  อิติ  นิปาโต  ครหตฺโถ  ฯ 
ธิ  วเตทนฺติ  ธิ  วต  อิทนฺติ  เฉโท  ฯ  อิท  จิตฺต  วิต  เอกนฺเตน 
ธิ  ครหิตพฺพ  ฯ  อาทิสทฺเทน  ชิคุจฺฉนิย  จิตฺตนฺติอาทีน  คหณ  ฯ 
วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  โส  อาทินา  วา  ธิ...ทินา  วาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ  นยน  ปวตฺตน  นโย  ฯ  อรูปสฺส  ปวตฺติ  อ...วตฺติ  ฯ 
อาทีนวสฺส  ทสฺสน  อา...น  ฯ  ตสฺส  อรูปปฺปวตฺติยา  อภาโว 
ตทภาโว  ฯ  จสทฺโท  อาทิ...เนน  จ  ปณีต...เนน  จาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ  ปกฏภาว  นีโตติ  ปณีโต  อรูปปปฺวตฺติยา 
อภาโว  ฯ  ปณีตสฺส  ภาโว  ปณีตภาโว  ปณีตภาวสฺส  สนฺนฏิาน 
ววตฺถาน  ปณี...าน  ฯ  วาโย  เอว  กสิณ  วาโยกสิณ  ฯ 
เกสฺจิ  อาจริยาน  มเตน  ฯ  ปริจฺฉินฺโน  อากาโส  ปริจฺฉินฺนากาโส 
ปริจฺฉินฺนากาโส  เอว  กสิณ  ปร.ิ..สณิ  ฯ  วาสทฺโท  วิกปโฺป  ฯ 
ภาวยิตฺถาติ  ภาวนา  ย  ฌาน  ปุคฺคเลน  ภาวยิตฺถ  อิติ  ตสฺมา 
ต  ภาวนา  ปฺจมชฺฌาน  ฯ  ภาวนาย  พล  ภาวนาพล  ฯ 
ปฏิลภิยตีติ  ปฏิลภิตพฺโพ  โย  ภาโว  สตฺเตน  อุปฺปชฺชนวเสน 
ปฏิ...ตพฺโพ  ฯ  ภวติ  เอตฺถ  ภูมิยนฺติ  ภโว  รูปภโว  ฯ 
ปฏิลภิตพฺโพ  จ  โส  ภโว  จาติ  ปฏิ...ภโว  ฯ  น  นพฺิพตฺตีติ 
อนิพฺพตฺติ  ฯ  สมฺภวน  สมฺภโว  ฯ  สกาโร  นิปาตมตฺโต  ฯ  อนิพฺพตฺติ 
เอว  สภาโว  ปกติ  อนิ...ภาโว  ฯ  อาปาทาปยเต  อาปาทน  ฯ 
อนิพฺพตฺติสภาวสฺส  อาปาทน  อนิ...ทน  อนิ...ทนสฺส  วโส 
                                                อภิ.๑๘๒  
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อนิ...วโส  ฯ  สฺาวิราคนฺติมสฺส  อตฺถวิวรณ  อรปู...วนนฺติ  ฯ 
สฺาวิราคนฺติ  เอตฺถ  สฺาสทฺเทน  อรูปธมฺมา  วุตฺตา  วิราค- 
สทฺเทน  ภาวนา  วุตฺตาติ  อาห  อรูป...วนนฺติ  ฯ  อรูป  วิรชชฺติ 
เอตาย  ภาวนายาติ  อรูปวิราคา  ฯ  อรูปานุปคติกายาติ  อตฺโถ  ฯ 
ภาเวตพฺพาติ  ภาวนา  ยา  ธมฺมชาติ  ปคฺุคเลน  ภาเวตพฺพา  อิติ 
ตสฺมา  สา  ธมฺมชาติ  ภาวนา  ปฺจมชฺฌาน  ฯ  อรปูวิราคา  จ 
สา  ภาวนา  จาติ  อรู...วนา  ฯ  อสฺ ี  จ  เต  สตฺตา  จาติ 
อสฺ ิสตฺตา  ฯ  อุปฺป...เอวาติ  เอตฺถ  อย  อชฺฌาหารสมฺพนฺโธ  ฯ 
กมฺมเมว  กิรยิ  กมฺมกิริย  ต  วทนฺติ  สีเลนาติ  กมฺมกิริยวาทิโน  ฯ 
เอวสทฺโท  อติตฺถิเย  นิวตฺเตติ  ฯ 
        สฺา...ตฺวาติ  วจเนติ  ปท  อธปิฺปาโยติ  อาธาโร  ฯ 
สฺาทินา  ธิ...ทินา  วาติ  ปททฺวย  นเยนาติ  วิเสสน  ฯ  อร.ู.. 
ติยาติ  อาทีนวาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อาที...น  ปณี...นาติ  ทฺวย 
ภาวนาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตทภาเว  จาติ  ปณีตาติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  วาโย...เณ  ปริ...เณ  วาติ  ทฺวย  ภาวนาติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  เกสฺจีติ  มเตนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  มเตนาติ  ปวตฺต- 
ภาวนาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ  ภาวนาพเลนาติ  อุปฺปชฺชนฺตีติ 
กรณ  ฯ  เตนาติ  ปฏิลภิตพฺพาติ  กรณ  ฯ  ปฏ.ิ..ภเวติ  อนิพฺพตฺตีติ 
อาธาโร  ฯ  อรูปสฺสาติ  อาปาทนาติ  กมฺม  อนิพฺพตฺตีติ  ปเทป 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อนิ...เสนาติ  ภาเวตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อร.ู..วนนฺติ 
                                        อภิ.๑๘๒  
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ภาเวตฺวาติ  กมฺม  ฯ  ภาเวตฺวาติ  อุปฺปชฺชตีติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ 
อสฺ ิสตฺเตสูติ  อุปฺปชชฺนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  กมฺมกิรยิวาทิโนติ 
ติตฺถิยา  เอวาติ  วิเสสน  ฯ  ติตฺถิยา  เอวาติ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
อิตีติ  สรูป  ฯ  อธิปฺปาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๘๑๐]  อฺเหิ  พฺรหฺเมหิ  วิเสสน  เตส  สตฺตาน  อสฺ ิ- 
สตฺเตสุ  นิพฺพตฺตน  าเปนฺโต  อาห  เต  ปนาตฺยาทึ  ฯ  เต  ปน 
สตฺตา  เยน...น  อิธ  มนุสสฺโลเก  มรนฺติ  เตเนว  อิรยิาปเถน 
ตตฺถ  อสฺ ิสตฺเตสุ  นิพฺพตฺตนฺติ  อิติ  ทฏพฺพ  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสสตฺโถ  ฯ  เยน  อิ...เถนาติ  คมนโต  เสเสสุ 
ตีสุ  เยน  อิรยิาปเถน  ฯ  เอวสทฺโท  อฺ  อิริยาปถ    นิวตฺเตติ  ฯ 
        เตติ  มรนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  เยนาติ  อิริยาปเถนาติ  วิเสสน  ฯ 
อิริยาปเถนาติ  มรนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิธาติ  มรนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
เตเนวาติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตตฺถาติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ 
อาธาโร  ฯ  อิตีติ  ทฏพฺพนฺติ  นิทสสฺน  ฯ 
        [๘๑๑]  อนาคามิโน  สุทฺธาวาเสสุ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  สามฺ- 
วจนสฺส  วุตฺตตฺตา  อนาคามิโนเยว  ปุถุชชฺนาทิกาเล  ปจฺฉาป 
ติวิธเมว  ปฺจมชฺฌาน  ภาเวตฺวา  สทฺธาทิอินฺทฺริยเวมตฺตานุกฺกเมน 
ยถากฺกม  ปฺจสุ  สุทฺธาวาเสสุ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อธปิฺปาย  าเปนฺโต 
อาห  อนาคามิโนตฺยาทึ  ฯ  อนา...ชนตีฺติ  ปน  ฯ  อนาคามิโน 
...กาเล  วา  ปจฺฉาป  ปฺจ...อปฺปชชฺนฺติ  ฯ 
                                        อภิ.๑๘๒  
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        เอวสทฺโท  ปถุุชชฺนาทโย  นิวตฺเตติ  ฯ  ปถุุชชฺนา  อาทิ  เยส 
ปุคฺคลาน  เต  ปถุุชชฺนาทโย  ฯ  อาทิสทฺเทน  โสตาปนฺนสกทาคามีน 
คหณ  ฯ  ปถุชฺุชนาทีน  กาโล  ปถุุชชฺนาทิกาโล  ฯ  ปจฺฉาติ 
อานาคามิผลลาภโต  ปจฺฉากาเล  ฯ  อปสทฺโท  สมปฺณฺฑนตฺโถ  ฯ 
วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล  เอกวิธเมวาติ  าเปติ  ฯ 
สทฺธา  อาทิ  เยส  อินฺทฺริยาน  ตานิ  สทฺธาทีนิ  สทธฺาทีนิ  จ  ตานิ 
อินฺทฺริยานิ  จาติ  สทฺธา...ยานิ  ฯ  มิยติ  ปริจฺฉินฺทิยตีติ  มตฺต 
ย  อิสฺสริย  มยิ...ต  มตฺต  ฯ  มตฺตสทฺโท  อิสฺสริยวาจโก  ฯ 
วิสิฏ  มตฺต  อิสฺสริย  เยส  อินฺทฺริยาน  ตานิ  เวมตฺตานิ  ฯ  เตสุ 
วุฑฺฒิอาทินา  อิสฺเส  ฯ  เวมตฺตาน  ภาโว  เวมตฺตตา  สทฺธาทิ- 
อินฺทฺริยาน  เวมตฺตตา  สทฺธา...ตตา  สทฺธา...ตตาย  อนุกฺกโม 
สทฺธา...กโม  ฯ 
        อนา...เยวาติ  อริยาติ  วิเสสน  ฯ  อริยาติ  อุปฺปชฺชนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ  ปถุ.ุ..ป  วาติ  ทวฺย  ภาเวตฺวาติ  อาธาโร  ฯ  ปฺจมช-ฺ 
ฌานนฺติ  ภาเวตฺวาติ  กมฺม  ฯ  ติวิธมฺปติ  ปฺจมชฺฌานนฺติ 
วิเสสน  ฯ  ภาเวตฺวาติ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  สทฺธา... 
เมนาติ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปฺจสูติ  สุทฺธาวาเสสูติ 
วิเสสน  ฯ  สทฺุธาวาเสสูติ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
        [๘๑๒]  ยถากฺกมนฺติ  ปท  อุปฺปชชฺนฺตีติ  ปเทนป  โยเชตพฺพนฺติ 
าเปนฺโต  อาห  ยถาตฺยาทึ  ฯ  โยคาวจรา  ยถา...ชนฺติ  อิติ  โยชนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๒  
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        ยถากฺกมนฺติ  จาติ  อาทิ  ฯ  ยถากกฺมนฺติ  ปน  ฯ  จสทฺโท 
วากฺยารมฺโภ  ฯ  ปมารุปฺป  อาทิ  เยส  อารุปฺปชฺฌานาน  ตานิ 
ป...ทีน ิ ปมารุปฺปาทีน  อนุกฺกโม  ป...นุกกฺโม  ฯ  ป 
....เมนาติ  ภาเวตฺวา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ทวฺเย  กริิยาวิเสสน  ฯ 
        [๘๑๓]  สพฺพ  รูปาวจรกุสล  ปนาติอาทิวจน  ปมชฺฌา- 
นาทิกสฺส  ฌานสฺส  อาเวณิกวเสน  วุตฺตนฺติ  าเปนฺโต  อาห 
สพฺพนฺตฺยาทึ  ฯ  รูปาวจรกุสล  ปนาติ  อาทิก  สพฺพมฺป  จ  เอต 
วจน  ตสฺส...วเสน  อาจริเยน  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        ปสทฺโท  อวยว  อเปกฺขติ  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  ตสฺส 
...นสฺสาติ  ปริตฺตาทิภูตสฺส  ปมาทิกสฺส  ตสฺส  ฌานสฺส  ฯ 
เอวสทฺโท  อฺ  ฌาน  นิวตฺเตติ  ฯ  อาเวณิกา  วิสุ  ปมาทิภูมิ 
อาเวณิกภูมิ  อาเวณิกภูมิยา  วสน  สมพฺชฺฌน  อาเว...วโส  ฯ 
        สพฺพมฺป  จาติ  เอตนฺติ  วิเสสน  ฯ  เอตนฺติ  วตฺุตนฺติ  กมฺม  ฯ 
ตสฺส  ตสฺเสวาติ  ฌานสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  ฌานสฺสาติ  อาเวณิกาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อาเว...เสนาติ  วุตฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๘๑๔]  ภวนิกนฺติยา  สติ  ปุถชฺุชนาทโย  ตสฺส  ตสฺส 
ฌานสฺส  อาเวณิกภมิโต  อฺตฺถ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  าเปนฺโต  อาห 
นิกนฺติยาตฺยาทึ  ฯ  นิกนฺติ...กตฺถจิ  าเน  นิพฺพตฺตนฺติ  ฯ 
        นิกฺกมน  นิกนฺติ  อห  อสุกภเว  นิพฺพตฺเตยฺยนฺติ  ภวปฏนา  ฯ 
ปนสทฺโท  ปกฺขนฺตโร  ฯ  ปุถุชชฺโน  ฯ  อาทิ  เยส  ปคฺุคลาน   
                                                อภิ.๑๘๒  
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เต  ปุถุชชฺนาทโย  ฯ  อาทิสทฺเทน  โสตาปนฺนสกทาคามีน  คหณ 
น  อนาคามีน  ฯ  กสฺมา  ฯ  อนาคามีน  วุจฺจมานตฺตา  ฯ  อนุรปู  ลทฺธ 
ยถาลทฺธ  ยถาลทฺธฺจ  ต  ฌานฺจาติ  ยถาลทฺธชฺฌาน  ฯ  ภูมิ 
จ  ต  ภูตฺจาติ  ภูมิภูต  ต  าน  ฯ  สุทธฺาวาส  วชฺเชตีติ 
สุทฺธา...ชิต  ย  าน  ฯ 
        นิกนฺติยาติ  สตีติ  ลกขฺณวนฺต  ฯ  สตีติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ 
ลกฺขณกิริยา  ฯ  ปุถชฺุชนาทโยติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ยถา... 
นสฺสาติ  ภูมีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ภูมิ...ถจีติ  ตย  าเนติ  วิเสสน  ฯ 
าเนติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
        [๘๑๕]  ยถา  นิกนฺติยา  สติ  ปถุุชชฺนาทโย  ยตฺถ  กตฺถจิ  นพฺิพตฺตนฺติ 
เอว  กามภเว  นิพฺพตฺตนฺตีติ  าเปนฺโต  อาห  ตถาติอาทึ  ฯ 
ตถา  นิกนฺติยา  สติ  ปถุุชชฺนาทโย  กาม...วเสน  นพฺิพตฺนฺตีติ  โยชนาฯ 
        ตถาสทฺโท  อนุกฑฺฒน  ฯ  อปสทฺโท  รูปารปูภว  อเปกฺขติ  ฯ 
กามาวจรกมฺมสฺส  วโส  กามา...วโส  ฯ 
        กามภเวปติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  กามา...เสนาติ 
นิพฺพตฺตนฺตีติ  กรณ  ฯ 
        [๘๑๖]  ตถา  กาม...วเสนาติ  วจน  ปาลิยา  สาเธนฺโต 
อาห  อิชฺฌตีติอาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  ภิกฺขเว  สีล...ปณิธิ  อิชฺฌติ 
กสฺมา  สีลวนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  วิสุทฺธตฺตา  อิติ  วจน  ภควตา 
วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๒  
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        สลี  เอตสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถีติ  สีลวา  ฯ  จิตฺตสฺส  ปณิธาน 
สมฺมเทว  ปนา  เจโตปณิธิ  ฯ  ปนิปุพฺโพ  ธา  ปเน  มุนาทีหิ 
จิ  โท  ธสฺส  จาติ  จสทฺเทน  นสฺส  โณ  ฯ  ทุสฺสีเลฺยหิ  วิสุชฺฌิตฺถาติ 
วิสุทฺโธ  โย  สีลวา  ปุคฺคโล  ฯ  วิสุทฺธสฺส  ปุคฺคลสสฺ  ภาโว 
วิสุทฺธตฺต  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  ภิกฺขเวติ  พหิทฺธา  กิริยาวิเสสน  ฯ  สลีวโตติ 
ปณิธีติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  เจโตปณิธีติ  อิชฺฌตีติ  กตฺตา  ฯ  วิสุทฺธตฺตาติ 
อิชฺฌตีติ  เหตุ  ฯ  อิตีติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๘๑๗]  อนาคามิโน  กตฺถ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  ปุจฺฉ  สนฺธายาห 
อนาคามิโนตฺยาทึ  ฯ  อนาคามิโน...อิติ  ตสฺมา  อนาคามิโน  กาม... 
กตฺถจิ  าเน  นิพฺพตฺตนฺติ  ฯ 
        ปสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  รฺชน  ราโค  กาเม  ราโค 
กามราโค  ฯ  สพฺพโส  สพฺพปฺปกาเรน  อนาคามิมคฺเคน  ปหีนตฺตา  ฯ 
ปหีนสฺส  กามราคสฺส  ภาโว  ปหีนตฺต  ฯ  กามโลก  วชฺเชตีติ  กาม 
...ชิต  ย  าน  ฯ  ยถาลทธฺชฺฌานสฺส  ภูมิ  ยถาลทธฺชฺฌานภูมิ 
ยถาลทฺธชฺฌานภูมิ  จ  ต  ภูตฺจาติ  ยถา...ภูต  ฯ 
        อนาคามิโนติ  อุปฺปาเทนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  กามราคสฺสาติ 
ปหีนตฺตาติ  ภาวโยโค  ฯ  สพฺพโสติ  ปหีนาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ปหีนตฺตาติ  น  อุปฺปาเทนฺตีติ  เหตุ  ฯ  กามภเวสูติ  นิกนฺตินฺติ 
อาธาโร  ฯ  นิกนฺตินฺติ  น  อุปฺปาเทนฺตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ 
เหตุ  ฯ  กาม...ถจีติ  ตย  าเนติ  วิเสสน  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๒  
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        [๘๑๘]  นนุ  จ  อนาคามิโน  ปน  สุทฺธาวาเสสุ  อุปฺปชชฺนฺตีติ 
วจน  วุตฺต  ตสฺมา  อนาคามิโน  สุทฺธาวาเสสุเยว  นิพฺพตฺเตยฺยุนฺติ 
โจทน  สนฺธายาห  สุทฺธาติอาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  สุทฺธา...สุ  อนา 
...อิติ  นิยโม  อตฺถิ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  เอวสทฺโท  อฺเ  ปุคฺคเล  นิวตฺเตติ 
นิยมน  นิยโม  ฯ 
        สุทฺธาวาเสสูติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  อนาคามิโนเยวาติ 
นิพฺพตฺตนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ  นิยโมติ  อตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๘๑๙]  เอวรูโป  นิยโม  นตฺถีติ  าเปนฺโต  อาห  เตติอาทึ  ฯ 
เต  ปน  อนาคามิโน  อฺตฺถ  าเน  น...นตฺถิ  ฯ 
        เตติ  นพฺิพตฺตนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  อฺตฺถาติ 
นิพฺพตฺตนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  อิตีติ  สรปู  ฯ  นิยโมติ  นตฺถีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๘๒๐]  อตฺตโน  วจน  อาจริยวจเนน  สาเธนฺโต  อาห 
เอวนฺตฺยาทึ  ฯ  อาจริเยน  เอวฺจ  ยถาวุตฺตนิยมน  กตฺวา  สุทฺธา... 
ชิตาติ  วจน  ปรมตฺถวินิจฺฉเย  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        เอวนฺติ  กตฺวาติ  กมมฺ  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  กตฺวาติ 
วุตฺตนฺติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  อาจริเยนาติ  วุตฺตนฺติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ 
วจนนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๘๒๑]  สุทฺธา...สุ  อนา...ลาว  อุปฺปชฺชเร  อนา...ตา 
ปุคฺคลา  กามธาตุมฺหิ  ชายนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๘๓  
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        สุทฺธาวาเสสูติ  อุปปชฺชเรติ  อาธาโร  ฯ  อนาคามิปุคฺคลาวาติ 
อุปปชฺชเรติ  กตฺตา  ฯ  เอวสทฺโท  อฺเ  ปุคฺคเล  นิวตฺเตติ  ฯ 
กามธาตุมฺหีติ  ชายนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  อนา...ชิตาติ  ชายนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ  อนาคามิโน  วชฺเชนฺตีติ  อนา...วชฺชิตา  เย  ปุคฺคลา  ฯ 
        [๘๒๒]  ฌานลาภิโน  อนาคามิโน  ยถาลทฺธชฺฌานภูมิภูเต 
ยตฺถกตฺถจิ  สุทฺธาวาเสสุ  จ  นิพฺพตฺตนฺติ  สุกฺขวิปสฺสกา  ปน 
อนาคามิโน  ฌานาภาวา  กถ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  อาห  สุกฺขวิปสฺสกาติ- 
อาทึ  ฯ  สกุขฺวิปสฺสกาป  ปน  เอเต  อนาคามิโน  มรณกาเล 
มรณาสนฺนกาเล  เอก...พตฺตนฺติ  กสฺมา  สุกฺขวิปสฺสกาน  สมา 
...วโต  อิติ  ทฏพฺพ  ปณฺฑิเตนาติ  โยชนา  ฯ 
        อปสทฺโท  ฌานลาภโิน  อนาคามิโน  อเปกฺขติ  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  มรณสฺส  กาโล  มรณกาโล  ฯ  เอวสทฺโท  สนฺนฏิาน  ฯ 
สมาปชฺชิตพฺพาติ  สมาปตฺติ  ยา  ฌานสมาปตฺติ  ฯ  นิพฺพตฺตนฺตีติ 
ปเท  การิตโลโป  ฯ  สมมฺา  สามฺจ  อาธิยตีติ  สมาธิ  โย  ธมฺโม  ฯ 
ปริปูร  กโรนฺติ  สีเลนาติ  ปริปรูการี  เย  สุกฺขวิปสฺสกา  ฯ 
ปริปูรการีน  ภาโว  ปริ...ภาโว  ฯ 
        สุกฺขวิปสฺสกาปติ  เอเตติ  วิเสสน  ฯ  เอเตติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ  นพฺิพตฺเตนฺตีติป  ฯ  มรณกาเลติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
เอกนฺเตเนวาติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  สมาปตฺตินฺติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ 
กมฺม  ฯ  สมาธิมฺหีติ  ปรปิูราติ  อาธาโร  ฯ  ปร.ิ..ภาวโตติ 
                                                อภิ.๑๘๓  
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นิพฺพตฺตนฺตีติ  เหตุ  ฯ  อิตีติ  ทฏพฺพนฺติ  นิทสฺสน  ฯ 
        [๘๒๓]  อฏกถาย  วุตฺตวจน  าเปนฺโต  อาห  อิตฺถิโย- 
ตฺยาทึ  ฯ  อรยิา  วา...นโิย  อิตฺถิโยป  ปน  พฺรหฺม...อิติ  วจน 
อฏกถาย  วุตฺต  พุทฺธโฆสาจริเยนาติ  โยชนา  ฯ 
        อปสทฺโท  ปุริเส  อเปกฺขติ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
อริยาติ  เสขา  ฯ  อนริยาติ  ปถุุชชฺนา  ฯ  เทฺว  วาสทฺทา  วุตฺต- 
สมุจฺจยา  ฯ  วาปติ  นิปาตสมุทาโย  ฯ  กสฺมา  ฯ  ปมวาสทฺทสฺส 
วุตฺตตฺตา  ฯ  อฏสมาปตฺตึ  ลภึสูติ  อฏ...นิโย  ยา  อิตฺถิโย  ฯ 
เอวสทฺโท  น  มหาพฺรหฺเมสุ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  นิวตฺตน  กโรติ  ฯ  เอวสทฺโท 
พฺรหฺมโปโรหิตาทีสุ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  นิวตฺตน  น  กโรติ  ฯ  อฏกถายนฺติ 
าณวิภงฺคฏกถาย  ฯ  ตตฺถ  ห ิ พฺรหมฺตฺตนฺติ  มหาพฺรหฺมตฺต 
อิตฺถี  จ  อิธ  ฌาน  ภาเวตฺวา  กาล  กตฺวา  พฺรหฺมปาริสชฺชาน 
สหพฺยต  อุปปชฺชติ  น  มหาพฺรหฺมานนฺติ  วุตฺต  ฯ 
        อิตฺถิโยปติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อร.ิ..นิโยติ  ปทตฺตย 
อิตฺถิโยติ  วิเสสน  ฯ  พฺรหฺม...เชสูติ  นิพฺพตฺตนฺตีติ  อาธาโร  ฯ 
อิตีติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  อฏกถายนฺติ  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ 
        อิตฺถิโยป...พฺรหฺมปาริสชฺเชสุเยว  นิพฺพตฺตนฺตีติ  เอตฺถ 
วินิจฺฉโย  ฯ  พฺรหฺม...เยวาติ  เอตฺถ  เอวสทฺโท  อิตฺถโิย  ฌาน- 
ลาภินิโย  มหาพฺรหฺเมสุ  น  นิพฺพตฺตนฺตีติ  นิวตฺตน  กโรติ  ฯ  กสฺมา  ฯ 
อฏานเมต  อนวกาโส  ย  อิตฺถ ี พฺรหมฺตฺต  กเรยฺยาติ  วิภงฺคปาลิย   
                                                อภิ.๑๘๓  
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วุตฺตตฺตา  ฯ  อฏกถายฺจ  อิตฺถี  จ...พฺรหฺมปาริสชฺชาน  สหพฺยต 
อุปปชฺชติ  น  มหาพฺรหฺมนฺติ  เอตฺตกเมว  วุตฺต  น  พฺรหฺม- 
ปุโรหิตาทีน  สหพฺยตนฺติ  น  วุตฺต  ฯ  ยทิ  ห ิ อิตฺถ ี พฺรหฺมโปโรหิตาทีน 
สหพฺยต  น  อุปปชฺเชยฺย    น  พฺรหฺมโปโรหิตาทีน  สหพฺยตนฺติ  วจน 
วตฺตพฺพ  น  จ  ต  วุตฺต  อฏกถายฺจ  มหาพฺรหฺมานนฺติ 
ปฏิเสโธ  เหฏา  พฺรหฺมตฺตนฺติ  มหาพฺรหฺมตฺต  อธิปฺเปตนฺติ 
วุตฺตวจนานุรูเปน  กโต  ฯ  อิตฺถ ี มหาพฺรหฺมา  สิยาติ  เนต  าน 
วิชฺชตีติ  อย  เนตฺติปาลิ  ฯ  อิตฺถิโย  หิ  อิธ  ฌาน  ภาเวตฺวา  กาล 
กตฺวา  พฺรหฺมปาริสชฺชาน  สหพฺยต  อุปปชฺชนฺติ  น  มหาพฺรหฺมานนฺติ 
เนตฺติอฏกถา  ฯ  พฺรหมฺ...ชาน  สหพฺยต  สหายภาว  อุปปชฺชนฺติ 
อุปคจฺฉนฺติ  มหาพฺรหฺมาน  สหพฺยต  น  อุปฺปชชฺนตีฺติ  อตฺโถ  ฯ 
พฺรหฺมปาริสชฺเชสุเยวาติ  เอตฺถ  เอวสทฺโท  อิตฺถโิย  พฺรหฺม- 
โปโรทิตาทีสุ  น  นิพฺพตฺตนฺตีติ  นิวตฺตน  น  กโรติ  ฯ  อิตฺถิโย  ห ิ
อิธ  อฏสมาปตฺติลาภินิดย  กาล  กตฺวา  มหาพฺรหฺมโต  อฺาสุ 
อสฺ ิสตฺตวชฺชิตาสุ  พฺรหฺมโปโรหิตปริตฺตาสุ  อฏารสฺส  ภูมีสุ 
นิพฺพตฺตนฺติเยว  ฯ  สนฺเตตฺถ  ภิกฺขเว  อุปาสิกาโย  โสตาปนฺนา  สนฺติ 
สกทาคามินิโย  สนฺติ  อนาคามินิโย  สพฺพา  ตา  ภิกฺขเว  อุปาสิกาโย 
อนิปฺผลา  กาลกตาติ  อุเทนสุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อนาคามินิโย  สุทฺธาวาเสสุ 
อุปฺปนฺนา  อิตรา  กาจิ  ตาวตึเสสุ  กาจิ  ยาเมสุ  กาจิ  ตุสิเตสุ 
กาจิ  นิมฺมานรตีสุ  กาจิ  ปรนิมฺมิตวสสวตฺตีสุ  อุปฺปนฺนาติ  อุเทน- 
                                        อภิ.๑๘๓  
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สุตฺตฏกถา  ฯ  ตสฺมา  เอวสทฺโท  มหาพฺรหฺมานเมว  นิวตฺเตติ 
น  พฺรหฺมโปโรหิตาทโยติ  นฏิเมว  คนฺตพฺพ  ฯ 
        [๘๒๔]  อปร  นย  าเปนฺโต  อาห  อปเจตฺถตฺยาทึ  ฯ 
อปจ  อปโร  นโย  เอติถ  ปาริสชฺชาทิภเวสุ  เวห...โต  ตตฺถ 
ภวตฺตเย  นิพฺพตฺตา...อฺตฺถ  พฺรหฺมโลเก  น  อุปปฺชฺชนฺติ  ตถา 
ภวตฺตยโต  อวเสเสสุ...เมสุ  น  อุปฺปชชฺนฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        เวหปฺผโล  จ  อกนฏิโ  จ  จตุตฺถารูโป  จ  เวห...รูปา 
เวห...รูปา  จ  เต  ภวา  จาติ  เวห...ภวา  ฯ  เสฏโ  จ  โส  ภโว 
จาติ  เสฏภโว  เสฏภวสฺส  ภาโว  เสฏภวภาโว  ฯ  ตถาสทฺโท 
น  อุปฺปชชฺนตีฺติ  อากฑฺฒติ  ฯ  เหฏา  ปวตฺตา  ภวา  เหฏ ิมา  ฯ 
เหฏ ิมเหฏ ิเมสูติป  ฯ  เหฏา  ปวตฺโต  เหฏ ิโม  ฯ  เหฏ ิโม 
จ  เหฏ ิโม  จ  เหฏ ิมเหฏ ิมา  ฯ  ปุรโิมว  ยุตฺโต  ฯ  กสฺมา  ฯ 
คาถาย  เหฏาติ  ปทสฺส  ทสฺสนโต  ฯ 
        อปจาติ  ปุพฺพนยปรจฺิจาคนิปาโต  ฯ  เอตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ 
เวห...วานนฺติ  ภาวโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เสฏภวภาวโตติ  น 
อุปฺปชฺชนฺตีติ  เหตุ  ฯ  ตตฺถาติ  นิพฺพตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  นิพฺพตฺตาติ 
อริยาติ  วิเสสน  ฯ  อริยาติ  น  อุปฺปชชฺนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อฺตฺถาติ 
น  อุปฺปชชฺนตีฺติ  อาธาโร  ฯ  ตถาสทฺโท  อนุกฑฺฒน  ฯ  อวเสเสสูติ 
อุป...เกสูติ  วิเสสน  ฯ  อุป...เกสูติ  นพฺิพตฺตาติ  อาธาโร  ฯ 
นิพฺพตฺตาติ  อริยาติ  วิเสสน  ฯ  เหฏ ิเมสูติ  น  อุปปฺชฺชนฺตีติ 
อาธาโร  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๓  
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        [๘๒๕]  วุตฺตวจน  อาจริยวจเนน  สาเธนฺโต  อาห  วุตฺตนฺ- 
ตฺยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  เวห...เรติ  เอต  วจน  อาจริเยน  ปรมตฺถ- 
วินิจฺฉเย  วุตฺตนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เวหปฺผเล...ตา  สพฺเพ  อริยปุคฺคลา 
อฺตฺถ  พฺรหฺมโลเก  น  ปุน  ชายนฺติ  พฺรหฺมโลกคตา  อุปรุปร ิ
พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตา  อริยา  เหฏา  พฺรหฺมโลเก  น  อุปปชชฺเรติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  เอตนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  อาจริเยนาติ 
วุตฺตนฺติ  กตฺตา  ฯ  เวห...วคฺเคติ  ปทตฺตย  ปติฏ ิตาติ  อาธาโร  ฯ 
จสทฺโท  สมจฺุจโย  ฯ  ปติฏ ิตา  สพฺเพติ  อริยปุคฺคลาติ  วิเสสน  ฯ 
อริยปุคฺคลาติ  ชายนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ปุนาติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  ปนาติป  ฯ  ปทปูรโณ  ฯ  ปุรโิมว  ยุตฺโต  ฯ 
อฺตฺถาติ  ชายนฺตีติ  อาธาโร  ฯ  พฺรหฺมโลกคตาติ  อริยาติ 
 ิวิเสสน  ฯ  พฺรหฺมโลเก  คตา  นิพฺพตฺตา  พฺรหฺมโลกคตา  ฯ  เหฏาติ 
โนปปชฺชเรติ  อาธาโร  ฯ  อริยาติ  อุปปชฺชเรติ  กตฺตา  ฯ  นาติ 
ปฏิเสโธ  ฯ  อิตีติ  เอตนฺติ  สรูป  ฯ 
        อายุ...อาทีสุ  วินิจฺจโย  ฯ  อายุ...ทสีูติ  วินิจฺจโยติ  อาธาโร  ฯ 
        [๘๒๖]  กมฺมานุภาเว  สติป  ตต...มรณ  ตตฺถ  ภเว  ปร ิ
...คิยฺจ  สติป  ตต...มรณนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        ปสทฺโท  อรุจิ  ฯ  กมฺมสฺส  อานุภาโว  กมฺมานุภาโว  ฯ 
คนฺตพฺพาติ  คติโย  ยา  ภูมิโย  ฯ  ตา  ตา  คติโย  ตตคติโย 
                                                อภิ.๑๘๓  
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เทวคติอาทิคติโย  ฯ  อนุรปู  ปริจฺฉินฺโน  ยถาปริจฺฉินฺโน  ฯ  อาทิยนฺติ๑ 

