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                                นมตฺถุ รตนตฺตยสฺส  
                                อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ  
                                -------------- 
                                ปกรณารมฺภคาถา  
                สมฺมาสมฺพุทฺธมตุล      สสทฺธมฺมคณุตฺตม  
                อภิวาทิย ภาสิสฺส        อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฯ  
                ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา  จตุธา ปรมตฺถโต  
                จิตฺต เจตสิก รูป          นิพฺพานมิติ สพฺพถา ฯ  
                                ปโม ปริจฺเฉโท  
        ตตฺถ  จิตฺต  ตาว  จตุพฺพิธ  โหติ  กามาวจร  รูปาวจร อรูปาวจร  
โลกุตฺตร ฺเจติ  ฯ  ตตฺถ  กตม  กามาวจร  ฯ  โสมนสฺสสหคต ทิฏ- 
 ิคตสมฺปยุตฺต  อสงฺขาริกเมก  สสงฺขาริกเมก  โสมนสฺสสหคต ทิฏ- 
 ิคตวิปฺปยุตฺต  อสงฺขาริกเมก  สสงฺขาริกเมก  อุเปกฺขาสหคต ทิฏ ิ- 
คตสมฺปยุตฺต  อสงฺขาริกเมก  สสงฺขาริกเมก  อุเปกขฺาสหคต ทิฏ ิ- 
คตวิปฺปยุตฺต  อสงฺขาริกเมก  สสงฺขาริกเมกนฺติ  อิมานิ  อฏป โลภ- 
สหคตจิตฺตานิ  นาม  ฯ  โทมนสฺสสหคต  ปฏิฆสมฺปยุตฺต อสงฺขาริกเมก  
สสงฺขาริกเมกนฺติ  อิมานิ  เทฺวป  ปฏิฆจิตฺตานิ๑ นาม ฯ อุเปกฺขาสหคต  
วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตเมก  อุเปกฺขาสหคต  อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตเมกนฺติ  อิมานิ  
๑. สี. ปฏิฆสมฺปยุตฺตจิตฺตานิ ฯ   
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                อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ  หนาที่  2 
เทฺวป  โมมูหจิตฺตานิ  นาม  ฯ  อิจฺเจว  สพฺพถาป ทฺวาทส อกุสล- 
จิตฺตานิ สมตฺตานิ ฯ  
        อฏธา โลภมูลานิ  โทสมูลานิ จ ทฺวิธา  
        โมหมลูานิ จ เทฺวติ  ทฺวาทสากุสลา สิยุ ฯ  
        อุเปกฺขาสหคต  จกฺขุวิ ฺาณ  ตถา  โสตวิ ฺาณ  ฆาน- 
วิ ฺาณ ชิวฺหาวิ ฺาณ  ทุกฺขสหคต  กายวิ ฺาณ  อุเปกฺขา- 
สหคต สมฺปฏิจฺฉนฺน๑  ตถา  สนฺตีรณ ฺเจติ  อิมานิ  สตฺตป อกุสล- 
วิปากจิตฺตานิ  นาม  ฯ  อุเปกฺขาสหคต  จกฺขุวิ ฺาณ  ตถา  
โสตวิ ฺาณ  ฆานวิ ฺาณ  ชิวฺหาวิ ฺาณ  สุขสหคต  กาย- 
วิ ฺาณ อุเปกฺขาสหคต  สมฺปฏิจฺฉนฺน๒  โสมนสสฺสหคต  สนฺตีรณ๓  
อุเปกฺขาสหคต  สนฺตีรณ ฺเจติ๔  อิมานิ อฏป กุสลวิปากาเหตุกจิตฺตานิ  
นาม  ฯ  อุเปกฺขาสหคต  ป ฺจทฺวาราวชฺชน  ตถา  มโนทฺวาราวชฺชน  
โสมนสฺสสหคต  หสิตุปฺปาทจิตฺต ฺเจติ  อิมานิ  ตีณิป  อเหตุกกฺริยา- 
จิตฺตานิ นาม  ฯ  อิจฺเจว  สพฺพถาป  อฏารส  อเหตุกจิตฺตานิ  
สมตฺตานิ ฯ  
        สตฺตากุสลปากานิ                ปุ ฺปากานิ อฏธา  
        กรฺิยาจิตฺตานิ ตีณีติ                อฏารส อเหตุกา ฯ  
        ปาปาเหตุกมุตฺตานิ                โสภณานีติ วุจฺจเร  
        เอกูนสฏ ี จิตฺตานิ                อเถกนวุตีป วา ฯ  
        โสมนสฺสสหคต  าณสมฺปยุตฺต  อสงฺขาริกเมก  สสงฺขาริก- 
เมก โสมนสฺสสหคต  าณวิปฺปยุตฺต  อสงฺขาริกเมก สสงฺขาริก- 
๑-๒  สี. สมฺปฏิจฺฉนฺนจิตฺต ฯ ๓-๔ สี. สนฺตีรณจิตฺต ฯ   
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        ปมปริจฺเฉโท  จิตฺตสงฺคหวิภาโค  หนาที่  3 
เมก  อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริกเมก สสงฺขาริกเมก  
อุเปกฺขาสหคต  าณวิปฺปยุตฺต  อสงฺขาริกเมก  สสงฺขาริกเมกนฺติ  
อิมานิ  อฏป๑  สเหตุกกามาวจรกุสลจิตฺตานิ  นาม  ฯ โสมนสฺส- 
สหคต  าณสมฺปยุตฺต  อสงฺขาริกเมก  สสงฺขาริกเมก โสมนสฺส- 
สหคต  าณวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริกเมก สสงฺขาริกเมก อุเปกฺขาสหคต  
าณสมฺปยุตฺต  อสงฺขาริกเมก  สสงฺขาริกเมก  อุเปกฺขาสหคต าณ 
วิปฺปยุตฺต  อสงฺขาริกเมก  สสงฺขาริกเมกนฺติ  อิมานิ  อฏป สเหตุก- 
กามาวจรวิปากจิตฺตานิ  นาม  ฯ  โสมนสฺสสหคต  าณสมฺปยุตฺต  
อสงฺขาริกเมก  สสงฺขาริกเมก  โสมนสฺสสหคต  าณวิปฺปยุตฺต  
อสงฺขาริกเมก  สสงฺขาริกเมก  อุเปกฺขาสหคต  าณสมฺปยุตฺต  
อสงฺขาริกเมก  สสงฺขาริกเมก  อุเปกฺขาสหคต  าณวิปฺปยุตฺต  
อสงฺขาริกเมก  สสงฺขาริกเมกนฺติ  อิมานิ  อฏป  สเหตุกกามาวจร-  
กฺริยาจิตฺตานิ  นาม  ฯ  อิจฺเจว  สพฺพถาป  จตุวีสติ  สเหตุกกามาวจร-  
กุสลวิปากกฺริยาจิตฺตานิ สมตฺตานิ ฯ  
        เวทนาาณสงฺขาร-  เภเทน จตุวีสติ  
        สเหตุกามาวจร-             ปุ ฺปากกฺริยา มตา ฯ  
        กาเม เตวีส ปากานิ    ปุ ฺาปุ ฺานิ วีสติ  
        เอกาทส กฺริยา เจติ    จตุป ฺาส สพฺพถา ฯ  
                กามาวจรจิตฺตานิ สมตฺตานิ ฯ  
        วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิต ปมชฺฌานกุสลจิตฺต วิจาร- 
ปติสุเขกคฺคตาสหิต  ทุติยชฺฌานกุสลจิตฺต  ปติสุเขกคฺคตาสหิต  
๑. โปฏเกสุ สเหตุก อิติ น ทิสฺสติ ฯ   
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                อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ  หนาที่  4 
ตติยชฺฌานกุสลจิตฺต  สุเขกคฺคตาสหิต  จตุตฺถชฺฌานกุสลจิตฺต  
อุเปกฺเขกคฺคตาสหิต  ป ฺจมชฺฌาน  กสุลจิตฺต ฺเจติ  อิมานิ  ป ฺจป  
รูปาวจรกุสลจิตฺตานิ  นาม  ฯ  วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิต  
ปมชฺฌานวิปากจิตฺต  วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิต  ทุติยชฺฌานวิปาก- 
จิตฺต ปติสุเขกคฺคตาสหิต  ตติยชฺฌานวิปากจิตฺต  สุเขกคฺคตา- 
สหิต  จตุตฺถชฺฌานวิปากจิตฺต  อุเปกฺเขกคฺคตาสหิต  ป ฺจมชฺฌาน- 
วิปากจิตฺต ฺเจติ  อิมานิ  ป ฺจป  รูปาวจรวิปากจิตฺตานิ  นาม  ฯ  
วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิต ปมชฺฌานกฺริยาจิตฺต  วิจาร- 
ปติสุเขกคฺคตาสหิต  ทุติยชฺฌานกฺริยาจิตฺต  ปติสุเขกคฺคตาสหิต  
ตติยชฺฌานกฺริยาจิตฺต  สุเขกคฺคตาสหิต  จตุตฺถชฺฌานกฺริยาจิตฺต  
อุเปกฺเขกคฺคตาสหิต  ป ฺจมชฺฌานกฺริยาจิตฺต ฺเจติ  อิมานิ  ป ฺจป  
รูปาวจรกฺริยาจิตฺตานิ  นาม  ฯ  อิจฺเจว  สพฺพถาป  ปณฺณรส รูปา- 
วจรกุสลวิปากกฺริยาจิตฺตานิ สมตฺตานิ ฯ  
        ป ฺจธา ฌานเภเทน    รูปาวจรมานส  
        ปุ ฺปากกฺริยาเภทา   ต ป ฺจทสธา ภเว ฯ  
        อากาสาน ฺจายตนกุสลจิตฺต วิ ฺาณ ฺจายตนกุสลจิตฺต  
อากิ ฺจ ฺายตนกุสลจิตฺต เนวส ฺานาส ฺายตนกุสลจิตฺต ฺเจติ  
อิมานิ จตฺตาริป อรูปาวจรกุสลจิตฺตานิ นาม ฯ อากาสาน ฺจายตน- 
วิปากจิตฺต วิ ฺาณ ฺจายตนวิปากจิตฺต อากิ ฺจ ฺายตนวิปาก- 
จิตฺต เนวส ฺานาส ฺายตนวิปากจิตฺต ฺเจติ  อิมานิ  จตฺตาริป  
อรูปาวจรวิปากจิตฺตานิ  นาม  ฯ  อากาสาน ฺจายตนกฺริยาจิตฺต   
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        ปฐมปรจฺิเฉโท  จิตฺตสงฺคหวิภาโค  หนาที่  5 
วิ ฺาณ ฺจายตนกฺริยาจิตฺต อากิ ฺจ ฺายตนกฺริยาจิตฺต เนว- 
ส ฺานาส ฺายตนกฺริยาจิตฺต ฺเจติ  อิมานิ  จตฺตาริป อรูปาวจร- 
กฺริยาจิตฺตานิ  นาม  ฯ  อิจฺเจว  สพฺพถาป  ทฺวาทส อรูปาวจร กุสล- 
วิปากกฺริยาจิตฺตานิ สมตฺตานิ ฯ  
        อาลมฺพนปฺปเภเทน     จตุธารุปฺปมานส  
        ปุ ฺปากกฺริยาเภทา  ปุน ทฺวาทสธา  ิต ฯ  
        โสตาปตฺติมคฺคจิตฺต๑  สกทาคามิมคฺคจิตฺต  อนาคามิมคฺคจิตฺต  
อรหตฺตมคฺคจิตฺต ฺเจติ  อิมานิ  จตฺตาริป  โลกุตฺตรกุสลจิตฺตานิ  นาม  ฯ  
โสตาปตฺติผลจิตฺต  สกทาคามิผลจิตฺต  อนาคามิผลจิตฺต อรหตฺต- 
ผลจิตฺต ฺเจติ  อิมานิ  จตฺตาริป  โลกุตฺตรวิปากจิตฺตานิ  นาม  ฯ  
อิจฺเจว สพฺพถาป อฏ โลกุตฺตรกุสลวิปากจิตฺตานิ สมตฺตานิ ฯ  
        จตุมคฺคปฺปเภเทน        จตุธา กุสลนฺตถา  
        ปากนฺตสฺส ผลตฺตาติ     อฏธานุตฺตร มต ฯ  
        ทฺวาทสากุสลาเนว๒  กุสลาเนกวีสติ  
        ฉตฺตึเสว วิปากานิ        กรฺิยาจิตฺตานิ วีสติ ฯ  
        จตุป ฺาสธา กาเม     รูเป ปณฺณรสีริเย  
        จิตฺตานิ ทฺวาทสารูเป     อฏธานุตฺตเร ตถา ฯ  
        อิตฺถเมกูนนวุติปฺ-        ปเภท ปน มานส  
        เอกวีสสต วาถ            วิภชนฺติ วิจกฺขณา ฯ  
๑. สกึ อาคจฺฉตีติ สกิทาคามีติ โยชนา ฯ  ๒. กตฺถจิ... เนว ฯ   
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                อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ  หนาที่  6 
        กถเมกนูนวุติวิธ  จิตฺต  เอกวีสสต  โหติ  ฯ วิตกฺก วิจาร ปติ- 
สุเขกคฺคตาสหิต ปมชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺต วิจาร ปติ สุเข- 
กคฺคตาสหิต  ทุติยชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺต  ปติสุเขกคฺคตาสหิต  
ตติยชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺต สุเขกคฺคตาสหิต  จตุตฺถชฺฌาน- 
โสตาปตฺติมคฺคจิตฺต  อุเปกฺเขกคฺคตาสหิต  ป ฺจมชฺฌานโสตา- 
ปตฺติมคฺคจิตฺต ฺเจติ  อิมานิ  ป ฺจป  โสตาปตฺติมคฺคจิตฺตานิ  นาม  
ตถา  สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺคจิตฺตานิ๑  เจติ  สมวีสติ  มคฺค- 
จิตฺตานิ  นาม  ตถา  ผลจิตฺตานิ  เจติ  สมจตฺตาฬีส โลกุตฺตรจิตฺตานิ  
ภวนฺติ๒ ฯ  
        ฌานงฺคโยคเภเทน          กเตฺวเกกนฺตุ ป ฺจธา  
        วุจฺจตานุตฺตร จิตฺต          จตฺตาฬีสวิธนฺติ จ ฯ  
        ยถา จ รปูาวจร                  คยฺหตานุตฺตร ตถา  
        ปมาทิชฺฌานเภเท          อารุปฺป ฺจาป ป ฺจเม ฯ  
        เอกาทสวิธ ตสฺมา                  ปมาทิกมีริต  
        ฌานเมเกกมนฺเต ตุ          เตวีสติวิธ ภเว ฯ  
        สตฺตตึสวิธ ปุ ฺ                  ทฺวิป ฺาสวิธนฺตถา  
        ปากมิจฺจาหุ จิตฺตานิ          เอกวีสสตมฺพุธาติ ฯ  
                  อิติ อภิธมฺมตฺถสงฺคเห  
        จิตฺตสงฺคหวิภาโค นาม ปโม ปริจฺเฉโท ฯ  
๑. สี....จิตฺต ฺเจติ ฯ  ๒. สี. ภวนฺตีติ ฯ   
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        ทุติยปรจฺิเฉโท  เจตสิกสงฺคหวิภาโค  หนาที่  7 
                        ทุติโย ปรจฺิเฉโท  
        เอกุปฺปาทนิโรธา จ        เอกาลมฺพนวตฺถุกา  
        เจโตยุตฺตา ทฺวิป ฺาส  ธมฺมา เจตสิกา มตา ฯ  
        กถ  ฯ  ผสฺโส  เวทนา  ส ฺา  เจตนา  เอกคฺคตา  ชีวิตินฺทฺริย  
มนสิกาโร  เจติ  สตฺติเม  เจตสิกา  สพฺพจิตฺตสาธารณา  นาม  ฯ  
วิตกฺโก  วิจาโร  อธิโมกโฺข  วิริย  ปติ  ฉนฺโท  เจติ  ฉ  อิเม  
เจตสิกา  ปกิณฺณกา  นาม  ฯ เอวมิเม๑ เตรส เจตสิกา อ ฺสมานาติ  
เวทิตพฺพา  ฯ  โมโห  อหิริก  อโนตฺตปฺป  อุทฺธจฺจ  โลโภ  ทิฏ ิ  
มาโน  โทโส  อิสฺสา  มจฺฉริย  กกฺุกุจฺจ  ถีน  มิทฺธ  วิจิกิจฺฉา  เจติ  
จุทฺทสิเม  เจตสิกา  อกุสลา  นาม  ฯ  สทฺธา  สติ  หิริ  โอตฺตปฺป  
อโลโภ  อโทโส  ตตฺรมชฌฺตฺตตา  กายปสฺสทฺธิ  จิตฺตปสฺสทฺธิ กาย- 
ลหุตา  จิตฺตลหุตา  กายมุทุตา  จิตฺตมุทุตา  กายกมฺม ฺตา  จิตฺต- 
กมฺม ฺตา  กายปาคุ ฺตา  จิตฺตปาคุ ฺตา  กายุชุกตา  จิตฺตุชุกตา  
เจติ  เอกูนวีสตีเม  เจตสิกา  โสภณสาธารณา  นาม  ฯ  สมฺมาวาจา  
สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  เจติ  ติสฺโส  วิรติโย  นาม  ฯ  กรณุา  
มุทิตา  ปน๒  อปฺปม ฺา  นามาติ  สพฺพถาป  ป ฺ ินฺทฺริเยน  สทฺธิ  
ป ฺจวีสตีเม เจตสิกา โสภณาติ เวทิตพฺพา ฯ เอตฺตาวตา  
        เตรส ฺสมานา จ   จุทฺทสากุสลา ตถา  
        โสภณา ป ฺจวีสาติ   ทฺวิป ฺาส ปวุจฺจเร ฯ  
๑. สี. เอวเมเต ฯ  ๒. สี. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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        เตส จิตฺตาวิยุตฺตาน  ยถาโยคมิโต ปร  
        จิตฺตุปฺปาเทสุ ปจฺเจก  สมฺปโยโค ปวุจฺจติ ฯ  
        สตฺต สพฺพตฺถ ยุชฺชนฺติ  ยถาโยค ปกิณฺณกา  
        จุทฺทสากุสเลเสฺวว  โสภเณเสฺวว โสภณา ฯ  
        กถ  ฯ  สพฺพจิตฺตสาธารณา  ตาว  สตฺตีเม  เจตสิกา  สพฺเพสุป  
เอกูนนวุติจิตฺตุปฺปาเทสุ  ลพฺภนฺติ  ฯ  ปกิณฺณเกสุ  ปน  วิตกฺโก  ตาว  
ทฺวิป ฺจวิ ฺาณวชฺชิตกามาวจรจิตฺเตสุ  เจว  เอกาทสสุ  ปมชฌฺาน- 
จิตฺเตสุ จาติ  ป ฺจป ฺาสจิตฺเตสุ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  วิจาโร  ปน  
เตสุ  เจว  เอกาทสสุ  ทุติยชฺฌานจิตฺเตสุ  จาติ  ฉสฏ ิจิตฺเตสุ  ฯ  
อธิโมกฺโข  ปน  ทฺวิป ฺจวิ ฺาณวิจิกิจฺฉาสหคตวชฺชิตจิตฺเตสุ  ฯ  วิริย  
ปน  ป ฺจทฺวาราวชฺชนทฺวิป ฺจวิ ฺาณสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณวชฺชิต- 
จิตฺเตสุ  ฯ  ปติ  โทมนสฺสเุปกฺขาสหคตกายวิ ฺาณจตุตฺถชฺฌาน- 
วชฺชิตจิตฺเตสุ  ฯ ฉนฺโท  อเหตุกโมมูหวชฺชิตจิตฺเตสุ  ฯ  เต  ปน  
จิตฺตุปฺปาทา ยถากฺกม  
        ฉสฏ ี ป ฺจป ฺาส            เอกาทส จ โสฬส  
        สตฺตติ วีสติ เจว                    ปกณฺิณกวิวชฺชิตา ฯ  
        ป ฺจป ฺาส ฉสฏ ฺยฏ-  สตฺตติ ติสตฺตติ  
        เอกป ฺาส เจกูน-            สตฺตติ สปฺปกิณฺณกา ฯ  
        อกุสเลสุ  ปน  โมโห  อหิริก  อโนตฺตปฺป  อุทฺธจฺจ ฺจาติ  
จตฺตาโรเม  เจตสิกา  สพฺพากุสลสาธารณา  นาม  สพฺเพสุป  ทฺวาทสา- 
กุสเลสุ  ลพฺภนฺติ  ฯ โลโภ อฏสุ โลภสหคตจิตฺเตเสฺวว ลพฺภติ ฯ   
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ทิฏ ิ  จตูสุ  ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺเตสุ  ฯ  มาโน  จตูสุ  ทฏิ ิคต- 
วิปฺปยุตฺเตสุ ฯ โทโส  อิสสฺา  มจฺฉริย  กุกฺกุจฺจ ฺจาติ  ทฺวีสุ  
ปฏิฆจิตฺเตสุ๑ ฯ  ถีนมิทฺธ  ป ฺจสุ  สสงฺขาริกจิตฺเตสุ ฯ  วิจิกิจฺฉา  
วิจิกิจฺฉาสหคตจิตฺเตเยว ลพฺภตีติ ฯ  
        สพฺพาปุ ฺเสุ จตฺตาโร  โลภมเูล ตโย กตา  
        โทสมูเลสุ จตฺตาโร        สสงฺขาเร ทฺวยนฺตถา ฯ  
        วิจิกิจฺฉา วิจิกิจฺฉา-       จิตฺเต จาติ จตุทฺทส  
        ทฺวาทสากุสเลเสฺวว        สมฺปยชุชฺนฺติ ป ฺจธา ฯ  
        โสภเณสุ  ปน  โสภณสาธารณา  ตาว  เอกูนวีสติ๒  เจตสิกา  
สพฺเพสุป  เอกูนสฏ ิโสภณจิตฺเตสุ  สมฺปยุชฺชนฺติ  ฯ  วิรติโย  ปน  
ติสฺโสป  อฏสุ  โลกุตฺตรจิตฺเตสุ  สพฺพถาป  นิยตา  เอกโตว ลพฺภนฺติ ฯ  
โลกิเยสุ  ปน  กามาวจรกุสเลเสฺวว  กทาจิ  สนฺทิสฺสนฺติ  วิสุ  วิสุ  ฯ  
อปฺปม ฺาโย  ปน  ทฺวาทสสุ  ป ฺจมชฺฌานวชฺชิตมหคฺคตจิตฺเตสุ  
เจว  กามาวจรกุสเลสุ  จ  สเหตุกกามาวจรกฺริยาจิตฺเตสุ  จาติ อฏ- 
วีสติจิตฺเตเสฺวว  กทาจิ  นานา  หุตฺวา  ชายนฺติ ฯ อุเปกฺขาสหคเตสุ  
ปเนตฺถ  กรณุา  มุทิตา  น  สนฺตีติ  เกจิ  วทนฺติ  ฯ  ป ฺา  ปน  
ทฺวาทสสุ  าณสมฺปยุตฺตกามาวจรจิตฺเตสุ  เจว  สพฺเพสุป ป ฺจตฺตึส- 
มหคฺคตโลกุตฺตรจิตฺเตสุ  จาติ  สตฺตจตฺตาฬีสจิตฺเตสุ  สมฺปโยค  
คจฺฉตีติ ฯ  
        เอกูนวีสติ ธมฺมา    ชายนฺเตกูนสฏ ิย๓  
        ตโย โสฬสจิตฺเตสุ   อฏวีสติย ทฺวย ฯ  
๑. สี. ปฏิฆสมฺปยุตฺตจิตฺเตสุ ฯ  ๒. กตฺถจิ เอกูนวีสติเม ฯ  ๓. กตฺถจิ...สฏ ิสุ ฯ   
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        ป ฺา ปกาสิตา สตฺต-  จตฺตาฬีสวิเธสุป  
        สมฺปยุตฺตา จตุเธว         โสภเณเสฺวว โสภณา ฯ  
        อิสฺสามจฺเฉรกุกฺกุจฺจ-     วิรติกรุณาทโย  
        นานา กทาจิ มาโน จ     ถีนมิทฺธ ตถา สห ฯ  
        ยถาวุตฺตานุสาเรน         เสสา นิยตโยคิโน  
        สงฺคห ฺจ ปวกฺขามิ       เตสนฺทานิ ยถารห ฯ  
        ฉตฺตึสานุตฺตเร ธมฺมา    ป ฺจตฺตึส มหคฺคเต  
        อฏตฺตึสาป ลพฺภนฺติ    กามาวจรโสภเณ ฯ  
        สตฺตวีสตฺยปุ ฺมฺหิ     ทฺวาทสาเหตุเกติ จ  
        ยถาสมฺภวโยเคน         ป ฺจธา ตตฺถ สงฺคโห ฯ  
        กถ  ฯ  โลกุตฺตเรสุ  ตาว  อฏสุ  ปมชฺฌานิกจิตฺเตสุ อ ฺ- 
สมานา  เตรส  เจตสิกา  อปฺปม ฺาวชฺชิตา  เตวีสติ โสภณเจตสิกา  
เจติ  ฉตฺตึส  ธมฺมา  สงฺคห  คจฺฉนฺติ  ฯ  ตถา  ทุติยชฺฌานิก- 
จิตฺเตสุ  วิตกฺกวชฺชา  ฯ  ตติยชฺฌานิกจิตฺเตสุ  วิตกฺกวิจารวชฺชา  ฯ  
จตุตฺถชฺฌานิกจิตฺเตสุ  วิตกฺกวิจารปติวชฺชา  ฯ  ป ฺจมชฺฌานิก- 
จิตฺเตสุ อุเปกฺขาสหคตา  เต  เอว  สงฺคยฺหนฺติ  ฯ  สพฺพถาป  
อฏสุ  โลกตฺุตรจิตฺเตสุ  ป ฺจกชฺฌานวเสน  ป ฺจธาว  สงฺคโห  
โหตีติ ฯ  
        ฉตฺตึส ป ฺจตึสาถ  จตุตฺตึส ยถากฺกม  
        เตตฺตึส ทฺวยมิจฺเจว  ป ฺจธานุตฺตเร  ิตา ฯ   
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        มหคฺคเตสุ  ปน  ตีสุ  ปมชฺฌานิกจิตฺเตสุ  ตาว  อ ฺสมานา  
เตรส  เจตสิกา  วิรติวชฺชา๑  พาวีสติ โสภณเจตสิกา เจติ ป ฺจตฺตึส  
ธมฺมา  สงฺคห  คจฺฉนฺติ  ฯ  กรุณา  มทุิตา  ปเนตฺถ  ปจฺเจกเมว โยเช- 
ตพฺพา  ฯ  ตถา  ทุติยชฌฺานิกจิตฺเตสุ  วิตกฺกวชฺชา  ฯ ตติยชฺฌานิก- 
จิตฺเตสุ  วิตกฺกวิจารวชฺชา  ฯ  จตุตฺถชฺฌานิกจิตฺเตสุ วิตกฺกวิจาร- 
ปติวชฺชา  ฯ  ป ฺจมชฺฌานิกจิตฺเตสุ  ปณฺณรสสุ  อปฺปม ฺาโย  
น  ลพฺภนฺติ  ฯ  สพฺพถาป  สตฺตวีสติมหคฺคตจิตฺเตสุ  ป ฺจกชฺฌาน- 
วเสน ป ฺจธาว สงฺคโห โหตีติ ฯ  
        ป ฺจตฺตึส จตุตฺตึส  เตตฺตึสาถ ยถากฺกม  
        ทฺวตฺตึส เจว ตึสาติ  ป ฺจธาว มหคฺคเต ฯ  
        กามาวจรโสภเณสุ  ปน  กสุเลสุ  ตาว  ปมทฺวเย าณ- 
สมฺปยุตฺเต  อ ฺสมานา  เตรส  เจตสิกา  ป ฺจวีสติ โสภณ- 
เจตสิกา  เจติ  อฏตฺตึส  ธมฺมา  สงฺคห  คจฺฉนฺติ  ฯ อปฺปม ฺา- 
วิรติโย  ปเนตฺถ  ป ฺจป  ปจฺเจกเมว  โยเชตพฺพา  ฯ  ตถา ทุติยทวฺเย 
าณวชฺชิตา  ฯ  ตติยทฺวเย  าณสมฺปยุตฺเต  ปติวชฺชติา  ฯ จตุตฺถ- 
ทฺวเย  าณปติวชฺชิตา  ฯ  เต  เอว  สงฺคยฺหนฺติ ฯ กฺริยาจิตฺเตสุป  
วิรติวชฺชิตา  ตเถว  จตูสุป  ทุเกสุ  จตุธา  สงฺคห  คจฺฉนฺติ  ฯ  ตถา  
วิปาเกสุ  จ  อปฺปม ฺาวิรติวชฺชิตา  ฯ  เต  เอว  สงฺคยฺหนฺติ  ฯ  
สพฺพถาป  จตุวีสติกามาวจรโสภณจิตฺเตสุ  ทุกวเสน  ทฺวาทสธาว  
สงฺคโห โหตีติ ฯ  
๑. วิรติตฺตยวชฺชิตา ฯ  
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        อฏตฺตึส สตฺตตฺตึส  ทฺวย ฉตฺตึสก สุเภ  



        ป ฺจตฺตึส จตุตฺตึส  ทฺวย เตตฺตึสก กฺริเย ฯ  
        เตตฺตึส ปาเก ทฺวตฺตึส  ทฺวเยกตฺตึสก ภเว  
        สเหตุกามาวจร-  ปุ ฺปากกฺริยามเน ฯ  
        น วิชฺชนฺเตตฺถ วิรตี  กฺริยาสุ จ มหคฺคเต  
        อนุตฺตเร อปฺปม ฺา  กามปาเก ทฺวย ตถา ฯ  
        อนุตฺตเร ฌานธมฺมา  อปฺปม ฺา จ มชฺฌิเม  
        วิรตี าณปติ จ  ปรตฺิเตสุ วิเสสกา ฯ  
        อกุสเลสุ  ปน  โลภมูเลสุ  ตาว  ปเม  อสงฺขาริเก อ ฺ- 
สมานา  เตรส  เจตสิกา  อกุสลสาธารณา  จตฺตาโร  เจติ สตฺตรส  
โลภทิฏ ีหิ  สทฺธึ  เอกูนวีสติ  ธมฺมา  สงฺคห  คจฺฉนฺติ  ฯ  ตเถว  
ทุติเย  อสงฺขาริเก  โลภมาเนน  สทฺธึ  ฯ  ตติเย  ตเถว  ปติวชฺชิตา 
โลภทิฏ ีหิ  อฏารส  ฯ  จตุตฺเถ  ตเถว  โลภมาเนน  ฯ  ป ฺจเม ปน  
ปฏิฆสมฺปยุตฺเต  อสงฺขาริเก  โทโส  อิสฺสา  มจฺฉริย  กุกฺกุจฺจ ฺจาติ  
จตูหิ  สทฺธึ  ปติวชฺชิตา  เต  เอว  วีสติ  ธมฺมา  สงฺคยฺหนฺติ  ฯ อิสสฺา- 
มจฺเฉรกุกฺกุจฺจานิ  ปเนตฺถ  ปจฺเจกเมว  โยเชตพฺพานิ  ฯ สสงฺขาริก- 
ป ฺจเกป  ตเถว  ถีนมิทฺเธน  วิเสเสตฺวา  โยเชตพฺพา  ฯ ฉนฺท ปติ- 
วชฺชิตา  ปน  อ ฺสมานา  เอกาทส  อกุสลสาธารณา  จตฺตาโร  
จาติ  ปณฺณรส  ธมฺมา  อุทฺธจฺจสหคเต  สมฺปยุชชฺนฺติ  ฯ วิจิกิจฺฉา- 
สหคตจิตฺเต  จ  อธิโมกฺขวิรหิตา  วิจิกิจฺฉาสหิตา  ตเถว ปณฺณรส  
ธมฺมา  สมุปลพฺภนฺติ  ฯ  สพฺพถาป  ทวฺาทสากุสลจิตฺตุปฺปาเทสุ  ปจฺเจก   
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        ทุติยปรจฺิเฉโท  เจตสิกสงฺคหวิภาโค  หนาที่  13 
โยชิยมานาป คณนวเสน สตฺตธาว สงฺคหิตา ภวนฺตีติ ฯ  
        เอกูนวีสฏารส  วีเสกวีส วีสติ  
        พาวีส ปณฺณรสาติ  สตฺตธากุสเล  ิตา ฯ  
        สาธารณา จ จตฺตาโร  สมานา จ ทสาปเร  
        จุทฺทเสเต ปวุจฺจนฺติ  สพฺพา กุสลโยคิโน ฯ  
        อเหตุเกสุ  ปน  หสนจิตฺเต  ตาว  ฉนฺทวชฺชิตา  อ ฺสมานา  
ทฺวาทส  ธมฺมา  สงฺคห  คจฺฉนฺติ  ฯ  ตถา  โวฏวเน๑ ฉนฺทปติ- 
วชฺชิตา  ฯ  สขุสนฺตีรเณ  ฉนฺทวิริยวชฺชิตา  ฯ มโนธาตุติกา- 
เหตุกปฏิสนฺธิยุคเล  ฉนฺทปติวิริยวชฺชติา  ฯ  ทฺวิป ฺจวิ ฺาเณสุ  
ปกิณฺณกวชฺชิตา  ฯ  เต  เอว  สงฺคยฺหนฺติ  ฯ  สพฺพถาป  อฏารสสุ  
อเหตุเกสุ คณนวเสน จตุธาว สงฺคโห โหตีติ ฯ  
        ทฺวาทเสกาทส ทส  สตฺต จาติ จตุพฺพิโธ  
        อฏารสาเหตุเกสุ  จิตฺตุปฺปาเทสุ สงฺคโห ฯ  
        อเหตุเกสุ สพฺพตฺถ  สตฺต เสสา ยถารห  
        อิติ วิตฺถารโต วุตฺตา  เตตฺตึสวิธสงฺคหา ฯ  
        อิตฺถ จิตฺตาวิยุตฺตาน  สมฺปโยค ฺจ สงฺคห  
        ตฺวา เภท ยถาโยค  จิตฺเตน สมมุทฺทิเสติ ฯ  
                  อิติ อภิธมฺมตฺถสงฺคเห  
        เจตสิกสงฺคหวิภาโค นาม ทุติโย ปริจฺเฉโท ฯ  
๑. สี. สพฺพตฺถ โวฏปนาติ ทิสฺสติ ฯ   
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                อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ  หนาที่  14                 
                ตติโย ปริจฺเฉโท  
        สมฺปยุตฺตา ยถาโยค  เตป ฺาส สภาวโต  
        จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา  เตสนฺทานิ ยถารห ฯ  
        เวทนาเหตุโต กิจฺจ-  ทฺวาราลมฺพนวตฺถุโต  
        จิตฺตุปฺปาทวเสเนว  สงฺคโห นาม นียเต ฯ  
        ตตฺถ  เวทนาสงฺคเห  ตาว  ติวิธา  เวทนา  สุขา  ทุกขฺา อทุกฺขม- 
สุขา  เจติ  ฯ  สุข  ทุกฺข  โสมนสฺส  โทมนสฺส  อุเปกฺขาติ  จ  
ปเภเทน  ปน  ป ฺจธา  โหติ  ฯ  ตตฺถ  สุขสหคต  กุสลวิปาก กาย- 
วิ ฺาณเมกเมว  ฯ  ตถา  ทุกฺขสหคต  อกุสลวิปาก กาย- 
วิ ฺาณ  ฯ  โสมนสฺสสหคตจิตฺตานิ  ปน  โลภมลูานิ  จตฺตาริ  
ทฺวาทส  กามาวจรโสภณานิ  สุขสนฺตีรณหสนานิ  จ  เทฺวติ  อฏารส  
กามาวจรจิตฺตานิ๑  เจว  ปมทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานสงฺขาตานิ จตุ- 
จตฺตาฬีส  มหคฺคตโลกุตฺตรจิตฺตานิ  เจติ  ทฺวาสฏ ิวิธานิ  ภวนฺติ  ฯ  
โทมนสฺสสหคตานิ  ปน  เทฺว  ปฏิฆจิตฺตาเนว  ฯ  เสสานิ  สพฺพานิป  
ป ฺจป ฺาส อุเปกฺขาสหคตจิตฺตาเนวาติ ฯ  
        สุข ทุกฺขมุเปกฺขาติ  ติวิธา ตตฺถ เวทนา  
        โสมนสฺส โทมนสฺส  อิติ เภเทน ป ฺจธา ฯ  
        สุขเมกตฺถ ทุกฺข ฺจ  โทมนสฺส ทฺวเย  ิต  
        ทฺวาสฏ ีสุ โสมนสฺส  ป ฺจป ฺาสเกตรา ฯ  
๑. สี. กามาวจรโสมนสฺสสหคตจิตฺตานิ ฯ   
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                        ตติยปริจฺเฉโท  หนาที่  15 
        เหตุสงฺคเห  เหตุโย  นาม  โลโภ  โทโส  โมโห อโลโภ อโทโส  
อโมโห  จาติ  ฉพฺพิธา  ภวนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ป ฺจทฺวาราวชฺชนทฺวิ- 
ป ฺจวิ ฺาณสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณโวฏพฺพนหสนวเสน อฏารส  
อเหตุกจิตฺตานิ  นาม  ฯ  เสสานิ  สพฺพานิป  เอกสตฺตติ  จิตฺตานิ  
สเหตุกาเนว  ฯ  ตตฺถาป  เทฺว  โมมูหจิตฺตานิ  เอกเหตุกานิ ฯ เสสานิ  
ทส  อกุสลจิตฺตานิ  เจว  าณวิปฺปยุตฺตานิ  ทฺวาทส กามาวจร- 
โสภณานิ  เจติ  ทฺวาวีสติ  ทุเหตุกจิตฺตานิ  ฯ  ทฺวาทส าณ- 
สมฺปยุตฺตกามาวจรโสภณานิ  เจว  ป ฺจตฺตึส  มหคฺคตโลกุตฺตร- 
จิตฺตานิ เจติ สตฺตจตฺตาฬีส ติเหตุกจิตฺตานิ ฯ  
        โลโภ โทโส จ โมโห จ  เหตู อกสุลา ตโย  
        อโลภาโทสาโมหา จ  กุสลาพฺยากตา ตถา ฯ  
        อเหตุกฏารเสก-  เหตุกา เทฺว ทฺวิวีสติ  
        ทุเหตุกา มตา สตฺต-  จตฺตาฬีส ติเหตุกา ฯ  
        กิจฺจสงฺคเห  กิจฺจานิ  นาม  ปฏิสนฺธิภวงฺคาวชฺชนทสฺสนสวน-  
ฆายนสายนผุสนสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณโวฏวนชวนตทาลมฺพนจุติ- 
วเสน จุทฺทสวิธานิ  ภวนฺติ  ฯ  ปฏิสนธฺิ  ภวงฺคาวชฺชนป ฺจวิ ฺาณฏ- 
านาทิวเสน ปน  เตส  ทสธา  านเภโท  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  
เทฺว  อุเปกฺขาสหคตสนฺตีรณานิ  เจว  อฏ  มหาวิปากานิ  จ  นว  
รูปารูปวิปากานิ  เจติ  เอกูนวีสติ  จิตฺตานิ  ปฏิสนฺธภิวงฺคจุติกิจฺจานิ  
นาม  ฯ  อาวชฺชนกิจฺจานิ  ปน  เทฺว  ฯ  ตถา ทสฺสนสวนฆายน- 
สายนผุสนสมฺปฏิจฺฉนฺนกิจฺจานิ  จ  ฯ  ตีณิ สนฺตีรณกิจฺจานิ ฯ   
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                อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ  หนาที่  16 
มโนทฺวาราวชฺชนเมว  ป ฺจทฺวาเร  โวฏพฺพนกิจฺจ  สาเธติ  ฯ อาวชฺชน- 
ทฺวยวชฺชิตานิ  กุสลากุสล  ผล  กฺริยา  จิตฺตานิ  ป ฺจป ฺาส ชวน- 
กิจฺจานิ  ฯ  อฏ  มหาวิปากานิ  เจว  สนฺตีรณตฺตย ฺเจติ  เอกาทส  
ตทาลมฺพนกิจฺจานิ  ฯ  เตสุ  ปน  เทฺว  อุเปกฺขาสหคตสนฺตีรณจิตฺตานิ  
ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติตทาลมฺพนสนฺตีรณวเสน  ป ฺจกิจฺจานิ  นาม  ฯ  
มหาวิปากานิ  อฏ  ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติตทาลมฺพนวเสน  จตุกิจฺจานิ  
นาม  ฯ  มหคฺคตวิปากานิ  นว  ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสน  ติกิจฺจานิ  
นาม  ฯ  โสมนสฺสสหคตสนฺตีรณ  สนฺตีรณตทาลมฺพนวเสน  ทุกิจฺจ  ฯ  
ตถา  โวฏวน  โวฏวนาวชฺชนวเสน  ฯ  เสสานิ  ปน  สพฺพานิป  
ชวนมโนธาตุติกทฺวิป ฺจวิ ฺาณานิ ยถาสมฺภวเมกกิจฺจานีติ ฯ  
        ปฏิสนธฺาทโย นาม  กิจฺจเภเทน จุทฺทส  
        ทสธา านเภเทน  จิตฺตุปฺปาทา ปกาสิตา ฯ  
        อฏสฏ ี ตถา เทฺว จ  นวฏ เทฺว ยถากฺกม  
        เอก ทฺวิ ติ จตุ ป ฺจ-  กิจฺจฏานานิ นิทฺทิเส ฯ  
        ทฺวารสงฺคเห  ทฺวารานิ  นาม  จกฺขุทฺวาร  โสตทฺวาร  ฆานทฺวาร  
ชิวฺหาทฺวาร  กายทฺวาร  มโนทฺวาร ฺเจติ  ฉพฺพิธานิ  ภวนฺติ  ฯ  
ตตฺถ  จกฺขุเมว  จกฺขุทฺวาร  ฯ  ตถา  โสตาทโย  โสตทฺวาราทีนิ  ฯ  
มโนทฺวาร  ปน  ภวงฺคนฺติ  ปวุจฺจติ ฯ ตตฺถ ป ฺจทฺวาราวชฺชนจกฺขุ- 
วิ ฺาณสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณโวฏวนกามาวจรชวนตทาลมฺพนวเสน  
ฉจตฺตาฬีส  จิตฺตานิ  จกฺขุทฺวาเร  ยถารหมุปฺปชฺชนติฺ  ฯ  ตถา ป ฺจ- 
ทฺวาราวชฺชนโสตวิ ฺาณาทิวเสน  โสตทฺวาราทีสุป  ฉจตฺตาฬีเสว   
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                        ตติยปริจฺเฉโท  หนาที่  17 
ภวนฺตีติ  ฯ  สพฺพถาป  ป ฺจทฺวาเรสุ  จตุป ฺาส  จิตฺตานิ กามา- 
วจราเนวาติ  เวทิตพฺพานิ ฯ มโนทฺวาเร ปน มโนทฺวาราวชฺชน- 
ป ฺจป ฺาสชวนตทาลมฺพนวเสน  สตฺตสฏ ี  จิตฺตานิ  ภวนฺติ  ฯ  
เอกูนวีสติ  ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสน  ทฺวารวินิมุตฺตานิ  ฯ  เตสุ  
ทฺวิป ฺจวิ ฺาณานิ  เจว  มหคฺคตโลกุตฺตรชวนานิ  เจติ  ฉตฺตึส  
ยถารหเมกทฺวาริกจิตฺตานิ  นาม  ฯ  มโนธาตุติกมฺปน  ป ฺจทฺวาริก  ฯ  
สุขสนฺตีรณโวฏวนกามาวจรชวนานิ  ฉทฺวาริกจิตฺตานิ  ฯ อุเปกฺขา- 
สหคตสนฺตีรณมหาวิปากานิ  ฉทฺวาริกานิ  เจว  ทฺวารวินิมุตฺตานิ จ  
มหคฺคตวิปากานิ ทฺวารวินิมุตฺตาเนวาติ ฯ  
        เอกทฺวาริกจิตฺตานิ  ป ฺจฉทฺวาริกานิ จ  
        ฉทฺวาริกวิมุตฺตานิ  วิมุตฺตานิ จ สพฺพถา ฯ  
        ฉตฺตึสติ ตถา ตีณิ  เอกตฺตึส ยถากฺกม  
        ทสธา นวธา เจติ  ป ฺจธา ปริทีปเย ฯ  
        อาลมฺพนสงฺคเห  อาลมฺพนานิ  นาม  รูปารมฺมณ  สทฺทารมฺมณ 
คนฺธารมฺมณ  รสารมฺมณ  โผฏพฺพารมฺมณ  ธมฺมารมฺมณ ฺเจติ  
ฉพฺพิธานิ  ภวนฺติ  ฯ  ตตฺถ  รูปเมว  รปูารมฺมณ  ฯ  ตถา  สทฺทาทโย  
สทฺทารมฺมณาทีนิ  ฯ  ธมมฺารมฺมณมฺปน  ปสาทสุขุมรูปจิตฺตเจตสิก-  
นิพฺพานป ฺตฺติวเสน  ฉธา  สงฺคยฺหติ  ฯ  ตตฺถ  จกฺขุทฺวาริกจิตฺตาน  
สพฺเพสมฺป  รูปเมว  อารมฺมณ  ต ฺจ  ปจฺจุปฺปนฺนเมว  ฯ  ตถา  
โสตทฺวาริกจิตฺตาทีนมฺป  สทฺทาทโย  ปจฺจุปฺปนฺนาเยว  ฯ มโนทฺวาริก- 
จิตฺตานมฺปน  ฉพฺพิธมฺป  ปจฺจุปฺปนฺนมตีตานาคต  กาลวินิมุตฺตจ   
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                อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ  หนาที่  18 
ยถารหมาลมฺพน  โหติ  ฯ  ทฺวารวินิมุตฺตาน ฺจ  ปฏสินฺธิภวงฺค  จุติ- 
สงฺขาตาน ฉพฺพิธมฺป  ยถาสมฺภว  เยภุยฺเยน  ภวนฺตเร  ฉทฺวารคฺคหิต  
ปจฺจุปฺปนฺนมตีต  ป ฺตฺติภูต  วา  กมมฺกมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺต- 
สมฺมตมาลมฺพน โหติ  ฯ  เตสุ  จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  ยถากฺกม  รูปาทิ- 
เอเกกาลมฺพนานิ เอว  ฯ  มโนธาตุติกมฺปน  รูปาทปิ ฺจาลมฺพน  ฯ  
เสสานิ  กามาวจรวิปากานิ  หสนจิตฺต ฺจ  สพฺพถาป กามาวจรา- 
ลมฺพนาเนว  ฯ อกุสลานิ เจว าณวิปฺปยุตฺตกามาวจรชวนานิ จ  
โลกุตฺตรวชชฺิตสพฺพาลมฺพนานิ  ฯ  าณสมฺปยุตฺตกามาวจรกุสลานิ  
เจว  ป ฺจมชฺฌานสงฺขาต  อภิ ฺากุสล ฺจ  อรหตฺตมคฺคผลวชฺชิต-  
สพฺพาลมฺพนานิ  ฯ  าณสมฺปยุตฺตกามาวจรกฺริยานิ  เจว กฺริยา- 
ภิ ฺาโวฏวน ฺจ  สพฺพถาป  สพฺพาลมฺพนานิ  ฯ  อรูเปสุ ทุติย- 
จตุตฺถานิ  มหคฺคตาลมฺพนานิ  ฯ  เสสานิ ปน มหคฺคตจิตฺตานิ สพฺพานิป  
ป ฺตฺตาลมฺพนานิ ฯ โลกุตฺตรจิตฺตานิ นิพฺพานาลมฺพนานีติ ฯ  
        ป ฺจวีส ปริตฺตมฺหิ  ฉ จิตฺตานิ มหคฺคเต  
        เอกวีสติ โวหาเร  อฏ นิพฺพานโคจเร ฯ  
        วีสานุตฺตรมุตฺตมฺหิ  อคฺคมคฺคผลุชฺชิเต  
        ป ฺจ สพฺพตฺถ ฉ เจติ  สตฺตธา ตตฺถ สงฺคโห ฯ  
        วตฺถุสงฺคเห  วตฺถูนิ  นาม  จกฺขุ  โสต  ฆาน  ชวฺิหา  กาโย  
หทยวตฺถุ  เจติ  ฉพฺพิธานิ  ภวนฺติ  ฯ  ตานิ  ปน  กามโลเก  สพฺพานิป  
ลพฺภนฺติ  ฯ  รูปโลเก  ปน  ฆานาทิตฺตย  นตฺถ ิ ฯ  อรูปโลเก  ปน  
สพฺพานิป  น  สวิชฺชนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ป ฺจ  วิ ฺาณธาตุโย  ยถากกฺม   
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เอกนฺเตน  ป ฺจ  ปสาทวตฺถูนิ  นิสฺสาเยว  ปวตฺตนฺติ  ฯ ป ฺจทฺวารา- 
วชฺชนสมฺปฏจฺิฉนฺนสงฺขาตา  ปน  มโนธาตุ  หทย นิสฺสิตาเยว ฯ  
ตถาวเสสา  มโนวิ ฺาณธาตุสงฺขาตา  จ  สนฺตีรณมหาวิปากปฏิฆ- 
ทฺวยปมมคฺคหสนรูปาวจรวเสน  หทย  นิสฺสาเยว  ปวตฺตนฺติ  ฯ  
อวเสสา  กุสลากุสลกฺริยานตฺุตรวเสน  ปน  นิสฺสาย  วา  อนิสฺสาย  
วา อรูปวิปากวเสน หทย อนิสฺสาเยว ปวตฺตนฺตีติ ฯ  
        ฉวตฺถุนสิฺสิตา กาเม  สตฺต รูเป จตุพฺพิธา  
        ติวตฺถุนสิฺสิตารุปฺเป  ธาเตฺวกานิสฺสิตา มตา ฯ  
        เตจตฺตาฬีส นิสฺสาย  เทฺวจตฺตาฬีส ชายเร  
        อนิสฺสาย จ นิสฺสาย  ปาการุปฺปา อนิสฺสิตาติ ฯ  
                  อิติ อภิธมฺมตฺถสงฺคเห  
        ปกิณฺณกสงฺคหวิภาโค นาม ตติโย ปริจฺเฉโท ฯ  
                จตุตฺโถ ปริจฺเฉโท  
        จิตฺตุปฺปาทานมิจฺเจว  กตฺวา สงฺคหมุตฺตร  
        ภูมิปุคฺคลเภเทน  ปุพฺพาปรนิยามิต ฯ  
        ปวตฺติสงฺคห นาม  ปฏิสนฺธปิฺปวตฺติย  
        ปวกฺขามิ สมาเสน  ยถาสมฺภวโต กถ ฯ  
        ฉ  วตฺถนูิ  ฉ  ทฺวารานิ  ฉาลมฺพนานิ  ฉ  วิ ฺาณานิ  ฉ  วีถโิย  
ฉธา  วิสยปฺปวตฺตีติ  วีถิสงฺคเห  ฉ  ฉกฺกานิ  เวทิตพฺพานิ  ฯ วีถมิุตฺตา- 
นมฺปน  กมฺมกมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺตวเสน  ติวิธา  โหติ วิสยปฺปวตฺติ ฯ   
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ตตฺถ  วตฺถุทวฺาราลมฺพนานิ  ปุพฺเพ  วุตฺตนยาเนว  ฯ  จกฺขุวิ ฺาณ  
โสตวิ ฺาณ  ฆานวิ ฺาณ  ชิวฺหาวิ ฺาณ  กายวิ ฺาณ มโน- 
วิ ฺาณ ฺเจติ  ฉ  วิ ฺาณานิ  ฯ  ฉ  วีถิโย  ปน  จกฺขุทฺวารวีถิ  
โสตทฺวารวีถิ  ฆานทฺวารวีถิ  ชิวฺหาทฺวารวีถิ  กายทฺวารวีถิ  มโนทฺวารวีถิ  
เจติ  ทฺวารวเสน  วา  จกฺขุวิ ฺาณวีถิ  โสตวิ ฺาณวีถิ ฆาน- 
วิ ฺาณวีถิ  ชิวฺหาวิ ฺาณวีถิ  กายวิ ฺาณวีถิ  มโนวิ ฺาณวีถิ  
เจติ  วิ ฺาณวเสน  วา  ทฺวารปฺปวตฺตา  จิตฺตปฺปวตฺติโย  โยเชตพฺพา ฯ  
อติมหนฺต  มหนฺต  ปริตฺต  อติปริตฺต ฺเจติ  ป ฺจทฺวาเร  มโนทฺวาเร  
ปน วิภูต อวิภูต ฺเจติ ฉธา วสยปฺปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ  
        กถ  ฯ  อุปฺปาท ิติภงฺควเสน  ขณตฺตยเมกจิตฺตกฺขณ  นาม  ฯ  
ตานิ  ปน  สตฺตรส  จิตฺตกฺขณานิ  รูปธมฺมานมายู  ฯ เอกจิตฺตกฺขณา- 
ตีตานิ  วา  พหุจิตฺตกฺขณาตีตานิ  วา   ิติปฺปตฺตาเนว  ป ฺจาลมฺพนานิ  
ป ฺจทฺวาเร  อาปาถมาคจฺฉนฺติ  ฯ  ตสมฺา  ยทิ  เอกจิตฺตกฺขณาตีต  
รูปาลมฺพน  จกฺขุสฺสาปาถมาคจฺฉติ  ฯ  ตโต  ทฺวิกขฺตฺตุ  ภวงฺเค  จลิเต  
ภวงฺคโสต  วิจฺฉินฺทิตฺวา  ตเมว  รูปาลมฺพน  อาวชฺชนฺต ป ฺจทฺวารา- 
วชฺชนจิตฺตมุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฺฌติ  ฯ ตโต ตสฺสานนฺตร ตเมว รูป  
ปสฺสนฺต  จกฺขุวิ ฺาณ  สมฺปฏิจฺฉนฺต  สมฺปฏิจฺฉนฺนจิตฺต  สนฺตีรยมาน  
สนฺตีรณจิตฺต  ววฏเปนฺต  โวฏวนจิตฺต ฺเจติ  ยถากฺกม  อุปฺปชชฺิตฺวา  
นิรุชฺฌนฺติ  ฯ  ตโต  ปรเมกูนตึสกามาวจรชวเนสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ลทฺธปจฺจย  
เยภุยฺเยน   สตฺตกฺขตฺตุ   ชวน   ชวติ  ฯ   ชวนานุพนฺธานิ   จ  เทฺว  
ตทาลมฺพนปากานิ  ยถารห  ปวตฺตนฺติ  ฯ  ตโต  ปร  ภวงฺคปาโตว  ฯ   
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เอตฺตาวตา  จุทฺทส  วีถิจิตฺตุปฺปาทา  เทฺว  ภวงฺคจลนานิ ปุพฺเพ- 
วาตีตกเมกจิตฺตกฺขณนฺติ  กตฺวา  สตฺตรส  จิตฺตกฺขณานิ  ปริปูเรนติฺ ฯ  
ตโต  ปร  นริชฺุฌติ  ฯ  อาลมฺพนเมต  อติมหนฺต  นาม  โคจร  ฯ  
ยาว  ตทาลมฺพนุปฺปาทา  ปน  อปฺปโหนฺตาตีตกมาปาถมาคตมาลมฺพน  
มหนฺต  นาม  ฯ  ตตฺถ  ชวนาวสาเน  ภวงฺคปาโตว  โหติ  ฯ  นตฺถิ  
ตทาลมฺพนุปฺปาโท  ฯ  ยาว  ชวนุปฺปาทาป  อปฺปโหนฺตาตีตกมาปาถ- 
มาคต อาลมฺพน  ปริตฺต  นาม  ฯ  ตตฺถ  ชวนมฺป  อนุปฺปชฺชิตฺวา  
ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ  โวฏวนเมว  ปริวตฺตติ  ฯ  ตโต  ปร  ภวงฺคปาโตว  
โหติ  ฯ  ยาว  โวฏวนุปฺปาทา  จ  อปฺปโหนฺตาตีตกมาปาถมาคต  
อาลมฺพน  นโิรธาสนฺน  อติปริตฺต  นาม  ฯ  ตตฺถ  ภวงฺคจลนเมว  
โหติ  ฯ  นตฺถิ  วีถิจิตฺตุปฺปาโท  ฯ  อิจฺเจว  จกฺขุทฺวาเร  ตถา  
โสตทฺวาราทีสุ  เจติ  สพฺพถาป  ป ฺจทฺวาเร  ตทาลมฺพนชวนโวฏวน-  
โมฆสงฺขาตาน  จตุนน  วาราน  ยถากกฺม  อาลมฺพนภูตา  วิสยปฺปวตฺติ  
จตุธา เวทิตพฺพา ฯ  
        วีถิจิตฺตานิ สตฺเตว  จิตฺตุปฺปาทา จตุทฺทส  
        จตุป ฺาส วิตฺถารา  ป ฺจทฺวาเร ยถารห ฯ  
        อยเมตฺถ ป ฺจทฺวาเร วีถิจิตฺตปฺปวตฺตินโย ฯ  
        มโนทฺวาเร  ปน  ยทิ  วิภูตมาลมฺพน  อาปาถมาคจฺฉติ  ฯ  
ตโต  ปร  ภวงฺคจลน  มโนทฺวาราวชฺชนชวนาวสาเน  ตทาลมฺพนปากานิ  
ปวตฺตนฺติ  ฯ  ตโต  ปร  ภวงฺคปาโต  ฯ  อวิภูเต  ปนาลมฺพเน ชวนา- 
วสาเน ภวงฺคปาโตว โหติ ฯ นตฺถิ ตทาลมฺพนุปฺปาโทติ ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 21 

                อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ  หนาที่  22 
        วีถิจิตฺตานิ ตีเณว  จิตฺตุปฺปาทา ทเสริตา  
        วิตฺถาเรน ปเนตฺเถก-  จตฺตาฬีส วิภาวเย ฯ  
          อยเมตฺถ ปริตฺตชวนวาโร ฯ  
        อปฺปนาชวนวาเร  ปน  วิภูตาวิภูตเภโท  นตฺถ ิ ฯ  ตถา ตทา- 
ลมฺพนุปฺปาโท ฯ ตตฺถ ห ิาณสมฺปยุตฺตกามาวจรชวนานมฏนฺน- 
ม ฺตรสฺมึ ปริกมฺโมปจารานุโลมโคตฺรภูนาเมน  จตุกฺขตฺตุ  ติกฺขตฺตุ- 
เมว วา  ยถากฺกม  อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุทฺเธ  ตทนนฺตรเมว  ยถารห  จตุตฺถ  
วา  ป ฺจม  วา  ฉพฺพีสติมหคฺคตโลกุตฺตรชวเนสุ  ยถาภินีหารวเสน  
ยงฺกิ ฺจิ  ชวน  อปฺปนาวีถิโมตรติ  ฯ  ตโต  ปร  อปฺปนาวสาเน ภวงฺค- 
ปาโตว  โหติ  ฯ  ตตฺถ  โสมนสฺสสหคตชวนานนฺตร  อปฺปนาป โสมนสฺส- 
สหคตาว  ปาฏิกงฺขิตพฺพา  ฯ  อุเปกฺขาสหคตชวนานนฺตร อุเปกฺขา  
สหคตาว  ฯ  ตตฺถาป  กุสลชวนานนฺตร  กุสลชวน ฺเจว  เหฏ ิม ฺจ  
ผลตฺตยมปฺเปติ ฯ กฺริยาชวนานนฺตร กฺริยาชวน อรหตฺตผล ฺจาติ ฯ  
        ทฺวตฺตึส สุขปุ ฺมฺหา  ทฺวาทโสเปกฺขกา ปร  
        สุขิตกฺรยิาโต อฏ  ฉ สมฺโภนฺติ อุเปกฺขกา ฯ  
        ปถุุชชฺนาน เสกฺขาน  กามปุ ฺติเหตุโต  
        ติเหตุกามกฺริยาโต  วีตราคานมปฺปนา ฯ  
         อยเมตฺถ มโนทฺวาเร วีถิจิตฺตปฺปวตฺตินโย ฯ  
        สพฺพตฺถาป  ปเนตฺถ  อนิฏเ  อาลมฺพเน  อกสุลวิปากาเนว ป ฺจ- 
วิ ฺาณ  สมฺปฏิจฺฉนฺน  สนฺตีรณตทาลมฺพนานิ  ฯ  อิฏเกุสลวิปากานิ ฯ  
อติอิฏเ  ปน  โสมนสฺสสหคตาเนว  สนฺตีรณตทาลมฺพนานิ  ฯ  ตตฺถาป   
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โสมนสฺสสหคตกฺริยาชวนาวสาเน  โสมนสฺสสหคตาเนว  ตทาลมฺพนานิ  
ภวนฺติ  ฯ  อุเปกฺขาสหคตกฺริยาชวนาวสาเน  อุเปกฺขาสหคตานิ  ฯ  
โทมนสฺสสหคตชวนาวสาเน  ปน  ตทาลมฺพนานิ  เจว  ภวงฺคานิ  จ  
อุเปกฺขาสหคตาเนว  ภวนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ยทิ  โสมนสฺสปฏิสนฺธิกสฺส  
โทมนสฺสสหคตชวนาวสาเน  ตทาลมฺพนสมฺภโว  นตฺถ ิ ตทา  ยงฺกิ ฺจิ  
ปริจิตปุพฺพ  ปริตฺตาลมฺพนมารพฺภ  อุเปกฺขาสหคตสนฺตีรณมุปฺปชฺชติ  
ตมนนฺตริตฺวา๑  ภวงฺคปาโตว  โหตีติ  วทนฺติ  อาจริยา  ฯ  ตถา กามา- 
วจรชวนาวสาเน  กามาวจรสตฺตาน  กามาวจรธมฺเมเสฺวว อาลมฺพน- 
ภูเตสุ ตทาลมฺพนมิจฺฉนฺตีติ ฯ  
        กาเม ชวนสตฺตาลมฺ-  พนาน นิยเม สติ  
        วิภูเตติมหนฺเต จ  ตทาลมฺพนมีริต ฯ  
          อยเมตฺถ ตทาลมฺพนนิยโม ฯ  
        ชวเนสุ  จ  ปริตฺตชวนวีถิย  กามาวจรชวนานิ  สตฺตกฺขตฺตุ  
ฉกฺขตฺตุเมว  วา  ชวนฺติ  ฯ  มนฺทปฺปวตฺติยมฺปน  มรณกาลาทีสุ  
ป ฺจวารเมว  ฯ  ภควโต  ปน  ยมกปาฏิหาริยกาลาทีสุ  ลหุกปฺปวตฺติย  
จตฺตาริ  ป ฺจ  วา  ปจฺจเวกฺขณจิตฺตานิ  ภวนฺตีติป  วทนฺติ  ฯ  
อาทิกมฺมิกสฺส  ปน  ปมกปฺปนาย  มหคฺคตชวนานิ  อภิ ฺาชวนานิ  จ  
สพฺพทาป  เอกวารเมว  ชวนฺติ  ฯ  ตโต  ปร  ภวงฺคปาโต ฯ จตฺตาโร  
ปน  มคฺคุปฺปาทา  เอกจิตฺตกฺขณิกา  ฯ  ตโต  ปร  เทฺว  ตีณิ ผลจิตฺตานิ  
ยถารห  อุปปฺชฺชนฺติ  ฯ  ตโต  ปร  ภวงฺคปาโต  ฯ นิโรธสมาปตฺติกาเล  
๑. ต อตฺตโน อนนฺตร อพฺยาวหิต กตฺวา ฯ ตทนนฺตรนฺตึ อตฺโถติ ฏีกา ฯ   
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จ  ทฺวิกฺขตฺตุ  จตุตฺถารุปฺปชวน  ชวติ  ฯ  ตโต  ปร  นิโรธ  ผุสติ  ฯ  
วุฏานกาเล  ปน  อนาคามิผล  วา  อรหตฺตผล  วา  ยถารหเมกวาร  
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺเธ  ภวงฺคปาโตว  โหติ  ฯ  สพฺพตฺถาป  สมาปตฺติวีถิย  
ปน  ภวงฺคโสโต  วิย  วีถนิิยโม  นตฺถติี  กตฺวา  พหูนิป  ลพฺภนฺตีติ  
เวทิตพฺพ ฯ  
        สตฺตกฺขตฺตุ ปริตฺตานิ  มคฺคาภิ ฺา สกึ มตา  
        อวเสสานิ ลพฺภนฺติ  ชวนานิ พหูนิป ฯ  
                 อยเมตฺถ ชวนนิยโม ฯ  
        ทฺวิเหตุกานมเหตุกาน ฺจ  ปเนตฺถ  กฺริยาชวนานิ  เจว อปฺปนา- 
ชวนานิ  จ  น  ลพฺภนฺติ  ฯ  ตถา  าณสมฺปยุตฺตวิปากานิ  จ  
สุคติย  ฯ  ทคฺุคติยมฺปน  าณวิปฺปยุตฺตานิ  จ  มหาวิปากานิ  น  
ลพฺภนฺติ  ฯ  ติเหตุเกสุ  ปน  ขีณาสวาน  กุสลากุสลชวนานิ น ลพฺภนฺติ ฯ  
ตถา  เสกฺขปุถุชชนาน  กรฺิยาชวนานิ  ฯ  ทฏิ ิคตสมฺปยุตฺตวิจิกิจฺฉา- 
ชวนานิ จ  เสกฺขาน  ฯ  อนาคามิปุคฺคลาน  ปน  ปฏิฆชวนานิ  จ  น  
ลพฺภนฺติ ฯ โลกุตฺตรชวนานิ ยถาสก อริยานเมว สมุปฺปชฺชนฺติ ฯ  
        อเสกฺขาน จตุจตฺตา-  ฬีส เสกฺขานมุทฺทิเส  
        ฉปฺป ฺาสาวเสสาน  จตุป ฺาส สมฺภวา ฯ  
                 อยเมตฺถ ปุคฺคลเภโท ฯ  
        กามาวจรภูมิย  ปเนตานิ  สพฺพานิป  วีถิจิตฺตานิ  ยถารหมปุลพฺภนฺติ  
รูปาวจรภูมิย  ปฏิฆชวนตทาลมฺพนวชฺชิตานิ  ฯ  อรปูาวจรภูมิย ปม- 
มคฺครูปาวจรหสนเหฏ ิมารูปวชฺชิตานิ  จ  ลพฺภนติ  ฯ  สพฺพตฺถาป  จ   
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ตตปสาทรหิตาน  ตตทฺวาริกวีถิจิตฺตานิ  น  ลพฺภนฺติ  ฯ  อส ฺ ีสตฺตาน  
ปน สพฺพถาป จิตฺตปฺปวตฺติ นตฺเถวาติ ฯ  
        อสีติ วีถิจิตฺตานิ  กาเม รูเป ยถารห  
        จตุสฏ ี ตถารูเป  เทวฺจตฺตาฬีส ลพฺภเร ฯ  
                 อยเมตฺถ ภูมิวิภาโค ฯ  
        อิจฺเจว  ฉทฺวาริกจิตฺตปฺปวตฺติ  ยถาสมฺภว  ภวงฺคนฺตริกา ยาว- 
ตายุกมพฺโพจฺฉินฺนา ปวตฺตตีติ ฯ  
                  อิติ อภิธมฺมตฺถสงฺคเห  
          วีถิสงฺคหวิภาโค นาม จตุตฺโถ ปริจฺเฉโท ฯ  
                ป ฺจโม ปริจฺเฉโท  
        วีถิจิตฺตวเสเนว  ปวตฺติยมุทีริโต  
        ปวตฺติสงฺคโห นาม  สนฺธิยนฺทานิ วุจฺจติ ฯ  
        จตสฺโส  ภูมิโย  จตุพฺพิธา  ปฏิสนธฺิ  จตฺตาริ  กมฺมานิ  จตุธา  
มรณุปฺปตฺตีติ  วีถิมุตฺตสงฺคเห  จตฺตาริ  จตุกฺกานิ  เวทิตพฺพานิ  ฯ  
ตตฺถ  อปายภูมิ  กามสุคติภูมิ  รูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ  เจติ  จตสฺโส  
ภูมิโย  นาม  ฯ  ตาสุ  นริโย  ติรจฺฉานโยนิ  เปตฺติวิสโย  อสุรกาโย  
เจติ  อปายภูมิ  จตุพฺพิธา  โหติ  ฯ  มนสฺุสา  จาตุมฺมหาราชิกา ตาว- 
ตึสา  ยามา  ตุสิตา  นิมฺมานรตี  ปรนมิฺมิตวสวตฺตี  เจติ กามสุคติภูมิ  
สตฺตวิธา  โหติ  ฯ  สา  ปนาย  เอกาทสวิธาป  กามาวจรภูมิจฺเจว  
สงฺคห  คจฺฉติ  ฯ  พฺรหฺมปาริสชฺชา  พฺรหฺมปุโรหิตา  มหาพฺรหฺมา   
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สงฺคห  คจฺฉติ ฯ  พฺพหฺมปาริสชฺชา  พฺรหฺมปุโรหิตา  มหาพฺรหฺมา 
จ  ปมชฺฌานภูมิ  ปริตฺตาภา  อปฺปมาณาภา  อาภสฺสรา  จ ทุติยช-ฺ 
ฌานภูมิ  ปรตฺิตสุภา  อปฺปมาณสุภา  สุภกิณฺหา  จ  ตติยชฺฌานภูมิ  
เวหปฺผลา  อส ฺ ีสตฺตา  สุทฺธาวาสา  จ  จตุตฺถชฺฌานภูมิ  เจติ รูปา- 
วจรภูมิ  โสฬสวิธา  โหติ  ฯ อวิหา อตปฺปา สุทสฺสา สุทสฺสี อกนิฏา  
เจติ  สุทฺธาวาสภูมิ  ป ฺจวิธา  โหติ  ฯ  อากาสาน ฺจายตนภูมิ วิ ฺา- 
ณ ฺจายตนภูมิ  อากิ ฺจ ฺายตนภูมิ  เนวส ฺานาส ฺายตนภูมิ  
เจติ อรูปภูมิ จตุพฺพิธา โหติ ฯ  
        ปถุุชชฺนา น ลพฺภนฺติ  สุทฺธาวาเสสุ สพฺพถา  
        โสตาปนฺนา จ สกิทา-  คามิโน จาป ปุคฺคลา ฯ  
        อริยา โนปลพฺภนฺติ  อส ฺาปายภูมิสุ  
        เสสฏาเนสุ ลพฺภนฺติ  อริยานริยาป จ ฯ  
                  อิทเมตฺถ ภูมิจตุกฺก ฯ  
        อปายปฏิสนฺธิ  กามสุคติปฏิสนฺธิ  รูปาวจรปฏสินฺธิ  อรูปาวจร- 
ปฏสินฺธิ  เจติ  จตุพฺพิธา  ปฏิสนฺธิ  นาม  ฯ ตตฺถ อกุสลวิปาโก- 
เปกฺขาสหคตสนฺตีรณ อปายภูมิย  โอกกฺนฺติกฺขเณ  ปฏิสนฺธิ  หุตฺวา  
ตโต  ปร  ภวงฺค  หุตฺวา  ภวงฺคปริโยสาเน  จวน  หุตฺวา โวจฺฉิชฺชติ ฯ  
อยเมกา อปายปฏิสนฺธิ นาม ฯ  
        กุสลวิปาโกเปกฺขาสหคตสนฺตีรณ  ปน  กามสุคติย  มนุสฺสา- 
น ฺเจว ชจฺจนฺธาทีน  สตฺตาน  ภุมฺมนิสฺสิตาน ฺจ  วินิปาติกาสุราน  
ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสน  ปวตฺตติ  ฯ  มหาวิปากานิ  ปนฏ  สพฺพตฺถาป   
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                        ปฺจมปริจฺเฉโท  หนาที่  27 
กามสุคติย  ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสน  ปวตฺตนฺติ  ฯ  อิมา  นว กามสุคติ- 
ปฏิสนฺธิโย  นาม  ฯ  สา ปนาย ทสวิธาป กามาวจรปฏิสนฺธิจฺเจว  
สงฺคห  คจฺฉติ  ฯ  เตสุ  จตุนฺน  อปายาน  มนุสฺสาน วินิปาติกา- 
สุราน ฺจ อายุปฺปมาณคณนาย  นิยโม  นตฺถ ิ ฯ  จาตุมฺมหาราชิกาน  
ปน  เทวาน  ทิพฺพานิ  ป ฺจวสฺสสตานิ  อายุปฺปมาณ  มนุสฺสคณนาย  
นวุติวสฺสสตสหสฺสปฺปมาณ  โหติ  ฯ  ตโต  จตุคุณ  ตาวตึสาน  ตโต  
จตุคุณ  ยามาน  ตโต  จตุคณ  ตุสิตาน  ตโต  จตุคุณ  นิมฺมานรตีน  
ตโต จตุคุณ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน เทวาน อายุปฺปมาณ ฯ  
        นวสต ฺเจกวีส-  วสฺสาน โกฏโิย ตถา  
        วสฺสสตสหสฺสานิ  สฏ ิ ฺจ วสวตฺติสุ ฯ  
        ปมชฌฺานวิปาก  ปมชฺฌานภูมิย  ปฏิสนฺธภิวงฺคจุติวเสน  
ปวตฺตติ  ฯ  ตถา  ทุติยชฌฺานวิปาก  ตติยชฺฌานวิปาก ฺจ ทุติยชฺฌาน- 
ภูมิย  ฯ  จตุตฺถชฺฌานวิปาก  ตติยชฺฌานภูมิย ฯ ป ฺจมชฺฌานวิปาก  
จตุตฺถชฺฌานภูมิย  ปฏิสนธฺิภวงฺคจุติวเสน  ปวตฺตติ  ฯ  อส ฺ ี- 
สตฺตานมฺปน รูปเมว  ปฏสินฺธิ  โหติ  ฯ  ตถา  ตโต  ปร  ปวตฺติย  
จวนกาเล  จ  รูปเมว  ปวตฺติตฺวา  นิรุชฌฺติ  ฯ  อิมา  ฉ รูปาวจร- 
ปฏิสนฺธิโย  นาม ฯ เตสุ พฺรหฺมปาริสชฺชาน เทวาน กปฺปสฺส ตติโย  
ภาโค  อายุปฺปมาณ  พฺรหฺมปุโรหิตาน  อุปฑฺฒกปฺโป  มหาพฺรหฺมาน  
เอโก  กปโฺป  ฯ  ปริตฺตาภาน  เทฺว  กปปฺานิ  อปฺปมาณาภาน  จตฺตาริ  
กปฺปานิ  อาภสฺสราน  อฏ  กปฺปานิ  ฯ  ปริตฺตสุภาน  โสฬส  
กปฺปานิ  อปปฺมาณสุภาน  ทฺวตฺตึส  กปฺปานิ  สุภกณฺิหาน  จตุสฏ ี   
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กปฺปานิ  ฯ  เวหปฺผลาน  อส ฺ ีสตฺตาน ฺจ  ป ฺจ  กปฺปสตานิ  อวิหาน  
กปฺปสหสฺส  อตปฺปาน  เทฺว  กปฺปสหสฺสานิ  สุทสสฺาน  จตฺตาริ  
กปฺปสหสฺสานิ  สุทสฺสีน  อฏ  กปฺปสหสฺสานิ  อกนิฏาน  โสฬส  
กปฺปสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ ฯ  
        ปมารปูาทิวิปากานิ  ปมารูปาทิภูมีสุ  ยถากฺกม ปฏิสนธฺิ- 
ภวงฺคจุติวเสน  ปวตฺตนฺติ  ฯ  อิมา จตสฺโส อรูปปฏิสนฺธิโย นาม ฯ  
เตสุ  อากาสาน ฺจายตนูปคาน  เทวาน  วีสติ  กปปฺสหสฺสานิ อายุปฺ- 
ปมาณ  วิ ฺาณ ฺจายตนูปคาน  เทวาน  จตฺตาฬีส  กปฺปสหสฺสานิ  
อากิ ฺจ ฺายตนูปคาน  เทวาน  สฏ ี  กปฺปสหสฺสานิ เนวส ฺา- 
นาส ฺายตนูปคาน  เทวาน  จตุราสีติ กปฺปสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ  
โหติ ฯ  
        ปฏิสนธฺิ ภวงฺค ฺจ  ตถา จวนมานส  
        เอกเมว ตเถเวก-  วิสย ฺเจกชาติย ฯ  
                อิทเมตฺถ ปฏิสนฺธิจตุกฺก ฯ  
        ชนกมุปตฺถมฺภกมุปปฬิกมุปฆาตก ฺเจติ กิจฺจวเสน ครุกมา- 
สนฺนมาจิณฺณ  กตตฺตากมฺม ฺเจติ  ปากทานปริยาเยน ทิฏธมมฺ- 
เวทนีย  อุปปชฺชเวทนียมปราปรเวทนีย  อโหสิกมมฺ ฺเจติ ปากกาล- 
วเสน  จตฺตาริ  กมฺมานิ  นาม  ฯ  ตถา  อกุสล กามาวจรกุสล  
รูปาวจรกุสล อรูปาวจรกุสล ฺเจติ ปากฏานวเสน ฯ  
        ตตฺถ  อกุสล  กายกมมฺ  วจีกมฺม  มโนกมฺม ฺเจติ  กมฺมทฺวาร- 
วเสน ติวิธ  โหติ  ฯ  กถ  ฯ  ปาณาติปาโต  อทินฺนาทาน   
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กาเมสุมิจฺฉาจาโร  จ  กายวิ ฺตฺติสงฺขาเต  กายทฺวาเร  พาหุลฺลวุตฺติโต  
กายกมฺม  นาม  ฯ  มุสาวาโท  ปสุณวาจา  ผรุสวาจา  สมฺผปฺปลาโป  
จ  วจีวิ ฺตฺติสงฺขาเต  วจีทฺวาเร  พาหุลฺลวุตฺติโต  วจีกมฺม  นาม  ฯ  
อภิชฺฌา  พฺยาปาโท  มิจฺฉาทิฏ ิ  จ  อ ฺตฺราป  วิ ฺตฺติยา มนสฺมึ- 
เยว  พาหุลฺลวุตฺติโต มโนกมฺม นาม ฯ เตสุ ปาณาติปาโต ผรุสวาจา  
พฺยาปาโท  จ  โทสมูเลน  ชายนฺติ  ฯ  กาเมสุมิจฺฉาจาโร  อภิชฌฺา  
มิจฺฉาทิฏ ิ  จ  โลภมูเลน  ฯ  เสสานิ  จตฺตาริป ตีหิ มูเลหิ สมฺภวนฺติ ฯ  
จิตฺตุปฺปาทวเสน  ปเนต  อกุสล  สพฺพถาป  ทฺวาทสวิธ  โหติ  ฯ  
กามาวจรกุสลมฺป  กายทฺวาเร  ปวตฺต  กายกมฺม  วจีทฺวาเร  ปวตฺต  
วจีกมฺม  มโนทฺวาเร  ปวตฺต  มโนกมฺม ฺเจติ  กมมฺทฺวารวเสน  ติวิธ  
โหติ  ฯ  ตถา  ทานสีลภาวนาวเสน  ฯ  จิตฺตุปฺปาทวเสน  ปเนต  
อฏวิธ  โหติ  ฯ  ทานสีลภาวนาอปจายนเวยฺยาวจฺจปตฺติทาน- ปตฺตา- 
นุโมทนาธมฺมสฺสวนธมฺมเทสนาทิฏ ุชุกมฺมวเสน  ทสวิธ  โหติ  ฯ  
ตมฺปเนต  วีสติวิธมฺป  กามาวจรกมฺมมิจฺเจว  สงฺคห  คจฺฉติ  ฯ รูปาวจร- 
กุสลมฺปน  มโนกมฺมเมว  ฯ  ต ฺจ  ภาวนามยมปฺปนาปฺปตฺต ฌานงฺค- 
เภเทน  ป ฺจวิธ  โหติ  ฯ  ตถา  อรูปาวจรกุสล ฺจ  มโนกมฺม ฯ  
ตมฺป ภาวนามยมปฺปนาปฺปตฺต อาลมฺพนเภเทน จตุพฺพิธ โหติ ฯ  
        เอตฺถากุสลกมฺมมุทฺธจฺจรหิต  อปายภูมิย  ปฏิสนฺธึ  ชเนติ  ฯ  
ปวตฺติยมฺปน  สพฺพมฺป  ทวฺาทสวิธ  สตตากุสลปากานิ  สพฺพตฺถาป  
กามโลเก  รปูโลเก  จ  ยถารห  วิปจฺจติ  ฯ  กามาวจรกุสลมฺป  จ  
กามสุคติยเมว  ปฏิสนฺธ ึ ชเนติ  ฯ  ตถา  ปวตฺติย ฺจ  มหาวิปากานิ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 29 

                อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ  หนาที่  30 
อเหตุกวิปากานิ  ปนฏป  สพฺพตฺถาป  กามโลเก  รปูโลเก  จ  ยถารห  
วิปจฺจติ  ฯ  ตตฺถาป  ติเหตุกมุกฺกฏ  กสุล  ติเหตุก  ปฏิสนฺธึ  ทตฺวา  
ปวตฺเต  โสฬส  วิปากานิ  วิปจฺจติ  ติเหตุกโมมก  ทวิฺเหตุกมุกฺกฏ ฺจ  
กุสล  ทฺวิเหตุก  ปฏิสนฺธึ  ทตฺวา  ปวตฺเต  ติเหตุกรหิตานิ  ทฺวาทส  
วิปากานิ  วิปจฺจติ  ฯ  ทฺวิเหตุกโมมกมฺปน  กุสล  อเหตุกเมว  ปฏสินฺธึ  
เทติ ปวตฺเต จ อเหตุกวิปากาเนว วิปจฺจติ ฯ  
        อสงฺขาร สสงฺขาร-  วิปากานิ น ปจฺจติ  
        สสงฺขารมสงฺขาร-  วิปากานีติ เกจิ น ฯ  
        เตส ทฺวาทส ปากานิ  ทสฏ จ ยถากฺกม  
        ยถาวุตฺตานุสาเรน  ยถาสมฺภวมุทฺทิเส ฯ  
        รูปาวจรกุสลมฺปน  ปมชฺฌาน  ปริตฺต  ภาเวตฺวา พฺรหฺม- 
ปาริสชฺเชสุ  อุปฺปชฺชติ  ตเมว  มชฌฺิม  ภาเวตฺวา  พฺรหฺมปุโรหิเตสุ  
ปณีต  ภาเวตฺวา  มหาพฺรหฺเมสุ  ฯ  ตถา  ทุติยชฺฌาน  ตติยชฺฌาน ฺจ  
ปริตฺต  ภาเวตฺวา  ปริตฺตาเภสุ  มชฺฌิม  ภาเวตฺวา  อปฺปมาณาเภสุ  
ปณีต  ภาเวตฺวา  อาภสฺสเรสุ  ฯ  จตุตฺถชฺฌาน  ปริตฺต  ภาเวตฺวา  
ปริตฺตสุเภสุ  มชฺฌิม  ภาเวตฺวา  อปฺปมาณสุเภสุ  ปณีต  ภาเวตฺวา  
สุภกิณฺเหสุ  ฯ  ป ฺจมชฺฌาน  ภาเวตฺวา  เวหปฺผเลสุ  ฯ  ตเมว  
ส ฺาวิราค  ภาเวตฺวา  อส ฺ ีสตฺเตสุ  ฯ  อนาคามิโน  ปน สุทธฺา- 
วาเสสุ  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  อรูปาวจรกุสลานิ  ยถากฺกม  ภาเวตฺวา  
อารุปฺเปสุ อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ   
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        อิตฺถ มหคฺคต ปุ ฺ  ยถาภูมิววตฺถิต  
        ชเนติ สทิส ปาก  ปฏสินฺธิปฺปวตฺติย ฯ  
                 อิทเมตฺถ กมฺมจตุกฺก ฯ  
        อายุกฺขเยน  กมฺมกฺขเยน  อุภยกฺขเยน  อุปจฺเฉทกกมฺมุนา  เจติ  
จตุธา  มรณุปฺปตฺติ  นาม  ฯ  ตถา  มรนฺตานมฺปน  มรณกาเล  ยถารห  
อภิมุขีภูต  ภวนฺตเร  ปฏิสนฺธิชนก  กมมฺ  วา  ตกมฺมกรณกาเล รปูาทิก- 
มุปลทฺธปุพฺพ  อุปกรณภตู ฺจ  กมฺมนิมิตฺต  วา อนนฺตรมุปฺปชฺชมานภเว  
อุปลภิตพฺพ  อุปโภคภูต ฺจ  คตินิมิตฺต  วา  กมฺมพเลน  ฉนฺน  ทฺวาราน  
อ ฺตรสฺมึ  ทฺวาเร  ปจฺจุปฺปฏาติ  ฯ  ตโต  ปร  ตเมว ตโถ- 
ปฏ ิตมาลมฺพนมารพฺภ  วิปจฺจมานกกมฺมานุรูป  ปริสุทฺธมุปกกฺิลิฏ  วา  
อุปฺปชฺชิตพฺพภวานุรูป  ตตฺโถนตว  จิตฺตสนฺตาน  อภิกฺขณ  ปวตฺตติ  
พาหุลฺเลน  ฯ  ตเมว  วา  ปน  ชนกภูต  กมฺม  อภินวกรณวเสน  
ทฺวารปฺปตฺต  โหติ  ฯ  ปจฺจาสนฺนมรณสฺส  สตฺตสฺส  วีถิจิตฺตาวสาเน  
ภวงฺคกฺขเย  วา  จวนวเสน  ปจฺจุปฺปนฺนภวปริโยสานภูต  จุติจิตฺต  
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฌฺติ  ฯ  ตสฺมึ  นิรุทฺธาวสาเน  ตสฺสานนฺตรเมว  ตถา  
คหิตมาลมฺพนมารพฺภ  สวตฺถุกมวตฺถุกเมว  วา  ยถารห อวิชฺชานุสย- 
ปริกฺขิตฺเตน  ตณฺหานุสยมูลเกน  สงฺขาเรน  ชนิยมานสมฺปยุตฺตธมฺเมหิ   
ปริคฺคยฺหมาน  สหชาตานมธิฏานภาเวน  ปุพฺพงฺคมภูต ภวนฺตร- 
ปฏิสนฺธานวเสน  ปฏิสนธฺิสงฺขาต  มานสมุปฺปชฺชมานเมว  ปติฏาติ  
ภวนฺตเร  ฯ  มรณาสนฺนวีถิย  ปเนตฺถ  มนฺทปฺปวตฺตานิ  ป ฺเจว  ชวนานิ  
ปาฏิกงฺขิตพฺพานิ  ตสฺมา  ยทิ  ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพเนสฺวาปาถมาคเตสุ   
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ธรนฺเตเสฺวว  มรณ  โหติ  ฯ  ตทา  ปฏสินฺธิภวงฺคานมฺป ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนาลมฺพนตา  ลพฺภตีติ  กตฺวา  กามาวจรปฏิสนฺธิยา  ฉทฺวารคฺคหิต  
กมฺมนิมิตฺต  คตินิมิตฺต ฺจ  ปจฺจุปฺปนฺนมตีต ฺจาลมฺพนมุปลพฺภติ  ฯ  
กมฺมมฺปน  อตีตเมว  ฯ  ต ฺจ  มโนทฺวารคฺคหิต  ฯ  ตานิ  ปน  
สพฺพานิป  ปริตฺตธมฺมภูตาเนวาลมฺพนานีติ  เวทิตพฺพานิ  ฯ รูปาวจร- 
ปฏิสนฺธิยา  ปน  ป ฺตฺติภูต  กมฺมนิมิตฺตเมวาลมฺพน  โหติ ฯ ตถา  
อรูปปฏิสนฺธยิา  จ  มหคฺคตภูต  ป ฺตฺติภูต ฺจ  กมฺมนิมิตฺตเมว  
ยถารหมาลมฺพน  โหติ  ฯ  อส ฺ ีสตฺตานมฺปน  ชีวตนวกเมว ปฏิสนฺธ-ิ 
ภาเวน  ปติฏาติ  ตสฺมา  เต  รูปปฏิสนฺธิกา  นาม  ฯ  อรูปา  
อรูปปฏิสนฺธกิา ฯ เสสา รปูารูปปฏิสนฺธิกา ฯ  
        อารุปฺปจุติยา โหนฺติ  เหฏ ิมารุปฺปวชฺชิตา  
        ปรมารปฺุปสนฺธี จ  ตถา กาเม ติเหตุกา ฯ  
        รูปาวจรจุติยา  อเหตุรหิตา สิยุ  
        สพฺพา กามติเหตุมฺหา  กาเมเสฺวว ปเนตรา ฯ  
          อยเมตฺถ จุติปฏิสนธฺิกฺกโม ฯ  
        อิจฺเจว  คหิตปฏิสนฺธิกานมฺปน  ปฏิสนฺธินิโรธานนฺตรโต  ปภูติ  
ตเมวาลมฺพนมารพฺภ  ตเทว  จิตฺต  ยาว  จุติจิตฺตุปฺปาทา  อสติ  
วีถิจิตฺตุปฺปาเท  ภวสฺส  องฺคภาเวน  ภวงฺคสนฺตติสงฺขาตมพฺโพจฺฉินฺน๑  
หุตฺวา  นทีโสโต  วิย  ปวตฺตติ  ปริโยสาเน  จ  จวนวเสน  จุติจิตฺต  
หุตฺวา  นิรุชฌฺติ  ฯ  ตโต  ปร  จ  ปฏิสนฺธาทโย  รถจกฺกมิว  
ยถากฺกมเมว ปริวตฺตนฺตา ปวตฺตนฺตีติ ฯ  
๑. สี. ภวงฺคสนฺตติสงฺขาต มานส ฯ   
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          ปฏิสนฺธิภวงฺควีถิโย  
          จุติ เจห ตถา ภวนฺตเร  
          ปุน สนฺธิภวงฺคมิจฺจย  
          ปริวตฺตติ จิตฺตสนฺตติ ฯ  
          ปฏิสงฺขาย ปเนตมทฺธุว  
          อธิคนฺตฺวา ปทมจฺจุตมฺพุธา  
          สุสมุจฺฉินฺนสิเนหพนฺธนา  
          สมเมสฺสนฺติ จิราย สุพฺพตาติ ฯ  
                  อิติ อภิธมฺมตฺถสงฺคเห  
         วีถิมุตฺตสงฺคหวิภาโค นาม ป ฺจโม ปริจฺเฉโท  
          นฏิ ิโต จ อภิธมฺมตฺถสงฺคเห  
          สพฺพถาป จิตฺตเจตสิกสงฺคหวิภาโค ฯ  
                ฉฏโ ปริจฺเฉโท  
        เอตฺตาวตา วิภตฺตา หิ  สปฺปเภทปฺปวตฺติกา  
        จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา  รูปนฺทานิ ปวุจฺจติ ฯ  
        สมุทฺเทสา วิภาคา จ  สมุฏานา กลาปโต  
        ปวตฺติกฺกมโต เจติ  ป ฺจธา ตตฺถ สงฺคโห ฯ  
        จตฺตาริ  มหาภูตานิ  จตุนฺน ฺจ  มหาภูตาน  อุปาทาย  รูป ฺเจติ  
ทุวิธ  เจต  รปู  เอกาทสวิเธน  สงฺคห  คจฺฉติ  ฯ  กถ  ปวีธาตุ  
อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  จ  มหาภูตรูปนฺนาม  จกฺขุ  โสต   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 33 

                อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ  หนาที่  34 
ฆาน  ชิวฺหา  กาโย  จ  ปสาทรูปนฺนาม  รูป  สทฺโท  คนฺโธ  รโส  อาโป- 
ธาตุวิวชฺชิตภูตตฺตยสงฺขาต  โผฏพฺพ ฺจ  โคจรรูปนนฺาม  อิตฺถตฺต  
ปุริสตฺต ฺจ  ภาวรูปนฺนาม  หทยวตฺถ ุ หทยรูปนฺนาม  ชีวิตินฺทรฺิย  
ชีวิตรูปนฺนาม  กวฬิงฺกาโร  อาหาโร  อาหารรูปนฺนาเมติ จ อฏารส- 
วิธ  เจต  รูป  สภาวรูป  สลกฺขณรูป  นปิฺผนฺนรูป  รปูรูป สมฺมสน- 
รูปนฺติ  จ  สงฺขฺย  คจฺฉติ  ฯ  อากาสธาตุ  ปริจฺเฉทรูปนฺนาม  ฯ กาย- 
วิ ฺตฺติ  วจีวิ ฺตฺติ  วิ ฺตฺติรูปนฺนาม  ฯ  รูปสฺส  ลหุตา  รูปสฺส  
มุทุตา  รูปสสฺ  กมฺม ฺตา  วิ ฺตฺติทฺวย ฺจ  วิการรูปนฺนาม  ฯ  
รูปสฺส  อุปจโย  รูปสฺส  สนฺตติ  รูปสสฺ  ชรตา  รูปสฺส  อนิจฺจตา  
ลกฺขณรูปนนฺาม  ฯ  ชาติรูปเมวปเนตฺถอุปจยสนฺตตินาเมน  ปวุจฺจตีติ  ฯ  
เอกาทสวิธมฺเปต รูป อฏวีสติวิธ โหติ สรูปวเสน ฯ กถ ฯ  
        ภูตปฺปสาทวิสยา  ภาโว หทยมิจฺจป  
        ชีวิตาหารรูเปหิ  อฏารสวิธ ตถา ฯ  
        ปริจฺเฉโท จ วิ ฺตฺติ  วิกาโร ลกฺขณนฺติ จ  
        อนิปฺผนฺนา ทส เจติ  อฏวีสวิธมฺภเว ฯ  
                อยเมตฺถ รูปสมทฺุเทโส ฯ  
        สพฺพ ฺจ  ปเนต  รูป  อเหตุก  สปปฺจฺจย  สาสว  สงฺขต  โลกยิ  
กามาวจร  อนารมฺมณ  อปฺปหาตพฺพเมวาติ  เอกวิธมฺป อชฺฌตฺติก- 
พาหิราทิวเสน  พหุธา  เภท  คจฺฉตีติ  ฯ  กถ  ฯ ปสาทสงฺขาต  
ป ฺจวิธมฺป  อชฺฌตฺติกรูปนฺนาม  อิตร  พาหิรรูปนนฺาม  ฯ   
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ปสาทหทยสงฺขาต  ฉพฺพิธมฺป  วตฺถุรปูนฺนาม  อิตร  อวตฺถรุูปนฺนาม  ฯ  
ปสาทวิ ฺตฺติสงฺขาต  สตฺตวิธมฺป  ทฺวารรูป  อิตร  อทฺวารรูป  ฯ  
ปสาทภาวชีวิตสงฺขาต  อฏวิธมฺป  อินฺทฺริยรูป  อิตรมนินฺทฺริยรูป  ฯ  
ปสาทวิสยสงฺขาต  ทฺวาทสวิธมฺป  โอฬาริกรูป  สนฺติเกรูป สปฺปฏิฆ- 
รูป ฺจ  อิตร  สุขุมรูป  ทูเรรูป  อปฺปฏฆิรูป ฺจ  ฯ กมฺมชมุปา- 
ทินฺนกรูป  อิตรมนุปาทินฺนกรูป  ฯ  รปูายตน  สนิทสฺสนรูป อิตร- 
มนิทสฺสนรูป  ฯ  จกฺขฺวาทิทฺวย  อสมฺปตฺตวเสน  ฆานาทิตฺตย สมฺปตฺต- 
วเสนาติ  ป ฺจวิธมฺป  โคจรคฺคาหิกรูป  อิตร  อโคจรคฺคาหิกรูป ฯ  
วณฺโณ  คนฺโธ  รโส  โอชา  ภูตจตุกฺก ฺเจติ  อฏวิธมฺป  อวินิพฺโภครูป  
อิตร วินิพฺโภครูป ฯ  
        อิจฺเจวมฏวีสติ-  วิธมฺป จ วิจกฺขณา  
        อชฌฺตฺติกาทิเภเทน  วิภชนฺติ ยถารห ฯ  
                 อยเมตฺถ รูปวิภาโค ฯ  
        กมฺม  จิตฺต  อุตุ  อาหาโร  เจติ  จตฺตาริ  รูปสมฏุานานิ นาม ฯ  
ตตฺถ  กามาวจร  รูปาวจร ฺเจติ  ป ฺจวีสติวิธมฺป  กุสลากุสลกมฺมม- 
ภิสงฺขต อชฺฌตฺติกสนฺตาเน  กมฺมสมฏุานรูป  ปฏิสนฺธิมุปาทาย  ขเณ  
ขเณ  สมุฏาเปติ  ฯ  อรูปวิปากทฺวิป ฺจวิ ฺาณวชฺชิต ป ฺจ- 
สตฺตติวิธมฺป  จิตฺต  จิตฺตสมุฏานรูป  ปมภวงฺคมุปาทาย  ชายนฺตเมว  
สมุฏาเปติ  ฯ  ตตฺถ  อปฺปนาชวน  อิริยาปถมฺป  สนฺนาเมติ  ฯ  
โวฏพฺพนกามาวจรชวนาภิ ฺา  ปน  วิ ฺตฺติมฺป  สมฏุาเปนฺติ  ฯ  
โสมนสฺสชวนานิ  ปเนตฺถ  เตรส  หสนมฺป  ชเนนฺติ ฯ สีตุณฺโหตุ- 
สม ฺาตา เตโชธาตุ   ิติปฺปตฺตา  อุตุสมุฏานรูป  อชฺฌตฺต ฺจ   
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พหิทฺธา  จ  ยถารห  สมฏุาเปติ  ฯ  โอชาสงฺขาโต  อาหาโร อาหาร- 
สมุฏานรูป  อชฺโฌหรณกาเล  านปฺปตฺโตว  สมฏุาเปติ  ฯ ตตฺถ  
หทยินฺทฺริยรปูานิ  กมฺมชาเนว  ฯ  วิ ฺตฺติทฺวย  จิตฺตชเมว  ฯ  สทฺโท  
จิตฺโตตุโช  ฯ  ลหุตาทิตฺตย  อุตุจิตฺตาหาเรหิ  สมฺโภติ ฯ อวินิพฺโภค- 
รูปานิ เจว  อากาสธาตุ  จ  จตุสมฺภูตานิ  ฯ  ลกฺขณรปูานิ  น  กุโตจิป  
ชายนฺตีติ ฯ  
        อฏารส ปณฺณรส  เตรส ทฺวาทสาติ จ  
        กมฺมจิตฺโตตุกาหาร-  ชานิ โหนฺติ ยถากฺกม ฯ  
        ชายมานาทิรูปาน  สภาวตฺตา หิ เกวล  
        ลกฺขณานิ น ชายนฺติ  เกหิจีติ ปกาสิต ฯ  
          อยเมตฺถ รูปสมฏุานนโย ฯ  
        เอกุปฺปาทา  เอกนิโรธา  เอกนิสสฺยา  จ  สหวุตฺติโน  เอกวีสติ  
รูปกลาปา  นาม  ฯ  ตตฺถ  ชีวิต  อวินิพฺโภครูป ฺจ  จกฺขุนา  สห  
จกฺขุทสกนฺติ  ปวุจฺจติ  ฯ  ตถา  โสตาทีหิ  สทฺธึ  โสตทสก  ฆานทสก  
ชิวฺหาทสก  กายทสก  อิตฺถีภาวทสก  ปุริสภาวทสก  วตฺถุทสก ฺเจติ  
ยถากฺกม  โยเชตพฺพ  ฯ  อวินิพฺโภครูปเมว  ชีวิเตน  สห  ชีวิตนวกนฺติ  
ปวุจฺจตีติ  ฯ  อิเม  นว  กมมฺสมุฏานกลาปา  ฯ  อวินิพฺโภครูปมฺปน  
สุทฺธฏก  ตเทว  กายวิ ฺตฺติยา  สห  กายวิ ฺตฺตินวก วจี- 
วิ ฺตฺติสทฺเทหิ๑  วจีวิ ฺตฺติทสก  ลหุตาทีหิ  เอกาทสก กายวิ ฺตฺติ- 
ลหุตาทีหิ  ทวฺาทสก  วจีวิ ฺตฺติสทฺทลหุตาทีหิ เตรสก ฺเจติ อิเม  
ฉ  จิตฺตสมุฏานกลาปา  ฯ  สุทฺธฏก  สทฺทนวก  ลหุตาเทกาทสก  
๑. สี. วจี...สทฺเทหิ จ สห วจี...ทสก ลหุตาทีหิ สทฺธึ ลหุตาเทกาทสก กาย...  
ลหุตาทิ ทุวาสก วจี...ลหุตาทิ เตรสก ฺเจติ ฯ   
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สทฺทลหุตาทิทฺวาทสก ฺเจติ  อิเม  จตฺตาโร  อุตุสมฏุานกลาปา  ฯ  
สุทฺธฏก  ลหุตาเทกาทสก ฺเจติ  อิเม  เทฺว  อาหารสมุฏานกลาปา  ฯ  
ตตฺถ  สุทฺธฏก  สทฺทนวก ฺเจติ  เทฺว  อุตุสมุฏานกลาปา  พหิทฺธาป  
ลพฺภนฺติ ฯ อวเสสา ปน สพฺเพป อชฺฌตฺติกเมวาติ ฯ  
        กมฺมจิตฺโตตุกาหาร-  สมุฏานา ยถากฺกม  
        นว ฉ จตุโร เทฺวติ  กลาปา เอกวีสติ ฯ  
        กลาปาน ปริจฺเฉท-  ลกฺขณตฺตา วิจกฺขณา  
        น กลาปงฺคมิจฺจาหุ  อากาส ลกฺขณานิ จ ฯ  
                อยเมตฺถ กลาปโยชนา ฯ  
        สพฺพานิป  ปเนตานิ  รูปานิ  กามโลเก  ยถารห  อนูนานิ  ปวตฺติย  
อุปลพฺภนฺติ  ฯ  ปฏิสนฺธิยมฺปน  สเสทชาน ฺเจว  โอปปาติกาน ฺจ  
จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายภาววตฺถุทสกสงฺขาตานิ  สตฺต  ทสกานิ  
ปาตุภวนฺติ  อุกฺกฏวเสน  ฯ  โอมกวเสน  ปน  จกขฺุโสตฆานภาว- 
ทสกานิ กทาจิ  น  ลพฺภนฺติป  ฯ  ตสฺมา  เตส  วเสน  กลาปหานิ  
เวทิตพฺพา  ฯ  คพฺภเสยฺยกสตฺตานมฺปน  กายภาววตฺถุทสกสงฺขาตานิ  
ตีณิ  ทสกานิ  ปาตุภวนฺติ  ฯ  ตตฺถาป  ภาวทสก  กทาจิ  น  ลพฺภติ  ฯ  
ตโต  ปร  ปน  ปวตฺติกาเล  กเมน  จกขฺุทสกาทีนิ  ปาตุภวนฺติ  ฯ  
อิจฺเจว  ปฏิสนฺธิมุปาทาย  กมฺมสมุฏานา  ทุติยจิตฺตมุปาทาย จิตฺต- 
สมุฏานา   ิติกาลมุปาทาย  อุตุสมุฏานา  โอชาผรณมุปาทาย อาหาร- 
สมุฏานา  เจติ  จตุสมุฏานา รูปกลาปสนฺตติ กามโลเก ทีปชาลา  
วิย  นทีโสโต  วิย  จ  ยาวตายุกมพฺโพจฺฉินฺนา  ปวตฺตตีติ  ฯ  มรณ-  
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มรณกาเล  ปน  จุติจิตฺโตปริ  สตฺตรสมจิตฺตสฺส   ิติกาลมุปาทาย กมฺมช- 
รูปานิ  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  ปุเรตรมุปฺปนฺนานิ  จ  กมฺมชรูปานิ จุติจิตฺต- 
สมกาลเมว  ปวตฺติตฺวา  นิรุชฺฌนฺติ ฯ ตโต ปร จิตฺตชมาหารชรูป ฺจ  
โวจฺฉิชฺชติ  ฯ  ตโต  ปร  อุตุสมุฏานรูปปรมฺปรา  จ๑  มตกเฬวร  
สนฺธาย ปวตฺตนฺติ ฯ  
        อิจฺเจว มตสตฺตาน  ปุนเทว ภวนฺตเร  
        ปฏิสนธฺิมุปาทาย  ตถารูป ปวตฺตติ ฯ  
        รูปโลเก  ปน  ฆานชิวฺหากายภาวทสกานิ  เจว อาหารช- 
กลาปานิ  จ  น  ลพฺภนฺติ  ตสฺมา  เตส  ปฏิสนฺธิกาเล จกฺขุโสต- 
วตฺถุวเสน  ตีณิ  ทสกานิ  ชีวิตนวก ฺเจติ  จตฺตาโร กมฺมสมุฏาน- 
กลาปา  ปวตฺติย จิตฺโตตุสมุฏานา จ ลพฺภนฺติ ฯ อส ฺ ีสตฺตาน  
ปน  จกฺขุโสตวตฺถุสทฺทาทีนิป  น  ลพฺภนฺติ  ตถา  สพฺพานิป จิตฺตช- 
รูปานิ  ตสฺมา  เตส  ปฏิสนฺธิกาเล  ชีวิตนวกเมว  ลพฺภติ  ปวตฺติย  
จ  สทฺทนวกวชฺชิตมุตุสมุฏานรูป  อติริจฺฉตีติ  ฯ  อิจฺเจว กามรูป- 
อส ฺ ีสงฺขาเตสุ  ตีสุ  าเนสุ  ปฏิสนฺธปิฺปวตฺติวเสน  ทุวิธา รูปปฺ- 
ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ  
        อฏวีสติ กาเมสุ  โหนฺติ เตวีส รูปสุ  
        สตฺตรเสวาส ฺ ีน  อรูเป นตฺถิ กิ ฺจิป ฯ  
        สทฺโท วิกาโร ชรตา  มรณ ฺโจปปตฺติย  
        น ลพฺภนฺติ ปวตฺเต ตุ  น กิ ฺจีป น ลพฺภติ ฯ  
          อยเมตฺถ รูปปฺปวตฺติกฺกโม ฯ  
๑. สี. ยาว ฯ   
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        นิพฺพานมฺปน  โลกตฺุตรสงฺขาต  จตุมคฺคาเณน  สจฺฉิกาตพฺพ  ฯ  
มคฺคผลานมาลมฺพนภูต  วานสงฺขาตาย  ตณฺหาย  นิกฺขนฺตตฺตา  
นิพฺพานนฺติ  ปวุจฺจติ  ฯ  ตเทว  สภาวโต  เอกวิธมฺป สอุปาทิเสส- 
นิพฺพานธาตุ  อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ  เจติ  ทุวิธ  โหติ การณ- 
ปริยาเยน  ฯ  ตถา  สุ ฺตมนิมิตฺตมปฺปณิหิต ฺเจติ  ติวิธ  โหติ  
อาการเภเทน ฯ  
        ปทมจฺจุตมจฺจนฺต  อสงฺขตมนุตฺตร  
        นิพฺพานมิติ ภาสนฺติ  วานมุตฺตา มเหสโย ฯ  
        อิติ จิตฺต เจตสิก  รปู นิพฺพานมิจฺจป  
        ปรมตฺถ ปกาเสนฺติ  จตุธาว ตถาคตา ฯ  
                  อิติ อภิธมฺมตฺถสงฺคเห  
          รูปสงฺคหวิภาโค นาม ฉฏโ ปรจฺิเฉโท ฯ  
                สตฺตโม ปริจฺเฉโท  
        ทฺวาสตฺตติวิธา วุตฺตา  วตฺถุธมฺมา สลกฺขณา  
        เตสนฺทานิ ยถาโยค  ปวกฺขามิ สมุจฺจย ฯ  
        อกุสลสงฺคโห  มิสฺสกสงฺคโห  โพธิปกฺขิยสงฺคโห  สพฺพสงฺคโห  เจติ  
สมุจฺจยสงฺคโห  จตุพฺพิโธ  เวทิตพฺโพ  ฯ  กถ  ฯ  อกสุลสงฺคโห ตาว ฯ  
จตฺตาโร  อาสวา  กามาสโว  ภวาสโว  ทิฏาสโว  อวิชฺชาสโว  จ ฯ 
จตฺตาโร  โอฆา  กาโมโฆ  ภโวโฆ  ทฏิโโฆ  อวิชฺโชโฆ  จ  ฯ  
จตฺตาโร  โยคา  กามโยโค  ภวโยโค  ทิฏ ิโยโค  อวิชฺชาโยโค  จ ฯ   
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จตฺตาโร  คนถฺา  อภิชฺฌา  กายคนฺโถ  พฺยาปาโท  กายคนฺโถ  
สีลพฺพตปรามาโส  กายคนฺโถ  อิทสจฺจาภินิเวโส  กายคนฺโถ  จ  ฯ  
จตฺตาโร  อุปาทานา  กามูปาทาน  ทิฏ ูปาทาน  สีลพฺพตูปาทาน  
อตฺตวาทูปาทาน ฺจ  ฯ  ฉ  นีวรณานิ  กามจฺฉนฺทนีวรณ  พฺยา- 
ปาทนีวรณ ถีนมิทฺธนีวรณ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ  วิจิกิจฺฉานีวรณ  
อวิชฺชานีวรณ ฺจ  ฯ  สตฺต  อนุสยา  กามราคานุสโย  ภวราคานุสโย  
ปฏิฆานุสโย  มานานุสโย  ทิฏานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสโย  อวิชฺชานสุโย  
จ  ฯ  ทส  ส ฺโชนานิ  กามราคส ฺโชน  รูปราคส ฺโชน  
อรูปราคส ฺโชน  ปฏฆิส ฺโชน  มานส ฺโชน  ทิฏ ิส ฺโชน  
สีลพฺพตปรามาสส ฺโชน  วิจิกิจฺฉาส ฺโชน  อุทฺธจฺจส ฺโชน  
อวิชฺชาส ฺโชน ฺจ  สุตฺตนฺเต  ฯ  อปรานิป  ทส  ส ฺโชนานิ  
กามราคส ฺโชน  ภวราคส ฺโชน  ปฏิฆส ฺโชน  มานส ฺโชน  
ทิฏ ิส ฺโชน  สีลพฺพตปรามาสส ฺโชน  วิจิกจฺิฉาส ฺโชน  
อิสฺสาส ฺโชน  มจฺฉริยส ฺโชน  อวิชฺชาส ฺโชน ฺจ  อภิธมฺเม  ฯ  
ทส  กิเลสา  โลโภ  โทโส  โมโห  มาโน  ทฏิ ิ  วิจิกิจฺฉา  ถีน  
อุทฺธจฺจ  อหิริก  อโนตฺตปฺป ฺจ  ฯ  อาสวาทีสุ  ปเนตฺถ  กามภวนาเมน  
ตพฺพตฺถุกา  ตณฺหา  อธิปฺเปตา  ฯ  สลีพฺพตปรามาโส  อิทสจฺจาภินิเวโส  
อตฺตวาโทติ๑ ตถา ปวตฺต ทิฏ ิคตเมว ปวุจฺจตีติ ฯ  
        อาสโวฆา จ โยคา จ  ตโย คนฺถา จ วตฺถุโต  
        อุปาทานา ทุเว ธมฺมา๒  อฏ นีวรณา สิยุ ฯ  
๑. สี. อตฺตวาทปุาทาน ฯ  ๒. สี. วุตฺตา ฯ   
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        ฉเฬวานุสยา โหนฺติ  นว ส ฺโชนา มตา  
        เกฺลสา ทเสติ วุตฺโตย  นวธา ปาปสงฺคโห ฯ  
        มิสฺสกสงฺคเห  ฉ  เหตู  โลโภ  โทโส  โมโห  อโลโภ  อโทโส  
อโมโห  จ  ฯ  สตฺต  ฌานงฺคานิ  วิตกฺโก  วิจาโร  ปติ  เอกคฺคตา  
โสมนสฺส  โทมนสฺส  อุเปกฺขา  จ  ฯ  ทฺวาทส  มคฺคงฺคานิ  สมฺมาทิฏ ิ  
สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว สมฺมา- 
วายาโม  สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธิ  มิจฺฉาทิฏ ิ  มิจฺฉาสงฺกปฺโป มิจฺฉา- 
วายาโม  มิจฺฉาสมาธิ  จ  ฯ  พาวีสตินฺทฺริยานิ  จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺริย   
ฆานินฺทฺริย  ชิวฺหินฺทฺริย  กายินฺทฺริย  อิตฺถินฺทฺริย ปุรสิินฺทฺริย  ชีวิตินฺทฺริย   
มนินฺทฺริย  สขิุนฺทฺริย  ทุกขิฺนฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย  โทมนสฺสินฺทฺริย   
อุเปกฺขินฺทฺริย  สทฺธินฺทฺรยิ วิริยินฺทฺริย  สตินฺทฺริย  สมาธินฺทฺริย  ป ฺ ินฺ- 
ทฺริย อน ฺต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  อ ฺ ินฺทฺริย  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  ฯ   
นว พลานิ  สทฺธาพล  วิริยพล  สติพล  สมาธิพล  ป ฺาพล  
หิริพล  โอตฺตปฺปพล  อหิริกพล  อโนตฺตปฺปพล ฺจ  ฯ  จตฺตาโร  
อธิปตี  ฉนฺทาธิปติ  วิริยาธิปติ  จิตฺตาธิปติ  วีมสาธิปติ  จ  ฯ  จตฺตาโร  
อาหารา  กวฬิงฺกาโร  อาหาโร  ผสฺโส  ทุติโย  มโนส ฺเจตนา  
ตติโย๑  วิ ฺาณ จตุตฺโถ๒ ฯ อินฺทฺริเยสุ ปเนตฺถ โสตาปตฺติมคฺคาณ  
อน ฺต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  อรหตฺตผลาณ  อ ฺาตาวินฺทฺริย  
มชฺเฌ  ฉ  าณานิ  อ ฺ ินฺทฺริยานีติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  ชวิีตินฺทฺริย ฺจ  
รูปารูปวเสน  ทุวิธ  โหติ  ฯ  ป ฺจวิ ฺาเณสุ  ฌานงฺคานิ  อวิริเยสุ  
๑. กตฺถจิ ตติยาติ ทสฺสติ ฯ  ๒. กตฺถจิ จตุตถฺนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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พลานิ  อเหตุเกสุ  มคฺคงฺคานิ  น  ลพฺภนฺติ  ฯ  ตถา  วิจิกิจฺฉาจิตฺเต  
เอกคฺคตา  มคฺคินฺทฺริยพลภาว  น  คจฺฉติ  ฯ  ทฺวิเหตุกติเหตุก- 
ชวเนเสฺวว ยถาสมฺภว อธิปติ เอโกว ลพฺภตีติ ฯ  
        ฉ เหตู ป ฺจ ฌานงฺคา  มคฺคงฺคา นว วตฺถุโต  
        โสฬสินฺทฺริยธมฺมา จ  พลธมฺมา นเวริตา ฯ  
        จตฺตาโรธิปตี วุตฺตา  ตถาหาราติ สตฺตธา  
        กุสลาทิสมากิณฺโณ  วุตฺโต มิสฺสกสงฺคโห ฯ  
        โพธิปกขิฺยสงฺคเห  จตฺตาโร  สติปฏานา  กายานุปสฺสนาสติ- 
ปฏาน เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาน ธมฺมา- 
นุปสฺสนาสติปฏาน ฺจ  ฯ  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานา  อุปฺปนฺนาน  
ปาปกาน  อกุสลาน  ธมมฺาน  ปหานาย  วายาโม  อนุปฺปนฺนาน  
ปาปกาน  อกุสลาน  ธมมฺาน  อนุปฺปาทาย  วายาโม  อนุปฺปนนฺาน  
กุสลาน  ธมมฺาน  อุปฺปาทาย  วายาโม  อุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมาน  
ภิยฺโยภาวาย  วายาโม  จ  ฯ  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  ฉนฺทิทฺธิปาโท  
วิริยิทฺธิปาโท  จิตฺติทฺธิปาโท  วีมสิทฺธิปาโท  จ  ฯ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  
สทฺธินฺทฺริย  วิริยินฺทฺริย  สตินฺทฺริย  สมาธินฺทฺริย  ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ  ฯ  
ป ฺจ  พลานิ  สทฺธาพล  วิริยพล  สติพล  สมาธิพล  ป ฺาพล ฺจ  ฯ  
สตฺต  โพชฺฌงฺคา  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วิรยิ- 
สมฺโพชฺฌงฺโค  ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  ปสสฺทฺธิสมฺโพชฌฺงฺโค สมาธิ- 
สมฺโพชฺฌงฺโค  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  จ  ฯ  อฏ  มคฺคงฺคานิ  
สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมา-  
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สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม  สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธิ  จ  ฯ  เอตฺถ ปน  
จตฺตาโร  สติปฏานาติ  สมฺมาสติ  เอกาว  ปวุจฺจติ  ฯ  ตถา  
จตฺตาโร สมมฺปฺปธานาติ จ สมฺมาวายาโม ฯ  
         ฉนฺโท จิตฺตมุเปกฺขา จ  สทฺธาปสฺสทฺธิปติโย  
         สมฺมาทิฏ ิ จ สงฺกปฺโป  วายาโม วิรติตฺตย ฯ  
         สมฺมาสติ สมาธีติ  จุทฺทเสเต สภาวโต  
         สตฺตตฺตึสปฺปเภเทน  สตฺตธา ตตฺถ สงฺคโห ฯ  
          สงฺกปปฺปสฺสทฺธิ จ ปตฺยุเปกฺขา  
          ฉนฺโท จ จิตฺต วิรติตฺตย ฺจ  
          นเวกานา วิริย นวฏ  
          สตี สมาธี จตุ ป ฺจ ป ฺา  
          สทฺธา ทุานุตฺตมสตฺตตึส-  
          ธมฺมานเมโส ปวโร วิภาโค ฯ  
         สพฺเพ โลกุตฺตเร โหนฺติ  น วา สงฺกปฺปปติโย  
         โลกิเยป ยถาโยค  ฉพฺพิสุทฺธิปฺปวตฺติย ฯ  
        สพฺพสงฺคเหป ฺจกฺขนฺธารูปกฺขนฺโธเวทนากฺขนฺโธส ฺากฺขนฺโธ  
สงฺขารกฺขนฺโธ  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  จ ฯ ป ฺจูปาทานกฺขนฺธา รูปูปาทานกฺ- 
ขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ  ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ  สงฺขารูปาทานกฺ- 
ขนฺโธ วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ  จ  ฯ  ทฺวาทสายตนานิ  จกฺขฺวายตน  
โสตายตน  ฆานายตน  ชิวฺหายตน  กายายตน  มนายตน  รูปายตน  
สทฺทายตน  คนฺธายตน  รสายตน  โผฏพฺพายตน  ธมฺมายตน ฺจ  ฯ   
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อฏารส  ธาตุโย  จกฺขุธาตุ  โสตธาตุ  ฆานธาตุ  ชิวฺหาธาตุ  กายธาตุ  
รูปธาตุ  สททฺธาตุ  คนฺธธาตุ  รสธาตุ  โผฏพฺพธาตุ  จกฺขุวิ ฺาณ- 
ธาตุ โสตวิ ฺาณธาตุ  ฆานวิ ฺาณธาตุ  ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุ กาย- 
วิ ฺาณธาตุ  มโนธาตุ  ธมฺมธาตุ  มโนวิ ฺาณธาตุ  จ  ฯ  จตฺตาริ  
อริยสจฺจานิ  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  ทุกฺขนิโรโธ  
อริยสจฺจ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจ ฺจ ฯ  
        เอตฺถ  ปน  เจตสิกสุขุมรูปนิพฺพานวเสน  เอกูนสตฺตติ  ธมฺมา  
ธมฺมายตน  ธมฺมธาตูติ  จ  สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ  ฯ  มนายตนเมว สตฺต- 
วิ ฺาณธาตุวเสน ภิชฺชติ ฯ  
         รูป ฺจ เวทนา ส ฺา  เสสา เจตสิกา ตถา  
         วิ ฺาณมิติ ป ฺเจเต  ป ฺจกฺขนฺธาติ ภาสิตา ฯ  
         ป ฺจุปาทานขนฺธาติ  ตถา เตภูมิกา มตา  
         เภทาภาเวน นิพฺพาน  ขนฺธสงฺคหนิสฺสฏ ฯ  
         ทฺวาราลมฺพนเภเทน  ภวนฺตายตนานิ จ  
         ทฺวาราลมฺพนตทุปฺปนฺน-  ปรยิาเยน ธาตุโย ฯ  
         ทุกฺข เตภูมิก วฏฏ  ตณฺหา สมุทโย ภเว  
         นิโรโธ นาม นิพฺพาน  มคฺโค โลกุตฺตโร มโต ฯ  
         มคฺคยุตฺตา ผลา เจว  จตุสจฺจวินิสฺสฏา  
         อิติ ป ฺจปฺปเภเทน  ปวุตฺโต สพฺพสงฺคโห ฯ  
                  อิติ อภิธมฺมตฺถสงฺคเห  
        สมุจฺจยสงฺคหวิภาโค นาม สตฺตโม ปริจฺเฉโท ฯ   
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                 อฏโม ปริจฺเฉโท  
         เยส สงฺขตธมฺมาน  เย ธมฺมา ปจฺจยา ยถา  
         ตวิภาคมิเหทานิ  ปวกฺขามิ ยถารห ฯ  
        ปฏิจฺจสมุปฺปาทนโย  ปฏานนโย  เจติ  ปจฺจยสงฺคโห  ทุวิโธ  
เวทิตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  ตพฺภาวภาวิภาวาการมตฺโตปลกฺขิโต ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทนโย  ฯ  ปฏานนโย  ปน  อาหจฺจ  ปจฺจยฏ ิติมารพฺภ  
ปวุจฺจติ  ฯ  อุภยมฺปน  โวมิสฺเสตฺวา  ปป ฺเจนฺติ  อาจริยา  ฯ  ตตฺถ  
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณ วิ ฺาณ- 
ปจฺจยา  นามรูป  นามรูปปจฺจยา  สฬายตน  สฬายตนปจฺจยา  
ผสฺโส  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา ตณฺหา- 
ปจฺจยา  อุปาทาน  อุปาทานปจฺจยา  ภโว  ภวปจฺจยา  ชาติ  
ชาติปจฺจยา  ชรามรณ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  สมฺภวนฺติ  
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ  
          อยเมตฺถ ปฏิจฺจสมุปฺปาทนโย ฯ  
        ตตฺถ  ตโย  อทฺธา  ทวฺาทสงฺคานิ  วีสติ  อาการา  ติสนฺธี  
จตุสงฺเขปา  ตีณิ  วฏฏานิ  เทฺว  มูลานิ  จ  เวทิตพฺพานิ  ฯ  กถ  ฯ  
อวิชฺชาสงฺขารา  อตีโต  อทฺธา  ชาติ  ชรามรณ  อนาคโต  อทฺธา  
มชฺเฌ  อฏ  ปจฺจุปฺปนฺโน  อทฺธาติ  ตโย  อทฺธา  ฯ  อวิชฺชา สงฺขารา  
วิ ฺาณ  นามรูป  สฬายตน  ผสฺโส  เวทนา  ตณฺหา  อุปาทาน  
ภโว  ชาติ  ชรามรณนฺติ  ทฺวาทสงฺคานิ  ฯ  โสกาทิวจน  ปเนตฺถ   
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นิสฺสนฺทนิทสฺสน๑  ฯ  อวิชฺชาสงฺขารคฺคหเณน ปเนตฺถ ตณฺหูปาทานภวาป  
คหิตา  ภวนฺติ  ตถา  ตณฺหูปาทานภวคฺคหเณน  จ  อวิชฺชาสงฺขารา  
ชาติชรามรณคฺคหเณน จ วิ ฺาณาทิผลป ฺจกเมว คหิตนฺติ กตฺวา   
         อตีเต เหตโว ป ฺจ  อิทานิ ผลป ฺจก  
         อิทานิ เหตโว ป ฺจ  อายตึ ผลป ฺจกนฺติ ฯ  
        วีสติ  อาการา  ติสนฺธี  จตุสงฺเขปา  จ  ภวนฺติ  ฯ อวิชฺชา- 
ตณฺหูปาทานา  จ  กิเลสวฏฏ กมฺมภวสงฺขาโต ภเวกเทโส สงฺขารา 
จ  กมฺมวฏฏ  อุปปตฺติภวสงฺขาโต  ภเวกเทโส  อวเสสา  จ วิปาก- 
วฏฏนฺติ  ตีณิ  วฏฏานิ  ฯ  อวิชฺชาตณฺหาวเสน  เทฺว  มูลานิ  จ  
เวทิตพฺพานิ ฯ  
         เตสเมว จ มูลาน  นโิรเธน นิรชุฌฺติ  
         ชรามรณมุจฺฉาย  ปฬิตานมภิณฺหโส ฯ  
         อาสวาน สมุปฺปาทา  อวิชชฺา จ ปวฑฺฒติ๒  
         วฏฏมาวทฺธมิจฺเจว  เตภูมิกมนาทิก  
         ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  ปฏเปสิ มหามุนิ ฯ  
        เหตุปจฺจโย  อารมฺมณปจฺจโย  อธิปติปจฺจโย  อนนฺตรปจฺจโย  
สมนนฺตรปจฺจโย  สหชาตปจฺจโย  อ ฺม ฺปจฺจโย  นิสฺสยปจฺจโย  
อุปนิสฺสยปจฺจโย  ปุเรชาตปจฺจโย  ปจฺฉาชาตปจฺจโย  อาเสวนปจฺจโย  
กมฺมปจฺจโย  วิปากปจฺจโย  อาหารปจฺจโย  อินฺทฺริยปจฺจโย  ฌานปจฺจโย  
มคฺคปจฺจโย  สมฺปยุตฺตปจฺจโย  วิปฺปยุตฺตปจฺจโย  อตฺถิปจฺจโย  นตฺถิ- 
ปจฺจโย  วิคตปจฺจโย อวิคตปจฺจโยติ อยเมตฺถ ปฏานนโย ฯ ตตฺถ  
๑. สี. นิสฺสนฺทผลนิทสฺสน ฯ  ๒. สี. ปวตฺตติ ฯ   
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         ฉธา นามนฺตุ นามสฺส  ป ฺจธา นามรูปน  
         เอกธา ปุน รูปสฺส  รูป นามสฺส เจกธา ฯ  
         ป ฺตฺตินามรูปานิ  นามสฺส ทุวิธา ทฺวย  
         ทฺวยสฺส นวธา เจติ  ฉพฺพิธา ปจฺจยา กถ ฯ  
        อนนฺตรนิรุทฺธา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  ปจฺจุปฺปนฺนาน จิตฺต- 
เจตสิกาน  ธมฺมาน  อนนฺตรสมนนฺตรนตฺถิวิคตวเสน  ปุริมานิ  ชวนานิ  
ปจฺฉิมาน  ชวนาน  อาเสวนวเสน  สหชาตา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  
อ ฺม ฺ  สมฺปยุตฺตวเสเนติ  จ  ฉธา  นาม  นามสฺเสว  ปจฺจโย  
โหติ  ฯ  เหตุชฺฌานงฺคมคฺคงฺคานิ  สหชาตาน  นามรูปาน  เหตฺวาทิ- 
วเสน สหชาตา  เจตนา  สหชาตาน  นามรูปาน  นานากฺขณิกา  เจตนา  
กมฺมาภินิพฺพตฺตาน  นามรูปาน  กมฺมวเสน  วิปากกฺขนฺธา  อ ฺม ฺ  
สหชาตรูปาน ฺจ๑  วิปากวเสเนติ  จ ป ฺจธา นาม นามรูปาน ปจฺจโย  
โหติ  ฯ  ปจฺฉาชาตา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส  
กายสฺส  ปจฺฉาชาตวเสเนติ  เอกธาว  นาม  รูปสฺส  ปจฺจโย  โหติ  ฯ  
ฉ  วตฺถูนิ  ปวตฺติย  สตฺตนฺน  วิ ฺาณธาตูน  ป ฺจาลมฺพนานิ  จ  
ป ฺจวิ ฺาณวีถิยา  ปุเรชาตวเสเนติ  เอกธาว  รูป  นามสฺส  ปจฺจโย  
โหติ ฯ  
        อารมฺมณวเสน  อุปนิสฺสยวเสเนติ  จ  ทุวิธา  ป ฺตฺตินามรูปานิ  
นามสฺเสว  ปจฺจยา  โหนฺติ  ฯ  ตตฺถ  รูปาทิวเสน  ฉพฺพิธมาลมฺพน  ฯ  
อุปนิสฺสโย  ปน  ติวิโธ  โหติ  อารมฺมณูปนิสฺสโย  อนนฺตรูปนิสฺสโย  
ปกตูปนิสฺสโย  จ  ฯ  ตตฺถ  อาลมฺพนเมว  ครุกตมารมฺมณูปนิสฺสโย  ฯ  
๑. กตฺถจิ สหชาตาน นามรูปานนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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อนนฺตรนิรุทฺธา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  อนนฺตรูปนิสฺสโย  ฯ  ราคาทโย  
ปน  ธมฺมา  สทฺธาทโย  จ  สุขทุกฺข  ปคฺุคโล  โภชนมุตุ  เสนาสน ฺจ  
ยถารหมชฺฌตฺต ฺจ  พหิทฺธา  จ  กุสลาทิธมฺมาน  กมฺมวิปากานนฺติ  
จ  พหุธา  โหติ  ปกตูปนสิฺสโย  ฯ  อธิปติสหชาตอ ฺม ฺ-  
นิสฺสยาหารินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสเนติ  ยถารห  นวธา นาม 
รูปานิ นามรูปาน ปจฺจยา โหนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  ครุกตมาลมฺพนมาลมฺพนาธิปติวเสน  นามาน  สหชาตาธิปติ  
จตุพฺพิโธป  สหชาตาธิปติวเสน  สหชาตาน  นามรูปานนฺติ  จ  ทุวิโธ  
โหติ  อธิปติปจฺจโย  ฯ  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  อ ฺม ฺ สหชาต- 
รูปาน ฺจ  มหาภูตา  อ ฺม ฺ  อุปาทารูปาน ฺจ  ปฏิสนฺธิกขฺเณ  
วตฺถุวิปากา  อ ฺม ฺนฺติ  จ  ติวิโธ  โหติ  สหชาตปจฺจโย  ฯ จิตฺต- 
เจตสิกา  ธมฺมา  อ ฺม ฺ  มหาภูตา  อ ฺม ฺ  ปฏิสนฺธิกขฺเณ  
วตฺถุวิปากา  อ ฺม ฺนฺติ  จ  ติวิโธ  โหติ  อ ฺม ฺปจฺจโย  ฯ  
จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  อ ฺม ฺ  สหชาตรูปาน ฺจ  มหาภูตา อ ฺ- 
ม ฺ  อุปาทารูปาน ฺจ  ฉ  วตฺถูนิ  สตฺตนฺน  วิ ฺาณธาตูนนฺติ  จ  
ติวิโธ  โหติ  นิสฺสยปจฺจโย  ฯ  กวฬิงฺกาโร  อาหาโร  อิมสฺส  กายสฺส  
อรูปโน  อาหารา  สหชาตาน  นามรูปานนฺติ  จ  ทุวิโธ  โหติ อาหาร- 
ปจฺจโย  ฯ  ป ฺจ  ปสาทา  ป ฺจนฺน  วิ ฺาณาน  ชีวิตินฺทฺริย๑  
อุปาทินฺนกรูปาน  อรูปโน  อินฺทฺริยา  สหชาตาน  นามรูปานนฺติ  จ  
ติวิโธ  โหติ  อินฺทฺริยปจฺจโย  โอกฺกนฺติกฺขเณ วตฺถุ วิปากาน สหชาต- 
วเสน จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  สหชาตรูปาน  สหชาตวเสน  ปจฺฉาชาตา  
๑. สี. รูปชีวิตินฺทฺริย ฯ   
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จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส  กายสฺส  ปจฺฉาชาตวเสน  
ฉ  วตฺถูนิ  ปวตฺติย  สนฺตนฺน  วิ ฺาณธาตูน  ปุเรชาตวเสเนติ  จ  
ติวิโธ โหติ วิปฺปยุตฺตปจฺจโย ฯ  
         สหชาต ปุเรชาต  ปจฺฉาชาต ฺจ สพฺพถา  
         กวฬิงฺกาโร อาหาโร  รูปชีวิตมิจฺจยนฺติ ฯ  
        ป ฺจวิโธ  โหติ  อตฺถิปจฺจโย  ฯ  ตถา  อวิคตปจฺจโย  ฯ อาลมฺพ- 
นูปนิสฺสยกมฺมตฺถิปจฺจเยสุ  จ  สพฺเพป  ปจฺจยา สโมธาน คจฺฉนฺติ ฯ  
สหชาตรูปนฺติ  ปเนตฺถ  สพฺพถาป๑  ปวตฺเต จิตฺตสมุฏานาน ปฏิสนฺธิย 
กตตฺตารูปาน ฺจ วเสน ทุวิธ โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ  
         อิติ เตกาลิกา ธมฺมา  กาลมุตฺตา จ สมฺภวา  
         อชฺตฺต ฺจ พหิทฺธา จ  สงฺขตาสงฺขตา ตถา ฯ  
         ป ฺตฺติ นามรูปาน  วเสน ติวิธา  ิตา  
         ปจฺจยา นาม ปฏาเน  จตุวีสติ สพฺพถา ฯ  
        ตตฺถ  รปูธมฺมา  รูปกฺขนฺโธ  จิตฺตเจตสิกสงฺขาตา  จตฺตาโร  
อรูปโน  ขนฺธา  นิพฺพาน ฺเจติ  ป ฺจวิธ  อรูปนฺติ  จ  นามนฺติ  จ  
ปวุจฺจติ  ฯ  ตโต  อวเสสา  ป ฺตฺติ  ฯ  สา  ปน  ป ฺาปยตฺตา  
ป ฺตฺติ  ป ฺาปนโต  ป ฺตฺตีติ  จ  ทุวิธา  โหติ  ฯ  กถ  ฯ  
ตตภูตปริณามาการมุปาทาย  ตถา  ตถา  ป ฺตฺตา  ภูมิปพฺพตาทิกา  ฯ  
สมฺภารสนฺนิเวสาการมุปาทาย  รถสกฏาทิกา๒  ฯ  ขนฺธป ฺจกมุปาทาย  
ปุริสปุคฺคลาทิกา  ฯ  จนฺทาวฏฏนาทิกมุปาทาย  ทิสากาลาทิกา  ฯ  
๑. สี. สพฺพตฺถาป ฯ  ๒. สี. เคหรถสกฏาทิกา ฯ   
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อสมฺผุฏาการมุปาทาย  กูปคุหาทิกา  ฯ  ตตภูตนิมิตฺต ภาวนา- 
วิเสส ฺโจปาทาย กสิณนิมิตฺตาทิกา เจติเอวมาทิเภทา ปน ปรมตฺถโต 
อวิชฺชมานาป  อตฺถจฺฉายากาเรน  จิตฺตุปฺปาทานมาลมฺพนภูตา  ต  ต  
อุปาทาย  อุปนิธาย  การณ  กตฺวา  ตถา  ตถา ปริกปปฺยมานา สงฺขายติ  
สม ฺายติ  โวหริยติ  ป ฺาปยตีติ  ป ฺตฺตีติ  ปวุจฺจติ  ฯ  อย  
ป ฺาปยตฺตา  ป ฺตฺติ  นาม  ฯ  ป ฺาปนโต  ป ฺตฺติ  ปน นาม- 
นามกมฺมาทินาเมน  ปริทปีตา  ฯ  สา  วิชฺชมานป ฺตฺติ อวิชฺชมาน- 
ป ฺตฺติ วิชฺชมาเนนอวิชฺชมานป ฺตฺติ อวิชฺชมาเนนวิชฺชมานป ฺ- 
ตฺติ วิชฺชมาเนนวิชฺชมานป ฺตฺติ อวิชฺชมาเนนอวิชฺชมานป ฺตฺติ  
เจติ  ฉพฺพิธา  โหติ  ฯ  ตตฺถ  ยทา  ปน  ปรมตฺถโต  วิชฺชมาน รูป- 
เวทนาทึ  เอตาย  ป ฺาเปนฺติ  ตทาย  วิชฺชมานป ฺตฺตีติ  ปวุจฺจติ ฯ  
ยทา  ปน  ปรมตฺถโต  อวิชฺชมาน  ภูมิปพฺพตาทึ  เอตาย  ป ฺาเปนฺติ  
ตทาย  อวิชฺชมานป ฺตฺตีติ  ปวุจฺจติ  ฯ  อุภินฺน  ปน  โวมิสฺสกวเสน  
เสสา  ยถากฺกม  ฉฬภิ ฺโ  อิตฺถีสทฺโท  จกฺขุวิ ฺาณ  ราชปุตฺโตติ  
จ เวทิตพฺพา ฯ  
         วจีโฆสานุสาเรน  โสตวิ ฺาณวีถิยา  
         ปวตฺตานนฺตรุปฺปนฺน-  มโนทฺวารสฺส โคจรา  
         อตฺถา ยสฺสานุสาเรน  วิ ฺายนฺติ ตโต ปร  
         สาย ป ฺตฺติ วิ ฺเยฺยา  โลกสงฺเกตนิมฺมิตาติ ฯ  
                  อิติ อภิธมฺมตฺถสงฺคเห  
         ปจฺจยสงฺคหวิภาโค นาม อฏโม ปริจฺเฉโท ฯ   
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                นวโม ปริจฺเฉโท  
         สมถวิปสฺสนาน  ภาวนานมิโต ปร  
         กมฺมฏาน ปวกฺขามิ  ทุวิธมฺป ยถากฺกม ฯ  
        ตตฺถ  สมถสงฺคเห  ตาว  ทส  กสณิานิ  ทส  อสุภา  ทส  
อนุสฺสติโย  จตสฺโส  อปฺปม ฺาโย  เอกา  ส ฺา  เอก  
ววตฺถาน  จตฺตาโร  อารุปปฺา  เจติ  สตฺตวิเธน สมถกมฺมฏาน- 
สงฺคโห ฯ ราคจริตา  โทสจริตา  โมหจริตา  สทฺธาจริตา  พุทฺธิจริตา  
วิตกฺกจริตา  เจติ  ฉพฺพิเธน จริตสงฺคโห ฯ ปรกิมฺมภาวนา อุปจาร- 
ภาวนา อปฺปนาภาวนา  เจติ  ติสฺโส  ภาวนา  ฯ  ปริกมฺมนิมิตฺต อุคฺคห- 
นิมิตฺต ปฏิภาคนิมิตฺต ฺเจติ ตีณิ นิมิตฺตานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  
        กถ  ฯ  ปวีกสิณ  อาโปกสิณ  เตโชกสิณ  วาโยกสิณ  นีลกสิณ  
ปตกสิณ  โลหิตกสิณ  โอทาตกสิณ  อากาสกสิณ  อาโลกกสิณ ฺเจติ  
อิมานิ  ทส  กสิณานิ  นาม  ฯ  อุทฺธุมาตก  วินีลก  วิปุพฺพก  วิจฺฉิทฺทก  
วิกฺขายิตก  วิกฺขิตฺตก  หตวิกฺขิตฺตก  โลหิตก  ปฬุุวก  อฏ ิก ฺเจติ  
อิเม  ทส  อสภุา  นาม  ฯ  พุทฺธานุสฺสติ  ธมฺมานุสฺสติ  สงฺฆานุสฺสติ  
สีลานุสฺสติ  จาคานุสฺสติ  เทวตานุสฺสติ  อุปสมานุสฺสติ  มรณานุสฺสติ  
กายคตาสติ  อานาปานสฺสติ  เจติ  อิมา  ทส  อนุสฺสติโย  นาม  ฯ  
เมตฺตา  กรุณา  มุทิตา  อุเปกฺขา  เจติ  อิมา  จตสฺโส  อปฺปม ฺาโย  
นาม  พฺรหฺมวิหาราติ  วุจฺจนฺติ๑  ฯ  อาหาเร  ปฏิกฺกลูส ฺา  เอกา  
ส ฺา  นาม  ฯ  จตุธาตุววตฺถาน  เอก  ววตฺถาน  นาม  ฯ อากาสา- 
๑. สี. พฺรหฺมวหิาโรติ จ ปวุจจฺติ ฯ   
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อากาสาน ฺจายตนาทโย  จตฺตาโร  อารุปฺปา  นามาติ  ฯ  สพฺพถาป สมถนทิฺเทเส 
จตฺตาฬีส กมมฺฏานานิ ภวนฺติ ฯ  
        จริตาสุ  ปน  ทส  อสุภา  กายคตาสติสงฺขาตา  โกฏาสภาวนา  
จ  ราคจริตสฺส  สปฺปายา  ฯ  จตสฺโส  อปฺปม ฺาโย  นลีาทีนิ  จ  
จตฺตาริ  กสณิานิ  โทสจริตสฺส  ฯ  อานาปาน  โมหจริตสฺส วิตกฺกจริตสฺส  
จ  ฯ  พุทฺธานุสฺสติอาทโย  ฉ สทฺธาจริตสฺส ฯ มรโณปสมส ฺา- 
ววตฺถานานิ พุทฺธิจริตสฺส  ฯ  เสสานิ  ปน  สพฺพานิป  กมฺมฏานานิ  
สพฺเพสมฺป  สปฺปายานิ  ฯ  ตตฺถาป  กสิเณสุ  ปุถุล  โมหจริตสฺส  
ขุทฺทก วิตกฺกจริตสฺสาติ ฯ  
                อยเมตฺถ สปฺปายเภโท ฯ  
        ภาวนาสุ  ปน  สพฺพตฺถาป  ปริกมฺมภาวนา  ลพฺภเตว  ฯ พุทฺธา- 
นุสฺสติอาทีสุ  อฏสุ  ส ฺาววตฺถาเนสุ  จาติ  ทสสุ  กมฺมฏาเนสุ  
อุปจารภาวนา  สมฺปชชฺติ  นตฺถิ  อปฺปนา  ฯ  เสเสสุ  ปน สมตฺตึส- 
กมฺมฏาเนสุ  อปฺปนาภาวนาป  สมฺปชฺชติ  ฯ  ตตฺถาป ทส กสณิานิ  
อานาปาน ฺจ  ป ฺจกชฺฌานิกานิ  ฯ  ทส  อสุภา  กายคตาสติ  จ  
ปมชฺฌานิกา  เมตฺตาทโย  ตโย จตุกฺกชฺฌานิกา อุเปกฺขา ป ฺจมช-ฺ 
ฌานิกาติ ฉพฺพีสติ  รูปาวจรชฺฌานิกานิ  กมฺมฏานานิ  ฯ  จตฺตาโร  
ปน อารุปฺปา อรูปชฺฌานิกาติ ฯ  
                อยเมตฺถ ภาวนาเภโท ฯ  
        นิมิตฺเตสุ  ปน  ปรกิมฺมนิมิตฺต  อุคฺคหนิมิตฺต ฺจ  สพฺพตฺถาป  
ยถารห  ปริยาเยน  ลพฺภเตว๑  ฯ  ปฏิภาคนิมิตฺต  ปน  กสิณาสุภ- 
๑. สี. ลพฺภนฺเตว ฯ   
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กสิณาสุภโกฏาสานาปาเนเสฺวว  ลพฺภติ  ฯ  ตตฺถ หิ ปฏิภาคนิมิตฺตมารพฺภ-  
อุปจารสมาธิ  อปฺปนาสมาธิ  จ  ปวตฺตนฺติ  ฯ  กถ  ฯ  อาทิกมฺมกิสฺส  
หิ  ปวีมณฺฑลาทีสุ  นิมตฺิต  อุคฺคณฺหนฺตสฺส  ตมาลมฺพน ปริกมฺม- 
นิมิตฺตนฺติ  ปวุจฺจติ  สา  จ  ภาวนา  ปรกิมฺมภาวนา นาม ฯ ยทา  
ปน  ต  นิมิตฺต  จิตฺเตน  สมุคฺคหิต  โหติ  จกฺขุนา  ปสฺสนฺตสฺเสว  
มโนทฺวารสฺส  อาปาถมาคต  ตทา  ตเมว  อาลมฺพน  อุคฺคหนิมิตฺต  นาม  
โหติ  สา  จ  ภาวนา  สมาธิยติ  ฯ  ตถาสมาหิตสฺส  ปเนตสฺส  ตโต  
ปร  ตสฺม ึ อุคฺคหนิมิตฺเต  ปริกมฺมสมาธินา  ภาวนมนุยุ ฺชนฺตสฺส  ยทา  
ตปฺปฏิภาค  วตฺถุธมฺมวิมุจฺจิต  ป ฺตฺติสงฺขาต  ภาวนามยมาลมฺพน  
จิตฺเต  สนฺนิสินฺน  สมปปฺต  โหติ  ตทา  ปฏิภาคนิมิตฺตมุปฺปนฺนนฺติ๑  
ปวุจฺจติ  ฯ  ตโต ปฏาเยว ปริปนฺถวิปปฺหีนา๒ กามาวจรสมาธิ- 
สงฺขาตา อุปจารภาวนา  นิปฺผนฺนา  นาม  โหติ  ฯ  ตโต  ปร  ตเทว  
ปฏิภาคนิมิตฺต  อุปจารสมาธินา สมาเสวนฺตสฺส รูปาวจรปมชฺฌาน- 
มปฺเปติ ฯ ตโต  ปร  ตเทว  ปมชฺฌาน  อาวชฺชน  สมาปชฺชน  
อธิฏาน  วุฏาน  ปจฺจเวกฺขณ ฺเจติ  อิมาหิ  ป ฺจหิ  วสิตาหิ  วสีภูต  
กตฺวา  วิตกฺกาทิกโมฬาริกงฺคปฺปหานาย  วิจาราทิสุขุมงฺคุปฺปตฺติยา  
ปทหนฺโต๓  ยถากฺกม  ทติุยชฺฌานาทโย  ยถารหมปฺเปติ  ฯ  อิจฺเจว  
ปวีกสิณาทีสุ พาวีสติกมฺมฏาเนสุ ปฏิภาคนิมิตฺตมุปลพฺภติ ฯ  
        อวเสเสสุ  ปน  อปฺปม ฺา  สตฺตป ฺตฺติย  ปวตฺตนฺติ  ฯ  
อากาสวชฺชิตกสิเณสุ  ปน  ยงฺกิ ฺจิ  กสณิ  อุคฺฆาเตตฺวา ลทฺธมา- 
กาสมนนฺตวเสน  ปรกิมฺม  กโรนฺตสฺส  ปมารุปฺปมปฺเปติ  ฯ ตเมว  
๑. สี. ปฏิภาคนิมิตฺต สมุปฺปนฺนนฺติ ฯ  ๒. สี. ปริพนฺธ ฯ  ๓. ปทหนโต...มปฺเปติ ฯ   
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ปมารูปวิ ฺาณมนนฺตวเสน  ปริกมมฺ  กโรนฺตสฺส  ทุติยารุปปฺมปฺ- 
เปติ  ฯ ตเมว  ปมารูปวิ ฺาณาภาว  ปน  นตฺถิ  กิ ฺจีติ  ปริกมฺม  
กโรนฺตสฺส  ตติยารุปฺปมปฺเปติ  ฯ  ตติยารุปฺป  สนตฺเมต  ปณีตเมตนฺติ  
ปริกมฺม  กโรนฺตสฺส  จตุตฺถารุปฺปมปฺเปติ  ฯ  อวเสเสสุ  จ  ทสส ุ 
กมฺมฏาเนสุ  พุทฺธคุณาทิกมาลมฺพนมารพฺภ  ปริกมฺม  กตฺวา  ตสฺมึ  
นิมิตฺเต  สาธุกมุคฺคหิเต  ตตฺเถว  ปริกมมฺ ฺจ  สมาธิยติ  อุปจาโร  จ  
อุปฺปชฺชติ ฯ  
                จตฺตาฬีสกมฺมฏานนโย ฯ  
        อภิ ฺาวเสน  ปวตฺตมาน  ปน  รูปาวจรป ฺจมชฺฌาน อภิ ฺา- 
ปาทกป ฺจมชฺฌานา  วุฏหิตฺวา  อธิฏเยฺยาทิกมาวชฺชิตฺวา  ปริกมฺม  
กโรนฺตสฺส  รูปาทีสุ  อาลมฺพเนสุ  ยถารหมปฺเปติ  ฯ  อภิ ฺา  
จ นาม  
         อิทฺธิวิธา ทิพฺพโสต  ปรจิตฺตวิชานนา  
         ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ  ทิพฺพจกฺขูติ ป ฺจธา ฯ  
                  อยเมตฺถ โคจรเภโท  
          นฏิ ิโต จ สมถกมฺมฏานนโย ฯ  
        วิปสฺสนากมฺมฏาเน  ปน  สลีวิสุทฺธิ  จิตฺตวิสุทฺธิ  ทฏิ ิวิสุทฺธิ  
กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ  มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ  ปฏิปทาาณทสฺสน- 
วิสุทฺธิ าณทสฺสนวิสุทฺธิ  เจติ  สตฺตวิเธน  วิสุทฺธิสงฺคโห  ฯ  อนิจฺจ  
ลกฺขณ  ทุกฺขลกฺขณ  อนตฺตลกฺขณ ฺเจติ  ตีณิ  ลกฺขณานิ  ฯ อนิจฺจา- 
นุปสฺสนา  ทกฺุขานุปสฺสนา อนตฺตานุปสฺสนา เจติ ติสฺโส อนุปสสฺนา ฯ   
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สมฺมสนาณ  อุทยพฺพยาณ  ภงฺคาณ  ภยาณ  อาทีนวาณ  
นิพฺพิทาาณ  มุ ฺจิตุกมฺยตาาณ  ปฏิสงฺขาาณ  สงฺขารุเปกฺขาาณ  
อนุโลมาณ ฺเจติ  ทส  วิปสฺสนาาณานิ  ฯ  สุ ฺโต  วิโมกโฺข  
อนิมิตฺโต  วิโมกฺโข  อปฺปณิหิโต  วิโมกฺโข  เจติ  ตโย  วิโมกฺขา  ฯ  
สุ ฺตานุปสฺสนา  อนิมิตฺตานุปสฺสนา  อปฺปณิหิตานุปสฺสนา  เจติ  ตีณิ  
วิโมกฺขมุขานิ จ เวทิตพฺพานิ ฯ  
        กถ  ฯ  ปาฏิโมกฺขสวรสีล  อินฺทรฺิยสวรสีล  อาชีวปาริสุทฺธิสีล  
ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล ฺเจติ  จตุปาริสุทฺธิสีล  สีลวิสุทธฺิ  นาม  ฯ อุปจาร- 
สมาธิ  อปฺปนาสมาธิ  เจติ  ทุวิโธป  สมาธิ  จิตฺตวิสุทฺธิ  นาม ฯ  
ลกฺขณรสปจฺจุปฺปฏานปทฏานวเสน  นามรูปปริคฺคโห  ทิฏ ิวิสุทฺธิ  
นาม  ฯ  เตสเมว  จ  นามรปูาน  ปจฺจยปริคฺคโห  กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ  
นาม  ฯ  ตโต  ปร  ปน  ตถา  ปริคฺคหิเตสุ  สปจฺจเยสุ เตภูมิก- 
สงฺขาเรสุ  อตีตาทิเภทภินฺเนสุ  ขนฺธาทินยมารพฺภ  กลาปวเสน  
สงฺขิปตฺวา  อนิจฺจ  ขยฏเน  ทุกฺข  ภยฏเน  อนตฺตา  อสารกฏเนาติ  
อทฺธานวเสน  สนฺตติวเสน  ขณวเสน  วา  สมฺมสนาเณน  ลกขฺณตฺตย  
สมฺมสนฺตสฺส  เตเสฺวว  ปจฺจยวเสน  ขณวเสน  จ  อุทยพฺพยาเณน  
อุทยพฺพย สมนุปสฺสนฺตสฺส จ  
         โอภาโส ปติ ปสฺสทธฺิ  อธิโมกโฺข จ ปคฺคโห  
         สุข าณมุปฏาน-  มุเปกฺขา จ นิกนฺติ เจติ ฯ  
        โอภาสาทิวิปสฺสนูปกฺกิเลสปริปนฺถปริคฺคหวเสน๑ มคฺคลกฺขณ- 
ววตฺถาน มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ  นาม  ฯ  ตถา  ปริปนถฺวิมุตฺตสฺส๑  
๑. สี. ปริพนฺธ... ฯ   
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ปน  ตสฺส  อุทยพฺพยาณโต  ปฏาย  ยาวานุโลมา  ติลกฺขณ  
วิปสฺสนาปรมฺปราย  ปฏปิชฺชนฺตสฺส  นว  วิปสฺสนาาณานิ ปฏิปทา- 
าณทสฺสนวิสุทฺธิ  นาม  ฯ  ตสฺเสว  ปฏิปชชฺนฺตสฺส  ปน วิปสฺสนา- 
ปริปากมาคมฺม  อิทานิ  อปฺปนา อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ภวงฺค โวจฺฉินฺทิตฺวา  
อุปฺปนฺนมโนทฺวาราวชฺชนานนฺตร  เทฺว  ตีณิ  วิปสสฺนาจิตฺตานิ  ยงฺกิ ฺจิ  
อนิจฺจาทิลกฺขณมารพฺภ  ปริกมฺโมปจารานุโลมนาเมน  ปวตฺตนฺติ  ฯ  
ยา  วิปสฺสนา  สิขปฺปตฺตา  [๑]  สานุโลมา  สงฺขารุเปกฺขา วุฏาน- 
คามินีวิปสฺสนาติ  [๒]  วุจฺจติ  ฯ  ตโต  ปร  โคตฺรภูจิตฺต นิพฺพานมาลมฺ- 
พิตฺวา ปุถุชฺชนโคตฺตมภิภวนฺตมริยโคตฺตมภิสมฺโภนฺต ฺจ ปวตฺตติ ฯ  
ตสฺสานนฺตรเมว  มคฺโค  ทุกฺขสจฺจ  ปริชานนฺโต  สมุทยสจฺจ  ปชหนฺโต  
นิโรธสจฺจ  สจฺฉิกโรนฺโต  มคฺคสจฺจภาวนาวเสน  อปฺปนาวีถิโมตรติ  ฯ  
ตโต  ปร  เทฺว  ตีณิ  ผลจิตฺตานิ  ปวตฺติตฺวา  นิรุชฌฺนฺติ  ฯ  ตโต  
ปร  ภวงฺคปาโตว  โหติ๓  ฯ  ปุน  ภวงฺค  ปน  วิจฺฉินฺทิตฺวา๔ ปจฺจเวกฺขณ- 
าณานิ ปวตฺตนฺติ ฯ  
         มคฺค ผล ฺจ นิพฺพาน  ปจฺจเวกฺขติ ปณฺฑิโต  
         ปหีเน เกฺลเส เสเส จ  ปจฺจเวกฺขติ วา น วา ฯ  
         ฉพฺพิสุทฺธิกฺกเมเนว  ภาเวตพฺโพ จตุพฺพิโธ  
         าณทสฺสนวิสุทฺธิ  นาม มคฺโค ปวุจฺจติ ฯ  
                 อยเมตฺถ วิสุทฺธิเภโท ฯ  
        ตตฺถ  อนตฺตานุปสฺสนา  อตฺตาภินิเวส  มุ ฺจนฺตี  
๑. สี. เอตฺถนฺตเร สาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๓. สี. ตโต  
ปร เทฺว ตีณิ ผลจิตฺตานิ ปวตฺติตฺวา ภวงฺคปาโตว โหติ ฯ  ๔. สี. โวจฺฉินทิฺตฺวา ฯ   
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สุ ฺตานุปสฺสนา  นาม  วิโมกฺขมุข  โหติ  ฯ  อนจฺิจานุปสฺสนา วิปลฺลาส- 
นิมิตฺต  มุ ฺจนฺตี  อนิมิตฺตานุปสฺสนา  นาม  วิโมกฺขมุข  โหติ  ฯ  
ทุกฺขานุปสฺสนา  ตณฺหาปณิธึ  มุ ฺจนฺตี  อปฺปณิหิตานุปสฺสนา  นาม  
วิโมกฺขมุข  โหติ  ฯ  ตสฺมา  ยทิ  วุฏานคามินีวิปสฺสนา  อนตฺตโต  
วิปสฺสติ  สุ ฺโต  วิโมกโฺข  นาม  โหติ  มคฺโค  ยทิ  อนิจฺจโต  
วิปสฺสติ  อนิมิตฺโต  วิโมกโฺข  นาม  ยท ิ ทุกฺขโต  วิปสฺสติ อปฺปณิ- 
หิโต  วิโมกโฺข  นามาติ  จ  มคฺโค วิปสสฺนาคมนวเสน ตีณิ นามานิ  
ลภติ  ฯ  ตถา  ผล ฺจ  มคฺคาคมนวเสน  มคฺควีถิย  ฯ  ผลสมาปตฺติ- 
วีถิย ปน  ยถาวุตฺตนเยน  วิปสฺสนฺตาน  ยถาสก  ผลมุปฺปชฺชมานมฺป  
วิปสฺสนาคมนวเสเนว  สุ ฺตาทิวิโมกฺโขติ  ปวุจฺจติ  ฯ  อาลมฺพน- 
วเสน ปน สรสวเสน จ นามตฺตย สพฺพตฺถาป สพฺเพสมฺป สมเมว ฯ  
                อยเมตฺถ วิโมกขฺเภโท ฯ  
        เอตฺถ  ปน  โสตาปตฺติมคฺค  ภาเวตฺวา  ทิฏ ิวิจิกิจฺฉาปหาเนน  
ปหีนาปายคมโน  สตฺตกขฺตฺตุปรโม  โสตาปนฺโน  นาม  โหติ  ฯ  
สกิทาคามิมคฺค๑ ภาเวตฺวา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา๒ สกิทาคามี๓  
นาม  โหติ  สกิเทว  อิม  โลก  อาคนฺตฺวา  ฯ  อนาคามิมคฺค  
ภาเวตฺวา  กามราคพฺยาปาทาน  อนวเสสปฺปหาเนน  อนาคามี  นาม  
โหติ  อนาคนฺตฺวา  อิตฺถตฺต  ฯ  อรหตฺตมคฺค  ภาเวตฺวา อนวเสส- 
กิเลสปฺปหาเนน  อรหา  นาม  โหติ  ขีณาสโว  โลเก อคฺค- 
ทกฺขิเณยฺโย ฯ  
                 อยเมตฺถ ปุคฺคลเภโท ฯ  
๑-๓. สี. สก... ฯ  ๒. สี. ตนุกรตฺตา ฯ   
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        ผลสมาปตฺติ  ปเนตฺถ  สพฺเพสมฺป  ยถาสก  ผลวเสน สาธาร- 
ณาว  ฯ  นโิรธสมาปตฺติสมาปชฺชน  ปน  อนาคามีน ฺเจว อรหนฺตา- 
น ฺจ  ลพฺภติ  ฯ  ตตฺถ  ยถากฺกม  ปมชฺฌานาทิมหคฺคตสมาปตฺตึ  
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ตตฺถ  คเต  สงฺขารธมฺเม  ตตฺถ  ตตฺเถว  
วิปสฺสนฺโต  ยาว  อากิ ฺจ ฺายตน  คนฺตฺวา  ตโต  ปรมธิฏเยฺยาทิก  
ปุพฺพกิจฺจ  กตฺวา  เนวส ฺานาส ฺายตน  สมาปชฺชติ  ฯ  ตสฺส  
ทฺวินฺน  อปฺปนาชวนาน  ปรโต  โวจฺฉิชฺชติ  จิตฺตสนฺตติ  ฯ  ตโต  
ปร  นโิรธสมาปนฺโน  นาม  โหติ  ฯ  วุฏานกาเล  ปน  อนาคามิโน  
อนาคามิผลจิตฺต  อรหโต  จ  อรหตฺตผลจิตฺต  เอกวารเมว  ปวตฺติตฺวา  
ภวงฺคปาโตว โหติ ฯ ตโต ปร ปจฺจเวกฺขณาณานิ ปวตฺตนฺตีติ๑ ฯ  
                 อยเมตฺถ สมาปตฺติเภโท  
          นฏิ ิโต จ วิปสฺสนากมฺมฏานนโย ฯ  
         ภาเวตพฺพ ปนิจฺเจว  ภาวนาทฺวยมุตฺตม  
         ปฏิปตฺติรสสฺสาท  ปตฺถยนฺเตน สาสเน ฯ  
                  อิติ อภิธมฺมตฺถสงฺคเห  
        กมฺมฏานสงฺคหวิภาโค นาม นวโม ปริจฺเฉโท ฯ  
                ปกรณาวสานคาถา  
          จาริตฺตโสภิตวิสาลกุโลทเยน  
          สทฺธาภิวุทฺธปริสุทฺธคุโณทเยน  
          นมฺพวฺหเยน ปณิธาย ปรานุกมฺป  
          ย ปตฺถติ ปกรณ ปรนิิฏ ิตนฺต ฯ  
๑. สี. ปจฺจเวกขฺณาณ ปวตฺตติ ฯ   
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                        ปกรณาวสานคาถา  หนาที่  59 
          ปุ ฺเน เตน วิปุเลน ตุ มูลโสม  
          ธ ฺาธิวาสมุทิโตทิตมายุคนฺต  
          ป ฺาวทาตคุณโสภิตลชฺชิภิกขฺู  
          ม ฺนฺตุ ปุ ฺวิภโวทยมงฺคลาย ฯ  
        อิติ อนุรุทฺธาจริเยน รจิต อภิธมฺมตฺถสงฺคห นาม ปกรณ  
         คนฺถโต ป ฺาสาธิกานิ อฏสตานิ สมตฺตานิ ฯ  
          อภิธมมฺตฺถสงฺคโห นิฏ ิโต ฯ  
                 ----------   
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#  หนานี้ไมมีขอมูล  60 
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                อภิธมฺมตฺถวิภาวินี  
                  นาม  
                  อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา  
                  -----  
                  อารมฺภคาถา  
        วิสุทฺธกรุณาาณ  พุทฺธ สมฺพุทฺธปูชิต  
        ธมฺม สทฺธมฺมสมฺภูต  นตฺวา สงฺฆ นิรงฺคณ ฯ  
        สารีปุตฺต มหาเถร  ปริยตฺติวิสารท  
        วนฺทิตฺวา สิรสา ธีร  ครร คารวภาชน ฯ  
        วณฺณยสิฺส สมาเลน  อภิธมฺมตฺถสงฺคห  
        อาภิธมฺมิกภิกฺขูน  ปรมฺปติวิวฑฺฒน ฯ  
        โปราเณหิ อเนกาป  กตา ยา ปน วณฺณนา  
        น ตาหิ สกฺกา สพฺพตฺถ  อตฺโถ วิ ฺาตเว อิธ ฯ  
        ตสฺมา ลีนปฺปทาเนตฺถ  สาธิปฺปายมหาปย  
        วิภาเวนฺโต สมาเสน  รจยิสฺสามิ วณฺณนนฺติ ฯ  
                  ปมปริจฺเฉทวณฺณนา  
        ปรมวิจิตฺตนยสมนฺนาคต สกสมยสมยนฺตรคหณวิคฺคาหณ- 
สมตฺถ สุวิมลวิปุลป ฺาเวยฺยตฺติยชนน ปกรณมิทมารภนฺโตยมา- 
จริโย ปม  ตาว  รตนตฺตยปณามาภิเธยฺยกรณปฺปการปกรณา- 
ภิธานปฺปโยชนานิ ทสฺเสตุ สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติอาทิมาห ฯ   
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        เอตฺถ  หิ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  ฯเปฯ  อภิวาทิยาติ  อิมินา  รตนตฺตย  
ปณาโม  วุตฺโต  ฯ  อภิธมมฺตฺถสงฺคหนฺติ  เอเตน  อภิเธยฺยกรณปฺ- 
ปการปกรณาภิธานานิ  อภิธมฺมตฺถาน  อิธ  สงฺคเหตพฺพภาวทสฺสเนน  
เตส  อิมินา  สมุทิเตน  ปฏิปาเทตพฺพภาวทีปนโต  เอกตฺถ สงฺคยฺห- 
กถนาการทีปนโต  อตฺถานุคตสม ฺาปริทีปนโต  จ  ฯ  ปโยชนมฺ- 
ปน สงฺคหปเทน  สามตฺถยิโต  ทสฺสิตเมว  อภิธมฺมตฺถานเมกตฺถ  
สงฺคเห  สติ  ตทุคฺคหปริปุจฺฉาทิวเสน  เตส  สรูปาวโพธสฺส  ตมมฺูลิกาย  
จ  ทิฏธมฺมกิสมฺปรายิกตฺถสิทฺธิยา  อนายาเสน  สสิชฺฌนโต  ฯ  
ตตฺถ  รตนตฺตยปณามปฺปโยชน  ตาว  พหุธา  ปป ฺเจนฺติ  อาจริยา  ฯ  
วิเสสโต  ปน  อนฺตรายนิวารณ  ปจฺจาสึสนฺติ  ฯ  ตถาหิ  วุตฺต  
สงฺคหกาเรหิ  ตสฺสานุภาเวน  หตนฺตราโยติ  ฯ  รตนตฺตยปณาโม  หิ  
อตฺถโต  ปณามกิริยาภินิปฺผาทิกา  กุสลเจตนา  ฯ  สา  จ วนฺทเนยฺย- 
วนฺทกาน  เขตฺตชฺฌาสยสมฺปทาหิ  ทิฏธมฺมเวทนียภูตา ยถาลทฺธ- 
สมฺปตฺตินิมิตฺตกสฺส  กมฺมสฺส  อนุพลปปฺทานวเสน ตนฺนิพฺพตฺติตวิปาก- 
สนฺตติยา  อนฺตรายกรานิ  อุปปฬกอุปจฺเฉทกกมฺมานิ ปฏิพาหิตฺวา   
ตนฺนิทานาน  ยถาธิปฺเปตตฺถสิทฺธิวิพนฺธกาน โรคาทิอนฺตรายานมปฺ- 
ปวตฺตึ  สาเธติ  ฯ  ตสฺมา  ปกรณารมฺเภ รตนตฺตยปณามกรณ   
ยถารทฺธปกรณสฺส  อนนฺตราเยน  ปรสิมาปนตฺถ ฺเจว โสตูน ฺจ   
วนฺทนาปุพฺพงฺคมาย  ปฏิปตฺติยา  อนนฺตราเยน อุคฺคหณธารณาทิ- 
สสิชฺฌนตฺถ ฺจ ฯ  
        อภิเธยฺยกถนมฺปน  วิทิตาภิเธยฺยสฺเสว  คนฺถสฺส  วิ ฺ ูหิ   
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อุคฺคหณาทิวเสน  ปฏิปชชฺิตพฺพภาวโต  ฯ  กรณปปฺการปฺปโยชน- 
สนฺทสฺสนานิ จ  โสตุชนาน  สมุสฺสาหชนนตฺถ  ฯ  อภิธานกถนมฺปน  
โวหารสุขตฺถนฺติ  ฯ  อยเมตฺถ  สมุทายตฺโถ  ฯ  อยมฺปน  อวยวตฺโถ  ฯ  
สสทฺธมฺมคณุตฺตม  อตุล  สมฺมาสมฺพุทฺธ  อภิวาทิย  อภิธมฺมตฺถสงฺคห  
ภาสิสฺสนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        ตตฺถ  สมฺมา  สาม ฺจ  สพฺพธมฺเม  อภิสมฺพุทฺโธติ สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ  ภควา  ฯ  โส  หิ  สงฺขตาสงฺขตเภท  สกลมฺป ธมฺมชาต  
ยาถาวสรสลกฺขณปฏิเวธวเสน  สมฺมา  สย  วิจิโตปจิตปารมิตา- 
สมฺภูเตน สยมฺภุาเน  สาม  พุชฺฌ ิ อ ฺาสิ  ฯ  ยถาห  สย  
อภิ ฺาย  กมุทฺทิเสยฺยนฺติ๑  ฯ  อถวา  ฯ  พุธธาตุสฺส ชาครณวิกส- 
นตฺเถสุป  ปวตฺตนโต  สมฺมา สาม ฺจ ปฏิพุทฺโธ อน ฺปฏิโพธิโต  
หุตฺวา  สยเมว  สวาสนสมฺโมหนิทฺทาย  อจฺจนฺต  วิคโต ทินกรกริณ- 
สมาคเมน  ปรมรุจิรสิรโิสภคฺคปฺปตฺติยา  วิกสิตมิว  ปทุม อคฺคมคฺค- 
าณสมาคเมน อปรมิตคุณคณาลงฺกตสพฺพ ฺ ุตาณปฺปตฺติยา  
สมฺมา สยเมว จ๒ วิกสิโต วิกาสมนุปฺปตฺโตติ อตฺโถ ฯ  
        ยถาวุตฺตวจนตฺถโยเคป  สมฺมาสมฺพุทฺธสทฺทสฺส  ภควติ  สม ฺา- 
วเสน ปวตฺตตฺตา  อตุลนฺติ  อิมินา  วิเสเสติ  ฯ  ตุลาย  สมฺมิโต  
ตุโลฺย  ฯ  โสเยว  ตุโลติ๓  วุตฺโต  ยการโลปวเสน  ฯ  อถวา ฯ  
สมฺมิตตฺเถ  อการปจฺจยวเสน  ตุลาย  สมฺมิโต  ตุโล  ฯ  น  ตุโล  
อตุโล  สลีาทีหิ  คุเณหิ  เกนจิ  อสทิโส  นตฺถ ิ เอตสฺส  วา  ตุโล  
สทิโสติ  อตุโล  สเทวเก  โลเก  อคฺคปุคฺคลภาวโต  ฯ  ยถาห  ฯ  
๑. วิ. มหาวคฺค. ๔/๑๔ ฯ  ๒. กตฺถจิ จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ  ๓. สีหลโปตุถเก อิติ  
วุตฺโตติ น ทิสฺสติ ฯ   
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ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา  ทฺวิปทา  วา  จตุปฺปทา  วา  
ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายตีติอาทิ๑  ฯ  เอตฺตาวตา  จ เหตุ ผล- 
สตฺตูปการสมฺปทาวเสน ตีหากาเรหิ ภควโต โถมนา กตา โหติ ฯ  
        ตตฺถ  เหตุสมฺปทา นาม มหากรุณาสมาโยโค โพธิสมฺภาร- 
สมฺภรณ ฺจ ฯ ผลสมฺปทา  ปน  าณปหานานุภาวรูปกายสมฺปทา- 
วเสน จตุพฺพิธา  ฯ  ตตฺถ  สพฺพ ฺ ุตาณปทฏาน  มคฺคาณ  
ตมฺมูลกานิ  จ  ทสพลาทิาณานิ  าณสมฺปทา  นาม  ฯ  สวาสน-  
สกลสงฺกิเลสานมจฺจนฺตมนุปฺปาทธมฺมตาปาทน  ปหานสมฺปทา  นาม๒  ฯ  
ยถิจฺฉิตนิปฺผาทเน  อาธิปจฺจ  อานุภาวสมฺปทา  นาม๒  ฯ สกลโลก- 
นยนาภิเสกภูตา  ปน  ลกขฺณานุพฺย ฺชนปฏิมณฺฑิตา อตฺตภาวสมฺปตฺต- 
รูปกายสมฺปทา  นาม ฯ สตฺตูปกาโร ปน อาสยปฺปโยควเสน ทุวิโธ  ฯ   
ตตฺถ  เทวทตฺตาทีสุ  วิโรธสิตฺเตสุป  นิจฺจ  หิตชฺฌาสยตา อปริปาก- 
ป ฺ ินฺทฺริยาน  อินฺทฺริยปริปากกาลาคมน ฺจ  อาสโย  นาม  ฯ  
ตท ฺสตฺตานมฺปน  ลาภสกฺการาทินิรเปกฺขจิตฺตสฺส  ยานตฺตยมุเขน  
สพฺพทุกฺขนิยฺยานิกธมฺมเทสนา  ปโยโค  นาม  ฯ  ตตฺถ  ปุริมา  เทฺว  
ผลสมฺปทา  สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ  อิมินา  ทสฺสิตา  ฯ  อิตรา  ปน  เทฺว  
ตถา  สตฺตูปการสมฺปทา  จ  อตุลนฺติ  เอเตน  ฯ  ตทปุายภูตา  ปน  
เหตุสมฺปทา  ทฺวีหิป  สามตฺถิยโต  ทสสฺิตา  ตถาวิธเหตุพฺยติเรเกน  
ตทุภยสมฺปตฺตีนมสมฺภวโต อเหตุกตฺเต จ สพฺพตฺถ ตาส สมฺภวปฺป- 
สงฺคโต ฯ  
        ตเทวนฺติวิธาวตฺถาสงฺคหิตโถมนาปุพฺพงฺคม  พุทฺธรตน  วนฺทิตฺวา  
๑. ปมปริจฺเฉทตฺถโยชนาย ยาวตา...อาทีต ิปท ลิงฺคตฺโถติ วุตฺต ฯ สตฺตมปริจฺ-  
เฉทตฺถโยชนายมฺปน...กมฺมนฺติ  วุตฺต ฯ สกฺกฏภาสานุโลเมน  อาทีติ ปท ทุติยา-  
วิภตฺตกิมฺป  ภเวยฺย ฯ ตสฺมา ทุติยนโย ยุตฺตตโรว ฯ  ๒. กตฺถจิ นามสทฺทา น  
ทิสฺสนฺติ ฯ   
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อิทานิ  เสสรตนานมฺป  ปณามมารภนฺโต  อาห  สสทฺธมฺม- 
คณุตฺตมนฺติ  ฯ คุณีภูตานมฺป  หิ  ธมฺมสงฺฆาน  อภิวาเทตพฺพภาโว  สห  
โยเคน๑  วิ ฺายติ  ยถา  สปุตฺตทาโร  อาคโตติ  ปุตฺตทารสฺสาป  
อาคมนนฺติ  ฯ  ตตฺถ  อตฺตาน  ธาเรนฺเต  จตูสุ  อปาเยสุ  วฏฏทุกเฺขสุ  
จ  อปตมาเน  กตฺวา  ธาเรตีติ  ธมฺโม  ฯ  จตุมคฺคผลนิพฺพานวเสน 
นววิโธ  ปรยิตฺติยา  สห  ทสวิโธ  วา  ธมฺโม  ฯ  ธารณ ฺจ  
ปเนตสฺส  อปายาทินิพฺพตฺตกกิเลสวิทฺธสน  ฯ  ต  อริยมคฺคสฺส กิเลส- 
สมุจฺเฉทกภาวโต  นิพฺพานสฺส  จ  อารมฺมณภาเวน  ตสฺส ตทตฺถ- 
สิทฺธิเหตุตาย  จ  นิปฺปริยายโต  ลพฺภติ  ผลสฺส  ปน  กิเลสาน 
ปฏิปฺปสฺสมภฺนวเสน  มคฺคานุคุณปฺปวตฺติโต  ปริยตฺติยา  จ ตทธิคม- 
เหตุตาย๒  อุภินฺนมฺป  ปรยิายโตติ  ทฏพฺพ  ฯ สต สปฺปุริสาน  
อริยปุคฺคลาน  สนฺโต  วา  สวิชฺชมาโน  น  ติตฺถิยปริกปฺปโต  
อตฺตา  วิย  ปรมตฺถโต  อวิชฺชมาโน  สนฺโต  วา  ปสฏโ สฺวาก-ฺ 
ขาตตาทิคุณโยคโต  น  พาหิรกธมฺโม  วิย  เอกนฺตนินฺทิโต  ธมโฺมติ  
สทฺธมฺโม  ฯ  คโณ  จ  โส  [๓]-  อริยปุคฺคลาน  สมูหภาวโต อุตฺตโม  
จ  สุปฏิปนฺนตาทิคุณวิเสสโยคโต  คณาน  คเณสุ  วา เทว- 
มนุสฺสาทิสมูเหสุ๔  อุตฺตโม  ยถาวุตฺตคุณวเสเนวาติ  คณุตฺตโม  ฯ  
สห  สทฺธมฺเมน  คณุตฺตเมน  จาติ  สสทฺธมฺมคณุตฺตโม  ฯ  ต  
สสทฺธมฺมคณุตฺตม ฯ  
        อภิวาทิยาติ  วิเสสโต  วนฺทิตฺวา  ฯ  ภย  ลาภ  กุลาจาราทิ- 
๑. กตฺถจิ โยเคนปติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. เหตุตายาติ ฯ  ๓. สี เอตฺถนฺตเร  
อฏนฺนนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. กตฺถจิ เทวมนุสฺสานนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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วิรหิเตน๑  สกฺกจฺจ  อาทเรน  กายวจีมโนทฺวาเรหิ วนฺทิตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ   
ภาสิสฺสนฺติ  กเถสฺสามิ  ฯ นิพฺพตฺติตปรมตฺถภาเวน อภิวิสิฏา  ธมฺมา   
เอตฺถาติอาทินา  อภิธมฺโม  ธมฺมสงฺคณิอาทิสตฺตปฺปกรณ อภิธมฺม- 
ปฏก  ตตฺถ  วุตฺตา  อตฺถา  อภิธมฺมตฺถา  เต  สงฺคยฺหนฺติ  เอตฺถ  
เอเตนาติ วา อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฯ  
        เอว  ตาว  ยถาธิปฺเปตปฺปโยชนนมิิตฺต  รตนตฺตยปณามาทิก  
วิธาย  อิทานิ  เยส  อภิธมฺมตฺถาน  สงฺคหนวเสน  อิท  ปกรณ  
ปฏปยติ  เต  ตาว  สงฺเขปโต  อุทฺทิสนฺโต  อาห  ตตฺถ  
วุตฺตาติอาทิ ฯ  
        ตตฺถ  ตสฺมึ  อภิธมฺเม  สพฺพถา  กสุลาทิวเสน  ขนฺธาทิวเสน  
จ  วุตฺตา  อภิธมฺมตฺถา  ปรมตฺถโต  สมฺมตึ  เปตฺวา นิพฺพตฺติต- 
ปรมตฺถวเสน  จิตฺต  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  เจตสิก  เวทนาทิกฺขนฺธตฺตย  
รูป  ภูตุปาทายเภทภินฺโน  รูปกฺขนฺโธ  นิพฺพาน  มคฺคผลานมาลมฺพนภูโต  
อสงฺขตธมฺโมติ  เอว  จตุธา  จตูหากาเรหิ   ิตาติ  โยชนา  ฯ  ตตฺถ  
ปรโม  อุตฺตโม  อวิปรโิต  อตฺโถ  ปรมสฺส  วา  อุตฺตมสฺส  าณสฺส  
อตฺโถ  โคจโรติ  ปรมตฺโถ  ฯ  ตโต  ฯ  จินฺเตตีติ  จิตฺต  ฯ อารมฺมณ  
วิชานาตีติ  อตฺโถ  ฯ  ยถาห  วิสยวิชานนลกฺขณ  จิตฺตนฺติ  ฯ  สติป  
หิ  นิสฺสย  สมนนฺตราทิปจฺจเย  น  อารมฺมเณน  วินา  จิตฺตมุปฺปชฺชตีติ  
ตสฺส  ตลกฺขณตา  วุตฺตา  ฯ  เตน  นริาลมฺพนวาทิมต  ปฏิกฺขิตฺต  
โหติ  ฯ  จินฺเตนฺติ  วา  เอเตน  กรณภูเตน  สมฺปยุตฺตธมฺมาติ  จิตฺต ฯ  
อถวา  ฯ  จินฺตนมตฺต  จิตฺต  ฯ  ยถาปจฺจย ฺหิ  ปวตฺติมตฺตเมว  ยทิท  
สภาวธมฺโม  นาม  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  สพฺเพสมฺป  ปรมตฺถธมฺมาน  
๑. สพฺพโปตฺถเกสุ...วิรเหนาติ ทิสฺสติ ฯ   
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ภาวสาธนเมว  นิปฺปริยายโต  ลพฺภติ  ฯ  กตฺตุกรณวเสน  ปน   
นิพฺพจน  ปรยิายกถนนฺติ๑  ทฏพฺพ  ฯ  สกสกกิจฺเจสุ  หิ  ธมฺมาน  
อตฺตปฺปธานตาสมาโรปเนน  กตฺตุภาโว  [๒]-  ตทนุกุลภาเวน สหชาต- 
ธมฺมสมูเห  กตฺตุภาวสมาโรปเนน  ปฏิปาเทตพฺพธมฺมสฺส  กรณตฺต ฺจ 
ปริยายโตว  ลพฺภติ  ฯ  ตถานิทสฺสน  ปน  ธมฺมสภาววินิมุตฺตสฺส  
กตฺตาทิโน  อภาวปริทีปนตฺถนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  วิจิตฺตกรณาทิโตป  
จิตฺตสทฺทสฺส อตฺถ ปป ฺเจนฺติ ฯ อย ปเนตฺถ สงฺคโห  
        วิจิตฺตกรณา จิตฺต  อตฺตโน จิตฺตตาย วา  
        จิตฺต๓ กมฺมกิเลเสหิ  จิตฺต๓ ตายติ วา ตถา  
        จิโนติ อตฺตสนฺตาน  วิจิตฺตารมฺมณนฺติ วาติ ฯ  
        เจตสิ  ภว  ตทายตฺตวุตฺติตายาติ  เจตสิก  ฯ  น  หิ  ต  
จิตฺเตน  วินา  อารมฺมณคฺคหณสมตฺถ  อสติ  จิตฺเต  สพฺเพน  สพฺพ  
อนุปฺปชฺชนโต  ฯ  จิตฺต  ปน  เกนจิ  เจตสิเกน  วินาป  อารมฺมเณ  
ปวตฺตตีติ  ตเมว๔  จิตฺตายตฺตวุตฺติก  นาม  ฯ  เตนาห  ภควา มโน- 
ปุพฺพงฺคมา  ธมฺมาติ  ฯ  เอเตน  สุขาทีนมเจตนตฺตนิจฺจตฺตาทโย วิปฺปฏ-ิ 
ปตฺติโยป ปฏิกฺขิตฺตา [๕]- ฯ เจตสิ นิยุตฺต วา เจตสิก ฯ  
        รุปฺปตีติ  รูป  สีตุณฺหาทิวิโรธิปจฺจเยหิ  วิการมาปชฺชติ อาปา- 
ทิยตีติ  วา  อตฺโถ  ฯ  เตนาห๖ภควา สีเตนป รุปฺปติ อุเณฺหนป  
รุปฺปตีติอาทิ  ฯ  รุปฺปน ฺเจตฺถ  สีตาทิวิโรธิปจฺจยสมวาเย วิสทิ- 
สุปฺปตฺติเยว  ฯ  ยท ิ เอว  อรูปธมฺมานมฺป รูปโวหาโร อาปชชฺตีติ ฯ  
นาปชฺชติ  สตีาทิคหณสามตฺถิยโต  วิภูตตรสฺเสว  รปฺุปนสฺส อธิป- 
๑. กตฺถจิ ปริยายกถาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๓. สี.  จิต ฯ   
๔. สี. ต เจตสิกเมว ฯ  ๕. สี. อิโต ปร โหนฺตีติ อตฺถิ ฯ  ๖. ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๐๕ ฯ   
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อธิปฺเปตตฺตา  ฯ  อิตรถา  หิ  รุปฺปตีติ  อวิเสสวจเนเนว  ปริยตฺตนฺติ  
กึ  สีตาทิคหเณน  ฯ  ต  ปน  สีตาทินา  ผุฏสฺส  รุปปฺน  วิภูตตร  
ตสฺมา  ตเทเวตฺถ  อธิปฺเปตนฺติ  าปนตฺถ  [๑]  ฯ  ยท ิ เอว  กถ  
พฺรหฺมโลเก  รูปโวหาโร  น  หิ  ตตฺถ  อุปฆาตกา  สีตาทโย  
อตฺถีติ  ฯ  กิ ฺจาป  อุปฆาตกา  นตฺถิ  อนุคฺคาหกา  ปน  อตฺถิ  ตสฺมา  
ตวเสเนตฺถ  รุปฺปน  สมฺภวตีติ  ฯ  อถวา  ฯ  ตสภาวานาติวตฺตนโต  
ตตฺถ รูปโวหาโรติ ฯ อลมติปป ฺเจน ฯ  
        ภวาภว  วินนโต  สสิพฺพนโต  วานสงฺขาตาย  ตณฺหาย  นิกฺขนฺต  
นิพฺพาติ วา เอเตน ราคคฺคิอาทิโกติ นิพฺพาน ฯ  
        อิทานิ  ยสฺมา  วิภาควนฺตาน  ธมฺมาน  สภาววิภาวน  วิภาเคน  
วินา  น  โหติ  ตสฺมา  ยถาอุทฺทิฏาน  อภิธมฺมตฺถาน  อุทฺเทสกฺกเมน  
วิภาค  ทสฺเสตุ  จิตฺต  ตาว  ภูมิชาติสมปฺโยคาทิวเสน  วิภชิตฺวา  
นิทฺทิสิตุมารภนฺโต  อาห  ตตฺถ  จิตฺต  ตาวาติอาทิ  ฯ  ตาวสทฺโท  
ปมนฺติ  เอตสฺส  อตฺเถ  ฯ  ยถาอุทฺทิฏเสุ  จตูสุ  อภิธมฺมตฺเถสุ  ปม  
จิตฺต  นิทฺทิสิยตีติ  อย ฺเหตฺถตฺโถ  ฯ  จตฺตาโร  วิธา  ปการา  อสสฺาติ  
จตุพฺพิธ  ฯ  ตสฺมา  ปเนเต  จตุภูมิกา  ธมฺมา  อนุปุพฺพปณีตา  ตสฺมา  
หีนุกฺกฏอุกฺกฏตรอุกฺกฏตมานุกฺกเมน เตส นิทฺเทโส กโต ฯ  
        ตตฺถ  กาเมตีติ  กาโม  กามตณฺหา  ฯ  สา  เอตฺถ  อวจรติ  
อาลมฺพนกรณวเสนาติ  กามาวจร  ฯ  กามิยตีติ  วา  กาโม  
เอกาทสวิโธ  กามภโว  ฯ  ตสฺมึ  เยภุยฺเยน  อวจรตีติ  กามาวจร  ฯ  
เยภุยฺเยน  จรณสฺส  หิ  อธิปฺเปตตฺตา  รปูารูปภเว๒  ปวตฺตสฺสาป  
๑. สี. เอตฺถนฺตเร สีตาทิคฺคหณ กตนฺติ อตฺถิ ฯ  ๒. สี. รูปารูปภเวสุ ฯ   
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อิมสฺส  กามาวจรภาโว  อุปฺปนฺโน  โหติ  ฯ  กามภโวเยว  วา  
กาโม  ฯ  โส  เอตฺถ  อวจรตีติ  กามาวจโร  ฯ  ตตฺถ  ปวตฺตมฺป  
จิตฺต  นิสฺสิเต  นิสฺสยโวหาเรน  กามาวจร  ม ฺจา  อุกฺกฏ ึ๑ กโรนฺตีติ- 
อาทีสุ วิยาติ ฯ อลมติวิสารณิยา๒ กถาย  ฯ โหติ เจตฺถ  
        กาโมวจรตีเตตฺถ  กาเมวจรตีติ วา  
        านูปจารโต วาป  ต กามาวจร ภเวติ ฯ  
        รูปารูปาวจเรสุป  เอเสว  นโย  ยถารห  ทฏพฺโพ  ฯ อุปาทานกฺ- 
ขนฺธสงฺขาต  โลกโต  อุตฺตรติ  อนาสวภาเวนาติ  โลกุตฺตร มคฺค- 
จิตฺต  ฯ  ผลจิตฺตมฺปน  ตโต  อุตฺติณฺณนฺติ  โลกุตฺตร  ฯ  อุภยมฺป  
วา  สห  นิพฺพาเนน  โลกโต  อุตฺตร  อธิก  ยถาวุตฺตคุณวเสเนวาติ  
โลกุตฺตร ฯ อิเมสุ ปน จตูสุ กามาวจรจิตฺตสฺส กุสลากุสลวิปาก- 
กฺริยาเภเทน จตุพฺพิธภาเวป  ปาปาเหตุกวชฺชาน  เอกูนสฏ ิยา  วา  
เอกนวุติยา  วา  จิตฺตาน  โสภณนาเมน  โวหารกรณตฺถ ปาปา- 
เหตุกมุตฺตานิ  โสภณานีติ  วุจฺจเรติ  เอว  วกฺขมานนยสฺส อนุรูปโต  
ปาปาเหตุเกเยว  ปม  ทสฺเสนฺโต  เตสุ  จ  ภเวสุ  คหิตปฏิสนฺธิกสฺส  
สตฺตสฺส  อาทิโต  วีถิจิตฺตวเสน  โลภสหคตจิตฺตุปฺปาทานเมว  
สมฺภวโต  เตเยว  ปม  ทสฺเสตฺวา  ตทนนฺตร  ทฺวิเหตุกภาวสาม ฺเน  
โทมนสฺสสหคเต  ตทนนฺตร  เอกเหตุเก  จ  ทสฺเสตุ โสมนสฺสสหคตนฺติ- 
อาทินา  โลภมูล  ตาว เวทนาทิฏ ิสงฺขารเภเทน อฏธา วิภชิตฺวา  
ทสฺเสสิ ฯ  
๑. อุกฺกุฏ ินฺติป อตฺถิ ฯ  ๒. อติวิสาริณิยาติป อตฺถิ ฯ   
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        ตตฺถ  สนฺุทร  มโน  ต  วา  เอตสฺส  อตฺถีติ  สมุโน  จิตฺต  
ตสมงฺคีปุคฺคโล  วา  ตสฺส  ภาโว  ตสฺมึ  อภิธาน  พุทฺธีน ปวตฺติ- 
เหตุตายาติ  โสมนสฺส  ฯ  มานสิกสุขเวทนาเยต  อธิวจน  ฯ เตน  
สหคต  เอกุปฺปาทาทิวเสน  สสฏ  เตน  สห  เอกปฺุปาทาทิภาว  
คตนฺติ วา โสมนสฺสสหคต ฯ  
        มิจฺฉา  ปสฺสตีติ  ทิฏ ิ  ฯ  สาม ฺวจนสฺสาป  หิ  อตฺถปฺป- 
กรณาทินา วิเสสวิสยตา  โหตีติ  อิธ  มิจฺฉาทสฺสนเมว  ทิฏ ีติ  วุจฺจติ  ฯ  
ทิฏ ิเยว  ทิฏ ิคต  สงฺขารคต  ตมคตนฺติอาทีสุ  วิย  คตสทฺทสฺส  
ตพฺภาววุตฺติตฺตา  ฯ  ทฺวาสฏ ิยา  วา  ทิฏ ีสุ  คต  อนฺโตคธ  ทฏิ ิยา  
วา  คมนมตฺต  น  เอตฺถ  คนฺตพฺโพ  อตฺตาทิโก  โกจิ  อตฺถีติ  ทฏิ ิคต  
อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ปวตฺโต  อตฺตตฺตนิยาทิอภินิเวโส  ฯ  
เตน สม เอกุปฺปาทาทีหิ ปกาเรหิ ยุตฺตนฺติ ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺต ฯ  
        สงฺขโรติจิตฺตติกฺขภาวสงฺขาตมณฺฑนวิเสเสน สชฺเชติ สงฺขา- 
ริยติ๑  วา  ต เอเตน วุตฺตนเยน สชชฺิยตีติ สงฺขาโร ตตฺถ ตตฺถ  
กิจฺเจ  สสีทมานสฺส  [๒]-  อนุพลปฺปทานวเสน  อตฺตโน  วา ปเรส วา  
ปวตฺตปุพฺพปโยโค  ฯ  โส  ปน  อตฺตโน  ปุพฺพภาคปฺปวตฺตจิตฺตสนฺตาเน  
เจว  ปรสนฺตาเน  จ  ปวตฺตตีติ  ตนฺนิพฺพตฺติโต จิตฺตสฺส ติกฺขภาวสงฺขาโต  
วิเสโสว  อิธ  สงฺขาโร  ฯ  โส  ยสฺส  นตฺถิ  ต  อสงฺขาร  ตเทว  
อสงฺขาริก ฯ สงฺขาเรน สหิต [จิตฺต] สสงฺขาริก ฯ ตถาหิ วทนฺติ  
        ปุพฺพปโยคสมฺภูโต  วิเสโส จิตฺตสมฺภวี  
        สงฺขาโร ตวเสเนตฺถ  โหตาสงฺขาริกาทิตาติ ฯ  
        อถวา  ฯ  สสงฺขาริกมสงฺขาริกนฺติ  จ  เอต  เกวล  สงฺขารสฺส  
๑. กตฺถจิ สงฺขริยตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. เอตฺถนฺตเร จิตฺตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ   
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ภาวาภาว  สนฺธาย  วุตฺต  น  ตสฺส  สหปฺปวตฺติสพฺภาวาภาวโตติ  
ภินฺนสนฺตานปฺปวตฺติโนป  สงฺขารสฺส  อิทมตฺถิตาย  ตวเสน  นิพฺพตฺต  
จิตฺต  สสงฺขาโร  อสฺส  อตฺถีติ  สสงฺขาริก  สโลมโก  สปกฺขิโกติ- 
อาทีสุ วิย  สหสทฺทสฺส  วิชฺชมานตฺถปริทีปนโต  ฯ  ตพฺพิปริตมฺปน  
ตทภาวโต วุตฺตนเยเนว อสงฺขาริก ฯ  
        ทฏิ ิคเตน  วิปฺปยุตฺต  วิสสฏนฺติ  ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺต  ฯ อุป- 
ปตฺติโต  ยุตฺติโต  อิกฺขติ  อนุภวติ เวทิยมานาป มชฺฌตฺตาการสณฺ ิติ- 
ยาติ อุเปกฺขา  ฯ  สุขทุกฺขาน  วา  อุเปตา  ยุตฺตา  อวิรทฺธา  อิกฺขา  
อนุภวนนฺติ  อุเปกฺขา  ฯ  สุขทุกฺขาวิโรธิตาย  เหสา  เตส  อนนฺตรมฺป  
ปวตฺตติ  ฯ  อุเปกฺขาสหคตนฺติ  อิท  วุตฺตนยเมว  ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  
อ ฺเสุป  ผสฺสาทีสุ  สมปฺยุตฺตธมฺเมสุ  วิชชฺมาเนสุ โสมนสฺสสห- 
คตาทิภาโวว  วุตฺโตติ ฯ โสมนสฺสาทีนเมว อสาธารณภาวโต ฯ  
ผสฺสาทโยป  หิ  เกจิ  สพฺพจิตฺตสาธารณา  เกจิ  กุสลาทิสาธารณา  
โมหาทโย  จ  สพฺพากุสลสาธารณาติ  น  เตหิ  สกกฺา จิตฺต วิเสเสตุ ฯ  
โสมนสฺสาทโย  ปน  กตฺถจิ  จิตฺเต  โหนฺติ  กตฺถจิ  น  โหนฺตีติ  
ปากโฏว  ตวเสน  จิตฺตสฺส  วิเสโส  ฯ  กสฺมา  ปเนเต  กตฺถจิ  
โหนฺติ  กตฺถจิ  น  โหนฺตีติ  ฯ  การณสฺส  สนฺนิหติาสนฺนิหิตภาวโต  ฯ  
กึ  ปน  เนส  การณนฺติ  ฯ  วุจฺจเต  ฯ  สภาวโต  ปริกปฺปโต  วา  
หิ  อิฏารมฺมณ  โสมนสสฺปฏิสนฺธิกตา  จ๑  อคมฺภีรสภาวตา  จ  อิธ  
โสมนสฺสสฺส  การณ  ฯ  อิฏมชฺฌตฺตารมฺมณ  อุเปกฺขาปฏิสนฺธิกตา  
คมฺภีรสภาวตา  จ  อุเปกฺขาย  ฯ  ทฏิ ิวิปนฺนปุคฺคลเสวนา  สสฺสตุจฺเฉทา- 
๑. กตฺถจิ จสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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สสฺสตุจฺเฉทาสยตา  จ  ทิฏ ิยา  ฯ  พลวอุตุโภชนาทโย  ปน  ปจฺจยา อสงฺขาริก- 
ภาวสฺเสติ  ตสฺมา  อตฺตโน  อนุรูปการณวเสน เนส อุปฺปชฺชนโต  
กตฺถจิ  จิตฺเตเยว  สมฺภโวติ  สกฺกา  เอเตหิ  จิตฺตสฺส  วิเสโส ป ฺา- 
เปตุนฺติ  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  เนส  สติป  โมหเหตุกภาเว โลภสหคต 
ภาโวว  นิคมเน วุตฺโต ฯ อิเมส ปน อฏนฺนมฺป อยมุปฺปตฺติกฺกโม  
เวทิตพฺโพ  ฯ  ยทา  หิ  นตฺถิ  กาเมสุ  อาทีนโวติอาทินา  นเยน  
มิจฺฉาทิฏ ึ  ปุรกฺขิตฺวา๑  หฏตุฏโ  กาเม  วา  ปรภุิ ฺชติ ทิฏ- 
มงฺคลาทีนิ  วา  สารโต  ปจฺเจติ  สภาวติกฺเขเนว  อนุสฺสาหิเตน  
จิตฺเตน  ตทา  ปม  อกุสลจิตฺตมุปฺปชฺชติ  ฯ  ยทา  ปน  มนฺเทน  
สมุสฺสาหิเตน  จิตฺเตน  ตทา  ทุติย  ฯ  ยทา  ปน  มจฺิฉาทิฏ ึ  
อปุรกฺขิตฺวา๒  เกวล  หฏตุฏโ  เมถุน  วา  เสวติ ปรสมฺปตฺตึ วา  
อภิชฺฌายติ  ปรภณฺฑ  วา  หรติ  สภาวติกฺเขเนว  อนุสฺสาหิเตน  
จิตฺเตน  ตทา  ตติย  ฯ  ยทา  ปน  มนฺเทน  สมุสฺสาหิเตน  จิตฺเตน  
ตทา  จตุตฺถ  ฯ  ยทา  ปน  กามาน  วา  อสมฺปตฺตึ  อาคมฺม  อ ฺเส  
วา  โสมนสสฺเหตูน  อภาเวน  จตูสุป  วิกปฺเปสุ  โสมนสฺสรหิตา  โหนฺติ  
ตทา เสสานิ จตฺตาริ อุเปกฺขาสหคตานิ อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ  
        อฏปติ  ปสทฺโท  สมฺปณฺฑนตฺโถ  ฯ  เตน  วกฺขมานนเยน  
อกุสลกมฺมปเถสุ  เนส  ลพฺภมานกมฺมปถานุรูปโต  ปวตฺติเภท กาล- 
เทสสนฺตานารมฺมณาทิเภเทน อเนกวิธตฺตมฺป สงฺคณฺหาติ ฯ  
        ทฏุ ุ  มโน  ต  วา  เอตสฺสาติ  ทุมโน  ตสฺส  ภาโว โทมนสฺส ฯ  
มานสิกทุกฺขเวทนาเยต  อธิวจน  ฯ  เตน  สหคตนฺติ  โทมนสฺสสหคต  ฯ  
๑. ปุรกฺขตฺวาติป ฯ  ๒. อปุรกขฺตฺวาติป ฯ   
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อารมฺมเณ  ปฏิห ฺตีติ  ปฏิโฆ  โทโส  ฯ  จณฺฑิกฺกสภาวตาย  
เหส  อารมฺมณ  ปฏิหนนฺโต  วิย  ปวตฺตติ  ฯ  โทมนสฺสสหคตสฺส  
เวทนาวเสน  อเภเทป  อสาธารณธมฺมวเสน  จิตฺตสฺส  อุปลกฺขณตฺถ  
โทมนสฺสคฺคหณ  ฯ  ปฏฆิสมฺปยุตฺตภาโว  ปน  อุภินฺน เอกนฺตสห- 
จาริตาทสฺสนตฺถ  วุตฺโตติ  ทฏพฺพ  ฯ  โทมนสฺส ฺเจตฺถ อนิฏา- 
รมฺมณานุภวนลกฺขโณ  เวทนากฺขนฺธปริยาปนฺโน  เอโก ธมฺโม ปฏิโฆ  
จณฺฑิกฺกสภาโว  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน  เอโก  ธมฺโมติ  อยเมเตส  
วิเสโส  ฯ  เอตฺถ  จ  ยงฺกิ ฺจิ  อนิฏารมฺมณ  นววิธอาฆาตวตฺถูนิ  จ  
โทมนสฺสการณ  ปฏิฆการณ ฺจาติ  ทฏพฺพ  ฯ  ทวิฺนฺน  ปน  เนส  
จิตฺตาน  ปาณาติปาตาทีสุ  ติกฺขมนฺทปฺปวตฺติกาเล  อุปฺปตฺติ  
เวทิตพฺพา  ฯ  เอตฺถาป  นคิมเน  ปสทฺทสฺส  อตฺโถ  วุตฺตนยานุสาเรน  
ทฏพฺโพ ฯ  
        สภาว  วิจินนฺโต  ตาย  กิจฺฉติ  กลิมตีติ  วิจิกิจฺฉา  ฯ  อถวา  ฯ  
จิกิจฺฉิตุ  ทุกฺกรตาย  วิคตา  จิกิจฺฉา  าณปฏิกาโร  อิมิสฺสาติ  
วิจิกิจฺฉา  ฯ  ตาย  สมฺปยุตฺต  วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺต  ฯ  อุทฺธตสฺส  ภาโว  
อุทฺธจฺจ  ฯ  อุทฺธจฺจสฺส  สพฺพากุสลสาธารณภาเวป  อิธ สมฺปยุตฺต- 
ธมฺเมสุ  ปธาน  หุตฺวา  ปวตฺตตีติ  อิทเมว  เตน  วิเสเสตฺวา วุตฺต  ฯ   
เอว ฺจ  กตฺวา  ธมฺมุทฺเทสปาลิย  เสสากุสเลสุ  อุทฺธจฺจ เยวาปนก- 
วเสน  วุตฺต  อิธ  ปน  อุทธฺจฺจ อุปฺปชฺชตีติ สรูเปเนว เทสิต ฯ  
โหนฺติ เจตฺถ ฯ   
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        สพฺพากุสลยุตฺตมฺป  อุทฺธจฺจ อนฺตมานเส  
        พลว อิติ ตเยว  วุตฺตมุทฺธจฺจโยคโต ฯ  
        เตเนว หิ มุนินฺเทน  เยวาปนกนามโต  
        วตฺวา เสเสสุ เอตฺเถว  ต สรูเปน เทสิตนฺติ ฯ  
        อิมานิ  ปน  เทฺว  จิตฺตานิ  มูลนฺตรวิรหโต  อติสมฺมูฬหฺตาย  
สสปฺปนวิกฺขิปนวสปฺปวตฺตวิจิกิจฺฉุทฺธจฺจสมาโยเคน  จ ฺจลตาย  จ  
สพฺพตฺถาป  รชนทูสนวิรหิตานิ๑  อุเปกฺขาสหคตาเนว  ปวตฺตนฺติ  ฯ  
ตโตเยว  จ  สภาวติกฺขตาย  อุสฺสาเหตพฺพตาย  จ  อภาวโต สงฺขาร- 
เภโทป เนส นตฺถิ ฯ โหนติฺ เจตฺถ  
        มฬฺูหตฺตา เจว สสปฺป-  วิกฺเขปา เจกเหตุก  
        โสเปกขฺ สพฺพทา โน จ  ภินฺน สงฺขารเภทโต ฯ  
        น หิ ตสฺส สภาเวน  ติกฺขตฺตุสฺสาหนียตา  
        อตฺถ ิสสปฺปมานสฺส  วิกฺขิปนฺตสฺส สพฺพทาติ ฯ  
        โมเหน  มุยฺหนฺติ  อติสเยน  สมฺมุยหฺนฺติ  มูลนฺตรวิรหโตติ  
โมมูหานิ  ฯ  อิจฺเจวนฺติอาทิ  ยถาวุตฺตาน  ทฺวาทสากุสลจิตฺตาน  
นิคมน  ฯ  ตตฺถ  อิติสทฺโท  วจนวจนียสมุทายนิทสฺสนตฺโถ  ฯ  
เอวสทฺโท  วจนวจนียปฏิปาฏิสนฺทสฺสนตฺโถ  ฯ  นปิาตสมุทาโย  วา  
เอส  วจนวจนียนิคมนารมฺเภ  ฯ  อิจฺเจว  ยถาวุตฺตนเยน  สพฺพถาป  
โสมนสฺสุเปกฺขาทิฏ ิสมฺปโยคาทินา ปฏิฆสมฺปโยคาทินา วิจิกิจฺ- 
ฉุทฺธจฺจโยเคนาติ  สพฺเพนป  สมฺปโยคาทินา  อากาเรน  ทฺวาทส  
๑. โปตฺถเกสุ เยภยฺุเยน...ทุสฺสน...อิติ ทิสฺสติ ฯ   
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อกุสลจิตฺตานิ  สมตฺตานิ  ปรินิฏ ิตานิ  สงฺคเหตฺวา  วา  อตฺตานิ  
คหิตานิ วุตฺตานีติ อตฺโถ ฯ  
        ตตฺถ  กสุลปฏิปกฺขานิ  อกุสลานิ  มิตฺตปฏิปกโฺข  อมิตฺโต  
วิย  ฯ  ปฏิปกฺขภาโว  จ  กุสลากุสลาน  ยถากฺกม ปหายก- 
ปหาตพฺพภาเวน  เวทิตพฺโพ  ฯ  อฏธาติอาทิ  สงฺคหคาถา  ฯ  
โลโภ  จ  โส  สุปฺปติฏ ิตภาวสาธเนน  มูลสทิสตฺตา  มลู ฺจ  ต  
เอเตสนฺติ  โลภมูลานิ  จิตฺตานิ  เวทนาทิเภทโต  อฏธา  สิยุ  ตถา  
โทสมูลานิ  สงฺขารเภทโต  ทฺวิธา  โมหมูลานิ  สุทโฺธ  โมโหเยว  
มูลเมเตสนฺติ  โมหมลูสงฺขาตานิ  จิตฺตานิ  สมฺปโยคเภทโต  เทฺว  เจติ  
อกุสลา ทฺวาทส สิยุนฺติ อตฺโถ ฯ  
                 อกุสลวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เอว  มลูเภทโต  ติวิธมฺป  อกุสล  สมฺปโยคาทิเภทโต ทฺวาทส- 
วิธา  วิภชิตฺวา  อิทานิ  อเหตุกจิตฺตานิ  นิทฺทิสนฺโต  เตส อกุสล- 
วิปากาทิวเสน  ติวิธภาเวป  อกุสลานนฺตร  อกุสลวิปาเกเยว จกฺขฺวาทิ- 
นิสฺสยสมฺปฏิจฺฉนฺนาทิกิจฺจเภเทน  สตฺตธา  วิภชิตุ  อุเปกฺขาสหคต  
จกฺขุวิ ฺาณนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  จกขฺติ  วิ ฺาณาธิฏ ิต  
หุตฺวา  สมวิสม  อาจิกฺขนฺต  วิย  โหตีติ  จกฺขุ  ฯ  อถวา  ฯ  จกฺขติ  
รูป  อสฺสาเทนฺต  วิย  โหตีติ  จกฺขุ  ฯ  จกฺขตีติ  หิ  อย  สทฺโท  
มธุ  จกฺขติ  พฺย ฺชน  จกขฺตีติอาทีสุ  วิย  อสฺสาทนตฺโถ  โหติ  ฯ  
เตนาห ภควา จกฺขุ โข มาคนฺทิย รูปาราม รูปรต รูปสมฺมุทิต๑นฺติ- 
อาทิ ฯ ยทิ  เอว  โสต  โข  มาคนฺทิย  สทฺทาราม  สทฺทรต  
๑. ม. ม. ๑๓/๒๗๒ ฯ   
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สทฺทสมฺมุทิตนฺติอาทิวจนโต  โสตาทีนมฺป  สททฺาทิอสฺสาทน  อตฺถีติ  
เตสมฺป  จกฺขุสทฺทาภิเธยฺยตา อาปชฺชตีติ๑ ฯ นาปชฺชติ นิรุฑฺฒตฺตา๒ ฯ  
นิรุฑฺโฒ๓  หิ  เอส จกฺขุสทฺโท ทฏ ุกามตานิทานกมฺมชภูตปฺปสาท- 
ลกฺขเณ จกฺขุปฺปสาเทเยว  มยุราทิสทฺทา  วิย  สกุณวิเสสาทีสุ  ฯ  
จกฺขุสหวุตฺติยา๔  ปน  ภมุกฏ ิปริจฺฉินฺโน  มสปณฺโฑป จกฺขุนฺติ วุจฺจติ ฯ  
อฏกถาย๕  ปน  อเนกตฺถตฺตา  ธาตูน  จกฺขติสทฺทสฺส วิภาวนตฺถตาป  
สมฺภวตีติ  จกฺขติ  รูป  วิภาเวตีติ  จกฺขูติ  วุตฺต  ฯ  จกฺขุสฺมึ  
วิ ฺาณ  ตนฺนิสฺสิตตฺตาติ  จกฺขุวิ ฺาณ  ฯ  ตถาเหต จกฺขุสนฺนิสฺสิต- 
รูปวิชานนลกฺขณนฺติ  วุตฺต  ฯ  เอว โสตวิ ฺาณาทีสุป ยถารห  
ทฏพฺพ ฯ ตถาติ อิมินา อุเปกฺขาสหคตภาว อติทิสฺสติ ฯ  
        วิ ฺาณาธิฏ ิต  หุตฺวา  สุณาตีติ  โสต  ฯ  ฆายติ  คนฺโธปาทาน  
กโรตีติ  ฆาน  ฯ  ชีวิตนิมิตฺต  รโส  ชวิีต  ฯ  ต  อวฺหยติ  ตสฺมึ  
นินฺนตายาติ  ชิวฺหา  นริุตฺตินเยน  ฯ  กจฺุฉิตาน  ปาปธมฺมาน  อาโย  
ปวตฺติฏานนฺติ  กาโย  ฯ  กายินฺทฺริย ฺหิ  โผฏพฺพคหณสภาวตฺตา  
ตทสฺสาทวสปฺปวตฺตาน  ตมูลิกาน ฺจ  ปาปธมฺมาน  วิเสสการณนฺติ  
เตส  ปวตฺติฏาน  วิย  คยหฺติ  ฯ  สสมภฺารกาโย  วา  กุจฺฉิตาน  
เกสาทีน  อาโยติ  กาโย  ฯ  ตสหจริตตฺตา  ปน  ปสาทกาโยป  ตถา  
วุจฺจติ  ฯ  กุจฺฉิต  หุตฺวา  ขนติ  กายิกสขุ  ทุกฺขมนฺติ  วา  ทกฺุข  ฯ  
ทุกฺกรโมกาสทาน  เอตสฺสาติ  ทุกฺขนฺติป  อปเร  ฯ  ป ฺจวิ ฺาณคหิต  
รูปาทิอารมฺมณ  สมฺปฏิจฺฉติ  ตทาการปฺปวตฺติยาติ  สมฺปฏิจฺฉนฺน  ฯ  
สมฺมา  ตีเรติ  ยถาสมฺปฏิจฺฉิต  รูป๖ วีมสตีติ  สนฺตีรณ  ฯ อ ฺม ฺ  
๑. สี. อาปชฺเชยฺยาติ ฯ  ๒. สี. นิรุฬฺหตฺตา ฯ  ๓. สี. นิรุฬฺโห ฯ  ๔. สี.  จกฺขุนา  
สหวตฺติยา ฯ  ๕. สมโมหวิโนทนี ๕๘ ฯ  ๖. สี. รูปาทิอารมฺมณ ฯ   
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วรุทฺธาน  กสุลากุสลาน  ปากานีติ  วิปากานิ๑ ฯ วิปกฺกภาวมาปนฺนาน  
อรูปธมฺมานเมต  อธิวจน  ฯ  เอว ฺจ กตฺวา กุสลากุสลกมฺมสมุฏานา- 
นมฺป กฏตฺตารูปาน  นตฺถ ิ วิปากโวหาโร  ฯ  อกุสลสฺส  วิปาก- 
จิตฺตานิ อกุสลวิปากจิตฺตานิ ฯ  
        สุขยติ  กาย  จิตฺต  สฏุ ุ  วา  ขนติ  กาย  จิตฺตาพาธ  สุเขน  
ขมิตพฺพนฺติ  วา  สุข  ฯ  สกุรโมกาสทาน  เอตสฺสาติ  สุขนฺติป  
อปเร  ฯ  กสมฺา  ปน  ยถา  อกุสลวิปากสนฺตีรณ  เอกเมว  วุตฺต  
เอว  อวตฺวา  กุสลวิปากสนฺตีรณ  ทฺวิธา  วุตฺตนฺติ  ฯ  อิฏ อิฏ- 
มชฌตฺตารมฺมณวเสน  เวทนาเภทสมฺภวโต  ฯ  ยท ิ เอว  ตตฺถาป  
อนิฏานิฏมชฺฌตฺตารมฺมณวเสน  เวทนาเภเทน  ภวิตพฺพนฺติ  ฯ  
นยิทเมว  อนิฏารมฺมเณ  อุปฺปชฺชิตพฺพสฺสาป  โทมนสฺสสฺส  ปฏิเฆน  
วินา  อนุปฺปชฺชนโต  ปฏฆิสฺส  จ  เอกนฺตมกุสลสภาวสฺส  อพฺยากเตสุ  
อสมฺภวโต  ฯ  น  หิ  ภินนฺชาติโก  ธมฺโม  ภินฺนชาติเกสุ  อุปลพฺภติ  
ตสฺมา  อตฺตนา  สมานโยคกฺขมสฺส  อสมฺภวโต  อกุสลวิปาเกสุ  
โทมนสฺส  น  สมฺภวตีติ  ตสฺส  ตสหคตตา  น  วุตฺตา  ฯ  อถวา  ฯ  
ยถา  โกจิ  พลวตา  พาธิยมาโน๒  ทุพฺพลปุริโส  ตสฺส  ปฏิปฺผรตุิ  
อสกฺโกนฺโต  ตสฺมึ  อุเปกขฺโกว  โหติ  เอวเมว  อกุสลวิปากาน  
ปริทุพฺพลภาวโต  อนิฏารมฺมเณป  โทมนสฺสุปฺปาโท  นตฺถีติ  สนฺตีรณ  
อุเปกฺขาสหคตเมว ฯ  
        จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  ปน  จตฺตาริ  อุภยวิปากานิป  วตฺถารมฺมณ- 
ฆฏนาย ทุพฺพลภาวโต  อนิฏเป  อิฏเป  จ  อารมฺมเณ อุเปกฺขา- 
๑. กตฺถจิ ปากาติ วิปากาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. กตฺถจิ โปถิยมาโนติ ทิสฺสติ ฯ   
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อุเปกฺขาสหคตานิ  ฯ  เตส ฺหิ  จตุนฺนมฺป  วตฺถุภูตานิ  จกฺขฺวาทีนิ อุปาทา- 
รูปาเนว  ฯ  ตถา  อารมฺมณภูตานิป  รูปาทีนิ  ฯ  อุปาทารูปเกน  
จ  อุปาทารูปสฺส  สงฺฆฏน  อติทุพฺพล  ปจุปณฺฑเกน  ปจุปณฺฑกสฺส  
ผุสน  วิย  ตสฺมา  ตานิ  สพฺพตฺถาป  อุเปกฺขาสหคตาเนว  ฯ กาย- 
วิ ฺาณสฺส  ปน  โผฏพฺพสงฺขาต  ภูตตฺตยเมว  อารมฺมณนฺติ  ต  
กายปฺปสาเท  สงฺฆฏิตมฺป  ต  อติกฺกมิตฺวา  ตนฺนิสฺสเยสุ  มหาภูเตสุ  
ปฏิห ฺติ  ฯ  ภูตรูเปหิ  จ  ภูตรูปาน  สงฺฆฏน  พลวตร  อธิกรณี- 
มตฺถเก ปจุปณฺฑก  เปตฺวา  กูเฏน  ปหตกาเล  กูฏสฺส  ปจุปณฺฑก  
อติกฺกมิตฺวา  อธิกรณีคหณ  วิย  ตสฺมา  วตฺถารมฺมณฆฏนาย  
พลวภาวโต  กายวิ ฺาณ  อนิฏเ  ทุกขฺสหคต  อิฏเ สุขสห- 
คตนฺติ ฯ  
        สมฺปฏิจฺฉนฺนยุคลมฺป  อตฺตนา  อสมานนิสฺสยาน จกฺขุวิ ฺา- 
ณาทีนมนฺตร  อุปฺปชชฺตีติ  สมานนิสฺสยโต  อลทฺธานนฺตรปจฺจยตาย  
สภาคุปตฺถมฺภนรหิโต  วิย  ปรุิโส  นาติพลว  สพฺพถาป  วิสยรสมนุ- 
ภวิตุ น  สกฺโกตีติ  สพฺพตฺถาป  อุเปกฺขาสหคตเมว  ฯ  วุตฺตวิปริยายโต   
กุสลวิปากสนฺตีรณ  อิฏอิฏมชฺฌตฺตารมฺเณสุ  สุโขเปกฺขาสห- 
คตนฺติ  ฯ ยท ิ เอว  อาวชชฺนทฺวยสฺส  อุเปกฺขาสมฺปโยค  กสฺมา  
วกฺขติ  นนุ  ตมฺป  สมานนิสฺสยานนฺตรมฺปวตฺตตีติ  ฯ  สจฺจ  ตตฺถ  
ปน  ปุริม  ปพฺุเพว  เกนจิ  อคฺคหิเตเยว  อารมฺมเณ  เอกวารเมว  
ปวตฺตติ  ปจฺฉิมมฺป  วิสทิสจิตฺตสนฺตานปราวตฺตนวเสน พฺยาปารนฺตร- 
สาเปกฺขนฺติ  น  สพฺพถาป  วิสยรสมนภุวิตุ  สกฺโกติ  ตสฺมา มชฌฺตฺต-  
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มชฺฌตฺตเวทนาสมฺปยุตฺตเมวาติ ฯ โหนฺติ เจตฺถ  
        วตฺถาลมฺพสภาวาน  ภูติกาน ฺหิ ฆฏฏน  
        ทุพฺพล อิติ จกฺขฺวาทิ-  จตุจิตฺตมุเปกฺขก ฯ  
        กายนิสสฺยโผฏพฺพ-  ภูตาน ฆฏฏนาย ตุ  
        พลวตฺตา น วิ ฺาณ  กายิก มชฺฌเวทน ฯ  
        สมานนิสฺสโย ยสฺมา  นตฺถานนฺตรปจฺจโย  
        ตสฺมา ทุพฺพลมาลมฺเพ  โสเปกฺข สมฺปฏิจฺฉนนฺติ ฯ  
        กุสลสฺส  วิปากานิ  จ  สมฺปยุตฺตเหตุวิรหโต  อเหตุกจิตฺตานิ  
จาติ  กุสลวิปากาเหตุกจิตฺตานิ  ฯ  นิพฺพตฺตกเหตุกวเสน  นิปฺผนฺนานิป  
เหตานิ  สมฺปยุตฺตเหตุวเสเนว  อเหตุกโวหาร  ลภนฺติ  อิตรถา มหา- 
วิปาเกหิ  อิเมส  นานตฺตาสมฺภวโต  ฯ  ก ึ ปเนตฺถ  การณ  ยถา  
อิธ เอว อกุสลวิปากนิคมเน อเหตุกคฺคหณ น กตนฺติ ฯ พฺยภิจารา- 
ภาวโต ฯ สติ  หิ  สมฺภเว  พฺยภิจาเร  จ  วิเสสน  สาตฺถก  สิยา  ฯ  
อกุสลวิปากาน  ปน  โลภาทิสาวชฺชธมฺมวิปากภาเวน  ตพฺพิธุเรหิ๑  
อโลภาทีหิ  สมฺปโยคาโยคโต  สย  อพฺยากตนิรวชฺชสภาวาน โลภาทิ- 
อกุสลธมฺมสมฺปโยควิโรธโต  จ  นตฺถิ กทาจิป สเหตุกตาย สมฺภโวติ  
อเหตุกภาวาพฺยภิจารโต น ตานิ อเหตุกปเทน วิเสสิตพฺพานีติ ฯ  
        อิทานิ  อเหตุกาธิกาเร  อเหตุกกฺรยิาจิตฺตานิป  กิจฺจเภเทน  ติธา  
ทสฺเสตุ  อุเปกฺขาสหคตนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  จกฺขฺวาทิป ฺจทฺวาเร  
ฆฏิตมารมฺมณ  อาวชฺเชติ  ตตฺถ  อาโภค  กโรติ  จิตฺตสนฺตาน  วา  
ภวงฺควเสน  ปวตฺติตุ  อทตฺวา  วีถิจิตฺตภาวาย  ปริณาเมตีติ  ปฺจ- 
๑. กตฺถจิ ตพฺพิรุเธหีติ ทิสฺสติ ฯ   
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ทฺวาราวชฺชน  กรฺิยาเหตุกมโนธาตุจิตฺต  ฯ  อาวชฺชนสฺส อนนฺตร- 
ปจฺจยภูต  ภวงฺคจิตฺต  มโนทฺวาร  วีถิจิตฺตานมฺปวตฺติมุขภาวโต  ฯ  
ตสฺมึ  ทิฏสตุมุตาทิวเสน  อาปาถ  คตมารมฺมณ  อาวชฺเชติ วุตฺต- 
นเยเนว  วา  จิตฺตสนฺตาน  ปริณาเมตีติ  มโนทวาราวชฺชน กฺริยา- 
เหตุกมโนวิ ฺาณธาตุอุเปกฺขาสหคตจิตฺต  ฯ  อิทเมว  จ  ป ฺจ  
ทฺวาเร  ยถาสนฺตีริตมาลมฺพน  ววตฺถเปตีติ  โวฏพฺพนนฺติ  ปวุจฺจติ  ฯ  
หสิต  อุปฺปาเทตีติ  หสิตุปฺปาท  ขีณาสวาน  อโนฬาริการมฺมเณสุ  
ปหฏาการมตฺตเหตุก  กฺริยาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ  โสมนสฺสสหคต- 
จิตฺต  ฯ สพฺพถาปติ  อกสุลวิปาก  กสุลวิปาก  กรฺยิาเภเทน  ฯ  อฏา- 
รสาติ คณนปริจฺเฉโท ฯ อเหตุกจิตฺตานีติ ปริจฺฉินฺนธมฺมนิทสฺสน ฯ  
                อเหตุกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เอว  ทฺวาทสากุสลาเหตุกฏารสวเสน  สมตฺตึสจิตฺตานิ  
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตพฺพินิมุตฺตาน  โสภณโวหาร  เปตุ ปาปาเหตุก- 
มุตฺตานีติอาทิ  วุตฺต ฯ อตฺตนา อธิสยิตสฺส อปายาทิทุกฺขปาปนโต  
ปาเปหิ  เหตุกสมฺปโยคาภาวโต  อเหตุเกหิ  จ  มุตฺตานิ จตุวีสติกามา- 
วจรป ฺจตฺตึสมหคฺคตโลกุตฺตรวเสน  เอกูนสฏ ิปริมาณานิ อถวา  
อฏโลกุตฺตรานิ  ฌานงฺคโยคเภเทน  ปจฺเจก  ป ฺจธา  ป ฺจธา  กตฺวา  
เอกนวุติป  จิตฺตานิ  โสภณคุณาวหนโต  ตเหตุกตฺตา  จ อโลภาทิ- 
อนวชฺชเหตุสมปฺโยคโต โสภณานีติ วุจฺจเร กถิยนฺตีติ ฯ  
        อิทานิ โสภเณสุ กามาวจรานเมว ปม อุทฺทิฏตฺตา เตสุป  
อพฺยากตาน  กุสลปุพฺพกตฺตา  ปม  กามาวจรกุสล  ตโต  ตพฺพิปาก   
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ตทนนฺตร  ตเทกภูมิปริยาปนฺน  กรฺิยาจิตฺต ฺจ  ปจฺเจก เวทนาาณ- 
สงฺขารเภเทน  อฏธา  ทสฺเสตุ โสมนสฺสสหคตนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  
ตตฺถ  ชานาติ  ยถาสภาว  ปฏิวิชฺฌตีติ  าณ  ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว  ฯ  
เอตฺถ  จ  พลวสทฺธาย  ทสฺสนสมฺปตฺติยา  ปจฺจยปฏิคฺคาหกาทิ- 
สมฺปตฺติยาติ เอวมาทีหิ  การเณหิ  โสมนสฺสสหคตตา  ป ฺา- 
สวตฺตนิกกมฺมโต อพฺยาปชฺชโลกูปปตฺติโต  อินฺทฺรยิปริปากโต  กิเลส- 
ทูรีภาวโต จ  าณสมฺปยุตฺตตา  ตพฺพิปริยาเยน  อุเปกฺขาสหคตตา  
เจว  าณวิปฺปยุตฺตตา  จ  อาวาสสปฺปายาทิวเสน  กายจิตฺตาน  
กลฺลภาวโต  ปุพฺเพ  ทานาทีสุ  กตปริจยตาทหิ  จ  อสงฺขาริกตา  
ตพฺพิปริยาเยน  สสงฺขาริกตา  จ  เวทิตพฺพา  ฯ  ตตฺถ  ยทา  
ปน  โย  เทยฺยธมฺมปฏิคฺคาหกาทิสมฺปตฺตึ  อ ฺ  วา  โสมนสฺสเหตุ  
อาคมฺม  หฏ  ปหฏโ  อตฺถิ  ทินฺนนติฺอาทินยปฺปวตฺต  สมฺมาทิฏ ึ  
ปุรกฺขิตฺวา  อสสีทนฺโต  อนุสฺสาหิโต  ปเรหิ  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กโรติ  
ตทาสฺส  ต  จิตฺต  โสมนสฺสสหคต  าณสมฺปยุตฺต  อสงฺขาริก  โหติ  ฯ  
ยทา  ปน  วุตฺตนเยเนว  หฏตุฏโ  สมฺมาทิฏ ึ  ปรุกฺขิตฺวา อมุตฺต- 
จาคตาทิวเสน  สสีทมาโน  วา  ปเรหิ  วา  อุสฺสาหิโต  กโรติ  
ตทาสฺส  ตเทว  จิตฺต  สสงฺขาริก  โหติ  ฯ  ยทา  ปน  าติชนสฺส  
ปฏิปตฺติทสฺสเนน  ชาตปริจยา  พาลทารกา  ภิกฺขู  ทิสฺวา  โสมนสฺส- 
ชาตา สหสา  ยงฺกิ ฺจิเทว  หตฺถคต  ททนฺติ  วา  วนทฺนฺติ  วา  
ตทา  เตส  ตติย  จิตฺต  อุปปฺชฺชติ  ฯ  ยทา  ปน  เทถ  วนฺทถาติ   
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าตีหิ  อุสฺสาหิตา  เอว  ปฏิปชชฺนฺติ  ตทา  จตุตฺถ  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ฯ  
ยทา  ปน  เทยฺยธมฺมปฏิคฺคาหกาทีน  อสมฺปตฺตึ  อ ฺเส  วา  
โสมนสฺสเหตูน  อภาว  อาคมฺม  จตูสุ  วิกปฺเปสุ  โสมนสฺสรหิตา  
โหนฺติ  ตทา  เสสานิ  จตฺตาริ  อุเปกฺขาสหคตานิ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ฯ  
อฏปติ  ปสทฺเทน  ทสปุ ฺกิริยาทิวเสน  อเนกวิธตฺต  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  
ตถาหิ วทนฺติ  
          กเมน ปุ ฺวตฺถูหิ  โคจราธิปตีหิ จ  
          กมฺมหีนาทิโต เจว  คเณยฺย นยโกวิโทติ ฯ  
        อิมานิ  หิ  อฏ  จิตฺตานิ  ทสปุ ฺกิริยาวตฺถุวเสน  ปวตฺตนโต  
ปจฺเจก  ทสทสาติ  กตฺวา  อสีติจิตฺตานิ  โหนฺติ  ฯ  ตานิ  จ  ฉสุ  
อารมฺมเณสุ  ปวตฺตนโต  ปจฺเจก  ฉคุณิตานิ  สาสีติกานิ  จตฺตาริ  
สตานิ  โหนฺติ  ฯ  อธิปติเภเทน  ปน  าณวิปฺปยุตฺตาน จตฺตาฬีสาธิก- 
ทฺวิสตปริมาณาน วีมสาธิปติสมาโยคาภาวโต ตานิ ติณฺณ อธิปตีน  
วเสน  ติคุณิตานิ  วีสาธิกานิ  สตฺตสตานิ  ฯ  ตถา  าณสมฺปยุตฺตานิ  
จ  จตุนฺน  อธิปตีน  วเสน  จตุคุณิตานิ  สมสฏ ิกานิ  นวสตานีติ  
เอว  อธิปติวเสน  สหสฺส  สาสีติกานิ  จ  ฉสตานิ  โหนฺติ  ฯ  ตานิ  
กาย  วจี  มโนกมฺมสงฺขาตกมฺมติกวเสน  ติคุณิตานิ  จตฺตาฬีสาธิกานิ  
ป ฺจสหสฺสานิ  โหนฺติ  ฯ  ตานิ  จ  หีนมชฺฌิมปณีตเภทโต  ติคุณิตานิ  
วีสสตาธิกปณฺณรสสหสฺสานิ โหนฺติ ฯ ยมฺปน วุตฺต อาจริยพุทฺธ- 
ทตฺตตฺเถเรน   
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          สตฺตรสสหสฺสานิ  เทฺวสตานิ อสีติ จ  
          กามาวจรปุ ฺานิ  ภวนฺตีติ วินิทฺทิเสติ ฯ  
        ต  อธิปติวเสน  คณนปริหานึ  อนาทิยิตฺวา  โสตปติตวเสน  วุตฺตนฺติ  
ทฏพฺพ  ฯ  กาลเทสาทิเภเทน  ปน  เนส  เภโท  อปฺปเมยฺโยว  ฯ  
กุจฺฉิเต  ปาปธมฺเม  สลยนติฺ๑  กมฺเปนฺติ หึเสนฺติ๒ อปคเมนฺตีติ วา  
กุสลานิ  ฯ  อถวา  กุจฺฉิตากาเรน  สนฺตาเน  สยนโต  ปวตฺตนโต  
กุสสงฺขาเต  ปาปธมฺเม  ลนุนฺติ  ฉินฺทนฺตีติ  กุสลานิ  ฯ  อถวา  
กุจฺฉิเต  ปาปธมฺเม  สานโต  ตนุกรณโต โอสานกรณโต วา กุสสงฺขาเตน  
าเณน  สทฺธาทิธมฺมชาเตน  วา  ลาตพฺพานิ  สหชาตอุปนิสฺสยภาเวน  
ยถารห  ปวตฺเตตพฺพานีติ  กุสลานิ  ฯ  ตาเนว  ยถาวุตฺตตฺเถน กามา- 
วจรานิ  จ  จิตฺตานิ  จาติ  กามาวจรกุสลจิตฺตานิ ฯ ยถา ปเนตานิ  
ปุ ฺกิริยาวเสน  กมฺมทฺวารวเสน  กมมฺวเสน  อธิปติวเสน  จ  ปวตฺตนฺติ  
น  เอว  วิปากานิ  ทานาทิวเสน อปฺปวตฺตนโต วิ ฺตฺติสมุฏาปนา 
ภาวโต อวิปากสภาวโต  ฉนฺทาทีนิ  ปุรกฺขิตฺวา  อวุตฺติโต  จ  ตสฺมา  
ตวเสน ปริหาเปตฺวา ยถารห คณนเภโท โยเชตพฺโพ ฯ  
        อิมานิป  อิฏอิฏมชฺฌตฺตารมฺมณวเสน  ยถากฺกม โสมนสฺสุ- 
เปกฺขาสหิตานิ  ปฏิสนฺธาทิวสปฺปวตฺติย  กมฺมสฺส  พลวาพลวภาวโต  
ตทาลมฺพนปวตฺติย  เยภุยฺเยน  ชวนานุรูปโต  กทาจิ  ตตฺถาป กมมฺา- 
นุรูปโต  จ  าณสมฺปยุตฺตานิ  าณวิปฺปยุตฺตานิ  จ  โหนฺติ  ฯ  
ยถาปโยค  วินา  สมฺปโยค ฺจ  ยถาอุปฏ ิเตหิ  กมฺมาทิปจฺจเยหิ อุตุ- 
โภชนาทิสปฺปายาสฺปฺปายวเสน จ อสงฺขาริกสสงฺขาริกานิ จ โหนฺติ๓ ฯ  
๑. กตฺถจิ สเลนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. วิทฺธเสนฺติ ฯ  ๓. สี. จ โหนฺตีติ  นตฺถิ ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 83 