ปวตฺตนฺติ  เอเตน  สภาเวน  สตฺตาติ  อายุ  ฯ  ปริกขิฺยเต  ปริก-ฺ 
ขโย  ฯ  มริยเต  มรณ  ฯ  อายุโน  ขโย  อายุกฺขโย  ฯ  อายุกฺขเยน 
มรณ  อายุกขฺยมรณ  ฯ  ตตฺถาติ  ตาสุ  คตีสุ  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถาติป  ฯ 
ปุริโมว  ยุตฺตตโร  ฯ  ปริจฺฉินฺโน  จ  โส  อายุ  จาติ  ปริจฺฉินฺนาย 
คตีติ  เทวคติอาทิ  ฯ  กาโลติ  สรชาทิกาโล  ฯ  คติกาโล  อาทิ 
เยส  ปจฺจยาน  เต  คติกาลาทโย  ฯ  อาทิสทฺเทน  อุปธิปโยคาน 
คหณ  ฯ  อุปธีติ  อตฺตภาโว  ฯ  ปโยโคติ  สมฺมามิจฺฉาปโยโค  ฯ 
ปฏิจฺจ  เอติ  เอเตหิ  เหตูหิ  วิปาโกติ  ปจฺจโย  ฯ  คติกาลาทโย 
จ  เต  ปจฺจยา  จาติ  คติ...ปจฺจยา  ฯ  สเม  คจฺฉนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ 
สมคฺคา  เย  ปจฺจยา  ฯ  สมสทฺทุปปโท  คมุ  คติย  กฺวิ  จ  ฯ 
สมคฺคาน  ปจฺจยาน  ภาโว  สามคฺคี  คติ...มคฺคี  ฯ  จสทฺโท  ปร ิ
...เสเส  จ  คติกา...คิยฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  ภวตีติ  ภโว  โย 
ธมฺโม  วิปากกฺขนฺธกมฺมชรูปานิ  ฯ  โส  เส  ภโว  ตตภโว 
ตตภว  สาเธตีติ  ตตภวสาธก  ฯ  ปรินฏิ ิโต  วิปาโก  เอตสฺส 
กมฺมสฺสาติ  ปริ...ปาก  ปรินิฏ ิตวิปากสฺส  ภาโว  ปริ...กตฺต  ฯ 
กมฺมสฺส  ขโย  กมฺมกฺขโย  กมฺมกฺขเยน  มรณ  กมฺม...รณ  ฯ 
อายุ  จ  กมฺมฺจ  อายุกมฺมานิ  ฯ  สม  เอว  สมก  ฯ  สพฺพโต  โกติ 
๑.  อายวนฺตีติ  ภเวยยฺ  ฯ 

                                                อภิ.๑๘๓  
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สกตฺเถ  โก  ฯ  เอวสทฺโท  อสม  นิวตฺเตติ  ฯ  ปริกขฺยึสูติ  ปริก-ฺ 
ขีณานิ  ยานิ  อากมฺมานิ  ฯ  ปรกิฺขีณาน  ภาโว  ปรกิฺขีณตฺต  ฯ 
อุภเยส  ขโย  อุภยกฺขโย  อุภยกฺขเยน  มรณ  อุภ...รณ  ฯ 
        สติปติ  มรณนฺติ  ลกขฺณกิริยา  ฯ  กมฺมานุภาเวติ  สตีติ 
ลกฺขณวนฺต  ฯ  ตตคตีสูติ  ปริจฺฉินฺนาติ  อาธาโร  ฯ  ยถาปริจฺ- 
ฉินฺนสฺสาติ  อายุโนติ  วิเสสน  ฯ  อายุโนติ  ปริกขฺเยนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ปริกฺขเยนาติ  มรณนฺติ  กรณ  ฯ  ตตฺถาติ  ปริจฺฉินฺนาติ  อาธาโร  ฯ 
ปริ...ยฺจาติ  ทฺวย  สตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ตต...กสฺสาติ  กมฺมุโนติ 
วิเสสน  ฯ  กมฺมุโนติ  ตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปริ...กตฺตาติ  มรณนฺติ 
เหตุ  ฯ  มรณนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อายุกมฺมานนฺติ  ตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
สมกเมวาติ  ปริกฺขีณตฺตาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ปรกิขีฺณตฺตาติ 
มรณนฺติ  เหตุ  ฯ  มรณ  อุภ...รณนฺติ  ทฺวย  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๘๒๗]  ตสฺมึ  ทุวิเธ  อายุกมฺมสงฺขาเต  ทฺวิปกาเร  สติ  ปรุมิ 
...สนฺตานาน  ปุคฺคลาน  ปวตฺตมรณ  วา  คุณ...ราชาน  มรณ 
วิย  ตขเณเยว...มรณ  นามาติ  โยชนา  ฯ 
        อปสทฺโท  อรุจิ  ฯ  เทฺว  วิธา  ปการา  ทุวิธ  ทคุิกมฺม- 
ธารโย  ฯ  ภวนฺติ  เอตฺถ  สตฺตาทโยติ  ภโว  เอตฺถ  โอกาเส  ฯ 
ปุริโม  จ  โส  ภาโว  จาติ  ปุริมภโว  ฯ  สิชฺฌตีติ  สทิฺธ  ย 
กมฺม  ฯ  อุปจฺฉินฺทติ  ชีวิตนฺติ  อุปจฺเฉทก  อุปจฺเฉทกฺจ  ต 
กมฺมฺจาติ  อุป...กมฺม  ฯ  พลติ  อฺกมฺม  อภิภวตีติ  พล 
                                        อภิ.๑๘๓  
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ยา  สติ  ฯ  สสติ  หึสตีติ  สตฺถ  ย  อสาทิวตฺถุ  ฯ  สสุ  หึสาย 
สมาทีหิ  ถมา  กฺวจีติอาทินา  ธาตฺวนฺตโลโป  วคฺเค  โฆสา 
ทฺวิตฺต  ฯ  อาหรนฺติ  เอเตน  อุปกฺกเมน  สตฺตาติ  อาหรโณ  ฯ  สตฺถสฺส 
อาหรโณ  สตฺถาหรโณ  สฺถาหรโณ  อาทิ  เยส  วิสาหรณาทีน 
เต  สตฺถาหรณาทโย  ฯ  ปรฆาตเน  อุปกฺกมนฺติ  เอเตนป  วายาเมน 
สตฺตาติ  อุปกฺกโม  ฯ  อุปจฺฉิชฺชมาโน  สนฺตาโน  เยส  ปุคฺคลาน 
เต  อุป...ตาโน  ฯ  คุโณ  มหนฺโต  เยส  ชนาน  เต  คุณมหนฺตา  ฯ 
วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ  กริยตฺิถาติ  กโต  โย  อุปกฺกโม  ชเนน  ฯ 
อุปกฺกมน  อุปกฺกโม  ฯ  อายูหิยิตฺถ  ปวตฺตยิตฺถาติ  อายูหิต  ย 
กมฺม  ชเนน  ฯ  อาปุพฺโพ  อุห  วิตกฺเก  ภาวกมฺเมสุ  ต  กมฺเม 
อตีเต  โต  กวฺจิ  ธาตุ  ยาคโม  ยถาคมมิกาโร  ฯ  อายูหิตฺจ 
ต  อุปจฺเฉทกกมฺมฺจาติ  อายู...กมฺม  ปจฺจุปฺปนฺนอุปจฺเฉทก- 
กมฺม  ฯ  ปฏพิาหิยิตฺถาติ  ปฏิพาหิต  ย  สามตฺถิย  กมฺเมน  ฯ 
วห  นิเสธเน  ฯ  สมตฺเถตีติ  สมตฺถ  สมตฺถสฺส  ภาโว  สามตฺถิย  ฯ 
ปฏิพาหิต  สามตฺถิย  ยสฺส  กมฺมสฺส  ต  ปฏ.ิ..ถิย  ฯ  กมฺมสฺสาติ 
อตฺตภาววตฺตกกมฺมสฺส  ฯ  โส  โส  อตฺตภาโว  ตตอตฺตภาโว  ฯ 
ปวตฺตาปยเต  ปวตฺตน  ฯ  ตตอตฺตภาวสฺส  ปวตฺตน  ตต...ตน  ฯ 
น  สมตฺถ  อสมตฺถ  อสมตฺถสฺส  กมฺมสฺส  ภาโว  อสมตฺถภาโว  ฯ 
อสติ  สตฺตาน  ชีวิต  ขียติ  อปเนตีติ  อสิ  โย  ขคฺโค  ฯ  อส  ขิปเน 
มุนาทีหิ  จิ  ฯ  ทฏุ  อสิ  ทุสิ  กมฺมธารโย  ฯ  วาปโร  ฯ  ทุสินา 
                                        อภิ.๑๘๓  
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มาเรตีติ  ทุสิมาโร  โย  ราคา  ธมฺมปาลกุมาร  ทุสินา  มาเรติ 
อิติ  ตสฺมา  โส  ราชา  ทุสมิาโร  ปตาปราชา  ฯ  มร  ปาณจาเค 
วิสรุชปทาทิโต  ณ  ฯ  กลิยเต  สงฺขายเต  กล  ฯ  กล  สงฺขาเน 
สพฺพ...วี  วาติ  อ  ฯ  กล  อาวุโณตีติ  กลาพุ  โย  ราชา  กล 
ยุตฺต  อาวุโณติ  รกฺขติ  อิติ  ตสฺมา  โส  ราชา  กลาพุ  ขนฺติ- 
วาทิตาปสฆาตกราชา  ฯ  กลสทฺทุปปโท  อาปุพฺโพ  วุ  สวรเณ  กาเล 
วตฺตมานาทินา  ณุ  น  วุฑฺฒิ  กฺวจิ  ธาตุ  วสฺส  โพ  ฯ  กิสฺมิฺจิ 
โปฏเก  กลาปูติป  ฯ  กล  อาเปติ  ปตฺถรตีติ  กลาปุ  ฯ  อาป  พฺยาปเน 
ณุ  ฯ  กลาปูติ  อิทมฺป  ตสฺเสว  รฺโ  นาม  ฯ  โวหรนฺตาน 
ชนาน  วจนเมว  นาน  ฯ  ปุริโมว  ยุตฺโต  ฯ  อถวา  ฯ  กล 
อาเปตีติ  กลาพุ  โย  ราชา  ฯ  กลาปูติ  วตฺตพฺเพ  กฺวจีติอาทินา  ปสฺส 
พการ  กตฺวา  กลาพูติ  วุตฺต  ฯ  วจนเมว  นาน  ฯ  ทสุิมาโร  จ 
กลาพุ  จ  ทสุิมารกลาพุ  ทุสิมารกลาพุ  เอว  ราชา  ทุส.ิ..ราชา  ฯ 
ราชาติ  พหุวจนมฺป  ตมฺป  อตฺถ ิ ฯ  ทสุิมารกลาพุราชาน 
วิยาติ  นิทสฺสนมตฺต  ทฏพฺพ  ฯ  ทณฺฑกิราชาทโยป  ทฏพฺพา  ฯ 
ทณฺฑกิราชา  หิ  กิสวจฺฉตาปส  มาเรติ  ฯ  กิสฺมิฺจิ  โปฏเก  ทุส ิ
...ราชาทีนนฺติป  ฯ  โส  น  ปุณาณปาโ  ฯ  ตขเณเยวาติ  ตสฺมึ 
ฆาตนาทิกาเลเยว  ฯ  โส  ขโณ  ตขโณ  ฯ  เอวสทฺโท  อฺ 
กาล  นิวตฺเตติ  ฯ  ติฏนฺติ  เอตฺถ  โอกาเส  สตฺตาติ  ฐาน  ฯ 
จวาปยเต  จาวน  ฯ  ภาวสาธน  ฯ  จุ  จวเน  นนฺทาทีหิ  ย ุ ธาตหิ 
                                        อภิ.๑๘๓  
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เณ  ฯ  จาวนสฺส  วสน  สมฺพชฺฌน  จาวนวโส  ฯ  ปวตฺตฺจ 
ต  มรณฺจาติ  ปวตฺตมรณ  ฯ  อุปจฺเฉทเกน  ปวตฺต  มรณ 
อุป...รณ  ฯ 
        สติปติ  มรณนฺติ  ลกขฺณ  ฯ  ตสฺมนิฺติ  ทุวิเธติ  วิเสสน  ฯ 
ทุวิเธติ  สตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  ปุริมภเวติ  สิทฺธาติ  อาธาโร  ฯ 
สิทฺธสฺส  กสฺสจีติ  ทฺวย  อุป...มุโนติ  วิเสสน  ฯ  อุป...มุโนติ 
พเลนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  พเลนาติ  ปวตฺตาติ  กรณ  ฯ  สตฺถา... 
ทีหีติ  อุปกฺกเมหีติ  วิเสสน  ฯ  อุปกฺกเมหีติ  อุปจฺฉิชฺชมานาติ  ปเท 
กรณ  ฯ  อุป...ตานนฺติ  มรณนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  คุณมหนฺเตสูติ 
กเตนาติ  อาธาโร  สมฺปทาน  วา  ฯ  กเต...จีติ  ทฺวย  อุปกฺกเมนาติ 
วิเสสน  ฯ  อุปกฺกเมนาติ  อายูหิตาติ  กรณ  ฯ  อายู...มุนาติ  ปฏ-ิ 
พาหิตาติ  กตฺตา  ฯ  ปฏ.ิ..ยสฺสาติ  กมฺมสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  กมฺมสฺสาติ 
ภาวโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตต...ตเนติ  อสมตฺถาติ  อาธาโร  ฯ  อส... 
วโตติ  มรณนฺติ  เหตุ  ฯ  ทุสิ...ชาทีนนฺติ  มรณนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
วิยสทฺโท  อุปมาโชตโก  ฯ  ต  ขเณเยวาติ  จาวนาติ  อาธาโร  ฯ 
านาติ  จาวนาติ  อปาทาน  ฯ  จาวนวเสนาติ  ปวตฺตาติ  ตติยา- 
วิเสสน  ฯ  ปวตฺตมรณนฺติ  สฺ ี  ฯ  อุป...นามาติ  สฺา  ฯ 
        [๘๒๘]  นามสทฺโท  อิธ  ลิงฺคตฺโถ  น  โหตีติ  าปนตฺถ 
ปกฺขิตฺโต  ฯ  อริยวเส  ปน  อุป...นาน  ปุคฺคลาน  กสฺสจิ  พเลน  วา 
ปฏิพาหิตสามตฺถิยกมฺมาน  ปุคฺคลาน  านา  จาววเสน  ปวตฺตมรณนฺติ 
                                                อภิ.๑๘๔  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 667 

                        ปฺจมปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา    667 
 
วุตฺตนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ต  วิรุทฺธเมว  ฯ  อายุกฺขยมรณาทิก  ติวิธ 
มรณ  สพฺเพส  สตฺตาน  โหติ  ฯ  อิทฺจ  อุปจฺเฉทกมรณ  สพฺเพส 
น  โหติ  ฯ  ตสฺมา  อิมสฺส  วิเสส  าเปนฺโต  อาห  อิทนฺตฺยาทึ  ฯ 
อิทมฺปน  อุปจฺเฉทกมรณ  นิร...น  โหติ  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสโส  ฯ  นิรเย  นิพฺพตฺตนฺตีติ  เนรยิกา  เย 
สตฺตา  ฯ  กรุติ  วทตีติ  กรุ ุ ราชา  ฯ  กรุุ  สทฺเท  กาเล  วตฺต- 
มานาทินา  ณุ  น  วุฑฺฒิ  ฯ  กรุุรฺโ  อาณภูโต  ทโีปป  กุร ุ ฯ 
อุตฺตรทิสาภาเค   ิโต  กุร ุ อุตฺตรกุร ุ ฯ  อุตฺรกรุุมฺหิ  วสนฺตีติ 
อุตฺตรกุรุวาสี  ฯ  เกสฺจิ  เทวานฺจาติ  เอกจฺจาน  ภุมฺมเทเวหิ 
อฺเส  เทวาน  ฯ  จสทฺโท  เนร...นฺจ  อุตฺต...นฺจ 
เทวานฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
        อิทมฺปนาติ  น  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  นิร...เทวานฺจาติ  ปทตฺตย 
น  โหตีติ  สมฺปทาน  ฯ  เกสฺจีติ  เทวานนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        [๘๒๙]  วุตฺตวจน  สาเธนฺโต  อาห  เตนาตฺยาทึ  ฯ  เตน 
ตสฺมา  อุป...มุนาติ  วจน  สจฺจสงฺเขเป  อาหุ  อาจริยาติ  โยชนา  ฯ 
        เกสฺจิ  สตฺตาน  อุปจฺเฉทกกมฺมุนา  อุปจฺเฉทกกมฺมพลสมฺมเตน 
อุปกฺกเมน  วา  มรณ  ภเวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        [๘๓๐]  มรณุปฺปตฺตีติ  เอตฺถ  อุปปฺตฺตีติ  วุตฺตตฺตา  กสฺสจิ 
ทฺวนฺทฺวสงฺกา  สิยา  ตสฺมา  วจนตฺถ  าเปนฺโต  อาห  มรณสฺสา- 
ตฺยาทึ  ฯ 
                                        อภิ.๑๘๕  
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        อุปฺปตฺติสทฺโท  น  อุปฺปาทวาจโก  ปวตฺตนวาจโกติ  าปนตฺถ 
ปวตฺตตีติ  วิวรณ  กต  ฯ 
        มรณสสฺาติ  อุปฺปตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปฺป...ปตฺตีติ  ทฺวย 
ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๘๓๑]  มรณกาเลติ  ปน  ฯ  น  จุติกฺขเณติ  าปนตฺถ 
อาสนฺนสทฺโท  ปกฺขิตฺโต  ฯ  มรณสฺส  อาสนฺโน  มรณาสนฺโน 
มรณาสนฺโน  จ  โส  กาโล  จาติ  มรณาสนฺนกโล  ฯ  มร...กาเลติ 
ปจฺจุปฏาตีติ  อาธาโร  ฯ 
        [๘๓๒]  ยถารหนฺติ  ปน  ฯ  ตตคตีสูติ  อุปฺปชฺชมานกาติ 
อาธาโร  ฯ  ตา  ตา  คติโย  ตตคติโย  ฯ  ชวนาทีน  อฺเส 
อนนุรูปนฺติ  าปนตฺถ  อุปฺป...สตฺตาติ  ปกฺขิตฺต  ฯ  อุปฺปชฺชนฺตีติ 
อุปฺปชฺชมานกา  เย  สตฺตา  ฯ  อุปุพฺโพ  ปท  คติมฺหิ  วตฺตมาเน 
มานนฺตา  ทิวาทิโต  โย  ยถากตฺตริ  จาติ  สธาตฺวนฺตสฺส  ยการสฺส  โช 
ทฺวิตฺต  ปจฺจยา  ทนิฏาทินา  โก  ฯ  อุปฺปชฺชนกาติป  ฯ 
อุปฺปชฺชมานกา  จ  เต  สตฺตา  จาติ  อุป...สตฺตา  อุปฺป...ตาน 
อนุรูป  อุปฺป...รูป  ฯ 
        [๘๓๓]  กิมฺปน  ภเว  อนุปฺปชชฺมานสฺส  ขีณาสวสฺส  อุปฏ- 
าตีติ  อาห  กตฺถจิตฺยาทึ  ฯ  กตฺถจิ  ปน  ภเว  อน.ุ..ทิกเมว 
ธมฺมชาต  จุติ...นาน  จิตฺตาน  โคจ...คจฺฉติ  กมฺม...ทโย 
โคจรภาว  น  คจฺฉนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๘๔  
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        ปนสทโฺท  วิเสโส  ฯ  น  อุปฺปชชฺมาโน  อนปฺุปชฺชมาโน  ฯ 
ขีณา  อาสวา  ยสฺส  โส  ขีณาสโว  ฯ  อนุรูป  อุปฏ ิต  ยถาปฏ- 
 ิต  ฯ  นามฺจ  รูปฺจ  นามรูป  นามรูป  เอว  ธมฺโม 
นามรูปธมฺโม  นามรูปธมฺโม  อาทิ  ยสฺส  โส  นาม...ทิก  ฯ 
อาทิสทฺเทน  ปฺฺติยา  คหณ  ฯ  กฺวจิ  สมาสาทินา  อนฺเต  โก  ฯ 
น  กมฺม...ทโยติ  อิท  เอวสทฺทสฺส  ผล  ฯ  จุติ  ปริโยสาน  เยส 
จิตฺตาน  ตานิ  จุติ...นานิ  ฯ  โปฏเกสุ  จุติปริโยสานนฺติ  ปาโ  ฯ 
โส  น  ยุตฺโต  ฯ  โคจรสฺส  ภาโว  โคจรภาโว  ฯ  กมฺมฺจ 
กมฺมนิมิตฺตฺจ  กมฺม...มตฺิต  กมฺม...มตฺิต  อาทิ  ยสสฺ  คตินิมิตฺตสฺส 
ต  กมฺม...มิตฺตาทิ  ฯ  เต  กมฺม...ทโย  ฯ 
        กตฺถจีติ  อนุ...นสฺสาติ  อาธาโร  ฯ  อนุ...นสสฺาติ  ขีณาสวสฺสาติ 
วิเสสน  ฯ  ขีณาสวสฺสาติ  อุปฏ ิตนฺติ  สมฺปทาน  จุตีติ 
ปเทป  สมฺพนฺโธ  ฯ  ยโถปฏ ิตนฺติ  นาม...เมวาติ  วิเสสน  ฯ 
นาม...เมวาติ  คจฺฉตีติ  กตฺตา  ฯ  จุติ...นานนฺติ  โคจราติ 
สมฺปทาน  ฯ  โคจรภาวนฺติ  คจฺฉนฺตีติ  กมฺม  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ 
กมฺม...ทโยติ  คจฺฉนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๘๓๔]  อุปลทฺธปุพฺพนฺติ  ปน  ฯ  เจติ...เสนาติ  ลทฺธนฺติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  เจติยสฺส  ทสฺสน  เจติยทสฺสน  เจติยทสฺสน  อาทิ 
เยส  พุทฺธปฏิมาทสฺสนาทีน  ตานิ  เจต...ทีน ิ เจติ...ทีน  วโส 
เจติ...วโส  ฯ  อุปลภยิตฺถาติ  อุปลทฺธ  ย  กมฺมนิมิตฺต  ชเนน  ฯ 
ปุพฺเพ  อุปลทฺธ  อุปลทฺธปุพฺพ  ฯ 
                                        อภิ.๑๘๔  
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        [๘๓๕]  อุปกรณภูตนฺติ  ปน  ฯ  ปุปฺผาทิวเสนาติ  อุปกรณ- 
ภูตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปุปฺผติ  วิกสตีติ  ปุปฺผ  ย  วกฺถ ุ ฯ 
ปุปฺผ  วิกสเน  สพฺพโต...วี  วาติ  อ  ฯ  ปุปฺผ  อาทิ  เยส 
คนฺธาทีน  เต  ปุปฺผาทโย  ปุปฺผาทีน  วโส  ปุปฺผาทวิโส  ฯ 
ทานสฺส  อุปการ  กโรตีติ  อุปกรณ  ย  ปุปฺผาทิวตฺถุ  ฯ 
อุปกรณฺจ  ต  ภูตฺจาติ  อุป...ภูต  ฯ 
        [๘๓๖]  อุปลภิตพฺพนฺติ  ปน  ฯ  อนุภวิตพฺพ  สตฺเตน  ฯ 
อุปโภคภูตนฺติ  ปน  ฯ  อจฺฉ...ตพฺพ  คตินิมิตฺตสตฺเตน  ฯ 
        อจฺโฉ  วิปฺปสนฺนวณฺโณ  เอตาส  เทวตฺถีนมตฺถีติ  อจฺฉรา  ฯ 
มธาทิโต  โร  ฯ  วิเสสโต  มานนิโยติ  วิมาโน  ฯ  วิปุพฺโพ  มาน 
มนเน  สพฺพโต...วี  วาติ  อ  ฯ  อุทฺธ  รหุตีติ  รุกฺโข  ฯ  กปฺป 
ฐิโต  รุกโฺข  กปฺปรุกฺโข  ฯ  กฏุิล  คจฺฉตีติ  อคฺคิ  โย  ธมฺเกติ  ฯ 
อคฺค  คติโกฏิลฺเล  มุนาทีหิ  จิ  ฯ  นริเย  อคฺคิ  นริยคฺคิ  ฯ  อจฺฉรา 
จ  วิมาโน  จ  กปฺปรุกโฺข  จ  นิรยคฺคิ  จ  อจฺฉ...ยคฺคิ  อจฺฉ 
...ยคฺคิ  อาทิ  ยสฺส  มาตุกุจฺฉิอาทิวตฺถุสฺส  ต  อจฺฉ...อาทิก  ฯ 
อาทิสทฺเทน  มาตุกุจฺฉิอาทีน  คหณ  ฯ 
        [๘๓๘]  สามฺเน  วุตฺต  อจฺฉราทิคตินิมิตฺต  ภินฺทนฺโต  อาห 
อจฺฉตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  อจฺฉ...คต  รูปายตน  สุคตินิมิตฺต  นิร 
...คต  รูปายตน  ทุคฺคตินิมิตฺต  ฯ 
        กุสิยติ  อกโกสิยตีติ  กุจฺฉิ  อุทร  ฯ  กุส  อกโฺกเส  วชาทินา 
                                                อภิ.๑๘๔  
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จฉิ  ฯ  มาตุยา  กุจฺฉิ  มาตุกจฺฉิ  ฯ  อจฺฉรา  จ  วิมาโน  จ 
กปฺปรุกฺโข  จ  มาตุกจฺฉิ  จ  อจฺฉ...กุจฺฉิ  อจฺฉ...กุจฺฉิ  อาทิ 
เยส  ปุปฺผทิพฺพรถาทีน  เต  อจฺฉ...กุจฺฉิอาทโย  อจฺฉรา... 
เอว  อายตน  รูปายตน  ฯ  สุคติยา  นิมิตฺต  สุคตินิมิตฺต  นิรย 
ปาเลตีติ  นิรยปาโล  โย  สตฺโต  ฯ  นริยคฺคิ  จ  นริยปาโล  จ 
นิร...ปาลา  นิร...ปาลา  อาทโย  เยส  สตฺติสูลปพฺพตนฺตราทีน 
เต  นิ...ทโน  นิร...ลาทีสุ  คต  นิร...คต  ฯ    ทุคฺคติยา  นิมิตฺต 
ทุคฺค...มิตฺต  ฯ 
        อจฺฉ...คตนฺติ  รูปา...ตนนฺติ  วิเสสน  ฯ  รูปายตนนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
สุค...มิตฺตนติฺ  รูปายตนนฺติ  วิเสสน  ฯ  นิร...คตนฺติ  รูปายตนนฺติ 
วิเสสน  ฯ  ทคฺุค...มิตฺตนฺติ  รูปายตนนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        [๘๓๘]  คตีสุ  นิมิตฺตนฺติ  อาสงฺกา  สิยา  ตสฺมา  คติยาตฺยาทิ 
วุตฺต  ฯ 
        ปฏิสนธฺึ  นิพฺพตฺเตตีติ  ปฏิ...ตก  ฯ  กุสลฺจ  อกุสลฺจ 
กุส...สล  กุส...ลฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  กุส...กมฺม  ฯ 
                                        อภิ.๑๘๔  
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        ปฏิ...กสฺสาติ  กุส...มสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  กุส...มสฺสาติ 
อานุภาเวนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อานุภาเวนาติ  ปจฺจุปฏาตีติ  กรณ  ฯ 
        [๘๔๐]  ฉนฺน  ทฺวารานนฺติ  ปน  ฯ  กามาวจรปฏิสนฺธิยา 
ฉทฺวารคฺคหิตนฺติอาทินา  วกฺขมานนเยน  ยถาสมฺภว  กามาวจราทิ- 
ปฏิสนฺธีน  สมฺภวานุรูปโต  ฉนฺน  อุปปตฺติทฺวาราน  กมฺมาทีน 
ปจฺจุปฏานสฺส  ยุตฺติทฺวารานนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
        วกฺขิยเตติ  วกฺขมาโน  โย  นโย  อาจริเยน  ฯ  วกฺขมาโน  จ 
โส  นโย  จาติ  วกฺข...นโย  ฯ  สมฺภวน  ปฏิสนฺธีน  ปวตฺตน 
สมฺภโว  สมภฺวสฺส  อนุรปู  ยถาสมฺภว  ฯ  อุปปชชฺนฺตีติ  อุปปตฺติโย 
ยานิ  ทฺวารานิ  อุปปฺชนฺติ  กมฺมาทีน  อุปฏานสฺส  ยชฺุชนฺติ 
อิติ  ตสฺมา  ตานิ  ทฺวารานิ  อุปปตฺติโย  ฯ  อุปปตฺติโย  จ  ตานิ 
ทฺวารานิ  จาติ  อุปปตฺติทฺวารานิ  ฯ  ฉนฺน  ทฺวารานมฺตรสฺมึ 
ทฺวาเร  ปจฺจุปฏาตีติ  วจนสฺส  สามฺเน  วุตฺตตฺตา  ตีณิ  กมมฺาทีนิ 
ฉทฺวาเรสุ  ปจฺจุปฏเยฺยุนฺติ  สงฺกา  สิยา  ตสฺมา  ตนฺนิวตฺตนตฺถ 
อุปปตฺตีติ  ปท  ปกฺขิตฺต  ฯ  อุปปตฺตีติ  หิ  ต  น  ยชุชฺติ  ฯ 
กสฺมา  ฯ  อุปปชฺชสงฺขาตสฺส  อตฺถสฺส  อนธิปฺเปตตฺตา  ฯ 
        วกฺข...เยนาติ  ยถา...วนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ยถาสมฺภวนฺติ 
อุปปตฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ฉนฺนนฺติ  อุป...รานนฺติ  วิเสสน  ฯ 
อุป...รานนฺติ  นิทฺธารณ  ฯ 
        [๘๔๑]  ตโต  ปร...มารพฺภ  อุปปชฺชิตพฺพตฺยาทิก  วตฺตพฺพ 
                                        อภิ.๑๘๔  
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วิปจฺจมานก...กิลฏิ  วาติ  อิท  ปน  วจน  อิทเมวาธิปฺปาย   
มนสิกตฺวา  วุตฺตนฺติ  าเปนฺโต  อาห  ยทิตฺยาทึ  ฯ  กุสลกมฺม 
ยทิ  วิปจฺจติ  วิปาก  เทติ  ตทา...วตฺตติ  อกุสลกมฺม  อถ  ยท ิ
วิปจฺจติ  ตทา...จิตฺต  ปวตฺตติ  อิติ  มนสิกตฺวา  วิปจฺจมานก... 
กิลิฏ  วาติ  วจน  อาห  อาจริโยติ  โยชนา  ฯ 
        ยทีติ  ปริกปฺโป  ฯ  กุสลกมฺมนฺติ  วิปจฺจตีติ  กตฺตา  ฯ  ตทาติ 
กาลสตฺตมี  ฯ  อุปกฺกลิิฏนฺติ  อกุสลจิตฺตนฺติ  วิเสสน  ฯ  อกุสลจิตฺตนฺติ 
ปวตฺตตีติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ  กตฺวาติ  นิทสฺสน  ฯ  วิ...  วาติ 
ปท  อาหาติ  กมฺม  ฯ 
        [๘๔๒]  วุตฺตวจน  ชนิวจเนน  สาเธนฺโต  อาห  เตนาตฺยาทึ  ฯ 
เตน  ตสฺมา  นิมิ..ต  วาติ  วจน  ภควา  อาหาติ  โยชนา  ฯ 
        เตนาติ  อาหาติ  เหตุ  ฯ  ภควาติ  อาหาติ  กตฺตา  ฯ  อิตีติ 
สรูป  ฯ  วจนนฺติ  อาหาติ  กมฺม  ฯ 
        [๘๔๓]  ภิกฺขเว...นมิิ...ต  วา    อนุ...ต  วา  วิฺาณ 
ติฏมาน  ติฏติ  ตสฺมึ  สมเย  คิชฺฌนากาเล  ปุคฺคโล  กาล 
มรณ  เจ  กโรติ  ย  เยน  การเณน  ทฺวินฺน  คตีน  อฺตร 
คตึ  นิร...โยนึ  วา  อุปปชฺเชยฺย  ปาปุเณยฺย  เอต  าน  วิชฺชตีติ 
โยชนา  ฯ 
        นิม.ิ..ธตินฺติ  อิตฺถีอิตฺถีนิมิตฺตปุริสปุริสนิมิตฺตสุภนิมิตฺเตสุ  อสฺ- 
สาทวเสน  คธิต  คิทฺธ  ลคฺค  ฯ  อตฺตโน  ผล  นิมินาตีติ  นิมิตฺต 
                                        อภิ.๑๘๔  
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ย  การณ    ฯ  นิปุพฺโพ  มา  ปริมาเน  ฉทาทีหิ  ตตฺรณ  ฯ  อิตฺถติี 
สฺชานนสฺส  นิมิตฺตการณ  อิตฺถีนิมตฺิต  ฯ  อิตฺถสีนฺตานนิยต 
รูปมุเขน  คยฺหมาน  สณฺาน  ถนมสวิสทตา  นิมฺมสฺสุมุขตา  เกสพนฺธ- 
วตฺถคฺคหณ  อวิสทฏานคมนาทิ  จ  สพฺพ  อิตฺถีติ  สฺชานนสสฺ 
การณภาวโต  อิตฺถีนิมิตฺต  ฯ  วุตฺตวิปริยายโต  ปุริสนิมิตฺต 
เวทิตพฺพ  ฯ  ปุริโสติ  สฺชานนสฺส  นมิิตฺต  ปุริสนมิิตฺต  ฯ  สุภตีติ 
สุโภ  โย  อากาโร  ฯ  สุโภ  จ  โส  ราคุปฺปตฺติเหตุภูต  นิมิตฺ- 
ตฺจาติ  สุภนิมิตฺต  ฯ  ราคุปฺปตฺติเหตุภูโต  อิฏากาโร  สุภนิมตฺิต  ฯ 
อสฺสาทน  อสฺสาโท  ฯ  นิมิตฺเตสุ  อสฺสาโท  นิมตฺิตสฺสาโท  ฯ  คธติ 
คิทฺธตีติ  คธิต  ย  วิฺาณ  ฯ  คธ  คิทฺธิมฺหิ  พุทฺธคมา  ฯ 
นิมิตฺตสฺสาเทน  คธิต  นมิิ...ธิต  ฯ  วิฺาณนฺติ  ชวน  ฯ  ติฏ- 
ตีติ  ติฏมาน  ย  วิฺญาณ  ฯ  อนุ...ธตินฺติ  หตฺถาทิอวยเวสุ 
อสฺสาทวเสน  คิทฺธ  ฯ  อนุพฺยฺชนนฺติ๑  เอตฺถ  อุปฺปชฺชมานา  กิเลสา 
ปริพฺยตฺตา  โหนฺตีติ  จ๒  อนุพฺยฺชนา  เอตฺถ  หตฺถาทิอวยเวสุ 
อุปฺปชฺชมานา  กิเลสา  อนุพฺยฺชนนฺติ๑  ปร.ิ..อิติ  ตสฺมา  หตฺถาทิ- 
อวยวา  อนุพฺยฺชนา  ฯ  อนุวิปุพฺโพ  อฺช  พฺยตฺติย  กตฺตุ...ส ุ จ  ฯ 
อนุพฺยฺชเนสุ  อสฺสาโท  อนุ...สาโท  อนุ...เทน  คธิต  อนุ... 
ธิต  ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  ติรจฺฉานาน  โยน ิ ติรจฺฉานโยนิ  ฯ 
        นิม.ิ..ต  วา  ติฏมาน  อนุ...ต  วาติ  ตย  วิฺาณนฺติ 
วิเสสน  ฯ  ภิกฺขเวติ  พหิทฺธา  กิริยาวิเสสน  ฯ  วิฺาณนฺติ  ติฏตีติ 
๑.  อนุพฺยฺชยนฺตีติ  ภเวยยฺ  ฯ  ๒.  อย  จสทฺโท  อติเรโก  ภเวยยฺ  ฯ 

                                                อภิ.๑๘๔  
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กตฺตา  ฯ  ตสมฺึ  สมเยติ  กโรตีติ  อาธาโร  ฯ  เจติ  ปริกปฺโป  ฯ   
กาลนฺติ  กมมฺ  ฯ  เอต  านนฺติ  วิชฺชตีติ  กตฺตา  ฯ  ยนฺติ  อุป- 
ปชฺเชยฺยาติ  กรณ  ฯ  ทฺวินฺนนฺติ  คตีนนฺติ  วิเสสน  ฯ  คตีนนฺติ 
นิทธารณ  ฯ  อฺตรนฺติ  อุปปชฺเชยฺยาติ  กมฺม  ฯ  นิย...นึ  วาติ 
อฺตรนฺติ  สรูป  ฯ 
        [๘๔๔]  ตตฺโถณต๑ วาติ  ปน  ฯ  ตสฺมินฺติ  ภเวติ  วิเสสน  ฯ 
อุปฺปชฺชิตพฺพภเวติ  โอณตนฺติ  อาธาโร  ฯ  อุปฺปชชฺิตพฺโพ  จ  โส 
ภโว  จาติ  อุปฺปชฺชิตพฺพภโว  ฯ  โอณต  วิยาติ  จิตฺตสนฺตานนฺติ 
วิเสสน  ฯ 
        ปมนเย  ตตฺถ  โอณต  อิวาติ  เฉโท  ฯ  วา  อปโร  นโย  ฯ 
ตตฺโถ...อิติ  ปทจฺเฉโท  ฯ 
        [๘๔๕]  พาหุลเลนาติ  ปเท  อธิปปฺาโย  เหฏา  วุตฺตนเยน 
ทฏพฺโพติ  าเปนฺโต  อาห  พาหุตฺยาทึ  ฯ  พาหุ...เอตฺถ  ปเท 
อธิปฺปาโย  เยภุ...เอตฺถ  ปเท  วุตฺต...โพ  ปณฺฑิเตน  ฯ 
        พาหุ...ถาติ  อธิปฺปาโยติ  อาธาโร  ฯ  อธิปฺปาโยติ 
ทฏพฺโพติ  กมฺม  ฯ  เยภุ...ถาติ  วุตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  วุตฺตนเยนาติ 
ทฏพฺโพติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๘๔๖]  อปรมฺป  อย  าเปนฺโต  อาห  อถวาตฺยาทึ  ฯ 
ยถา...มินา  ปเทน  โส  อธิปฺปาโย  สงฺคเหตุ  สกฺกา  อิติ  ตสฺมา 
พาหุ...นา  ปเทน  สห...ตาน  สตฺตาน  จิตฺตสนฺตาน  สณิ...ตาน 
๑.  ตตฺโถนต  วาติ  ฏีกาปาโ  ฯ 

                                                อภิ.๑๘๕  
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สตฺตาน  สตฺตาน  วิย  น...เมว  ปวตฺตติ  อิติ  วจน  อาจริเยน 
ทีปต  อิติ  วจน  ปณฺฑิเตน  วิฺายตีติ  โยชนา  ฯ 
        ยถา...นาวาติ  สงฺคเหตุนฺติ  กรณ  ฯ  เอวสทฺโท  เยภุยฺเยนาติ 
นิวตฺเตติ  ฯ  โสติ  สกกฺาติ  กมฺม  ฯ  สงฺคเหตุนฺติ  สกฺกาติ  สมปฺ- 
ทาน  ฯ  อิตีติ  วิฺายตีติ  เหตุ  ฯ  พาหุ...มินาติ  ทีปตนฺติ 
กรณ  ฯ  สหสาติ  โอจฺฉิชฺชมานาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  โอจฺฉิ...ตานนฺติ 
จิตฺตสนฺตานนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  โอจฺฉิชชฺมาน  ชีวิต  เยส  สตฺตาน 
เต  โอจฺฉิ...วิตา  ฯ  สณิกนฺติ  มรนฺตานนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
มรนฺตานนฺติ  จิตฺตสนฺตานนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิยาติ  อุปมา  ฯ  นาติ 
ปฏิเสโธ  ฯ  อภิกฺขณเมวาติ  ปวตฺตตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท 
อปฺปก  นิวตฺเตติ  ฯ  อิตีติ  ทีปตนฺติ  กมมฺ  ฯ  อิตีติ  วิฺายตีติ 
กมฺม  ฯ 
        [๘๔๗]  ตานิสฺส  ตสฺมึ  สมเย  อชฺโฌลมฺพนอภิปฺปลมฺพนนฺติ 
วจนโต  ตีสุ  ชวนวาเรสุ  อปฺปตฺเตเสฺวว  กมฺมาทิอุปฏาเนน 
ภวิตพฺพ  ฯ  อเนกชวนปฺปวตฺติยา  อชฺโฌลมฺพนอภิปฺปลมฺพนฺจ 
โหตีติ  ตสฺมา  กายทฺวาราวชฺชน  อนาวชฺเชตฺวา  มโนทฺวาราวชฺชนเมว 
กมฺมาทิอาลมฺพน  ปม  ภวงฺค  อาวชฺเชติ  ตโต  โผฏพฺพสฺส 
พลวตฺตา  ทุติยวาเร  กายวิฺาณวีถิ  ปจฺจุปฺปนฺเน  โผฏพฺเพ 
ปวตฺตติ  ตโต  ปุริมชวนวารคฺคหิเตเสฺวว  กมฺมาทีสุ  กมฺเมน 
มโนทฺวาราวชฺชน  ชวิตฺวา  มลูภวงฺคสงฺขาต  อาคนฺตุกภวงฺคสงฺขาต  วา 
ตทาลมฺพนภวงฺค  โอตรตีติ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภถงฺคฏกถาย  ฏกีา  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๕  
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        อิตีติ  ปท  วจนโตติ  สรูป  ฯ  วจนโตติ  ภวิตพฺพนฺติ  เหตุ  ฯ 
ตีสุ...เรสูติ  มโนทฺวารวีถิ  เอก  ทุติยวาเร  กายวิยฺาณวีถิ  เอก 
มโนทฺวาราวชฺชนนฺติ  ตีสุ  ฯ  ตีสูติ  ชวนวาเรสูติ  วิเสสน  ฯ 
ชวนวาเรสูติ  อสมฺปตฺเตเสฺววาติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  อสมฺปตฺเตเสฺววาติ 
ภวิตพฺพนฺติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  เอวสทฺโท  ปตฺต  นิวตฺเตติ  ฯ  กมมฺา 
...เนนาติ  ภวิตพฺพนฺติ  กตฺตา  ฯ  กมฺมาทีน  อุปฏาน  กมฺมา... 
าน  ฯ 
        [๘๔๘]  หิ  สจฺจ  อเน...วตฺติยา  สติ  อารมฺมณสฺส  อชโฺฌ 
...นฺจ  โหตีติ  ตสฺมา  กาย...วชฺชน  ภวงฺค  อนาวชฺเชตฺวา  กมฺมา- 
ทิอาลมฺพน  มโนทฺวาราวชฺชนเมว  ปม  ภวงฺค  อาวชฺเชติ  ตโต 
ตทนนฺตร  โผฏพฺพ...ปวตฺตติ  ตโต  กายวิฺาณวีถิโต  ปรุิม 
...โอตรตีติ  โยชนา  ฯ 
        อเนกชวนวาราน  ปวตฺติ  อเนก...วตฺติ  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ 
อธิโอลมฺพิยเต  อชฺโฌลมฺพน  ฯ  อภิปฺปลมฺพิยเต  อภิปฺปลมฺพน  ฯ 
จสทฺโท  สมจฺุจโย  ฯ  กายทฺวาเร  ปวตฺต  อาวชฺชน  กาย...ชน  ฯ 
มโนทฺวาเร  ปวตฺต  อาวชฺชน  มโน...ชน  ฯ  เอวสทฺโท 
กายทฺวาราวชฺชน  นิวตฺเตติ  ฯ  กมฺมาทีนิ  อารมฺมณานิ  ยสฺส 
มโนทฺวาราวชฺชนสฺส  ต  กมฺมาทิอาลมฺพน  ฯ  ปฐมชวนมโนทวฺารวีถิย 
ปุริมชวนวาเรหิ  คหิตานิ  ปุริม...ตานิ  ฯ  เอวสทฺโท  อคฺคหิต 
นิวตฺเตติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๕  
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        อเน...ติยาติ  สตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  อชโฺฌ...นฺจาติ 
โหตีติ  กมฺม  ฯ  อิติ  ตสฺมาติ  อนาวชฺเชตฺวา  อาวชฺเชตีติ  ปททฺวเย 
เหตุ  ฯ  กา...นนฺติ  อนาวชฺเชตฺวาติ  กมฺม  ฯ  อนาวชฺเชตฺวาติ 
อาวชฺเชตีติ  เหตุ  ฯ  มโน...เมวาติ  อาวชิเชตีติ  กตฺตา  ฯ  กมฺมา 
...พนนฺติ  มโน...ชนนฺติ  วิเสสน  ฯ  ปมนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
ภวงฺคนฺติ  อาวชฺเชตีติ  กมมฺ  ฯ  ตโตติ  ปวตฺตตีติ  กาลสตฺตมี  ฯ 
โผฏพฺพสฺสาติ  ตาติ๑  สมฺพนฺโธ  ฯ  พลวตฺตาติ  ปวตฺตตีติ  เหตุ  ฯ 
ทุติยวาเรติ  ปวตฺตตีติ  อาธาโร  ฯ  กาย...วีถีติ  ปวตฺตตีติ  กตฺตา  ฯ 
ปจฺจุปฺปนฺเนติ  โผฏพฺเพติ  วิเสสน  ฯ  กมฺมาทีสูติ  ชวิตฺวาติ  อาธาโร  ฯ 
กเมนาติ  ชวิตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  มโน...ชนนฺติ  ชวิตฺวา 
โอตรตีติ  ปททฺวเย  กตฺตา  ฯ  มูล...ต  วาติ  ทฺวย  ตทา... 
วงฺคนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        กริยเตติ  กริยมาน  ย  กมฺม  สตฺเตน  ฯ  กยริมานนฺติ 
อุปมา  ฯ  วิยาติ  อุปมาโชตโก  ฯ  อตฺตานนฺติ  กรณาติ  กมฺม  ฯ 
อภิ...เสนาติ  ปตฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อภินว  กรณ  อภิ... 
รณ  อภิ...ณสฺส  วโส  อภิ...วโส  ฯ 
        [๘๔๙]  ปจฺจา...ณสฺสาติ  ปน  ฯ  เอกา  วีถ ิ เอกวีถิ 
เอกวีถิ  ปมาณ  เอตสฺส  อายุโนติ  เอกวีถิปฺปมาโณ  เอกวีถิป-ฺ 
ปมาโณ  อายุ  เอตสฺส  สตฺตสฺสาติ  เอก...ยุโก  เอก...ยุกสฺส 
วสน  สมฺพชฌฺน  เอก...วโส  ฯ  ตโตติ  เอกวีถิปฺปมาณายุกโต  ฯ 
วาสทฺโท  วิกปฺโป  ฯ  กิฺจิ  อธิโก  อายุ  เอตสฺส  สตฺตสฺสาติ 
๑.  พลวตฺตาติ  เอตฺถ  ตฺตาติ  เวทิตพฺพ  ฯ 