                อภิธมฺมตฺถวิภาวินี  หนาที่  84 
กฺริยาจิตฺตานมฺป  กุสเล  วุตฺตนเยเนว  ยถารห  โสมนสฺสสหคตตาทิตา  
เวทิตพฺพา  ฯ  สเหตุก  ฯเปฯ  กรฺิยาจิตฺตานีติ  เอตฺถ  สเหตุกคหณ  
วิปากกิริยาเปกฺข  วิเสสน  กุสลสฺส  เอกนฺตสเหตุกตฺตา  ฯ  โหติ  หิ  
ยถาลาภโยชนา  ฯ  สกฺขรกถลิกมฺป  มจฺฉคุมฺพมฺป  จรนฺตมฺป ติฏนฺ- 
ตมฺปติอาทีสุ  [๑]  สกฺขรกถลิกสฺส จรณาโยคโต มจฺฉคุมฺพาเปกฺขาย  
จรณ๒  โยชยิติ  ฯ  สเหตุกามาวจรปุ ฺปากกิริยา  เวทนา  ฯเปฯ  
เภเทน  ปจฺเจก  เวทนาเภทโต  ทุวิธตฺตา  าณเภทโต  จตุพฺพิธตฺตา  
สงฺขารเภทโต  อฏวิธตฺตา  จ  สมฺปณฺเฑตฺวา  จตุวีสติ  มตาติ  
โยชนา  ฯ  นนุ  จ  เวทนาเภโท  ตาว  ยตฺุโต  ตาส  ภินฺนสภาวตฺตา  
าณสงฺขารเภทโต  ปน  กถนฺติ  ฯ  าณสงฺขาราน  ภาวาภาวกโตป  
เภโท  าณสงฺขารกโตว  ยถา  วสฺสกโต  สุภิกโฺข  ทุพฺภิกฺโขติ  
ตสฺมา  าณสงฺขารกโต  เภโท  าณสงฺขารเภโทติ  น  เอตฺถ  โกจิ  
วิโรโธติ ฯ  
        อิทานิ  สพฺพานิป  กามาวจรจิตฺตานิ  สมฺปณฺฑิตฺวา  ทสฺเสตุ  
กาเม  เตวีสาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  กาเม  ภเว  สตฺต  อกุสลวิปากานิ  
สเหตุกาเหตุกานิ  โสฬส  กุสลวิปากานีติ  เอว  เตวีสติ  วิปากานิ  
ทฺวาทส  อกุสลานิ  อฏ  กุสลานีติ  ปุ ฺาปุ ฺานิ  วีสติ  อเหตุกา  
ติสฺโส  สเหตุกา  อฏาติ  เอกาทส  กริิยา  เจติ๓  สพฺพถาป  
กุสลากุสลวิปากกิริยาน  อนฺโตคธเภเทน  จตุป ฺาเสว  กาล ทฺวาร  
สนฺตานาทิเภเทน อเนกวิธภาเวปติ อตฺโถ ฯ  
          กามาวจรวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
๑. สี. เอตฺถนฺตเร วิยาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. จรณกฺริยา โยชิยตีติ ฯ  ๓. สี. จาติ ฯ   
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        อิทานิ  ตทนนฺตรุทฺทิฏสฺส  รูปาวจรสฺส  นิทฺเทสกฺกโม  อนุปฺ- 
ปตฺโตติ ตสฺส  ฌานงฺคโยคเภเทน  ป ฺจธา  วิภาค  ทสฺเสตุ  วิตกฺก  
ฯเปฯ  สหิตนฺติอาทิมาห  ฯ  วิตกฺโก  จ  วิจาโร  จ  ปติ  จ  
สุข ฺจ  เอกคฺคตา  จาติ  อิเมหิ  สหิต  วิตกฺก  ฯเปฯ  สหิต  ฯ 
ตตฺถ  อารมฺมณ  วิตกฺเกติ  สมฺปยุตฺตธมฺเม  อภินิโรเปตีติ  วิตกฺโก  ฯ  
โส  สหชาตาน  อารมฺมณาภินิโรปนลกฺขโณ  ฯ  ยถา  หิ  โกจิ คามวาสี  
ปุริโส  ราชวลฺลภ  ราชสมฺพนฺธิน  มิตฺต  วา  นิสฺสาย  ราชเคห  
อนุปวิสติ  เอว  วิตกฺก  นสิฺสาย  จิตฺต  อารมฺมณ  อาโรหติ  ฯ  ยท ิ 
เอว  กถมวิตกฺก  จิตฺต  อารมฺมณ  อาโรหตีติ  ฯ  ตมปฺ  วิตกฺกพเลเนว  
อภิโรหติ๑  ฯ  ยถา  ห ิ โส ปุริโส ปริจเยน เตน วินาป นิราสงฺโก  
ราชเคห  ปวิสติ  เอว  ปรจิเยน  วิตกฺเกน  วินาป  อวิตกฺก  จิตฺต  
อารมฺมณ  อภินิโรหติ  ฯ  ปริจโยติ  เจตฺถ  สวิตกฺกจิตฺตสฺส  สนฺตาเน  
อภิณฺหมฺปวตฺติวเสน  นิพฺพตฺตา  จิตฺตภาวนา  ฯ  อปเจตฺถ ป ฺจ- 
วิ ฺาณ  อวิตกฺกมฺป  วตฺถาลมฺพนสงฺฆฏนพเลน  ทุติยชฺฌานาทีนิ  
จ เหฏ ิมภาวนาพเลน อภิโรหนฺติ ฯ  
        อารมฺมเณ  เตน  จิตฺต  วิจรตีติ  วิจาโร  ฯ  โส อารมฺมณา 
นุมชฺชนลกฺขโณ  ฯ  ตถาเหส  อนุสนฺธานตาติ นิทฺทิฏโ ฯ เอตฺถ  
จ  วิจารโต  โอฬาริกฏเน  ตสฺเสว  ปพฺุพงฺคมฏเน  จ ปมฆณฺฑา- 
ภิฆาโต  วิย  เจตโส  ปมาภินิปาโต  วิตกฺโก  อนุรโว  วิย อนุ- 
ส ฺจรณ  วิจาโร  ฯ  วิปฺผารวา  จ  วิตกฺโก  จิตฺตสฺส  ปริปฺผนฺทภูโต  
อากาเส  อุปฺปติตุกามสฺส  สกุณสฺส  ปกฺขวิกฺเขโป  วิย  ปทุมาภิมุขปาโต  
๑. กตฺถจิ อภนิโิรหตีติ ทิสฺสติ ฯ   
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วิย  จ  คนฺธานุพนฺธเจตโส  ภมรสฺส  สนฺตวุตฺติ  วิจาโร  จิตฺตสฺส  
นาติปริปฺผนฺทภูโต  อากาเส  อุปฺปติตสฺส  สกุณสฺส  ปกฺขปฺปสารณ  วิย  
ปทุมสฺส อุปริภาเค ปริพฺภมน วิย จ ปทุมาภิมุขปติตสฺส ภมรสฺส ฯ  
        ปนยติ  กายจิตฺต  ตปฺเปติ  วฑฺเฒตีติ  วา  ปติ  ฯ  สา  
สมฺปยายนลกฺขณา  ฯ  อารมฺมณ  กลฺลโต  คหณลกขฺณาติ  วุตฺต  
โหติ  ฯ  สมปฺยุตฺตธมฺเม  สุขยตีติ  สุข  ฯ  ต  อิฏานุภวนลกฺขณ  
สุโภชนรสสสฺาทโก  ราชา  วิย  ฯ  ตตฺถ  อารมฺมณปฏิลาเภ  ปติยา  
วิเสโส  ปากโฏ  กนฺตารขินฺนสฺส  วนนฺโตทกาทิทสฺสเน  วิย  ฯ  
ยถาลทฺธสฺส  อนุภวเน  สขุสฺส  วิเสโส  ปากโฏ  ยถาทิฏโทกสฺส  
ปานาทีสุ วิยาติ ฯ  
        นานาลมฺพนวิกฺเขปาภาเวน  เอก  อารมฺมณ  อคฺค  อิมสฺสาติ  
เอกคฺค  จิตฺต  ฯ  ตสฺส  ภาโว  เอกคฺคตา  สมาธิ  ฯ  โส อวิกฺเขป- 
ลกฺขโณ  ฯ  ตสฺส  หิ  วเสน  สมฺปยุตฺต  จิตฺต อวิกฺขิตฺต โหติ ฯ  
ปม ฺจ  เทสนากฺกมโต  เจว  อุปฺปตฺติกฺกมโต  จ  อาทิภูตตฺตา  
ฌาน ฺจ๑  อาลมฺพนูปนิชฌฺานโต  ปจฺจนิกชฺฌาปนโต  จาติ  ปมชฺฌาน  
วิตกฺกาทิป ฺจก  ฯ ฌานงฺคสมุทาเยว หิ ฌานโวหาโร เนมิอาทิ- 
องฺคสมุทาเย รถโวหาโร  วิย  ฯ  ตถาห ิ วุตฺต  วิภงฺเค๒  ฌานนฺติ  
วิตกฺโก  วิจาโร  ปติ  สุข  จิตฺเตกคฺคตาติ  ฯ  ปมชฌฺาเนน  สมฺปยุตฺต  
กุสลจิตฺต  ปมชฺฌานกุสลจิตฺต  ฯ  กสฺมา  ปน  อ ฺเสุป  ผสฺสาทีสุ  
สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ  วิชฺชมาเนสุ  อิเมเยว  ป ฺจชฺฌานงฺควเสน  วุตฺตาติ  ฯ  
วุจฺจเต  ฯ  อุปนิชฺฌานกิจฺจวนฺตตาย  กามฉนฺทาทีน  อุชุปฏิปกฺขภาวโต  
๑. สี. ต ฌาน ฺจ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๗ ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 86 