                                                อภิ.๑๘๕  
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กิฺจิอธิกายุโก  กิยฺจิอธิกายุกสฺส  วโส  กิฺจิ...วโส  ฯ 
สมาสนฺน  อติอาสนฺน  มรณ  ยสฺส  สตฺตสฺส  โส  สมาสนฺนมรโณ  ฯ 
ปติอิตฺยุปสคฺโค  นิเสธนาปฏิกฺกมนาอตฺถวาจโก  ตสฺมา  สนฺติ 
อุปสคฺโค  ปกฺขิตฺโต  ฯ  สสทฺโท  อิธ  สมีปวาจโก  ฯ  เอก... 
เสน  กิฺจิ...เสนาติ  ทฺวย  สมาสนฺนาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตโต 
วาติ  อธิกาติ  อปาทาน  ฯ  สมา...ณสฺสาติ  สตฺตสฺสาติ  วิเสสน  ฯ 
        [๘๕๐]  วีถิ...สาเนติ  ปน  ฯ  ตทา...นานนฺติ  ทฺวย 
วีถิจิตฺตานนฺติ  วิเสสน  ฯ  ตทาลมฺพน  ปริโยสาน  เยส  วีถิจิตฺตาน 
ตานิ  ตทา...นานิ  ฯ  ชวน  ปรโิยสาน  เยส  ตานิ  ชวน...นานิ  ฯ 
วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  วีถิจิตฺตานนฺติ  อวสาเนติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อวสาเนติ  อุปฺปชฺชิตฺวาติ  อาธาโร  ฯ 
        [๘๕๑]  ธมฺมานุสารณิย  วุตฺต  วจน  าเปนฺโต  อาห 
ตตฺถาติอาทึ  ฯ  ตตฺถ  กามภวาทีสุ  กาม...ตตฺเถว  กามภเว  อุปฺป 
...น  สตฺตาน  ตทา...นิ  วีถิจิตฺตานิ  เสสาน  สตฺตาน  ชว...น ิ
วีถิจิตฺตานิ  อิติ  วจน  ธมมฺา...ย  วุตฺต  อาจริเยนาติ  โยชนา  ฯ 
        ตตฺถาติ  นิทฺธารณ  ฯ  กามภวโตติ  จวิตฺวาติ  อปาทาน  ฯ 
จวิตฺวาติ  อุปฺป...นานนฺติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  ตตฺเถวาติ  อุปฺป 
...นานนฺติ  อาธาโร  ฯ  เอวสทฺโท  อฺภว  นิวตฺเตติ  ฯ  อุปฺป 
...นานนฺติ  วีถิจิตฺตานีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตทา...น ิ ชว...นานีติ 
ทฺวย  วีถิจิตฺตานีติ  วิเสสน  ฯ  เสสานนฺติ  วีถิจิตฺตานีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อิตีติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  ธมฺมานุสารณิยนฺติ  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ 
                                        อภิ.๑๘๕  
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        [๘๕๒]  ภว...เยวาติ  ปน  ฯ  เอก...เสโส  ยท ิ สิยา 
ตทา...นิรชฺุฌติ  จุติจิตฺต  เอก...โส  อถ  ยทิ  สิยา  ตทา... 
เน  จุติจิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฌฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        ชวนสฺส  วีถ ิ ชวนวีถิ  เอกา  ชวนวิถี  เอกชวนวีถิ  ฯ 
อติสเยน  อธิโก  อธิกตโร  อธิกตโร  อายุ  อธิกตรายุ  อธิกตรายุโน 
เสโส  อธิกตรายุเสโส  ฯ  ภวงฺคสฺส  อวสาน  ภวงฺคาวสาน  ฯ 
วาสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  เอกจิตฺตสฺส  ขโณ  เอตสฺส  อายุโนติ 
เอกจิตฺตกฺขโณ  เอกจิตฺตกฺขโณ  จ  โส  อายุ  จาติ  เอก... 
ณายุ  เอก...ยโุน  เสโส  เอก...เสโส  ฯ 
        ยทีติ  ปริกปฺโป  ฯ  เอก...ถิโตติ  อธิกาติ  อปาทาน  ฯ 
อธิ...เสโสติ  สิยาติ  กตฺตา  ฯ  ตทาติ  กาลสตฺตมี  ฯ  ภวงฺคาว- 
สาเน  วาติ  อุปฺปชฺชิตฺวาติ  อาธาโร  ฯ  อุปฺปชชฺิตฺวาติ  นิรุชฺฌตีติ 
ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  อถาติ  ปริกปโฺป  ฯ  เอก...โสติ  สิยาติ  กตฺตา  ฯ 
ตทาติ  กาลสตฺตมี  ฯ  วีถิจิตฺตาวสาเน  วาติ  อุปฺปชฺชิตฺวาติ  อาธาโร  ฯ 
        [๘๕๓]  วีถิจิตฺตา...จุติจิตฺตมุปฺปชฺชิตฺวาติ  วุตฺตตฺตา  จุติจิตฺต 
อุปฏานกมฺมาทิอารมฺมณ  คณฺหาตีติ  สงฺกา  สิยา  ต 
นิเสเธนฺโต  อาห  ตฺจาติอาทึ  ฯ  ตฺจ  จุติจิตฺต  อตี...เมว  ฯ 
        จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  กมฺม  อาทิ  เยส  กมฺมนิมิตฺต- 
คตินิมิตฺตาน  ตานิ  กมฺมาทีนิ  อตีตานิ  จ  ตานิ  กมมฺาทีนิ  จาติ 
อตี...ทีน ิ อตีต...ทีน ิ วิสยานิ  เอตสส  จุติจิตฺตสฺสาติ  อตีต- 
                                        อภิ.๑๘๕  
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กมฺมาทิวิสย  ฯ  เอวสทฺโท  อุปฏานกมฺมาทิวิสย  นิวตฺเตติ  ฯ 
ตฺจาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อตี...เมวาติ  ตนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        [๘๕๔]  นน ุ ตสฺมึ  นิรุทฺธาวสาเน  ตถาตฺยาทิวจน  วตฺตพฺพ 
ตสฺมึ  หิ  วุตฺเต  ปฏิสนฺธิจิตฺต  จุติจิตฺตสฺสานนฺตร  ภวนฺตเร  ปติฏ- 
าตีติ  วจน  วิฺายติ  ตสฺสานนฺตรเมวาติ  วจน  กิมฺปโยชนนติฺ 
ปุจฺฉ  สนฺธาย  ตสฺส  ปโยชน  าเปนฺโต  อาห  ตสฺสาตฺยาทึ  ฯ 
ตสฺสา...นา  วจเนน  อนฺต...ปติ  อาจริโย  ฯ 
        ตสฺสา...มินาติ  ปฏิกขิฺปตีติ  กรณ  ฯ  อนฺต...มตนฺติ 
ปฏิกฺขิปตีติ  กมฺม  ฯ 
        ภวนฺติ  สตฺตา  เอตฺถ  เทเสติ  ภโว  ฯ  อนฺตรา  จุติปฏิสนฺธีน 
เวมชฺเฌ  วิชชฺมาโน  ภโว  อนฺตราภโว  ฯ  อนฺตราภโว  อตฺถีติ 
วทนฺติ  สีเลนาติ  อนฺตราภววาทิโน  เย  ปรวาที  ฯ  อนฺตราภววาทีน 
มต  อนฺต...มต  ฯ 
        มาตาปตุสนฺนิปาตกาล  มาตุยา  อุตุโน  จ  กาล  อาคเมตฺวา 
จุติปฏิสนฺธีน  อนฺตรา  สตฺตาหมตฺต  สตฺตา  ติฏนฺตีติ  หิ  เตส  มต  ฯ 
        [๘๕๕]  กาลสฺส  อนุรูป  คตีสุ  อุปฺปชฺชมานกสตฺตาน  อนุรูปนฺติ 
มนสิกตฺวา  ยถารหนฺติ  ปทสฺสตฺถ  าเปนฺโต  อาห  ยถารหนตฺฺยาทึ  ฯ 
        ยถารหนฺติ  ปน  ฯ  กมฺม...ลสฺสาติ  กุสลากุสลกมฺมภูตสฺส 
กมฺมสฺส  กรณกาลสฺส  ฯ  วิปา...ลสฺสาติ  วิปากทานสฺส  สมฺปตฺติ- 
วิปตฺติภูตสฺส  กาลสฺส  ฯ  กริยเต  กรณ  กมฺมสฺส  กรณ 
                                                อภิ.๑๘๕  
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กมฺมกรณ  กมฺมกรณสฺส  กาโล  กมฺม...กาโล  ฯ  วิปากสฺส 
ทาน  วิปากทาน  วิปากทานสฺส  วิปาก...กาโล  ฯ  จสทฺโท 
สมุจฺจโย  ฯ  อนุรูปสฺส  วสน  สมฺพชฌฺน  อนุรูปวโส  ฯ 
        กมฺม...สาติ  อนุรูปาติ  สมฺปทาน  ฯ  อนุ...เสนาติ 
ชนิยมานนฺติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๘๕๖]  อวิชฺชาตณฺหาน  ปวตฺติอนุรูปนฺติ  ญาเปนฺโต  อาห 
อถวาตฺยาทึ  ฯ  วิป...ปโต  อิติ  อตฺโถ  ฯ 
        วิปจฺจติ  วิปาก  เทตีติ  วิปจฺจมานก  ย  กมฺม  ฯ  วิปจฺจ- 
มานกฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  วิป...กมฺม  วิปจฺจ...กมฺมสสฺ  อนุรูป 
วิป...รูป  ฯ  อนุ  ปุนปฺปนุ  สนฺตาเน  เสตีติ  อนุสโย  โย 
อวิชฺชาตณฺหาธมฺโม  ฯ  อนุสยสฺส  วโส  อนุสยวโส  ฯ  อตีตาทิ- 
อวิชฺชาย  เจว  ตณฺหาย  จ  อนุสยวเสน  ปวตฺติอนุรูปโต  ฯ  อกุสล- 
จิตฺเตหิ  สห  ชายตีติ  สหชาโต  โย  อวิชฺชาตณฺหาธมฺโม  ฯ 
สหชาตสฺส  วโส  สหชาตวโส  จิตฺตสฺส  สมฺปยุตฺตาวิชฺชาตณฺหาน 
สหชาตวเสน  ปวตฺติ  ฯ  อวิชฺชาตณฺหาน  ปวตฺตน  ปวตฺติ 
ปวตฺติยา  อนุรูป  ปวตฺติอนุรูป  ฯ 
        วิป...รูปนฺติ  ปวตฺตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  อนุ...น  วาติ 
ทฺวย  ปวตฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ปว...ปโตติ  ชนิยมานนฺติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  สรปู  ฯ  อตฺโถติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
                                        อภิ.๑๘๕  
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        [๘๕๗]  กสฺมา  สหชาตวเสน  ปวตฺตีติ  จ  อวิชฺชานุสยปรกิฺ- 
ขิตฺเตนาติ  วจน  วุตฺต  นนุ  อวิชชฺาตณฺหาน  มุขฺยโต  อนุสยภาโว  โหติ 
น  อตีตปจฺจุปฺปนฺนาวิชฺชาตณฺหาน  อนุสยภาโว  สยิาติ  กตฺวา  โจทโก 
โจเทนฺโต  อาห  นนุตฺยาทึ  ฯ  อห  นนุ  โจเทมิ  อวิชฺชา...อาทิ 
วจน  อาจริเยน  วุตฺต  ชว...นฺจ  อนุ...โว  กถ  สิยา  อิติ 
โจทนา  สิยาติ  โยชนา  ฯ 
        นน ุ จาติ  โจทนตฺเถ  นิปาโต  ฯ  อวิชฺชา...ทีติ  วุตฺตนฺติ 
กมฺม  ฯ  ชว...ตานนฺติ  มรณาสนฺนสหชาตาน  อวิชฺชาตณฺหาน  ฯ 
ชวเนน  สหชาตา  ชวนสหชาตา  ฯ  ชว...ตานนฺติ  ภาโวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
จสทฺโท  น  เกวล  อตีตาวิชฺชาตณฺหานุสยภาโวติ  าเปติ  ฯ 
กถนฺติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อนสุยภาโวติ  สิยาติ  กตฺตา  ฯ    อิตีติ  สรปู  ฯ 
โจทนาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๘๕๘]  นายนฺตฺยาทิ  วิสชชฺน  ฯ  ชวนสหชาตาวิชฺชาตณฺหาน 
อนุสยภาโว  โทโส  น  โหติ  กสฺมา  อนุ...ย  ตาสมฺป 
ชวนสหชาตาวิชฺชาตณฺหาน  อนุ...รโตติ  โยชนา  ฯ 
        อนุสเยหิ  สทิสา  อนุสยสทิสา  อนาคเตหิ  อวิชฺชาตณฺหา- 
นุสเยหิ  สทสิา  ปจฺจุปฺปนฺนา  ชวนสหชาตาวิชฺชาตณฺหา  ฯ  อนุสย- 
สทิสาน  ภาโว  อน.ุ..สตา  ฯ  ตาสนฺติ  อวิชชฺาตณฺหาน  ฯ  ปสทฺโท 
น  เกวล  อนาคตาวิชฺชาตณฺหาน  อนุสยภาวโวหาโรติ  าเปติ  ฯ 
อนุสโย  อิติ  โวหาโร  อนุสยโวหาโร  ฯ  อนุสยภาโวติ  กถนนฺ- 
ตฺยตฺโถ  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๖  
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        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อยนฺติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  โทโสติ  อยนฺติ 
วิเสสน  ฯ  อนุ...ตายาติ  โวหารโตติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  ตาลสฺปติ 
อนุสยาติ  ปเท  สมฺพนฺโธ    ฯ  อนุ...รโตติ  นาติ  เหตุ  ฯ 
        [๘๕๙]  อตีตปจฺจุปฺปนฺนาวิชฺชาตณฺหาน  อนุสยโวหาราภาโว 
โหตุ  เอว  สติ  โก  โทโสติ  อาห  อิตรถาตฺยาทึ  ฯ  อิตรถา 
อตีตปจฺจุปฺปนฺนาวิชฺชาตณฺหาน  อนุสยโวหารสงฺขาเต  อิตเร  ปกาเร 
สติ  อกุ...ตาน  วา  ภว...ตาน  จุติ...  ตานฺจ  อวิชฺชานุสย- 
ปริกฺขิตฺเตนาติ  วจเน  สงฺคโห  น  สิยาติ  โยชนา  ฯ 
        อกุสล...นนฺติ  ปฏิสนฺธิทายเกหิ  เอกาทสอกุสลกมฺเมหิ 
สหชาตาน  อตีตาน  อวิชฺชาตณฺหาน  ฯ  อกุสลกมฺเมหิ  สหชาตา 
อกุสล...ชาตา  ฯ  ภว...ตานนฺติ  ภวปฏนาย  สหชาตาน  อตีตาน 
อวิชฺชาตณฺหาน  ฯ  ปฏเติ  อิจฺฉติ  เอตาย  ตณฺหายาติ  ปฏนา  ฯ 
ปปุพฺโพ  ปฏ  ปฏนาย  ยุ  ฯ  ภวสฺส  ปฏนา  ภวปฏนา 
ภวปฏนายน  สหชาตา  ภว...ชาตา  ฯ  วาสทฺโท  วกิปฺโป  ฯ 
อถวาตฺโถ  ฯ  น  สมุจฺจโย  ฯ  กสฺมา  ฯ  จสทฺทสฺส  วุตฺตตฺตา    ฯ 
ยทิ  จสมุจฺจโย  เอโกเยว  จสทฺโท  วตฺตพฺโพ  น  วาสทฺโท  ฯ 
จุติ...ตานนฺติ  จุติอาสนฺนชวเนหิ  สหชาตาน  อวิชฺชาตณฺหาน  ฯ 
จุติยา  อาสนฺนานิ  จุติอาสนฺนานิ  จุติอาสนฺนานิ  จ  ตานิ  ชวนานิ 
จาติ  จุติ...นานิ  จาติ...เนหิ  สหชาตา  จติ...ชาตาฯ  จสทฺโท 
สมุจฺจโย  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๖  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 685 

                        ปฺจมปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา    685 
 
        อิตรถาติ  สตีติ  ลกขฺณวนฺต  ฯ  อกุ...นฺจาติ  ปทตฺตย 
สงฺคโหติ  กมฺม  ฯ  สงฺคโหติ  สิยาติ  กตฺตา  ฯ 
        [๘๖๐]  อวิ...ริเตน  ฯ  เอวสทฺโท  อวธารณกมฺมธารย 
าเปติ  ฯ  อปฺปหีนตฺเถนาติ  มคฺเคน  อปฺปหีนภาเวน  ฯ  น  ปหียนฺเตติ 
อปฺปหีนา  เย  กิเลสา  ปุคฺคเลน  น  ป...หีนา  ฯ  อปฺปหีนา 
เอว  อตฺโถ  อปฺปหีนตฺโถ  ฯ  อนุสยนโตติมสฺส  อตฺถวิวรณ  ปวตฺตน- 
โตติ  ฯ  อนุสยเต  อนุสยน  ฯ  ส ิ ปวตฺติย  ฯ  ปวตฺติยเต  ปวตฺตน  ฯ 
อปฺปหีนตฺเถน  อนุเสติ  ปวตฺตตีติ  อนุสโย  ฯ  อนุสทฺโท  ธาตฺวา- 
นุวตฺตโก  ฯ  สิ  ปวตฺติย  สพฺพโต...วาติ  อ  ฯ  อวิชชฺา  เอว 
อนุสโย  อวิชฺชานุสโย  ฯ  ปรกิฺขิตฺเตนาติมสฺส  อตฺถวิวรณ 
ปริวาริเตนาติ  ฯ  ปริกฺขิยเตติ  ปริกฺขิตฺโต  โย  สงฺขาโร  อวิชชฺา- 
นุสเยน  ปริกขิฺยเต  ปริวาริยเต  อิติ  ตสฺมา  โส  สงฺขาโร 
ปริกฺขิตฺโต  ฯ  ปริปุพฺโพ  กร  กรเณ  ภาวกมฺเมสุ  ต  ปุรสมุป- 
ปรีหิตฺยาทินา  กรสฺส  โข  ยถาคมมิกาโร  วคฺเค  โฆ  ฯ  ปริสทโฺท 
ธาตฺวตฺถพาธโก  ฯ  ตสฺมา  ปริวาริเตนาติ  วุตฺต  ฯ  ปริกฺขิเตนาติป๑  ฯ 
เตสุ  วุฑฺฒิ  อิสฺส  อ    ฯ  ปริวาริยเตติ  ปริวาริโต  โย  สงฺขาโร  ฯ 
อวิชฺชานุสเยน  ปรกิฺขิตฺโต  อวิชฺชานสุยปริกฺขิตฺโต  ฯ 
        อวิชชฺาวาติ  ปท  สฺ ี  ฯ  อปฺป...นาติ  ปวตฺตนโตติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อนุ...โตติ  อนุสโยติ  เหตุ  ฯ  อนุสโยติ  ปท 
สฺา  ฯ  เตนาติ  ปริ...นาติ  กตฺตา  ฯ  ปริ...นาติ  สงฺขาเรนาติ 
วิเสสน  ฯ 
๑.  ปริกฺขเตนาติ  ภเวยยฺ  อิสฺส  อาติ  วุตฺตตฺตา  ฯ 

                                        อภิ.๑๘๖  
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        [๘๖๑]  อิมสฺส  จ  สงฺขารสฺส  มูล...ภูต  ตณฺหานุสโยว  อิติ 
ตสฺมา  ตณฺหา...ลโก  ฯ 
        ตณฺหา  เอว  อนุสโย  ตณฺหานุสโย  ฯ  เอวสทฺโท  มลู 
น  อฺนฺติ  าเปติ  ฯ  มูลนฺติมสฺส  วิวรณ  ปธานนฺติ  ฯ  สห 
...ภูตนฺติ  ปธานนฺติ  ปทสฺส  อธิปฺปายวเสน  อตฺถิวรณ  ฯ  มลูติ 
ปธานภาเวน  ปติฏาตีติ  มูล  ย  ธมฺมชาต  ปธานภาเวน  มูลติ 
ปติฏาติ  อิติ  ตสฺมา  ต  ธมฺมชาต  มลู  ตณฺหา  ฯ  ปกฏเน 
ธาติ  ปติฏาตีติ  ปธาน  ย  ธมฺมชาต  ฯ  ผล  สห  กโรติ 
สีเลนาติ  สหการี  ยา  ตณฺหา  สีเลน  กมฺเมน  สห  ผล  กโรติ 
อิติ  ตสฺมา  สา  ตณฺหา  สหการี  ฯ  สหการี  จ  ต  การณฺจาติ 
สห...รณ  ฯ  สหการิการณ  หุตฺวา  ภวตีติ  สห...ภูต  ย 
ธมฺมชาต  ฯ 
        ตณฺหา...โยวาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  มูล...ภูตนฺติ  ตณฺหา... 
โยวาติ  วิเสสน  ฯ  อิมสสฺาติ  มูลนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อิตีติ  ตณฺหา 
...โกติ  นามลาภเหตุ  ฯ  ตณฺหา..ลโกติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        ตณฺหานุสโย  มูล  อิมสฺสาติ  ตณฺหานุสยมูลโก  ฯ  กฺวจิ 
สมาสาทินา  โก  ฯ 
        [๘๖๒]  สงฺขาโร  นาม  สงฺขตสงฺขาราทินา  พหุวิโธติ  มนสิ- 
กตฺวา  สงฺขาเรนาติ  ปท  เปตฺวา  อาห  กุสาตฺยาทึ  ฯ 
สงฺขาเรนาติ  ปน  ฯ  กุส...กมฺเมน  วา  กมฺม...ทาเยน  วา 
จุติ...ชาเตน  เตน  ผสฺสาทิธมฺมสมุทาเยน  ชนิยมานนฺติ  โยชนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๖  
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        กุสลากุสลฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  กุส...กมฺม  ฯ  เตน  กมฺเมน 
สหคตา  กมฺมสหคตา  ฯ  ผสฺสาทโย  จ  เต  ธมฺมา  จาติ  ผสฺสาทิ- 
ธมฺมา  ฯ  กมมฺสหคตา  จ  เต  ผสฺสาทิธมฺมา  จาติ  กมฺม... 
ธมฺมา  กมฺม...ธมฺมาน  สมทุาโย  กมฺม...ทาโย  ฯ  จุติยา 
อาสนฺนานิ  จุติอาสนฺนานิ  จุติ...นานิ  จ  ตานิ  ชวนานิ  จาติ  จุติ 
...นานิ  จุติ...ชวเนหิ  สหชาโต  สงฺขาโร  จุติ...ชาโต  ฯ 
วาสทฺโท  วิกปฺปภาว  าเปติ  ฯ  ปมวิกปฺเป  ปุเร  กตกมฺม 
อธิปฺเปต  ทุติเย  อตีตกมฺเมน  สหคตธมฺมสมุโห  ตติเย 
จุติอาสนฺนชวนสหคตธมฺมสมุโห  อธปิฺเปโต  ฯ 
        กุส...เมนาติ  ชนิยมานนฺติ  กตฺตา  ฯ  กมฺม...เยนาติ 
ชินยมานนฺติ  กตฺตา  ฯ  จุติ...น  วาติ  เตนาติ  วิเสสน  ฯ  เตนาติ 
ชนิยมานนฺติ  กตฺตา  ฯ  ตีณิ  ปทานีติ๑  ชนิยมานนฺติ  ปเท  กตฺตา 
น  ปติฏาตีติ  ปเท  กรณนฺติ  าปนตฺถ  ชนิยมานนฺติ  ปท 
อาหริตฺวา  ปต  ฯ  ชนิยมานนฺติ  มานสนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        [๘๖๓]  อวิชฺชาตณฺหาสงฺขารา  ตโย  ธมฺมา  วุตฺตา  เต 
กึ  กิจฺจ  กโรนฺตีติ  อาห  อวิชฺชาตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  อวิชฺชาย 
ปฏิ...ตณฺหา  วิฺาณ  นเมติ  ขิป...ขารา  วิฺาณ  ขิปนฺติ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  ปฏิ...สเยติ  ปฏิจฺฉาทิตทุกฺขาทีนเว 
กมฺมาทิอารมฺมเณ  ฯ  ปฏิจฺฉนฺโน  อาทีนโว  ยสสฺ  โส  ปฏิจฺฉนฺ- 
นาทีนโว  ปฏิจฺฉนฺนาทีนโว  จ  โส  วิสโย  จาติ  ปฏิ...วิสโย  ฯ 
๑.  อย  อิติสทฺโท  อติเรโก  ภเวยฺย  ฯ 
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อวิชฺชาย  ปฏจฺิฉาทิตาทีนเว  ตสฺมึ  กมมฺาทิวิสเย  ปฏิสนฺธิวิฺาณสฺส 
อารมฺมณภาเวน  อุปติฏานภูเต  ตณฺหาย  อปฺปหีนตฺตา  เจว 
ปริมุปฺปนฺนาย  สนฺตติยา  ปริณตฺตา  จ  ปฏิสนฺธฏิานาภิมุข  วิฺาณ 
นินฺนโปณปพฺภาร  หุตฺวา  ปวตฺตตีติ  อาห  ตณฺหา  นเมตีติ  ฯ 
นเมตีติ  นาเมติ  ฯ  นมุ  นมเน  ธาตูหีติอาทินา  เณ  วุฑฺฒิ  ฯ 
อนิจฺจาทีนิ  วิฺาณ  นิจฺจนฺติ  ขิปนฺตีติ  ขิปนกา  เย  สงฺขารา  ฯ 
ขิปนกา  จ  เต  สงฺขารา  จาติ  ขิป...ขารา  ขิปนกสงฺขารา  อิติ 
สมฺมตา  กถติา  ขิป...มตา  ฯ  กุสลากสุลกมฺเมนาติอาทิโก  สงฺขาโรว 
เยส  สงฺขาราน  เต  ยถาวุตฺตา  ยถาวุตฺตา  จ  เต  สงฺขารา 
จาติ  ยถา...ขารา  ฯ  ขิปนตีฺติ  ปฏิสนฺธฏิาเน  กมฺมาทิวิสเย 
วิฺาณ  ขิปนฺติ  ขิปนฺตา  วิย  ปฏิสนฺธวิเสน  วิฺาณปติฏานสฺส 
เหตุภาเวน  ปวตฺตนฺตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ 
        อวิชชฺายาติ  ปฏิจฺฉนฺนาติ  กตฺตาฯ  ปฏ.ิ..สเยติ  นเมตีติ 
อาธาโร  ฯ  ตณฺหาติ  นเมตีติ  เหตุกตฺตา  ฯ  ขิป...มตาติ  ยถา 
...ขาราติ  วิเสสน  ฯ  ยถา...ขาราติ  ขิปนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๘๖๔]  อวิชฺชาย  หตฺิยาทิวจน  สาธเกน  สาเธนฺโต  อาห 
ยถาหุตฺยาทึ  ฯ  อาจริยา  ยถากึ  อาหุ  ฯ  อาจริยา  อวิ...เตติ  วจน 
สจฺจสงฺเขเป  อาหุ  ฯ 
        ยถาติ  ปุจฺฉา  ฯ  อปายิน  อปายคามิกาน  สตฺตาน  อวิชฺชา 
...เชหิ  สหชาเตหิ  อวิชฺชาตณฺหาสงฺขาเรหิ  วิสยาทีนวจฺฉาทนนมน 
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กมฺมนิมิตฺตาทิวิสเย  ฉาทน  วิสยาทีนวจฺฉาทนฺจ  นมนมฺป  จ  วิสยสฺส 
ขิปนมฺป  จ  โหติ  เสสาน  สุคติคามีน  อปฺปหีเนหิ  อสมุจฺฉินฺเนหิ 
อวิชฺชาตณฺหานุสเยหิ  ฉาทน  วิสยาทีนวจฺฉาทนฺจ  นมนมฺป  จ  วิส- 
ยาภิมุขนฺจ  โหติ  อิธ  อิมสฺมึ  สุคติปฏิสนฺธิย  ขิปนกา  สงฺขารา 
กุสลาว  ภวนฺติ  อุปฺปชชฺนฺตีติ  โยชนา  ฯ 
        อวิชชฺา  จ  ตณฺหา  จ  สงฺขารา  จ  อวิชฺชาตณฺหาสงฺขารา  ฯ 
จิตฺเตน  สห  ชายนฺตีติ  สหชา  เย  อวิชฺชาตณฺหาสงฺขารา  ฯ 
อวิชฺชาตณฺหาสงฺขารา  จ  เต  สหชา  จาติ  อวิ...หชา  ฯ 
อปาย  คจฺฉนฺตีติ  อาปายิโน  เย  สตฺตา  ฯ  ณิโก  เตสุ  วุฑฺฒิ- 
อาทินา  กโลโป  ฯ  ปจสทฺโท  นิปาตสมุทาโย  วิส...มนฺจ 
ขิปนมฺป  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  อปฺปหยีนฺเตติ  อปฺปหีนา  เย  อวิชฺชา- 
ตณฺหานุสยา  ฯ  ปจสทฺโท  สมุทาโย  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสโส  ฯ 
เอวสทฺโท  อกุสเล  นิวตฺเตติ  ฯ  เกสุจิ  โปฏเกสุ  ภวนฺติหาติ 
ปาโ  ฯ  โสเยวตฺโถ  ฯ  ภวนฺติ  เตติป  ฯ  เต  สงฺขารา  ฯ 
        อวิ...เชหีติ  ฉาทนนมนขิปนนฺติ  ปทตฺตเย  อวุตฺตกตฺตา  ฯ 
อปายินนฺติ  อวิชฺชา...ขาราติ  ปเท  สมพฺนฺโธ  ฉาทนนมนนฺติ  ปเท 
สมฺปทาน  ฯ  วิส...ป  จาติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  อปฺปหีเนหีติ  วิเสสน  ฯ 
อวิ...เยหีติ  ฉาทน  นมนนติฺ  ทฺวเย  กตฺตา  ฯ  เสนานนฺติ  อวิ... 
เยหีติ  สมฺพนฺโธ  ฉาทน  นมนนฺติป  สมฺปทาน  น  ฉาท...ป  จาติ 
โหตีติ  กตฺตา  ฯ  ขิปนกา  กุสลาวาติ  สงฺขาราติ  วิเสสน  ฯ  สงฺขาราติ 
ภวนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๖  
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        สจฺจสงฺเขปฏีกายนฺตุ  วิสยาทีนวจฺฉาทนนมนขิปเกหิ  จาติ 
ปาโฐ  ฯ  อปายิน  อปายคามิกาน  สตฺตาน  วิส...เกหิ  กมฺมนิมิตฺ- 
ตาทิวิสเย  อาทีนวปฏิจฺฉาทน  วิสยาภิมุขนมน  วิสยสฺส  ขิปนนติฺ  ตีณิ 
กิจฺจานิ  กโรนฺเตหิ  อวิ...เชหิ  ฉาทน  นมน  โหตีติ  อตฺโถ    ฯ 
จสทฺโท  ปทปูรโณ  ฯ 
        [๘๖๕]  สมฺป...มานนฺติ  ปน  ฯ  อตฺตนา  สมฺปยุตฺเตหีติ 
อิมินา  สงฺขาเรน  สมฺปยุตฺเตหิ  ฯ  อตฺตนาติ  สมฺปยุตฺเตหีติ  สหโยค- 
ตติยา  ฯ  สมปฺยุตฺเตหีติ  ผสฺสา...หีติ  วิเสสน  ฯ  ผสฺสา...หีติ  ปร ิ
...มานนฺติ  กตฺตา  ฯ  สมปฺ...ทินาติ  ปริวาเรตฺวาติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
สมฺปยุตฺตปจฺจโย  อาทิ  ยสฺส  ปจฺจยสฺส  โส  สมฺป...ท ิ ฯ  อาทิ- 
สทฺเท  อตฺถอิวิคตาทีน  คหณ  ฯ  ปรวิาเรตฺวาติ  อิท  ปริสทฺทสสฺ 
อตฺถวิวรณ  ฯ  ปริวาเรตฺวาติ  คยฺหมานนฺติ  สมานกาลกิริยา  ฯ 
คยฺหมานนฺติ  อุปถมฺภิยมาน  ฯ  คยฺหมานนฺติ  มานสนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        [๘๖๖]  สห...ภูตนฺติ  ปน  ฯ  อตฺตนาติ  สหชาตานนฺติ 
สหโยโค  ฯ  สหชาตานนฺติ  ปติฏาติ  สมฺปทาน  ฯ  ปติฏา- 
ภาเวนาติ  อธิฏานภาเวนาติ  ปทสฺส  อตฺถวิวรณ  ฯ  ปติฏหนฺติ 
เอเตนาติ  ปติฏา  สหชาตา  เอเตน  ปฏิสนฺธิจิตฺเตน  ปติฏหนฺติ 
อิติ  ตสฺมา  ต  ปฏิสนฺธิจิตฺต  ปติฏา  ฯ  ปติปุพฺโพ  า  คติ- 
นิวุตฺติมฺหิ  กฺวิ  จ  ฯ  ปติฏาสทฺโท  อาการนฺโต  ฯ  ปติฏสฺส  ภาโว 
ปติฏภาโว  ฯ  ปติฏาภาเวนาติ  อิมินา  อธิก  าน 
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ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 691 

                        ปฺจมปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา    691 
 
อธิฏานนฺติ  อตฺถ  นิวตฺเตติ  ฯ  อธิฏหนฺติ  เอเตนาติ  อธิฏาน  สห- 
ชาตา  เอเตน  จิตฺเตน  ฯ  สหชาตาน  อธิฏาน  สหชาตาธิฏาน 
สหชาตาธิฏานสฺส  ภาโว  สห...ภาโว  ฯ  ปกฏเน  าติ  ปติฏ- 
าตีติ  ปธาน  ย  ปฏิสนฺธจิิตฺต  ฯ  ปธาน  หุตฺวา  ภูต  ปธานภูต  ฯ 
อิมินา  ปเทน  ปุพฺพกาเลน  ปวตฺต  นิวตฺเตติ  ฯ  ปุพฺเพ  คจฺฉติ 
ปวตฺตตีติ  ปุพฺพงฺคม  ย  จิตฺต  ฯ  ปุพฺพงฺคม  หุตฺวา  ภูต 
ปุพฺพงฺคมภูต  ฯ 
        [๘๖๗]  จิตฺตสฺส  ปธานภาว  ปาลิยา  สาเธนฺโต  อาห  มโน- 
ตฺยาทึ  ฯ  ห ิ สจฺจ  มโน  อิติ  วจน  ภควตา  วุตฺต  ฯ 
        ธมฺมาติ  ตโย  อรูปโน  ขนฺธา  ฯ  มโนปุพฺพงฺคมา  มโน- 
ปธานา  ฯ  ปพฺุเพ  คจฺฉนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปุพฺพงฺคมา  ฯ  มโน 
ปุพิพงฺคโม  เอเตส  ธมฺมานนฺติ  มโนปพฺุพงฺคมา  ฯ  หิสทฺโท  ทฬหฺี  ฯ 
        [๘๖๘]  ภว...นาติ  ปน  ฯ  ปุเร  ปวตฺโต  ปุรโิม  ฯ 
ภโว  จ  โส  อนฺตโร  อฺโ  จาติ  ภวนฺตโร  ฯ  ปุรโิม  จ  โส 
ภวนฺตโร  จาติ  ปุริมภวนตฺโร  ฯ  ปจฺฉา  ปวตฺโต  ปจฺฉิโม  ฯ 
ภโว  จ  โส  อนฺตโร  จาติ  ภวนฺตโร  ฯ  ปจฺฉิโม  จ  โส  ภวนฺตโร 
จาติ  ปจฺฉิมภวนฺตโร  ฯ  จสทฺโท  สมจฺุจโย  ฯ  อฺมฺเน 
เอก  อาพทฺธ  เอกาพทฺธ  ฯ  ปฏิสนฺทหนวเสนาติ  อิท  ปฏิสนฺธาน- 
วเสนาติมสฺส  อตฺถวิวรณ  ฯ  ปฏ.ิ..เสนาติ  สมฺพนฺธวเสน  ฯ 
ปฏิสนฺทหิยเต  สมฺพนฺธ  กริยเต  ปฏิสนฺทหน  ฯ  ปฏิสปุพฺโพ  ทห 
วิธาเน  นนฺทาทีหิ  ยุ  ฯ  ปฏิสนฺทหนสฺส  วโส  ปฏสินฺทหนวโส  ฯ 
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        ปุร.ิ..ส  จาติ  ทฺวย  สนฺทหนาติ  กมฺม  ฯ  อฺมฺนฺติ 
เอกาพทฺธนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  เอกาพทฺธนฺติ  อุปมา  ฯ  วิยาติ 
อุปมาโชตโก  ฯ  ปฏิ...เสนาติ  ปฏิสนฺธีติ  ปเท  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๘๖๙]  อุปฺป...ปติฏาตีติ  ปน  ฯ  วุตฺตนโย  นโย  ฯ  น 
อิโต...โยติ  อิท  เอวสทฺทสฺส  อธิปฺปายาปนตฺถ    ฯ  น  อิโต 
คนฺตฺวา  ปติฏาติ  อิติ  อธิปฺปาโย  ฯ 
        นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  อิโตติ  คนฺตฺวาติ  อปาทาน  ฯ  คนฺตฺวาติ 
ปติฏาตีติ  ปุพฺพกาลกิริยา  ฯ  อิตีติ  สรูป  ฯ  อธปิฺปาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๘๗๐]  น  อิโต  คนตฺฺวาติ  วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต  อาห 
น  หิตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  ปุริ...ร  น  สงฺกมติ  ฯ 
        นาติ  สงฺกมตีติ  ปเท  ปฏิเสโธ  ฯ  ปุร.ิ..โน  โกจีติ  ทฺวย 
ธมฺโมติ  วิเสสน  ฯ  ธมฺโมติ  สงฺกมตีติ  กตฺตา  ฯ  ภวนฺตรนฺติ 
สงฺกมตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๘๗๑]  ยทิ  ปฏิสนธฺิจิตฺต  น  สงฺกมติ  ปุริมภวปริยาปนฺเนหิ 
กมฺมาทิเหตูหิ  วินา  ปฏสินฺธิจิตฺต  กึ  อุปฺปชฺชตีติ  อาห  นาปตฺยาทึ  ฯ 
ปุริ...วินา  วชฺเชตฺวา  มานส  นาป  อุปฺปชฺชติ  ฯ 
        อปสทโฺท  ปุพฺเพ  วุตฺต  ปฏิเสธ  อเปกฺขติ  ฯ  ปรุิ...ตูหีติ 
อวิชฺชาตณฺหากมฺเมหิ  ฯ  ปุริมภวปริยาปนฺนา  จ  เต  เหตูติ 
ปุริ...เหตู  ฯ 
        นาปติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ปุริ...ตูหีติ  วินาติ  อปาทาน  ฯ  วินาติ 
อุปฺปชฺชตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
                                        อภิ.๑๘๗  
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        [๘๗๒]  กิมิวาติ  อาห  ปฏ.ิ..วิยาติ  ฯ  ปฏ.ิ..วิย  ฯ 
ฆุสติ  สทฺท  กโรตีติ  โฆโส  ฯ  ฆุส  สทฺเท  วิสรุชปทาทิโต    ณ  ฯ 
ปฏิมุข  อาคโต  โฆโส  ปฏิโฆโส  ฯ  ทิปฺปตีติ  ทโีป  ฯ  ทีป 
ทิตฺติมฺหิ  สพฺพ...วาติ  อ  ฯ  ชนา  โมทนฺติ  เอตาย  ลฺจนายาติ 
มุทฺทา  ฯ  มทุ  โตเส  กาเลตฺยาทินา  ทปจฺจโย  ปุน  อา  ฯ 
ปฏิโฆโส  จ  ทีโป  จ  มุททฺา  จ  ปฏิ...มุทฺทา  ฯ  กสิฺมึจิ  โปฏเก 
ปฏิ...มุทฺทาทิ  วิยาติ  ปาโ  ฯ  โส  น  โปราณปาโ  ฯ  อิท 
วุตฺต  โหติ  ยถา  สทฺทาทนี  อุปฺปตฺติปเทส  อนุปคนฺตฺวา  ปฏิโฆโส 
สทฺทเหตุโก  ปทีโป  ปทปีนฺตราทิเหตุโก  มุทฺทา  ลฺจนเหตุกา 
มุขนิมิตฺตาทิก  อาทาสาทิเหตุก  โหติ  ตโต  ปุพฺเพ  อภาวา  เอว 
อิทมฺป  ปฏิสนฺธิวิฺาณ  น  เหตุเทส  คนฺตฺวา  ตเหตุก  โหติ 
ตโต  ปุพฺเพ  อภาวา  ตสฺมา  น  อิท  เหตุเทสโต  ปุรมิโต 
อิธาคต  ปฏิโฆสาทโย  วิย  สทฺทาทิเทสโต  นาป  ตตฺถ  เหตุ  วินา 
อุปฺปนฺน  สทฺทาทีหิ  วินา  ปฏิโฆสาทโย  วิยาติ  ฯ 
        [๘๗๓]  เหฏา  วณฺณยิสฺส    สมาเสนาติ  วุตฺตตฺตา  อิติ 
อลมติปปฺเจนาติ  วุตฺต  ฯ  อิมสฺมึ  ปฏิสนฺธาธิกาเร  อิติ  เอว 
อตฺถสฺส  อติปปฺจน  อติวิตฺถาเรน  อล  อยุตฺต  ฯ  กสฺมา  ฯ 
วณฺณยิสฺส  สมาเสนาติ  วุตฺตตฺตา  ฯ 
        อิตีติ  นทิสฺสน  ฯ  อตฺถสฺสาติ  ปปฺเจนาติ  กมฺม  ฯ 
อลนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  อติ...นาติ  อลนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
                                        อภิ.๑๘๗  
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        เอวรูโป  อิธ  าเน  วิตฺถาเรตุ  ยุตฺโต  คนฺถสฺส  อติวิตฺ- 
ถารภยา  ปน  ต  น  วิตฺถารยิมฺหาติ  อธิปฺปาโย  ฯ 
        [๘๗๔]  มนฺทานิ  ปวตฺตานีติ  กมฺมธารเย  สงฺกา  สิยา  ตสฺมา 
ปจฺจุปฺปนฺนา...คเตสูติ  เอตฺถ  อธิปฺปาย  าเปนฺโต  อาห  ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนาตฺยาทึ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนา...คเตสูติ  ปน  ฯ  วุตฺตนโย  ฯ 
มโนทฺวาเร...ปาโยติ  อิท  อธิปฺปายปกฺขิปน  ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพเนสุ 
มโนทฺวาเร  อาปาถ  คตินิมิตฺตวเสน  อาคเตสุ  ปฺจทฺวาเร  อาปาถ 
กมฺมนิมิตฺตวเสน  อาคเตสุ  อิติ  อธิปฺปาโยติ  โยชนา  ฯ 
        คตินิมิตฺตสฺส  วสน  สมฺพชฺฌน  คตินิมิตฺตวโส  ฯ  มโนทวฺาเรติ 
อาปาถนฺติ  อาธาโร  ฯ  คติ...เสนาติ  อาคเตสูติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
ปฺจทฺวาเรติ  อาปาถนฺติ  อาธาโร  ฯ  กมฺม...เสนาติ  อาคเตสูติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อิตีติ  สรปู  ฯ  อธิปฺปาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๘๗๕]  ปฏิสนฺธิ...ลพฺภตีติ  เอตฺถ  วจเน  มโนทฺวาเร  ตาว 
ปฏิสนฺธิยา  จตุนฺน  ภวงฺคาน  ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพนภาโว  ลพฺภติ 
ปฺจทฺวาเร  ปน  ปฏิสนฺธยิา  ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพนภาโว  ลพฺภตีติ 
อธิปฺปาย  ญาเปนฺโต  อาห  ปฏิสนฺธิตฺยาทึ  ฯ  ปฏสินฺธิ...ลพฺภตีติ 
ฐปน  ฯ  มโนทฺวาเร  ตาว  ปม  ปฏิ...คาม  ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพน- 
ภาโว  ลพฺภติ  ปฺจทฺวาเร...ลพฺภตีติ  โยชนา  ฯ 
        มโนทฺวาเรติ  ลพฺภตีติ  อาธาโร  ฯ  ตาวาติ  ลพฺภตีติ  กิริยา- 
วิเสสน  ฯ  ปฏิสนฺธิยา  ภวงฺคานนฺติ  ทฺวย  ภาโวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๗  
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จตุนฺนนฺติ  ภวงฺคานนฺติ  วิเสสน  ฯ  ปฺจทฺวาเรติ  ลพฺภตีติ  อาธาโร  ฯ 
ปนสทฺโท  วิเสโส  ฯ  ปฏสินฺธิยาติ  ภาโวติ  สมฺพนโฺธ  ฯ  เอวสทฺโท 
ภวงฺค  นิวตฺเตติ  ฯ  ปจฺจุ...โวติ  ลพฺภตีติ  กมฺม  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน 
อาลมฺพน  เยส  จิตฺตาน  ตานิ  ปจฺจุ...พนานิ  ปจฺจุปฺปนฺนาน 
อาลมฺพนาน  ภาโว  ปจฺจุ...ภาโว  ฯ 
        [๘๗๖]  วุตฺตวจน  วิตฺถาเรนฺโต  อาห  ตถาหิตฺยาทึ  ฯ  ตถาหิ 
สจฺจ  กสฺสจิ  สตฺตสฺส  มโนทฺวาเร...ภวงฺคาน  ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพเน 
ปวตฺติ  อุปลพฺภติ  ปฺจทฺวาเร  จ...อิติ  อย  อธิปฺปาโย  เอตฺถ 
ปฏิสนฺธิ...ลพฺภตีติ  วจเน  สงฺเขโปติ  โยชนา  ฯ 
        ตถาหิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  กสฺสจีติ  อาปาถนฺติ  สมฺปทาน  ฯ 
มโนทฺวาเรติ  อาปาถนฺติ  อาธาโร  ฯ  อาปาถนฺติ  อาคตนฺติ  กมฺม  ฯ 
อา...นนฺติ  คตินิมิตฺตนฺติ  วิเสสน  ฯ  คตินิมิตฺตนฺติ  อารพฺภาติ 
กมฺม  ฯ  อารพฺภาติ  อุปฺปนฺนายาติ  สมานกาลกิริยา  ฯ  อุปฺป...นายาติ 
จิตฺตวีถิยาติ  วิเสสน  ฯ  จิตฺตวีถิยาติ  อนนฺตรนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
จิตฺตาน  วีถิ  ปรมฺปรา  จิตฺตวีถิ  ฯ  อนนฺตรนฺติ  อุปปฺนฺเนติ 
กาลสตฺตมี  ฯ  จุติจิตฺเตติ  อุปฺปนฺเนติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  อุปฺปนฺเนติ 
อุปลพฺภตีติ  ลกฺขณกิริยา  ฯ  ตทนนฺตรนฺติ  ปวตฺตายาติ  กาลสตฺตมี  ฯ 
ตสฺส  จุติจิตฺตสฺส  อนนฺตร  ตทนนฺตรนฺติ  ฯ  ปฺจ...ยุเกติ  อาลมฺพเนติ 
วิเสสน  ฯ  ปฺจ  จ  ตานิ  จิตฺตานิ  จาติ  ปฺจจิตฺตานิ  ปฺจจิตฺตสฺส 
ขโณ  ปฺจ...ขโณ  ปฺจจิตฺตกฺขโณ  อายุ  ยสฺส  อาลมฺพนสฺส  ต 
                                                อภิ.๑๘๗  
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ปฺจ...ยุก  ฯ  อาลมฺพเนติ  ปวตฺตายาติ  อาธาโร  ฯ  ปวตฺตายาติ 
ปฏิสนฺธิยาติ  วิเสสน  ฯ  ปฏิสนฺธิยา  ภวงฺคานนฺติ  ปวตฺตตีติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  จตุนฺนนฺติ  ภวงฺคานนฺติ  วิเสสน  ฯ  ปฺจทฺวาเรติ 
ปวตฺตายาติ  อาธาโร  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  าตกาทีหีติ 
อุปฏาปเตสูติ  กตฺตา  ฯ  ายเตติ  าติ  โย  ชโน  อย  อมฺหาก 
พนฺธูติ  ปเรหิ  ายเต  อิติ  ตสฺมา  โส  ชโน  าติ  ฯ  า 
อวโพธเน  อิตฺถิยมติยโว  วาติ  กมฺเม  ติ  ฯ  าติ  เอว  าตโก  ฯ 
ปจฺจยา  ทนิฏาตฺยาทินา  สกตฺเถ  โก  เตสุ  วุฑฺฒิ  อิสฺสตฺต  ฯ 
าตโก  อาทิ  เยส  สหายาทีน  เต  าตกาทโย  ฯ  อุปฏาปเตสูติ 
เทยฺยธมฺเมสูติ  วิเสสน  ฯ  อุปฏาปยนฺเต  สชฺชิยนฺเตติ  อุปฏาปตา 
เย  เทยฺยธมฺมา  ชเนหิ  ฯ  เทยฺยธมฺเมสูติ  วณฺณาทิเกติ  อาธาโร  ฯ 
ทาตพฺพาติ  เทยฺยา  เย  อนฺนาทโย  ชเนหิ  ฯ  ธาริยนฺเต  อุป- 
ลกฺขิยนฺเต  ปจฺจเยนาติ  ธมฺมา  เย  อนนฺาทโย  ฯ  ธาเรนฺติ  วา  ผล 
นิพฺพตฺเตนฺตีติ  ธมฺมา  เย  อนฺนาทโย  ฯ  เทยฺยา  จ  เต  ธมฺมา 
จาติ  เทยฺยธมฺมา  ฯ  วณฺณาทิเกติ  อารพฺภาติ  กมฺม  ฯ  วณฺโณ 
อาทิ  เยส  สทฺทาทีน  เต  วณฺณาทิกา  ฯ  กฺวจิ  สมาสาตฺยาทินา 
โก  ฯ  อาทิสทฺเทน  สทฺทคนฺธรสโผฏพฺพาน  คหณ  ฯ  อารพฺภาติ 
ปวตฺตายาติ  สมานกาลกิริยา  ฯ  ยถารหนฺติ  ทฺวาราลมฺพนานุรูป  ฯ 
ยถารหนฺติ  ปวตฺตายาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ปวตฺตายาติ  จิตฺตวีถิยาติ 
วิเสสน  ฯ  จิตฺตวีถิ...จาติ  อนนฺตรนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  จสทฺโท 
                                                อภิ.๑๘๗  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 697 