                ปมปริจฺเฉทวณฺณนา  หนาที่  87 
จ  ฯ  วิตกฺโก  หิ  อารมฺมเณ  จิตฺต  อภินิโรเปติ วิจาโร อนุปฺปพนฺเธติ  
ปติ  จสฺส  ปนน  สุข ฺจ  อุปพฺรูหน  กโรติ  อถ  น  สสมฺปยุตฺตธมฺม  
เอเตหิ  อภินิโรปนานุปฺปพนฺธนปนนอุปพฺรูหเนหิ  อนุคฺคหิตา  เอกคฺคตา  
สมาธานกิจฺเจน  อตฺตาน  อนุปวตฺตาเปนฺตี  เอกคฺคารมฺมเณ  สม  
สมฺมา  จ  อาธิยติ  อินฺทฺรยิสมตาวเสน  สม  ปฏิปกขฺธมฺมาน  ทูริภาเวน  
ลีนุทฺธจฺจาภาเวน  สมฺมา  จ  เปตีติ  เอวเมเตสเมว  อุปนิชฺฌานกิจฺจ  
อาเวณิก  ฯ  กามฉนฺทาทิปฏิปกฺขภาเว  ปน  ฯ  สมาธิ  กามฉนฺทสฺส  
ปฏิปกฺโข  ราคปฺปณิธิยา  อุชุวิปจฺจนิกภาวโต  ฯ  กามฉนฺทวเสน  หิ  
นานารมฺมเณหิ  ปโลภิตสฺส  ปริพฺภมนฺตสฺส  จิตฺตสฺส  สมาธาน 
เอกคฺคตาย  โหติ  ฯ  ปติ  พฺยาปาทสฺส  ปามุชชฺสภาวตฺตา  ฯ  วิตกฺโก  
ถีนมิทฺธสฺส  โยนิโส  สงฺกปฺปนวเสน  สวิปฺผารปฺปวตฺติโต  ฯ  สขุ  
อวูปสมานุตาปสภาวสฺส  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  วูปสนฺตสีตลสภาวตฺตา  ฯ  
วิจาโร  วิจิกิจฺฉาย  อารมฺมเณ  อนุมชชฺนวเสน  ป ฺาปฏิรูป- 
สภาวตฺตา ฯ เอว  อุปนิชฌฺานกิจฺจวนฺตตาย  กามฉนฺทาทีน  อุชปุฏิปกฺข- 
ภาวโต จ อิเมเยว ป ฺจชฺฌานงฺคภาเวน ววตฺถิตาติ ฯ ยถาหุ  
          อุปนิชฌฺานกิจฺจตฺตา  กามาทิปฏิปกฺขโต  
          สนฺเตสุป จ อ ฺเสุ  ป ฺเจวชฺฌานส ฺ ิตาติ ฯ  
        อุเปกฺขา  ปเนตฺถ  สนฺตวุตฺติสภาวตฺตา  สุเขเยว  อนฺโตคธาติ  
ทฏพฺพ ฯ เตนาหุ  
          อุเปกขฺาสนฺตวุตฺติตฺตา  สุขมิจฺเจว ภาสิตาติ ฯ  
        ปหานงฺคาทิวเสน  ปนสฺส  วิเสโส  อุปร ิ อาวิภวิสฺสติ  ฯ  ตถา  
อรูปาวจรโลกุตฺตเรสุป ลพฺภมานกวิเสโส ฯ   
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        อเถตฺถ  กามาวจรกุสเลสุ  วิย  สงฺขารเภโท  กสฺมา  น  คหิโต  
อิทมฺป  หิ  เกวล  สมถานุโยควเสน  ปฏิลทฺธ  สสงฺขาริก มคฺคา- 
ธิคมนวเสน  ปฏิลทฺธมสงฺขาริกนฺติ  สกฺกา  วตฺตุนฺติ  ฯ  นยิทเมว  
มคฺคาธิคมนวเสน  สตฺติโต  ปฏลิทฺธสสฺาป  อปรภาเค  ปริกมฺมวเสเนว  
อุปฺปชฺชนโต  ตสฺมา  สพฺพสฺสาป  ฌานสฺส  ปรกิมมฺสงฺขาตปุพฺพา- 
ภิสงฺขาเรน วินา  เกวล  อธิการวเสน  อนุปฺปชฺชนโต  อสงฺขารนฺติป๑  
อธิกาเรน  จ  วินา  เกวล  ปริกมฺมาภิสงฺขาเรเนว  อนุปฺปชฺชนโต  
สสงฺขารนฺติป๒ น สกฺกา วตฺตุนฺติ ฯ  
        อถวา  ปุพฺพาภิสงฺขารวเสเนว  อุปฺปชฺชมานสสฺ  น  กทาจิ  
อสงฺขาริกภาโว  สมฺภวตีติ  อสงฺขาริกนฺติ  จ  พฺยภิจาราภาวโต  
สสงฺขาริกนฺติ  จ  น  วุตฺตนฺติ  ฯ  ปสทเฺทน  เจตฺถ จตุกฺกป ฺจกนย- 
วเสน สุทฺธิกนวโก  ต ฺจ  ทุกฺขาปฏิปทาทนฺธาภิ ฺาทุกฺขาปฏิปทา- 
ขิปฺปาภิ ฺา สุขาปฏิปทาทนฺธาภิ ฺา สุขาปฏิปทาขิปฺปาภิ ฺาวเสน  
ปฏิปทาจตุกฺเกน  โยเชตฺวา  เทสิตตฺตา  จตฺตาโร  นวกา  ปริตฺต  
ปริตฺตารมฺมณ  ปริตฺต  อปฺปมาณารมฺมณ  อปฺปมาณ  ปริตฺตารมฺมณ  
อปฺปมาณ  อปฺปมาณารมฺมณนฺติ  อารมฺมณจตุกฺเกน  โยชิตตฺตา  
จตฺตาโร  นวกา  ทุกฺขาปฏิปท  ทนฺธาภิ ฺ  ปริตฺต  ปริตฺตา- 
รมฺมณ ทุกฺขาปฏิปท  ทนฺธาภิ ฺ  ปริตฺต  อปฺปมาณารมฺมณนฺต- 
 ิอาทินา อารมฺมณปฏิปทามิสฺสกนยวเสน  โสฬสนวกาติ  ป ฺจวีสติ  
นวกาติ  เอวมาทิเภท  สงฺคณฺหาติ  ฯ  ฌานวิเสเสน  นิพฺพตฺติตวิปาโก  
เอกนฺตโต  ตตฌานสทิโส  วาติ  วิปาก  ฌานสทิสเมว  วิภตฺต  ฯ  
๑. กตฺถจิ อสงฺขาริกนฺติป ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. สสงฺขาริกนฺติป ทิสฺสติ ฯ   
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อิมเมว  หิ  อตฺถ  ทีเปตุ  ภควตา  วิปากนิทฺเทเสป  กุสล  อุทฺทิสิตฺวาว  
ตทนนฺตร  มหคฺคตโลกุตฺตรวิปากา  วิภตฺตา  ฯ  รูปาวจรมานส  
ฌานเภเทน  ป ฺจหิ  จตูหิ  ตีหิ  ทฺวีหิ  ปุน  ทฺวีหิ  จ  ฌานงฺเคหิ  
สมฺปโยคเภเทน  ป ฺจธา  ป ฺจงฺคิก  จตุรงฺคิก  ติวงฺคิก  ทุวงฺคิก  ปุน  
ทุวงฺคิกนฺติ  ป ฺจวิธ  โหติ  ฯ  อวิเสเสน  ปุน  ต  ปุ ฺปากกิริยาน  
ปจฺเจก ป ฺจนฺน ป ฺจนฺน ปเภทา ป ฺจทสธา ภเวติ อตฺโถ ฯ  
                รปูาวจรวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        อิทานิ  อรูปาวจร  อารมฺมณเภเทน  จตุธา  วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  
อาห  อากาสาน ฺจายตนนฺติอาทิ  ฯ  ตตฺถ  อุปฺปาทาทิอนฺตร- 
หิตตาย นาสฺส  อนฺโตติ  อนนฺต  ฯ  อนนฺต ฺจ  ต  อากาส ฺจาติ  
อากาสานนฺต  กสิณุคฺฆาฏิมากาโส  ฯ  อนนฺตากาสนฺติ  จ  วตฺตพฺเพ  
อคฺยาหิโตติอาทีสุ  วิย  วิเสสนสฺส  ปรนิปาตวเสน  อากาสานนฺตนฺติ  
วุตฺต  ฯ  อากาสานนฺตเมว  อากาสาน ฺจ  สกตฺเถ  ภาวปจฺจยวเสน  ฯ  
อากาสาน ฺจเมว  อายตน  อสฺส๑  สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส  ฌานสฺส  
อธิฏานฏเน  เทวาน  เทวายตน  วิยาติ  อากาสาน ฺจายตน  ฯ  
ตสฺมึ  อปฺปนาปฺปตฺต  ปมารูปชฺฌานมฺป  อิธ  อากาสาน ฺจายตนนฺติ  
วุตฺต  ยถา  ปวีกสิณารมฺมณ  ฌาน  ปวีกสิณนฺติ  ฯ  อถวา  
อากาสาน ฺจ  อายตน  อสฺสาติ  อากาสาน ฺจายตน  ฌาน  ฯ  เตน  
สมฺปยุตฺต กุสลจิตฺต อากาสาน ฺจายตนกุสลจิตฺต ฯ  
        วิ ฺาณเมว  อนนฺต  วิ ฺาณานนฺต  ปมารูปวิ ฺาณ  ฯ  
ต ฺหิ  อุปฺปาทาทิอนฺตวนฺตมฺป  อนนฺตากาเส  ปวตฺตนโต  อตฺตาน  
๑. กตฺถจิ อสฺสาติ นตฺถิ ฯ   
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อารพฺภ  ปวตฺตาย  ภาวนาย  อุปฺปาทาทิอนฺต  อคฺคเหตฺวา  อนนฺตโต  
ผรณวเสน  ปวตฺตนโต  จ  อนนฺตนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  วิ ฺาณานนฺตเมว  
วิ ฺาณ ฺจ  อาการสฺส  รสฺสตฺต  นการโลป ฺจ  กตฺวา  ฯ ทุติยา- 
รูปวิ ฺาเณน  วา  อ ฺจิตพฺพ  ปาปุณิตพฺพนฺติ  วิ ฺาณ ฺจ  ฯ  
ตเทว  อายตน  ทุติยารูปสฺส  อธิฏานตฺตาติ  วิ ฺาณ ฺจายตน  ฯ  
เสส ปุริมสม ฯ  
        นาสฺส  ปมารูปสฺส  กิ ฺจน  อปปฺมตฺตก  อนฺตมโส  ภงฺคมตฺตมฺป  
อวสิฏมตฺถีติ  อกิ ฺจน  ฯ  ตสฺส  ภาโว  อากิ ฺจ ฺ ปมา- 
รูปวิ ฺาณาภาโว ฯ ตเทว อายตนนฺติอาทิ ปุริมสม ฯ  
        โอฬารกิาย  ส ฺาย  อภาวโต  สุขุมาย  จ  ส ฺาย  อตฺถิตาย  
เนวสฺส  สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส  ส ฺา  อตฺถิ  นาป  อส ฺ อวิชฺช- 
มานส ฺนฺติ  เนวส ฺานาส ฺ  จตุตฺถารูปชฺฌาน  ฯ  ทีฆ  กตฺวา   
ปน  เนฺวส ฺานาส ฺนฺติ  วุตฺต  ฯ  เนวส ฺานาส ฺเมว  อายตน  
มนายตนธมฺมายตนปริยาปนฺนตฺตาติ  เนวส ฺานาส ฺายตน  ฯ  
อถวา  ส ฺาว  วิปสฺสนาย  โคจรภาว  คนฺตฺวา  นิพฺเพทชนน- 
สงฺขาตสฺส ปฏส ฺากิจฺจสฺส  อภาวโต  เนว  ส ฺา  จ  อุณฺโหทเก  
เตโชธาตุ  วิย  สงฺขาราวเสสสุขุมภาเวน  วิชชฺมานตฺตา  น  อส ฺาติ  
เนวส ฺานาส ฺา  ฯ  สา  เอว  อายตน  อิมสฺส สสมฺปยุตฺต- 
ธมฺมสฺส  ฌานสฺส  นิสฺสยาทิภาวโตติ  เนวส ฺานาส ฺายตน  ฯ  
ส ฺาวเสน  เจตฺถ  ฌานูปลกฺขณ  นทิสฺสนมตฺต  เวทนาทโยป  ตสฺมึ  
ฌาเน  เนวเวทนานาเวทนาทิกาเยวาติ  ฯ  เนวส ฺานาส ฺายตเนน   
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สมฺปยุตฺต  กสุลจิตฺต  เนวส ฺานาส ฺายตนกุสลจิตฺต  ฯ  ปสทฺเทน  
เจตฺถ  อารมฺมณ  ปฏิปทามิสฺสกนยวเสน  โสฬสกขฺตฺตุกเทสน  อ ฺมฺป  
จ  ปาลิย  อาคตนยเภท  สงฺคณฺหาติ  ฯ  อาลมฺพนาน  อติก-ฺ 
กมิตพฺพาน กสิณากาสวิ ฺาณตทภาวสงฺขาตาน อาลมฺพิตพฺพาน ฺจ  
อากาสาทิจตุนฺน  โคจราน  ปเภเทน  อารุปฺปมานส  จตุธา  โหติ  ฯ  
ต ฺหิ  ยถากฺกม  ป ฺจมชฺฌานาลมฺพน  กสิณนิมิตฺต  อติกฺกมฺม  
ตทุคฺฆาฏนลทฺธ  อากาสมาลมฺพิตฺวา  ตมฺป  อฺติกฺกมมฺ  ตตฺถ  ปวตฺต  
วิ ฺาณมาลมฺพิตฺวา  ตมฺป  อติกฺกมฺม  ตทภาวภูต อากิ ฺจนภาว- 
มาลมฺพิตฺวา  ตมฺป  อติกฺกมฺม  ตตฺถ  ปวตฺต ตติยารูปวิ ฺาณ- 
มาลมฺพิตฺวา  ปวตฺตติ  น  ปน  รูปาวจรกุสล  วิย ปรุมิปุริมองฺคา- 
ติกฺกมนวเสน  ปุริมปรุิมสฺสาป  อารมฺมณ  คเหตฺวา  ฯ  
เตนาหุ อาจริยา  
          อารมฺมณาติกฺกมโต  จตสฺโสป ภวนฺติมา  
          องฺคาติกฺกมเมตาส  น อิจฺฉนฺติ วิภาวิโนติ ฯ  
          อรูปาวจรวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        อิทานิ  โลกุตตรกุสล  จตุมคฺคโยคโต  ผล ฺจ  ตทนุรูปป-ฺ 
ปวตฺติยา จตุธา  วิภชิตฺวา  ทสฺเสตุ  โสตาปตฺติมคฺคจิตฺตนฺติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  นิพฺพานมฺปติสวนโต  อุปคมนโต  นิพฺพานมหาสมุทฺท- 
นินฺนตาย โสตสทิสตฺตา  วา  โสโต๑  วุจฺจติ  อริโย  อฏงฺคิโก  
มคฺโค  ฯ  ตสฺส  อาปตฺติ  อาทิโต  ปชชฺน  ปาปุณน  ปมสมาคโม๒  
โสตาปตฺติ  อาอุปสคฺคสฺส  อาทิกมฺมนิ  ปวตฺตนโต  ฯ  นิพฺพาน  มคฺเคติ  
๑. สี. โสโตติ วุจจติ ฯ  ๒. ปมสมนฺนาคโมติป ทิสฺสติ ฯ   
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นิพฺพานตฺถิเกหิ  วา  มคฺคิยติ  กิเลเส  มาเรนฺโต  คจฺฉตีติ  วา  
มคฺโค  ฯ  เตน  สมฺปยุตฺต  จิตฺต  มคฺคจิตฺต  โสตาปตฺติยา  ลทฺธ  
มคฺคจิตฺต  โสตาปตฺติมคฺคจิตฺต  ฯ  อถวา  อริยมคฺคโสตสฺส  อาทิโต  
ปชฺชน  เอตสฺสาติ  โสตาปตฺติ  ปุคฺคโล ฯ ตสฺส มคฺโค โสตา- 
ปตฺติมคฺโค ฯ เตน สมฺปยุตฺต จิตฺต โสตาปตฺติมคฺคจิตฺต ฯ  
        สก ึ เอกวาร  ปฏิสนฺธิวเสน อิม มนุสฺสโลก อาคจฺฉตีติ สกทาคามี ฯ  
อิธ  ปตฺวา  อิธ  ปรินิพฺพายิ  ตตฺถ  ปตฺวา  ตตฺถ  ปรินพฺิพายิ  
อิธ  ปตฺวา  ตตฺถ  ปรินิพฺพายิ  ตตฺถ  ปตฺวา  อิธ  ปรินพฺิพายิ  อิธ  
ปตฺวา  ตตฺถ  นิพฺพตฺเตตฺวา  อิธ  ปรินิพฺพายีติ  ป ฺจสุ  สกทาคามีสุ  
ป ฺจมโก  อิธ  อธิปฺเปโต  ฯ  โส  ห ิ อิโต  คนฺตฺวา  ปุน  สก ึ อิธ  
อาคจฺฉตีติ  ฯ  ตสฺส  มคฺคจิตฺต  สกทาคามิมคฺคจิตฺต๑  ฯ  กิ ฺจาป  
มคฺคสมงฺคิโน  ตถา  อาคมนาสมฺภวโต  ผลฏโเยว  สกทาคามี  นาม  
ตสฺส  ปน  การณภูโต  ปรุิมุปฺปนฺโน  มคฺโค  มคฺคนฺตราวจฺเฉทนตฺถ  
ผลฏเน  วิเสเสตฺวา  วุจฺจติ สกทาคามิมคฺโคติ ฯ เอวมนาคามิ- 
มคฺโคติ ฯ สกทาคามิมคฺเคน สมฺปยุตฺต จิตฺต สกทาคามิมคฺคจิตฺต ฯ  
        ปฏิสนธฺิวเสน  อิม  กามธาตุ  น  อาคจฺฉตีติ  อนาคามี  ฯ  ตสฺส  
มคฺโค  อนาคามิมคฺโค  ฯ  เตน  สมฺปยตฺุต  จิตฺต  อนาคามิมคฺคจิตฺต  ฯ  
อคฺคทกฺขิเณยฺยภาเวน  ปูชาวิเสส  อรหตีติ อรหา ฯ อถวา กิเลสส- 
งฺขาตา อรโย  สสารจกฺกสฺส  วา  อรา  กิเลสา  หตา  อเนนาติ  อรหา  ฯ  
ปาปกรเณ  รหาภาวโต  วา  อรหา  อฏมโก  อรยิปคฺุคโล  ฯ  ตสฺส  
๑. สี. ตสฺส มคฺโค สกทาคามิมคฺโค ฯ   
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ภาโว  อรหตฺต  ฯ  จตุตฺถผลสฺเสต  อธิวจน  ฯ  ตสฺส  อาคมนภูโต  
มคฺโค  อรหตฺตมคฺโค  ฯ  เตน  สมฺปยตฺุต  จิตฺต  อรหตฺตมคฺคจิตฺต  ฯ  
ปสทฺเทน  เอเกกสฺส  มคฺคสฺส  นยสหสสฺวเสน  จตุนฺน  จตุสหสฺสเภท  
สจฺจวิภงฺเค  อาคต  สฏ ิสหสฺสเภท  นย  เหฏา  วุตฺตนเยน  
อเนกวิธตฺตมฺป สงฺคณฺหาติ ฯ  
        ตตฺถาย  นยสหสฺสปริทีปนา  ฯ  กถ  ฯ  โสตาปตฺติมคฺโค  ตาว  
ฌานนาเมน  ปฏิปทาเภท  อนามสิตฺวา  เกวล  สุ ฺโต  อปฺปณิหโิตติ  
ทฺวิธา  วิภตฺโต  ปุน  ปฏิปทาจตุกฺเกน  โยเชตฺวา  ปจฺเจก  จตุธา  
วิภตฺโตติ  เอว  ฌานนาเมน  ทสธา  วิภตฺโต  ตถา  มคฺค สติ- 
ปฏานสมฺมปฺปธานอิทฺธิปาทอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคสจฺจสมถวิปสฺสนา-  
ธมฺมกฺขนฺธอายตนธาตุอาหารผสฺสเวทนาส ฺาเจตนาจิตฺตนาเมหิป  
ปจฺเจก  ทสทสากาเรหิ  วิภตฺโต  ตถาตถาพุชฺฌนกาน  ปุคฺคลาน  วเสน  
ตสฺมา  ฌานวเสน  ทส  มคฺคาทีน  เอกูนวีสติยา  วเสน  ทสทสาติ  
วีสติยา  าเนสุ  เทฺวนยสตานิ  โหนฺติ  ปุน  ตานิ  จตูหิ  อธิปตีหิ  
โยเชตฺวา  ปจฺเจก  จตุธา  วิภตฺตานีติ  เอว  อธิปตีหิ  อมิสฺเสตฺวา  
เทฺวสตานิ  มิสฺเสตฺวา  อฏสตานีติ  โสตาปตฺติมคฺเค  นยสหสฺส  
โหติ  ฯ  ตถา  สกทาคามิมคฺคาทีสุป  ฯ  โสตาปตฺติยา  ลทฺธ โสตา- 
ปตฺติสฺส  วา  ผลจิตฺต วิปากภูต จิตฺต โสตาปตฺติผลจิตฺต ฯ อรหตฺต ฺจ  
ต ผลจิตฺต ฺจาติ อรหตฺตผลจิตฺต ฯ  
        จตุมคฺคปฺปเภเทนาติ  อินฺทฺริยาน อปาฏวปาฏวปาฏวตร 
ปาฏวตมเภเทน ภินฺนสามตฺถิยตาย   สกฺกายทิฏ ิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพต-  
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ปรามาสาน นิรวเสสปฺปหาน กามราคพฺยาปาทาน ตนุภาวาปาทน   
เตสเมว  นิรวเสสปฺปหาน  รูปารูปราคมานุทฺธจฺจาวิชฺชาน อน- 
วเสสปฺปหานนฺติ  เอว  ส ฺโชนปฺปหานวเสน  จตุพฺพิธาน โสตาปตฺติ- 
มคฺคาทีน  อฏงฺคิกมคฺคาน  สมฺปโยคเภเทน  จตุมคฺคสงฺขาต โลกุตฺตร- 
กุสล  จตุธา  โหติ  ปาก ปน ตสฺเสว กุสลสฺส ผลตฺตา ตทนุรูปโต  
ตถา  จตุธาติ  เอว  อนุตฺตร  อตฺตโน  อุตฺตริตราภาเวน อนุตฺตรสงฺขาต  
โลกุตฺตรจิตฺต  อฏธา  มตนฺติ  โยชนา  ฯ  กิริยานตฺุตรสฺส  ปน  
อสมฺภวโต  ทฺวาทสวิธตา  น  วุตฺตา  ฯ  กสฺมา  ปน  ตสฺส  
อสมฺภโวติ  ฯ  มคฺคสฺส  เอกจิตฺตกฺขณิกตฺตา  ฯ  ยท ิ หิ  มคฺคจิตฺต  
ปุนปฺปุน  อุปฺปชฺเชยฺย  ตทา  ตสฺส  อรหโต  อุปฺปตฺติยา๑ กิริยาภาโว  
สกฺกา  วตฺตุ  ฯ  ตมฺปน  กิเลสสมุจฺเฉทกวเสเนว  อุปลภิตพฺพโต  
เอกวารปฺปวตฺเตเนว  จ เตน อสนิสมฺปาเตน วิย ตรุอาทีน สมูลวิทธ- 
สนสฺส ตตกิเลสานมจฺจนฺตมปฺปวตฺติยา  สาธิตตฺตา  ปุน  อปฺปชชฺเนป๒  
กาตพฺพาภาวโต  ทฏิธมฺมสุขวิหารตฺถ ฺจ  ผลสมาปตฺติยา  เอว  
นิพฺพานารมฺมณวเสน  ปวตฺตนโต  น  กทาจิ  เสกฺขาน  อเสกฺขาน  วา  
อุปฺปชฺชติ  ตสฺมา  นตฺถิ  สพฺพถาป  โลกุตฺตรกิริยาจิตฺตนฺติ  ฯ  
ทฺวาทสากุสลานีติอาทิ  ยถาวุตฺตาน  จตุภูมิกจิตฺตาน  คณนสงฺคโห  ฯ  
เอว  ชาติวเสน  สงฺคห  ทสฺเสตฺวา  ปุน  ภูมิวเสน  ทสฺเสตุ  
จตุป ฺาสธา กาเมติอาทิ วุตฺต ฯ  
        กาเม  ภเว  จิตฺตานิ  จตุป ฺาสธา  อีริเย๓  ฯ  รูเป  ภเว  
ปณฺณรส  อีรเิย  อรูเป  ภเว  ทฺวาทส  อีริเย  อนุตฺตเร  ปน  
๑. สี. ตทุปฺปตฺติยา ฯ  ๒. สี. อุปฺปชฺชมาเนป ฯ  ๓. สี. สพฺพตฺถ อีรเยติ  ทิสฺสติ ฯ   
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นววิเธ  ธมฺมสมุทาเย  จิตฺตานิ  อฏธา  อีริเย  กเถยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  
เอตฺถ  จ  กามตณฺหาทิวิสยภาเวน  กามภวาทิปริยาปนฺนานิ  จิตฺตานิ 
สกสกภูมิโต  อ ฺตฺถ  ปวตฺตมานานิป  กามภวาทีสุ  จิตฺตานีติ  
วุตฺตานิ  ยถา  มนุสฺสิตฺถิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺโตป  ติรจฺฉานคโต  
ติรจฺฉานโยนิยา  ปริยาปนฺนตฺตา  ติรจฺฉาเนเสฺวว  สงฺคยฺหติ  ฯ  กตฺถจิ  
อปริยาปนฺนานิ  นววิธโลกุตฺตรธมฺมสมูเหกเทสภูตานิ  รุกฺเข สาขาติ 
อาทีสุ  วิย  อนุตฺตเร  จิตฺตานีติ  วุตฺตานิ  ฯ  อถวา  กาเม  
รูเปติ  จ  อุตฺตรปทโลปนิทฺเทโส  ฯ  อรูเป  ภวานิ  อารุปฺปานิ  นตฺถิ  
เอเตส  อุตฺตร  จิตฺตนฺติ  อนุตฺตรานีติ  อุปโยคพหุวจนวเสน  กาเม  
กามาวจรานิ  จิตฺตานิ  จตุป ฺาสธา  อีริเย  รูเป  รปูาวจรานิ จิตฺตานิ  
ปณฺณรส  อีรเิย  อารุปฺเป  อรูปาวจรานิ  จิตฺตานิ  ทฺวาทส  อีริเย  
อนุตฺตเร  โลกุตฺตรานิ  จิตฺตานิ  อฏธา  อีริเยติ  เอวเมตฺถ  สมฺพนฺโธ  
ทฏพฺโพ  ฯ  อิตฺถ  ยถาวุตฺเตน  ชาติเภทภินฺนจตุภูมิกจิตฺตเภทวเสน  
เอกูนนวุติปฺปเภท  กตฺวา  มานส  จิตฺต  วิจกฺขณา  วิเสเสน  อตฺถาน  
จกฺขณสภาวา  ปณฺฑิตา  วิภชนฺติ  ฯ  อถวา  เอกวีสสต  เอกุตฺตร- 
วีสาธิก สต วิภชนฺติ ฯ  
        [๑]  ฌานงฺควเสน  ปมชฺฌานาทิสทิสตฺตา๒  ปมชฺฌาน ฺจ  ต  
โสตาปตฺติมคฺคจิตฺต ฺเจติ  ปมชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺต  ฯ ปาทกชฺ- 
ฌานสมฺมสิตชฺฌานปุคฺคลชฺฌาสเยสุ  ห ิ อ ฺตรวเสน ตตฌาน- 
สทิสวิตกฺกาทิองฺคปาตุภาเวน๓  จตฺตาโรป  มคฺคา ปมชฺฌานาทิ- 
โวหาร  ลภนฺตา  ปจฺเจก  ป ฺจธา  วิภชฺชนฺติ  ฯ  เตนาห ฌานฺคโยค- 
๑. สี. ปมชฺฌาเนเนว วิตกฺกาทิป ฺจงฺคิกชฺฌาเนน สมฺปยตฺุต โสตาปตฺติมคฺคจิตฺต  
ปม...จิตฺต ฯ อถวา ฯ  ๒. กตฺถจิ อาทิสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓. สี. ตตฌานสทิสตฺตา ฯ   
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เภเทนาติอาทิ  ฯ ตตฺถ ปมชฺฌานาทีสุ ย ย ฌาน สมาปชฺชิตฺวา  
ตโต๑  วุฏาย  สงฺขาเร  สมฺมสนฺตสฺส วุฏานคามินิวิปสฺสนา ปวตฺตา  
ต  ต  ปาทกชฺฌาน  วุฏานคามินิวิปสฺสนาย  ปทฏานภาวโต  ฯ  
ย  ย  ฌาน  สมฺมสนฺตสฺส  สาว  ปวตฺตา  ต  ต  สมฺมสิตชฺฌาน  ฯ  
อโห  วต  เม  ปมชฺฌานสทิโส  มคฺโค  ป ฺจงฺคิโก  ทุติยชฺฌานาทีสุ  
วา  อ ฺตรสทิโส  จตุรงฺคาทิเภโท  มคฺโค  ภเวยฺยาติ  เอว โยคา- 
วจรสฺส  อุปปฺนฺนชฺฌาสโย  ปุคฺคลชฌฺาสโย  นาม  ฯ  ตตฺถ  เยน  
ปมชฺฌานาทีสุ  อ ฺตร  ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏาย  
ปกิณฺณกสงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  มคฺโค  อุปฺปาทิโต  โหติ  ตสฺส  โส  
มคฺโค  ปมชฺฌานาทิตตปาทกชฺฌานสทิโส๒  โหติ  ฯ  สเจ  ปน  
วิปสฺสนาปาทก  ยงฺกิ ฺจิ  ฌาน  นตฺถ ิ เกวล  ปมชฌฺานาทีสุ  อ ฺตร  
ฌาน  สมฺมสตฺิวา  มคฺโค  อุปฺปาทิโต  โหติ  ตสฺส  โส สมฺม- 
สิตชฺฌานสทิโส  โหติ  ฯ๓  ยท ิ ปน  ยงฺกิ ฺจิ ฌาน สมาปชฺชิตฺวา  
ตโต  [๔]-  อ ฺ  สมฺมสิตฺวา  มคฺโค  อุปฺปาทิโต  โหติ  ตทา ปคฺุคลชฺ- 
ฌาสยวเสน  ทฺวีสุ  อ ฺตรสทิโส  โหติ  ฯ  สเจ  ปน  ปุคฺคลสสฺ  
ตถาวิโธ  อชฌฺาสโย  นตฺถิ  ฯ  เหฏ ิมเหฏ ิมชฺฌานโต  วุฏาย  
อุปรูปริชฺฌานธมฺเม  สมมฺสิตฺวา  อุปฺปาทิตมคฺโค  ปาทกชฺฌานมน- 
เปกฺขิตฺวา สมฺมสิตชฺฌานสทิโส  อุปรปูริชฺฌานโต  ปน  วุฏาย  
เหฏ ิมเหฏ ิมชฺฌานธมฺเม  สมฺมสิตฺวา  อุปฺปาทิตมคฺโค สมฺมสิตชฺฌาน- 
มนเปกฺขิตฺวา ปาทกชฺฌานสทิโส โหติ ฯ เหฏ ิมเหฏ ิมชฺฌานโต  
หิ อุปรูปรชิฌฺาน พลวตรนฺติ ฯ  
๑. สี. ตโต ตโต ฯ  ๒. สี. ปมชฺฌานาทีสุ ตต... ฯ  ๓. สี. ยทา ฯ  
๔. สี. เอตฺถนฺตเร ตโต วุฏาย อ ฺตรนฺติ อตฺถิ ฯ   
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        เวทนานิยโม  ปน  สพฺพตฺถาป  วุฏานคามินิวิปสฺสนานิยเมน  
โหติ  ฯ  ตถา  สุกฺขวิปสฺสกสฺส  สกลชฌฺานงฺคนิยโม  ฯ  ตสฺส  หิ  
ปาทกชฺฌานาทีนมภาเวน  เตส  วเสน  นิยมาภาวโต  วิปสฺสนานิยเมน  
ป ฺจงฺคิโกว  มคฺโค  โหติ  ฯ  อปจ  สมาปตฺติลาภิโนป  ฌาน  
ปาทก  อกตฺวา  ปกิณฺณกสงฺขาเร  สมมฺสิตฺวา  อุปฺปาทิตมคฺโคป  
วิปสฺสนานิยเมเนว  ป ฺจงฺคิโก  โหตีติ  อยเมตฺถ  อฏกถาทิโต  อุทฺธโฎ  
วินิจฺฉยสาโร  ฯ  เถรวาททสฺสนาทิวสปฺปวตฺโต  ปน  อติปป ฺโจ  
อฏกถาทีสุ  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺโพ  ฯ  ยถา  เจตฺถ  เอว  สพฺพตฺถาป  
วิตฺถารนโย  ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺตนเยน คเหตพฺโพ ฯ คนฺถภิรุกชนา- 
นุคฺคหณตฺถ ปเนตฺถ  สงฺเขปกถา  อธปิฺเปตา  ฯ  ยถา  จ  รูปาวจร  
จิตฺต  ปมาทิป ฺจวิธชฺฌานเภเท๑  คยฺหติ  ปมชฌฺานนฺติอาทินา  
วุจฺจติ  ตถานุตฺตรมฺป  จิตฺต  ปมชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตนฺติอาทินา  
คยฺหติ  ฯ  อารุปฺป ฺจาป  อุเปกฺเขกคฺคตาโยเคน  องฺคสมตาย ป ฺจมชฺ- 
ฌาเน คยฺหติ ฯ ป ฺจมชฺฌานโวหาร ลภตีติ อตฺโถ ฯ  
        อถวา  รูปาวจร  จิตฺต  อนุตฺตร ฺจ  ปมาทิชฺฌานเภเท  
ปมชฺฌานกุสลจิตฺต  ปมชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตนฺติอาทินา  ยถา  
คยฺหติ  ตถา  อารุปฺป ฺจาป  ป ฺจเม  ฌาเน  คยฺหตีติ  โยชนา  ฯ  
อาจริยสฺสาป  หิ  อยเมว  โยชนา  อธิปฺเปตาติ  ทิสฺสติ นามรูป- 
ปริจฺเฉเท อุชุกเมว ตถา วุตฺตตฺตา ฯ วุตฺต ฺหิ ตตฺถ  
          รูปาวจรจิตฺตานิ  คยฺหนฺตานุตฺตรานิ จ  
          ปมาทิชฺฌานเภเท  อารุปฺป ฺจาป ป ฺจเมติ ฯ  
๑. สี....เภเทน ฯ   
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        ตสฺมาติ  ยสฺมา  รูปาวจร  วิย  อนุตฺตรมฺป  ปมาทิชฺฌานเภเท  
คยฺหติ  อารุปฺป ฺจาป  ป ฺจเม  คยฺหติ  ยสฺมา  วา  ฌานงฺคโยค- 
เภเทน  เอเกก  ป ฺจธา  กตฺวา  อนุตฺตร  จิตฺต  จตฺตาฬีสวิธนฺติ  
วุจฺจติ  รูปาวจรโลกุตฺตรานิ  วิย  จ  ปมาทิชฺฌานเภเท  [๑]  อารปฺุ- 
อารุปฺป ฺจาป  ป ฺจเม  คยฺหติ  ตสฺมา  ปมาทิกเมเกก  ฌาน  โลกิย  
ติวิธ  โลกุตฺตรมฏวิธนฺติ  เอกาทสวิธ  อนฺเต  ตุ  ฌาน  เตวีสติ- 
วิธ ติวิธรูปาวจรทฺวาทสวิธารูปาวจรอฏโลกุตฺตรวเสนาติ  อตฺโถ  ฯ  
ปาทกชฺฌานาทิวเสน  คณนวุทฺธิ  กุสลวิปาเกเสฺวว  สมฺภวตีติ  เตสเมว  
คณน เอกวีสสตคณนาย องฺคภาเวน ทสฺเสนฺโต อาห สตฺตตึสาติ- 
อาทิ ฯ  
        อิติ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหวณฺณนาย  
          ปมปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                  ทุติยปริจฺเฉทวณฺณนา  
        เอว  ตาว  จิตฺต  ภูมิชาติสมฺปโยคสงฺขารฌานาลมฺพนมคฺค- 
เภเทน ยถารห  วิภชิตฺวา  อิทานิ  เจตสิกวิภาคสฺส  อนุปฺปตฺตตฺตา  
ปม  ตาว  จตุพฺพิธสมฺปโยคลกฺขณสนฺทสฺสนวเสน  เจตสิกลกฺขณ  
เปตฺวา  ตทนนฺตร  อ ฺสมานอกุสลโสภณวเสน  ตีหิ  ราสีหิ  
เจตสิกธมฺเม  อุทฺทิสิตฺวา  เตส  โสฬสหากาเรหิ  สมฺปโยค เตตฺตึสวิเธน  
สงฺคห ฺจ  ทสฺเสตุ  เอกุปฺปาทนิโรธา  จาติอาทิมารทฺธ๒  ฯ  จิตฺเตน  
สห  เอกโต  อุปฺปาโท  จ  นิโรโธ  จ  เยสนฺเต  เอกุปฺปาทนิโรธา ฯ  
๑. สี. เอตฺถนฺตเร กถาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี....นโิรธา เจตฺยาทิ อารทฺธ ฯ อิธ ปน  
อทุกฺขมสุขนฺติอาทีสุ วิย มการาคโม สิยา ฯ   
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เอก  อาลมฺพน ฺจ  วตฺถุ  จ  เยสนฺเต๑  เอกาลมฺพนวตฺถุกา ฯ เอว  
จตูหิ  ลกฺขเณหิ  เจโตยุตฺตา  จิตฺเตน  สมฺปยุตฺตา  ทฺวิป ฺาส  
สลกฺขณธารณโต  ธมฺมา  นิยตโยคิโน  อนิยตโยคิโน  จ  เจตสิกาติ  
มตา  ฯ  ตตฺถ  ยท ิ เอกุปฺปาทมตฺเตเนว  เจโตยุตฺตาติ  อธิปฺเปตา  
ตทา  จิตฺเตน  สห  อุปฺปชชฺมานาน  รปูธมฺมานมฺป  เจโตยุตฺตตา  
อาปชฺเชยฺยาติ  เอกนิโรธคหณ  ฯ  เอวมฺป  จิตฺตานุปริวตฺติโน วิ ฺตฺติ- 
ทฺวยสฺส  ปสงฺโค  น  สกฺกา  นิวาเรตุ  ตถา  เอกโต  อุปฺปาโท  
วา  นิโรโธ  วา  เอเตสนฺติ  เอกุปฺปาทนิโรธาติ  ปรกิปฺเปนฺตสฺส  
ปุเรตรมุปฺปชฺชิตฺวา  จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณ  นิรชฺุฌมานานมฺป รูป- 
ธมฺมานนฺติ  เอกาลมฺพนคหณ  ฯ  เย  เอว  ติวิธลกฺขณา  ธมฺมา  เต  
นิยมโต เอกวตฺถุกาเยวาติ ทสฺสนตฺถ เอกวตฺถุคหณนฺติ ฯ อลมติ- 
ปป ฺเจน ฯ  
        กถนฺติ  สรูปสมฺปโยคาการาน  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา  ฯ  ผุสตีติ  
ผสฺโส  ฯ  สวฺาย  ผุสนลกขฺโณ  ฯ  อย ฺหิ  อรูปธมโฺมป  สมาโน  
อารมฺมเณ  ผุสนากาเรเนว  ปวตฺตติ  สา  จสฺส  ผุสนาการปฺปวตฺติ  
อมฺพิลขาทกาทีน  ปสฺสนตฺสฺส  ปรสฺส  เขฬุปฺปาทาทิ  วิย  ทฏพฺพา  ฯ  
เวทิยติ  อาลมฺพนรส  อนภุวตีติ  เวทนา  ฯ  สา  เวทยิตลกฺขณา  ฯ  
อารมฺมณรสานุภวน ฺหิ  ปตฺวา  เสสสมฺปยุตฺตธมฺมา  เอกเทสมตเตเนว  
[๒]  อนุภวนฺติ  ฯ  เอกสโต  ปน  อิสสฺรวตาย  เวทนาว อนุภวนฺติ ฯ  
ตถาเหสา  สุโภชนรสานภุวนกราชา  วิยาติ  วุตฺตา  ฯ  สุขาทิวเสน  
ปนสฺสา  เภท  สยเมว  วกฺขติ  ฯ  นีลาทิเภทารมฺมณ  ส ฺชานาติ  
๑. กตฺถจิ เนสนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. เอตฺถนฺตเร รสนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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ส ฺ  กตฺวา  ชานาตีติ  ส ฺา  ฯ  สา  ส ฺชานนลกฺขณา  ฯ  สา  
หิ  อุปฺปชชฺมานา  ทารุอาทีสุ  วฑฺฒกีอาทีน  ส ฺากรณ  วิย  ปจฺฉา  
ส ฺชานนสฺส  การณภูต  อาการ  คเหตฺวา  อุปฺปชฺชติ  ฯ  นิมิตฺตการิกาย  
ปน  ตาเวต  ยุชฺชติ  นิมิตฺเตน  ส ฺชานนฺติยา  ปน  กถนฺติ  ฯ  สาป  
ปุน  อปราย  ส ฺาย  ส ฺชานนสฺส  นิมิตฺต  อาการ๑  คเหตฺวา  
อุปฺปชฺชตีติ  น  เอตฺถ  โกจิ  อสมฺภโว  ฯ  เจเตติ  อตฺตนา สมฺปยุตฺต- 
ธมฺเม  อารมฺมเณ  อภิสนฺทหติ  สงฺขตาภิสงฺขรเณ  วา พฺยาปารมา- 
ปชฺชตีติ  เจตนา  ฯ  ตถาหิ  อยเมว  อภิสงฺขรเณ ปธานตฺตา วิภงฺเค   
สุตฺตนฺตภาชนีเย  สงฺขารกฺขนฺธ  วิภชนฺเตน  สงฺขตมภิสงฺขโรนฺตีติ  
สงฺขาราติ  วตฺวา  จกฺขุสมฺผสฺสชาเจตนาติอาทินา  นิทฺทิฏา  ฯ  
สา  เจตยิตลกฺขณา  เชฏสิสฺสมหาวฑฺฒกีอาทโย วิย สกิจฺจปรกิจฺจ- 
สาธิกาติ ทฏพฺพา๒  ฯ  เอกคฺคตา  วิตกฺก  วิจาร  ปตีน  สรูปวิภาวน  
เหฏา  อาคตเมว  ฯ  ชีวนฺติ  เตน  สมปฺยุตฺตธมฺมาติ  ชีวิต  ฯ  
ตเทว  สหชาตานุปาลเน  อธิปจฺจโยเคน๓  อินฺทฺริยนฺติ  ชีวิตินฺทรฺิย ฯ  
ต  อนุปาลนลกฺขณ  อุปฺปลาทีนิ  อนุปาลก  อุทก  วิย  ฯ  กรณ  
กาโร  ฯ  มนสฺมึ  กาโร  มนสิกาโร  ฯ  โส  เจตโส  อารมฺมเณ  
สมนฺนาหารลกฺขโณ ฯ  
        วิตกฺโก  สหชาตธมฺมาน  อารมฺมเณ  อภินิโรปนสภาวตฺตา  เต  
ตตฺถ  ปกฺขิปนฺโต  วิย  โหติ  เจตนา  อตฺตนา  อาลมฺพนคฺคหเณน  
ยถารุเฬฺห  ธมฺเมป  ตตฺถ  นิโยเชนฺตี  พลนายโก  วิย  โหติ มนสกิาโร  
เต  อารมฺมณาภิมุขปฺปโยชนโต  อาชานียาน  ปโยชนกสารถ ิ วิยาติ  
๑. สี. การณ ฯ  ๒. สี. ทฏพฺพ ฯ  ๓. สี. อาธิปจฺจ...ฯ   
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อยเมเตส  วิเสโส  ฯ  ธมมฺาน ฺหิ  ตตยาถาวสรสลกฺขณ  สภาวโต  
ปฏิวิชฺฌิตฺวา  ภควตา  เต  เต  ธมฺมา  วิภตฺตาติ  ภควติ  สทฺธาย  
เอว  วิเสสา  อิเม  ธมฺมาติ  โอกปฺเปตฺวา  อุคฺคหณปริปุจฺฉาทิวเสน  
เตส  สภาวสมธิคมาย  โยโค  กรณีโย  น  ปน  ตตฺถ  ตตฺถ วิปฺปฏ-ิ 
ปชฺชนฺเตหิ  สมฺโมโห อาปชฺชิตพฺโพติ อยเมตฺถ อาจริยาน อนุสาสนี ฯ  
สพฺเพสมฺป  เอกูนนวุติจิตฺตาน  สาธารณา  นิยมโต  เตสุ  อุปฺปชชฺนโตติ  
สพฺพจิตฺตสาธารณา นาม ฯ  
        อธิมุจฺจน  อธิโมกโฺข  ฯ  โส  หิ  สนฺนิฏานลกฺขโณ  อารมฺมเณ  
นิจฺจลภาเวน  อินฺทขีโล  วิย  ทฏพฺโพ  ฯ  วีราน  ภาโว  กมฺม  วา  
วิธินา  อีรยิตพฺพ  ปวตฺเตตพฺพนฺติ  วา  วิริย  อุสฺสาโห  ฯ  โส  
สหชาตาน  อุปตฺถมฺภนลกฺขโณ  ฯ  วิริยวเสน  หิ  เตส  โอลีนวุตฺติตา  
น  โหติ  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  อิมสฺส  วิตกฺกาทีหิ  วิเสโส  สุปากโฏ  
โหติ  ฯ  ฉนทฺน  ฉนฺโท อาลมฺพเนนาตฺถิกตา ฯ โส กตฺตุกมฺยตา- 
ลกฺขโณ ฯ ตถาเหส  อารมฺมณคฺคหเณ  เจตโส  หตฺถปฺปสารณ  
วิยาติ  วุจฺจติ  ฯ  ทานวตฺถุวิสฺสชฺชนวเสน  ปวตฺตกาเลป  เจส วิสฺ- 
สชฺชิตพฺเพน  เตน  อตฺถิโกว  ขิปตพฺพอุสูน  คหเณ  อตฺถิโก  อิสสฺาโส  
วิย  ฯ  โสภเณสุ  ตทีตเรสุ  จ  ปกาเรน  กิณฺณา  วิปฺปกิณฺณาติ  
ปกิณฺณกา  ฯ  โสภณาเปกฺขาย  อิตเร  อิตราเปกฺขาย  โสภณา  จ  
อ ฺเ  นาม  ฯ  เตส  สมานา  น  อุทฺธจฺจาทิสทฺธาทโย วิย อกุสลาทิ-  
สภาวาเยวาติ  อ ฺสมานา  ฯ  เอว  ตาว  สพฺพจิตฺตสาธารณวเสน 
จ  ปกิณฺณกวเสน  จ  โสภเณตรสภาเว  เตรส  ธมฺเม  อุทฺทิสิตฺวา   
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อิทานิ  เหฏา  จิตฺตวิภาเค  นิทฺทฏิานุกฺกเมน  อกุสลธมฺมปริยาปนฺเน  
ปม  ตโต  โสภณธมฺมปริยาปนฺเน  จ  ทสฺเสตุ  โมโหติอาทิ  
วุตฺต ฯ  
        อเหตุเก  ปน  อาเวณิกธมฺมา  นตฺถีติ  น  เต  วิสุ  วุตฺตา  ฯ  
อารมฺมเณ  มุยฺหตีติ  โมโห  อ ฺาณ  ฯ  โส อารมฺมณ- 
สภาวจฺฉาทนลกฺขโณ  ฯ  อารมฺมณคฺคหณวสปฺปวตฺโตป  เหส  ตสฺส  
ยถาสภาวปฏิจฺฉาทนากาเรเนว  ปวตฺตติ  ฯ  น  หิริยติ  น  ลชฺชิยตีติ  
อหิริโก  ปุคฺคโล  ธมฺมสมูโห  วา  ฯ  อหิริกสฺส  ภาโว  อหิริกฺก  
ตเทว  อหิริก  ฯ  น  โอตฺตปฺปตีติ  อโนตฺตปฺป  ฯ  ตตฺถ  คูถโต  
คามสูกโร  วิย  กายทุจฺจริตาทิโต  อชิคุจฺฉนลกฺขณ  อหิริก  ฯ  
อคฺคิโต  สลโภ๑  วิย  ตโต  อนุตฺตาสลกฺขณ  อโนตฺตปฺป  ฯ เตนาหุ  
โปราณา  
         ชิคุจฺฉติ นาหิริโก  ปาปา คูถาว สูกโร  
         น ภายติ อโนตฺตาป๒  สลโภ วิย ปาวกาติ ฯ  
        อุทฺธตสฺส  ภาโว  อุทฺธจฺจ  ฯ  ต  จิตฺตสฺส  อวูปสมลกฺขณ  
ปาสาณาภิฆาตสมุทฺธตภสฺม  วิย  ฯ  ลพฺุภตีติ  โลโภ  ฯ  โส  อารมฺมเณ  
อภิสงฺคลกฺขโณ  มกกฺฏาเลโป  วิย  ฯ  จิตฺตสฺส  อาลมฺพิตุกามตามตฺต  
ฉนฺโท  โลโภ  ตตฺถ  อภิคิชฺฌนนติฺ  อยเมเตส  วิเสโส  ฯ  อิทเมว  
สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  มิจฺฉาภินิเวสลกฺขณา  ทิฏ ิ  ฯ  าณ ฺหิ  
อารมฺมณ  ยถาสภาวโต  ชานาติ  ทิฏ ิ  ยถาสภาว  วิชหิตฺวา  
๑. สลฺลโภติป ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. อโนตฺตปฺป ฯ   
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อยาถาวโต  คณฺหาตีติ  อยเมเตส  วิเสโส  ฯ  เสยฺโยหมสฺมีติ- 
อาทินา ม ฺตีติ  มาโน  ฯ  โส  อุนฺนติลกฺขโณ  ฯ  ตถาเหส  
เกตุกมฺยตาปจฺจุปฏาโน  วุตฺโต  ฯ  ทสฺุสตีติ  โทโส  ฯ  โส จณฺฑิกฺก- 
ลกฺขโณ  ปหตาสีวิโส  วิย  ฯ  อิสฺสตีติ  อิสฺสา  ฯ  สา ปรสมฺปตฺติ 
อุสฺสุยนลกฺขณา  ฯ  มจฺเฉรสฺส ภาโว มจฺฉริย ฯ มา อิท อจฺฉริย  
อ ฺเส  โหตุ  มยฺหเมว  โหตูติ  ปวตฺต  วา  มจฺฉรยิ  ฯ  ต  
อตฺตสมฺปตฺตินิคฺคุยฺหนลกฺขณ  ฯ  กุจฺฉิต  กตนฺติ  กกฺุกต  กตากต  
ทุจฺจริตสุจริต  ฯ  อกตมฺป  หิ  กุกกฺตนฺติ  โวหรนติฺ  ฯ  ย  มยา  
อกต  ต  กุกกฺตนฺติ  ฯ  อิธ  ปน  กตากต  อารพฺภ  อุปฺปนฺโน  
วิปฺปฏิสารจิตฺตุปฺปาโท  กุกฺกต  ฯ  ตสฺส  ภาโว  กกฺุกุจฺจ  ฯ  ต  
กตากตทุจฺจริตสุจริตานุโสจลกฺขณ  ฯ  ถินน  ถีน ฯ อนุสฺสาหนา- 
วสีทนวเสน  สหตภาโว  ถีน  ฯ  มิทฺธน  มิทฺธ  วิคตสามตฺถิยตา๑  ฯ  
ตตฺถ  ถีน  จิตฺตสฺส  อกมฺม ฺตาลกฺขณ  มิทฺธ  เวทนาทิกฺขนฺธตฺ- 
ตยสฺสาติ อยเมเตส  วิเสโส  ฯ  ตถาหิ  ปาลิย๒  ตตฺถ  กตม  ถีน  
ยา  จิตฺตสฺส  อกลฺยตาอกมฺม ฺตา  ตตฺถ  กตม  มทิฺธ  ยา  
กายสฺส  อกลฺยตาอกมฺม ฺตาติอาทินา  อิเมส  นทิฺเทโส  ปวตฺโต  ฯ  
นนุ  จ  กายสฺสาติ  วจนโต  รูปกายสฺสาป  อกมฺม ฺตา  มิทฺธนฺติ  
ตสฺส  รูปภาโวป  อาปชชฺตีติ  ฯ  นาปชฺชติ  ตตฺถ  ตตฺถ  อาจริเยหิ  
อานีตการณวเสเนวสฺส  ปฏิกฺขิตฺตตฺตา  ฯ  ตถาหิ  มิทฺธวาทิมต- 
ปฏิกฺเขปตฺถ เตส  วาทนิกฺเขปปุพฺพก  อฏกถาทีสุ  พหุธา  วิตฺถาเรนฺติ  
อาจริยา ฯ อยมฺปเนตฺถ สงฺคโห  
๑. สี. อิโต ปร อสตฺติวิฆาโต วาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๒ ฯ   
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         เกจิ มิทฺธมฺป รูปนติฺ  วทนฺติ๑ ต น ยุชชฺติ  
         ปหาตพฺเพสุ วุตฺตตฺตา  กามฉนฺทาทโย วิย ฯ  
         ปหาตพฺเพสุ อกฺขาต-  เมต นีวรเณสุ หิ  
         รูปนฺตุ น ปหาตพฺพ-  มกฺขาต ทสสฺนาทินา ฯ  
         น ตุยฺห ภิกฺขเว รูป  ชหเถตนฺติ ปาโต  
         ปเหยฺยภาวเลโสป  ยตฺถ รูปสฺส ทิสฺสติ ฯ  
         ตตฺถ ตพฺพิสยจฺฉนฺท-  ราคหานิ ปกาสิตา  
         วุตฺต ฺหิ ตตฺถ โย ฉนฺท-  ราคกฺเขโปติ อาทิก ฯ  
         รูปารูเปสุ มิทฺเธสุ  อรูป ตตฺถ เทสิต  
         อิติ เจ นตฺถิ ต ตตฺถ  อวิเสเสน ปาโต ฯ  
         สกฺกา หิ อนุมาตุ ย  มิทฺธ รูปนฺติ จินฺติต  
         ตมฺป นวีรณ มิทฺธ-  ภาวโต อิตร วิย ฯ  
         สมฺปโยคาภิธานา จ  น ต รูปนฺติ นิจฺฉโย  
         อรูปน ฺหิ ขนฺธาน  สมฺปโยโค ปวุจฺจติ ฯ  
         ตถารุปเฺป สมุปฺปตฺติ-  ปาโต นตฺถิ รูปตา  
         นิทฺทา ขีณาสวานนฺตุ  กายเคล ฺโต สิยาติ ฯ  
        สทฺทหตีติ  สทฺธา  พุทฺธาทีสุ  ปสาโท  ฯ  สา  สมฺปยุตฺตาน๒  
ปสาทนลกฺขณา  อุทกปฺปสาทกมณิ๓  วิย  ฯ  สรณ  สติ  อสมฺโมโส ฯ  
สา  สมฺปยุตฺตาน๔  สารณลกฺขณา  ฯ  หิริยติ  กายทุจฺจริตาทีหิ  
ชิคุจฺฉตีติ  หิริ  ฯ  สา  ปาปโต  ชิคุจฺฉนลกฺขณา  ฯ  โอตฺตปฺปตีติ  
โอตฺตปฺป  ฯ  ต  ปาปโต  อุตฺตาสลกฺขณ  อตฺตคารววเสน  
๑. สี. วทนฺเตต ฯ  ๒-๔ สี. สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฯ  ๓. อย ร ฺโ จกฺกวตฺติสฺส  
มณิวิเสโส โหติ โย อาวิโลทก ปสาเทติ ตสฺมา อุทกปฺปสาทกมณีติ วุจฺจติ ฯ   
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ปาปโต  ชิคุจฺฉนโต  กุลวธู  วิย  หิร ิ ฯ  ปรคารววเสน  ปาปโต  
โอตฺตาสนโต๑  เวสิยา  วิย  โอตฺตปฺป  ฯ  โลภปฏิปกฺโข อโลโภ ฯ  
โส  อารมฺมเณ  จิตฺตสฺส  อลคฺคตาลกฺขโณ  มุตฺตภิกฺขุ  วิย  ฯ โทส- 
ปฏิปกฺโข  อโทโส  ฯ  โส  อจณฺฑิกฺกลกฺขโณ  อนุกุลมิตฺโต  วิย  ฯ  
เตสุ  เตสุ  ธมฺเมสุ  มชฺฌตฺตตา  ตตฺรมชฺฌตฺตตา  ฯ  สา จิตฺต- 
เจตสิกาน อชฺฌุเปกฺขนลกฺขณา สมฺปวตฺตาน อสฺสาน [๒] สารถิ วิย ฯ  
กายสฺส  ปสสฺมฺภน  กายปสฺสทฺธิ  ฯ  จิตฺตสฺส  ปสฺสมฺภน จิตฺต- 
ปสฺสทฺธิ  ฯ  อุโภป  เจตา  กายจิตฺตาน  ทรถวูปสมลกฺขณา  ฯ  
กายสฺส  ลหุภาโว  กายลหุตา  ฯ  ตถา  จิตฺตลหุตา  ฯ  ตา กาย- 
จิตฺตครุภาววูปสมลกฺขณา  ฯ  กายสฺส  มุทุภาโว  กายมุทุตา  ฯ ตถา  
จตฺตมุทุตา  ฯ  ตา  กายจิตฺตถทฺธภาววูปสมลกฺขณา  ฯ  กมฺมนิ  
สาธุ  กมฺม ฺ  ฯ  ตสฺส  ภาโว  กมฺม ฺตา  ฯ  กายสฺส  กมฺม ฺตา  
กายกมฺม ฺตา  ฯ  ตถา  จิตฺตกมฺม ฺตา  ฯ  ตา  กายจิตฺตาน  
อกมฺม ฺภาววูปสมลกฺขณา  ฯ  ปคุณสฺส  ภาโว  ปาคุ ฺ  ฯ  
ตเทว  ปาคุ ฺตา  ฯ  กายสฺส  ปาคุ ฺตา  กายปาคุ ฺตา  ฯ  
ตถา  จิตฺตปาคุ ฺตา  ฯ  ตา  กายจิตฺตาน  เคล ฺวูปสมลกฺขณา  ฯ  
กายสฺส  อุชกุภาโว  กายชุุกตา  ฯ  ตถา  จิตฺตุชุกตา ฯ ตา กาย- 
จิตฺตาน อาชฺชวลกฺขณา  ฯ  ยถากฺกมมปฺเนตา  กายจิตฺตาน สารมฺภาทิ- 
กรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏานา ฯ  
        กาโยติ  เจตฺถ  เวทนาทิกฺขนฺธตฺตยสฺส  คหณ  ฯ  ยสฺมา  เจเต  
๑. กตฺถจิ อุตฺตาสนโตติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. เอตฺถนฺตเร อชฺฌุเปกฺขโกติ อตฺถิ ฯ   
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เทฺว  เทฺว  ธมมฺา  เอกโต  หุตฺวา  ยถาสก  ปฏิปกฺขธมฺเม  หนนฺติ  
ตสฺมา  อิเธว  ทุวิธตา  วุตฺตา  น  สมาธิอาทีสุ  ฯ  อปจ จิตฺต- 
ปสฺสทฺธิอาทีหิ  จิตฺตสฺเสว  ปสฺสทฺธาทภิาโว  โหติ  กายปสฺสทฺธิ- 
อาทีหิ  ปน  รูปกายสฺสาป  ตสมุฏานปณีตรูปผรณวเสนาติ ตทตฺถ- 
สนฺทสฺสนตฺถ ฺเจตฺถ  ทุวิธตา  วุตฺตา  ฯ  โสภณาน  สพฺเพสมฺป  
สาธารณา นิยเมน เตสุ อุปฺปชฺชนโตติ โสภณสาธารณา ฯ  
        สมฺมา  วทนฺติ  เอตายาติ  สมฺมาวาจา  วจีทุจฺจริตวิรติ  ฯ  
สา  จตุพฺพิธา  มุสาวาทา  เวรมณี  ปสุณาวาจา  เวรมณี  ผรุสวาจา  
เวรมณี  สมฺผปฺปลาปา  เวรมณีติ  ฯ  กมฺมเมว  กมฺมนฺโต  
สุตฺตนฺตวนนฺตาทโย  วิย  ฯ  สมฺมา  ปวตฺโต  กมฺมนฺโต  สมฺมากมฺมนฺโต  
กายทุจฺจริตวิรติ  ฯ  สา  ติวิธา  ปาณาติปาตา  เวรมณี  อทินฺนาทานา  
เวรมณี  กาเมสุมิจฺฉาจารา  เวรมณีติ  ฯ  สมฺมา  อาชีวนฺติ เอเต- 
นาติ  สมฺมาอาชีโว  มิจฺฉาชีววิรติ  ฯ  โส  ปน อาชวีเหตุกาย- 
วจีทุจฺจริตโต  วิรมณวเสน  สตฺตวิโธ กหุนาลปนาทิมิจฺฉาชีว-  
วิรมณวเสน  พหุวิโธ  วา  ฯ  ติวิธาป ปเนตา ปจฺเจก สมฺปตฺตสมาทาน-  
สมุจฺเฉทวิรติวเสน  ติวิธา  ฯ  วิรติโย  นาม  ยถาวุตฺตทุจฺจริเตหิ  
วิรมณโต  ฯ  กโรติ  ปรทุกฺเข  สติ  สาธูน  หทยเขท  ชเนติ  
กิรติ  วา  วิกขิฺปติ  ปรทุกขฺ  กิณาติ๑  วา  ต  หึสติ  กริิยติ  
วา  ทุกฺขิเตสุ  ปสาริยตีติ  กรุณา  ฯ สา ปรทุกฺขาปนยนกามตา- 
ลกฺขณา ฯ ตาย  หิ  ปรทุกขฺ  อปนิยตุ  วา  มา  วา  ตทากาเรเนว  
สา  ปวตฺตติ  ฯ  โมทนฺติ  เอตายาติ  มุทิตา  ฯ  สา  ปรสมฺปตฺติ- 
๑. กิ หึสายนฺต ิธาตูติ โยชนา ฯ   
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 ิอนุโมทนลกขฺณา  ฯ  อปปฺมาณสตฺตารมฺมณตฺตา  อปฺปมาณา  ฯ  
ตา  เอว  อปฺปม ฺา  ฯ  นนุ  จ  จตสฺโส  อปฺปม ฺาติ  วกฺขติ  
กสฺมา  ปเนตฺถ  เทฺวเยว  วุตฺตาติ  ฯ  อโทสตตฺรมชฺฌตฺตตาหิ  
เมตฺตุเปกฺขาน  คหิตตฺตา  ฯ อโทโสเยว หิ สตฺเตสุ หิตชฺฌาสยวสปฺป- 
วตฺโต เมตฺตา  นาม  ฯ  ตตฺรมชฺฌตฺตตาว  เตสุ  ปฏิฆานุนยวูป- 
สมวสปฺปวตฺตา อุเปกฺขา นาม ฯ เตนาหุ โปราณา  
         อพฺยาปาเทน เมตฺตา หิ  ตตฺรมชฌฺตฺตตาย จ  
         อุเปกฺขา คหิตา ยสฺมา  ตสฺมา น คหิตา อุโภติ ฯ  
        ปกาเรน  ชานาติ  อนิจฺจาทิวเสน  อวพุชฺฌตีติ  ป ฺา  ฯ  สา  
เอว  ยถาสภาวาวโพธเน  อธิปจฺจโยคโต  อินฺทฺริยนติฺ  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  
อถ  ส ฺาวิ ฺาณป ฺาน  กินฺนานากรณนฺติ  ฯ  ส ฺา  ตาว  
นีลาทิวเสน  ส ฺชานนมตฺต  กโรติ  ลกขฺณปฏิเวธมฺป  กาตุ  น  
สกฺโกติ  ฯ  วิ ฺาณ  ลกฺขณปฏิเวธมฺป  สาเธติ  อุสฺสุกฺเกตฺวา  
ปน  มคฺค  ปาเปตุ  น  สกโฺกติ  ฯ  ป ฺา  ปน  ติวิธมฺป  กโรติ  ฯ  
พาลคามิกเหร ฺ ิกาน  กหาปณาวโพธนเมตฺถ  นทิสฺสนนฺติ  ฯ าณ- 
วิปฺปยุตฺตส ฺาย  เจตฺถ  อาการคฺคหณวเสน  อุปฺปชฺชนกาเล  วิ ฺาณ  
อพฺโพหาริก  ฯ  เสสกาเล  เอว  วิ ฺาณ  พลว  ฯ  าณสมฺปยุตฺตา  
ปน  อุโภป  ตทนุคติกา  โหนฺติ  ฯ  สพฺพถาป  ป ฺจวีสตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
เตรส ฺสมานาติอาทีหิ ตีหิ ราสีหิ วุตฺตาน สงฺคโห ฯ  
        จิตฺเตน  สห  อวิยุตฺตาติ  จิตฺตาวิยุตฺตา  ฯ  เจตสิกาติ  วุตฺต  
โหติ  ฯ  อุปปฺชฺชตีติ  อุปปฺาโท  ฯ  จิตฺตเมว  อุปฺปาโท  จิตฺตุปฺปาโท ฯ   
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อ ฺตฺถ  ปน  สสมฺปยุตฺต  จิตฺต  จิตฺตุปฺปาโทติ  วุจฺจติ  อุปฺปชฺชติ  
จิตฺต  เอเตนาติ  อุปฺปาโท  ธมฺมสมูโห  จิตฺต ฺจ  ต  อุปฺปาโท  จาติ  
จิตฺตุปฺปาโทติ  กตฺวา  ฯ  สมาหารทฺวนฺเทฺวป  หิ  ปุลฺลิงฺค  กตฺถจิ  
สทฺทสตฺถวิทู๑  อิจฺฉนฺติ  ฯ  เตส จิตฺตาวิยุตฺตาน จิตฺตุปฺปาเทสุ ปจฺเจก  
สมฺปโยโค อิโต ปร ยถาโยค ปวุจฺจตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        สภาเวน  อวิตกฺกตฺตา  ทฺวิป ฺจวิ ฺาณานิ  วชฺชิตานิ  เอเตหิ  
เตหิ  วา  เอตานิ  วชฺชิตานีติ  ทฺวิป ฺจวิ ฺาณวชฺชิตานิ จตุจตฺตาฬีส- 
กามาวจรจิตฺตานิ  ฯ  เตสุ  เจว เอกาทสสุ ปมชฺฌานจิตฺเตสุ  
[๒]  เสสาน  ภาวนาพเลน  อวิตกฺกตฺตาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เตสุ เจว ป ฺจ- 
ปณฺณาสวิตกฺกจิตฺเตสุ  เอกาทสสุ  ทุติยชฺฌานจิตฺเตสุ  จาติ ฉสฏ ิ- 
จิตฺเตสุ  วิจาโร  ชายติ  ฯ  ทฺวิป ฺจวิ ฺาเณหิ  วิจิกิจฺฉาสหคเตน  
จาติ  เอกาทสหิ  วชชฺิเตสุ  อฏสตฺตติจิตฺเตสุ  อธิโมกฺโข  ชายติ  ฯ  
ป ฺจทฺวาราวชฺชเนน  ทฺวิป ฺจวิ ฺาเณหิ  สมฺปฏจฺิฉนฺนทฺวเยน สนฺตี- 
รณตฺตเยน  จาติ โสฬสหิ วชฺชิเตสุ เตสตฺตติยา จิตฺเตสุ วิริย ชายติ ฯ  
โทมนสฺสสหคเตหิ  ทฺวีหิ  อุเปกฺขาสหคเตหิ  ป ฺจป ฺาสจิตฺเตหิ  
กายวิ ฺาณทฺวเยน  เอกาทสหิ  จตุตฺถชฺฌาเนหิ  จาติ  สตฺตติจิตฺเตหิ  
วชฺชิเตสุ  เอกป ฺาสจิตฺเตสุ  ปติ  ชายติ  ฯ  อเหตุเกหิ  อฏารสหิ 
โมมูเหหิ  ทวีฺหิ  จาติ  วีสติยา  จิตฺเตหิ  วชฺชิเตสุ  เอกูนสตฺตติจิตฺเตสุ  
ฉนฺโท  ชายติ  ฯ  เต  ปนาติ  ปกิณฺณกวชฺชิตา  ตสหคตา  จ  ฯ  
ยถากฺกมนฺติ วิตกฺกาทิฉปกิณฺณกวชฺชติสหิตกมานุรูปโต ฯ  
๑. โยชนา สทฺทวิทูติ เอวเมว ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. เอตฺถนฺตเร จ วิตกฺโก ชายตีติ  
อตฺถิ ฯ   
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        ฉสฏ ี  ป ฺจป ฺาสาติอาทิ  เอกวีสสตคณนวเสน เอกูน- 
นวุติคณนวเสน  จ  ยถารห  โยเชตพฺพ  ฯ  สพฺพากุสลสาธารณาติ  
วตฺวา  ตเทวสมตฺเถตุ  สพฺเพสุปติอาทิ  วุตฺต  ฯ  โย  ห ิ โกจิ  
ปาณาติปาตาทีสุ  ปฏิปชชฺติ  โส  สพฺโพป  โมเหน๑  น  ตตฺถ อาทีนว- 
ทสฺสาวี  อหิริเกน  ตโต อชิคุจฺฉนฺโต อโนตฺตปฺเปน อโนตฺตปฺเปนฺโต  
อุทฺธจฺเจน  อวูปสนฺโต  จ  โหติ  ตสฺมา  เต  สพฺพากสุเลสุ อุป- 
ลพฺภนฺติ  ฯ  โลภสหคตจิตฺเตเสฺววาติ  เอวกาโร อธิการตฺถายป โหตีติ  
ทิฏ ิสหคตจิตฺเตสูติอาทีสุป  อวธารณ  ทฏพฺพ  ฯ  สกฺกายาทีสุ  
หิ  อภินิวิสนฺตสฺส  ตตฺถ  มมายนสมฺภวโต  ทิฏ ิ  โลภสหคตจิตฺเต- 
เสฺวว ลพฺภติ  ฯ  มาโนป  อหมฺมานวเสน  ปวตฺตนโต  ทิฏ ิสทิโสว  
ปวตฺตตีติ  ทิฏ ิยา  สห  เอกจิตฺตุปฺปาเท  นปฺปวตฺตติ  เกสรสีโห  
วิย  อปเรน  ตถาวิเธน  สห  เอกคุหาย  ฯ  น  จาป  โทสมูลาทีสุ  
อุปฺปชฺชติ  อตฺตสิเนหสนฺนิสฺสยภาเวน  เอกนฺตโลภปทฏานโตติ  โส  
ทิฏ ิวิปฺยุตฺเตเสฺวว  ลพฺภติ  ฯ  ตถา  ปรสมฺปตฺตึ  อุสฺสุยนฺตสฺส  
อตฺตสมฺปตฺติยา  จ  ปเรหิ  สาธารณภาว  อนิจฺฉนฺตสฺส กตากต- 
ทุจฺจริตสุจริเตสุ  อนุโสจนฺตสฺส  จ  ตตฺถ  ตตฺถ  ปฏิหนนวเสเนว  
ปวตฺตนโต  อิสฺสามจฺเฉรกุกฺกุจฺจานิ  ปฏิฆจิตฺเตเสฺวว  ฯ อกมฺม ฺตา- 
ปกติกสฺส  ตถาสภาวติกฺเขสุ  อสงฺขาริเกสุ  ปวตฺตนาโยคโต ถีนมิทฺธ  
สสงฺขาเรเสฺวว ลพฺภติ ฯ  
        สพฺพาปุ ฺเเสฺวว  จตฺตาโร  เจตสิกา  [๒]  กตา  โลภมูเลเยว  
ยถาสมฺภว  ตโย  กตา  โทสมูเลเสฺวว๓  จตฺตาโร  กตา  ตถา  สสงฺขาเร- 
๑. สี. โมเหน ตตฺถ อนาทีนวทสฺสาวี ฯ ๒. สี. เอตฺถนฺตเร ทฺวีสูติ อตฺถิ ฯ  
๓. สี. สพฺพตฺถ คตาติ ปากฏา ฯ   
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เยว  ทฺวยนฺติ  โยชนา  ฯ  วิจิกิจฺฉาจิตฺเต  จาติ  จสทฺโท อวธารเณ  ฯ   
วิจิกิจฺฉา  วิจิกิจฺฉาจิตฺเต  จาติ๑  สมฺพนฺโธ  ฯ โลกุตฺตรจิตฺเตสุ ปาทกช-ฺ 
ฌานาทิวเสน กทาจิ สมฺมาสงฺกปฺปวิรโห สิยา น ปน วิรตีน   
อภาโว  มคฺคสฺส  กายทุจฺจริตาทีน  สมจฺุเฉทวเสน  ผลสฺส  จ ตทนุ- 
คุณวเสน  ปวตฺตนโตติ  วุตฺต  วิรติโย  ปนาติอาทิ  ฯ  สพฺพถาปติ  
สพฺเพหิป  ตตทุจฺจริตวิธมนวสปฺปวตฺเตหิ๒  อากาเรหิ  ฯ น ห ิเอตาส  
โลกิเยสุ  วิย  โลกุตฺตเรสุป  มุสาวาทาทีน  วิสสวิสสปหานวเสน  ปวตฺติ  
โหติ  สพฺเพสเมว  ทุจฺจริตทุราชีวาน  เตน  เตน  มคฺเคน  เกส ฺจิ  
สพฺพโส  เกส ฺจิ  อปายคมนิยาทิอวตฺถาย  หานิวเสน  เอกกฺขเณ  
สมุจฺฉินฺทนโต  ฯ  นนุ  จายมตฺโถ  เอกโตวาติ  อิมินาว  สิทฺโธติ  ฯ  
ตนฺน  ติสฺสนฺน  เอกโต  วุตฺติปริทีปนมตฺเตน  จตุพฺพิธวจีทุจฺจริตาทีน  
ปฏิปกฺขาการปฺปวตฺติยา  อทีปตตฺตา  ฯ  เกจิ  ปน  อิมมตฺถ อสลฺลก-ฺ 
เขตฺวาว  สพฺพถาปติ  อิท  อติริตฺตนฺติ  วทนฺติ  ฯ  ตตฺถ  เตส  
อาณเมว  การณ  ฯ  นิยตาติ  อิมินา  โลกิเยสุ  วิย  กทาจิ  สมฺภว  
นิวาเรติ  ฯ  ตถาเหตา  โลกิเยสุ  เยวาปนกวเสน  เทสิตา  อิธ  ปน  
สรูเปเนว  ฯ กามาวจรกุสเลเสฺววาติ อวธารเณน กามาวจรวิปาก- 
กฺริยาสุ มหคฺคเตสุ  จ  สมฺภว  นิวาเรติ  ฯ  ตถา  เจว  อุปริ  
วกฺขติ  ฯ  กทาจีติ  มุสาวาทาทิเอเกกทุจฺจริเตหิ  วิรมณกาเล  ฯ กทาจิ  
อุปฺปชฺชนฺตาป  น  เอกโต  อุปฺปชชฺนฺติ  วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุสงฺขาตาน  
อตฺตโน อาลมฺพนาน สมฺภวาเปกฺขตฺตาติ วุตฺต วิสุ วิสุนฺติ ฯ  
        อปฺปนาปฺปตฺตาน  อปฺปม ฺาน  น  กทาจิ  โสมนสฺสรหิตา  ปวตฺติ  
๑. สี. เยวาติ ฯ  ๒. สี. ตตทุจฺจริตทุราชีวาน วิธมนวสปฺปวนฺเตหิ ฯ   
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อตฺถีติ  ป ฺจม  ฯเปฯ  จิตฺเตสูติ๑  วุตฺต  ฯ  วินีวรณาทิตาย  มหตฺต  
คตานิ  มหนฺเตหิ  วา  ฌายหีิ  คตานิ  ปวตฺตานีติ  มหคฺคตานิ  ฯ  
นานา  หุตฺวาติ  ภินฺนาลมฺพนตฺตา  อตฺตโน  อาลมฺพนภูตาน ทุกฺขิต- 
สุขิตสตฺตาน  อาปาถคมนาเปกฺขาย  วิสุ  วิสุ  หุตฺวา  ฯ  เอตฺถาติ  
อิเมสุ  กามาวจรจิตฺเตสุ  ฯ  กรุณามุทิตาภาวนากาเล  อปฺปนาวีถิโต  
ปุพฺเพ  ปริจยวเสน  อุเปกฺขาสหคตจิตฺเตหิป  ปริกมมฺ  โหติ  ยถาต๒  
ปคุณคนฺถ  สชฺฌายนฺตสฺส  กทาจิ  อ ฺาวิหิตสฺสาป  สชฺฌายน  ยถา  
จ  ปคุณวิปสฺสนาย  สงฺขาเร  สมฺมสนตฺสฺส  กทาจิ  ปริจยพเลน าณ- 
วิปฺปยุตฺตจิตฺเตหิป  สมฺมสนนฺติ  อุเปกฺขาสหคตกามาวจเรสุ กรณุา- 
มุทิตาน  อสมฺภววาโท เกจิวาโทติ๓ กโต ฯ อปฺปนาวีถิยมฺปน ตาส  
เอกนฺตโต  โสมนสฺสสหคเตเสฺวว  สมฺภโว  ทฏพฺโพ  ภินฺนชาติกสฺส  
วิย ภินฺนเวทนสฺสาป อาเสวนปจฺจยาภาวโต ฯ  
        ตโย  โสฬสจิตฺเตสูติ  สมฺมาวาจาทโย  ตโย  ธมฺมา อฏ- 
โลกุตฺตรกามาวจรกุสลวเสน  โสฬสจิตฺเตสุ  ชายนฺติ  ฯ  เอว นิยตา- 
นิยตสมฺปโยควเสน  วุตฺเตสุ  อนิยตธมฺเม เอกโต ทสฺเสตฺวา เสสาน  
นียตภาว  ทีเปตุ  อิสฺสามจฺเฉราติอาทิ  วุตฺต  ฯ  อิสสฺา  ฯ เป ฯ  
กรุณาทโย  นานา  หุตฺวา  กทาจิ  ชายนฺติ  มาโน  จ  กทาจิ  
เสยฺโยหมสฺมีติอาทิวสปฺปวตฺติย  ชายติ  ถีนมิทฺธ  ตถา  กทาจิ  
อกมฺม ฺวสปฺปวตฺติย  สห  อ ฺม ฺ  อวิปฺปโยควเสน  ชายตีติ  
โยชนา  ฯ  อถวา  มาโน  จาติ  เอตฺถ  จสทฺท  สหาติ  เอตฺถาป  
๑. สี. จาติ ฯ  ๒. ตนฺติ นิปาตมตฺตนฺติ โยชนา ฯ  ๓. โปตถฺเกสุ อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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โยเชตฺวา  ถนีมิทฺธ  [๑]  กทาจิ  สห  จ  สสงฺขาริกปฏิเฆ  ทิฏ- 
วิปฺปยุตฺตสสงฺขาริเกสุ  จ  อิสฺสามจฺเฉรกุกฺกุจฺเจหิ  มาเนน  จ  สทธฺึ  
กทาจิ  ตทีตรสสงฺขาริกจิตฺตสมฺปโยคกาเล  ตสมฺปโยคกาเลป  วา  
นานา  จ  ชายตีติ  โยชนา  ทฏพฺพา  ฯ  อปเร  ปน  อาจริยา  
มาโน  จ  ถีนมิทฺธ ฺจ  ตถา  กทาจิ  นานา  หุตฺวา  กทาจิ  สห  
จ  ชายตีติ  เอตฺตกเมว  สมฺปโยเชสุ  ฯ เสสาติ ยถาวุตฺเตหิ เอกาทสหิ  
อนิยเตหิ  อิตเร  เอกจตฺตาฬีส  ฯ  เกจิ  ปน  ยถาวุตฺเตหิ อนิยต- 
เยวาปนเกหิ  เสสา  นิยตเยวาปนกาติ  วณฺเณนฺติ  ฯ  ต  เตส  
มติมตฺต  อิธ  ปน  เยวาปนกนาเมน  เกสจิ  อนุทฺธฏตฺตา  ฯ  
เกวล ฺเหตฺถ  นิยตานิยตวเสน  จิตฺตุปฺปาเทสุ  ยถารห ลพฺภมาน- 
เจตสิกมตฺตสนฺทสฺสน  อาจริเยน  กต  น  เยวาปนกนาเมน เกจิ  
อุทฺธฏาติ ฯ  
        เอว  ตาว  ผสฺสาทีสุ  อย  ธมโฺม  เอตฺตเกสุ  จิตฺเตสุ  
อุปลพฺภตีติ  จิตฺตปริจฺเฉทวเสน  สมฺปโยค  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อิมสฺมึ  
จิตฺตุปฺปาเท  เอตฺตกา  เจตสิกาติ  เจตสิกราสิปริจฺเฉทวเสน  สงฺคห  
ทสฺเสตุ  สงฺคห ฺจาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ฉตฺตึสาติอาทิ  ตตฺถ  ตตฺถ  
ยถารห  ลพฺภมานกธมฺมวเสน  คณนวเสน  สงฺคโห๒  ฯ  ปมชฌฺาเน  
นิยุตฺตานิ  จิตฺตานิ  ต  วา  เอเตส  อตฺถีติ  ปมชฌฺานิกจิตฺตานิ  ฯ  
อปฺปม ฺาน  สตฺตารมฺมณตฺตา  โลกุตฺตราน ฺจ  นิพฺพานารมฺมณตฺตา  
วุตฺต  อปฺปม ฺา  วชฺชิตาติ  ฯ  ตถาติ  อิมินา  อ ฺสมานา  
อปฺปม ฺาวชฺชิตโสภณเจตสิกา  จ  สงฺคห  คจฺฉนฺตีติ  อากฑฺฒติ  ฯ  
๑. สี. เอตฺถนฺตเร ตถาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. คณนสงฺคโห ฯ   
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อุเปกฺขาสหคตาติ  วิตกฺกวิจารปติสุขวชฺชา  สุขฏาน  ปวิฏ ุเปกฺขาย  
สหคตา  ฯ  ป ฺจกชฺฌานวเสนาติ  วิตกฺกวิจาเร  วิสุ  วิสุ อติกฺ- 
กมิตฺวา  ภาเวนฺตสฺส  นาติติกฺขาณสฺส  วเสน  เทสิตสฺส ฌาน- 
ป ฺจกสฺส  วเสน  ฯ  เต  ปน  เอกโต  อติกฺกมิตฺวา  ภาเวนฺตสฺส  
ติกฺขาณสฺส  วเสน  เทสิตจตุตฺถชฺฌานวเสน  ทุติยชฺฌานิเกสุ วิตกฺก- 
วิจารวชฺชิตาน  สมฺภวโต  จตุธาว  สงฺคโห  โหตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
เตตฺตึสทฺวย  จตุตฺถป ฺจมชฺฌานจิตฺเตสุ  ฯ  ตีสูติ  กุสลวิปากกฺริยา- 
วเสน ติวิเธสุ  ฯ  สลีวิสุทฺธิวเสน  สุวิโสธิตกายวจีปโยคสฺส  เกวล  
จิตฺตสมาธานมตฺเตน  มหคฺคตชฺฌานานิ  ปวตฺตนฺติ  น  ปน กาย- 
วจีกมฺมาน  วิโสธนวเสน  นาป  ทุจฺจริตทุราชีวาน สมุจฺฉินฺทน- 
วเสนาติ๑  วุตฺต  วิรติวชฺชาติ ฯ๒ ปจฺเจกเมวาติ วิสุ วิสุ เอว  ฯ   
ปณฺณรสสูติ  รูปาวจรวเสน  ตีสุ  อารุปฺปวเสน  ทฺวาทสสูติ ปณฺณ- 
รสสุ ฯ อปฺปม ฺาโย น ลพฺภนฺตีติ เอตฺถ การณ วุตฺตเมว ฯ  
        ปจฺเจกเมวาติ  เอเกกาเยว  ฯ  อปปฺม ฺาน ฺหิ สตฺตา- 
รมฺมณตฺตา  วิรตีน ฺจ  วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุวิสยตฺตา  นตฺถิ  ตาสมฺป  
เอกจิตฺตุปฺปาเท  สมฺภโวติ  ฯ  โลกิยวิรตีน  เอกนฺตกุสลสภาวตฺตา  
นตฺถิ  อพฺยากเตสุ  สมฺภโวติ  วุตฺต  วิรติวชฺชิตาติ  ฯ  เตนาห  ป ฺจ  
สิกฺขาปทา  กุสลาเยวาติ  ฯ  อิตรถา  สทฺธาสติอาทโย  วิย สิยา กุสลา  
สิยา  อพฺยากตาติ  วเทยฺย  ฯ  ผลสฺส  ปน  มคฺคปฏิพิมฺพภูตตฺตา  
ทุจฺจริตทุราชีวาน  ปฏิปฺปสฺสมฺภนโต  น  จ  โลกุตฺตรวิรตีน  เอกนฺต- 
๑. สี. สมุจฺฉินฺทนปฏิปฺปสฺสมฺภนวเสนาติ ฯ  ๒. สี. วิรติวชฺชิตาติ ฯ   
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กุสลตา  ยุตฺตาติ  ตาส  ตตฺถ  อคหณ  ฯ  กามาวจรวิปากาน เอกนฺต- 
ปริตฺตารมฺมณตฺตา  อปฺปม ฺาน ฺจ  สตฺตารมฺมณตา  วิรตีนมฺป  
เอกนฺตกุสลตฺตา  วุตฺต  อปฺปม ฺา  วิรติวชฺชิตาติ  ฯ  นน ุ จ  
ป ฺตฺตาทิอารมฺมณมฺป  กามาวจรกุสล  โหตีติ  ตสฺส  วิปาเกนป  
กุสลสทิสารมฺมเณน  ภวิตพฺพ  ยถาต๑  มหคฺคตโลกุตฺตรวิปาเกหีติ  ฯ  
น  ยิทเมว  กามตณฺหาธีนสฺส  ผลภูตตฺตา  ฯ  ยถา  หิ  ทาสิยา  
ปุตฺโต  มาตรา  อิจฺฉิต  กาตุ  อสกฺโกนโฺต  สามิเกนเยว  อิจฺฉิติจฺฉิต  
กโรติ  เอว  กามตณฺหายตฺตตาย  ทาสีสทิสสฺส  กามาวจรกมฺมสฺส  
วิปากภูต  จิตฺต  เตน  คหิตารมฺมณ  อคเหตฺวา  กามตณฺหารมฺมณเมว  
คณฺหาตีติ  ฯ  ทฺวาทสธาติ  กุสลวิปากกฺริยาเภเทสุ  ปจฺเจก  จตฺตาโร  
จตฺตาโร ทฺวิกาติ๒ กตฺวา ตีสุ ทฺวาทสธา ฯ  
        อิทานิ  อิเมสุ  ปมชฌฺานิกาทีหิ  ทุติยชฺฌานิกาทีน  เภทกรธมฺเม  
ทสฺเสตุ  อนุตฺตเร  ฌานธมฺมาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  อนุตฺตเร  จิตฺเต  
วิตกฺกวิจารปติสุขวเสน  ฌานธมฺมา  วิเสสกา  เภทกา  ฯ  มชฌฺิเม  
มหคฺคเต  อปฺปม ฺา  จ  ฌานธมฺมา  จ  ปริตฺเตสุ  กามาวจเรสุ  
วิรติาณปติ  จ  อปฺปม ฺา  จ  วิเสสกา  ฯ  ตตฺถ  วิรติ  กุสเลหิ  
วิปากกฺริยาน  วิเสสกา  อปฺปม ฺา  กุสลกฺริยาหิ  วิปากาน  
าณปติ  ปน  ตีสุ  ปมยุคลาทีหิ  ทติุยยุคลาทีนนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  
ทุติเย  อสงฺขาริเกติ  ทิฏ ิวิปปยุตฺเต  อสงฺขาริเก  โลภมาเนน  ตเถว  
อ ฺสมานา  อกุสลสาธารณา  จ  เอกนูวีสติธมฺมาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
๑. ตนฺติ นิปาตมตฺตนฺติ โยชนา ฯ  ๒. สี. ทุกาติ ฯ   
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ตติเยติ  อุเปกฺขาสหคตทิฏ ิคตสมฺปยุตฺเต  อสงฺขาริเก  ฯ  จตุตฺเถติ  
ทิฏ ิวิปฺปยุตฺเต  อสงฺขาริเก  ฯ  อิสฺสามจฺเฉร  ฯเปฯ  โยเชตพฺพานิ  
ภินฺนาลมฺพนตฺตาเยวาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อธิโมกฺขสฺส นิจฺฉยาการ- 
ปฺปวตฺติโย เทฺวฬฺหกสภาเว  วิจิกิจฺฉาจิตฺเต  สมฺภโว  นตฺถีติ  อธิ- 
โมกฺขวิรหิตาติ วุตฺต ฯ  
        เอกูนวีสติ  ปมทุติยอสงฺขาริเกสุ  อฏารส  ตติยจตุตฺถ- 
อสงฺขาริเกสุ วีส  ป ฺจเม  อสงฺขาริเก  เอกวีส  ปม  ทุติย- 
สสงฺขาริเกสุ วีสติ  ตติยจตุตฺถสสงฺขาริเกสุ  ทฺวาวีส  ป ฺจเม  
สสงฺขาริเก  ปณฺณรส  โมมูหทฺวเยติ  เอว  อกุสเล  สตฺตธา   ิตาติ  
โยชนา  ฯ  สาธารณา๑ อกุสลาน สพฺเพสเมว สาธารณภูตา จตฺตาโร  
สมานา  จ  ฉนฺทปติอธิโมกฺขวชฺชิตา  อ ฺสมานา  อปเร  ทสาติ  
เอเต  จุทฺทส  ธมฺมา  สพฺพากุสลโยคิโนติ  ปวุจฺจนฺตีติ  โยชนา  ฯ  
ตถาติ  อิมินา  อ ฺสมาเน  ปจฺจามสติ  ฯ  มโนวิ ฺาณธาตุยา  
วิย  วิสิฏมนนกิจฺจาโยคโต  มนนมตฺตา๒  ธาตูติ  มโนธาตุ  ฯ อเหตุก- 
ปฏิสนฺธิยุคเลติ อุเปกฺขาสนฺตีรณทฺวเย ฯ  
        ทฺวาทส  หสนจิตฺเต  เอกาทส  โวฏพฺพนสุขสนฺตีรเณสุ  ทส  
มโนธาตุติกาเหตุกปฏิสนฺธิยุคลวเสน  ป ฺจสุ  สตฺต  ทฺวิป ฺจวิ ฺา- 
เณสูติ อฏารสาเหตุเกสุ  จิตฺตุปฺปาเทสุ  สงฺคโห  จตุพฺพิโธ  โหตีติ  
โยชนา  ฯ  เตตฺตึสวิธสงฺคหาติ๓  อนุตฺตเร  ป ฺจ  ตถา  มหคฺคเต  
กามาวจรโสภเณ  ทฺวาทส  อกุสเล  สตฺต  อเหตุก  จตฺตาโรติ  
๑. สี. สาธารณาติ ฯ  ๒. มนมตฺตาติป ทิสฺสติ ฯ  ๓. สี. เตตฺตึสวิธสงฺคโหติ ฯ   
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เตตฺตึสวิธา๑ สงฺคหา ฯ อิตฺถ ยถาวุตฺตนเยน จิตฺตาวิยุตฺตาน เจตสิกาน  
จิตฺตปริจฺเฉทวเสน  วุตฺต  สมฺปโยค ฺจ  เจตสิกราสิปริจฺเฉทวเสน  
วุตฺต  สงฺคห ฺจ  ตฺวา  ยถาโยค  จิตฺเตน  สม  เภท  อุทฺทิเส  ฯ  
สพฺพจิตฺตสาธารณา  ตาว  สตฺต  เอกูนนวุติจิตฺเตสุ  อุปฺปชฺชนโต  
ปจฺเจก  เอกูนนวุติวิธา  ปกิณฺณเกสุ  วิตกฺโก  ป ฺจป ฺาสจิตฺเตสุ  
อุปฺปชฺชนโต ป ฺจป ฺาสวิโธติอาทินา กเถยฺยาติ อตฺโถ ฯ  
        อิติ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหวณฺณนาย  
          ทุติยปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                  ตติยปริจฺเฉทวณฺณนา  
        อิทานิ  ยถาวุตฺตาน  จิตฺตเจตสิกาน  เวทนาทิวิภาคโต  ตต- 
เวทนาทิเภทภินฺนจิตฺตุปฺปาทวิภาคโต  จ  ปกิณฺณกสงฺคห  ทสฺเสตุ  
สมฺปยุตฺตา  ยถาโยคนฺติอาทิมารทฺธ  ฯ  ยถาโยค  สมฺปยุตฺตา จิตฺต- 
เจตสิกา  ธมฺมา  สภาวโต  อตฺตโน  อตฺตโน  สภาววเสน เอกูน- 
นวุติวิธมฺป  จิตฺต  อารมฺมณวิชานนสภาวสาม ฺเน  เอกวิธ สพฺพ- 
จิตฺตสาธารโณ  ผสฺโส  ผุสนภาเวน  เอกวิโธติอาทินา  เตป ฺาส  
โหนฺติ  ฯ  อิทานิ  เตส  ธมฺมาน  ยถารห  เวทนา  ฯเปฯ  วตฺถุโต  
สงฺคโห  นาม  เวทนาสงฺคหาทินามโก  ปกิณฺณกสงฺคโห จิตฺตุปฺปาท- 
วเสเนว ตตเวทนาทิเภทภินฺนจิตฺตุปฺปาทาน  วเสเนว  น  กตฺถจิ  ตวิรเหน  
นียเต อุปนียเต อาหริยตีติ อตฺโถ ฯ ตตฺถาติ เตสุ ฉสุ สงฺคเหสุ ฯ  
        สุขาทิเวทนาน  ตสหคตจิตฺตุปฺปาทาน ฺจ  วิภาควเสน  สงฺคโห  
๑. สี. เตตฺตึสวธิสงฺคโห ฯ   
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เวทนาสงฺคโห  ฯ  ทุกฺขโต  จ  สุขโต  จ  อ ฺา  อทุกฺขมสุขาติ๑  
มการาคมวเสน  ฯ  นน ุ จ  เทฺวมา  ภิกฺขเว  เวทนา  สุขา  ทุกฺขาติ  
วจนโต  เทฺว  เอว  เวทนาติ  ฯ  สจฺจ  ตมฺปน  อนวชชฺปกฺขิก  
อทุกฺขมสุข  สุขเวทนาย  สาวชฺชปกฺขิก ฺจ  ทุกฺขเวทนาย  สงฺคเหตฺวา  
วุตฺต  ฯ  ยมปฺ  กตฺถจิ  สตฺุเต๒ ยงฺกิ ฺจิ เวทยิต อิทเมตฺถ ทุกฺขสฺสาติ  
วจน  ฯ  ต  สงฺขารทุกฺขตาย  สพฺพเวทนาน  ทุกฺขสภาวตฺตา  วุตฺต  ฯ  
ยถาห  สงฺขารานิจฺจต  อานนฺท  มยา  สนฺธาย  ภาสิต  
สงฺขารวิปริณามต ฺจ  ยงฺกิ ฺจิ  เวทยิตมิทเมตฺถ  ทุกฺขสฺสาติ  ฯ  ตสฺมา  
ติสฺโสเยว  เวทนาติ  ทฏพฺพา  ฯ  เตนาห๓  ภควา  ติสฺโส  อิมา  
ภิกฺขเว  เวทนา  สุขา  ทุกขฺา  อทุกฺขมสุขาติ  ฯ  เอว  ติวิธาป  
ปเนตา  อินฺทฺริยเทสนาย  สุขินฺทฺริย  ทกฺุขินฺทฺริย  โสมนสฺสินฺทฺริย  
โทมนสฺสินฺทฺริย  อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ  ป ฺจธา  เทสิตาติ  ตวเสนาเปตฺถ  
วิภาค  ทสฺเสตุ  สุข  ทกฺุขนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ กายิกมานสิกสาตา- 
สาตเภทโต หิ  สุข  ทุกฺข ฺจ  ปจฺเจก  ทฺวิธา  วิภเชตฺวา  สุขินฺทฺริย  
โสมนสฺสินฺทฺริย  ทุกฺขินฺทฺริย  โทมนสฺสินฺทฺริยนฺติ  เทสิตา  ฯ  อุเปกฺขา  
ปน  เภทาภาวโต  อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ  เอกธาว  ฯ  ยเถว  หิ สุขทุกฺขานิ  
อ ฺถา  กายสฺส  อนุคฺคหมุปฆาต ฺจ  กโรนฺติ  อ ฺถา  มนโส  
น เอวมุเปกฺขา ตสฺมา สา เอกธาว เทสิตา ฯ เตนาหุ โปราณา  
         กายิก มานส ทุกฺข  สุข ฺโจเปกฺขเวทนา  
         เอกมานสเมเวติ  ป ฺจธินฺทฺริยเภทโตติ ฯ  
        ตตฺถ  อิฏโผฏพฺพานุภวนลกฺขณ  สุข  ฯ  
๑. โปตฺถเกสุ อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๒. นย. ส. สฬา. ๑๘/๒๖๘.  ๓. ส. สฬา. ๑๘/๒๕๕.   
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นุภวนลกฺขณ  ทุกฺข  ฯ  สภาวโต  ปริกปฺปโต  วา อิฏานุภวนลกฺขณ   
โสมนสฺส  ฯ  ตถา  อนิฏานุภวนลกฺขณ  โทมนสสฺ  ฯ มชฺฌตฺตา- 
นุภวนลกฺขณา  อุเปกฺขา  ฯ  จตุจตฺตาฬีส  ปจฺเจก โลกิยโลกุตฺตร- 
เภเทน  เอกาทสวิธตฺตา  ฯ  เสสานีติ สุขทุกฺขโสมนสฺสโทมนสฺส- 
สหคเตหิ  อวเสสานิ อกุสลโต ฉ อเหตุกโต จุทฺทส กามาวจร- 
โสภณโต  ทวฺาทส  ป ฺจมชฺฌานิกานิ  เตวีสาติ  สพฺพานิป ป ฺจ- 
ป ฺาส ฯ  
        โลภาทิเหตูน  วิภาควเสน  ตสมฺปยุตฺตาทีน๑  วเสน  จ สงฺคโห  
เหตุสงฺคโห  ฯ  เหตุโย  นาม  ฉพฺพิธา  ภวนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ เหตุภาโว  
ปน  เนส  สมฺปยุตฺตาน  สุปติฏ ิตภาวสาธนสงฺขาโต  มลูภาโว  ฯ ลทฺธ- 
เหตุปจฺจยา  หิ  ธมฺมา  วิรฬฺุหมูลา  วิย  ปาทปา  ถิรา  โหนฺติ  น  
อเหตุกา  วิย  ชลตเล เสวาลสทิสา ฯ เอว ฺจ กตฺวา เอเต มูลสทิสตาย 
มูลานีติ  จ  วุจฺจนฺติ  ฯ  อปเร  ปน  กุสลาทีน  กุสลาทิภาวสาธน  
เหตุภาโวติ  วทนฺติ  ฯ  เอว  สติ  เหตูน  อตฺตโน  กสุลาทิภาวสาธโน  
อ ฺโ  เหตุ  มคฺคิตพฺโพ  สิยา  ฯ  อถ  เสสสมฺปยุตฺตเหตุปฏิพทฺโธ  
เตส  กุสลาทภิาโว  เอวมฺป  โมมูหจิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส  เหตุโน  
อกุสลภาโว  อปฺปฏิพทฺโธ  สิยา  ฯ  อถสฺส  สภาวโต  กุสลภาโว  
สิยา  เอว  สติ  เสสเหตูนมฺป  สภาวโต  อกุสลาทภิาโวติ  เตส  
วิย  สมฺปยุตฺตธมฺมานมฺป  โส  เหตุปฏพิทฺโธ  น  สยิา  ฯ  ยทิ  จ  
เหตุปฏิพทฺโธ  กุสลาทิภาโว  ตทา  อเหตุกาน  อพฺยากตภาโว  น  
สิยาติ  อลมติปฬเนน๒  ฯ  กุสลาทิภาโว  ปน  กุสลากุสลาน โยนโิส- 
๑. กตฺถจิ ตสมฺปยุตฺตานนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. นิปฺปฬเนน ฯ   
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อโยนิโสมนสิการปฏิพทฺโธ  ฯ  ยถาห  โยนิโส ภิกขฺเว มนสิกโรโต  
อนุปฺปนฺนา  เจว  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  อุปฺปนฺนา  จ  กุสลา  
ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺตีติอาทิ๑  ฯ  อพฺยากตาน  ปน  อพฺยากตภาโว  
นิรานุสยสนฺตานปฏิพทฺโธ  กมฺมปฏิพทฺโธ  อวิปากสภาวปฏิพทฺโธ  จาติ  
ทฏพฺพ ฯ  
        อิทานิ  เหตูน  ชาติเภท  ทสฺเสตุ  โลโภ  โทโส  จาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  ปฏสินฺธาทีน  กจฺิจาน  วิภาควเสน  ตกิจฺจวนฺตาน ฺจ  
ปริจฺเฉทวเสน  สงฺคโห  กิจฺจสงฺคโห  ฯ  ภวโต  ภวสฺส  ปฏิสนฺธาน  
ปฏิสนฺธิกิจฺจ  ฯ  อวิจฺเฉทปวตฺติเหตุภาเวน  ภวสฺส  องฺคภาโว ภวงฺค- 
กิจฺจ  ฯ  อาวชฺชนกิจฺจาทีนิ  เหฏาวุตฺตวจนตฺถานุสาเรน  ยถารห  
โยเชตพฺพานิ  ฯ  อารมฺมเณ  ตตกิจฺจสาธนวเสน  อเนกกฺขตฺตุ เอกกฺขตฺตุ  
วา  ชวมานสฺส  วิย  ปวตฺติ  ชวนกิจฺจ  ฯ  ตตชวนคฺคหิตารมฺมณสฺส  
อารมฺมณกรณ  ตทารมฺมณกิจฺจ  ฯ  นพฺิพตฺตภวโต  ปริคฬน  จุติ- 
กิจฺจ  ฯ อิมานิ  ปน  กิจฺจานิ  านวเสน  ปากฏานิ  โหนฺตีติ  ตนฺทานิ  
ปเภทโต  ทสฺเสตุ  ปฏิสนฺธีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ปฏิสนฺธิยา  
าน  ปฏิสนธฺิฏาน  ฯ  กาม  ปฏิสนฺธวิินิมุตฺต  าน  นาม  นตฺถิ  
สุขคฺคหณตฺถมฺปน  สิลาปุตฺตกสฺส  สรีรนฺติอาทีสุ  วิย  อเภเทป  
เภทปริกปฺปนาติ  ทฏพฺพ  ฯ  เอว  เสเสสุป  ฯ  ทสฺสนาทีน  ป ฺจนฺน  
วิ ฺาณาน  าน  ป ฺจวิ ฺาณฏาน  ฯ  อาทิสทฺเทน  สมฺปฏิจฺ- 
ฉนฺนาทีน สงฺคโห ฯ  
๑. นย. อง. เอก. ๒๐/๑๕.   
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        ตตฺถ  จุติภวงฺคาน  อนฺตรา  ปฏิสนฺธิฏาน  ฯ  ปฏิสนฺธิอาวชฺชนาน  
ชวนาวชฺชนาน  ตทารมฺมณาวชฺชนาน  โวฏพฺพนาวชฺชนาน  กทาจิ  
ชวนจุตีน  ตทารมฺมณจุตีน ฺจ  อนฺตรา  ภวงฺคฏาน  ฯ ภวงฺค- 
ป ฺจวิ ฺาณาน  ภวงฺคชวนาน ฺจ  อนฺตรา  อาวชฺชนฏาน  ฯ  
ป ฺจทฺวาราวชฺชนสมฺปฏิจฺฉนฺนาน  อนฺตรา  ป ฺจวิ ฺาณฏาน  ฯ  
ป ฺจวิ ฺาณสนฺตีรณานมนฺตรา  สมฺปฏิจฺฉนฺนฏาน  ฯ สมปฺฏิจฺ- 
ฉนฺนโวฏพฺพนานมนฺตรา  สนฺตีรณฏาน  ฯ  สนตีฺรณชวนาน สนฺตีรณ- 
ภวงฺคาน ฺจ  อนฺตรา  โวฏพฺพนฏาน  ฯ  โวฏพฺพนตทารมฺมณาน  
โวฏพฺพนภวงฺคาน  โวฏพฺพนจุตีน  มโนทฺวาราวชฺชนตทารมมฺณาน  
มโนทฺวาราวชฺชนภวงฺคาน  มโนทฺวาราวชฺชนจุตีน ฺจ  อนฺตรา ชวนฏ- 
าน  ฯ  ชวนภวงฺคาน  ชวนจุตีน ฺจ  อนฺตรา  ตทารมฺมณฏาน  ฯ  
ชวนปฏิสนฺธนี  ตทารมฺมณปฏิสนฺธีน  ภวงฺคปฏิสนฺธีน  วา  อนฺตรา  
จุติฏาน  นาม  ฯ  เทฺว  อุเปกฺขาสหคตสนฺตีรณานิ  สุขสนฺตีรณสฺส  
ปฏิสนฺธิวสปฺปวตฺติสภาวาภาวโตติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  
ปฏาเน  อุเปกฺขาสหคต  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อุเปกฺขาสหคโต  ธมฺโม  
อุปฺปชฺชติ  น  เหตุปจฺจยาติ  เอวมาคตสฺส  อุเปกฺขาสหคตปทสฺส  
วิภงฺเค  อเหตุก  อุเปกฺขาสหคต  เอก  ขนฺธ  [ปฏิจฺจ๑ ตโย ขนฺธา  
ตโย  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  
ขนฺธา]  อเหตุกปฏิสนฺธิกขฺเณ  อุเปกฺขาสหคต  เอก  ขนฺธ  [ปฏิจฺจ๒  
ตโย  ขนฺธา  ฯเปฯ  เทฺว  ขนฺธาติ]  เอวมฺปวตฺติปฏิสนฺธิวเสน  
ปฏิจฺจนโย  อุทฺธโฏ  ฯ  ปติสหคตสุขสหคตปทวิภงเค  ปน  อเหตุก  
๑. สี....ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ อเหตุก ฯ  ๒. สี.  
... ปฏิจฺจ  เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธติ เอวมฺ... ฯ   
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ปติสหคต  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  ฯเปฯ  เทฺว  ขนฺธา  
อเหตุก  สุขสหคต  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ๑  ตโย  ขนฺธา  ฯเปฯ เทฺว  
ขนฺธาติ  ปวตฺติวเสเนว  อุทฺธโฏ  ฯ  น ปน อเหตุกปฏิสนฺธิกฺขเณติ- 
อาทินา ปฏิสนฺธิวเสน  ฯ  ตสฺมา  ยถาธมฺมสาสเน  อวจนมฺป  อภาวเมว  
ทีเปตีติ  น  ตสฺส  ปฏิสนฺธวิเสน  ปวตฺติ  อตฺถ ิ ฯ  ยตฺถ  ปน  
ลพฺภมานสฺสาป  กสฺสจิ  อวจน  ตตฺถ  การณ  อุปริ  อาวิภวิสฺสติ  ฯ  
มโนทฺวาราวชฺชนสฺส  ปรตฺิตารมฺมเณ  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ  ปวตฺตมานสฺสาป  
นตฺถิ  ชวนกจฺิจ  ตอารมฺมณรสานุภวนาภาวโตติ๒  วุตฺต อาวชฺชน- 
ทฺวยวชฺชิตานีติ  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  วุตฺต อฏกถาย ชวนฏาเน  
ตฺวาติ ฯ อิตรถา ชวน หตฺุวาติ วตฺตพฺพ สิยาติ ฯ  
        กุสลากุสลผลกฺริยาจิตฺตานีติ  เอกวีสติ  โลกิยโลกุตฺตรกุสลานิ  
ทฺวาทส  อกุสลานิ  จตฺตาริ  โลกุตฺตรผลจิตฺตานิ  อฏารส  
เตภูมิกกฺริยาจิตฺตานิ  ฯ  เอกจิตฺตกฺขณมฺป  หิ  โลกตฺุตรมคฺคาทิก  
ตสภาววนฺตตาย  ชวนกิจฺจ  นาม  ยถา  เอเกกโคจรวิสยมฺป สพฺพ ฺ- 
 ุตาณ  สกลวิสยาวโพธนสามตฺถิยโยคโต  น  กทาจิ  ตนฺนาม  
วิชหตีติ  ฯ  เอว  กิจฺจเภเทน วุตฺตาเนว ยถาสก ลพฺภมานกิจฺจ- 
คณนวเสน  สมฺปณฺเฑตฺวา  ทสฺเสตุ  เตสุ  ปนาติอาท  วุตฺต  ฯ  
ปฏิสนฺธาทโย  จิตฺตุปฺปาทา  นามกิจฺจเภเทน  ปฏิสนฺธาทีน  นามาน  
กิจฺจาน ฺจ  เภเทน  ฯ  อถวา  ปฏิสนฺธาทโย  นาม  ตนามกา  
จิตฺตุปฺปาทา  ปฏิสนฺธาทีน  กิจฺจาน  เภเทน  จุทฺทส  านเภเทน  
๑. สี. เทฺว ขนฺธา ฯเปฯ เอโก ขนฺโธติ ปวตฺติ... ฯ  ๒. สี. ตสฺส อารมฺมณ... ฯ   
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ปฏิสนฺธาทีนเยว  านาน  ปเภเทน  ทสธา  ปกาสิตาติ  โยชนา  ฯ  
เอกกิจฺจฏาน ทฺวิกิจฺจฏานติกิจฺจฏานจตุกิจฺจฏานป ฺจกิจฺจฏา- 
นานิ  จิตฺตานิ  ยถากฺกม  อฏสฏ ี  ตถา  เทฺว  จ  นว  จ  อฏ  
จ เทฺว จาติ นิทฺทิเสติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        ทฺวาราน  ทฺวารปฺปวตฺตจิตฺตาน ฺจ  ปริจฺเฉทวเสน  สงฺคโห  
ทฺวารสงฺคโห  ฯ  อาวชฺชนาทีน  อรูปธมฺมาน  ปวตฺติมุขภาวโต  ทฺวารานิ  
วิยาติ  ทฺวารานิ  ฯ  จกฺขุเมวาติ  ปสาทจกฺขุเมว  ฯ  อาวชฺชนาทนี  
มนาน  มโนเยว  วา  ทฺวารนฺติ  มโนทฺวาร  ฯ  ภวงฺคนฺติ อาวชฺช- 
นานนฺตร ภวงฺค ฯ เตนาหุ  
         สาวชฺชนมฺภวงฺคนฺตุ  มโนทฺวารนฺติ วุจฺจตีติ ฯ  
        ตตฺถาติ  เตสุ  จกฺขฺวาทิทฺวาเรสุ  จกฺขุทฺวาเร  ฉจตฺตาฬีส  
จิตฺตานิ  ยถารหมุปฺปชฺชนตีฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ป ฺจทฺวาราวชฺชนเมก  
จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  อุภยวิปากวเสน  สตฺต  โวฏวนเมก  กามาวจรชวนานิ  
จ  กุสลากุสลนิราวชฺชนกฺริยาวเสน  เอกูนตึส  ตทาลมฺพนานิ  
จ  อคหิตคฺคหเณน  อฏเวาติ  ฉจตฺตาฬีส  ฯ  ยถารหนฺติ อิฏาทิ- 
อารมฺมณโยนิโสอโยนิโสมนสิการนิรานุสยสนฺตานาทีน  อนุรูปวเสน ฯ  
สพฺพถาปติ  อาวชฺชนาทิตทาลมฺพนปริโยสาเนน  สพฺเพนป  ปกาเรน  
กามาวจราเนวาติ  โยชนา  ฯ  สพฺพถาป  จตุป ฺาส  จิตฺตานีติ  
วา  สมฺพนฺโธ  ฯ  สพฺพถาป  ตตทฺวาริกวเสน   ิตานิ  อคหิตคฺคหเณน  
จกฺขุทฺวาริเกสุ  ฉจตฺตาฬีสจิตฺเตสุ  โสตวิ ฺาณาทีน  จตุนฺน  ยคุลาน  
ปกฺเขเปน  จตุป ฺาสาติ  อตฺโถ  ฯ  จกฺขฺวาทิทฺวาเรสุ  อปฺปวตฺตนโต  
มโนทฺวารสงฺขาตภวงฺคโต  อารมฺมณนฺตรคฺคหณวเสน  อปฺปวตฺติโต   
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จ  ปฏิสนฺธาทิวเสน  ปวตฺตานิ  เอกูนวีสติ  ทฺวารวินิมุตฺตานิ  ฯ  
ทฺวิป ฺจวิ ฺาณานิ  สกสกทฺวาเร  ฉพฺพีสติมหคฺคตโลกุตฺตรชวนานิ  
มโนทฺวาเรเยว  จ  อุปฺปชชฺนโต  ฉตฺตึส  จิตฺตานิ  ยถารห สกสก- 
ทฺวารานุรูป  เอกทฺวาริกจิตฺตานิ  ฯ  ป ฺจทฺวาเรสุ สนฺตีรณตทา- 
ลมฺพนวเสน  มโนทฺวาเร  จ  ตทาลมฺพนวเสน  ปวตฺตนโต ฉทฺวาริกานิ   
เจว  ปฏิสนฺธาทิวเสน  ปวตฺติยา  ทฺวารวินิมุตฺตานิ  จ  ฯ ป ฺจ- 
ทฺวาริกานิ  จ  ฉทฺวาริกานิ  จาติ  ป ฺจฉทฺวาริกานิ ฯ ฉทฺวาริกานิ จ  
ตานิ  กทาจิ  ทฺวารวินิมุตฺตานิ  จาติ  ฉทฺวาริกวินิมุตฺตานิ  ฯ  อถวา  
ฉทฺวาริกานิ  จ  ฉทฺวาริกวินิมุตฺตานิ  จ  ฉทฺวาริกวินิมุตฺตานีติ เอกเทส- 
สรูเปกเสโส ทฏพฺโพ ฯ  
        อาลมฺพนาน๑  สรูปโต  วิภาคโต  ตตวิสยจิตฺตโต  จ  สงฺคโห  
อาลมฺพนสงฺคโห  ฯ  วณฺณวิการ  อาปชฺชมาน  รูปยติ  หทยคตภาว  
ปกาเสตีติ  รูป  ฯ  ตเทว  ทุพฺพลปุริเสน  ทณฺฑาทิ  วิย  จิตฺตเจตสิเกหิ  
อาลมฺพิยติ  ตานิ  วา  อาคนฺตฺวา  เอตฺถ  รมนฺตีติ  อาลมฺพน๒  ฯ  
รูปเมว  อารมฺมณ  รูปารมฺมณ  ฯ  สททฺิยติ  กถิยตีติ  สทฺโท  ฯ โสเยว  
อารมฺมณนฺติ  สทฺทารมฺมณ  ฯ  คนฺธยติ๓  อตฺตโน  วตฺถุ  สูเจติ  
อิทเมตฺถ  อตฺถีติ  เปสุ ฺ  กโรนฺต  วิย  โหตีติ  คนฺโธ  ฯ  โสเยว  
อารมฺมณนฺติ  คนฺธารมฺมณ  ฯ  รสนฺติ  ต  สตฺตา  อสฺสาเทนฺตีติ  
รโส  ฯ  โสเยว  อารมฺมณนฺติ  รสารมฺมณ  ฯ  ผุสยิตีติ  โผฏพฺพ  ฯ  
๑. โคจร อาลมฺพวิสยอารมฺมณโอลมฺพนลทฺทา อ ฺม ฺ เววจนา ฯ  ๒. กตฺถจิ  
โปตฺถเก อาลมฺพนนฺติ รูปารมฺมณนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. คนฺธิยตตีิป ทิสฺสติ ฯ   
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ตเทว  อารมฺมณ  โผฏพฺพารมฺมณ  ฯ  ธมฺโมเยว  อารมฺมณ ธมฺมา- 
รมฺมณ  ฯ  ตตฺถาติ  เตสุ  อารมฺมเณสุ๑  ฯ  รูปเมวาติ วณฺณายตน- 
สงฺขาต  รูปเมว ฯ สทฺทาทโยติ สทฺทายตนาทิสงฺขาตา สทฺทาทโย  
อาโปธาตุวชฺชิต  ภูตตฺตยสงฺขาต โผฏพฺพายตน ฺจ ฯ อารมฺมณ๒- 
ปสาทานิ เปตฺวา  เสสานิ  โสฬส  สขุุมรูปานิ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  
วตฺตมาน  ฯ  ฉพฺพิธมฺปติ  รูปาทิวเสน  ฉพฺพิธมฺป  ฯ  วินาสาภาวโต  
อตีตาทิกาลวเสน  น  วตฺตพฺพา  นิพฺพาน  ป ฺตฺติ  จ  กาลวินิมตฺุต  
นาม  ฯ  ยถารหนฺติ  กามาวจรชวนอภิ ฺาเสสมหคฺคตาทิชวนาน  
อนุรูปโต  ฯ  กามาวจรชวนาน ฺหิ  หสิตุปฺปาทวชฺชาน  ฉพฺพิธมฺป  
ติกาลิก  กาลวิมุตฺต ฺจ  อารมฺมณ  โหติ  ฯ  หสิตุปฺปาทสฺส ติกาลิก- 
เมว ฯ ตถาหิสฺส  เอกนฺตปริตฺตาลมฺพนต  วกฺขติ  ฯ  ทิพฺพจกฺขฺวาทิ- 
วสปฺปวตฺตสฺส ปน  อภิ ฺาชวนสฺส  ยถารห  ฉพฺพิธมฺป  ติกาลิก  
กาลวิมุตฺต ฺจ  อารมฺมณ  โหติ  ฯ  วิภาโค  ปเนตฺถ  นวมปริจฺเฉเท  
อาวิภวิสฺสตีติ  ฯ  เสสาน  ปน  กาลวิมุตฺต  อตีต ฺจ  ยถารหมาลมฺพน  
โหติ  ฯ  ทฺวาร  ฯเปฯ  สงฺขาตาน  ฉพฺพิธมฺป  อารมฺมณ  โหตีติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  ต  ปน  เนส  อารมฺมณ  น  อาวชฺชนสสฺ  วิย  เกนจิ  
อคฺคหิตเมว  โคจรภาว  คจฺฉติ  น  จ  ป ฺจทฺวาริกชวนาน  วิย  
เอกนฺตปจฺจุปฺปนฺน  นาป  มโนทฺวาริกชวนาน  วิย  ติกาลิกเมว  
อวเสเสน  กาลวินิมุตฺต  วา  นาป  มรณาสนฺนโต  ปุริมภาคชวนาน  
วิย  กมฺมกมมฺนิมิตฺตาทิวเสน  อาคมสิทฺธโวหารวินิมุตฺตนฺติ  อาห  
ยถาสมฺภว ฯเปฯ สมฺมตนฺติ ฯ  
๑. สี. รูปาทิอารมฺมเณสุ ฯ  ๒. สี. ป ฺจารมฺมณ...   
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        ตตฺถ  ยถาสมฺภวนฺติ  ตตภูมิกปฏิสนฺธิภวงฺคจุตีน ตตทฺวารคฺ- 
คหิตาทิวเสน สมฺภวานุรูปโต  ฯ  กามาวจราน ฺหิ  ปฏิสนฺธิภวงฺคาน  
ตาว  รูปาทิป ฺจาลมฺพน  ฉทฺวารคฺคหิต  ยถารห  ปจฺจุปฺปนฺนมตีต ฺจ  
กมฺม-กมฺมนิมิตฺตสมฺมตมารมฺมณ  โหติ  ตถา  จุติจิตฺตสฺส  อตีตเมว  
ธมฺมารมฺมณ  ปน  เตส  ติณฺณมฺป  มโนทฺวารคฺคหิตเมว  อตีต กมฺม- 
กมฺมนิมิตฺตสมฺมต  ตถา  รปูารมฺมณ  เอกเมว  มโนทวฺารคฺคหิต  
เอกนฺต  ปจฺจุปฺปนฺน  คตินิมิตฺตสมฺมตนฺติ  เอว  กามาวจรปฏิสนฺธาทีน  
ยถาสมฺภว  ฉทฺวารคฺคหิต  ปจฺจุปฺปนฺนมตีต ฺจ  กมมฺกมฺมนิมิตฺตคติ-  
นิมิตฺตสมฺมตมารมฺมณ  โหติ  ฯ  มหคฺคตปฏิสนฺธาทีสุ  ปน  รูปาวจราน  
ปมตติยารูปาน ฺจ  ธมฺมารมฺมณเมว  มโนทฺวารคฺคหิต  ป ฺตฺติภูต  
กมฺมนิมิตฺตสมฺมต  ตถา  ทุติยจตุตฺถารูปาน  อตีตเมวาติ  เอว  
มหคฺคตปฏิสนฺธิภวงฺคจุตีน  มโนทฺวารคฺคหิต  ป ฺตฺติภูต  อตีต  วา  
กมฺมนิมิตฺตสมฺมตเมว อารมฺมณ โหติ ฯ  
        เยภุยฺเยน  ภวนฺตเร  ฉทฺวารคฺคหิตนฺติ  พาหุลฺเลน  อตีตานนฺตร- 
ภเว มรณาสนฺนปฺปวตฺตฉทฺวาริกชวเนหิ  คหิต  ฯ  อส ฺ ีภวโต  
จุตาน ฺหิ  ปฏิสนฺธิวิสยสฺส  อนนฺตราตีตภเว  น  เกนจิ  ทฺวาเรน  คหณ  
อตฺถีติ  ตเทตฺถ  เยภุยฺยคฺคหเณน  พฺยภิจาริต  ฯ  เกวล ฺหิ กมฺมพเลเนว  
เตส  ปฏิสนธฺิยา  กมฺมนมิิตฺตาทิกมารมฺมณ  อุปฏาติ  ฯ  ตถาห ิ 
สจฺจสงฺเขเป อส ฺ ีภวโต จุตสฺส ปฏิสนฺธินิมิตฺต ปุจฺฉิตฺวา  
          ภวนฺตรกต กมฺม  ยโมกาส ลเภ ตโต  
          โหติ สา สนฺธิ เตเนว  อุปฏาปตโคจเรติ   
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เกวล  กมฺมพเลเนว  ปฏิสนฺธิโคจรสฺส  อุปฏาน  วุตฺต  ฯ  อิตรถา  
หิ  ชวนคฺคหิตสฺสาป  อารมฺมณสฺส  กมมฺพเลเนว  อุปฏาปยมานตฺตา  
เตเนวาติ  สาวธารณวจนสฺส  อธิปฺปายสุ ฺตา  อาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  นนุ  
จ  เตสมฺป  ปฏิสนฺธิโคจโร  กมฺมภเว  เกนจิ  ทฺวาเรน  คหิโต  
สมฺภวตีติ  ฯ  สจฺจ  สมฺภวติ  กมฺมกมฺมนิมิตฺตสมฺมโต  ฯ  คตินิมิตฺตสมฺมโต  
ปน  สพฺเพสมฺป  มรณกาเลเยว  อุปฏาตีติ  กุโต  ตสฺส  กมฺมภเว  
คหณสมฺภโว  ฯ  อปเจตฺถ  มรณาสนฺนปฺปวตฺตชวเนหิ  คหิตเมว  สนฺธาย  
ฉทฺวารคฺคหิตนฺติ  วุตฺต  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  อาจริเยน  อิมสฺมึเยว  
อธิกาเร ปรมตฺถวินิจฺฉเย วุตฺต  
          มรณาสนฺนสตฺตสฺส  ยโถปฏ ิตโคจร  
          ฉทฺวาเรสุ ตมารพฺภ  ปฏิสนฺธิ ภวนฺตเรติ ฯ  
        ปจฺจุปฺปนฺนนฺติอาทินา  อนาคตสฺส  ปฏิสนฺธิโคจรภาว  นิวาเรติ  ฯ  
น  หิ  ต  อตีตกมฺมกมฺมนิมิตฺตานิ  วิย  อนุภูต  นาป ปจฺจุปฺปนฺน- 
กมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺตานิ  วิย  อาปาถมาคต ฺจ  โหตีติ  ฯ กมฺมกมฺม- 
นิมิตฺตาทีน ฺจ  สรูป  สยเมว  วกฺขติ  ฯ  เตสูติ รูปาทิปจฺจุปฺปนฺนาทิ 
กมฺมาทิอาลมฺพเนสุ  วิ ฺาเณสุ  ฯ  รปูาทีสุ  เอเกก อารมฺมณ   
เอเตสนฺติ  รปูาทิเอเกกาลมฺพนานิ  ฯ  รูปาทิก  ป ฺจวิธมฺป อาลมฺพน- 
เมตสฺสาติ  รูปาทิป ฺจาลมฺพน  ฯ  เสสานีติ  ทฺวิป ฺจวิ ฺาณ-  
สมฺปฏิจฺฉนฺเนหิ  อวเสสานิ  เอกาทส  กามาวจรวิปากานิ  ฯ  สพฺพถาป  
กามาวจราลมฺพนานีติ สพฺเพนป ฉทฺวาริกฉทฺวารวิมุตฺตฉฬารมฺมณ  
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วสปฺปวตฺตากาเรน นิพฺพตฺตานิป เอกนฺตกามาวจรสภาวฉฬารมฺมณ- 
โคจรานิ ฯ 
        เอตฺถ  หิ  วิปากานิ  ตาว  สนฺตีรณาทิวเสน  รูปาทิป ฺจา- 
ลมฺพเน ปฏิสนฺธาทิวเสน  ฉฬารมฺมณสงฺขาเต  กามาวจราลมฺพเนเยว  
ปวตฺตนฺติ  ฯ  หสนจิตฺตมฺป  ปธานสารูปฏาน  ทสิฺวา  ตุสฺสนฺตสฺส  
รูปารมฺมเณ  ภณฺฑภาชนฏาเน  มหาสทฺท  สุตฺวา  เอวรูปา  
โลลุปฺปตณฺหา  เม  ปหีนาติ  ตุสฺสนฺตสฺส  สทฺทารมฺมเณ  คนฺธาทีหิ  
เจติยปูชนกาเล  ตุสฺสนฺตสฺส  คนฺธารมฺมเณ  รสสมฺปนฺน  ปณฺฑปาต  
สพฺรหฺมจารีหิ  ภาเชตฺวา  ปริภุ ฺชนกาเล  ตุสฺสนฺตสฺส  รสารมฺมเณ  
อภิสมาจาริกวตฺตปริปูรณกาเล  ตุสฺสนตฺสฺส  โผฏพฺพารมฺมเณ  
ปุพฺเพนิวาสาณาทีหิ  คหิตกามาวจรธมฺม  อารพฺภ  ตุสฺสนฺตสฺส  
ธมฺมารมฺมเณติ  เอว  ปริตฺตธมฺมปริยาปนฺเนเสฺวว  ฉสุ  อารมฺมเณสุ  
ปวตฺตติ  ฯ  ทฺวาทสากุสลอฏาณวิปฺปยุตฺตชวนวเสน  วีสติ  จิตฺตานิ  
อตฺตโน  ชฑภาวโต  โลกตฺุตรธมฺเม  อารพฺภ  ปวตฺติตุ  น  สกฺโกนฺตีติ  
นววิธโลกุตฺตรธมฺเม  วชชฺิตฺวา  เตภูมิกานิ  ป ฺตฺติ ฺจ  อารพฺภ  
ปวตฺตนฺตีติ อาห อกุสลานิ เจวาติอาทิ ฯ  
        อิเมสุ  หิ  อกุสลโต  จตฺตาโร  ทฏิ ิสมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทา  
ปริตฺตธมฺเม  อารพฺภ  ปรามสนอสฺสาทนาภินนฺทนกาเล  กามาวจรา- 
ลมฺพนา เตเนวากาเรน  สตฺตวีสติ  มหคฺคตธมฺเม  อารพฺภ  ปวตฺติย  
มหคฺคตารมฺมณา  สมฺมติธมฺเม  อารพฺภ  ปวตฺติย  ป ฺตฺตา- 
ลมฺพนา  ฯ ทฏิ ิวิปฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทาป  เตเยว  ธมเฺม  อารพฺภ  เกวล   
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อสฺสาทนาภินนฺทนวเสน  ปวตฺติย  ปฏิฆสมฺปยุตฺตา  จ ทุสฺสนวิปฺปฏ-ิ 
สารวเสน วิจิกิจฺฉาสหคโต  อนิฏงฺคมนวเสน  อุทฺธจฺจสหคโต  
วิกฺขิปนวเสน  อวูปสมวเสน  จ  ปวตฺติย  ปริตฺตมหคฺคตป ฺตฺตา- 
รมฺมโณ ฯ กสุลโต  จตฺตาโร  กฺรยิโต  จตฺตาโรติ  อฏาณ- 
วิปฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทา เสกฺขปุถุชฺชนขีณาสวาน อสกฺกจฺจทานปจฺจ- 
เวกฺขณธมฺมสฺสวนาทีสุ ปริตฺตธมฺเม  อารพฺภ  ปวตฺตกาเล๑  กามา- 
วจราลมฺพนา อติปคุณชฺฌานปจฺจเวกฺขณกาเล มหคฺคตารมฺมณา  
กสิณนิมิตฺตาทีสุ ปริกมฺมาทิกาเล ป ฺตฺตารมฺมณาติ ทฏพฺพ ฯ  
        อรหตฺตมคฺคผลวชฺชิตาลมฺพนานิ เสกฺขปุถุชฺชนสนฺตาเนเสฺวว  
ปวตฺตนโต  ฯ  เสกฺขาป  หิ  เปตฺวา  โลกิยจิตฺต อรหตฺตมคฺคผล- 
สงฺขาต ปาฏิปุคฺคลิก  จิตฺต  ชานิตุ  น  สกฺโกนฺติ  อนธิคตตฺตา  ตถา  
ปุถุชชฺนาทโยป  โสตาปนฺนาทีน  ฯ  เสกฺขาน  ปน  อตฺตโน มคฺค- 
ผลปจฺจเวกฺขเณสุ  ปรสนตฺานคตมคฺคผลารมฺมณาย  อภิ ฺาย ปริ- 
กมฺมกาเล  อภิ ฺาจิตฺเตเนว  มคฺคผลาน  ปริจฺฉินฺทนกาเล  จ อตฺตโน  
อตฺตโน  สมานาน  เหฏ ิมาน ฺจ  มคฺคผลธมฺเม  อารพฺภ  กุสลชวนาน  
ปวตฺติ  อตฺถีติ  อรหตฺตมคฺคผลสฺเสว  ปฏิกฺเขโป  กโต  ฯ กามาวจร- 
มหคฺคตป ฺตฺตินิพฺพานานิ  ปน  เสกฺขปุถุชฺชนาน สกฺกจฺจทานปจฺจ- 
เวกฺขณธมฺมสฺสวนสงฺขารสมฺมสนกสิณปริกมฺมาทีสุ ตตทารมฺมณิก- 
อภิ ฺาน  ปริกมฺมกาเล  โคตฺรภูโวทานกาเล  ทิพฺพจกฺขฺวาทีหิ รูป- 
วิชานนาทิกาเล  จ  กุสลชวนาน  โคจรภาว  คจฺฉนฺติ  ฯ  สพฺพถาป  
สพฺพาลมฺพนานีติ กามาวจรมหคฺคตสพฺพโลกุตฺตรป ฺตฺติวเสน  
๑. สี. ปวตฺติ... ฯ   
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สพฺพถาป  สพฺพาลมฺพนานิ  ฯ  น  ปน  อกุสลาทโย  วิย ปเทส- 
สพฺพาลมฺพนานีติ  อตฺโถ  ฯ  กรฺิยาชวนานมฺหิ๑ สพฺพ ฺ ุตาณาทิ- 
วสปฺปวตฺติย  โวฏพฺพนสฺส จ ตปุเรจาริกวสปฺปวตฺติย ฺจ๒ น  กิ ฺจิ   
อโคจร  นาม  อตฺถ ิ ฯ  ปมตติยารูปาลมฺพนตฺตา  อรูเปสุ ทุติย- 
จตุตฺถานิ  มหคฺคตาลมฺพนานิ  ฯ  เสสานิ  ฯเปฯ  ลมฺพนานีติ ปณฺณรส  
รูปาวจรานิ  ปมตติยารูปานิ  จาติ  เอกวีสติ  กสณิาทิป ฺตฺตีสุ  
ปวตฺตนโต  ป ฺตฺตารมฺมณานิ  ฯ  เตวีสติกามาวจรวิปากป ฺจ-  
ทฺวาราวชฺชนหสนวเสน  ป ฺจวีสติ  จิตฺตานิ  ปริตฺตมฺหิ กามาวจรา- 
ลมฺพเนเยว  ภวนฺติ  ฯ  กามาวจร ฺหิ  มหคฺคตาทโย อุปาทาย  
มนฺทานุภาวตาย  ปริโต๓  อตฺต  ขณฺฑิต  วิยาติ  ปรตฺิต ฯ ฉ จิตฺตานิ  
มหคฺคเตเยวาติอาทินา สพฺพตฺถ สาวธารณโยชนา ทฏพฺพา ฯ  
        วตฺถุวิภาคโต  ตพฺพตฺถุกจิตฺตปริจฺเฉทวเสน  จ  สงฺคโห วตฺถุ- 
สงฺคโห  ฯ  วสนฺติ  เอเตสุ  จิตฺตเจตสิกา  ตนฺนิสฺสยตฺตาติ วตฺถูนิ ฯ  
กามโลเก๔  สพฺพานิป  ลพฺภนฺติ  ปริปุณฺณินฺทฺริยสฺส  ตตฺเถว อุป- 
ลพฺภนโต  ฯ  ปสทฺเทน  ปเนตฺถ  อนฺธพธิราทิวเสน  เกส ฺจิ  อสมฺภว  
ทีเปติ  ฯ  ฆานาทิตฺตย  นตฺถิ  พฺรหฺมาน  กามวิราคภาวนาวเสน คนฺธ- 
รสโผฏพฺเพสุ  วิรตฺตตาย  ตพฺพิสยปสาเทสุป  วิราคสพฺภาวโต  ฯ พุทฺธ- 
ทสฺสนธมฺมสฺสวนาทิอตฺถมฺปน  จกฺขุโสเตสุ  อวิรตฺตภาวโต จกฺขฺวาทิ- 
ทฺวย  ตตฺถ  อุปลพฺภติ  ฯ  อรูปโลเก  สพฺพานิ  ฉ  วตฺถูนิ  น  
สวิชฺชนฺติ  อรูปน  รูปวิราคภาวนาพเลน  ตตฺถ  สพฺเพน  สพฺพ รปูปฺ- 
ปวตฺติยา อภาวโต ฯ  
๑. กฺริยาชวนาน ฺหีติ ภเวยฺย ฯ  ๒. สี. ตต... ฯ  ๓. สี. ปริ สมนฺตโต ฯ  
๔. สี. ตานิ กาม... ฯ   
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        ป ฺจวิ ฺาณาเนว  นิสฺสตฺตนิชฺชีวตฺเถน  ธาตุโยติ ป ฺจ- 
วิ ฺาณธาตุโย  มนนมตฺตา  ธาตุ  มโนธาตุ  ฯ  มโนเยว วิสิฏ- 
วิชานนกิจฺจโยคโต  วิ ฺาณ  นิสฺสตฺตนิชฺชีวตฺเถน  ธาตุ  จาติ  
มโนวิ ฺาณธาตุ  มนโส  วิ ฺาณธาตูติ  วา  มโนวิ ฺาณธาตุ  ฯ  
สา  หิ  มนโตเยว  อนนฺตรปจฺจยโต  สมฺภูย มนโสเยว ปจฺจยภูตาติ๑  
มนโส  สมฺพนฺธินี  โหติ  ฯ  สนฺตีรณตฺตยสฺส  อฏมหาวิปากาน ปฏิฆ- 
ทฺวยสฺส  ปมมคฺคสฺส  หสิตุปฺปาทสฺส  ปณฺณรสรปูาวจราน ฺจ  วเสน  
ปวตฺตา  ยถาวุตฺตมโนธาตุวิ ฺาณธาตูหิ๒  อวเสสา มโนวิ ฺาณ- 
ธาตุสงฺขาตา  จ  ตึสธมฺมา  น เกวล มโนธาตุเยว ตถา หทย นิสฺสา- 
เยว  ปวตฺตนฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  สนฺตีรณมหาวิปากานิ  หิ เอกาทส- 
ทฺวาราภาวโต  กิจฺจาภาวโต จ อารุปฺเป น อุปฺปชชฺนฺติ ฯ ปฏิฆสฺส  
อนีวรณาวตฺถสฺส  อภาวโต  ตสหคตจิตฺตทฺวย  รูปโลเกป  นตฺถ ิ ฯ  
ปเคว  อารุปฺเป  ฯ  ปมมคฺโคป ปรโตโฆสปจฺจยาภาเวน๓  สาวกาน  
อนุปฺปชฺชนโต  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธาน  จ  มนุสฺสโลกโต  อ ฺตฺถ อนิพฺ- 
พตฺตนโต  ฯ  หสนจิตฺต ฺจ  กายาภาวโต  รูปาวจรานิ  อรูปน รูปวิราค 
ภาวนาวเสน  ตทารมฺมเณสุ  ฌาเนสุป  วิรตฺตภาวโต  อรูปภเวน  
อุปฺปชฺชนฺตีติ  สพฺพานิป  เอตานิ  เตจตตาฬีสจิตฺตานิ๔ หทย นิสฺสาเยว  
ปวตฺตนฺติ  ฯ  ป ฺจรูปาวจรโต๕  อวเสสานิ  ทฺวาทสโลกิยกุสลานิ  
ปฏิฆทฺวยโต  อวเสสานิ  ทสากุสลานิ ป ฺจทฺวาราวชฺชนหสนรปูา- 
วจรกฺริยาหิ อวเสสานิ  เตรสกฺริยาจิตฺตานิ  ปมมคฺคโต  อวเสสานิ  
๑. สี. อนนฺตรปจฺจยภูตาติ ฯ  ๒. สี....ป ฺจวิ ฺาณธาตูหิ ฯ  ๓. อิมสฺมึ าเน  
อลุตฺตสมาโส กโต ฯ  ๔. สี. เตตฺตึส... ฯ  ๕. สี....วจรกุสลโต ฯ   
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สตฺตานุตฺตรานิ  จาติ  อิเมส  วเสน  เทฺวจตฺตาฬีสวิธา มโนวิ ฺาณ- 
ธาตุสงฺขาตา  ธมฺมา  ป ฺจโวการภววเสน  หทย  นสิฺสาย วา  
จตุโวการภววเสน อนิสฺสาย วา ปวตฺตนฺติ ฯ  
        กาเม  ภเว  ฉวตฺถุนิสฺสิตา  สตฺต  วิ ฺาณธาตุโย  ฯ  รูเป  
ภเว  ติวตฺถุนิสฺสิตา  ฆานวิ ฺาณาทิตฺตยวชฺชิตา  จตุพฺพิธา วิ ฺาณ- 
ธาตุโย  ฯ  อารุปฺเป  ภเว  อนิสฺสิตา  เอกา  มโนวิ ฺาณธาตุ  
มตาติ  โยชนา  ฯ  กามาวจรวิปากป ฺจทฺวาราวชฺชนปฏิฆทฺวย- 
หสนวเสน สตฺตวีสติ  กามาวจรานิ  ปณฺณรส  รูปาวจรานิ  
ปมมคฺโคติ  เตจตฺตาฬีส  นิสฺสาเยว  ชายเร  ตโตเยวาวเสสา  
อารุปฺปวิปากวชฺชิตา  เทฺวจตฺตาฬีส  นสิฺสาย  อนิสฺสาย  จ  ชายเร  
ปาการูปา จตฺตาโร อนิสฺสิตาเยว ชายเรติ๑ สมฺพนฺโธ ฯ  
        อิติ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหวณฺณนาย  
          ตติยปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                  จตุตฺถปริจฺเฉทวณฺณนา  
        อิจฺเจว  ยถาวุตฺตนเยน  จิตฺตุปฺปาทาน  จตุนฺน  ขนฺธาน  อุตฺตร  
เวทนาสงฺคหาทิวิภาคโต  อุตฺตม  ปเภทสงฺคห  กตฺวา  ปุน กามา- 
วจราทีน  ติณฺณ  ภูมีน  ทฺวิเหตุกาทิปุคฺคลาน ฺจ  เภเทน  ลกขิฺต อิท  
เอตฺตเกหิ  ปร  อิมสฺส  อนนฺตร  เอตฺตกานิป  จิตฺตานีติ  เอว ปุพฺพา- 
ปรจิตฺเตหิ  นิยามิต  ปฏิสนฺธิปวตฺตีสุ  จิตฺตุปฺปาทาน  ปวตฺติสงฺคห  
นาม  ตนามก  สงฺคห  ยถาสมฺภวโต  สมาเสน  ปวกฺขามีติ  โยชนา  ฯ  
๑. สี. ชายเรตนิ ทิสฺสติ ฯ   
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วตฺถุทฺวาราลมฺพนสงฺคหา  เหฏา  กถติาป  ปริปุณฺณ  กตฺวา ปวตฺติ- 
สงฺคห  ทสฺเสตุ  ปุน  นิกขิฺตฺตา  ฯ  วิสยาน  ทฺวาเรสุ  วิสเยสุ จ  
จิตฺตาน  ปวตฺติ  วิสยปฺปวตฺติ  ฯ  ตตฺถาติ  เตสุ  ฉสุ  ฉกฺเกสุ  ฯ  
จกฺขุทฺวาเร  ปวตฺตา  วีถิจิตฺตปรมฺปรา  จกฺขุทฺวารวีถีติอาทินา ทฺวาร- 
วเสน  จกฺขุวิ ฺาณสมฺพนฺธินี  วีถ ิ เตน  สห  เอกาลมฺพนเอก-  
ทฺวาริกตาย  สหจรณภาวโต  จกฺขุวิ ฺาณวีถีติอาทินา  วิ ฺาณ- 
วเสน วา  วีถนี  นามโยชนา  กาตพฺพาติ  ทสฺเสตุ  จกฺขุทวารวีถีติ 
อาทิ วุตฺต  ฯ  อติมหนฺตนฺติอาทีสุ  ฯ  เอกจิตฺตกฺขณาตีต  หุตฺวา  
อาปาถ  อาคต  โสฬสจิตฺตกฺขณายุก  อติมหนฺต  นาม  ฯ ทฺวิตฺติ- 
จิตฺตกฺขณาตีต  [๑]  ปณฺณรสจุทฺทสจิตฺตกฺขณายุก  มหนฺต  นาม  ฯ  
จตุจิตฺตกฺขณโต  ปฏาย  ยาวนวจิตฺตกฺขณาตีต  หุตฺวา เตรส- 
จิตฺตกฺขณโต  ปฏาย  ยาวอฏจิตฺตกฺขณายุก  ปริตฺต  นาม  ฯ ทส- 
จิตฺตกฺขณโต  ปฏาย  ยาวปณฺณรสจิตฺตกฺขณาตีต  [๒] สตฺตจิตฺตกฺขณโต  
ปฏาย  ยาวทฺวิจิตฺตกฺขณายุก  อติปริตฺต  นาม  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  
วกฺขติ เอกจิตฺตกฺขณาตีตานีติอาทิ ฯ วิภูต ปากฏ อวิภูตมปากฏ ฯ  
        กถนฺติ  เกน  ปกาเรน  ฯ  อติมหนฺตาทิวเสน  วิสยววตฺถานนฺติ  
ปุจฺฉิตฺวา  จตฺตกฺขณวเสน  ต  ปกาเสตุ  อุปฺปาท ิตีติอาทิมารทฺธ  ฯ  
อุปฺปชฺชนมปฺุปาโท  อตฺตปฏิลาโภ  ฯ  ภ ฺชน  ภงฺโค  สรูปวินาโส  ฯ  
อุภินฺน  เวมชเฺฌ  ภงฺคาภิมุขปฺปวตฺติ   ิติ  นาม  ฯ  เกจิ  ปน  
จิตฺตสฺส   ิติกฺขณ  ปฏิเสเธนฺติ  ฯ  อย ฺหิ  เนส  อธิปฺปาโย  ฯ  
จิตฺตยมเก  อุปฺปนฺน  อุปปฺชฺชมานนฺติ  เอวมาทิปทาน  วิภงฺเค  
๑-๒. สี. เอตฺถนฺตเร หุตวฺาติ ทิสฺสติ ฯ   
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ภงฺคกฺขเณ  อุปฺปนฺน  โน  จ  อุปฺปชฺชมาน  อุปฺปาทกฺขเณ  อุปฺปชฺชมาน  
โน  จ  อุปฺปนฺนนฺติอาทินา๑  ภงฺคุปฺปาทาว  กถิตา  ฯ น  ิติกฺขโณ ฯ  
ยทิ  จ  จิตฺตสฺส   ิติกฺขโณป  อตฺถ ิ  ิติกฺขเณ  ภงฺคกฺขเณ  จาติ  
วตฺตพฺพ  สิยา  ฯ  อถ  มต  อุปฺปาโท  ป ฺายติ  วโย  จ  
ป ฺายติ   ิตสฺส  อ ฺถตฺต  ป ฺายตีติ  สุตฺตนฺตปาโต  
 ิติกฺขโณ  อตฺถีติ  ฯ  ตตฺถาป  เอกสฺม ึ ธมฺเม  อ ฺถตฺตสฺส  
อนุปฺปชฺชนโต  ป ฺาณวจนโต  จ  ปพนฺธฏ ิติเยว  อธิปฺเปตา  น  
จ  ขณฏ ิติ  ฯ  น  จ  อภิธมฺเม  ลพฺภมานสฺส  อวจเน  การณ อตฺถิ ฯ  
ตสฺมา  ยถาธมฺมสาสเน  อวจนมฺป  อภาวเมว  ทีเปตีติ  ฯ  ตตฺถ  
วุจฺจเต  ฯ  ยเถว  ห ิ เอกธมฺมาธารภาเวป  อุปฺปาทภงฺคาน  อ ฺโ  
อุปฺปาทกฺขโณ  อ ฺโ  ภงฺคกฺขโณติ  อุปฺปาทาวตฺถาย  ภินฺนา  
ภงฺคาวตฺถา  อิจฺฉิตา  อิตรถา  หิ  อ ฺโเยว  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ  
อ ฺโ  นิรุชฌฺตีติ  อาปชฺเชยฺย  เอวเมว  อุปฺปาทภงฺคาวตฺถาหิ  
ภินฺนา  ภงฺคาภิมุขาวตฺถาป  อิจฺฉิตพฺพา  ฯ  สา   ิติ  นาม ฯ ปาลิยมฺปน  
วิเนยฺยชฺฌาสยานุโรธโต นยทสฺสนวเสน สา น วุตฺตา ฯ  
        อภิธมฺมเทสนาป  หิ  กทาจิ  วิเนยฺยชฺฌาสยานุโรเธน  ปวตฺตติ  ฯ  
ยถา  รูปสฺส  อุปฺปาโท  อุปจโย  สนฺตตีติ  ทฺวิธา  ภินฺทิตฺวา  
เทสิโต  ฯ  สตฺุเต๒  จ  ตีณีมานิ  ภิกฺขเว  สงฺขตสฺส สงฺขตลกฺขณานิ  
กตมานิ  ตีณิ  อุปฺปาโท  ป ฺายติ  วโย  ป ฺายติ   ิตสฺส  
อ ฺถตฺต  ป ฺายตีติ  เอว  สงฺขตธมฺมสฺเสว  ลกขฺณทสฺสนตฺถ  
อุปฺปาทาทีน  วุตฺตตฺตา  น  สกฺกา  ปพนฺธสฺส  ป ฺตฺติสภาวสฺส  
๑. สี. อุปฺปนฺน ฺเจว อุปฺปชฺชมาน ฺจ ฯ อภิ. ยมก. ๓๙/๒๘ เอวเมว ทิสฺสติ ฯ  
๒. องฺ. ติก. ๒๐/๑๙๒ ฯ   
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อสงฺขตสฺส   ิติ  ตตฺถ  วุตฺตาติ  วิ ฺาตุ  ฯ  อุปสคฺคสฺส  จ  
ธาตฺวตฺเถเยว  ปวตฺตนโต  ป ฺายตีติ  เอตสฺส  วิ ฺายตีติ  
อตฺโถ  ฯ  ตสฺมา  น  เอตฺตาวตา  จิตฺตสฺส   ิติกฺขโณ  ปฏิพาหิตุ  
ยุตฺโตติ  สุวุตฺตเมต  อุปฺปาท ิติภงฺควเสนาติ  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  
วุตฺต  อฏกถายมฺป  เอเกกสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาท ิติภงฺควเสน  
ตโย ตโย ขณาติ ฯ  
        อรูป  ลหุปริณาม  รปู  ครุปริณาม  คาหกคเหตพฺพภาวสฺส  
ตตขณวเสน  นิปฺปชชฺนโตติ  อาห  ตานีติอาทิ  ฯ  ตานีติ  ตาทิสานิ  ฯ 
สตฺตรสนฺน  จิตฺตาน  ขณานิ  วิย  ขณานิ  สตฺตรสจิตฺตกฺขณานิ  ฯ  ตานิ  
จิตฺตกฺขณานิ  สตฺตรสาติ  วา  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิสุ  วิสุ  ปน  เอกป ฺาส  
จิตฺตกฺขณานิ  โหนฺติ  ฯ  รปูธมฺมานนฺติ  วิ ฺตฺติลกฺขณตฺตยรูป๑- 
วชฺชิตาน  รปูธมฺมาน  ฯ  วิ ฺตฺติทฺวย ฺหิ  เอเกกจิตฺตกฺขณายุก  ฯ  
ตถาหิ  ต  จิตฺตานุปริวตฺติธมฺเมสุ  วุตฺต  ฯ  ลกฺขณรูเปสุ  จ  ชาติ  
เจว  อนิจฺจตา  จ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทภงฺคกฺขเณหิ  สมานายุกา  ฯ  
ชรตา ปน เอกูนป ฺาสจิตฺตกฺขณายุกา ฯ เอว ฺจ กตฺวา วทนฺติ  
         ต สตฺตรสจิตฺตายุ  วินา วิ ฺตฺติลกฺขณนฺติ ฯ  
        เกจิ  ปน  ปฏิจฺจ  สมุปฺปาทฏกถาย  เอตฺตาวตา  เอกาทส  
จิตฺตกฺขณา  อตีตา  โหนฺติ  อถาวเสสป ฺจจิตฺตกฺขณายุเกติ  วจนโต  
โสฬส  จิตฺตกฺขณานิ  รูปธมฺมานมายู  อุปฺปชฺชมานเมว  หิ  รูป ภวงฺค- 
จลนสฺส  ปจฺจโย  โหตีติ  วทนฺติ  ฯ  ตยิทมสาร  ปฏิสนฺธิจิตฺเตน  
สหุปฺปนฺน  รปู  ตโต  ปฏาย  สตฺตรสเมน  สทฺธึ นริุชฺฌติ ปฏิสนฺธิ- 
จิตฺตสฺส  ิติกฺขเณ  อุปฺปนฺน  อฏารสมสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ นิรุชฌฺตีติ 
๑. กตฺถจิ วิ ฺตติลกฺขณรูปวชฺชานนฺติ ทิสฺสติ. ฯ   
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อาทินา  อฏกถายเมว สตฺตรสจิตฺตกฺขณสฺส อาคตตฺตา ฯ ยตฺถ ปน  
โสฬสจิตฺตกฺขณาเนว  ป ฺายนฺติ  ตตฺถ  จิตฺตปฺปวตฺติยา ปจฺจยภาว- 
โยคฺยกฺขณวเสน  นโย นีโต ฯ เหฏ ิมโกฏิยา หิ เอกจิตฺตกฺขณมฺป  
อติกฺกมนฺตสฺสาป รูปสฺส อาปาถคมนสามตฺถิยนฺติ ฯ อลมติวิวาเทน๑ ฯ  
        เอกจิตฺตสฺส  วิย  ขณ  เอกจิตฺตกฺขณ  ฯ  ต  อตีต  เอเตส  
เอตานิ  วา  ต  อตีตานีติ  เอกจิตฺตกฺขณาตีตานิ  ฯ  อาปาถมาคจฺฉนฺตีติ  
รูปสทฺทาลมฺพนานิ  สกสกฏาเน  ตฺวาว  โคจรภาว  คจฺฉนฺตีติ  
อาโภคานุรูป  อเนกกลาปคตานิ  อาปาถมาคจฺฉนฺติ  ฯ  เสสานิ  ปน  
ฆานาทินิสฺสเยสุ  อลีนาเนว  วิ ฺาณุปฺปตฺติการณานีติ เอเกกกลาป- 
คตานิป  อาปาถมาคจฺฉนฺติ  ฯ  เอเกกกลาปคตาป หิ ปสาทา  
วิ ฺาณสฺส  อาธารภาว  คจฺฉนฺติ  ฯ  เต  ปน  ภวงฺคจลนสฺส  
อนนฺตรปจฺจยภูเตน  ภวงฺเคน  สทฺธึ  อุปฺปนฺนา  ฯ  อาวชฺชเนน  สทฺธึ  
อุปฺปนฺนาติ  อปเร  ฯ  ทฺวิกฺขตฺตุ  ภวงฺเค  จลิเตติ  วิสทิสวิ ฺาณุปฺปตฺติ-  
เหตุภาวสงฺขาตจลนภาเวน๒  ปุริมคหิตารมฺมณสฺมึเยว ทฺวิกฺขตฺตุ ภวงฺเค  
ปวตฺเต  ฯ  ป ฺจสุ  หิ  ปสาเทสุ  โยคฺยเทสาวตฺถานวเสน  อารมฺมเณ  
ฆฏิเต  ปสาทฆฏนานุภาเวน  ภวงฺคสนฺตติ  โวจฺฉิชฺชมานา  สหสา  
อโนจฺฉิชฺชิตฺวา  ยถา  เวเคน  ธาวนฺโต  าตุกาโมป  ปุริโส เอก- 
ทฺวิปทวาเร  อติกฺกมิตฺวาว  ติฏติ  เอว  ทฺวิกฺขตฺตุ อุปฺปชฺชิตฺวา- 
โวจฺฉิชฺชติ๓  ฯ  ตตฺถ  ปมจิตฺต ภวงฺคสนฺตตึ จาเลนฺต วิย อุปฺปชฺช- 
ตีติ  ภวงฺคจลน  ทุติย  ตสสฺา อุปฺปจฺฉิชฺชนากาเรน๔ อุปฺปชฺชนโต  
๑. สี. อลมติวิตฺถาเรน ฯ  ๒. สี. สทิส...ภวงฺคจลนวเสน ฯ  ๓. อุปฺปชฺชิตฺวาว  
โอจฺฉิชฺชตีติ ปทจฺเฉโท ฯ  ๔. สี. ตสฺส โอจฺฉิชฺชนากาเรน ฯ   
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ภวงฺคุปจฺเฉโทติ  โวหรนติฺ  ฯ  อิธ  ปน  อวิเสเสน  วุตฺต  ทฺวิกฺขตฺตุ  
ภวงฺเค จลิเตติ ฯ  
        นน ุ จ  รูปาทินา  ปสาเท  ฆฏิเต  ตนิสฺสิตสฺเสว  จลน  ยุตฺต  
กถ  ปน  หทยวตฺถุนิสฺสิตสฺส  ภวงฺคสฺสาติ  ฯ  สนตฺติวเสน เอกา- 
พทฺธตฺตา  ฯ  ยถา  หิ  เภริยา เอกสฺมึ ตเล  ิตสกฺขราย มกฺขิกาย  
นิสินฺนาย  อิตรสฺมึ  ตเล  ทณฺฑาทินา ปหเต อนุกฺกเมน เภริจมฺม- 
วรตฺตาทีน จลเนน  สกฺขราย๑  จลิตาย  มกฺขิกาย  อุปฺปติตฺวา  คมน  
โหติ  เอวเมว  รูปาทินา  ปสาเท  ฆฏิเต  ตนฺนิสฺสเยสุ  มหาภูเตสุ  
จลิเตสุ  อนุกฺกเมน  ตสมฺพนฺธาน  เสสรูปานมฺป  จลเนน  หทยวตฺถุมฺหิ  
จลิเต ตนฺนิสฺสิตสฺส ภวงฺคสฺส จลนากาเรน ปวตฺติ โหตีติ ฯ วุตฺต ฺจ  
          ฆฏิเต อ ฺวตฺถุมฺหิ  อ ฺนิสฺสิตกมฺปน  
          เอกาพทฺเธน โหตีติ  สกฺขโรปมยา๒ วเทติ ฯ  
        ภวงฺคโสตนฺติ  ภวงฺคปฺปวาห  ฯ  อาวชฺเชนฺตนฺติ  กินฺนาเมตนฺติ  
วทนฺต  วิย  อาโภค  กุรุมาน  ฯ  ปสฺสนฺตนฺติ  ปจฺจกฺขโต  เปกฺขนฺต  ฯ  
นนุ  จ  จกฺขุนา  รูป  ทิสวฺาติ  วจนโต  จกฺขุนฺทฺริยเมว  ทสฺสนกจฺิจ  
สาเธติ  น  วิ ฺาณนฺติ  ฯ  น  ยิทเมว  รูปสฺส  อนธฺภาเวน รูปทสฺสเน  
อสมตฺถภาวโต  ยท ิ จ  ต  รูป  ปสฺสติ  ตถา สติ อ ฺวิ ฺาณ- 
สมงฺคิโนป รูปทสฺสนปฺปสงฺโค  สิยา  ฯ  ยท ิ เอว  วิ ฺาณ  ต  ทสฺสน- 
กิจฺจ สาเธติ๓  วิ ฺาณสฺส  อปฺปฏิพทฺธตฺตา  อนฺตริตรูปสฺสาติ  ทสฺสน  
สิยา  ฯ  โหติ ๔  อนฺตริตสฺสาป  ทสฺสน  ยสฺส  ผลกิาทิติโรหิตสฺส อาโลก- 
๑. อ ฺตฺถ สกฺขโรติ ขุทฺทกเสโลติ อตฺโถ ฯ อิธ ปน สกฺขราติ คุฬวิกตีติ อตฺโถ ฯ  
๒. โยชนาย สกฺขโรปมายาติ วตฺตพฺเพ...มชฺเฌ อาการสฺส รสฺส กตฺวา สกขฺโรปมยาติ  
วุตฺตนฺติ วุตฺต ฯ  ๓. สี. วิ ฺาณสฺส ต กิจฺจ สาเธติ ฯ  ๔. สี. โหตุ ฯ   
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ปฏิพทฺโธ  นตฺถิ  ฯ  ยสฺส  ปน  กุฑฺฑาทิอนฺตริตสฺส อาโลกปฏิพทฺโธ  
อตฺถิ  ตตฺถ  ตปฺปจฺจยาภาวโต  วิ ฺาณ  นุปฺปชชฺตีติ  น  ตสฺส  
จกฺขุวิ ฺาเณน  คหณ  โหติ  ฯ  จกฺขุนาติ  ปเนตฺถ  เตน  ทฺวาเรน  
การณภูเตนาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อถวา  นสิฺสิตกิริยา  นิสฺสยปฏิพทฺธาติ  
วุตฺตา ยถา ม ฺจา อุกฺกุฏ ึ กโรนฺตีติ ฯ  
        สมฺปฏิจฺฉนฺตนฺติ  ตเมว  รูป  ปฏคฺิคณฺหนฺต  วิย  ฯ  สนฺตีรยมานนฺติ  
ตเมว๑  สุฏ ุ สลฺลกฺเขนฺต วิย ฯ โยนโิสมนสิการวเสน ลทฺโธ ปจฺจโย  
เอเตนาติ  ลทฺธปจฺจย  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  ชวนนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ มุจฺฉามรณา- 
สนฺนกาเลสุ  ฉปฺป ฺจป ชวนานิ ปวตฺตนฺตีติ อาห เยภุยฺเยนาติ ฯ  
ชวนานุพนฺธานีติ  ปฏิโสตคามินาว  นทีโสโต  วิย  กิ ฺจิ  กาล  ชวน  
อนุคตานิ  ฯ  ตสฺสชวนสฺสอารมฺมณอารมฺมณเมเตสนฺติตทารมฺมณานิ  
พฺรหฺมสโรติอาทีสุ  วิย  มชฺฌปทโลปวเสน  ฯ  ตทารมฺมณานิ  จ  
ตานิ  ปากานิ  เจติ  ตทารมฺมณปากานิ  ฯ  ยถารหนฺติ อารมฺมณชวน- 
สตฺตานุรูป  ฯ  ตถา  ปวตฺตึ  ปน  สยเมว  ปกาสยิสสฺติ  ฯ ภวงฺค- 
ปาโตวาติ  วีถิจิตฺตวเสน  อปฺปวตฺติตฺวา  จิตฺตสฺส ภวงฺคปาโต วิย ฯ  
ภวงฺควเสน  อุปฺปตฺตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  เอตฺถ  จ  วีถจิิตฺตปฺปวตฺติยา  
สุขคฺคหณตฺถ อมฺโพปมาทิมาหรนฺติ ฯ ตตฺรีท อมฺโพปมามตฺต ฯ  
        เอโก  กริ  ปรุิโส  ผลติมฺพรุกฺขมูเล  สสีส  ปารปุตฺวา นิทฺทา- 
ยนฺโต อาสนฺเน  ปติตสฺส  เอกสฺส  อมพฺผลสฺส  สทเฺทน  ปพุชฺฌตฺิวา  
๑. สี. ตเมว รูป วีมสนฺต วิย ฯ ววตฺถเปนฺตนตฺิ ตเมว รูป สุฏ ุ... ฯ   
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สีสโต  วตฺถ  อปเนตฺวา  จกฺขุ  อุมฺมิลิตฺวา  ทิสฺวาว  ต  คเหตฺวา  
มทฺทิตฺวา  อุปสิงฺฆิตฺวา  ปกฺกภาว  ตฺวา  ปริภุ ฺชิตฺวา  มุขคต  สห  
เสมฺเหน  อชฺโฌหริตฺวา  ปุน  ตตฺเถว  นิทฺทายติ  ฯ  ตตฺถ  ตสฺส  
ปุริสสฺส  นิททฺายนกาโล  วิย  ภวงฺคกาโล  ฯ  ผลสสฺ  ปติตกาโล  
วิย  อารมฺมณสฺส  ปสาทฆฏนกาโล  ฯ  ตสฺส  สทฺเทน  ปพุชฌฺนกาโล  
วิย  อาวชฺชนกาโล  ฯ  อุมฺมิลิตฺวา  โอโลกิตกาโล  วิย จกฺขุวิ ฺาณปฺ- 
ปวตฺติกาโล ฯ คหิตกาโล วิย สมฺปฏิจฺฉนฺนกาโล ฯ มทฺทนกาโล  
วิย  สนฺตีรณกาโล  ฯ  อุปสิงฺฆนกาโล  วิย  โวฏพฺพนกาโล  ฯ  
ปริโภคกาโล  วิย  ชวนกาโล  มุขคต  สห  เสมฺเหน  อชโฺฌหรณกาโล  
วิย  ตทาลมฺพนกาโล  ฯ  ปุน  นิทฺทายนกาโล  วิย  ปุน ภวงฺคกาโลติ ฯ  
อิมาย  จ  อุปมาย  กึ  ทีปต  โหติ  ฯ  อารมฺมณสฺส  ปสาทฆฏนเมว  
กิจฺจ  ฯ  อาวชฺชนสฺส  วิสยาภุ ฺชนเมว  ฯ  จกฺขุวิ ฺาณสฺส ทสฺสน- 
มตฺตเมว  ฯ  สมฺปฏิจฺฉนฺนาทีน ฺจ  ปฏิคฺคหณาทิมตฺตเมว ฯ ชวนสฺเสว  
ปน  อารมฺมณรสานุภวน  ฯ  ตทารมฺมณสฺส  จ  เตน  อนุภูตสฺเสว  
อนุภวนนฺติ  ฯ  เอว  กิจฺจวเสน  ธมฺมาน  อ ฺม ฺ  อสงฺกิณฺณตา  
ทีปตา  โหติ  ฯ  เอว  ปวตฺตมาน  ปน  จิตฺต  ตฺว  อาวชฺชน  
นาม  หุตฺวา  ภวงฺคานนฺตร  โหหิ  ตฺว  ทสฺสนาทีสุ  อ ฺตร  หุตฺวา  
อาวชฺชนานนฺตรนฺติอาทินา  นิยุ ฺชเก  การเก  อสติป  อุตุวีชนยิมาทิ  
วิย  จิตฺตนิยมวเสเนว  ปวตฺตตีติ  เวทิตพฺพ  ฯ  เอตฺตาวตา  สตฺตรส  
จิตฺตกฺขณานิ ปริปูเรนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        อปฺปโหนฺตาตีตกนฺติ  อปฺปโหนตฺ  หุตฺวา  อตีต  ฯ  นตฺถิ ตทา-  
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ลมฺพนุปฺปาโทติ  จุทฺทสจิตฺตกฺขณายุเก  ตาว  อารมฺมณสฺส  นิรทฺุธตฺตาว  
ตทาลมฺพน  นุปฺปชฺชติ  ฯ  น  หิ  เอกวีถิย  เกสุจิ  ปจฺจุปฺปนฺนา- 
ลมฺพเนสุ กานิจิ  อตีตารมฺมณานิ  โหนฺติ  ปณฺณรสจิตฺตกฺขณายุเกป  
ชวนุปฺปตฺติโต  ปร  เอกเมว  จิตฺตกฺขณ  อวสิฏนฺติ  ทฺวิกฺขตฺตุ  
ตทาลมฺพนุปฺปตฺติยา  อปฺปโหนกภาวโต  นตฺถ ิ ทติุยตทาลมฺพนสฺส  
อุปฺปตฺตีติ  ปมมฺป  นุปฺปชฺชติ  ฯ  ทฺวิกฺขตฺตุเมว  หิ  ตทาลมฺพนุปฺปตฺติ  
ปาลิย  นิยมติา  จิตฺตปฺปวตฺติคณนาย  สพฺพวาเรสุ  ตทาลมฺพเน๑ เทฺวติ  
ทฺวินฺนเมว  จิตฺตวารานมาคตตฺตา  ฯ  ยมฺปน  ปรมตฺถวินิจฺฉเย  วุตฺต  
สกึ  เทฺว  วา  ตทาลมฺพ  สกิมาวชฺชนาทโยติ ต มชฌฺิมภาณก- 
มตานุสาเรน วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  ยสมฺา  ปน  มชฌฺิมภาณกาน  
วาโท  เหฏาวุตฺตปาลิยา  อสสนฺทนโต  สมฺโมหวิโนทนิย ปฏกิฺ- 
ขิตฺโตว  ตสฺมา  อาจริเยนาป  อตฺตโน  อนธิปฺเปตตฺตาเยว  อิธ  
เจว นามรูปปริจฺเฉเท จ สกึ ตทาลมฺพนุปฺปตฺติ น วุตฺตา ฯ  
        โวฏพฺพนุปฺปาทโต  ปร  ฉจิตฺตกฺขณาวสิฏายุกมฺป  อารมฺมณ  
อปฺปายุกภาเวน  ปริทุพฺพลตฺตา  ชวนุปฺปตฺติยา  ปจฺจโย  น  โหติ  
ชวน ฺหิ  อุปปฺชฺชมาน  นยิเมน  สตฺตจิตฺตกฺขณายุเกเยว  อุปฺปชฺชตีติ  
อธิปฺปาเยนาห  ชวนมฺป  อนุปฺปชฺชิตฺวาติ  ฯ  เหตุมฺหิ  จาย  
ตฺวาปจฺจโย  ฯ  ชวนสฺสป  อนุปฺปตฺติยาติ  อตฺโถ  ฯ  อิตรถาป  
อปรกาลกิริยาย  สมานกตฺตุกตา  น  ลพฺภตีติ  ฯ  ทวิฺตฺติกฺขตฺตุนฺติ  
ทฺวิกฺขตฺตุ  วา  ติกฺขตฺตุ  วา  ฯ  เกจิ  ปน  ติกฺขตฺตุนฺติ  อิท  
วจนสิลิฏตามตฺตปโยชนนฺติ  วทนฺติ  ฯ  ตมฺปน  เตส  อภินิเวสนมตฺต  ฯ  
๑. สี. ตทาลมฺพนานิ ฯ   
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น  หิ  ทฺวิกฺขตฺตุ  โวฏพฺพนเมว  ปริวตฺตตีติ  วุตฺเตป  วจนสฺส  
อสิลิฏภาโว  อตฺถิ  ฯ  น  จ  ติกฺขตฺตุ  ปวตฺติยา  พาธก  กิ ฺจิ  
วจน  อฏกถาทีสุ  อตฺถ ิ ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ สีหล- 
สวณฺณนาการาป  ทฺวิกฺขตฺตุ  วา  ติกฺขตฺตุ  วา  อิจฺเจว สวณฺเณนฺติ ฯ  
โวฏพฺพนเมว  ปริวตฺตตีติ  โวฏพฺพนเมว  ปุนปฺปุน  อุปฺปชชฺติ  ฯ  
ตมฺปน  อปฺปตฺวา  อนฺตรา  จกฺขุวิ ฺาณาทีสุ  ตฺวา  จิตฺตปฺปวตฺติยา  
นิวตฺตน  นตฺถิ  ฯ  อานนฺทาจริโย  ปเนตฺถ  อาวชชฺนา  กุสลาน ขนฺธาน  
อกุลลาน  ขนฺธาน  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  อาวชฺชนาย กุสลา- 
กุสลาน  อนนฺตรปจฺจยภาวสฺส  วุตฺตตฺตา  โวฏพฺพนาวชฺชนาน ฺจ  
อนตฺถนฺตรภาวโต  สติ  อุปฺปตฺติย  โวฏพฺพน  กามาวจรกุสลากุสล-  
กิริยาชวนาน  เอกนฺตโต  อนนฺตรปจฺจยภาเวเนว  ปวตฺเตยฺย  โน  
อ ฺถาติ  มุจฺฉกาลาทีสุ  มนฺทีภูตเวคตาย  ชวนาปาริปูริยา ปริตฺตา- 
รมฺมณ  นิยเมตพฺพ  น  โวฏพฺพนสฺส  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ  ปวตฺติยาติ  
ทีเปติ  ฯ  กิ ฺจาป  เอว ทีเปติ ติเหตุกวิปากานิ ปน อนนฺตรปจฺจยภาเวน  
วุตฺตาเนว  ขีณาสวาน  จุติวเสน  ปวตฺตานิ  น  กสฺสจิ อนนฺตร- 
ปจฺจยภาว  คจฺฉนฺตีติ  ตานิ  วิย  โวฏพฺพนมฺป  ปจฺจยเวกลฺลโต  
กุสลากุสลาทีน  อนนฺตรปจฺจโย  น  โหตีติ  น  สกกฺา  วตฺตุ  ฯ  
ตสฺมา อฏกถาสุ อาคตนเยเนเวตฺถ ปริตฺตารมฺมณ นิยมิตพฺพนฺติ ฯ  
        นตฺถ ิ วีถิจิตฺตุปฺปาโทติ  อุปริมโกฏิยา  สตฺตจิตฺตกฺขณายุกสฺสาป  
ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ โวฏพฺพนุปฺปตฺติยา อปฺปโหนกภาวโต วีถิจิตฺตาน- 
มุปฺปาโท นตฺถิ  ฯ  ภวงฺคปาโตว  โหตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ภวงฺค- 
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จลนเมวาติ  อวธารณผล  ทสฺเสตุ  นตฺถิ  วีถิจิตฺตุปฺปาโทติ  วุตฺต  ฯ  
อปเร  ปน  นตฺถิ  ภวงฺคุปจฺเฉโทติ  อวธารณผล  ทสฺเสนฺติ  ฯ  ตมฺปน  
วีถิจิตฺตุปฺปาทาภาววจเนเนว  สิทฺธ  สติป  วีถิจิตฺตุปฺปาเท  ภวงฺค อุปจฺ- 
ฉิชฺชติ  ฯ [๑] ภวงฺคุปจฺเฉทนาเมน ปน เหฏาป วิสุ วิสุ อวุตฺตตฺตา  
อิธ  ปน  อวิเสเสน  วุตฺต  ฯ  สพฺพโส  วีถิจิตฺตุปฺปตฺติยา  อภาวโต  
ปจฺฉิมวาโรว  อิธ  โมฆวารวเสน  วุตฺโต  ฯ  อ ฺตฺถ  ปน ทุติย- 
ตติยวาราป ตทาลมฺพนชวเนหิ สุ ฺตฺตา โมฆวาราติ วุตฺตา ฯ  
        อาลมฺพนภูตาติ  วิสยภูตา  ปจฺจยภูตา  จ  ฯ  ปจฺจโยป  หิ  
อารมฺมณนฺติ  ปวุจฺจติ  ลภติ  มาโร  โอตาร  ลภติ  มาโร  
อารมฺมณนฺติอาทีสุ  วิย  ฯ  เตเนเวตฺถ  โมฆวารสฺสาป  อารมฺมณภูตา  
วิสยปฺปวตฺตีติ  สิทฺธ  ฯ  อติปริตฺตารมฺมณ ฺหิ  โมฆวารป ฺาปนสฺส  
ปจฺจโย  โหติ  ฯ  อิตรถา  หิ  ภวงฺคจลนสฺส  สกสกโคจเรเยว  
ปวตฺตนโต  ปจฺฉิมวารสฺส  อติปริตฺตารมฺมเณ  ปวตฺติ  นตฺถีติ  จตุนฺน  
วารานมาลมฺพนภูตาติ  วจน  ทุรูปาทน  สิยาติ  ฯ  ป ฺจทฺวาเร  
ยถารห  ตตทฺวารานุรูป  ตตปจฺจยานุรูป  ตตอารมฺมณาทิอนุรูป ฺจ  
อุปฺปชฺชมานานิ  วีถิจิตฺตานิ  อาวชฺชนทสฺสนาทิสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณ-  
โวฏพฺพนชวนตทาลมฺพนวเสน  อวิเสสโต  สตฺเตว  โหนฺติ  ฯ จิตฺตุปฺ- 
ปาทา  จิตฺตาน  วิสุ  วิสุ  อุปฺปตฺติวเสน อุปฺปชฺชมานจิตฺตานิเยว วา  
จตุทฺทส  อาวชฺชนาทิป ฺจกสตฺตชวนตทาลมฺพนทฺวยวเสน  วิตฺถารา  
ปน  จตุป ฺาส  สพฺเพสเมว  กามาวจราน  ยถาสมฺภว  ตตฺถ  
อุปฺปชฺชนโต ฯ เอตฺถาติ วิสยปฺปวตฺติสงฺคเห ฯ  
๑. สี. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ อตฺถิ ฯ   
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        มโนทฺวาริกจิตฺตาน  อตีตานาคตมฺป  อารมฺมณ  โหตีติ  เตส  
อติมหนฺตาทิวเสน  วิสยววตฺถาน  กาตุ  น  สกฺกาติ  วิภูตาวิภูตวเสเนว  
ต  นิยเมตุ  ยทิ  วิภูตมาลมฺพนนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  เอตฺถาติ  
มโนทฺวาเร  ฯ  เอกจตฺตาฬีส  ป ฺจทฺวาราเวณิกาน ทฺวิป ฺจวิ ฺาณ- 
มโนธาตุตฺตยวเสน  เตรสจิตฺตาน  ตตฺถ  อปฺปวตฺตนโต  ฯ ปรตฺิต- 
ชวนนโย ฯ  
        วิภูตาวิภูตเภโท  นตฺถิ  อารมฺมณสฺส  วิภูตกาเลเยว อปฺปนา- 
สมฺภวโต  ฯ  ตตฺถ  ห ิ ฉพฺพีสติมหคฺคตโลกุตฺตรชวเนสุ  ยงฺกิ ฺจิ ชวน- 
มปฺปนาวีถิโมตรตีติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  ปริกมฺโมปจารานุโลมโคตฺรภูนาเมน  
ยถากฺกมมุปปฺชฺชิตฺวา  นริุทฺเธติ  โยชนา  ฯ  ปมจิตฺต ฺหิ  อปฺปนาย  
ปริกมฺมตฺตา  ปฏิสงฺขารกภูตตฺตา  ปรกิมฺม  ฯ  ทุติย  สมีปจาริตฺตา  
อุปจาร  ฯ  นาจฺจาสนฺโนป  หิ  นาติทูรวตฺติ  สมีปจารี  นาม  โหติ  ฯ  
อปฺปน  อุเปจฺจ  จรตีติ  วา  อุปจาร  ฯ  ตติย  ปุพฺพภาเคป  
ปริกมฺมาน  อุปริ  อปฺปนาย  จ  อนุกลุตฺตา  อนุโลม  ฯ  จตุตฺถ  
ปริตฺตโคตฺตสฺส  ปถุุชชฺนโคตฺตสฺส  จ  อภิภวนโต  มหคฺคตโคตฺตสฺส  
โลกุตฺตรโคตฺตสฺส  จ  ภาวนโต  วฑฺฒนโต  โคตฺรภู  ฯ  อิมานิ  
จตฺตาริ  นามานิ  จตุกฺขตฺตุ  ปวตฺติย  อนวเสสโต  ลพฺภนฺติ  ฯ  
ติกฺขตฺตุ  ปวตฺติย  ปน  อุปจารานุโลมโคตฺรภูนาเมเนว  ลพฺภนฺติ  ฯ  
อฏกถาย  ปน  ปุริมาน  ทฺวินฺน ติณฺณ วา๑ อวิเสเสนป ปริกมฺมาทิ- 
นาม วุตฺต  ฯ  จตุกฺขตฺตุ  ติกฺขตฺตุเมว  วา  ป ฺจม  วา  จตุตฺถ  วา  
อุปฺปชฺชิตพฺพปฺปนานุรูปโตติ  หิ  อธิปฺปาโย  ฯ  ปริกมฺมาทินามาน  
๑. กตฺถจิ ติณณฺ ทฺวินฺน วาติ ทิสฺสติ ฯ   
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อนวเสสโต  ลพฺภมานวารทสฺสนตฺถ  จตุกฺขตฺตุนฺติ  อาทิโต  วุตฺต  ฯ  
คณนปฏิปาฏิวเสน ป ฺจม วาติ โอสาเน วุตฺต ฯ  
        ยถารหนฺติ  ขิปฺปาภิ ฺาทนฺธาภิ ฺานุรูป  ฯ  ขิปฺปาภิ ฺสฺส  
หิ  ติกฺขตฺตุ  ปวตฺตกามาวจรชวนานนฺตร  จตุตฺถ  อปฺปนาจิตฺต- 
มุปฺปชฺชติ  ฯ ทนฺธาภิ ฺสฺส  จตุกฺขตฺตุ  ปวตฺตชวนานนฺตร  ป ฺจม  
อปฺปนา  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยสฺมา  ปน  อลทฺธาเสวน  อนุโลม  โคตฺรภุ  
อุปฺปาเทตุ  น  สกโฺกติ  จ  ลทฺธาเสวนมฺป  จ  ฉฏสตฺตมภวงฺคสฺส  
อาสนฺนภาเวน  ปปาตาสนฺนปุริโส  วิย  อปฺปนาวเสน  ปติฏาตุ  น  
สกฺโกติ  ฯ  ตสฺมา  จตุตฺถโต  โอร  ป ฺจมโต  ปร  วา  อปฺปนา  
น โหตีติ ทฏพฺพ ฯ  
        ยถาภินีหารวเสนาติ รูปารูปโลกุตฺตรมคฺคผลานุรูปสมถวิปสฺส- 
นาภาวนาจิตฺตาภินีหารณานุรูปโต  ฯ  อปฺปนาย  วีถิ  อปฺปนาวีถิ  ฯ  
ตโต  ปร  ภวงฺคปาโตว  โหตีติ  เอตฺตเกเยว  วุตฺเต  จตุตฺถ  ป ฺจม  
วา  โอติณฺณปฺปนาโต  ปร  ภวงฺคปาโตว  โหติ  น  มคฺคานนฺตร  
ผลจิตฺต  สมาปตฺติวีถิย ฺจ  ฌานผลจิตฺตานิ  ปุนปฺปุนาติ๑  คณฺเหยฺยุนฺติ  
ปุน  อปฺปนาวสาเนติ  วุตฺต  ฯ  นิกายนฺตริกา  กิร  โลกิยปฺปนาสุ  
ปมกปฺปนาโต  ปร  สตฺตมชวนปูรณตฺถ  ทฺวิตฺติกขฺตฺตุ  กามาวจร- 
ชวนานมฺป ปวตฺตึ  วณฺเณนฺตีติ  เตส  มตนิเสธนตฺถ  ภวงฺคปาโตวาติ  
สาวธารณ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถาติ  เตสุ  อฏาณสมฺปยุตฺตกามาวจร- 
ชวเนสุ เตสุ  จ  ฉพฺพีสติมหคฺคตโลกุตฺตรชวเนสุ  ฯ  ตตฺถาติ  วา  
ตสฺมึ  อปฺปนาชวนวาเร  ฯ  โสมนสฺสสหคตชวนานนฺตรนฺติ โสมนสฺส- 
๑. สี. ปุนปฺปุนนฺติ ฯ   
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สหคตาน  จตุนฺน  กุสลกรฺิยาชวนานมนนฺตร ฯ โสมนสฺสสหคตาวาติ  
จตุกฺกชฺฌานสฺส  สุกฺขวิปสฺสกาทีน  มคฺคผลสฺส  จ  วเสน โสมนสฺส- 
สหคตาว  น  ปน  อุเปกฺขาสหคตาป  ภินฺนเวทนาน  อ ฺม ฺ  
อาเสวนปจฺจยภาวสฺส  อนุทฺธฏตฺตา  ฯ  ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ  ปสสิตพฺพา  ฯ  
อิจฺฉิตพฺพาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ตตฺถาปติ  ตสฺมึ  เอกเวทนาชวนวาเรป ฯ  
กุสลชวนานนฺตรนฺติ จตุพฺพิธาณสมฺปยุตฺตกุสลชวนานนฺตร กุสล- 
ชวนมปฺเปติ  น  กฺริยาชวน  ภินฺนสนตฺาเนน  นิพฺพตฺตนโต  ฯ  
เหฏ ิม ฺจ  ผลตฺตยมปฺเปติ  สมาปตฺติวีถิยนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ สุข- 
ปุ ฺมฺหาติ  โสมนสฺสสหคตติเหตุกกุสลทฺวยโต  ปร  อคฺคผลวิปาก-  
กฺริยาวชฺชิตโลกิยโลกุตตรจตุกฺกชฺฌานวเสน  ทฺวตฺตึส  อุเปกฺขกา  
ติเหตุกกุสลทฺวยโต  ปร  ตเถว  ป ฺจมชฺฌานานิ  ทวฺาทส สุขิต- 
กฺริยาโต  ติเหตุกทฺวยโต  ปร  กรฺิยาฌานจตุกฺกสฺส  อคฺคผลจตุกฺกสฺส  
จ  วเสน  อฏ  อุเปกฺขกา  ทฺวยโต๑  ปร  อุเปกฺขาสหคตรูปารูป-  
กฺริยาป ฺจกสฺส  อคฺคผลสฺส  จ  วเสน  ฉ  อปฺปนา  สมฺโภนฺติ  ฯ  
เอตฺถาติ วีถิสงฺคหาธิกาเร ฯ  
        สพฺพตฺถาปติ  ป ฺจทฺวาเร  มโนทฺวาเรป  ฯ  อิฏเติ อิฏ- 
มชฺฌตฺเต  ฯ  อติอิฏารมฺมณ ฺหิ  วิสุ  วกฺขติ  ฯ  กสุลวิปากานิ  
ป ฺจวิ ฺาณ  ฯเปฯ  ตทาลมฺพนานีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อิฏเ สนตีฺรณ- 
ตทาลมฺพนานิ  อุเปกฺขาสหคตาเนวาติ  อาห  อติอิฏเ  ปน โสมนสฺส- 
สหคตาเนวาติ  ฯ  วิปากสฺส  หิ  กมฺมานุภาวโต  ปวตฺตมานสฺส  
อาทาเส  มุขนิมิตฺต  วิย  นิพฺพิกปฺปตาย  กปฺเปตฺวา  คหณาภาวโต  
๑. สี. ติเหตุกทฺวยโต ฯ   
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ยถารมฺมณเมว  เวทนาโยโค  โหติ  ฯ  กุสลากุสลาน  ปน อปฺปหีน- 
วิปลฺลาเสสุ  สนฺตาเนสุ  ปวตฺติยา  อติอิฏเป อิฏมชฺฌตฺต  อนฏิา- 
การโต อนิฏเป อิฏอิฏมชฺฌตฺตาการโต คหณ โหติ ฯ  
        ตถาหิ  อสทฺธาทีน  พุทฺธาทีสุ  อติอิฏารมฺมเณสุป  อุเปกฺขาชวน  
โหติ  ฯ  ติตฺถิยาทีน ฺจ  โทมนสฺสชวน  ฯ  คมฺภีรปกติกาทีน ฺจ  
ปฏิกฺกูลารมฺมเณ  อุเปกฺขาชวน  ฯ  สนุขาทีน ฺจ  ตตฺถ โสมนสฺส- 
ชวน  ฯ  ปรุมิปจฺฉาภาคปฺปวตฺตานิ  ปน  วิปากานิ ยถาวตฺถุกา- 
เนว  ฯ  อป๑  อสุจิทสฺสเน สุมนายมานาน สุนขาทีนนฺติ ฯ จกฺขุ- 
วิ ฺาณาทีนมฺปน  อติอิฏานิฏเสุ ปวตฺตมานานมฺป อุเปกฺขาสห- 
คตภาเว  การณ  เหฏา  กถิตเมว  ฯ  ตตฺถาปติ  ตทาลมฺพเนสุป  ฯ  
โสมนสฺสสหคตกฺริยาชวนาวสาเนติ สเหตุกาเหตุกสุขสหคตกฺริยา-  
ป ฺจกาวสาเน  ฯ  ขีณาสวาน  จิตฺตวิปลฺลาสาภาเวน  กรฺิยาชวนานิป  
ยถารมฺมณเมว  ปวตฺตนฺตีติ  วุตฺต โสมนสฺสสหคตกฺริยาชวนาวสา- 
เนติอาทิ ฯ เกจิ  ปน  อาจริยา  ปฏาเน  กุสลากุสเล  นิรุทฺเธ  
วิปาโก  ตทารมฺมณตฺตา  อุปฺปชฺชตีติ  กุสลากุสลานเมวานนฺตร  
ตทารมฺมณ  วุตฺตนฺติ  นตฺถิ  กฺริยาชวนานนฺตร  ตทารมฺมณุปฺปาโทติ  
วทนฺติ  ฯ  ตตฺถ  วุจฺจเต  ฯ  ยท ิ อพฺยากตานนฺตรมฺป  ตทารมฺมณ  
วุจฺเจยฺย  ปรตฺิตารมฺมเณ  โวฏวนานนฺตรมฺป  ตสฺส  ปวตฺตึ  
ม ฺเยฺยุนฺติ  กฺริยาชวนานนฺตร  ตทารมฺมณ น วุตฺต น ปน อลพฺ- 
ภมานโต ฯ ลพฺภมานสฺสาป  หิ  เกนจิ  อธิปฺปาเยน  กตฺถจิ  อวจน  
๑. กตฺถจิ อปจาติ ทิสฺสติ ฯ   
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ทิสฺสติ  ยถาต  ธมฺมสงฺคเห  ลพฺภมานมฺป  หทยวตฺถุถ เทสนาเภท- 
ปริหารตฺถ น วุตฺตนฺติ ฯ  
        โทมนสฺส  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตาเนว  ภวนฺติ  น โสมนสฺส- 
สหคตานิ  อ ฺม ฺ  วิรุทฺธสภาวตฺตา  ฯ  เตเนว  หิ  ปฏาเน  
โทมนสฺสานนฺตร  โสมนสฺส  ตทนนฺตร ฺจ  โทมนสฺส ฺจ  อนุทฺธฏ  ฯ  
ตถาหิ  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  สุขาย  เวทนาย  
สมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโยติอาทินา สุข- 
ทุกฺขเวทนาสมฺปยุตฺตธมฺมา  อตฺตโน  อตฺตโน  สมานเวทนาสมฺปยุตฺตาน  
อทุกฺขมสุขเวทนาสมฺปยุตฺตาน ฺจ  อนนฺตรปจฺจยภาเวน  ทฺวีสุ  ทฺวีสุ  
วาเรสุ  วุตฺตา  อทุกฺขมสุขเวทนาสมฺปยุตฺตา  ปน สมานเวทนา- 
สมฺปยุตฺตาน อิตรเวทนาทฺวยสมฺปยุตฺตาน ฺจ  ธมฺมาน  อนนฺตรปจฺจย- 
ภาเวน ตีสุ  วาเรสูติ  เอว  เวทนาตฺติเก  สตฺเตว  อนนฺตรปจฺจยวารา  
วุตฺตา  ฯ  ยท ิ จ  โทมนสฺสานนฺตร  โสมนสฺส  โสมนสฺสานนฺตร  วา  
โทมนสฺส  อุปฺปชฺเชยฺย  สขุทุกฺขเวทนาสมฺปยุตฺตานมฺป  อ ฺม ฺ  
อนนฺตรปจฺจยวเสน  เทฺว  วาเร  วฑฺเฒตฺวา  นว  วารา  วตฺตพฺพา  
สิยุ  ฯ  น  ปเนว  วุตฺตา  ฯ  ตสฺมา  น  เตส  ตทนนฺตร  อุปฺปตฺติ  
อตฺถิ  ฯ  เอตฺถ  จ  โสมนสฺสสหคตกฺริยาชวนาวสาเนติอาทินา  อยมฺป  
นิยโม อนุ ฺาโต  
         ปริตฺตกุสลาโทส-  ปาปสาตกฺริยาชวา  
         ป ฺจเสฺวก ตทาลมฺพ  สุขิเตสุ ยถารห ฯ   
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         ปาปา กามสุภา เจว  โสเปกฺขา จ กฺริยาชวา  
         โสเปกเฺขสุ ตทาลมฺพ  ฉเสฺวกมนุรูปโตติ ฯ  
        อย ฺหิ  ชวเนน  ตทารมฺมณนิยโม  อพฺยภิจารี ฯ าณสมฺปยุตฺต- 
ชวนโต าณสมฺปยุตฺตตทารมฺมณนฺติอาทินยปฺปวตฺโต  ปน  อเน- 
กนฺติโก  ฯ เยภุยฺเยน  หิ  อกุสลชวเนสุ  ปริจิตสฺส  กทาจิ  กุสลชวเนสุ  
ชวิเตสุ  กุสลชวเนสุ  วา  ปริจิตสฺส  กทาจิ  อกุสลชวเนสุ  ชวิเตสุ  
อกุสลานนฺตร  ปวตฺตปรจิเยน  ติเหตุกชวนโตป  ปร  อเหตุกตทารมฺมณ  
โหติ  ตถา  กสุลานนฺตรมฺปวตฺตปริจเยน  อกุสลชวนโต  ปร ติเหตุก- 
ตทารมฺมณมฺป  ฯ  ปฏิสนธฺินิพฺพตฺตกกมฺมโต  ปน  อ ฺกมฺเมน  
ตทารมฺมณปฺปวตฺติย  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ  ฯ  ตถา  จ  วุตฺต  ปฏาเน  
อเหตุเก  ขนฺเธ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสติ  กุสลากสุเล  
นิรุทฺเธ  อเหตุโก  วิปาโก  ตทารมฺมณตฺตา  อุปฺปชฺชติ  กุสลากสุเล  
นิรุทฺเธ สเหตุโก วิปาโก ตทารมฺมณตฺตา อุปฺปชฺชตีติ ฯ  
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  โทมนสฺสชวนาวสาเน  อุเปกฺขาสหคตาเนว  
โหนฺติ  ตสฺมา  โทมนสฺสชวนาวสาเน  อุเปกฺขาสหคต  ตทารมฺมณ  
อุปฺปชฺชตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  โสมนสฺสปฏิสนฺธิกสฺสาติ  อิมินา ภวงฺค- 
ปาตาภาโวป  ทีปโตว  โหติ  โทมนสฺสานนฺตร  โสมนสฺสาภาวโตติ  
ต  อวตฺวา  ตทาลมฺพนาภาวเมว  ปริกปฺเปนฺโต  อาห  ยท ิตทา- 
ลมพนสมฺภโว  นตฺถีติ  ฯ  โสมนสฺสปฏิสนฺธิกสฺส  ติตฺถิยาทิโน พุทฺธาทิ- 
อติอิฏารมฺมเณป  ปฏิหตจิตฺตสฺส  โทมนสฺสชวเน  ชวิเต วุตฺตนเยน  
โสมนสฺสตทาลมฺพนสฺส  อติอิฏารมฺมเณ  จ อุเปกฺขาสหคตตทา-  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 147 