                        ปฺจมปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา    697 
 
สมุจฺจโย  ฯ  อนนฺตรนฺติ  ปวตฺตายาติ  กาลสตฺตมี  ฯ  เอก...เกติ 
อาลมฺพเนติ  วิเสสน  ฯ  เอกจิตฺตกฺขณ  อายุ  ยสฺส  ต  เอก... 
ยุก  ฯ    อาลมฺพเนติ  ปวตฺตายาติ  อาธาโร  ฯ  ปวตฺตายาติ  ปฏ-ิ 
สนฺธิยาติ  วิเสสน  ฯ  ปฏสินฺธิยาติ  ปวตฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปจฺจุ... 
พเนติ  ปวตฺตีติ  อาธาโร  ปวตฺตีติ  อุปลพฺภตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ 
อยนฺติ  สรูป  ฯ  อยนฺติ  ลงฺิคตฺโถ  ฯ  เอตฺถาติ  สงฺเขโปติ 
อาธาโร  ฯ  สงฺเขโปติ  อยนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        กสฺสจิ  มโนทฺวาเรตฺยาทิ  มโนทวฺาเร...ภวงฺคานนฺติ  วจนสฺส 
วิตฺถาโร  จ  ปฺจทฺวาเร  จาติ  ปฺจทฺวาเร  ปฏิสนธฺิยาวาติ  วจนสฺส 
วิตฺถาโร  ฯ  กสฺสจิ...ภวงฺคานนฺติ  เอตฺถ  อตีตภวงฺค  ภวงฺคจลน   
ภวงฺคุปจฺเฉโท  มโนทฺวาราวชฺชน  ปฺจ  มรณาสนฺนชวนานิ  เทฺว 
ตทาลมฺพนานิ  ตทนนฺตร  จุติจิตฺต  ปฏิสนฺธิ  จตฺตาริ  ภวงฺคานีติ 
ยถากฺกม  จิตฺตปฺวปตฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ  ปฺจทฺวาเร  จ  ปฺจ- 
วิฺาณาทีหิตฺยาทิวจเน  ปน  อตีตภวงฺค  ภวงฺคจลน  ภวงฺคุปจฺเฉโท 
ปฺจทฺวาราวชฺช  จกฺขุวิฺาณ  สมฺปฏิจฺฉนฺน  สนฺตีรณ  โวฏวน 
ปฺจ  มรณาสนฺนชวนานิ  เทฺว  ตทาลมฺพนานิ  จุติจิตฺต  ปฏิสนฺธิ- 
จิตฺตนฺติ  จิตฺตปฺปวตฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ  โสตทฺวาราทีสุป  เอเสว 
นโย  ฯ 
        [๘๗๗]  วิตฺถาโร  กตฺถ  ทฏพฺโพติ  อาห  วิตฺถาโรตฺยาทึ  ฯ 
วิตฺถาโร...ทฏพฺโพ  ปณฺฑิเตนาติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๗  
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        วิตฺถาโรติ  ทฏพฺโพติ  กมฺม  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสโส  ฯ  วิสุทฺธิ- 
มคฺเคติ  วุตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  วิภ...ยาติ  สงฺขา...ยาติ  อาธาโร  ฯ 
อฏานปฺปยุตฺโต  สมุจฺจยตฺโถ  วาสทฺโท  ฯ  โส  วิสุ...เค  วา 
สงฺขา...นาย  วาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  สงฺขา...ย  วาติ  วุตฺตาติ 
อาธาโร  ฯ  สงฺขา...ณ  อิติย  ปท  สงฺขา...ปท  ฯ  วณฺณิยติ 
เอตาย  สทฺทชาติยาติ  วณฺณนา  ปท  ฯ  สงฺขารปจฺจยาวิฺาณ- 
ปทสฺส  วณฺณนา  สงฺขา...วณฺณนา  ฯ  วุตฺตนเยนาติ  ทฏพฺโพติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๘๗๘]  ฉทฺวารคฺคหิต  กมฺมนิมตฺิต  คตินิมิตฺตฺจาติ  วจนสฺส 
สามฺเน  วุตฺตตฺตา  คตินิมิตฺตมฺป  ฉทฺวารคฺคหิต  สิยาติ  สงฺกา 
สิยา  ตสฺมา  ตนฺนิวารณตฺถ  อาห  ฉทฺวารคฺคหิตนฺตฺยาทึ  ฯ 
ฉทฺวารคฺคหิตนฺติ  วจเน  กมฺม...หิต  อิติ  วจน  ยถาสมฺภว 
สมฺภวานุรูเปน  โยเชตพฺพ  ปณฺฑิเตนาติ  ฯ 
        ฉ  จ  ตานิ  ทฺวารานิ  จาติ  ฉทฺวาร  ฉทฺวาเรน  คหิต 
ฉทฺวารคฺคหิต  ฯ  ฉทฺวาเรนาติ  คหิตนฺติ  กตฺตา  ฯ  ฉทฺวาเรนาติ 
ฉทฺวารปฺปวตฺตจิตฺเตน  ฯ  ฉนฺน  ปูรณ  ฉฏ  ฉฏฺจ  ต 
ทฺวารฺจาติ  ฉฏทฺวาร  มโนทฺวาร  ฯ  ฉฏทฺวาเรน  คหิต 
ฉฏทฺวารคฺคหิต  ฯ  กมฺมคตินิมิตฺตาน  สมฺภวสฺส  อนุรูป  ยถา- 
สมฺภว  ฯ  ฉทฺวา...วจเนติ  โยเชตพฺพนฺติ  อาธาโร  ฯ  อิติ  วจนนฺติ 
โยเชตพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ  ยถาสมฺภวนฺติ  โยเชตพฺพนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
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        [๘๗๙]  อปเร  สามฺเน  วทนฺตีติ  าเปนฺโต  อาห 
อปเรตฺยาทึ  ฯ  อปเร  ปน  อาจริยา  อวิเสสโต  ทฺวินฺน  นิมิตฺตาน 
สามฺเน  ฉทฺวารคฺคหิตนฺติ  อิท  วจน  วณฺเณนฺติ  วทนฺติ  ฯ 
        อปเรติ  วณฺเณนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสโส  ฯ 
อวิเสสโตติ  วณฺเณนฺตีติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๘๘๐]  สจฺจสงฺเขเปป  อปเรส  มตานุสาเรน  อิท  วจน 
วุตฺตนฺติ  าเปนฺโต  อาห  สจฺจตฺยาทึ  ฯ  สจฺจ...เยน  ปฺจ...เรติ 
อิท  วจน  ธมฺมปาลาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        สจฺจสงฺเขเปติ  วุตฺตนฺติ  อาธาโร  ฯ  อปสทฺโท  น  เกวล 
อภิธมฺมสงฺคเหติ  าเปติ  ฯ  เตเนว...เยนาติ  นิมิตฺตทฺวย  ฉทฺวารคฺ- 
คหิตนฺติ  อธิปฺปาเยน  ฯ  เตเนวาติ  อธิปฺปาเยนาติ  วิเสสน  ฯ 
เอวสทฺโท  คตินิมิตฺต  มโนทฺวาเรเยว  คหิตนฺติ  อธิปฺปาย  นิวตฺเตติ  ฯ 
อธิปฺปาเยนาติ  วุตฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ  อิทนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
อิตีติ  อิทนฺติ  สรูป  ฯ 
        [๘๘๑]  ปฺจทฺวาเร  จกฺขฺวาทิปฺจทฺวาเร  กมมฺ  วินา  วชฺเชตฺวา 
ทฺวิโคจเร  กมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺตสงฺขาเต  โคจรทฺวเย  สนฺธ ิ ปฏสินฺธิ- 
จิตฺต  สิยาติ  โยชนา  ฯ  อาจริยา  เตส  วจน  น  สมปฺฏิจฺฉนฺตีติ 
จ  สนฺธายาห  อฏกถายนฺตฺยาทึ  ฯ  อฏกถาย  ปน  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทวิภงฺคกถาย...อิติ  วุตฺตตฺตา  วจนโต  ตทารมฺมณาย  จ 
คตินิมิตฺตาย  จ  ปฺจ...ยตน  สุปน  ปสฺสนฺตสฺส  ชนสฺส  อาปาถ- 
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มาคตอารมฺมณ  วิย  ทิพฺพจกฺขุสฺส  อาปาถคตรูปายตน  วิย  จ 
มโน...อาจริยาติ  โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสโส  ฯ  วุตฺตสฺส  ภาโว  วุตฺตตา  ฯ  ต 
คตินิมิตฺต  อารมฺมณ  ยสสฺา  ปฏิสนฺธยิา  สา  ตทารมฺมณา  ฯ 
อฏานปฺปยุตฺโต  จสทฺโท  วุตฺตตฺตา  จ  อทสฺสิตตฺตา  จาติ 
โยเชตพฺโพ  ฯ  ปฺจทฺวาเร  ปวตฺตา  ปฺจทฺวาริกา  ปฺจ 
ทฺวาริกา  จ  สา  ปฏิสนฺธ ิ จาติ  ปฺจ...สนฺธิ  ฯ  อทสฺสิตาย  ภาโว 
อทสฺสิตตา  ฯ  มลูฏีกา  อาทิ  เยส  คนถฺาน  เต  มลูฏีกาทโย  ฯ 
อฏานปฺปยุตฺโต  จสทฺโท  วุตฺตตฺตา  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
กมฺมสฺส  พล  กมฺมพล  ฯ  อุปฏาปยเตติ  อุปฏาปต  ย 
วณฺณายตน  ฯ  วณฺโณ  เอว  อายตน  วณฺณายตน  ฯ  สุปนฺติ 
เอเตนาติ  สุปน  สุปเน  ทิฏ  อารมฺมณ  ฯ  สุป  สเย  กาเล- 
ตฺยาทินา  อิโน  ฯ  ทิพฺพฺจ  ต  จกฺขุ  จาติ  ทิพฺพจกฺขุ  ฯ 
เอวสทฺโท  ปฺจทฺวาร  นวิตฺเตติ  ฯ  โคจรสฺส  ภาโว  โคจรภาโว  ฯ 
วุตฺตสฺส  วณฺณายตนสฺส  ภาโว  วุตฺตตา  ฯ 
        อฏ...ยนฺติ  วุตฺตอทสฺสิตาติ  ทฺวเย  อาธาโร  ฯ  คตินิมิตฺตนฺติ 
อาคจฺฉตีติ  กตฺตา  ฯ  มโนทฺวาเรติ  อาปาถนฺติ  อาธาโร  ฯ  อาปาถนฺติ 
อาคจฺฉตีติ  กมฺม  ฯ  อิตีติ  วุตฺตาติ  นิทสฺสน  ฯ  วุตฺตตฺตาติ 
  น  สมฺปฏิจฉนฺตีติ  เหตุ  ฯ  ตทารมฺมณาย  จาติ  ปฺจ...ยาติ 
  วิเสสน  ฯ  ปฺจ...ยาติ  ตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อทสฺสิตตฺตาติ  น 
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สมฺปฏิจฺฉนฺตีติ  เหตุ  ฯ  มลู...ส ุ จาติ  วุตฺตาติ  อาธาโร  ฯ 
กมฺมพเลนาติ  อุปฏาปตนฺติ  กตฺตา  ฯ  อุปฏาปตนฺติ  ปท 
วณฺณายตนนฺติ  วิเสสน  ฯ  วณฺณายตนนฺติ  คจฺฉตีติ  กตฺตา  ฯ 
สุปนนฺติ  ปสฺสนฺตสฺสาติ  กมฺม  ฯ  ปสฺสนฺตสฺสาติ  อาปาถนฺติ 
สมฺปทาน  ฯ  วิย  อุปมา  ฯ  ทิพฺพจกฺขุสฺสาติ  อาปาถนฺติ  สมฺปทาน  ฯ 
วิย  อุปมา  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจโย  ฯ  มโนทฺวาเรติ  โคจราติ  ปเท 
อาธาโร  ฯ  โคจรภาวนฺติ  คจฺฉตีติ  กมฺม  ฯ  อาจริยาติ 
สมฺปฏิจฺฉนฺตีติ  กตฺตา  ฯ 
        คตินิมิตฺต...วุตฺตตฺตาติ  เอตฺถ  อธปิฺปาโย  เวทิตพฺโพ  ฯ 
ปฏิจฺจสมุปฺปาทฏกถาย  อปรสฺส  ปน  ปวีกสิณชฌฺานาทิวเสน 
ปฏิลทฺธมหคฺคตสุคติย...มโนทฺวาเร  อาปาถมาคจฺฉตีติ  วุตฺต  ฯ 
ตสฺมา  คตินิมิตฺต  มโนทวฺาเร  อาปาถมาคจฺฉตีติอาทิวจน  อภิ- 
ธมฺมสงฺคหฏีกากาเรน  วุตฺต  ฯ  จกฺขุโสตาน  อฺตรสฺมึ  กุสล- 
เหตุภูต  ปณีต  อารมฺมณ  อาปาถมาคจฺฉตีติ  จ  ปฺจทฺวาเร  วาปน 
กุสลุปฺปตฺติเหตุภูต  อารมฺมณ  อาปาถ  อาคจฺฉตีติ  จ  ปน  วจนทฺวย 
กมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺตาน  สามฺวเสน  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  อภิธมฺม- 
สงฺคหสจฺจสงฺเขเปสุ  ฉทฺวารคฺคหิต  กมฺมนิมิตฺต  คตินิมิตฺต...ลพฺภตีติ 
จ  ปฺจทฺวาเร  สยิา  สนฺธ ิ วินา  กมฺม  ทฺวิโคจเรติ  จ  วจนทฺวย 
วิภงฺคฏกถาย  อาคต  วจน  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  อภิธมฺม- 
สงฺคหาทีสุ  วุตฺตวจน  ยุชฺชเตว  ฯ  คตินิมิตฺต  หิ  ปฺจทฺวาเรป 
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อาคจฺฉเตว  ฯ  ธมฺมปทฏกถามหาวสาทีสุ  อาคตานิ  ธมฺมิกอุปาสกสฺส 
อภยทุฏคามินิราชาทีน  วตฺถูนิ  เจตฺถ  สาธกานิ  ฯ  ยมฺปน 
ฏีกาย  คตินมิิตฺต  มโนทวฺาเร  อาปาถมาคจฺฉตีติ  วุตฺตตฺตาติ  วุตฺต 
ต  วิภงฺคฏกถาย  วุตฺต  มโนทฺวาเร  คตินิมิตฺตสฺส  อุปฏาน 
สนฺธาย  วุตฺต    วุตฺตฺหิ  ตตฺถ  อปรสฺส  มรณาสนฺนสมเย 
วุตฺตปฺปการกมฺมวเสน  นรกาทีสุ  อคฺคิชาลาวณฺณาทิก  ทุคฺคตินิมิตฺต 
มโนทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉติ  ตตฺถ  ทฺวิกฺขตฺตุ  ภวงฺเค  อุปฺปชฺชิตฺวา 
นิรุทฺเธ  ต  อารมฺมณ  อารพฺภ  เอก  อาวชฺชน  มรณสฺส 
อาสนฺนภาเวน  มนฺทภูตเวคตฺตา  ปฺจ  ชวนานิ  เทฺว  ตลาลมพฺนานิ 
ตีณิ  วีถีจิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  ตโต  ภวงฺควิสย  อารมฺมณ  กตฺวา 
เอก  จุติจิตฺต  เอตฺตาวตา  เอกาทสจิตฺตกฺขณานิ  อตีตานิ  โหนฺติ 
อถ  อวเสสปฺจจิตฺตกฺขณายุเก  ตสฺมึเยว  อารมฺมเณ  ปฏิสนฺธิจิตฺต 
อุปฺปชฺชติ  อย  อตีตารมฺมณาย  จุติยา  อนนฺตรา  ปจฺจุปฺปนฺนา- 
รมฺมณา  ปฏสินฺธีติ  จ  อปรสฺส  มรณสมเย  กามาวจร- 
อนวชฺชกมฺมวเสน  มนุสฺสโลเก  มาตุกุจฺฉิวณฺณสงฺขาต  วา  เทวโลเก 
อุยฺยานกปฺปรุกฺขาทิวณฺณสงฺขาต  วา  สุคตินิมิตฺต  มโนทฺวาเร  อาปาถ 
อาคจฺฉติ  ตสฺส  ทุคฺคตินิมิตฺเต  ทสฺสิตานุกฺกเมเนว  จุติจิตฺตานนฺตร 
ปฏิสนฺธิจิตฺต  อุปฺปชชฺติ  อย  อตีตารมฺมณาย  จุติยา  อนนฺตรา 
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา  ปฏสินฺธีติ  จ  อาทิวจน  วุตฺต  ฯ  ต  คตินิมตฺิตสฺส 
เยภุยฺเยน  มโทฺวาเร  อาปาถาคมน  สนธฺาย  วุตฺต  น  จกฺขุทฺวาเร 
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อาปาถาคมนสฺส  อภาวนฺติ  ฯ  ตสฺมึ  จ  อฏกถาปาเ  มโนทฺวาเร- 
เยวาติ  เอวสทฺโท  น  ปกขิฺตฺโต  ฯ  ฏกีายฺจ  ตทารมฺมณาย  จ 
ปฏิสนฺธิยา  อทสฺสิตตฺตาติ  วุตฺต  ฯ  ต  สจฺจ  สา  ปน  คติ- 
นิมิตฺตารมฺมณา  จกฺขุทฺวริกปฏิสนฺธ ิ จกฺขุโสตาน  วา  อฺ- 
ตรสฺมินฺติอาทินา  ทสฺสิตาเยว  ฯ  ฏีกายฺจ  มูลฏีกาทีสุ  จ... 
วุตฺตตฺตาติ  วุตฺต  ฯ  ต  เยภุยฺยวเสน  วุตฺตนฺติ  คเหตพฺพ  ฯ  อปจ 
กมฺมพเลน  อุปฏาปต...โคจรภาว  คจฺฉตีติ  อิท  วจน  มูลฏกีาย 
วุตฺตนฺติ  ฏีกาจริโย  วทติ  ฯ  อิทฺจ  กมฺมพเลนาตฺยาทิวจน  มูล- 
ฏีกาย  นตฺถิ  ฯ  อาจริยปรมฺปราภตวเสน  ปน  วุตฺต  สิยา  ฯ 
สจฺจสงฺเขปฏีกายฺจ  กมฺม  คตินิมิตฺตฺจ  มโนทฺวาเรเนว  คยฺหตีติ 
วุตฺต  ฯ  กิฺจาป  อิท  วจน  คตินิมิตฺต  มโนทฺวาเรเนว  คยฺหติ 
น  จกฺขุทฺวาเรนาติ  มนสกิตฺวา  วุตฺต  ตถาป  ต  เยภุยฺยวเสน 
วุตฺตนฺติ  คเหตพฺพ  ฯ  กสมฺา  ฯ  อุปริ  ทฺวิโคจเรติ  อิท...อุปปริก-ฺ 
ขิปตฺวา  คเหตพฺพนฺติ  วกฺขมานตฺตา  ฯ  สจฺจสงฺเขปฏีกาย  ต  ทพฺิพ- 
จกฺขุโน  วิย  สุปนทสฺสนาทิกาเล  วิย  จ  มโนทฺวารสฺเสว  อุปฏาตีติ 
อฏกถาย  นยิโม  ตสฺมา  ทฺวิโคจเรติ  อิท  อฏกถาย  น  สเมติ 
อุปปริกฺขิตฺวา  คเหตพฺพนฺติ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ต  ทิพฺพจกฺขุ...นิยโมติ 
อิท  วจน  วิรทฺุธ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ทิพฺพจกฺขุโน...อุปฏาตีติ  วจนสฺส 
อภิธมฺมฏกถาย  อภาวโต  ฯ  อฏกถายฺจ  คตินิมิตฺต  มโนทฺวาเร 
อาปาถมคจฺฉตีติ  เอตฺตกเมว  อตฺถิ  ฯ  อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกายฺจ 
                                        อภิ.๑๘๗  
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กมฺมพเลน  อุปฏาปต  วณฺณายตน  สุปน  ปสฺสนฺตสฺส  วิย 
ทิพฺพจกฺขุสฺส  วิย  มโนทฺวาเรเยว  โคจรภาว  คจฺฉตีติ  มูลฏีกายฺจ 
วุตฺตนฺติ  วุตฺต  ฯ  สจฺจสงฺเขปฏีกาย  ปน  ต  ทิพฺพจกฺขุโน  วิย 
สุปนทสฺสนกาเล  วิย  จ  มโนทฺวารสฺเสว  อุปฏาตีติ  อฏกถาย 
นิยโมติ  วุตฺต  ฯ  อิท  ฏกีาย  วจนทฺวย  อฺมฺวิรุทฺธ  ฯ 
ตสฺมา  ต  คตินิมิตฺต  จกฺขุทฺวาเรป  อุปฏาตีติ  นิฏเมตฺเถว 
คนฺตพฺพนฺติ  ฯ 
        [๘๘๒]  ปจฺจุปฺปนฺนฺจาติ  วจเน  โจทน  เปนฺโต  อาห 
ปจฺจุปฺปนฺนนฺตฺยาทึ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  เอตฺถ  วจเน  คติ...วุตฺต 
อิติ  โจทนา  สิยาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  คตินิมิตฺต  ตาว  ปม  ปจฺจุ... 
อธิปฺเปต  ปณฺฑิเตน  อิติ  ตสฺมา  จุติ...เนหิ  คหิตสฺส  กมฺม- 
นิมิตฺตสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนภาโว  กถ  สมภฺวตีติ  โยชนา  ฯ 
        ปจฺจุปนฺนฺจ  ต  อาลมฺพนฺจาติ  ปจฺจุ...พน  ฯ  ยชฺุชติ  ฯ 
กสฺมา  ฯ  อนนฺตร  อุปฺปชฺชมานภเว  อนุภวิตพฺพสฺส  อุปภฺุชิตพฺพสฺส 
ทฺวาเรสุ  อาคจฺฉนฺตสฺส  คตินิมิตฺตสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนภาวโต  ฯ 
กิสฺมิฺจิ  โปฏเก  กมฺมนมิิตฺตนฺติ  ปนสทฺทรหิตปาโป  อตฺถ ิ ฯ 
ปฏิ...เสวาติ  ปุพฺเพ  กตสฺส  ปฏิสนฺธิชนกกมฺมสฺส  ฯ  ปฏิสนฺธึ  ชนิยตีติ 
ปฏิสนฺธิชนก  ย  กมฺม  ฯ  ปฏิสนฺธิชนกฺจ  ต  กมฺมฺจาติ  ปฏิ... 
กมฺม    ฯ  เอวสทฺโท  ปฏสินฺธิอชนก  นิวตฺเตติ  ฯ  นิมิตฺต  การณ  หุตฺวา 
ภวตีติ  นิมิตฺตภูต  ย  กมมฺนิมิตฺต  ฯ  กถสทฺโท  ปฏิเสธสทิโส  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๘  
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จุติยา  อาสนฺนานิ  จุติอาสนฺนานิ  จุติอาสนฺนานิ  จ  ตานิ  ชวนานิ 
จาติ  จุติ...นานิ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  อิติ  ภาโว  นาม  ปจฺจุปฺปนฺน- 
ภาโว  ฯ 
        เอตฺถาติ  ปท  อาธาโร  ฯ  คตินิมตฺตนฺติ  ยุชฺชตีติ  กตฺตา  ฯ 
ตาวาติ  ยุชฺชตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพนนฺติ  คติ- 
นิมิตฺตนฺติ  วิเสสน  ฯ  กมมฺนิมิตฺตนฺติ  อธิปฺเปตนฺติ  กมฺม  ฯ  ปฏ.ิ.. 
เสวาติ  นิมิตฺตาติ  สมฺปทาน  ฯ  นิมิตฺตภูตนฺติ  กมฺมนิมิตฺตนฺติ 
วิเสสน  ฯ  อธิปฺเปตนฺติ  กมฺมวาจก  กิตปฺท  ฯ  อิตีติ  สมฺภวตีติ 
เหตุ  ฯ  กถนติฺ  ปุจฺฉา  ฯ  ตสฺสาติ  ภาโวติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  จุติ 
...หีติ  คหิตาติ  กตฺตา  ฯ  คหิตสฺสาติ  วิเสสน  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนภาโวติ 
สมฺภวตีติ  กตฺตา  ฯ 
        กมฺมนมิิตฺต  ปุพฺเพ  กตสฺส  ปฏสินฺธิชนกกมมฺสฺเสว  การณภูต 
อธิปฺเปต  ตสฺมา  กมฺมนมิิตฺต  มรณาสนฺนชวเนหิ  คหิต  ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนภูต  น  ภวติตฺยาธิปฺปาโย  ฯ 
        [๘๘๓]  จุติอาสนฺนชวนาน  อารมฺมณภูตสฺส  กมฺมนิมิตฺตสฺส 
ปจฺจุปฺปนฺนภาโว  โหตุ  โก  โทโสติ  โจทน  สนฺธายาห  น 
หิตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  ตเทว  จุติอาสนฺนชวนสงฺขาต  กมฺม 
อารมฺมณุปฏาปก  ปฏิสนฺธิยา  อารมฺมณสฺส  อุปฏาปก  ภเวยฺย 
ตเทว  ปฏิสนฺธิชนก  น  ภเวยฺย  กสฺมา  อุป...วโต  ปุนปฺปุน 
ปวตฺติอภาวโต  ตณฺหาย  อน...ตา  จ  มรณาสนฺนสฺสาติ  โยชนา  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๘  
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        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  ตเทว...กนฺติ  มรณาสนฺนสฺส  ชวน 
สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  เอวสทฺโท  จุติอาสนฺนวีถิโต  ปรุมิปฺปวตฺต  ปฏ-ิ 
สนฺธิชนนสมตฺถชวน  นวิตฺเตติ  ฯ  อารมฺมณ  อุปฏาเปตีติ  อารมฺ- 
มณุปฏาปก  ย  ชวน  ฯ  เหตุกตฺตุสาธน  ฯ  ตเทวาติ  มรณา- 
สนฺนชวน  ฯ  ปฏิสนฺธึ  ชเนตีติ  ปฏิสนธฺิชนก  ย  ชวน  ฯ  ตเทว 
ชนกนฺติป  ฯ  ชนกนฺติ  ปฏิสนฺธิชนก  ฯ  ปุรโิมว  ยตฺุโต  ฯ  อุป- 
จิยิตฺถาติ  อุปจิต  ย  กมฺม  ปุคฺคเลน  อุปจิยิตฺถ  ปุนปฺปุน 
ปวตฺติยิตฺถ  อิติ  ตสฺมา  ต  กมฺม  อุปจิต  ฯ  อุปจิตสฺส  ภาโว 
อุปจิตภาวโว  ฯ  อภวน  อภาโว  ฯ  อุปจิตภาวสฺส  อภาโว  อุป... 
ภาโว  ฯ  อสฺสาทิยิตฺถาติ  อสฺสาทิต  ย  กมฺม  ตณฺหาย  อารมฺมณ- 
กรณวเสน  อสฺสาทิยิตฺถ  อิติ  ตสฺมา  ต  กมฺม  อสฺสาทิต  ฯ 
น  อสฺสาทิต  อนสฺสาทิต  อนสฺสาทิตสฺส  ภาโว  อน...ตตฺต  ฯ 
จสทฺโท  เหตุทฺวย  สมุจฺจโย  ฯ 
        นาติ  ภเวยฺยาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ตเทวาติ  ภเวยฺยาติ  กตฺตา  ฯ 
อาร...ปกนฺติ  ตเทวาติ  วิเสสน  ฯ  ตเทวาติ  ภเวยฺยาติ  กตฺตา  ฯ 
ปฏิสนฺธิชนกนฺติ  ตเทวาติ  วิเสสน  ฯ  อุป...ตา  จาติ  ทฺวย  ฯ 
ภเวยฺยาติ  เหตุ  ฯ 
        [๘๘๔]  อุป...วโตติ  วจน  ทฬฺห  กาตุ  อุปจิต  ลทฺธา- 
เสวนเมว  กมฺม  ปฏิสนฺธ ึ เทตีติ  าเปนฺโต  อาห  กฏตฺตาตฺยาทึ  ฯ 
หิ  สจฺจ  กฏ...อิติ  วจนโต...กฑฺฒติ  เทตีติ  โยชนา  ฯ 
                                        อภิ.๑๘๘  
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        กริยิตฺถาติ  กต  ย  กมฺม  สตฺเตน  กริยิตฺถ  อิติ  ตสฺมา 
ต  กมฺม  กต  ฯ  กตสฺส  ภาโว  กฏตฺต  ฯ  จสทฺเทน  ตสฺส  ฏ  ฯ 
อุปจิยิตฺถาติ  อุปจิต  ย  กมฺม  สตฺเตน  ฯ  อุปจิตสฺส  ภาโว 
อุปจิตตฺต  ฯ  หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  วจิยเต  วจน  ภาวสาธน  ฯ 
ปุนปฺปุน  ลทฺธ  อาเสวน  เตน  กมฺเมน  ต  ปุนปฺปนุลทฺธาเสวน  ฯ 
ปุนปฺปุนนฺติป  ฯ  เอวสทฺโท  อลทฺธาเสวน  นิวตฺเตติ  ฯ 
        อิตีติ  ปท  วจนโตติ  นิทสฺสน  ฯ  วจนโตติ  อากฑฺฒตีติ 
เหตุ  ฯ  ปุน...เมวาติ  กมฺมนฺติ  วิเสสน  ฯ  กมฺมนฺติ  อากฑฺฒตีติ 
กตฺตา  ฯ  ปฏิสนฺธินฺติ  อากฑฺฒตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๘๘๕]  อนสฺสาทิตตฺตาติ  วจน  ทฬฺห  กาตุ  กตุปจิตมฺป 
กมฺม  ตณฺหาย  อสฺสาทิตเมว  วิปาก  เทตีติ  ญาเปนฺโต  อาห 
ปฏิตฺยาทึ  ฯ  ปฏิสมฺภิทา...จิตมฺป...ตณฺหาย  อสฺสาทิตเมว  กมฺม 
วิปาก  อภินิปฺผาเทติ  ฯ 
        จสทฺโท  วิเสสาภิธานารมฺโภ  ฯ  ทฺวินฺน  เหตูนนฺติ  กตกมฺมสฺส  ต 
กมฺม  อารพฺภ  อสฺสาทวเสน  ปวตฺตชวนสมฺปยุตฺเต  โลภโมหเหตุโย 
สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  อปสทฺโท  กุสลกมฺมสฺส  ชวนกฺขเณ  ติณฺณ 
เหตูน  ปจฺจยาติ  วจน  อเปกฺขติ  ฯ  สเหตุกา  จ  สา  ปฏิสนฺธิ  จาติ 
สเห...ธิกา  ฯ  วุตฺตาย  ภาโว  วุตฺตตฺต  ฯ  อุปจยน  ปุนปฺปุน 
ปวตฺตน  อุปจิต  ฯ  สตฺเตน  กต  อุปจิต  ยสฺส  กมมฺสฺส  ต 
กตุปจิต  ฯ  อปสทฺโท  ครหตฺโถ  ฯ  อสฺสาทิยิตฺถาติ  อสฺสาทิต  ย 
กมฺม  ฯ  เอวสทฺโท  อนสฺสาทิต  นิวตฺเตติ  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๘  
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        ปฏิ...เคติ  วุตฺตตฺตาติ  อาธาโร  ฯ  นิกนฺติกฺขเณติ  เหตูนนฺติ 
อาธาโร  ฯ  ทฺวินฺนนฺติ  เหตูนนฺติ  วิเสสน  ฯ  เหตูนนฺติ  ปจฺจยาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  ปจฺจยาปติ  ปวตฺตายาติ  เหตุ  ฯ  สเห...ยาติ 
วุตฺตตฺตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วุตฺตตฺตาติ  อภินิปฺผาเทตีติ  เหตุ  ฯ 
กตุปจิตมฺปติ  กมฺมนฺติ  วิเสสน  ฯ  กมมฺนฺติ  อภินิปฺผาเทตีติ  กตฺตา  ฯ 
ตณฺหายาติ  อสฺสาทิตเมวาติ  กตฺตา  ฯ  อสฺสาทิตเมวาติ  กมฺมนฺติ 
วิเสสน  ฯ  วิปากนฺติ  อภินิปฺผาเทตีติ  กมฺม  ฯ 
        [๘๘๖]  มรณาสนฺนกาเล  ปวตฺตชวนานิ  ปุนปฺปุน  ลทฺธาเสวนานิ 
ตณฺหาย  อสฺสาทิตานิ  ปน  โหนฺตีติ  าเปนฺโต  อาห  ตทา 
จตฺยาทึ  ฯ  ตทา  ตสฺมึ  จุติอาสนฺนกาเล...ชวนานิ  ปุน...นานิ 
กถ  สิยุ  ตานิ  จุติอาสนฺนนชวนานิ  ตทา  ตสมึ  จุติอาสนฺนกาเล 
อสฺสาทนภูตาย  ตณฺหาย  ปรามฏานิ  คหิตานิ  กถฺจ  สิยุนฺติ 
โยชนา  ฯ 
        จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  สมานา  วีถ ิ สมานวีถิ  ฯ  ปุนปฺปนุ 
ลทฺธ  อาเสวน  เยหิ  ชวเนหิ  ตานิ  ปนุ...นานิ  ฯ  กถสทฺโท 
ปฏิเสธวาจโก  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  ปรามสิตานิ  คหิตานีติ 
ปรามฏานิ  ยานิ  ชวนานิ  ฯ 
        ตทา  จาติ  ปวตฺตมานานีติ  กาลสตฺตมี  ฯ  ปฏิสนฺธิยาติ 
สมานาติ  ปเท  สหโยคตติยา  ฯ  สมานวีถิยนฺติ  ปวตฺตมานานีติ  อาธาโร  ฯ 
วิย  อุปมา  ฯ  ปวตฺตมานานีติ  จุติ...นานีติ  วิเสสน  ฯ  จุติ... 
                                        อภิ.๑๘๘  
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นานีติ  สิยุนฺติ  กตฺตา  ฯ  กถนฺติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ปุน...นานีติ  จุติ... 
นานีติ  วิเสสน  ฯ  กถฺจาติ  สิยุนฺติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ตานีติ  สิยุนฺติ 
กตฺตา  ฯ  ตทาติ  ปรามฏานีติ  กาลสตฺตมี  ฯ  ตณฺหายาติ 
ปรามฏานีติ  กตฺตา  ฯ  ปรามฏานีติ  ตานีติ  วิเสสน  ฯ 
        [๘๘๗]  กฏตฺตา  อุปจิตตฺตาติ  ปาลิย  วุตฺตการณโต  อฺมฺป 
การณ  อฏกถาย  วุตฺตนติฺ  าเปนฺโต  อาห  อปจาตฺยาทึ  ฯ 
อปส  อปโร  นโย  เวทิตพฺโพ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน...น  โหติ  กสฺมา 
ปริ...วโต  อิติ  วจน  อฏกถาย  อาจริเยน  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        อปจาติ  ปุพฺพนยปรจฺิจาคตฺเถ  นปิาโต  ฯ  จุติยา  อาสนฺน 
จุติอาสนฺน  จุติอาสนฺเน  ปวตฺตานิ  จุติ...ตานิ  ฯ  ปฺจทฺวาเร 
ปวตฺตานิ  ปฺจทฺวาริกานิ  ปฺจทฺวาริกานิ  จ  ตานิ  ชวนานิ  จาติ 
ปฺจ...นานิ  ฯ  ปฺจทฺวาเร  ปวตฺต  ปฺจทฺวาริก  ปฺจทฺวาริกฺจ 
ต  กมฺมฺจาติ  ปฺจ...กมมฺ  ฯ  จสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ 
ปฏิสนฺธึ  นิพฺพตฺเตตีติ  ปฏิ...ตก  ย  กมฺม  ฯ  ปร ิ สมนฺตโต  นตฺถิ 
พล  เอตสฺส  กมฺมสฺสาติ  ปริทุพฺพล  ปริทุพฺพลสฺส  ภาโว  ปร ิ
...ภาโว  ฯ  อฏกถายนฺติ  กมฺมนิมิตฺต...อารมฺมณ  โหตีติ 
อฏกถาย  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  กมฺมนิมิตฺต...อารมฺมณ  โหตีติ 
อิท  วจน  ปฏิจฺจสมุปฺปาทฏกถาย  วุตฺต  อปรสฺส  มรณสมเย 
ปฺจนฺน  ทฺวาราน  อฺตรสฺมึ  ราคาทิเหตุภูต  หีนารมฺมณ 
อาปาถ  อาคจฺฉติตฺยาทิวจน  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ปฺจทฺวาริกกมฺมฺจ 
                                                อภิ.๑๘๘  
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...ทุพฺพลภาวโตติ  อิท  วจน  าณวตฺถุวิภงฺคฏกถาย  นตฺถ ิ ฯ 
อฏกถายมฺปน  สพฺพมฺป  เหต  กุสลากุสลกมฺมปฏิวิชานนาทิวจน- 
ปริโยสาน  กจฺิจ  มโนทฺวาริกจิตฺเตเนว  โหติ  น  ปฺจทฺวาริก- 
จิตฺเตนาติ  สพฺพสฺส  เจตสฺส  กิจฺจสฺส  กรเณ  สห  ชวนานิ  วีถ-ิ 
จิตฺตานิ  ปกขิฺตฺตานีติ  อิท  วจน  อตฺถิ  ฯ  ปฺจทฺวาริกกมฺมฺจ... 
ปริทุพฺพลภาวโตติ  อิท  วจน  ปน  อฏกถาย  วุตฺเต  สพฺพมฺป 
เหตนฺติอาทิวจเน  อธิปฺปาย  คเหตฺวา  อเนน  สุมงฺคลาจริเยน 
อธิปปฺปายวเสน  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ 
        ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  กมฺม...ตนฺติ  วิเสสน  ฯ  กมฺมนิมิตฺตนฺติ 
โหตีติ  ปกติกตฺตา  ฯ  จุติ...นนฺติ  ปฺจ...นนฺติ  วิเสสน  ฯ 
ปฺจ...นนฺติ  อารมฺมณนฺติ  สมฺปทาน  ฯ  อารมฺมณนฺติ  โหตีติ 
วิกติกตฺตา  ฯ  ปฺจ...มฺจาติ  โหตีติ  กตฺตา  ฯ  ปฏิ...ตกนฺติ 
ปฺจ...กมฺมนฺติ  วิเสสน  ฯ  นาติ  ปฏิเสโธ  ฯ  ปริ...โตติ  น  โหตีติ 
เหตุ  ฯ  อิท  วจนนฺติ  วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  อฏกถายนฺติ  วุตฺตนฺติ 
อาธาโร  ฯ  อิตีติ  โจทนาติ  สรูป  ฯ  โจทนาติ  สิยาติ  กตฺตา  ฯ 
        [๘๘๘]  สจฺจเมตนฺตฺยาทิ  วิสชฺชน  ฯ  เอต  ตยา  วุตฺตวจน 
สจฺจ  าตกาทีหิ...วโส  ตตฺถ  ปุปฺผาทีสุ  วณฺณาทิก...ภูเตน 
กมฺมนิมิตฺเตน  สห...ภาเวน  อนุรุทฺธาจริเยน  วุตฺต  ฯ 
        เอตนฺติ  กมฺมนิมิตฺต  ปฏิสนฺธชินกกมฺมสฺส...ภเวยฺยาติ  วจน  ฯ 
าตโก  อาทิ  เยส  เต  าตกาทโย  ฯ  อุปฏาปยึสูติ๑ 

๑.  อุปฏาปยสูึติ  ภเวยฺย  ฯ  เหตุกมฺมวาจกมิท  ฯ 

                                                อภิ.๑๘๘  
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อุปฏาปตานิ  ยานิ  วตฺถนูิ  ชเนหิ  ฯ  ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ  ฯ  ปุปฺผ 
อาทิ  เยส  คนฺธาทีน  ตานิ  ปุปฺผาทีนิ  ฯ  สนฺนิธิยนฺเต  อาธารยนฺเตติ 
สนฺนิหิตานิ  ยานิ  ปุปฺผาทีนิ  ฯ  สนฺนปิุพฺโพ  ธา  ธารเณ  พุธคมาทิ 
กฺวจิ...คมา  จ  ธสฺส  โห  ยถาคมมิกาโร  ฯ  เอวสทฺโท  นิรุทฺธ 
นิวตฺเตติ  ฯ  มริยเต  มรณ  ฯ  สมฺภวน  ปวตฺตน  สมฺภโว  ฯ 
มรณสฺส  สมภฺโว  มรณสมฺภโว  ฯ  วณฺโณ  อาทิ  ยสฺส  สทฺท- 
คนฺธาทิโน  โส  วณฺณาทิโก  ฯ  อาทิสทฺเทน  สทฺทคนฺธรสโผฏพฺพาน 
คหณ  ฯ  จุติยา  อาสนฺนา  จุติอาสนฺนา  จุติอาสนฺนา  จ  สา  วีถ ิ
จาติ  จุติ...วีถ ิ ฯ  ปุเร  ปวตฺโต  ปุรโิม  ปุริโม  จ  โส 
ภาโค  จาติ  ปุริมภาโค  ปริมภาเค  ปวตฺตึสูติ  ปุริ...ตานิ  ฯ 
ชนยเต  ชนน  ปฏิสนฺธิยา  ชนน  ปฏิ...นน  ปฏิสนธฺิชนเน 
สมตฺถานิ  ปฏิ...ถานิ  ฯ  มโนทฺวาริกานิ  จ  ตานิ  ชวนานิ  จาติ  มโน 
...นานิ  ฯ  อารมฺมณฺจ  ต  ภูตฺจาติ  อารมฺมณภูต  ฯ  สเมตีติ 
สมาน  ย  นมิิตฺต  จุติอาสนฺนชวนารมฺมณภูต  ปจฺจุปฺปนฺน  กมมฺ- 
นิมิตฺต  ฯ  สมานสฺส  ภาโว  สมานตฺต  ฯ  สนฺตน  ปพนฺธน  สนฺตติ 
เอกา  สนฺตติ  เอกสนฺตติ  เตน  อารมฺมเณน  เอกสนฺตติ  ตเทกสนฺตติ  ฯ 
เตน  มโนทฺวาริกชวนาน  อารมฺมณภูเตน  กมฺมนิมิตฺเตน  เอกสนฺตติ- 
ตฺยตฺโถ  ฯ  ปตตีติ  ปติต  ย  กมฺมนิมิตฺต  ฯ  จุติอาสนฺนชวเนหิ 
คหิต  จุติ...หติ  ฯ  อปสทโฺท  อรุจโน  ฯ  กมฺมนิมิตฺต  อิติ  ภาโว 
นาม  กมฺมนมิิตฺตภาโว  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๘  
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        สจฺจนฺติ  เอตนฺติ  วิเสสน  ฯ  เอตนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ญาต- 
กาทีหีติ  อุป...สูติ  กตฺตา  ฯ  อุป...สูติ  ปุปฺผาทีสูติ  วิเสสน  ฯ 
ปุปฺผาทีสูติ  สนฺนิ...วาติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  สนฺน.ิ..วาติ  สมฺภวโตติ 
ลกฺขณ  ฯ  มร...วโตติ  สมานตฺตาติ  เหตุ  ฯ  ตตฺถาติ  วณฺณา- 
ทิกนฺติ  อาธาโร  ฯ  วณฺณาทิกนฺติ  อารพฺภาติ  กมฺม  ฯ  อารพฺภาติ 
ปวตฺตานนฺติ  สมานกาล  ฯ  จุติ...ถโิตติ  ปุริมาติ  อปาทาน  ฯ 
ปุริ...ถานนฺติ  ทฺวย  มโนทฺวา...นนฺติ  วิเสสน  ฯ  มโน...นนฺติ 
อารมฺมณาติ  สมฺปทาน  ฯ  อาร...นาติ  กมฺม...นาติ  วิเสสน  ฯ 
กมฺม...นาติ  สหาติ  สหโยโค  ฯ  สหาติ  สมานาติ  วิเสสน  ฯ 
สมานตฺตาติ  วุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  ตเท...ยนฺติ  ปติตนฺติ  อาธาโร  ฯ 
ปติต...ปนฺนนฺติ  ตย  วณฺณาทิกนฺติ  วิเสสน  ฯ  วณฺณาทิกนฺติ 
วุตฺตนฺติ  กมฺม  ฯ  กมฺม...นาติ  วุตฺตนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
        [๘๘๙]  อตฺตโน  วจน  อาจริยวจเนน  สมตฺเถนฺโต  อาห  เอวนฺ- 
ตฺยาทึ  ฯ  เอวฺจ  อธิปฺปาย  มนสิกตฺวา  ปฺจ...พฺพ  อิติ  วจน 
อานนฺทาจริเยน  ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺคฏีกาย  วุตฺตนฺติ  โยชนา  ฯ 
        เอวนฺติ  กตฺวาติ  กมมฺ  ฯ  จสทฺโท  วากฺยารมฺโภ  ฯ  กตฺวาติ 
วุตฺตนฺติ  ปุพฺพกาเล  ฯ  อาน...นาติ  วุตฺตนฺติ  กตฺตา  ฯ  อิติ  วจนนฺติ 
วุตฺตนนฺติ  กมฺม  ฯ 
        [๘๙๐]  ปฺจทฺวาเร...อุปฺปนฺน  ตสทิสฺจ  ปณฺฑิเตน 
ทฏพฺพ  ฯ 
                                        อภิ.๑๘๙  
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        ปฺจทฺวาเรติ  อาปาถนฺติ  อาธาโร  ฯ  จสทฺโท  ฏีกาย  อตฺถ ิ
มูลฏีกาย  ปน  นตฺถ ิ ฯ  อาปาถนฺติ  อาคจฺฉนฺตนฺติ  กมฺม  ฯ 
อาคจฺฉนฺตนฺติ  กมฺมนิมิตฺตนฺติ  วิเสสน  ฯ  กมฺมนมิิตฺตนฺติ 
ทฏพฺพนฺติ  กมฺม  ฯ 
        อาส...ติยนฺติ  จุติกาลาสนฺนกตสฺส  กมฺมสฺส  อารมฺมณ- 
สนฺตาเน  ฯ  อาสนฺเน  กต  อาสนฺนกต  ฯ  อาสนฺนกตฺจ  ต 
กมฺมฺจาติ  อาสนฺนตกมฺม  ฯ  อารมฺมณสฺส  สนฺตติ  อาร...ตติ  ฯ 
อาสนฺนกตกมฺมสฺส  อารมฺมณสนฺตติ  อาส...สนฺตติ  ฯ 
        อาส...ยนฺติ  อุปฺปนฺนนฺติ  อาธาโร  ฯ  อุปฺป...สนฺติ  ทฺวย 
กมฺมนิมิตฺตนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        อุปฺปชชฺตีติ  อุปฺปนนฺ  ย  นิมิตฺต  ฯ  ตสทิสนฺติ  ยถาวุตฺต- 
กมฺมารมฺมณสทิส  ฯ  เตน  ยถาวุตฺตกมฺมารมฺมเณน  สทิส  ตสทิส  ฯ 
จุติกาลาสนฺนกตกมฺมสฺส  อารมฺมเณน  สทิสนฺตฺยตฺโถ  ฯ  จสทฺโท 
อุปฺปนฺนฺจ  ตสทิสฺจาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ  จสทฺโท  มลูฏีกาย 
อตฺถิ  อิธ  ปน  นตฺถ ิ ฯ  ตสทิสนฺตีติ  ปน  อตฺถ ิ ฯ  ต  มลูฏีกาย 
น  สเมติ  ฯ 
        [๘๙๑]  ยถารหนฺติ  ปมทุติยตติยจตุตฺถาน  อนุรูปนฺติ  อตฺเถ 
สงฺกา  สิยา  ตสฺมา  ตสฺสตฺถ  าเปนฺโต  อาห  ยถาตฺยาทึ  ฯ 
ยถารหนฺติ  ปน  ฯ 
        ทุติ...นนฺติ  ปฏิสนฺธนีนฺติ  วิเสสน  ฯ  ปฏิสนธฺีนนฺติ 
อนุรูปโตติ  สมฺปทาน  ฯ  อนุรูปโตติ  อาลมฺพนนฺติ  ตติยาวิเสสน  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๙  
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        [๘๙๒]  ทฺวินฺน  คาถาน  สมฺพนฺธ  าเปนฺโต  อาห  อารุปฺป- 
จุติยาตฺยาทึ  ฯ  อารุปฺป...สนฺธิโย  โหนฺติ  กสฺมา  อุปรุ... 
อนายูหนโต  อนารมฺมณโต  อุปจาร...ภาวโต  ตสฺส  อุปจารช-ฺ 
ฌานสฺส  วิปาก...สนฺธโิย  สิยุนฺติ  โยชนา  ฯ 
        อารุปฺปจุติยาติ  ปรนฺติ  อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ  โหนฺตีติ  กิริยา- 
วิเสสน  ฯ  เหฏ ิ...ชิตาติ  อารุ...สนฺธโิยติ  วิเสสน  ฯ  อา...ธิโยติ 
โหนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อุป...ปนนฺติ  อุปรปุริอรูปสตฺตาน  ฯ  นตฺถ ิ
รูป  เตส  พฺรหฺมานนฺติ  อรูป  ฯ  อุปรปุริ  ตเล  นิพฺพตฺตา  อรูป 
อุป...รูป  ฯ  อุป...ปนนฺติ  อนา...โตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เหฏ ิ... 
สาติ  อายูหนานิ  กมฺม  ฯ  เหฏา  ปวตฺต  เหฏ ิม  เหฏ ิมฺจ 
เหฏ ิมฺจ  เหฏ ิมเหฏ ิม  เหฏ ิมเหฏ ิมฺจ  ต  กมฺมฺจาติ 
เห...กมฺม  ฯ  อนา...โตติ  โหนฺตีติ  เหตุ  ฯ  อูหิยเต  อารภิยเต 
อูหน  ฯ  อูห  วิตกฺเก  นนทฺาทีหิ  ยุ  ฯ  น  อูหน  อนายูหน  ฯ 
มชฺเฌ  ยาคโม  ฯ  สมีเป  จรติ  ปวตฺตตีติ  อุปจาร  ย  จิตฺต  ฯ 
ฌานสฺส  อุปจาร  อุปจารชฺฌาน  กามาวจรกุสล  ฯ  ปนสทฺโท 
วิเสสตฺโถ  ฯ  พล  เอตสฺส  อุปจารสฺส  อตฺถีติ  พลว  พลวสฺส 
ภาโว  พลวภาโว  ฯ  วิปากา  จ  เต  ภูตา  จาติ  วิปากภูตา  ฯ 
ตโย  เหตู  ยาส  ปฏิสนฺธีน  ตา  ติเหตุกา  ฯ  อุป...สาติ  ภาโวติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  พล...โตติ  โหนฺตีติ  เหตุ  ฯ  ตสฺสาติ  วิปากาติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  วิปา...ตา  ติเหตุกาติ  ทฺวย  ปฏิสนฺธิโยติ  วิเสสน  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๙  
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กาเมติ  กามภเว  ปฏิสนธฺิโยติ  อาธาโร  ฯ  ปฏิสนฺธิโยติ  โหนฺตีติ 
กตฺตา  ฯ  รูป...ยาติ  ปรนฺติ  อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ  สยิุนฺติ 
กิริยาวิเสสน  ฯ  อเหตุกรหิตาติ  ทุเห...สนฺธิโยติ  วิเสสน  ฯ 
อเหตุรหิตาติป  ฯ  กสทโฺท  ฏีกาย  ปกขิฺตฺโต  ฯ  อุป...นาติ  สิยนฺุติ 
ตติยาวิเสสน  ฯ  อุปจารชฌฺานสฺส  อานุภาโว  อุป...ภาโว  ฯ  อุป 
...ภาเวเนวาติป  ฯ  เอวสทฺโท  อฺสฺสานุภาว  นิวตฺเตติ  ฯ  ทุเห 
...โยติ  สิยุนติฺ  กตฺตา  ฯ  ทุเหตุกา  จ  ติเหตุกา  จ  ทุ...ตุกา 
ทุเห...ตุกา  จ  ตา  ปฏิ...โย  จาติ  ทุเห...ธิโย  ฯ  กาเมติ 
ติเหตุมฺหาติ  อาธาโร  ฯ  ติเหตุมฺหาติ  จุติโตติ  วิเสสน  ฯ  จสทโฺท 
ฏีกาย  ปกฺขิตฺโต  ฯ  กามติเหตุมฺหาติ  โปฏเก  กาเม  ติเหตุ 
กามติเหตูติ  วิคฺคโห  ฯ  กาเม  ติเหตุมฺหาติป  ฯ  จุติโตติ  ปรนฺติ 
อปาทาน  ฯ  ปรนฺติป  สิยนฺุติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  สพฺพา...ปนฺนาติ 
ทฺวย  อเห...โยติ  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  ฏีกาย  ปกฺขิตฺโต  ฯ 
เอวสทฺโท  เอกเทส  นิวตฺเตติ  ฯ  กาโม  จ  รูโป  จ  อรโูป  จ  กาม 
...รูปา  กามรปูารูปา  จ  เต  ภวา  จาติ  กาม...ภวา  กาม 
...ภเวสุ  ปริยาปนฺนา  กาม...ปนฺนา  ฯ  ยถารหนฺติ  สิยุนฺติ  กิรยิา- 
วิเสสน  ฯ  อเห...โยติ  สิยนฺุติ  กตฺตา  ฯ  อเหตุกา  อาทิ  ยาส 
ปฏิสนฺธีน  ตา  อเหตุกาทโย  อเหตุกาทโย  จ  ตา  ปฏิสนฺธิโย  จาติ 
อเห...ธิโย  ฯ  ทุเหตุกา  จ  อเหตุกา  จ  ทุเหตุกาเหตุกา  ทุเหตุกา- 
เหตุกา  จ  ตา  จุติโย  จาติ  ทุเห...จุติโย  ฯ  ทุเห...ติโตติ 
                                                อภิ.๑๘๙  
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ปรนฺติ  อปาทาน  ฯ  ปรนฺติ  สิยุนฺติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  กาเมเสฺววาติ 
ภเวสูติ  วิเสสน  ฯ  เอวสทฺโท  รูปภว  นิวตฺเตติ  ฯ  ติเห...โยติ 
สิยุนฺติ  กตฺตา  ฯ  ติเหตุ  อาทิ  ยาส  ตา  ติเหตุกาทโย  ติเหตุ- 
กาทโย  จ  ตา  ปฏิสนฺธิโย  จาติ  ติเห...ธิโย  ฯ 
        [๘๙๓]  ปฏิสนฺธ ิ จ  นิโรโธ  จ  ปฏิสนฺธินิโรธา  เต 
อนนฺตรโตติ  นิเสเธนฺโต  อาห  ปฏิสนธฺิตฺยาทึ  ฯ 
        ปฏิสนธฺิยาติ  นิโรธสฺสาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  นโิรธสฺสาติ  อนนฺตร- 
โตติ  สมฺพนโฺธ  ฯ  อนนฺตรโตติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ  ปฏ.ิ..โตติ  ปภูตีติ 
อปาทาน  ฯ 
        นิรชฺุฌน  นิโรโธ  ปฏิสนฺธิยา  นิโรโธ  ปฏิ...โรโธ  ปฏ ิ
...ธสฺส  อนนฺตร  ปฏิ...ตร  ฯ 
        [๘๙๔]  ตเทว  จิตฺตนฺติ  เอตฺถ  ปฏิสนฺธิจิตฺตเมว  มุขฺยโต 
ภวงฺคภูตนฺติ  สงฺกา  สิตา  ตสฺมา  ต  นวิตฺเตนฺโต  อาห  ตเทว- 
ตฺยาทึ  ฯ  ตเทว  จิตฺตนฺติ  ปน  ฯ  ตส...ตาย  เตน  ปฏิสนฺธ-ิ 
จิตฺเตน  สทิสตาย  ภวงฺคจิตฺตสฺส  ตโว...ตา  ปฏิสนฺธีติ  โวหาร 
ปตฺตตฺตา  ตเทว  จิตฺต  ฯ 
        เตน  ปฏิสนฺธิจิตฺเตน  สทิส  ตสทิส  ตสทิสสฺส  ภาโว 
ตสทิสตา  ฯ  โวหรณ  กถน  โวหาโร  ฯ  ต  จิตฺต  อิติ  โวหาโร 
ตโวหาโร  ตโวหาร  ปชฺชติี  ตโวหารปตฺต  ย  จิตฺต  ฯ  ปท 
ปาปุณเน  ฯ  ตโวหารปตฺตสฺส  ภาโว  ต...ปตฺตตฺต  ฯ  ปุพฺเพ 
นิคฺคหิตาคโม  ฯ  ตพฺโพหาร  อิตฺยป  ฯ  โสเยวตฺโถ  ฯ  ทฺวิตฺต  ฯ 
                                                อภิ.๑๘๙  
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        ตสทิสตายาติ  ปตฺตาติ  ปเท  เหตุ  ฯ  ตโว...ตาติ  ตเทวาติ 
เหตุ  ฯ  ตเทว  จิตฺตนฺติ  ปวตฺตตีติ  กตฺตา  ฯ 
        [๘๙๕]  กิมิวาติ  อาห  ตานิตฺยาทึ  ฯ  ตานิ...นีติ  ปโยเค 
ยถา  วิยาติ  โยชนา  ฯ 
        อุสนฺติ  โรค  ทหนฺตีติ  โอสถานิ  ยานิ  เภสชฺชานิ  ฯ  อุส 
ทาเห  สมาทีหิ  ถมา  ถ  อฺเสุ  จ  อุสฺโส  ฯ  โอสธานีติป  ฯ 
โท  ธสฺส  จาติ  จสทฺเทน  ถสฺส  โธ  ฯ  ยถา  ห ิ เยภุยฺเยน  สุตฺเตน 
โอสเถน  สทิสภาเวน  ตโวหารปตฺตตฺตา  ตานิเยว  โอสถานิ  เอว 
ตสทิส...ตเทว  จิตฺตนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ 
        [๘๙๖]  วีถิจิตฺตุปฺปาโทติ  เอตฺถ  วีถิจิตฺต  เอว  อุปฺปาโท 
วีถิจิตฺตุปฺปาโทติ  อตฺถ  โกจิ  คณฺเหยฺย  ตสฺมา  ต  คหณ 
นิเสเธนฺโต  อาห  อสติตฺยาทึ  ฯ  อสฺ...เทติ  ปน  ฯ 
        อนฺตรนตฺราติ  อุปฺปาเทติ  อาธาโร  ฯ  วีถิจิตฺตานนฺติ  อุปฺปาเทติ 
สมฺพนฺโธ  ฯ  อุปฺปาเทติ  อสตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  อสตีติ  ปวตฺตตีติ 
ลกฺขณ  จ  วีถิย  จิตฺตานิ  วีถิจิตฺตานิ  ฯ  อุปฺปชชฺน  อุปฺปาโท  ฯ 
วีถิจิตฺตาน  อุปฺปาโท  วีถ.ิ..ปาโท  ฯ  ตเทว  จิตฺตนฺติ  ปท 
อนาหริตฺวา  จุติจิตฺตนฺติ  หุตฺวา  นิรุชฌฺตีติ  กตฺตา  ฯ  จุติจิตฺตนฺติ 
ตเทว  จิตฺตนฺติ  วิเสสน  ฯ  อิตีติ  นิทสสฺน  ฯ  สมฺพนฺโธติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๘๙๗]  ปฏิสนฺธาทโย  ปริวตฺตนฺตา  อนฺตราเยว  ปวตฺตนฺติ 
น  ยาว  วฏฏมูลสมุจฺเฉทาติ  กสฺสจิ  สงฺกา  สิยา  ตนฺนิวตฺตนตฺถ 
ปริตฺยาทิมาห  ฯ  ปฏิสนธฺาทโย  ปร.ิ..ปาโย  ฯ 
                                        อภิ.๑๘๙  
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        ปฏิสนธฺาทโยติ  ปวตฺตนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  ปริวตฺตนฺตาติ  ปฏิ- 
สนฺธาทโยติ  วิเสสน  ฯ  ยาวาติ  ปวตฺตนฺตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  วฏฏ 
...เฉทาติ  ยาวาติ  อปาทาน  ฯ  วตฺตตีติ  วฏฏ  ย  ธมฺมชาต  ฯ 
วตฺตุ  วตฺตเน  สพฺพ...วาติ  อ  ปรเทฺว  โท  ธสฺส  จาติ 
จสทฺเทน  ตทฺวยสฺส  ฏทวฺย  ฯ  มูลติ  ปติฏาติ  เอเตน  ธมฺม- 
ชาเตนาติ  มูล  วฏฏ  เอเตน...าติ  อิติ  ตสฺมา  ต  ธมฺมชาต 
มูล  อวิชฺชาตณฺหา  ฯ  วฏฏสฺส  มูล  วฏฏมลู  ฯ  สมุจฺฉินฺทน 
สมุจฺเฉโท  ฯ  วฏฏมูลสฺส  สมุจฺเฉโท  วฏฏ...เฉโท  ฯ  อิตีติ 
สรูป  ฯ  อธปิฺปาโยติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๘๙๘]  คาถาย  โยชน  าเปนฺโต  อาห  ยถาตฺยาทึ  ฯ 
อิห  ภเว...จุติ  ปริวตฺตติ  ยถา  ตถา  ปุน...อิติ  โยชนา  ฯ 
        ยถาสทฺโท  ตถาสทฺท  ปสฺสิตฺวา  ปกฺขิตฺโต  ฯ  ปฏิสนฺธิภวงฺคฺจ 
วีถิโย  จ  ปฏ.ิ..ถิโย  ฯ  วีถโิยติ  เอตฺถ  จสทฺโท  น  ปกฺขิตฺโต  ฯ 
กสฺมา  ฯ  จุติ  จาติ  เอตฺถ  สมุจฺจยตฺถจสทฺทสฺส  วิชชฺมานตฺตา  ฯ 
จุติ  จาติ  จสทฺโท  วีถิโย  จ  จุติ  จาติ  โยเชตพฺโพ  ฯ 
        ตถา  อุปเมยฺย  ฯ  ปนุาติ  ปริวตฺตตีติ  กิริยาวิเสสน  ฯ 
ภวนฺตเรติ  ปริตฺตตีติ  อาธาโร  ฯ  ปฏิ...กา    อยนฺติ  ทฺวย  จิตฺต- 
สนฺตตีติ  วิเสสน  ฯ  สนฺธภิวงฺคมิจฺจยนฺติ  สนฺธิภวงฺค  อิติ  อยนฺติ 
เฉโท  ฯ  สนธฺีติ  ปฏิสนฺธ ิ ฯ  อิติสทฺโท  อาทฺยตฺโถติ  มนส-ิ 
กตฺวา  ปฏิ...ทิกาติ  อาห  ฯ  ปฏิสนฺธิ  จ  ภวงฺคฺจ  ปฏิ... 
                                                อภิ.๑๙๐  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 719 