                อภิธมฺมตฺถวิภาวินี  หนาที่  148 
ลมฺพนสฺส  อนุปฺปชฺชนโต  เกนจิ  วา  อสปฺปาเยน ปริหีนโลกยิชฌฺาน   
อารพฺภ  ปณีตธมฺโม  เม นฏโติ วิปปฺฏิสาร ชเนนฺตสฺส โทมนสฺส- 
ชวเน  สติ  อกามาวจราลมฺพเน  ตทาลมฺพนาภาวโต  ยทิ ตทา- 
ลมฺพนสฺส  อุปฺปตติสมฺภโว  นตฺถีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ปริจิตปุพฺพนฺติ  
ปุพฺเพ  ปริจิต  ตสฺมึ  ภเว  เยภุยฺเยน คหิตปุพพ ฯ อุเปกฺขาสหคต- 
สนฺตีรณ  อุปปฺชฺชติ  นิราวชฺชนมฺป  ยถาต  นิโรธา  วุฏหนฺตสฺส  
ผลจิตฺตนฺติ อธิปฺปาโย ฯ ยถาหุ  
         นิราวชชฺ กถ จิตฺต  โหติ เนต ฺหิ สมฺมต  
         นิยโม น วินาวชฺช  นิโรธา ผลทสฺสนาติ ฯ  
        เกน  ปน  กิจฺเจน  อิท  จิตฺต  ปวตฺตตีติ  ฯ  ตทารมฺมณกิจฺเจน  
ตาว  นปฺปวตฺตติ  ชวนารมฺมณสฺส  อคฺคหณโต  นาป  สนฺตีรณ- 
กิจฺเจน ยถาสมฺปฏิจฺฉิตสฺส  สนฺตีรณวเสน  อปฺปวตฺตนโต  ปฏิสนฺธิ- 
จุตีสุ วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ  ปริเสสโต  ปน  ภวสฺส  องฺคภาวโต  
ภวงฺคกิจฺเจนาติ  ยุตฺต  สิยา  ฯ  อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรนาป หิ อยมตฺโถ  
ทสฺสิโตว  ฯ  ยมฺปน  ปฏสินฺธิภวงฺคาน  ธมฺมโต  อารมฺมณโต  จ  
สมานต  วกฺขติ  ต  เยภุยยฺโตติ  ทฏพฺพ  ฯ  น  หิ  อิทเมก  าน  
วชฺเชตฺวา  ปฏิสนฺธิภวงฺคาน  วิสทิสตา  อตฺถิ  ฯ  ตมนนฺตริตฺวาติ  ต  
อตฺตโน อนนฺตร อพฺยาวหิต กตฺวา ฯ ตทนนฺตรนฺติ อตฺโถ ฯ  
        กามาวจร  ฯเปฯ  อิจฺฉนฺตีติ  เอตฺถ  กามาวจรชวนาวสาเนเยว  
ตทารมฺมณว  อิจฺฉนฺติ  กามตณฺหานิทานกมฺมนิพฺพตฺตตฺตา  ฯ  น  หิ  
ต  กามตณฺหาเหตุเกน  กมฺมุนา  ชนิต  อตสภาวสฺส รูปารูปาวจร-  
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โลกุตฺตรชวนสฺส  อนนฺตรมุปฺปชฺชติ  ฯ กึ การณ ฯ อชฺชนกตฺตา  
ชนกสมานตฺตาภาวโต  จ  ฯ  ยถา  หิ  เคหโต  พหิ  นิกฺขมิตุกาโม  
พาลโก  ชนก  ตสทิส  วา  องฺคุลิย  คเหตฺวา  นิกฺขมติ  นา ฺ  
ราชปุริสาทึ  เอว  ภวงฺควิสยโต  อ ฺตฺถ  ปวตฺตมาน  ตทาลมฺพน  
ชนก  กามาวจรกุสลากุสล  ตสทิส  วา  กามาวจรกฺริยาชวน  อนุพนฺธติ  
น  จ ตสฺส วิสทิสานิ มหคฺคตโลกุตฺตรชวนานิ ฯ ตถา กามาวจร- 
สตฺตานเมว ตทารมฺมณ  อิจฺฉนฺติ  น  พฺรหฺมาน  ตทารมฺมณูปนิสฺ- 
สยสฺส กามาวจรปฏิสนฺธิพีชสฺส  อภาวโต  ฯ  ตถา  กามาวจรธมฺเม- 
เสฺวว อาลมฺพนภูเตสุ  อิจฺฉนฺติ  น  อิตเรสุ  อปริจิตตฺตา  ฯ  ยถา  
หิ  โส  พาลโก  ชนก  ตสทิส  วา  อนคุจฺฉนฺโตป  อร ฺาทึ  
อปริจิตฏาน  คจฺฉนฺต  นานุพนฺธิตฺวา  ปมุขงฺคณาทิมฺหิ  ปริจิตฏาเน- 
เยว อนุพนฺธติ  เอวมิทมฺป  รูปาวจราทิอปริจิตาลมฺพน  อารพฺภ  
ปวตฺตนฺต๑  นานุพนฺธติ  ฯ  อปจ  กามตณฺหายตฺตกมฺมชนิตตฺตาป  
เอต  กามตณฺหาลมฺพเนสุ  ปริจิตธมฺเมเสฺวว  ปวตฺตตีติ วุตฺโตวาย- 
มตฺโถ ฯ โหนฺติ เจตฺถ  
         ชนก ตสมาน วา  ชวน อนุพนฺธติ  
         น ตุ อ ฺ ตทาลมฺพ  พาลทารกลีลยา ฯ  
         พีชสฺสาภาวโต นตฺถิ  พฺรหฺมานมฺป อิมสฺส ห ิ 
         ปฏิสนธฺิมโน พีช  กามาวจรส ฺ ิต ฯ  
๑. ปวตฺต ต อิติ ปทจฺเฉโท ฯ   
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         าเน ปริจิเตเยว  ต อิท พาลโก วิย  
         อนุยาตีติ นา ฺตฺถ  โหติ ตณฺหาวเสน วาติ ฯ  
        นน ุ จ  กามาวจรปฏิสนฺธิพีชาภาวโตติ  วุตฺต  ตถา๑  จ จกฺขุ- 
วิ ฺาณาทีนมฺป  อภาโว  อาปชฺชตีติ  ฯ  นาปชชฺติ  อินฺทฺรยิปฺปวตฺติ-  
อานุภาวโต  ทฺวารวีถิเภเท  จิตฺตนิยมโต  จ  ฯ  มนทฺปฺปวตฺติยนฺติ  
มรณกาเล  วตฺถุทุพฺพลตาย  มนฺทภูตเวคตฺตา๒  มนฺท หุตฺวา ปวตฺติย ฯ  
มรณกาลาทีสูติอาทิสทฺเทน  มุจฺฉากาล  สงฺคณฺหาติ  ฯ  ภควโต  
ฯเปฯ  วทนฺตีติ  ภควโต  ยมกปาฏิหาริยกาลาทีสุ อุทกกฺขนฺธอคฺคิกฺ- 
ขนฺธาน ปวตฺตนาทิอตฺถาย๓  วิสุ  วิสุ  ปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  
ตโต  วุฏาย  ฌานธมฺเม  วิสุ  วิสุ  อาวชฺเชนฺตสฺส  อาวชฺชนวสิตาย  
มตฺถกปฺปตฺติยา  อาวชฺชนตปฺปโรว  จิตฺตาภินีหาโร  โหตีติ ยถา- 
วชฺชิตฌานงฺคารมฺมณานิ  จตฺตาริ  ป ฺจ  วา  ปจฺจเวกฺขณชวนจิตฺตานิ  
ปวตฺตนฺตีติ  วทนฺติ  อฏกถาจริยา  ฯ  ภควโตติ  จ  อิท  นิทสฺสนมตฺต  
อ ฺเสมฺป  ธมฺมเสนาปติอาทีน  เอวรูเป  อจฺจายิกกาเล อปรปิุณฺณ- 
ชวนาน  ปวตฺตนโต  ฯ  ตถา  จ  วุตฺต  อฏกถาย  อย ฺจ  
มตฺถกปฺปตฺตา  วสี๔  ภควโต  ยมกปาฏหิาริยกาเล  อ ฺเส  วา  
เอวรูเป  กาเลติ   ฯ   จตฺตาริ  ป ฺจ   วาติ   ปเนต   ติกฺขินฺทฺริย- 
มุทินฺทฺริยวเสน คเหตพฺพนฺติ  อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  
ภควโต จตฺตาริ อ ฺเส ป ฺจปติ ยุตฺต วิย ทิสฺสติ ฯ  
        อาทิกมมฺิกสฺสาติ  อาทิโต  กตโยคกมฺมสฺส  ฯ  ปม  นิพฺพตฺตา  
๑. ตถาติ จสทฺทรหิตปาโป อตฺถิ ฯ  ๒. มนฺทีภูตาติป สิยา ฯ  ๓. กตฺถจิ อุทกก-ฺ  
ขนฺธอคฺคิกฺขนฺธปวตฺตนาทิอตฺถนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. สี. วสิตา ฯ   
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อปฺปนา  ปมกปฺปนา  ฯ  อภิ ฺาชวนานมฺป  ปมกปฺปนายาติ  
อธิกาโร  สิยาติ  อาห  สพฺพทาปติ  ฯ  ปมุปฺปตฺติกาเล จิณฺณ- 
วสิกาเล  จ  ป ฺจาภิ ฺาชวนานิ  เอกวารเมว  ชวนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  
มคฺโคเยว  อุปฺปชฺชนโต  มคฺคุปฺปาโท  ฯ  ยถารหนติฺ  ป ฺจม  จตุตฺถ  
วา  อุปฺปนฺนมคฺคานุรูป  ฯ  สตฺตชวนปรมตฺตา  หิ  เอกาวชฺชนวีถิยา  
จตุตฺถ  อุปฺปนฺนมคฺคโต  ปร  ตีณิ  ผลจิตฺตานิ  ป ฺจม  อุปฺปนฺน- 
มคฺคโต ปร  เทฺว  วา  โหนฺติ  ฯ  นิโรธสมาปตฺติกาเลติ  นิโรธสฺส  
ปุพฺพกาลภาเค  ฯ  จตุตฺถารูปชวนนฺติ  กุสลกฺริยานม ฺตร เนว- 
ส ฺานาส ฺายตนชวน  ฯ  อนาคามิขีณาสวาเยว  นิโรธสมาปตฺตึ  
สมาปชฺชนฺติ  น  โสตาปนฺนสกทาคามิโนติ  วุตฺต  อนาคามิผล  
อรหตฺตผล  วาติ  ฯ  วิภตฺติวิปลฺลาโส  เจตฺถ  ทฏพฺโพ  อนาคามิผเล  
อรหตฺตผเลติ  ฯ  เตนาห  นิรุทฺเธติ  ฯ  ยถารหนฺติ  ตตปุคฺคลานุรูป  ฯ  
สพฺพตฺถาป  สมาปตฺติวีถิยนฺติ  สกลายป  ฌานสมาปตฺติวีถิย ผล- 
สมาปตฺติวีถิย ฺจ  ฯ  ปรตฺิตานิ  ชวนานิ  สตฺตกฺขตฺตุ  มตานิ อุกฺกส- 
โกฏิยา  ฯ  มคฺคาภิ ฺา  ปน  สก ึ เอกวารเมว  มตา อวเสสานิ  
อภิ ฺามคฺควชฺชิตานิ  มหคฺคตโลกุตฺตรชวนานิ  พหูนิป  ลพฺภนฺติ  
สมาปตฺติวีถิย  อโหรตฺตมฺป  ปวตฺตนโต  ฯ  อปสทฺเทน  โลกิยชฺฌานานิ  
ปมกปฺปนาย  อนฺติมผลทฺวย ฺจ  นิโรธานนฺตร  เอกวาร  ผลจิตฺตานิ  
มคฺคานนฺตร ทฺวิตฺติกฺขตฺตุมฺปติ สมฺปณฺเฑติ ฯ  
        อิทานิ  ทุเหตุกาเหตุกอปายิกาเหตุกติเหตุกวเสน  จตุพฺพิธาน  
ปุถุชชฺนาน  มคฺคฏผลฏวเสน  อฏวิธาน  อริยานนฺติ  ทฺวาทสนฺน   
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ปุคฺคลาน  อุปฺปชฺชนกวีถจิิตฺตปริจฺเฉททสฺสนตฺถ  ปมนฺตาว  เตส  
วชฺชิตพฺพจิตฺตานิ  ทสฺเสตุมาห  ทฺวิเหตุกานมเหตุกาน ฺเจติอาทิ  ฯ  
ปฏิสนฺธิวิ ฺาณสหคตา  อโลภาโทสวเสน  เทฺว  เหตู  อิเมสนฺติ  
ทฺวิเหตุกา  ฯ  ตาทิสาน  เหตูนมภาวโต  อเหตุกา  ฯ  มกาโร  
ปทสนฺธิกโร  ฯ  อปฺปนาชวินานิ  น  ลพฺภนฺติ  วิปากาวรณสพฺภาวโต  ฯ  
ทฺวิเหตุกาเหตุกปฏิสนฺธี  หิ  วิปากาวรณนฺติ  วุจฺจนฺติ  ฯ อปฺปนา- 
ชวนาภาวโตเยว  อรหตฺต  นตฺถีติ  กฺริยาชวนานิ  น  ลพฺภนฺติ  ฯ  
สเหตุก  ภวงฺค  อเหตุกสฺส  ภวงฺคสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  
ปาโต  อเหตุกานมฺป  นานากมฺเมน  ทฺวิเหตุกตทาลมฺพน  สมฺภวติ  ฯ  
ทฺวิเหตุกานมฺป  วตฺตพฺพเมว  นตฺถ ิ ฯ  มูลสนฺธิยา  ปน  ชฑภาวโต  
อุภินฺนมฺป  นตฺถิ  ติเหตุกตทาลมฺพนนฺติ  อาห  ตถา  าณสมฺปยุตฺต- 
วิปากานิ จาติ  ฯ  อาจริยโชติปาลตฺเถเรน  ปน  สเหตุก  ภวงฺคนฺติ  
อวิเสเสน  วุตฺตตฺตา  อเหตุกานมฺป  ติเหตุกตทาลมฺพน  วตฺวา  อิธ  
าณสมฺปยุตฺตวิปากาภาววจนสฺส  ปรหิาสวเสน  โส  เอว  ปุจฺฉิตพฺโพ  
โย  ตสฺส  กตฺตาติ  วุตฺต  ฯ  ตมฺปน  ปริหาสวเสน  วุตฺตมฺป  
อาจริย  ปุจฺฉิตฺวาว  ชานนตฺถ  วุตฺตวจน  วิย   ิต  ฯ  ตถาหิ  
อาจริเยเนเวตฺถ การณ ปรมตฺถวินิจฺฉเย วุตฺต  
        าณปากา น วตฺตนฺติ  ชฑตฺตา มูลสนฺธิยาติ ฯ  
        อปเร  ปน  ยถา  อเหตุกาน  สเหตุกตทาลมฺพน  โหติ  
เอว  ทฺวิเหตุกาน  ติเหตุกตทาลมฺพนมฺปติ  วณฺเณนฺติ  ฯ  เตส  
มตานุโรเธน  จ  อิธาป  าณสมฺปยุตฺตวิปากปฏิกฺเขโป  อเหตุเกเยว   
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สนฺธายาติ  วทนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ปน  ปมาณปาาภาวโต  อาจริเยน  
จ  อุภินฺนมฺป  สาธารณวเสน  าณสมฺปยุตฺตวิปากาภาเว  การณ  
วตฺวา  สมกเมว  จิตฺตปริจฺเฉทสฺส  ทสฺสิตตฺตา  เตส  วจน  
วีมสิตฺวา  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ  ฯ  อเหตุกาเปกฺขาย  เจตฺถ  สุคติยนฺติ  
วจน  ฯ  ตมฺปน  อตฺถโต  อนุ ฺาต  ทฺวิเหตุกวิปากาน  ตตฺเถว  
สมฺภวทสฺสนปร ฯ เตนาห ทุคฺคติยมฺปนาติอาทึ ฯ  
        ติเหตุเกสูติ ปฏิสนฺธวิิ ฺาณสหคตอโลภาโทสาโมหวเสน  
ติเหตุเกสุ  ปุถุชชฺนาทีสุ  นววิธปุคฺคเลสุ  ฯ  ทฏิ ิ  ฯเปฯ  เสกฺขานนฺติ  
สิกฺขาย  อปรปิูริการิตาย  สิกฺขนสีลตาย  เสกฺขาติ  ลทฺธนามาน โสตา- 
ปนฺนสกทาคามีน  ปมมคฺเคเนว  สกฺกายทิฏ ิวิจิกิจฺฉาน  ปหีนตฺตา  
ตสหคตชวนานิ  เจว  จสทฺเทน  อากฑฺฒิตานิ  ขีณาสวาเวนิกานิ  
กฺริยาชวนานิ  จ  น  ลพฺภนฺติ  ปฏิฆชวนานิ  จาติ  โทมนสฺสชวนานิ  
เจว  ทิฏ ิสมฺปยุตฺตวิจิกิจฺฉาสหคตกฺริยาชวนานิ  จ  ฯ  โลกุตฺตร  ฯเปฯ  
สมุปฺปชฺชนฺตีติ  จตุนฺน  มคฺคาน  เอกจิตฺตกฺขณิกภาเวน  ปุคฺคลนฺตเรสุ  
อสมฺภวโต  เหฏ ิมาน ฺจ๑  อุปรูปริสมาปตฺติยา  อนธิคตตฺตา อุปริ- 
ปุคฺคลาน ฺจ๒  อสมุคฺฆาฏิตกมฺมกิเลสนิโรเธน  ปถุชฺุชเนหิ  วิย โสตา- 
ปนฺนาน  โสตาปนฺนาทีหิ  ปุคฺคลนฺตรภาวูปคมเนน  ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา  
จ  อฏป  โลกุตฺตรชวนานิ  ยถาสก  มคฺคผลฏาน  อริยานเมว  
สมุปฺปชฺชนฺติ ฯ  
๑. เหฏ ิมเหฏ ิมาน ฺจาติป อตฺถิ ฯ  ๒. อุปรูปริปุคฺคลาน ฺจาติป อตฺถิ ฯ   
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        อิทานิ  เตส  เตส  ปุคฺคลาน  ยถาปฏิกฺขิตฺตชวนานิ  วชฺเชตฺวา  
ปาริเสสโต  ลพฺภมานชวนานิ  สมฺปณฺฑิตฺวา  ทสฺเสตุ  อเสกฺขานนฺติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  ติวิธสิกฺขาปริปูริการีภาวโต  อเสกฺขาน  ขีณาสวาน  
เตตฺตึสวิธกุสลากุสลสฺส  เหฏ ิมผลตฺตยสฺส  วีถิมุตฺตาน ฺจ นว- 
มหคฺคตวิปากาน  วเสน  ป ฺจจตฺตาฬีสวชฺชิตานิ  เสสานิ เตวีสติ- 
กามาวจรวิปากวีสติกฺริยาอรหตฺตผลวเสน  จตุจตฺตาฬีส  วีถิจิตฺตานิ  
สมฺภวา  ยถาลาภ  กามภเว   ิตาน  วเสน  อุทฺทิเส  ฯ  เสกฺขาน  
อฏารสกฺริยาชวนทิฏ ิวิจิกิจฺฉาสหคตป ฺจกอคฺคผลมหคฺคตวิปาก- 
วเสน เตตฺตึส  วชฺเชตฺวา  เตวีสติกามาวจรวิปากอาวชฺชนทฺวยเอก-  
วีสติกุสลสตฺตากุสลเหฏ ิมผลตฺตยวเสน  ฉป ฺาส  วีถิจิตฺตานิ ยถา- 
สมฺภว  อุทฺทิเส  อวิเสสโต  ฯ  วิเสสโต  ปน โสตาปนฺนสกทาคามีน  
เอกป ฺาส  อนาคามีน  เอกูนป ฺาส  อวเสสาน  จตุนฺน ปุถชฺุช- 
นาน  อฏารสกฺริยาชวนสพฺพโลกุตฺตรมหคฺคตวิปากวเสน  ป ฺจตฺตึส  
วชฺเชตฺวา  อวเสสานิ  กามาวจรวิปากอาวชฺชนโลกิยกุสลากุสลวเสน๑  
จตุป ฺาส  วีถิจิตฺตานิ  ยถาสมฺภวโต  อุทฺทิเส  อวิเสสโต  ฯ  วิเสสโต  
ปน  ติเหตุกาน  จตุป ฺาเสว  ลพฺภนฺติ  ฯ  ทฺวิเหตุกาเหตุกาน าณ- 
สมฺปยุตฺตวิปากอปฺปนาชวนวชฺชิตานิ  เอกจตฺตาฬีส  ฯ  อาปายิกาน  
ตาเนว  ทฺวิเหตุกวิปากวชฺชานิ  สตฺตตฺตึส  วีถิจิตฺตานีติ  ทฏพฺพ  ฯ  
ปุคฺคลาน  วเสน  จิตฺตปฺปวตฺติเภโท  ปุคฺคลเภโท  ฯ  สพฺพานิป  
วีถิจิตฺตานิ  อุปลพฺภนฺติ  ฉนฺน  ทฺวาราน  สพฺเพส ฺจ  ปุคฺคลาน  
ตฺตถ สมฺภวโต ฯ  
๑. สี. อาวชฺชนทฺวย... ฯ   
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        ยถารหนฺติ  ตตภวานุรูป  ตตปุคฺคลานุรูป ฺจ  ฯ  สพฺพตฺถาปติ- 
อาทินา ฆานวิ ฺาณาทีนมฺป  ปฏิกฺเขโป  เหสฺสตีติ  รูปาวจรภูมิย  
ปฏิฆชวนตทาลมฺพนาเนว  ปฏกิฺขิตฺตานิ  ฯ  สพฺพตฺถาปติ  กามภเว  จ  
รูปภเว  จ  [๑]- ฯ กามภเว ยถารห วีถิมตฺุตกวชฺชานิ อสีติวีถิจิตฺตานิ ฯ  
รูปภเว ปฏิฆทฺวยอฏตทาลมฺพนฆานาทิวิ ฺาณฉกฺกวีถิมุตฺตกวเสน  
ป ฺจวีสติ  วชฺเชตฺวา  เสสานิ อาวชฺชนทฺวยนวาเหตุกวิปากเตป ฺาส- 
เสสชวนวเสน  จตุสฏ ี  ฯ  อรูปภเว  เตวีสติกามาวจรวิปากปม- 
มคฺค  ป ฺจทสรูปาวจรปฏิฆทฺวยอรูปวิปากกฺริยามโนธาตุหสนวเสน  
สตฺตจตฺตาฬีส  วชฺเชตฺวา  เสสานิ  ฉพฺพีสติปริตฺตชวนอฏารูปชวน-  
สตฺตโลกุตฺตรชวนมโนทวฺาราวชฺชนวเสน  เทฺวจตฺตาฬีสจิตฺตานิ  ลพฺภเร  
อุปลพฺภนฺติ  ฯ  เกจิ  ปน  รูปภเว  อนิฏารมฺมณาภาวโต อิธา- 
คตานเยว  พฺรหฺมาน  อกสุลวิปากสมฺภโวติ  ตานิ  ปริหาเปตฺวา ป ฺจ- 
ปริตฺตวิปาเกหิ  สทฺธึ  รูปภเว  สฏ ีเยว  วีถิจิตฺตานีติ  วทนฺติ ฯ อิธ  
ปน  ตตฺถ  ตฺวาป  อิม  โลก  ปสฺสนฺตาน  อนิฏารมฺมณสฺส  อสมฺภโว  
น  สกฺกา  วตฺตุนฺติ  เตหิ  สทฺธึเยว  ตตฺถ  จตุสฏ ี  วุตฺตานิ  ฯ  
เอว ฺจ  กตฺวา  วุตฺต  ธมฺมานุสารณิย  ยทา  พฺรหฺมาโน กามา- 
วจรมนิฏารมฺมณมาลมฺพนฺติ  ตทา  ตสุคติยมฺป อกุสลวิปาก จกฺขุ- 
โสตวิ ฺาณมโนธาตุสนฺตีรณาน  อุปฺปตฺติ  สมฺภวตีติ  ฯ ภูมิวเสน  
วิภาโค ภูมิวิภาโค ฯ  
        ยถาสมฺภวนฺติ  ตตทฺวาเรสุ  วา  ตตภเวสุ  วา  สมฺภวานุรูปโต  ฯ  
ยาวตายุกนฺติ  ปฏิสนฺธิโต  ปร  ภวนิกนติฺวเสน ปวตฺตมโนทฺวาริก- 
๑. สี. เอตฺถนฺตเร อรูปภเว จ อิติ ทิสฺสติ ฯ   
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จิตฺตวีถิโต  ปฏาย  จุติจิตฺตาวสาน  ตโต  ปุพฺเพ ปวตฺตภวงฺคาวสาน  
วา อพฺโพจฺฉินฺนา อสติ นิโรธสมาปตฺติยนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        อิติ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหวณฺณนาย  
          จตุตฺถปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                  ป ฺจมปริจฺเฉทวณฺณนา  
        เอตฺตาวตา  จ  วีถิสงฺคห  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วีถิมุตฺตสงฺคห  
ทสฺเสตุมารภนฺโต  อาห  วีถิจิตฺตวเสเนวนฺติอาทึ  ฯ  เอว ยถา- 
วุตฺตนเยน  วีถิจิตฺตวเสน ปวตฺติย ปฏิสนฺธิโต อปรภาเค จุติปริโยสาเน  
ปวตฺติสงฺคโห  นาม  สงฺคโห  อุทีรโิต  อิทานิ  ตทนนฺตร  สนธฺิย  
ปฏิสนฺธิกาเล  ตทาสนฺนตาย  ตคหเณเนว  คหิตจุติกาเล  จ ปวตฺติ- 
สงฺคโห  วุจฺจตีติ  โยชนา  ฯ ปุ ฺสมฺมตา อยา เยภุยฺเยน อปคโตติ  
อปาโย  ฯ  โสเยว  ภูมิ  ภวนฺติ  เอตฺถ  สตฺตาติ  อปายภูมิ  ฯ  
อเนกวิธสมฺปตฺติอธิฏานตาย  โสภณา  คนฺตพฺพโต  อุปฺปชชฺติพฺพโต  
คติ  จาติ  สุคติ  ฯ  กามตณฺหาย  สหจริตา สุคติ [๑] ฯ สาเยว ภูมีติ  
กามสุคติภูมิ  ฯ  เอว  เสเสสุป  ฯ  อยโต  สุขโต  นคฺิคโตติ นิรโย ฯ  
ติโร  อ ฺฉิตาติ  ติรจฺฉานา  ฯ  เตส  โยนิ  ติรจฺฉานโยนิ ฯ ยุวนฺติ๒  
ตาย  สตฺตา  อมิสฺสิตาป  สมานชาติตาย  มิสฺสิตา  วิย  โหนฺตีติ  
โยนิ  ฯ  สา  ปน  อตฺถโต  ขนฺธาน  ปวตฺติวิเสโส  ฯ  ปกฏเน  
สุขโต  อิตา  คตาติ  เปตา  ฯ  นิชฺฌามตณฺหิกาทิเภทาน  เปตาน  
วิสโย  เปตฺติวิสโย  ฯ  เอตฺถ  ปน  ติรจฺฉานโยนิเปตฺติวิสยคฺคหเณน  
๑. สี. เอตฺถนฺตเร กามสุคติ อิติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. ยวนฺติ ฯ   
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ขนฺธานเยว  คหณ  เตส  ตาทิสสฺส  ปริจฺฉินฺโนกาสสฺส  อภาวโต ฯ ยตฺถ  
วา  ปน  เต  อร ฺปพฺพตปาทาทิเก  นิพทฺธวาส  วสนฺติ  ตาทิสสฺส  
านสฺสฺ  วเสน  โอกาโสป  คเหตพฺโพ  ฯ  น  สุรนฺติ  อิสฺสริยกีฬาทีหิ  
น  ทิพฺพนฺตีติ  อสุรา  เปตาสุรา  ฯ  อติเร  ปน  น สุรา สุรปฏิปกฺขาติ  
อสุรา  ฯ  อิธ  จ  เปตาสุรานเมว  คหณ  น  อิตเรส  ตาวตึเสสุ  
คหณสฺส  อิจฺฉิตตฺตา  ฯ  ตถาหิ  วุตฺต  อาจริเยน  ตาวตึเสสุ  
เทเวสุ เวปจิตฺตาสุรา คตาติ ฯ  
        สติสุรภาวพฺรหฺมจริยโยคฺยตาทิคุเณหิ  อุกฺกฏมนตาย  มโน  
อุสฺสนฺน  เอเตสนฺติ  มนุสฺสา  ฯ  ตถาหิ  ปรมสติเนปกฺกาทิปตฺตา  
พุทฺธาทโยป  มนุสฺสภูตาเยว  ฯ  ชมฺพูทีปวาสิโน  เจตฺถ  นิปฺปรยิายโต  
มนุสฺสา  ฯ  เตหิ  ปน  สมานรูปาทิตาย  สทฺธ ึ ปริตฺตทีปวาสีหิ อิตร- 
มหาทีปวาสิโนป  มนุสฺสาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  โลกิยา  ปน  มนุโน อาทิ- 
ขตฺติยสฺส  อปจฺจ  ปุตฺตาติ  มนุสฺสาติ  วทนฺติ  ฯ มนุสฺสาน นิวาสภูตา  
ภูมิ  อิธ  มนสฺุสา  ฯ  เอว  เสเสสุป  ฯ  จตูสุ  มหาราเชสุ  ภตฺติ  
เอเตส  จตุนฺน  วา  มหาราชาน  นิวาสนฏานภูเต  จาตุมฺมหาราเช  
ภวาติ  จาตุมฺมหาราชิกา  ฯ  มเฆน  มานเวน  สทฺธึ  เตตฺตึส สหปุ ฺ- 
การิโน  เอตฺถ  นิพฺพตฺตาติ  ต  สหจรติ  าน  เตตฺตึส  ตเทว  
ตาวตึส  ต  นิวาโส  เอเตสนฺติ  ตาวตึสาติ  วทนฺติ  ฯ  ยสฺมา  
ปน  สหสฺส  จาตุมฺมหาราชิกาน  สหสฺส ฺจ  ตาวตึสานนฺติ  วจนโต  
เสสจกฺกวาเฬสุป  ฉกามาวจรเทวโลกา  อตฺถิ  ตสฺมา  นามมตฺตเมเวต  
ตสฺส  เทวโลกสฺสาติ  คเหตพฺพ  ฯ  ทกุขฺโต  ยาตา  อปยาตาติ   
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ยามา  ฯ  อตฺตโน  สริิสมปฺตฺติยา  ตุส  ปตึ  อิตา  คตาติ  ตุสิตา  ฯ  
นิมฺมาเน  รติ  เอเตสนฺติ  นิมฺมานรติโน  ฯ  ปรนิมมฺิเตสุ  โภเคสุ  
อตฺตโน วส วตฺเตนฺตีติ ปรมิมฺมิตวสวตฺติโน ฯ  
        มหาพฺรหฺมาน  ปริจาริกตฺตา  เตส  ปริสติ  ภวาติ พฺรหฺม- 
ปริสชฺชา ฯ เตส  โปโรหิตฏาเน   ิตตฺตา  พฺรหฺมปุโรหิตา  ฯ  
เตหิ  เตหิ  ฌานาทีหิ  คุณวิเสเสหิ  พฺรูหิตา  ปริวุทฺธาติ  พฺรหฺมาโน  ฯ  
วณฺณวนฺตตาย  เจว  ทีฆายุกตาทีหิ  จ  พฺรหฺมปาริสชฺชาทีหิ  มหนฺตา  
พฺรหฺมาโนติ  มหาพฺรหฺมาโน  ฯ  ตโยเปเต  ปณีตตรรตนปฺปภาวภาสิต-  
สมานตลวาสิโน  ฯ  อุปริเมหิ  จ ปรตฺิตา อาภา เอเตสนฺติ ปริตฺตาภา ฯ  
อปฺปมาณา  อาภา  เอเตสนฺติ  อปฺปมาณาภา  ฯ  พลาหกโต  วิชชฺุ  
วิย  อิโตจีโตจ  อาภา  สรติ  นิสฺสรติ  เอเตส  สปฺปติกชฺฌาน-  
นิพฺพตฺตกฺขนฺธสนฺตานตฺตาติ  อาภสฺสรา  ฯ  ทณฺฑทีปกาย  วา  อจฺจิ  วิย  
เอเตส  สรีรโต  อาภา  ฉิชฺชิตฺวา๑  ปตนฺตี  วิย  สรติ  นิสฺสรตีติ  
อาภสฺสรา  ฯ  ยถาวุตฺตาย  วา  ปภาย อาภายนสีลาติ๒ อาภสฺสรา ฯ  
เอเตป  ตโย  ปณีตตรรตนปฺปภาวภาสิเตกตลวาสิโน  ฯ  สุภาติ เอกฆนา  
อจลา  สรีราภา  วุจฺจติ  ฯ  สา  อุปร ิ พฺรหฺเมหิ  ปริตฺตา  เอเตสนฺติ  
ปริตฺตสุภา  ฯ  อปฺปมาณา  สุภา  เอเตสนฺติ  อปฺปมาณสุภา  ฯ ปภา- 
สมุทยสงฺขาเตหิ  สุเภหิ  กิณฺณา  อากิณฺณาติ  สุภกิณฺณา  ฯ  สุภา  
กิณฺณาติ  จ  วตฺตพฺเพ  ภาสทฺทสฺส  รสสฺตฺต  กตฺวา  อนฺติมณการสฺส  
จ  หการ  กตฺวา  สุภกิณฺหาติ  วุตฺต  ฯ  เอเตป ปณีตตรรตนปฺป- 
๑. สี. อาเมณฺฑติมิท ฯ  ๒. เกสุจิ โปตฺถเกสุ อาภาสนสีลาติป อตฺถิ ฯ โสเยวตุโถ ฯ   
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ภาวภาสิเตกตลวาสิโน  ฯ  ฌานปฺปภาวนิพฺพตฺต  วิปุล ผลเมเตสนฺติ  
เวหปฺผลา ฯ ส ฺาวิราคภาวนานิพฺพตฺตรูปสนฺตติมตฺตตฺตา นตฺถิ  
ส ฺา  ตมุเขน  วุตฺตา๑  เสสารูปกฺขนฺธา  จ  เอเตสนฺติ อส ฺา ฯ  
เตเยว  สตฺตาติ  อส ฺสตฺตา  ฯ  เอเตป  ปณีตตรรตนปฺปภาว-  
ภาสิเตกตลวาสิโน ฯ  
        สุทฺธาน  อนาคามิอรหนฺตานเมว  อาวาสาติ  สุทฺธาวาสา  ฯ  
อนุนยปฏิฆาภาวโต  วา  สุทฺโธ  อาวาโส  เอเตสนฺติ  สุทฺธาวาสา  ฯ  
เตสมฺป  นิวาสา  ภูมิ  สุทธฺาวาสา  ฯ  อิเมสุ  ปน  ปมตลวาสิโน  
อปฺปเกน  กาเลน  อตฺตโน  าน  น  วิชหนฺตีติ  อวิหา  ฯ  
ทุติยตลวาสิโน  เกนจิ  อตปฺปนฺตีติ  อตปฺปา  ฯ  ตติยตลวาสิโน  
ปรมสุนฺทรรปูตฺตา  สุเขน  ทิสฺสนฺตีติ  สุทสฺสา  ฯ  จตุตฺถตลวาสิโน  
สุปริสุทฺธทสฺสนตฺตา  สุเขน  ปสฺสนฺตีติ  สุทสฺสิโน  ฯ  ป ฺจมตลวาสิโน  
ปน  อุกฺกฏสมฺปตฺติกตฺตา  นตฺถิ  เอเตส  กนฏิภาโวติ  อกนิฏา  ฯ  
อากาสาน ฺจายตเน  ปวตฺตา  ปมารูปวิปากภูตจตุกฺขนฺธา  เอว  
เตหิ  ปริจฺฉินฺโนกาโส  วา  อากาสาน ฺจายตนภูมิ  ฯ  เอว เสเสสุป ฯ  
ปุถุชชฺนา  โสตาปนฺนา  จ  สกทาคามิโน  จาป  ปุคฺคลา  สุทฺธาวาเสสุ  
สพฺพถาป  น  ลพฺภนฺตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ปุถชฺุชนาทนี ฺจ  ปฏิกฺเขเปน  
อนาคามิอรหนฺตานเมว  ตตฺถ  ลาโภ  วุตฺโต  โหติ  ฯ  เสสฏาเนสูติ  
สุทฺธาวาสาปายาส ฺ ีวชฺชิเตสุ  เสสฏาเนสุ  อริยา  อนริยาป  จ  
ลพฺภนฺติ ฯ  
๑. สี. วุตฺตาวเสสา อรูปกฺขนฺธา ฯ  ๒. อส ฺ ีสตฺตาติป อตฺถิ ฯ   
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        โอกกฺนติฺกฺขเณติ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ฯ  ชาติยา  อนฺโธติชจฺจนฺโธ  ฯ  
กิ ฺจาป  ชาติกฺขเณ  อณฺฑชชลาพุชา  สพฺเพ  อจกฺขุกาว  ตถาป  
จกฺขฺวาทิอุปฺปชฺชนารหกาเลป จกฺขุปฺปตฺติวิพนฺธกกมฺมปฏิพาหิต- 
สามตฺถิเยน ทินฺนปฏิสนธฺินา  อิตเรนาป  วา  กมฺเมน  อนุปฺปาทิตพฺพ- 
จกฺขุโก สตฺโต  ชจฺจนฺโธ  นาม  ฯ  อปเร  ปน  ชจฺจนฺโธติ ปสูติย- 
เยว  อนฺโธ  มาตุกุจฺฉิย  อนฺโธ  หุตฺวา  นิกฺขมนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  
เตน  ทฺวิเหตุกติเหตุกาน  มาตุกุจฺฉิย  จกฺขุสฺสน  อวิปชฺช  สิทฺธนติฺ  
วทนฺติ  ฯ  ชจฺจนฺธาทีติ๑  อาทิคฺคหเณน  ชจฺจพธิรชจฺจมูคชจฺจชฬ-  
ชจฺจุมฺมตฺตกปณฺฑกอุภโตพฺย ฺชนกนปปสกมมฺมาทีน  สงฺคโห  ฯ  อปเร  
ปน  เอกจฺเจ  อเหตุกปฏิสนฺธิกา  อวิกลนิฺทฺริยา  หุตฺวา  โถก  
วิจารณปกติกา  โหนฺติ  ตาทิสานมฺป  อาทิสทฺเทน  สงฺคโหติ  วทนฺติ  ฯ  
ภุมฺมเทเว  สิตา  นิสฺสิตา  ตคฺคติกตฺตาติ  ภุมฺมสฺสิตา  ฯ  สุขสมุสฺสยโต  
วินิปาติตาติ  วินิปาติกา  ฯ  สพฺพถาป  กามสุคติยนฺติ  เทวมนุสฺสวเสน  
สตฺตวิธายป  กามสุคติย  ฯ  เตสูติ  ยถาวุตฺตปฏิสนฺธิยุตฺเตสุ  ปุคฺคเลสุ  
อปายาทีสุ  วา  ฯ  อายุปฺปมาณคณนาย  นิยโม  นตฺถิ  เกส ฺจิ  
จิรายุกตฺตา เกส ฺจิ ปริตฺตายุกตฺตา จ ฯ ตถา จาหุ  
         อาปายิกมนุสฺสายุ-  ปริจฺเฉโท น วิชฺชติ  
         ตถาหิ กาโฬ มนฺธาตา  ยกฺขา เกจิ จิรายุโนติอาทึ ฯ  
        อปาเยสุ  หิ  กมฺมเมว  ปมาณ  ตตฺถ  นิพฺพตฺตาน  ยาว  
กมฺม น ขียติ ตาว จวนาภาวโต ฯ ตถา ภุมฺมเทวาน ฯ  
        เตสุป  หิ  นิพฺพตฺตา  เกจิ  สตฺตาหาทิกาล  ติฏนฺติ  เกจิ  
กปฺปมตฺตมฺป  ฯ  ตถา  มนสฺุสานมฺป  กทาจิ  เตสมฺป  อสงฺเขยฺยายุกตฺตา  
๑. สี. ชจฺจนฺธาทีนนฺติ เอตฺถ ฯ   
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กทาจิ  ทสวสฺสายุกตฺตา  ฯ  โย  จิร  ชวีติ  โส  วสฺสสต  ชีวติ  
อปฺป  วา  ภิยโฺย  วา  ทุติยมฺป  วสฺสสต  น  ปาปุณาตีติ  อิท  ปน  
อชฺชตฺตนกาลิเก  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ทิพฺพานิ  ป ฺจวสฺสสตานีติ  มนุสฺสาน  
ป ฺาสวสฺสานิ  เอกทิน  ฯ  ตทนุรูปโต  มาสสวจฺฉเร  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  
ทิพฺพปมาณานิ ป ฺจวสฺสสตานิ อายุปฺปมาณ โหติ ฯ วุตฺตมฺป เจต  
         ยานิ ป ฺาสวสฺสานิ  มนุสฺสาน ทิโน ตหึ  
         ตึสรตฺตินฺทิโว มาโส  มาสา ทฺวาทส สวจฺฉร  
         เตน สวจฺฉเรนายุ  ทิพฺพ ป ฺจสต มตนฺติ ฯ  
        มนุสฺสคณนายาติ  มนุสฺสาน  สวจฺฉรคณนาย  ฯ  ตโต  จตุคุณนฺติ  
จาตุมฺมหาราชิกาน  ป ฺาสมานุสฺสิกวสฺสปริมิต  ทิวส  ทิพฺพานิ  จ  
ป ฺจวสฺสสตานิ  ทิคุณ  กตฺวา  ทิพฺพวสฺสสหสฺสานิ  ตาวตึสาน  สมฺภวตีติ  
เอว  ทิวสสวจฺฉรทิคุณวเสน  จตุคุณ  ฯ  ต  ปน  ทพฺิพคณนาย  
วสฺสสหสฺส  มนุสฺสคณนาย  สฏ ิวสฺสสตสหสฺสาธิกติโกฏิปฺปมาณ  
โหติ  ฯ  ตโต  จตุคุณ  ยามานนฺติ  ตาวตึสานมายุปฺปมาณโต วุตฺต- 
นเยน  จตุคุณ  ทิพฺพคณนาย  ทฺวิสหสฺส  ฯ  มนุสสฺคณนาย  
จตฺตาฬีสวสฺสสตสหสฺสาธิกา  จุทฺทสวสฺสโกฏิโย  โหนฺติ  ฯ  ตโต  จตุคุณ  
ตุสิตานนฺติ  ทิพฺพานิ  จตฺตาริ  วสฺสสหสฺสานิ  ฯ  มนุสฺสคณนาย  
สฏ ิวสฺสสตสหสฺสาธิกา  สตฺตป ฺาสวสฺสโกฏิโย  ฯ  ตโต  จตุคุณ  
นิมฺมานรตีนนฺติ  ทิพฺพานิ  อฏวสฺสสหสฺสานิ  ฯ  มนุสฺสคณนาย เทฺว- 
วสฺสโกฏิสตานิ  จตฺตาฬีสวสฺสสตสหสฺสาธิกานิ  ตึสวสฺสโกฏโิย  จ  ฯ   
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ตโต  จตุคุณ  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีนนฺติ  ทิพฺพานิ  โสฬสวสฺสสหสฺสานิ  ฯ  
มนุสฺสคณนาย๑  ปน  สยเมว  ทสฺเสนฺโต  อาห  นวสต ฺจาติอาทิ  ฯ  
วสฺสาน  สมฺพนฺธี  นวสต  เอกวีส  โกฏิโย  ตถา  สฏ ี  จ วสฺสสต- 
สหสฺสานิ วสวตฺตีสุ อายุปฺปมาณนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        ทุติยชฌฺานภูมิยนฺติ  จตุกฺกนยวเสน  วุตฺต  ฯ  ตโต  ปร  ปวตฺติย  
จวนกาเล  จ  ตถา  รูปเมว  ภงฺคจุติวเสน  ปวตฺติตฺวา  นิรุชฌฺตีติ  
โยชนา  ฯ  เตสูติ  ตาหิ  คหิตปฏิสนฺธิเกสุ  พฺรหฺเมสุ  ฯ  กปฺปสฺสาติ  
อสงฺเขยฺยกปฺปสฺส  ฯ  น  หิ  พฺรหฺมปาริสชฺชาทีน  ติณฺณ  มหากปฺป- 
วเสน อายุปริจฺเฉโท  สมฺภวติ  เอกกปฺเปป  เตส  อวินาสาภาเวน  
ปริปุณฺณกปฺเป  อสมฺภวโต  ฯ  ตถาเหส  โลโก  สตฺตวาเรสุ  อคฺคินา  
วินสฺสติ  อฏเม  วาเร  อุทเกน  ปุน  สตฺตวาเรสุ  อคฺคินา  อฏเม  
วาเร  อุทเกนาติ  เอวมฺป  อฏสุ  อฏเกสุ  ปริปุณฺเณสุ  ปจฺฉิเม  
วาเร  วาเตน  วินสฺสติ  ฯ  ตตฺถ  ปมชฌฺานตล  อุปาทาย  อคฺคินา  
ทุติยตติยชฺฌานตล  อุปาทาย  อุทเกน  จตุตฺถชฺฌานตล  อุปาทาย  
วาเตน วินสฺสตีติ ฯ วุตฺตมฺป เจต  
         สตฺตสตฺตคฺคินา วารา  อฏเม อฏโมทกา  
         จตุสฏ ี ยทา ปุณฺณา  เอโก วายุวโร สิยา ฯ  
         อคฺคินาภสฺสรา เหฏา  อาเปน สุภกิณฺหโต  
         เวหปฺผลโต วาเตน  เอว โลโก วินสฺสตีติ ฯ  
        ตสฺมา  ติณฺณมฺป  ปมชฺฌานตลาน  เอกกปฺเปป  อวินาสาภาวโต  
สกลกปฺเป  จ  เตส  สมฺภโว  นตฺถีติ  อสงฺเขยฺยกปฺปวเสน  เตส อายุ- 
๑. สี. มนุสฺสคณน ฯ   
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ปริจฺเฉโท  ทฏพฺโพ  ฯ  ทุติยชฺฌานาทิตลโต  ปฏาย  ปน ปร-ิ 
ปุณฺณสฺส  มหากปฺปสฺส  วเสน  น  อสงฺเขยฺยกปฺปวเสน  ฯ อสงฺเขยฺย- 
กปฺโปติ  จ  โยชนายามวิตฺถารวเสน  สาสปราสิโต วสฺสสตวสฺส- 
สตจฺจเยน  เอเกกวีชสฺส  หรเณน  สาสปราสิโน  ปริกฺขเยป อกฺขย- 
สภาวสฺส  มหากปฺปสฺส  จตุตฺถภาโค  ฯ  โส  ปน สตฺถโรค- 
ทุพฺภิกฺขาน  อ ฺตรสวฏเฏน  พหูสุ  วินาสมุปคเตสุ อวสิฏสตฺต- 
สนฺตานปฺปวตฺตกุสลกมฺมานุภาเวน  ทสวสฺสโต ปฏาย อนุกฺกเมน  
อสงฺเขยฺยายุกปฺปมาเณสุ  สตฺเตสุ  ปุน  อธมฺมสมาทานวเสน๑  กเมน  
ปริหายิตฺวา  ทสวสฺสายุเกสุ  ชาเตสุ  โรคาทีนม ฺตรสวฏเฏน  สตฺตาน  
วินาสปฺปตฺติ  ยาว  อยเมโก  อนฺตรกปฺโปติ  เอว  ปริฉินฺนสฺส  
อนฺตรกปฺปสฺส  วเสน  จตุสฏ ิอนฺตรกปฺปปฺปมาโณ  โหติ  ฯ  วีสติ  
อนฺตรกปฺปปฺปมาโณติ  วทนฺติ  ฯ  อากาสาน ฺจายตน  อุปคจฺฉนฺตีติ  
อากาสาน ฺจายตนูปคา  ฯ  เอกเมวาติ  ภูมิโต  ชาติโต สมฺปยุตฺต- 
ธมฺมโต สงฺขารโต จ สมานเมว ฯ เอกชาติยนฺติ เอกสฺมึ ภเว ฯ  
        อิทานิ  กมฺม๒  จตูหากาเรหิ  ทสฺเสตุ  ชนกนฺติอาทิมารทฺธ  ฯ  
ชนยตีติ  ชนก  ฯ  อุปตฺถมฺเภตีติ  อุปตฺถมฺภก  ฯ  อุปคนฺตฺวา  ปเฬตีติ  
อุปปฬก๓  ฯ  อุปคนฺตฺวา  ฆาเตตีติ อุปฆาตก ฯ ตตฺถ ปฏิสนฺธิป-ฺ 
ปวตฺตีสุ  วิปากกตตฺตารูปาน  นิพฺพตฺติกา  กุสลากุสลเจตนา  ชนก  
นาม  ฯ  สย  วิปาก  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺตมฺป  กมมฺนฺตรสฺส  
จิรตรวิปากนิพฺพตฺตเน  ปจฺจยภูต  วิปากสฺเสว  วา  สุขทุกฺขภูตสฺส  
๑. สี. อสทฺธมฺม... ฯ  ๒. กตฺกจิ กมฺมจตุกฺกนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. อุปปฬิกนตฺิป อตฺถิ ฯ   
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วิจฺเฉทปจฺจยานุปฺปตฺติยา  อุปพฺรูหนปจฺจยุปฺปตฺติยา  จ ชนกสามตฺถิยา- 
นุรูปจิรตรปฺปวตฺติปจฺจยภูต  กุสลากสุลกมฺม อุปตฺถมฺภก นาม ฯ  
กมฺมนฺตรชนิตวิปากสฺส พฺยาธิธาตุสมตาทินิมิตฺตวิพาธเนน จิรตรปฺ- 
ปวตฺติวินิพนฺธก  ยงฺกิ ฺจิ  กมฺม  อุปปฬก  นาม  ฯ  ทพฺุพลสฺส  ปน  
กมฺมสฺส  ชนกสามตฺถิย  อุปหจฺจ  วิจฺเฉทกปจฺจยุปฺปาทเนน  ตสฺส  
วิปาก  ปฏิพาหิตฺวา  สย  วิปากนิพฺพตฺตนก  กมฺม  อุปฆาตก  นาม  ฯ  
ชนโกปฆาตกานมฺหิ  อย  วิเสโส  ชนก  กมฺมนฺตรสฺส  วิปาก อนุ- 
ปจฺฉินฺทิตฺวาว  วิปาก  ชเนติ  อุปฆาตก  อุปจฺเฉทกปุพฺพกนฺติ  ฯ  อิท  
ตาว  อฏกถาสุ  สนฺนิฏาน  ฯ  อปเร  ปน  อาจริยา  อุปปฬกกมฺม  
พหฺวาพาธตาทิปจฺจโยปสหาเรน  กมฺมนฺตรสฺส  วิปาก  อนฺตรนตฺรา  
วิพาธติ  อุปฆาตกมฺปน  ต  สพฺพโส  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  อ ฺสฺส  
โอกาส  เทติ  น  ปน  สย  วิปากนิพฺพตฺตก  เอว ฺหิ  ชนกโต  
อิมสฺส วิเสโส สุปากโฏติ วทนฺติ ฯ  
        กิจฺจวเสนาติ  ชนนุปตฺถมฺภนุปปฬนุปจฺเฉทนกิจฺจวเสน  ฯ  คร-ุ 
กนฺติ มหาสาวชฺช  มหานุภาว ฺจ  อ ฺเน  กมฺเมน  ปฏิพาหิตุ  
อสกฺกุเณยฺยกมฺม  ฯ  อาสนฺนนฺติ  มรณกาเล  อนุสฺสริต  ตทา  
กต ฺจ  ฯ  อาจิณฺณนฺติ  อภิณฺหโส  กต  เอกวาร  กตฺวาป  วา  
อภิณฺห๑  สมาเสวิต  ฯ  กตตฺตากมฺมนฺติ  ครุกาทิภาว  อสมฺปตฺต  
กตมตฺตโตเยว  กมฺมนฺติ  วตฺตพฺพกมฺม  ฯ  ตตฺถ  กสุล  วา  โหตุ  
อกุสล  วา  ครุกาครุเกสุ  ย  ครุก  อกุสลปกฺเข  มาตุฆาตาทิกมฺม  
วา  กุสลปกฺเข  มหคฺคตกมฺม  วา  ตเทว  ปม  วิปจฺจติ  สติป  
๑. สี. อภิณหฺโส ฯ   
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อาสนฺนาทิกมฺเม  ปริตฺต  อุทก  โอตฺถริตฺวา  คจฺฉนฺโต  มโหโฆ  
วิย  ฯ  ตถาห ิ ต  ครุกนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมึ  อสติ  ทูราสนฺเนสุ  ย  
อาสนฺน  มรณกาเล  อนุสฺสริต  ตเทว  [๑]  วิปจฺจติ  ฯ  อาสนฺนกเต  
วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ  ตสฺมิมปฺ  อสติ  อาจิณฺณานาจิณฺเณสุ  ย  อาจิณฺณ  
สุสีลฺย  วา  ทสฺุสีลฺย  วา  ตเทว  ปม  วิปจฺจติ  ฯ  กตตฺตากมฺม  
ปน  ลทฺธาเสวน  ปุริมาน  อภาเว๒  ปฏิสนฺธึ  อากฑฺฒติ  อิติ  ครกุ  
สพฺพปม  วิปจฺจติ  ฯ  ครเุก  อสติ  อาสนฺน  ฯ  ตสฺมึป  อสติ  
อาจิณฺณ  ฯ [๓] เตนาห ปากทานปริยาเยนาติ ฯ วิปากทานานุกฺกเมนาติ  
อตฺโถ  ฯ  อภิธมฺมาวตาราทีสุ  ปน  อาสนฺนโต  อาจิณฺณ  ปม  
วิปจฺจนฺต  กตฺวา  วุตฺต  ฯ  ยถา  ปน  โคคณปริปุณฺณสฺส  วชสฺส  
ทฺวาเร  วิวเฏ  ปรภาเค  ทมฺมควพลวคเวสุ  สนฺเตสุ  โย  วชทฺวารสฺส  
อาสนฺโน  โหติ  อนฺตมโส  ทุพฺพลชรคฺคโวป  โสว  ปมตร  นกิฺขมติ  
เอว  ครุกโต  อ ฺเสุ  กุสลากุสเลสุ  สนฺเตสุป  มรณกาลสฺส  
อาสนฺนตฺตา อาสนฺนเมว ปม วิปาก เทตีติ อิธ ต ปม วุตฺต ฯ  
        ทฏิธมฺโม  ปจฺจกฺขภูโต  ปจฺจุปฺปนฺโน  อตฺตภาโว  ตตฺถ  
เวทิตพฺพ  วิปากานุภวนวเสนาติ  ทิฏธมฺมเวทนีย  ฯ  ทฏิธมฺมโต  
อนนฺตร  อุปปชฺชิตฺวา  เวทิตพฺพ  อุปปชฺชเวทนีย  ฯ  อปเร  อปเร  
ทิฏธมฺมโต  อ ฺสฺมึ  ยตฺถกตฺถจิ  อตฺตภาเว  เวทิตพฺพ  กมฺม  
อปราปริยเวทนีย  ฯ  อโหสิ  เอว  กมมฺ  น  ตสฺส  วิปาโก  อโหสิ  
อตฺถิ  ภวิสฺสติ  วาติ  เอว  วตฺตพฺพกมฺม  อโหสิกมฺม  ฯ  ตตฺถ  
ปฏิปกฺเขหิ  อนภิภูตตาย  ปจฺจยวิเสเสน  ปฏิลทฺธวิเสสตาย  จ  
๑. กตฺถจิ เอตฺถนฺตเร ปมนฺติ อตฺถิ ฯ  ๒. สี. อภาเวน ฯ  ๓. เอตฺถนฺตเร โปตฺถเกสุ  
ตสฺมิมฺป อสติ กตตฺตากมฺมนตฺิ  อตฺถิ ฯ   
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พลวภาวปฺปตฺตา  ตาทิสสฺส  ปุพฺพาภิสงฺขารสฺส  วเสน  สาติสยา  หุตฺวา  
ตสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ผลทายินี  ปมเจตนา  ทิฏธมฺมเวทนีย  นาม  ฯ  
สา  หิ  วุตฺตปฺปกาเรน  พลวติ๑  ชวนสนฺตาเน  คุณวิเสสยุตฺเตสุ อุปการา- 
ปการวสปฺปวตฺติยา  อาเสวนาลาเภน  อปฺปวิปากตาย จ อิตรทฺวย  
วิย  ปวตฺตสนฺตานูปรมาเปกฺข  โอกาสลาภาเปกฺข ฺจ  กมฺม  น  โหตีติ  
อิเธว ปุปฺผมตฺต วิย ปวตฺติวิปากมตฺต อเหตุกผล เทติ ฯ  
        อตฺถสาธิกา  ปน  สตฺตมชวนเจตนา  สนฺนิฏาปกเจตนาภูตา  
วุตฺตนเยน  ปฏิลทฺธวิเสสา  อนนฺตรตฺตภาเว  วิปากทายินี  อุปปชฺช- 
เวทนีย นาม  ฯ  สา  จ  ปฏิสนฺธึ  ทตฺวาว  ปวตฺติวิปาก  เทติ  ฯ  
ปฏิสนฺธิยา  ปน  อทินฺนาย  ปวตฺติวิปาก  เทตีติ  นตฺถิ  ฯ  จุติอนนฺตรมฺหิ  
อุปปชฺชเวทนียสฺส  โอกาโส  ปฏิสนธฺิยา  ปน  ทนิฺนาย  ชาติสเตป  
ปวตฺติวิปาก  เทตีติ  อาจริยา  วทนฺติ  ฯ  ยถาวุตฺตการณวิรหโต  
ทิฏธมฺมเวทนียาทิภาว  อสมฺปตฺตา  อาทิปริโยสานเจตนาน  มชฺเฌ  
ปวตฺตา  ป ฺจกเจตนา  วิปากทานสภาวสฺส  อนุปจฺฉินฺนตฺตา  ยทากทาจิ  
โอกาสลาเภ  สติ  ปฏิสนธฺิปฺปวตฺตีสุ  วิปาก  อภินิปฺผาเทนฺตี อปราปร- 
เวทนีย  นาม  ฯ  สกสกกาลาตีต  ปน  ปุริมกมฺมทฺวย ตติยมฺป จ  
สสารปฺปวตฺติยา โวจฺฉินฺนาย อโหสิกมฺม นาม ฯ  
        ปากกาลวเสนาติ  ปจฺจุปฺปนฺเน  ตทนนฺตเร  ยทากทาจีติ  เอว  
ปุริมาน  ติณฺณ  ยถาปริจฺฉินฺนกาลวเสน  อิตรสฺส  ตกาลาภาววเสน  
จ  ฯ  อโหสกิมฺมสฺส  ห ิกาลาติกฺกมโตว ตโวหาโร ฯ ปากฏาน- 
วเสนาติ  วิปจฺจนภูมิวเสน ฯ  
๑. สี. ม. พลวชวนสนฺตาเน ฯ   
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        อิทานิ  อกุสลาทิกมฺมาน  กายกมมฺทฺวาราทิวเสน  ปวตฺตึ ต- 
นิทฺเทสมุเขน  จ  เตส  ปาณาติปาตาทิวเสน  ทสวิธาทิเภท ฺจ  ทสฺเสตุ  
ตตฺถากุสลนฺติ  อาทิ  อารทฺธ  ฯ  กายทฺวาเร  ปวตฺต  กมฺม กายกมฺม ฯ  
เอว  วจีกมฺมาทีนิ  ฯ  ปาณสฺส  สณิก  ปติตุมทตฺวา  อติว๑  ปาตน  
ปาณาติปาโต  ฯ  กายวาจาหิ  อทินฺนสฺส  อาทาน  อทินฺนาทาน  ฯ  
เมถุนวีติกฺกมสงฺขาเตสุ  กาเมสุ  มิจฺฉาจรณ  กาเมสุมิจฺฉาจาโร๒  ฯ  
ตตฺถ  ปาโณติ  โวหารโต  สตฺโต  ปรมตฺถโต  ชีวิตินฺทฺริย  ฯ  
ตสฺมึ  ปาเณ  ปาณส ฺ ิโน  ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทนปโยคสมุฏาปกา  
วธกเจตนา  ปาณาติปาโต  ฯ  ปรภณฺเฑ  ตถาส ฺ ิโน  ตทาทายก-  
ปโยคสมุฏาปกา  เถยฺยเจตนา  อทินฺนาทาน  ฯ  อสทฺธมฺมเสวนวเสน  
กายทฺวารปฺปวตฺตา  อคนฺตพฺพฏานวีติกฺกมเจตนา  กาเมสุมิจฺฉาจาโร  
นาม  ฯ  สุราปานมฺป  เอตฺเถว  สงฺคยฺหตีติ  วทนฺติ  รสสงฺขาเต  
กาเม มิจฺฉาจารภาวโต ฯ  
        กายวิ ฺตฺติสงฺขาเต  กายทฺวาเรติ  กาเยน  อธิปฺปาย  วิ ฺาปนโต  
สย ฺจ  กาเยน  วิ ฺเยฺยตฺตา  กายวิ ฺตฺติสงฺขาเต อภิกฺกมาทิ- 
ชนกจิตฺตชวาโยธาตฺวาธิกกลาปสฺส  วิการภูเต  สนฺถมฺภนาทีน สห- 
การีการณภูเต  โจปนกายภาวโต  กมฺมาน  ปวตฺติมุขภาวโต  จ กาย- 
ทฺวารสงฺขาเต กมฺมทฺวาเร ฯ กิ ฺจาป๓ ตตกมฺมสหคตจิตฺตุปฺปาเทเนว  
จ๔  สา วิ ฺตฺติ ชนิยติ ตถาป ตสฺสา ปวตฺตมานาย ตสมุฏาปก- 
กมฺมสฺส กายกมฺมาทิโวหาโร  โหตีติ  สา  ตสฺส  ปวตฺติมุขภาเวน  
๑. อติวาติ นิปาโต สีฆตฺเถ วตฺตติ ฯ  ๒. อลุตฺตสมาโสย ฯ  ๓. กตฺถจิ หิสทฺโท  
อตฺถิ ฯ  ๔. โปตฺถเกสุ จสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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วตฺตุ  ลพฺภติ  ฯ  กายทฺวาเร  วุตฺติโตติ  เอตฺตเกเยว  วุตฺเต  ยทิ  
เอว  กมฺมทฺวารววตฺถาน  น  สิยา  ฯ  กายทฺวาเร  หิ  ปวตฺต  
กมฺม  กายกมมฺนฺติ  วุจฺจติ๑  ฯ  กายกมฺมสฺส  จ  ปวตฺติมุขภูต กาย- 
ทฺวารนฺติ  วุจฺจติ๒  ฯ ปาณาติปาตาทิก ปน วาจาย อาณาเปนฺตสฺส  
กายกมฺม  วจีทฺวาเรป  ปวตฺตตีติ  ทฺวาเรน  กมฺมววตฺถาน  น  สยิา  
ตถา  มุสาวาทาทึ  กายวิกาเรน  กโรนฺตสฺส  วจีกมฺม  กายทฺวาเรป  
ปวตฺตตีติ  กมฺเมน  ทฺวารววตฺถานมฺป  น  สิยาติ  อย  โจทนา  
ปจฺจุปฏเยฺยาติ  พาหุลฺลวุตฺติยา  ววตฺถาน  ทสฺเสตุ พาหุลฺล- 
วุตฺติโตติ  วุตฺต  ฯ  กายกมมฺมฺหิ  กายทฺวาเรเยว  พหุล  ปวตฺตติ  
อปฺป  วจีทฺวาเร  ฯ  ตสฺมา  กายทฺวาเรเยว  พหุล  ปวตฺตนโต  
กายกมฺมภาโวป  สิทฺโธ  วนจรกาทีน  วนจรกาทิภาโว  วิย  ฯ  
ตถา  กายกมมฺเมว  เยภุยฺเยน  กายทฺวาเร  ปวตฺตติ  น  อิตรานิ  
ตสฺมา  กายกมฺมสฺส  เยภุยเฺยน  เอตฺเถว ปวตฺตนโต กายกมฺมทฺวารภาโว  
สิทฺโธ  พฺราหฺมณคามาทีน  พฺราหฺมณคามาทิภาโว  วิยาติ  นตฺถิ  
กมฺมทฺวารววตฺถาเน โกจิ วิพนฺโธติ อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ฯ  
        มุสาติ  อภูต  วตฺถุ  ฯ  ต  ตจฺฉโต  วทนฺติ  เอเตนาติ  
มุสาวาโท  ฯ  ปสติ๓  สามคฺคิย๔  ส ฺจุณฺเณติ  วิกฺขิปติ  ปยภาว  
สุ ฺ  กโรตีติ  วา  ปสุณา  ฯ  อตฺตานมฺป  ปรมฺป  ผรุส  กโรติ  
กกโจ  วิย  ขรสมฺผสฺสาติ  วา  ผรุสา  ฯ  ส  สุข  หิต ฺจ  ผรติ  
วิสรติ  วินาเสตีติ  สมฺผ  อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ  อนุปการ  
๑-๒. สี. ม. วุจจฺตีติ นตฺถิ ฯ  ๓. ปสตีติป นิคฺคหิตาคเมน ทิสฺสติ ฯ  ๔. สี. ม. สามคฺคึ ฯ   
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ยงฺกิ ฺจิ  ฯ  ต  ปลปติ  เอเตนาติ  สมฺผปฺปลาโป  ฯ  ตตฺถ  อภูตวตฺถุ  
ภูตโต  ปร  วิ ฺาเปตุกามสฺส  ตถาวิ ฺาปนปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  
มุสาวาโท  ฯ  โส  ปรสฺส  อตฺถเภทกโรว  กมฺมปโถ  โหติ  อิตโร  
กมฺมเมว  ฯ  ปเรส  เภทกามตาย  อตฺตโน  ปยกามตาย  วา ปรเภท- 
กรวจีปโยคสมุฏาปกา  สงฺกิลิฏเจตนา  ปสุณาวาจา  ฯ  สาป  
ทฺวีสุ  ภินฺเนสุเยว  กมฺมปโถ  โหติ๑ ฯ ปรสฺส มมฺมจฺเฉทกรวจีปโยค-  
สมุฏาปกา  เอกนฺตผรุสเจตนา  ผรุสวาจา  ฯ  น  หิ  จิตฺตสณฺหตาย  
สติ  ผรุสวาจา  นาม  โหติ ฯ สีตาหรณาทิอนตฺถวิ ฺาปนปโยค- 
สมุฏาปกา สงฺกิลิฏเจตนา  สมฺผปฺปลาโป  ฯ  โส  ปน  ปเรหิ  
ตสฺมึ อตฺเถ คหิเตเยว กมฺมปโถ ฯ  
        วจีวิ ฺตฺติสงฺขาเต  วจีทฺวาเรติ  วาจาย  อธิปฺปาย  วิ ฺาเปติ  
สย ฺจ  วาจาย  วิ ฺายตีติ  วจีวิ ฺตฺติสงฺขาเต วจีเภทกรปโยค- 
สมุฏาปกจิตฺตสมุฏานปวีธาตฺวาธิกกลาปสฺส วิการภูเต โจปน- 
วาจาภาวโต  กมฺมาน  ปวตฺติมุขภาวโต  จ  วจีทฺวารสงฺขาเต กมฺม- 
ทฺวาเร ฯ พาหุลฺลวุตฺติโตติ อิท วุตฺตนยเมว ฯ  
        ปรสมปฺตฺตึ  อภิมุข  ฌายติ  โลภวเสน  จินฺเตตีติ  อภิชฺฌา  ฯ  
พฺยาปชฺชติ  หิตสุข  เอเตนาติ  พฺยาปาโท  ฯ  มิจฺฉา  วิปรีตโต  
ปสฺสตีติ  มิจฺฉาทิฏ ิ  ฯ  ตตฺถ  อโห  วต  อิท  มม  สิยาติ  เอว  
ปรภณฺฑาภิชฺฌาน๒  อภิชฌฺา  ฯ  สา  ปรภณฺฑสฺส  อตฺตโน  นมเนเนว  
กมฺมปโถ  โหติ  ฯ  อโห  วตาย  สตฺโต  วินสฺเสยฺยาติ  เอว  
๑. โปตฺถเกสุ โหตีติ นตฺถิ ฯ  ๒. โปตฺถเกสุ ปร...ฌายนนฺต ิทิสฺสติ ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 169 