                        ปฺจมปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา    719 
 
วงฺค  ปฏิสนฺธิภวงฺค  อิติ  เอว  อาทิ  ยสฺสา  จิตฺตสนฺตติยา  สา 
ปฏิสนฺธิภวงฺคมีติ  เอวมาทิกา  ฯ  อาทิสทฺเทน  วีถิจุตีน  คหณ  ฯ 
กฺวจิ  สมาสาทินา  อนฺเต  โก  ฯ  โปฏเก  สนฺธิ  จ  ภวงฺคฺจ 
สนฺธิภวงฺค  สนฺธิภวงฺค  อิติ  อาทิ  ยสสฺา  จิตฺตสนฺตติยา  สา 
สนฺธิภวงฺคมีติ  ฯ  พหุพฺพิหิ  ฯ  จิตฺตสนฺตตีติ  ปริวตฺตตีติ  กตฺตา  ฯ 
จิตฺตาน  สนฺตติ  จิตฺตสนฺตติ  ฯ  ปริวตฺตตีติ  ปุนปฺปุน  วตฺตติ  ฯ 
อิตีติ  สรูป  ฯ  โยชนาติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
        [๘๙๙]  เกสฺจิ  วาท  ทสฺเสตฺวา  ต  วจน  น  ยตฺุตนฺติ 
าเปนฺโต  อาห  เกจิตฺยาทึ  ฯ  เกจิ  ปน  อาจริยา  อิมสฺมึ... 
นเมว  อิธ  ปฺจมปริจฺเฉเท  คหณ  ยุตฺต  อิติ  อธ.ิ..อิติ  อิมสฺส 
ปทสฺส  ปฏิ...อตฺถ  วทนฺติ  ฯ  ต  วจน  เตส  อาจริยาน  มติมตฺต 
กสฺมา  ปวตฺติ...สาเน  ตตฺถ  จ  ปวตฺติสงฺคเห  สงฺคหิ...ตตฺตาติ 
โยชนา  ฯ 
        ปนสทโฺท  วิเสโส  ฯ  ปริจฺฉิชชฺยิติ  เอตฺถาติ  ปริจฺเฉโท 
วีถิสงฺคโห  เอตฺถ  เทเส  ปริจฺฉิชฺชิยติ  อิติ  ตสฺมา  โส  เทโส 
ปริจฺเฉโท  ฯ  วีถิมุตฺตาน  สงฺคโห  วีถมิุตฺตสงฺคโห  ฯ  เอวสทฺโท 
วีถิสงฺคห  นิวตฺเตติ  ฯ  ทสฺสิตสฺส  ภาโว  ทสฺสิตตฺต  ฯ  ปฏิสนธฺิ 
จ  ภวงฺคฺจ  จุติ  จ  ปฏ.ิ..จุติโย  ฯ  เอวสทฺโท  วีถึ  นิวตฺเตติ  ฯ 
ปฏิสนฺธิ  จ  ภวงฺคฺจ  ปฏิสนฺธิภวงฺคา  ฯ  ปวาหน  อวิจฺฉินฺน 
ปวตฺตน  ปวาโห  ฯ  ปปพฺุโพ  วห  ปวตฺตเน  โณ  จ  ฯ  ปฏ-ิ 
                                                อภิ.๑๙๐  
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สนฺธิภวงฺคาน  ปวาโห  ปฏิ...วาโห  ฯ  มตฺตสทฺโท  น  สพฺเพส 
มตีติ  าเปติ  ฯ  ปฏิสนฺธปิฺปวตฺตีสุ  จิตฺตุปฺปาทาน  ปวตฺตน  ปวตฺติ  ฯ 
สงฺคหณ  สงฺคโห  ฯ  ปวตฺติยา  สงฺคโห  ปวตฺติสงฺคโห  ฯ  ปวตฺติ- 
สงฺคโห    ทสฺสิยติ  เอเตน  ปริจฺเฉเทนาติ  ปว...สโน  จตุตฺถปฺจม- 
ปริจฺเฉโท  ฯ  ปวตฺติสงฺคหทสฺสนสฺส  อวสาน  ปว...สาน  ฯ  สงค- 
หิยึสูติ  สงฺคหิตา  ปฏิสนธฺิภวงฺคจุติวีถิโย  ฯ  สพฺเพสเมวาติ 
ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวีถีน  ฯ  เอวสทฺโท  น  เอกเทสานนฺติ  าเปติ  ฯ 
นิฏ  คเมติ  เอตฺถาติ  นิคมโน  อาจริโย  สพฺเพ  ปฏิสนฺธาทโย 
เอตฺถ  เทเส  นิฏ  คเมติ  อิติ  ตสฺมา  โส  เทโส  นิคมโน 
อย  คาถา  ฯ  อธิปฺเปตสฺส  ภาโว  อธิปฺเปตตฺต  ฯ 
        เกจีติ  วทนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  อิมสฺมินฺติ  ปริจฺเฉเทติ  วิเสสน  ฯ 
ปริจฺเฉเทติ  ทสฺสิตาติ  อาธาโร  ฯ  วีถิ...วาติ  ตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
ทสฺสิตตฺตาติ  ยุตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ  ปฏ.ิ..โยตีติ  อิมสฺสาติ  ปทสฺส 
สรูป  ฯ  อิมสฺสาติ  อตฺถนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปฏิ...โหตีติ  อตฺถนฺติ 
ปทสฺส  สรูป  ฯ  อตฺถนฺติ  วทนฺตีติ  กมมฺ  ฯ  ตนฺติ  ลิงฺคตฺโถ  ฯ 
เตสนฺติ  มตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สพฺเพสนฺติ  นิค...สาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ 
อธิ...ตาติ  มตฺตนฺติ  เหตุ  ฯ 
        [๙๐๐]  สพฺพสเมว  ปฏิสนฺธาทีน  นิคมเน  อธปิฺเปเต  สติ  กึ 
ยุตฺต  โหตีติ  อาห  เอวฺหิตฺยาทึ  ฯ  หิ  สจฺจ  เอว  ปวตฺติ- 
สงฺคเห  สงฺคหิตาน  สพฺเพสเมว  นิคมเน  อธิปฺเปเต  สติ  ปฏิ... 
                                                อภิ.๑๙๐  
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เอตฺถ  วจเน  สพฺเพสเมว  ปฏิสนฺธาทีน  เอตสทฺเทน...สุฏุ  สุนทฺร 
อุปฺปนฺน  ชาต  โหติ  ฯ 
        หิสทฺโท  ทฬฺหี  ฯ  ปรามสิยเต  ปรามสน  ฯ  สุนฺทรสฺส  ภาเว 
นิฏ ิยเต  ปวตฺติยเต  สุฏุ  ฯ  สุปุพฺโพ  ฐา  คตินิวุตฺติย 
กาเลตฺยาทินา  ณุ  ฯ  อุปปฺชฺชีติ  อุปฺปนฺน  ฯ 
        เอวนฺติ  สตีติ  ลกฺขณวนฺต  ฯ  สตีติ  โหตีติ  ลกฺขณ  ฯ 
ปฏิ...เอตฺถาติ  เอตสทฺเทนาติ  ปเท  อาธาโร  ฯ  สพฺเพสเมวาติ 
ปรามสนนฺติ  กมฺม  ฯ  เอตสทฺเทนาติ  ปรามสนนฺติ  กตฺตา  ฯ 
ปรามสนนฺติ  โหตตี  กตฺตา  ฯ  สฏุูติ  อุปฺปนฺนนฺติ  กริิยาวิเสสน  ฯ 
อุปฺปนฺนนฺติ  ปรามสนนฺติ  วิเสสน  ฯ 
        [๙๐๑]  คาถาย  โยชน  าเปนฺโต  อาห  เอตนฺตฺยาทึ  ฯ 
ยถา...วตฺตนฺติ  อิท  เอตนฺติ  ปทสฺส  อตฺถนิทสฺสน  ฯ 
        ปกาโร  วุตฺโต  ยสฺส  วฏฏสฺส  ต  ยถาวุตฺต  ฯ  วตฺตตีติ 
วฏฏ  ย  ธมมฺชาต  ฯ  ปกาเรน  วตฺตตีติ  ปวตฺต  ย  ปฏิสนฺธาทิ- 
ธมฺมชาต  ฯ  วฏฏฺจ  ต  ปวตฺตฺจาติ  วฏฏปฺปวตฺต  ฯ 
ปวตฺตนฺติ  อิท  เหฏา  วุตฺต  ปวตฺตนฺตีติ  ปท  อเปกฺขิตฺวา 
ปกฺขิตฺต  ฯ  ยถาวุตฺตฺจ  ต  วฏฏปฺปวตฺตฺจาติ  ยถา...วตฺต  ฯ 
ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติสงฺขาต  วฏฏเมว  นิพฺพตฺตธมฺมชาตนฺตฺยตฺโถ  ฯ 
อธุวนฺติมสฺส  อตฺถวิวรณ  อนิจฺจนฺติ  ฯ  ปโลกธมฺมนฺติ  อิท 
อธิปฺปายวเสน  วิวรณ  ฯ  ธุวติ  ถิรตีติ  ธุว  ย  ธมฺมชาต  ฯ  ธุว 
                                        อภิ.๑๙๐  
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เถริเย  อปจฺจโย  ฯ  น  ธุว  อธุว  โปฏเก  อทฺธุวนฺติ  เอว 
ทฺวิตฺต  คาถาพนฺธวเสน  กต  ฯ  น  นจฺิจ  อนิจฺจ  ฯ  ปลุชิยเต 
ปโลโก  ปโลโก  ธมโฺม  สภาโว  ยสฺส  วฏฏสฺส  ต  ปโลกธมฺม  ฯ 
ปฏิสงฺขายาติมสฺส  วิวรณ  ปจฺจเวกฺขิตฺวาติ  ฯ  ปฏิสปุพฺโพ  ขา 
าเณ  ตฺวา  สพฺเพหิ  ตูนาทีน  โย  ฯ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปติ 
วิสุ  อเปกฺขิตา๑  ฯ  โปฏเก  ปนสทโฺท  ปทปูรโณ  ฯ  พุธาติมสฺส 
วิวรณ  ปณฺฑิตาติ  ฯ  อตฺถานตฺเถ  พุชฺฌตีติ  พุธา  เย  ปุคฺคลา  ฯ 
พุธ  วิสรชุปทาทิโต  ณ  ฯ  ปกาเรน  ธมฺเมสุ  เฑติ  ปวตฺตตีติ 
ปณฺฑา  ยา  ปฺา  ฯ  ตา  เยส  ปุคฺคลาน  เต  ปณฺฑิตา  ฯ 
ยทนุตฺยาทินา  อิตปจฺจโย  ฯ  จิรายาติ  นิปาโต  ฯ  ตสฺส  วิวรณ 
จิรกาลนฺติ  ฯ  จิโร  จ  โส  กาโล  จาติ  จิรกาโล  ฯ  สุนฺทร  วต 
เยส  ปุคฺคลาน  เต  สุพฺพตา  ฯ  หุตฺวาติ  อิท  สุนฺทรวตฺการณกาลสฺส 
ปุพฺพกาลภาวสฺส  าปนตฺถ  ปกฺขิตฺต  ฯ  อจฺจุตนฺติมสฺส  วตฺตพฺพ 
ธุว...ธมฺมนฺติ  ฯ  เอว  วิวรเณ  สติ  อจวนธมฺมนฺติ  วตฺตพฺพ 
น  ธุวนฺติ  ฯ  อจวนธมฺโม  นาม  อธุโวป  อตฺถ ิ ตสฺมา  ธุวนฺติ 
ปกฺขิตฺต  ฯ  จวน  จุต  ฯ  นตฺถิ  เอตสฺมึ  นิพฺพาเน  อธิคตสฺส  จุต 
จวนนฺติ  อจฺจุต  ฯ  ธุวติ  ถิรตีติ  ธุว  ย  นิพฺพาน  ฯ  ธุว  เถริเย 
สพฺพโต...วาติ  อ  ฯ  จวิยเต  จวน  จวน  เอว  ธมโฺม  สภาโว 
จวนธมฺโม  ฯ  นตฺถ ิ จวนธมฺโม  ยสสฺ  นิพฺพานสฺส  ต  อจวนธมฺม  ฯ 
ปทสทฺโท  การณโกฏาสาทิอเนกตฺถวาจโฏ  ตสฺมา  อิธ  ปทสทฺโท 
๑.  อเวกุขิตวฺาติ  มฺเ  ฯ 

                                        อภิ.๑๙๐  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถวิภาวนิิยา ปฺจกิา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 723 

                ปฺจมปริจฺเฉทตฺถโยชนา    หนา    723 
 
นิพฺพานวาจโกติ  าเปนฺโต  อาห  นพฺิพานปทนฺติ  ฯ  อริเยหิ 
ปชฺชิตพฺพ  คนฺตพฺพนฺติ  ปท  นิพฺพานเมว  ปท  นพฺิพานปท  ฯ 
อธิคนฺตฺวาติมสฺส  วิวรณ  สจฺฉิกตฺวาติ  ฯ  มคฺค...นาติ  กรณปท 
ปกฺขิตฺต  ฯ  มคฺโค  จ  ผลฺจ  มคฺคผล  มคฺคผเลน  สมฺปยุตฺต 
าณ  มคฺคผลาณ  ฯ  สจฺฉีติ  ปจฺจกฺขานิปาโต๑  ฯ  ตโตเยวาติ 
นิพฺพานสฺส  มคฺคผลาเณน  สจฺฉิกรณโต  เอว  ฯ  เอวสทฺโท 
อฺเหตุ  นิวตฺเตติ  ฯ  สสุทฺโท  โสภณสมฺมาสุฏุอาทิอเนกตฺถวาจโก 
ตสฺมา  สุฏูติ  วิวริ  ฯ  สมุจฺฉิชฺชิยิตฺถาติ  สมุจฺฉินฺน  ย  สิเนห- 
พนฺธน  ฯ  สเินหน  สิเนโห  ฯ  สินิห  ปติย  ภาเว  จาติ  โณ  ฯ 
สตฺเต  วฏฏสมฺึ  พนฺธตีติ  พนฺธโน  โย  สิเนโห  ฯ  พนฺธ  พนฺธเน 
กตฺตุ...ส ุ จ  ฯ  สิเนโห  เอว  พนฺธโน  สิเนหพนฺธโน  ฯ  สฏุุ 
สมุจฺฉินฺโน  สิเนหพนฺธโน  เยหิ  ปุคฺคเลหิ  เต  สฏุุสมุจฺฉินฺนสิเนห- 
พนฺธนา  ฯ  สมสทฺทสฺส  สทิสาทิอเนกตฺถตฺตา  นิร.ุ..ธาตุนฺติ 
วิวรณ  ฯ  สมติ  วูปสมฺมติ  เอตฺถ  นิพฺพาเน  ทุกฺขนฺติ  สม  ฯ  สม 
อุปสเม  สพฺพ...วาติ  อ  ฯ  อุปคนฺตฺวา  ธาติ  ติฏติ  เอตฺถ 
อตฺตภาเว  สุขทุกฺขนฺติ  อุปธิ  ขนฺธปฺจกสงฺขาโต  อตฺตภาโว  ฯ 
ธา  ธารเณ  มุนาทีหิ  จิ  ฯ  สิสน  อวสิสน  เสโส  ฯ  นตฺถ ิ อุปธิสฺส 
เสโส  เอติสฺสา  นิพฺพานธาตุยาติ  นิรุปธิเสสา  ฯ  นิพฺพานเมว  ธาตุ 
นิพฺพานธาตุ  ฯ  นิรุปธิเสสา  จ  สา  นพฺิพานธาตุ  จาติ  นิรุ... 
ธาตุ  ฯ  ปาปุณิสฺสนฺติ  อิติ  อิท  ธาตฺวตฺถวเสน  อตฺถวิวรณ  ฯ 
๑.  ปจฺจกเฺข  นปิาโตติ  ยุตฺตตร  ฯ 

                                        อภิ.๑๙๐  
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เอสฺสนฺตีติ  อิ  คติย  สสนฺติวิภตฺติ  อฺเสุ  จ  อิสฺเส  ฯ 
ปปุพฺโพ  อป  ปาปุณเน  สสนฺติ  สฺวาทิโต  ณุ  ณา  อุณา  จาติ  อุณา 
อิการาคโม  อสพฺพธาตุกมฺหิ  ฯ 
        เอต  ยถา...ตนฺติ  ปฏสิงฺขายาติ  กมฺม  ฯ  อธุว...ธมฺมนฺติ 
เอตนฺติ  วิเสสน  ฯ  ปฏิ...ตฺวาติ  เอสฺสนฺตีติ  ปุพฺพกาล  ฯ  พุธา 
ปณฺฑิตาติ  เอสฺสนฺตีติ  กตฺตา  ฯ  จิรา...ลนฺติ  หุตฺวาติ  อจฺจนฺต- 
สโยโค  ฯ  สพฺุพตาติ  พุธาติ  วิเสสน  ฯ  หุตฺวาติ  อธิคนฺตฺวาติ 
ปุพฺพกาล  ฯ  อจฺจุ...มนฺติ  นิพฺพานปทนฺติ  วิเสสน  ฯ  นิพฺพาน- 
ปทนฺติ  อธิ...ตฺวาติ  กมฺม  ฯ  อธิคนฺตฺวา  สจฺฉิกตฺวาติ  เอสฺสนฺตีติ 
ปุพฺพกาล  ฯ  มคฺค...นาติ  กตฺวาติ  กรณ  ฯ  ตโตเยวาติ  สุฏุ 
สมุจฺฉินฺนาติ  เหตุ  ฯ  สฏุูติ  สมุจฺฉินฺนาติ  กิริยาวิเสสน  ฯ  สม.ุ.. 
ธนาติ  พุธาติ  วิเสสน  ฯ  สม...ธาตุนฺติ  เอสฺสนฺตีติ  กมฺม  ฯ 
เอสฺสนฺติ  ปาปุณิสฺสนฺตีติ  กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท  ฯ 
        อิติ  อภินวปุรวฺหยนครสฺส  ปจฺฉิมุตฺตรทิสาภาเค  ปติฏ ิเต 
ปนสาราเม  วสนฺเตน  สกลพฺยากรณาสงฺคญาณจารินา  สาฏกถ- 
ติปฏกธเรน  ลกราชนามกสฺส  สิริตฺริภูวนาทิจฺจธมฺมราชิโน  ครนุา 
าณกิตฺตีติ  นามเธยฺยเถเรน  กตา  ปฺจิกา  นาม  ปฺจมา 
อตฺถโยชนา  นิฏ ิตา  ฯ  
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