                อภิธมฺมตฺถวิภาวินี  หนาที่  170 
มโนปโทโส  พฺยาปาโท  ฯ  นตฺถ ิ ทินนฺนฺติอาทินา  นเยน  วิปรตีทสฺสน  
มิจฺฉาทิฏ ิ  ฯ  เอตฺถ  ปน  นตฺถิกอเหตุกอกิริยทิฏ ีหิเยว กมฺม- 
ปถเภโท  ฯ  อิเมส  ปน  องฺคาทิววตฺถาปนวเสน  ปป ฺโจ  ตตฺถ  
ตตฺถ อาคตนเยน ทฏพฺโพ ฯ  
        อ ฺตฺราป  วิ ฺตฺติยาติ  กายวจีวิ ฺตฺตึ  วินาป  ฯ  ต  
อสมุฏาเปตฺวาปติ  อตฺโถ  ฯ  วิ ฺตฺติสมุฏาปกจิตฺตสมฺปยุตฺตา  
เจตฺถ  อภิชฺฌาทโย  เจตนาปกฺขิกาว  โหนฺติ  ฯ  โทสมูเลน  ชายนฺตีติ  
สหชาตาทิปจฺจเยน  โทสสงฺขาตมูเลน  โทสมลูกจิตฺเตน  วา  ชายนฺติ  
น  โลภมูลาทีหิ  ฯ  หสมานาป  หิ  ราชาโน  โทสจิตฺเตเนว  วธ  
อาณาเปนฺติ  ฯ  ตถา  ผรุสวาจาพฺยาปาเทสุป  ยถารห  ทฏพฺพ  ฯ  
มิจฺฉาทสฺสนสฺส  อภินิวิสิตพฺพวตฺถูสุ  โลภปุพฺพงฺคมเมว  อภินิวิสนโต  
อาห  มิจฺฉาทิฏ ิ  จ  โลภมูเลนาติ  ฯ  เสสานิ  ฯเปฯ  สมฺภวนตีฺติ  
โย  ตาว  อภิมต  วา  วตฺถุ  อนภิมต  วา  อตฺตพนฺธุปริตฺตานาทิ- 
ปโยชน สนธฺาย  หรติ  ตสฺส  อทินฺนาทาน  โลภมูเลน  โหติ  
เวรนิยฺยานตฺถ๑  หรนฺตสฺส  โทสมูเลน  ฯ  นีติปากปฺปมาณโต ทุฏ- 
นิคฺคหตฺถ  ปรสนฺตก  หรนฺตาน  ราชนู  พฺราหฺมณาน ฺจ  สพฺพมิท  
พฺราหฺมณาน  ราชูห ิ ทินนฺ  เตส  ปน  สพฺพทุพฺพลภาเวน  อ ฺเ  
ปริภุ ฺชนฺติ  อตฺตสนฺตกเมว  พฺราหฺมณา  ปริภุ ฺชนฺตีติอาทีนิ  วตฺวา  
สกสกส ฺาย  เอว  ยงฺกิ ฺจิ  หรนฺตาน  กมฺมผลสมฺพนฺธาปวาทีน ฺจ  
โมหมูเลน  ฯ  เอว  มุสาวาทาทีสุป  ยถารห  โยเชตพฺพ  ฯ  ฉสุ  
อารมฺมเณสุ  ติวิธกมฺมวเสน  อุปฺปชชฺมานมฺเปต  ติวิธนิยเมน  อุปปฺชฺชตีติ  
๑. สี. ม. เวรนยิฺยาตนตฺถ ฯ   
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อาห  ตถา  ทานสีลภาวนาวเสนาติ  ฯ  ทสธา  นิทฺทสิิยมานาน ฺหิ  
ทฺวินฺน  ปุน  ทฺวินฺน  ติณฺณ ฺจ  ยถากฺกม  ทานสีลาทีสุ๑  ตีเสฺวว  
สงฺคโห  ฯ  การณ  ปเนตฺถ  ปรโต  ปวกฺขาม  ฯ  ฉฬารมฺมเณสุ  
ปน  ติวิธกมมฺทฺวาเรสุ  จ  เนส  ปวตฺติโยชนา  อฏกถาทีสุ อาคต- 
นเยน คเหตพฺพา ฯ  
        ทิยฺยติ  เอเตนาติ  ทาน  ปริจฺจาคเจตนา  ฯ  เอว  เสเสสุป  ฯ  
สีลตีติ  สีล  ฯ  สลีติ  สมมฺา  ทหติ  จิตฺต  เอเตนาติ  สลี๒  ฯ กาย- 
วจีกมฺมานิ  สมฺมา  ทหติ๓ สมฺมา เปตีติ อตฺโถ๔ ฯ สีลยติ วา  
อุปธาเรตีติ  สีล  ฯ  อุปธารณ  ปเนตฺถ  กุสลาน  อธฏิานภาโว  ฯ  
ตถาหิ  วุตฺต๕  สีเล  ปติฏายาติอาทิ  ฯ  ภาเวติ  กุสลธมฺเม  
อาเสวติ  วฑฺเฒติ  เอตายาติ  ภาวนา  ฯ  อปจายติ  ปชูาวเสน  
สามีจึ  กโรติ  เอตายาติ  อปจายนา  ฯ  ตตกิจฺจกรเณ  พฺยาวฏสฺส  
ภาโว  เวยฺยาวจฺจ  ฯ  อตฺตโน  สนฺตาเน  นิพฺพตฺตา  ปตฺติ  ทิยฺยติ  
เอเตนาติ  ปตฺติทาน  ฯ  ปตฺตึ  อนุโมทติ  เอตายาติ  ปตฺตานุโมทนา ฯ  
ธมฺม  สุณนฺติ  เอเตนาติ  ธมฺมสฺสวน  ฯ  ธมฺม  เทเสนฺติ  เอตายาติ  
ธมฺมเทสนา ฯ ทิฏ ิยา อุชุกรณ ทิฏ ุชกุมฺม ฯ  
        ตตฺถ  สานุสยสนฺตานวโต  ปเรส  ปชูานุคฺคหกามตาย  อตฺตโน  
วิชฺชมานวตฺถุปริจฺจชนวสปฺปวตฺตา  เจตนา  ทาน  นาม  ฯ  ทานวตฺถุ  
ปริเยสนวเสน  ทินฺนสฺส  โสมนสฺสจิตฺเตน  อนุสฺสรณวเสน  จ  ปวตฺตา  
ปุพฺพปจฺฉาภาคเจตนา  เอตฺเถว  สโมธาน  คจฺฉนฺติ  ฯ  เอว  เสเสสุป  
ยถารห  ทฏพฺพ  ฯ  นิจฺจสีลาทิวเสน  ป ฺจ  อฏ  ทส  วา  สีลานิ  
๑. โปตฺถเกสุ ทานาทีสุ ฯ  ๒. โปตฺถเกสุ สีลติ...สีลนฺติ นตฺถิ ฯ  ๓. สี. ม.  
สมาทหติ ฯ  ๔. กายวจ-ี--เปตีติ อตฺโถติ หิท ปมวิคฺคเห สีลตีติ ปทสฺส  
อธิปฺปายตฺโถ โหติ ฯ  ๕. ส. ส. ๑๕/๒๐ ฯ   
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สมาทิยนฺตสฺส  ปริปูเรนฺตสฺส  อสมาทิยิตฺวาป  สมฺปตฺตกายวจีทุจฺจริตโต  
วิรมนฺตสฺส  ปพฺพชฺชนฺตสฺส  อุปสมฺปทมาฬเก  สวร  สมาทิยนตฺสฺส  
จตุปาริสุทฺธสีล  ปริปูเรนตฺสฺส  จ  ปวตฺตเจตนา  สีล นาม ฯ จตฺตาฬีสาย  
กมฺมฏาเนสุ  ขนฺธาทีสุ  จ  ภูมีสุ  ปรกิมฺมสมฺมสนวสปฺปวตฺตา  อปฺปน  
อปฺปตฺตา  โคตฺรภูปริโยสานเจตนา  ภาวนา  นาม  ฯ  นิรวชฺชวชิฺชาท-ิ  
ปริยาปุณนเจตนาป  เอตฺเถว  สโมธาน  คจฺฉติ  ฯ  วยสา  คุเณหิ  จ  
เชฏาน  จีวราทีสุ  ปจฺจาสารหิเตน  อสงฺกิลิฏชฺฌาสเยน ปจฺจุ- 
ปฏานอาสนาภินิหารวิธินา  พหุมานกรณเจตนา  อปจายน  นาม  ฯ  
เตสเมว  คิลานาน ฺจ  ยถาวุตฺตชฺฌาสเยน  ตตกิจฺจกรณเจตนา เวยฺยา- 
วจฺจ  นาม  ฯ  อตฺตโน  สนฺตาเน  นิพฺพตฺตสฺส  ปุ ฺสฺส  ปเรหิ  
สาธารณภาวปจฺจาสึสนเจตนา  ปตฺติทาน  นาม  ฯ  ปเรหิ  ทินฺนสฺส  
อทินฺนสฺสาป  วา  ปุ ฺสฺส  มจฺเฉรมลวินิสฺสเฏน  จิตฺเตน อพฺภา- 
นุโมทนเจตนา  ปตฺตานุโมทนา  นาม  ฯ  เอวมิม ธมฺม สุตฺวา ตตฺถ  
วุตฺตนเยน  ปฏิปชชฺนฺโต  โลกิยโลกุตฺตรคุณวิเสสสฺส  ภาคี  ภวิสสฺามิ  
พหุสฺสุโต  วา  หุตฺวา  ปเรส  ธมฺมเทสนาทีหิ  อนุคฺคณฺหิสฺสามีติ  
เอว  อตฺตโน  ปเรส  วา  หติผรณวสปฺปวตฺเตน  อสงฺกิลิฏชฌฺาสเยน  
หิตูปเทสสวนเจตนา  ธมฺมสฺสวน  นาม  ฯ  นิรวชชฺวิชฺชาทิสวนเจตนาป  
เอตฺเถว  สงฺคยฺหติ  ฯ  ลาภสกฺการาทินิรเปกฺขตาย  โยนิโสมนสิการโต  
หิตูปเทสเจตนา  ธมฺมเทสนา  นาม  ฯ  นิรวชฺชวิชฺชาทิอุปทิสนเจตนาป  
เอตฺเถว  สงฺคห  คจฺฉติ  ฯ  อตฺถิ ทินฺนนติฺอาทินยปฺปวตฺตสมฺมา- 
ทสฺสนวเสน ทิฏ ิยา อุชุกรณ ทิฏ ุชุกมฺม นาม ฯ   
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        ยท ิ เอว  าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทสฺส  ทฏิ ุชกุมฺมปุ ฺกิริยา- 
ภาโว น  ลพฺภตีติ  ฯ  โน  น  ลพฺภติ  ปรุิมปจฺฉิมเจตนานมฺป  
ตตปุ ฺกิริยาเสฺวว  สงฺคณฺหนโต  ฯ  กิ ฺจาป  หิ  อุชุกรณเวลาย  
าณสมฺปยุตฺตเมว  จิตฺต  โหติ  ปุริมปจฺฉาภาเค  ปน าณ- 
วิปฺปยุตฺตมฺป  สมฺภวตีติ  ตสฺสาป  ทิฏ ุชุกมฺมภาโว  อุปปชชฺตีติ  ฯ  
อลมติปป ฺเจน  ฯ  อิเมสุ  ปน  ทสส ุ ปตฺติทานานุโมทนา  ทาเน  
สงฺคห  คจฺฉนฺติ  ตสภาวตฺตา  ฯ  ทานมฺป  หิ  อิสฺสามจฺเฉราน  
ปฏิปกฺข  เอเตป  ตสฺมา  สมานปฏิปกฺขตาย  เอกลกฺขณตฺตา  เต  
ทานมยปุ ฺกิริยาวตฺถุมฺหิ  สงฺคยฺหนฺติ  ฯ  อปจายนเวยฺยาวจฺจา  
สีลมยปุ ฺเ  สงฺคยฺหนฺติ  จาริตฺตสีลภาวโต  ฯ  เทสนาสวนทิฏ ุชุตา  
ปน  กุสลธมฺมาเสวนโต  ภาวนามเย  สงฺคห  คจฺฉนฺตีติ อาจริยธมฺม- 
ปาลตฺเถเรน  วุตฺต  ฯ  อปเร  ปน  เทเสนฺโต  สุณนฺโต  จ เทสนา- 
นุสาเรน  าณ  เปเสตฺวา  ลกฺขณานิ  ปฏิวิชฺฌ  ปฏวิิชฺฌ  เทเสติ  
สุณาติ  จ  ตานิ  จ  เทสนาสวนานิ  ปฏิเวธธมฺมเมว  อาหรนฺตีติ  
เทสนาสวน  ภาวนามเย  สงฺคห  คจฺฉตีติ  วทนฺติ  ฯ  ธมฺมทานสภาวโต  
เทสนา  ทานมเย  สงคห  คจฺฉตีติป  สกฺกา  วตฺตุ  ฯ  ตถาหิ วุตฺต๑ 

สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาตีติ  ฯ  ตถา  ทิฏ ุชุกมฺม  สพฺพตฺถาป  
สพฺเพส  นิยมนลกฺขณตฺตา  ฯ  ทานาทีสุ  หิ  ยงฺกิ ฺจิ  อตฺถิ ทินฺนนฺติ- 
อาทินยปฺปวตฺตาย  สมฺมาทิฏ ิยา  วิโสธิต  มหปฺผล  โหติ มหา- 
นิสส  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  ทีฆนิกายฏกถาย  ทฏิ ุชกุมฺม  สพฺเพส  
นิยมนลกฺขณนฺติ  วุตฺต  ฯ  เอว  ทานสีลภาวนาวเสน  ตีสุ  อิตเรส  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๖๓ ฯ   
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สงฺคหณโต  สงฺเขปโต  ติวิธเมว  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  โหตีติ  ทฏพฺพ  ฯ  
ตถา เจว อาจริเยน เหฏา ทสฺสิต ฯ  
        มโนกมฺมเมว  วิ ฺตฺติสมุฏาปกตาภาเวน  กายทฺวาราทีสุ  
อปฺปวตฺตนโต  ฯ  ต ฺจ  รูปาวจรกุสล  ภาวนามย  ทานาทิวเสน  
อปฺปวตฺตนโต  อปฺปนาปฺปตฺต  ปุพฺพภาคปฺปวตฺตาน  กามาวจรภาวโต  ฯ  
ฌานงฺคเภเทนาติ  ปฏิปทาทิเภทโต  ปน อเนกวิธตฺเตป องฺคาติกฺกมน- 
วเสน นิพฺพตฺตชฺฌานงฺคเภทโต ป ฺจวิธ โหติ ฯ อาลมฺพนเภเทนาติ|  
         กสิณุคฺฆาฏิมากาส  อากาสวิสย มโนศ  
         ตทภาโว ตทาลมฺพ  วิ ฺาณนฺติ จตุพฺพิธนฺติ  
อิเมส  จตุนฺน  อาลมฺพนาน  ปเภเทน ฯ เอตฺถาติ อิเมสุ ปากฏาน- 
วเสน จตุพฺพิเธสุ  กมฺเมสุ  ฯ  อุทฺธจฺจรหิตนฺติ  อุทฺธจฺจสหคตเจตนารหิต  
เอกาทสวิธ อกุสลกมฺม ฯ  
        กิมฺปเนตฺถ  การณ  อธิโมกฺขวิรเหน  สพฺพทุพฺพลมฺป  วิจิกจฺิฉา- 
สหคต ปฏิสนฺธึ  อากฑฺฒติ  อธิโมกฺขสมฺปโยเคน  ตโต  พลวนตฺมฺป  
อุทฺธจฺจสหคต  ต  นากฑฺฒตีติ  ฯ  ปฏสินฺธิทานสภาวาภาวโต  ฯ  พลว  
อากฑฺฒติ  ทุพฺพล  นากฑฺฒตีติ  หิ อย วิจารณา ปฏิสนฺธิทาน- 
สภาเวสุเยว ฯ ยสฺส  ปน  ปฏิสนฺธิทานสภาโวเยว  นตฺถิ  น  ตสฺส  
พลวภาโว  ปฏิสนฺธิอากฑฺฒเน  การณ  ฯ  กถมฺปเนต  วิ ฺาตพฺพ  
อุทฺธจฺจสหคตสฺส  ปฏิสนธฺิทานสภาโว  นตฺถีติ  ฯ  ทสฺสเนน  ปหาตพฺเพสุ  
อนาคตตฺตา  ฯ  ติวิธา  หิ  อกุสลา  ทสสฺเนน  ปหาตพฺพา  ภาวนาย  
ปหาตพฺพา  สิยา  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  สิยา  ภาวนาย  ปหาตพฺพาติ ฯ   
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ตตฺถ  ทิฏ ิสหคตวิจิกิจฺฉาสหคตจิตฺตุปฺปาทา  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  
นาม  ปม  นิพฺพานทสฺสนวเสน  ทสฺสนนฺติ  ลทฺธนาเมน โสตาปตฺติ- 
มคฺเคน ปหาตพฺพตฺตา  ฯ  อุทฺธจฺจสหคตจิตฺตุปฺปาโท  ภาวนาย  
ปหาตพฺโพ  นาม  อคฺคมคฺเคน  ปหาตพฺพตฺตา  ฯ  อุปริมคฺคตฺตย ฺหิ  
ปมมคฺเคน  ทิฏนิพฺพาเน  ภาวนาวเสน  ปวตฺตนโต  ภาวนาติ  
วุจฺจติ  ฯ  ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตโทมนสฺสสหคตจิตฺตุปฺปาทา  ปน  สิยา  ทสฺสเนน  
ปหาตพฺพา  สิยา  ภาวนาย  ปหาตพฺพา  นาม๑  เตส อปายนิพฺพตฺต- 
กาวตฺถาย  ปมมคฺเคน  เสสพหลาพหลาวตฺถาย  อุปริมคฺเคหิ ปหิยฺย- 
มานตฺตา  ฯ  ตตฺถ  สิยา  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพมฺป  ทสฺสเนน ปหาตพฺพ- 
สาม ฺเน  อิธ  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพนฺติ  โวหรนติฺ  ฯ  ยทิ  
จ  อุทฺธจฺจสหคต  ปฏิสนธฺึ  ทเทยฺย  ตทา  อกุสลปฏิสนฺธิยา  สคุติย  
อสมฺภวโต  อปาเยเสฺวว  ทเทยฺย  ฯ  อปายคามินิย ฺจ  อวสฺส ทสฺสเนน  
ปหาตพฺพ  สิยา  ฯ  อิตรถา  อปายคามินิยสฺส  อปฺปหีนตฺตา  เสกฺขาน  
อปายุปปตฺติ  อาปชฺชติ  ฯ  น  จ  ปเนต  ยุตฺต  จตูหปาเยหิ  จ  
วิปฺปมุตฺโต  อวินิปาตธมฺโมติอาทิวจเนหิ  สห  วิชฌฺนโต  ฯ  สติ  
จ  ปเนตสฺส  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพภาเว  สิยา  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพาติ  
อิมสฺส วิภงฺเค วตฺตพฺพ สิยา น จ ปเนต วุตฺตนฺติ ฯ  
        อถ  สิยา  อปายคามินิโย  ราโค  โทโส  โมโห  ตเทกฏา  
จ  กิเลสาติ  เอว  ทสฺสเนน ปหาตพฺเพสุ วุตฺตตฺตา อุทฺธจฺจสหคต- 
เจตนาย ตตฺถ  สงฺคโห  สกฺกา  กาตุนฺติ๒  ฯ  ตนฺน  ตสฺส  เอกนฺตโต  
ภาวนาย  ปหาตพฺพภาเวเนว  วุตฺตตฺตา  ฯ  วุตฺตเ ฺหต  กตเม  ธมมฺา  
๑. โปตฺถเกลุ นามสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๒. ม. วตฺตุนฺติ ฯ   
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ภาวนาย  ปหาตพฺพา  อุทฺธจฺจสหคโต  จิตฺตุปฺปาโทติ  ฯ  ตสฺมา  
ทสฺสเนน  ปหาตพฺเพเสฺวว  อวจน  อิมสฺส  ปฏิสนฺธทิานาภาว  สาเธติ ฯ  
นนุ  จ  ปฏิสมฺภิทาวิภงฺเค  ยสฺมึ  สมเย  อกุสล  จิตฺต  อุปฺปนฺน  
โหติ  อุเปกฺขาสหคต  อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต  รูปารมฺมณ  วา  ฯเปฯ  
ธมฺมารมฺมณ  วา  ย  ย  วา  ปนารพฺภ  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ  
ฯเปฯ  อวิกฺเขโป  โหติ  อิเม  ธมฺมา  กุสลา  อิเมสุ  ธมฺเมสุ  าณ  
ธมฺมปฏิสมฺภิทา  เตส  วิปาเก  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทาติ  เอว อุทฺธจฺจ- 
สหคตจิตฺตุปฺปาท  อุทฺธรตฺิวา  ตสฺส  วิปาโกป  อุทธฺโฏติ  กถมสฺส  
ปฏิสนฺธิทานาภาโว  สมฺปฏิจฺฉิตพฺโพติ  ฯ  นาย  ปฏสินฺธิทาน  สนฺธาย  
อุทฺธโฏ  อถโข  ปวตฺติวิปาก  สนฺธาย  อุทฺธโฏ  ฯ  ปฏาเน  ปน  
สหชาตา  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  เจตนา  จิตฺตสมุฏานาน  รปูาน กมฺม- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย  นานากฺขณิกา  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  เจตนา  
วิปากาน  ขนฺธาน  กตตฺตารูปาน ฺจ  กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  ทสฺสเนน  
ปหาตพฺพเจตนาย  เอว  สหชาตนานากฺขณิกกมฺมปจฺจยภาว  อุทฺธริตฺวา  
สหชาตา  ภาวนาย  ปหาตพฺพา  เจตนา  จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน  
กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  ภาวนาย  ปหาตพฺพเจตนาย สหชาตกมฺม- 
ปจฺจยภาโวว  อุทฺธโฏ  น ปน นานากฺขณิกกมฺมปจฺจยภาโว ฯ น  
จ  นานากฺขณิกกมฺมปจฺจย  วินา  ปฏสินฺธิอากฑฺฒน  อตฺถ ิ ตสฺมา  
นตฺถิ ตสฺส สพฺพถาป ปฏสินฺธิทานนฺติ ฯ  
        ย  ปเนเก  วทนฺติ  อุทฺธจฺจเจตนา  อุภยวิปากมฺป  น  เทติ  
ปฏาเน  นานากฺขณิกกมฺมปจฺจยภาวสฺส  อนุทฺธฏตฺตาติ  ฯ  ต  เตส   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 176 

                ปฺจมปริจฺเฉทวณฺณนา  หนาที่  177 
มติมตฺต  ปฏสิมฺภิทาวิภงฺเค  อุทฺธจฺจสหคตานมฺป  ปวตฺติวิปากสฺส  
อุทฺธฏตฺตา  ปฏาเน  จ  ปฏิสนฺธิวิปากาภาวเมว  สนฺธาย นานากฺขณิก- 
กมฺมปจฺจยภาวสฺส  อนุทฺธฏตฺตา  ฯ  ยทิ หิ ปวตฺตวิปาก สนฺธาย  
นานากฺขณิกกมฺมปจฺจยภาโว  วุจฺเจยฺย  ตทา  ปฏิสนธฺิวิปากมฺปสฺส  
ม ฺเยฺยุนฺติ  ลพฺภมานสฺสาป  ปวตฺติวิปากสฺส  วเสน นานากฺขณิก- 
กมฺมปจฺจยภาโว  น  วุตฺโต  ฯ  ตสฺมา  น  สกฺกา  ตสฺส ปวตฺติ- 
วิปาก  นิวาเรตุ  ฯ  เตนาห  ปวตฺติยมฺปนาติอาทิ  ฯ อาจริย- 
พุทฺธมิตฺตาทโย  ปน  อตฺถิ  อุทฺธจฺจสหคต  ภาวนาย  ปหาตพฺพมฺป  
อตฺถิ  น  ภาวนาย  ปหาตพฺพมฺป  เตสุ  ภาวนาย  ปหาตพฺพ  
เสกฺขสนฺตานปฺปวตฺต  อิตร  ปถุุชชฺนสนฺตานปฺปวตฺต  ผลทาน ฺจ  
ปุถุชชฺนสนตฺานปฺปวตฺตสฺเสว  เนตรสฺสาติ  เอว  อุทฺธจฺจสหคต  ทฺวิธา  
วิภชิตฺวา  เอกสฺส  อุภยวิปากทาน  เอกสฺส  สพฺพถาป  วิปากาภาว  
วณฺเณนฺติ  ฯ  โย  ปเนตฺถ  เตส  วินิจฺฉโย  ย ฺจ  ตสฺส  นิรากรณ  
ย ฺจ  สพฺพถาป  วิปากาภาววาทีน  มตปฏิกฺเขปน  อิธ  อวุตฺต  ฯ  
ต  สพฺพ  ปรมตฺถม ฺชูสาทีสุ  วิเสสโต  จ  อภิธมฺมตฺถปกาสินิยา  นาม  
อภิธมฺมาวตารสวณฺณนาย วุตฺตนเยน เวทิตพฺพ ฯ  
        สพฺพตฺถาป  กามโลเกติ  สุคติทุคฺคติวเสน  สพฺพสฺมิมฺป  
กามโลเก  ฯ  ยถารหนฺติ  ทฺวาราลมฺพนานุรูป  ฯ  อปาเยสุป  ย  
นาคสุปณฺณาทีน  มหาสมฺปตฺติวิสย  วิปากวิ ฺาณ  ย ฺจ  นิรยวาสีน  
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรทสฺสนาทีสุ  อุปฺปชฺชติ  วิปากวิ ฺาณ  ต กุสล-  
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กมฺมสฺเสว  ผล  ฯ น หิ อกสุลสฺส อิฏวิปาโก สมฺภวตีติ ฯ วุตฺต ฺเหต  
อฏานเมต  ภิกฺขเว  อโนกาโส  ย  อกสุลสฺส  กมฺมสฺส  อิฏโ  กนฺโต  
วิปาโก  สวิชฺชตีติ  ฯ  ตสฺมา  กุสลกมฺม  อปาเยป  อเหตุกวิปากานิ  
ชเนติ  อ ฺภูมิกสฺส  จ  กมฺมสฺส  อ ฺภูมิกวิปากาภาวโต กาม- 
วิราคภาวนาย กามตณฺหาวิสยวิ ฺาณุปฺปาทนาโยคโต เอกนฺตสทิส- 
วิปากตฺตา  จ  มหคฺคตานุตฺตรกุสลาน  รูปาวจรกมฺเมน อเหตุก- 
วิปากุปฺปตฺติยา  อภาวโต  รูปโลเกป  ยถารห  รูปาทิวิสยานิ ตานิ  
อภินิปฺผาเทตีติ  วุตฺต  สพฺพตฺถาป  กามโลเกติอาทิ  ฯ  เอว  ปน  
วิปจฺจนฺต  กมฺม  โสฬสกทฺวาทสกอฏกวิปากวเสน  ติธา  วิปจฺจตีติ  
ทสฺเสตุ  ตตฺถาปติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถาปติ  เอว  วิปจฺจมาเนป  
กุสลกมฺเม  ฯ  อุกฺกฏนฺติ  กุสลปริวารลาภโต  ปจฺฉา อาเสวนปฺ- 
ปวตฺติยา  วา  วิสิฏ  ฯ  ย ฺหิ  กมฺม  อตฺตโน  ปวตฺติกาเล ปุริม- 
ปจฺฉาภาคปวตฺเตหิ  กุสลกมฺเมหิ  ปริวาริต ปจฺฉา วา อาเสวนลาเภน  
สมุทาจิณฺณ  ต  อุกฺกฏ  ฯ  ยมฺปน  กรณกาเล  อกสุลกมฺเมหิ  
ปริวาริต  ปจฺฉา  วา  ทุกฺกฏเมต  มยาติ  วิปฺปฏิสารุปปฺาทเนน  
ปริภาวิต  ต  โอมกนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  ปฏิสนฺธินฺติ  เอกเมว  ปฏิสนฺธึ  ฯ  
น  หิ  เอเกน  กมฺเมน  อเนกาสุ  ชาตีสุ ปฏิสนฺธิ โหติ ฯ ปวตฺติ- 
วิปาโก ปน  ชาติสเต  ชาติสหสฺเสป  โหติ  ฯ  ยถาห  ติรจฺฉานคเต  
ทาน ทตฺวา สตคุณา ทกฺขิณา ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ ฯ  
        ยสฺมา  ปเนตฺถ  าณ  ชจฺจนฺธาทิวิปตฺตินิมิตฺตสฺส  โมหสสฺ  
สพฺพากุสลสฺเสว  วา  ปฏปิกฺข  ตสฺมา  ตสมฺปยุตฺต  กมฺม ชจฺจนฺธาทิ-  



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 178 

                ปฺจมปริจฺเฉทวณฺณนา  หนาที่  179 
วิปตฺติปจฺจย  น  โหตีติ  ติเหตุก  อติทุพฺพลมฺป  สมาน ทุเหตุกปฏ-ิ 
สนฺธิเมว  อากฑฺฒติ  นาเหตุก  ฯ  ทุเหตุก ฺจ  กมฺม าณสมฺปโยคา- 
ภาวโต  าณผลุปฺปาเทน  อสมตฺถ  ยถาต อโลภสมฺปโยคาภาวโต   
อโลภผลุปฺปาเทน  อสมตฺถ  อกุสลกมฺมนฺติ  ต อติอุกฺกฏมฺป  สมาน   
ทุเหตุกเมว  ปฏิสนฺธึ  อากฑฺฒติ น ติเหตุกนฺติ วุตฺต ติเหตุกโมมก   
ทุเหตุกมุกฺกฏ ฺจาติอาทิ  ฯ  เอตฺถ  สิยา  ยถา  หิ ปฏิสมฺภิทา 
มคฺเค๑  คติสมฺปตฺติยา าณสมฺปยุตฺเต อฏนฺน เหตูน  
ปจฺจยา อุปปตฺติ  โหตีติ  กุสลกมฺมสฺส  ชวนกฺขเณ  ติณฺณ  นิกนติฺกฺขเณ  
ทฺวินฺน  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ติณฺณ ฺจ  เหตูน  วเสน  อฏนฺน  เหตูน  
ปจฺจยา  าณสมฺปยุตฺตุปปตฺติ  ตถา  คติสมฺปตฺติยา  าณ- 
วิปฺปยุตฺเต ฉนฺน  เหตูน  ปจฺจยา  อุปปตฺติ  โหตีติ  ชวนกฺขเณ  ทฺวินฺน  
นิกนฺติกฺขเณ  ทฺวินฺน  ปฏสินฺธิกฺขเณ  ทฺวินฺน ฺจ  วเสน  ฉนฺน  เหตูน  
ปจฺจยา  าณวิปฺปยุตฺตุปปตฺติ  วุตฺตา  เอว  คติสมฺปตฺติาณ- 
วิปฺปยุตฺเต สตฺตนฺน  เหตูน  ปจฺจยา  อุปปตฺติ  โหตีติ  ติเหตุกกมฺเมน  
ทุเหตุกปฏิสนฺธิยา  อวุตฺตตฺตา นตฺถิ ติเหตุกสฺส ทุเหตุกปฏิสนฺธิ- 
อากฑฺฒนนฺติ ฯ นยิทเมว  ทุเหตุโกมกกมฺเมน  อเหตุกปฏิสนฺธิยา  
วิย  เหตุโกมกกมฺเมน๒  สามตฺถิยานุรูปโต  ทุเหตุกปฏิสนฺธิยาว ทาตพฺ- 
พตฺตา ฯ กมฺมสริกฺขกวิปากทสฺสนตฺถ ปน มหาเถเรน สาวเสโส ปาโ  
กโต  ฯ  อิตรถา  จตุนฺน  เหตูน  ปจฺจยาติ  วจนาภาวโต ทุเหตุก- 
กมฺเมน  อเหตุกุปปตฺติยาป  อภาโว  อาปชฺชติ  ตสฺมา ยถา สุคติย  
ชจฺจนฺธพธิราทิวิปตฺติยา  อเหตุกุปปตฺตึ  วชฺเชตฺวา  คติสมฺปตฺติยา  
๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๐๗ ฯ  ๒. ม....กมฺเม ฯ   
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สเหตุกุปปตฺติทสฺสนตฺถ  ทุเหตุกกมฺเมน๑  ทุเหตุกุปปตฺติ  เอว  อุทฺธฏา  
น  อเหตุกุปปตฺติ  เอว  กมฺมสริกฺขกวิปากทสฺสนตฺถ  ติเหตุกกมฺเมน  
ติเหตุกุปปตฺติ  เอว  อุทฺธฏา  น  ทุเหตุกุปปตฺติ  น  ปน  อลพฺภ- 
มานโตติ ทฏพฺพ ฯ  
        เอว  เอกาย เจตนาย โสฬส วิปากานิ เอตฺเถว ทฺวาทสก- 
มตฺโต๒ อเหตุกฏกมฺปติ  ปวตฺตสฺส  ติปฏกจูฬนาคตฺเถรวาทสฺส  วเสน  
วิปากปฺปวตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เอกาย  เจตนาย  ทฺวาทส  วิปากานิ  
เอตฺเถว  ทสกมตฺโต๒  อเหตุกฏกมฺปติ  อาคตสฺส  โมรวาปวาสิ๓-  
มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรวาทสฺสาป  วเสน  ทสฺเสตุ  อสงฺขาร สสงฺขาร- 
วิปากานีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ยถา มุเข จลิเต อาทาสตเล มุขนิมิตฺต  
จลติ  เอวมสงฺขารกุสลสฺส  อสงฺขาริกวิปาโกว  โหติ  น  สงฺขาโรติ  
เอว  อาคมนโตว  สสงฺขารเภโทติ  อยเมตฺถ  อธิปฺปาโย  ฯ  ยสฺมา  
ปน  วิปากสสฺ  สงฺขารเภโท  ปจฺจยวเสน  อิจฺฉิโต  น  กมฺมวเสน  
ตสฺมา เอโส เกจิวาโท กโต ฯ  
        เตสนฺติ  เอเตส  เอววาทีน  ฯ  ยถากฺกมนฺติ  ติเหตุกุกฺกฏาทีน  
อนุกฺกเมน  ฯ  ทฺวาทส วิปากานีติ ติเหตุกุกฺกฏอสงฺขาริกสสงฺขาริก- 
กมฺมสฺส วเสน  ยถากฺกม  สสงฺขาริกจตุกฺกวชฺชิตานิ  อสงฺขาริก- 
จตุกฺกวชฺชิตานิ จ  ทวฺาทส  วิปากานิ  ตถา  ติเหตุโกมกสฺส  ทฺวิ- 
เหตุกุกฺกฏสฺส จ  กมฺมสสฺ  วเสน  ทฺวิเหตุกสสงฺขาริกทฺวยวชฺชติานิ๔  
ทฺวิเหตุกาสงฺขาริกทฺวยวชฺชิตานิ๔  จ  ทส  วิปากานิ  ทฺวิเหตุโกมกสฺส  
๑. สี. ม. ทุเหตกุกมฺเมนาติ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ม....มคฺโค ฯ ๓. เกสุจิ โปตฺถเกสุ  
โมรวาป ธมฺมรกฺขิตตฺเถรวาทสฺสาติป สิยา ฯ  ๔. โปตฺถเกสุ...สสงฺขารทฺวย... ฯ   
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วเสน  ทุเหตุกทฺวยวชฺชิตานิ  จ  อฏ  วิปากานิ  ยถาวุตฺตสฺส  
ติเหตุกมุกฺกฏนฺติอาทินา  วุตฺตนยสฺส  อนุสาเรน  อนุสฺสรเณน  
ยถาสมฺภว  ตสฺส  ตสฺส  สมฺภวานุรูปโต  อุทฺทิเส  ฯ  ปรโิต  อตฺต  
ขณฺฑิต  วิย  อปฺปานุภาวนฺติ  ปริตฺต  ฯ  ปกฏภาว  นีตนฺติ  
ปณีต  ฯ  อุภินฺน  มชฺเฌ  ภว  มชฺฌิม  ฯ  ตตฺถ  ปฏลิทฺธมตฺต- 
มนาเสวิต ปริตฺตนฺติ  อวิเสสโตว  อฏกถาย  วุตฺต  ฯ  ตถา  
นาติสุภาวิต  อปริปุณฺณวสีภาว  มชฺฌมิ  อติวิย  สภุาวิต  ปน  
สพฺพโส  ปรปิุณฺณวสีภาว  ปณีตนฺติ  ฯ  อาจริเยน  ปเนตฺถ  ปริตฺตมฺป  
อีสก  ลทฺธาเสวนเมว  อธิปฺเปตนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ  ตถาหิเนน นาม- 
รูปปริจฺเฉเท  
         สมานาเสวเน ลทฺเธ  วิชฺชมาเน มหพฺพเล  
         อลทฺธา ตาทิส เหตุ  อภิ ฺา น วิปจฺจตีติ  
สมานภูมิกโต  อาเสวนลาเภน  พลวภาวโต  มหคฺคตธมฺมาน วิปาก-  
ทาน  วตฺวา  ตทภาวโต  อภิ ฺาย  อวิปจฺจน  วุตฺต  ฯ  หีเนหิ  
ฉนฺทวิริยจิตฺตวีมสาหินิพฺพตฺติต  วา  ปริตฺต  มชฌฺเิมหิ  ฉนฺทาทีหิ  
มชฺฌิม ปณีเตหิ ปณีตนฺติ ฯ อลมติปป ฺเจน ฯ  
        ป ฺจมชฺฌาน  ภาเวตฺวาติ  อภิ ฺาภาวมสมฺปตฺต  ป ฺจมชฺฌาน  
ติวิธมฺป  ภาเวตฺวา  ฯ  อภิ ฺาภาวปฺปตฺตสฺส  ปน  อวิปากภาโว  
อลทฺธา  ตาทิสนฺติอาทินา  อาจริเยน  สาธิโต  ฯ  มูลฏีกาการาทโย  
ปน  อ ฺถาป  ต  สาเธนฺติ  ฯ  ต  ปน  สงฺเขปโต  ตตฺถ  ตตฺถ  
วิตฺถารโต จ อภิธมฺมตฺถวิกาสนิย วุตฺตนเยน ทฏพฺพ ฯ   
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        ส ฺาวิราค  ภาเวตฺวาติ  ส ฺาโรโค  ส ฺาคณฺโฑติอาทินา  
ธิ  จิตฺต  ธิ  วเตท๑  จิตฺตนฺติอาทินา  วา  นเยน  อรูปปฺปวตฺติยา  
อาทีนวทสฺสเนน  ตทภาเว  จ  ปณีตภาวสนฺนิฏาเนน  วาโยกสิเณ  
เกส ฺจิ  มเตน  ปริจฺฉินฺนากาสกสิเณ  วา  ภาวนาพเลน  เตน  
ปฏิลภิตพฺพภเว  อรูปสฺส  อนิพฺพตฺติสภาวาปาทนวเสน  อรูปวิราค- 
ภาวน ภาเวตฺวา  อส ฺ ีสตฺเตสุ  อุปฺปชฺชนฺติ  กมฺมกิริยวาทิโน  
ติตฺถิยา  เอวาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เต  ปน  เยน  อิริยาปเถน  อิธ  
มรนฺติ เตเนว ตตฺถ นิพฺพตฺตนฺตีติ ทฏพฺพ ฯ  
        อนาคามิโน  ฯเปฯ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อนาคามิโนเยว  อริยา  
ปุถุชชฺนาทิกาเล  ปจฺฉาป  วา  ป ฺจมชฺฌาน  ติวิธมฺป  ภาเวตฺวา  
สทฺธาทิอินฺทฺริยเวมตฺตตานุกฺกเมน  ป ฺจสุ  สุทฺธาวาเสสุ  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  
ยถากฺกม  ภาเวตฺวา  ยถากกฺมมารุปฺเปสุ  อุปฺปชชฺนฺตีติ  โยชนา  ฯ  
ยถากฺกมนฺติ  จ  ปมารูปาทิอนุกฺกเมน  ฯ  สพฺพมฺป  เจต  ตสฺส  
ตสฺเสว  ฌานสฺส  อเวนิกภูมิวเสน๒  วุตฺต  ฯ  นิกนฺติยา  ปน  สติ  
ปุถุชชฺนาทโย  ยถาลทฺธชฌฺานสฺส  ภูมภูิเตสุ  สุทฺธาวาสวชฺชิเตสุ  
ยตฺถกตฺถจิ  นิพฺพตฺตนฺติ  ฯ  ตถา  กามภเวป  กามาวจรกมฺมวเสน๓ ฯ  
อิชฺฌติ  ภิกฺขเว  สีลวโต  เจโตปณิธิ  วิสุทฺธตฺตาติ  หิ  วุตฺต  ฯ  
อนาคามิโน  ปน  กามราคสฺส  สพฺพโส  ปหีนตฺตา  กามภเวสุ  
นิกนฺตึ  น  อุปฺปาเทนฺตีติ  กามโลกวชชฺเิต  ยถาลทฺธชฺฌานภูมิภูเต  
ยตฺถกตฺถจิ  นิพฺพตฺตนฺติ  ฯ  สุทฺธาวาเสสุ  หิ  อนาคามิโนเยว  
นิพฺพตฺตนฺตีติ  นิยโม  อตฺถิ  ฯ  เต  ปน  อ ฺตฺถ  น นิพฺพตฺตนฺตีติ นิยโม  
๑. สี. ธิพฺพต ฯ ม. ธิ วเตทนฺต ินตฺถิ ฯ  ๒. โยชนายมฺปน อาเวณกิภูมิวเสนาติ ทิสฺสติ ฯ  
อาเวณกิสทฺโท หิ สุทฺธปาโ วิสสอตฺถวาจโก อ ฺตฺถป ทิสฺสติ ฯ ๓. โปตฺถเกสุ...  
กมฺมพเลนาติ ทิสฺสติ ฯ   
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นตฺถิ ฯ เอว ฺจ กตฺวา วุตฺต อาจริเยน ฯ  
          สุทฺธาวาเสสฺวนาคามิ-  ปุคฺคลาโวปปชฺชเร  
          กามธาตุมฺหิ ชายนฺติ  อนาคามิวิวชฺชิตาติ ฯ  
        สุกฺขวิปสฺสกาป  ปเนเต  มรณกาเล  เอกนฺเตเนว  สมาปตฺตึ  
นิพฺพตฺเตนฺติ  สมาธิมฺหิ  ปริปูรการีภาวโตติ  ทฏพฺพ  ฯ  อิตฺถิโยป  
ปน  อริยา  อนริยา  วาป  อฏสมาปตฺติลาภินิโย  พฺรหฺมปาริสชฺเชสุเยว  
นิพฺพตฺตนฺตีติ  อฏกถาย  วุตฺต ฯ อปเจตฺถ เวหปฺผลอกนิฏจตุตฺถา- 
รูปภวาน เสฏภวภาวโต  ตตฺถ  นิพฺพตฺตา  อริยา  อ ฺตฺถ  
น  อุปฺปชชฺนติฺ  ฯ  ตถาวเสเสสุ  อุปรปูริพฺรหฺมโลเกสุ  นิพฺพตฺตา  
เหฏ ิมเหฏ ิเมสุ ฯ วุตฺต ฺเหต อาจริเยน  
          เวหปฺผเล อกนิฏเ  ภวคฺเค จ ปติฏ ิตา  
          น ปุน ฺตฺถ ชายนฺติ  สพฺเพ อริยปุคฺคลา  
          พฺรหฺมโลกคตา เหฏา  อริยา โนปปชฺชเรติ ฯ  
        อายุกฺขเยนาติอาทีสุ  สติป  กมฺมานุภาเว  ตตคตีสุ ยถา- 
ปริจฺฉินฺนสฺส  อายุโน  ปรกิฺขเยน  มรณ  อายุกฺขยมรณ  ฯ  สติป  
ตตฺถ  ปริจฺฉินฺนายุเสเส  คติกาลาทิปจฺจยสามคฺคิย ฺจ  ตตภวสาธ- 
กสฺส กมฺมุโน  ปรินฏิ ิตวิปากตฺตา  มรณ  กมฺมกฺขยมรณ  ฯ  
อายุกมฺมาน  สมกเมว  ปรกิฺขีณตฺตา  มรณ  อุภยกฺขยมรณ  ฯ  สติป  
ตสฺมึ  ทุวิเธ  ปุริมภเว  สิทธฺสฺส  กสฺสจิ  อุปจฺเฉทกกมฺมุโน  พเลน  
สตฺถาหรณาทีหิ  อุปกฺกเมหิ  อุจฺฉิชฺชมานสนฺตานาน  คุณมหนฺเตสุ  
วา  กเตน  เกนจิ  อุปกฺกเมน  อายูหิตอุปจฺเฉทกกมฺมุนา ปฏิพาหิต-  
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สามตฺถิยสฺส  กมฺมสฺส  ตตอตฺตภาวปฺปวตฺตเน  อสมตฺถภาวโต  
ทุสิมารกลาพุราชาทีน๑  วิย  ตขเณเยว านา จาวนวเสน ปวตฺตมรณ  
อุปจฺเฉทกมรณ  นาม  ฯ  อิทมฺปน  เนรยิกาน  อุตฺตรกุรุวาสีน  
เกส ฺจิ  เทวาน ฺจ  น  โหติ  ฯ  เตนาหุ  อุปกฺกเมน  วา เกส ฺจู- 
ปจฺเฉทกกมฺมุนาติ ฯ มรณสฺส อุปฺปตฺติ ปวตฺติ มรณุปฺปตฺติ ฯ  
        มรณกาเลติ  มรณาสนฺนกาเล  ฯ  ยถารหนฺติ  ตตคตีสุ  
อุปฺปชฺชนกสตฺตานุรูป  ฯ  กตฺถจิ  ปน  อนุปฺปชฺชมานสฺส  ขีณาสวสฺส  
ยโถปฏ ิต  นามรูปธมฺมาทิกเมว  จุติปริโยสานาน  โคจรภาว  คจฺฉติ  
น  กมฺมกมฺมนิมิตฺตาทโย  ฯ  อุปลทฺธปุพฺพนฺติ  เจติยทสฺสนาทิวเสน  
ปุพฺเพ  อุปลทฺธ  ฯ  อุปกรณภูตนฺติ  ปุปฺผาทิวเสน  อุปกรณภูต  ฯ  
อุปลภิตพฺพนฺติ อนุภวิตพฺพ ฯ อุปโภคภูตนฺติ อจฺฉราวิมาน  กปฺป- 
รุกฺข  นริยคฺคิอาทิก อุปภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  อจฺฉราวิมานกปฺปรุกฺข  มาตุ- 
กุจฺฉิอาทิคต ฺหิ รูปายตน  สุคตินิมิตฺต  นิรยคฺคินิรยปาลาทิคต  
ทุคฺคตินิมิตฺต  ฯ  คติยา  นมิิตฺต  คตินิมิตฺต  ฯ  กมฺมพเลนาติ ปฏิสนฺธินิ- 
พฺพตฺตกสฺส  กุสลากุสลกมฺมสฺส  อานุภาเวน  ฯ  ฉนฺน ทฺวารานนฺติ  
วกฺขมานนเยน  ยถาสมฺภว  ฉนฺน  อุปปตฺติทฺวาราน  ฯ  ยท ิ กสุลกมฺม  
วิปจฺจติ  ตถา  ปริสุทฺธ  กสุลจิตฺต  ปวตฺตติ  อถ  อกุสลกมฺม  
ตทา  อุปกฺกิลิฏ  อกุสลจิตฺตนฺติ  อาห  วิปจฺจมานก  ฯเปฯ  
กิลิฏ  วาติ  ฯ  เตนาห  ภควา  นิมิตฺตสฺสาทคธิต  ภิกฺขเว  
วิ ฺาณ  ติฏมาน  ติฏติ  อนุพฺย ฺชนสฺสาทคธิต  วา  ตสฺมิ ฺเจ  
๑. อยมฺปน ปาโ กลาพูติป กลาปูติป ทิสฺสติ ฯ ปุริโม สุนฺทรตโร ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 184 

                ปฺจมปริจฺเฉทวณฺณนา  หนาที่  185 
สมเย  กาล  กโรติ  านเมต  วิชชฺติ  ย  ทฺวินฺน  คตีน  อ ฺตร  
คตึ อุปปชฺเชยฺย นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วาติ ฯ  
        ตตฺโถนตวาติ  ตสฺมึ  อุปฺปชฺชิตพฺพภเว  โอนต  วิย  ฯ  ตตฺโถนต  
อิวาติ  วา  ปทจฺเฉโท  ฯ  พาหุลฺเลนาติ  เอตฺถ  อธิปฺปาโย เยภุยฺเยน  
ภวนฺตเรติ  เอตฺถ  วุตฺตนเยน  ทฏพฺโพ  ฯ  อถวา  ยถารหนฺติ  
อิมินาว  โส  สกฺกา  สงฺคเหตุนฺติ  พาหุลฺเลนาติ  อิมนิา  สหสา  
โอจฺฉิชฺชมานชีวิตาน  สณิก  มรนฺตาน  วิย  น  อภิกฺขณเมวาติ  ทีปตนฺติ  
วิ ฺายติ  ฯ  อภินวกรณวเสนาติ  ตขเณ  กรยิมาน  วิย  อตฺตาน  
อภินวกรณวเสน  ฯ  ปจฺจาสนฺนมรณสฺสาติ  เอกวีถิปฺปมาณายุกวเสน  
ตโต  วา  กิ ฺจิอธิกายุกวเสน๑  สมาสนฺนมรณสฺส ฯ วีถิจิตฺตาวสาเนติ  
ตทาลมฺพนปริโยสานาน  ชวนปริโยสานาน  วา  วีถิจิตฺตาน  อวสาเน  ฯ  
ตตฺถ  กามภวโต  จวิตฺวา  ตตฺเถว อุปฺปชฺชมานาน ตทาลมฺพน- 
ปริโยสานานิ เสสาน  ชวนปริโยสานานีติ  ธมฺมานุสารณิย  วุตฺต  ฯ  
ภวงฺคกฺขเยวาติ  ยทิ  เอกชวนวีถิโต  อธิกตรายุเสโส  สยิา  ตทา  
ภวงฺคาวสาเน  วา  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรชุฌฺติ  อถ  เอกจิตฺตกฺขณายุเสโส  
สิยา  ตทา  วีถิจิตฺตาวสาเน  วา  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรชุฌฺติ  ฯ  ต ฺจ  
อตีตกมฺมาทิวิสยเมว  ฯ  ตสฺสานนฺตรเมวาติ  อิมินา  อนฺตราภววาทิมต  
ปฏิกฺขิปติ  ฯ  ยถารหนฺติ  กมฺมกรณกาลสฺส  วิปากทานกาลสฺส  จ  
อนุรูปวเสน  ฯ  อถวา  วิปจฺจมานกกมฺมานุรูป  อนสุยวเสน ชวน- 
สหชาตวเสน  วา  ปวตฺติ  อนุรูปโตติ  อตฺโถ  ฯ  นนุ  จ อวิชชฺา- 
๑. กิ ฺจิอธิโก อายุ เอตสฺส สตฺตสฺสาติ กิ ฺจิอธิกายุโกติ โยชนา ฯ   
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นุสยปริกฺขิตฺเตนาติอาทิ  วุตฺต ชวนสหชาตาน ฺจ กถ อนุสยภาโวติ ฯ  
นาย  โทโส  อนุสยสทิสตาย  ตาสมฺป  อนุสยโวหารโต  ฯ  อิตรถา  
อกุสลกมฺมสหชาตาน  ภวปตฺถนาสหชาตาน  วา  จุติอาสนฺน ชวน- 
สหชาตาน ฺจ  สงฺคโห  น  สิยา ฯ อวิชฺชาว อปฺปหนีตฺเถน อนุสยนโต  
ปวตฺตนโต  อนุสโย  ฯ  เตน  ปริกฺขิตฺเตน๑  ปริวาริเตน  ฯ ตณฺหา- 
นุสโยว  มลู  ปธาน  สหการิการณภูต  อิมสฺสาติ ตณฺหานุสยมูลโก ฯ  
สงฺขาเรนาติ  กุสลากุสลกมฺเมน  กมฺมสหคตผสฺสาทิธมฺมสมุทาเยน  
จุติอาสนฺนชวนสหชาเตน  วา  เตน  ชนิยมาน  ฯ  อวิชฺชาย  หิ ปฏิจฺ- 
ฉนฺนาทีนเว วิสเย ตณฺหา นเมติ ขิปนกสงฺขารสมฺมตา ยถาวุตฺตสงฺขารา  
ขิปนฺติ ฯ ยถาหุ  
          อวิชชฺาตณฺหาสงฺขาร-  สหเชห ิอปายิน  
          วิสยาทีนวจฺฉาทน-๒  นมน ขิปนมฺป จ  
          อปฺปหเีนหิ เสสาน  ฉาทน นมนมฺป จ  
          ขิปกา ปน สงฺขารา  กุสลาว ภวนฺติธาติ๓ ฯ  
        สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ  ปรคฺิคยฺหมานนฺติ  อตฺตนา  สมฺปยุตฺเตหิ  
ผสฺสาทีหิ  ธมฺเมหิ  สมฺปยุตฺตปจฺจยาทินา  ปริวาเรตฺวา  คยฺหมาน  ฯ  
สหชาตา  ฯเปฯ  ภูตนฺติ  อตฺตนา  สหชาตาน  ปติฏานภาเวน  
ปธานภูต  ฯ  มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมาติ หิ วุตฺต ฯ ภวนฺตรปฏิสนฺธาน- 
วเสนาติ ปุริมภวนฺตรสฺส  ปจฺฉิมภวนฺตรสฺส  จ  อ ฺม ฺ  
เอกาพทฺธ  วิย  ปฏิสนฺทหนวเสน  ฯ  อุปฺปชฺชมานเมว  ปฏาติ  น  
๑. ปริกฺขเตนาติป อตฺถิ ฯ  ๒. สี. ม....วจฺฉาท ฯ  ๓. เกสุจิ โปตฺถเกสุ ภวนฺติหาติป  
ภวนฺติ เตติป ทิสฺสนฺติ ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 186 

                ปฺจมปริจฺเฉทวณฺณนา  หนาที่  187 
อิโต  คนฺตฺวาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  น  หิ  ปรุิมภวปริยาปนฺโน  โกจิ  
ธมฺโม  ภวนตฺร  สงฺกมติ  ฯ  นาป  ปุรมิภวปริยาปนฺนเหตูหิ  วินา  
อุปฺปชฺชติ  ปฏิโฆสทีปมทฺุทาทิ  วิยาติ  อลมติปป ฺเจน  ฯ  มนฺท  
หุตฺวา  ปวตฺตานิ  มนฺทปฺปวตฺตานิ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพเนสฺวาปาถมา- 
คเตสุ มโนทฺวาเร  คตินิมิตฺตวเสน  ป ฺจทฺวาเร  กมฺมนิมิตฺตวเสนาติ  
อธิปฺปาโย ฯ  
        ปฏิสนธฺิ  ฯเปฯ  ลพฺภตีติ  มโนทวฺาเร  ตาว  ปฏิสนฺธิยา  จตุนฺน  
ภวงฺคาน  ป ฺจทฺวาเร  ปน  ปฏิสนฺธิยาว  ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพนภาโว  
ลพฺภติ  ฯ  ตถาหิ  กสฺสจิ  มโนทฺวาเร  อาปาถมาคต  ปจฺจุปฺปนฺน  
คตินิมิตฺตมารพฺภ  อุปฺปนนฺาย  ตทาลมฺพนปริโยสานาย  จิตฺตวีถิยา  
อนนฺตร  จุติจิตฺเต  อุปฺปนฺเน  ตทนนฺตร  ป ฺจจิตฺตกฺขณายุเก  อาลมฺพเน  
ปวตฺตาย  ปฏิสนฺธิยา  จตุนฺน  ภวงฺคาน  ป ฺจทฺวาเร  จ  าตกาทีหิ  
อุปฏาปเตสุ  เทยฺยธมฺเมสุ  วณฺณาทิเก  อารพฺภ  ยถารห  ปวตฺตาย  
จิตฺตวีถิยา  จุติจิตฺตสฺส  จ  อนฺตร  เอกจิตฺตกฺขณายุเก  อาลมฺพเน  
ปวตฺตาย  ปฏิสนฺธิยา  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณ  ปวตฺติ  อุปลพฺภตีติ-  
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  วิตฺถาโร  ปน  วิสทฺุธิมคฺเค  วิภงฺคฏกถาย  
วา สงฺขารปจฺจยาวิ ฺาณปทวณฺณนาย วุตฺตนเยน ทฏพฺโพ ฯ  
        ฉทฺวารคฺคหิตนฺติ  กมฺมนิมิตฺต  ฉทฺวารคฺคหิต  คตินิมิตฺต  
ฉฏทฺวารคฺคหิตนฺติ  ยถาสมฺภว  โยเชตพฺพ  ฯ  อปเร  ปน  อวิเสสโต  
วณฺเณนฺติ ฯ สจฺจสงฺเขเปป เตเนว อธิปฺปาเยน อิท วุตฺต  
        ป ฺจทฺวาเร สิยา สนฺธิ  วินา กมมฺ ทฺวิโคจเรติ ฯ   
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        อฏกถายมฺปน  คตินิมิตฺต  มโนทฺวาเร  อาปาถมาคจฺฉตีติ  
วุตฺตตฺตา  ตทารมฺมณาย  จ  ป ฺจทฺวาริกปฏิสนฺธิยา  อทสฺสิตตฺตา  
มูลฏีกาสุ  จ  กมฺมพเลน  อุปฏาปต  วณฺณายตน  สุปน  ปสฺสนฺตสฺส  
วิย  ทิพฺพจกฺขุสฺส  วิย  จ  มโนทฺวาเรเยว  โคจรภาว  คจฺฉตีติ  
นิยเมตฺวา วุตฺตตฺตา เตส วจน น สมฺปฏจฺิฉนฺติ อาจริยา ฯ  
        ปจฺจุปฺปนฺน ฺจาติ  เอตฺถ  คตินิมิตฺต  ตาว  ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพน  
ยุชฺชติ  กมฺมนิมิตฺต  ปน  ปฏิสนฺธิชนกกมฺมสฺเสว  นิมิตฺตภูต  
อธิปฺเปตนฺติ  กถนฺตสฺส  จุติอาสนฺนชวเนหิ  คหิตสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนภาโว  
สมฺภวติ  ฯ  น  หิ  ตเทว๑  อารมฺมณูปฏาปก  ตเทว ชนก ภเวยฺย  
อุปจิตภาวาภาวโต  อนสฺสาทิตตฺตา  จ  ฯ  กตตฺตา  อุปจิตตฺตาติ  หิ  
วจนโต  ปุนปฺปุน  ลทฺธาเสวนเมว  กมฺม  ปฏิสนฺธึ  อากฑฺฒติ  ฯ  
ปฏิสมฺภิทามคฺเค  จ  นิกฺกนฺติขเณ  ทฺวินฺน  เหตูน  ปจฺจยาป สเหตุก- 
ปฏิสนฺธิยา  วุตฺตตฺตา  กตูปจิตมฺป  กมฺม  ตณฺหาย  อสฺสาทิตเมว  
วิปาก  อภินิปฺผาเทติ  ฯ  ตทา  จ  ปฏสินฺธิยา  สมานวีถิว  วิย  
ปวตฺตมานานิ  จุติอาสนฺนชวนานิ  กถ  ปุนปฺปุน  ลทฺธาเสวนานิ  สิยุ  
กถ ฺจ  ตานิ  ตทา  ตณฺหาย  ปรามฏานิ  ฯ  อปจ  ปจฺจุปฺปนฺน  
กมฺมนิมิตฺต  จุติอาสนฺนปฺปวตฺตาน  ป ฺจทฺวาริกชวนาน  อารมฺมณ  
โหติ  ป ฺจทฺวาริกกมฺม ฺจ  ปฏิสนฺธินพฺิพตฺตก  น  โหติ  ปริทุพฺพล- 
ภาวโตติ อฏกถาย  วุตฺตนฺติ  ฯ  สจฺจเมต  าตกาทีหิ  อุปฏาปเตสุ  
ปน  ปุปฺผาทีสุ  สนฺนิหิเตเสฺวว  มรณสมฺภวโต  ตตฺถ  วณฺณาทิก  
๑. ตเทว อารมฺมณูปฏาก น ภเวยฺย ตเทว ปฏิสนฺธิชนก น ภเวยฺยาติ โยเชตพฺโพ ฯ   
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อารพฺภ  จุติอาสนฺนวีถิโต  ปุริมภาคปฺปวตฺตาน  ปฏิสนฺธิชนนสมตฺถาน  
มโนทฺวาริกชวนานมารมฺมณภูเตน  สห  สมานตฺตา  ตเทกสนฺตติย  ปติต  
จุติอาสนฺนชวนคฺคหิตมฺป  ปจฺจุปฺปนฺน  วณฺณาทิก  กมฺมนิมิตฺตภาเวน  
วุตฺต  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  วุตฺต  อานนฺทาจริเยน  ป ฺจทฺวาเร  จ  
อาปาถมาคจฺฉนฺต  ปจฺจุปฺปนฺน  กมฺมนมิิตฺต  อาสนฺนกตกมฺมารมฺมณ- 
สนฺตติย อุปฺปนฺน ตสทิสนฺติ ทฏพฺพนฺติ ฯ  
        ยถารหนฺติ  ทุติยจตุตฺถปมตติยาน  ปฏิสนฺธนี  อนุรูปโต  ฯ  
อารุปฺปจุติยา  ปร  เหฏ ิมารุปฺปวชฺชิตา  อารุปฺปปฏสินฺธิโย  โหนฺติ  
อุปรูปริอรูปน  เหฏ ิมเหฏ ิมกมฺมสฺส  อนายูหนโต  อุปจารชฺฌานสฺส  
ปน  พลวภาวโต  ตสฺส  วิปากภูตา  กาเม  ติเหตุกา  ปฏิสนฺธิโย  
โหนฺติ  ฯ  รปูาวจรจุติยา  ปร  อเหตุกรหิตา  อุปจารชฺฌานานุภาเวเนว  
ทุเหตุกติเหตุกปฏิสนฺธิโย  สิยุ  ฯ  กามติเหตุกมฺหา  จุติจิตฺตโต  ปร  
สพฺพา  เอว  กามรูปารูปภวปริยาปนฺนา  ยถารห  อเหตุกาทิปฏิสนฺธิโย  
สิยุ  ฯ  อิตรา  ทุเหตุกาเหตุกจิตฺตโต๑  ปร  กาเมเสฺวว  ภเวสุ ติเหตุกาทิ- 
ปฏิสนฺธิโย สิยุ ฯ   
        ปฏิสนธฺิยา  นิโรธสสฺ  อนนฺตรโต  ปฏิสนฺธินโิรธานนฺตรโต  ฯ  
ตเทว  จิตฺตนฺติ  ตสทิสตาย  ตโวหารมฺปตฺตตฺตา๒  ตเทว  จิตฺต ยถา  
ตานิเยว  โอสถานีติ  ฯ  อสติ  วีถิจิตฺตุปฺปาเทติ  อนฺตรนฺตรา วีถิจิตฺตาน  
อุปฺปาเท  อสติ  จุติจิตฺต  หุตฺวา  นิรุชฌฺติ  ตเทว  จิตฺตนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
ปริวตฺตนฺตา  ปวตฺตนฺติ  ยาว  วฏฏมลูสมุจฺเฉทาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
๑. สี. ม....จุติโต ฯ  ๒. ตพฺโพหาร อิติป อตฺถิ ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 189 

                อภิธมฺมตฺถวิภาวินี  หนาที่  190 
ยถา  อิห  ภเว  ปฏิสนฺธ ิ เจว  ภวงฺค ฺจ  วีถโิย  จ  จุติ จ ตถา ปุน  
ภวนฺตเร  ปฏสินฺธิภวงฺคมิติเอวมาทิกา  อย  จิตฺตสนฺตติ  ปริวตฺตตีติ  
โยชนา  ฯ  เกจิ  ปน  อิมสฺมึ  ปริจฺเฉเท  วีถิมุตฺตสงฺคหสฺเสว  
ทสฺสิตตฺตา  ปฏิสนฺธิภวงฺคจุตีนเมว  อิธ  สงฺคหณ๑ ยุตฺตนฺติ อธิปฺปาเยน  
ปฏิสนฺธิภวงฺควีถิโยติ  อิมสฺส  ปฏิสนฺธภิวงฺคปฺปวาโหติ๒  อตฺถ  
วทนฺติ  ฯ  ตนฺเตส  มติมตฺต  ปวตฺติสงฺคหทสฺสนาวสาเน  ตตฺถ สงฺคหิตาน  
สพฺเพสเมว  นิคมนสฺส  อธิปฺเปตตฺตา  ฯ  เอว ฺหิ  สติ  ปฏิสงฺขาย  
ปเนตมทฺธุวนฺติ  เอตฺถ  สพฺเพสเมว  เอตสทฺเทน  ปรามสน  สุฏ ุ  
อุปฺปนฺน  โหติ  ฯ  เอต  ยถาวุตฺต  วฏฏปฺปวตฺต  อธุว  อนิจฺจ  
ปโลกธมฺม  ปฏิสงฺขาย  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  พุธา  ปณฺฑิตา  จิราย  
จิร  กาล  สุพฺพตา  หุตฺวา  อจฺจุต  ธุว  อจวนธมฺม  ปท  นิพฺพานปท  
อธิคนฺตฺวา  มคฺคผลาเณน  สจฺฉิกตฺวา  ตโตเยว  สุฏ ุ สมุจฺฉินฺน- 
สิเนหพนฺธนา สม นิรุปธิเสสนิพฺพานธาตุ เอสฺสนฺติ ปาปุณิสฺสนฺติ ฯ  
        อิติ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหวณฺณนาย  
          ป ฺจมปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                  ฉฏปริจฺเฉทวณฺณนา  
        เอว  ตาว  จิตฺตเจตสิกวเสน  ทุวิธ  อภิธมฺมตฺถ  ทสฺเสตฺวา อิทานิ  
รูป  ตทนนฺตร ฺจ  นิพฺพาน  ทสฺเสตุมารภนฺโต  อาห  เอตฺตาวตาติอาทิ ฯ  
สปฺปเภทปฺปวตฺติกา  นิทฺเทสปฏินิทฺเทสาทิวเสน๓  ตีหิ  ปริจฺเฉเทหิ  
วุตฺตปฺปเภทวนฺโต  ปวตฺติปฏิสนฺธิวเสน  ทฺวีหิ  ปริจฺเฉเทหิ วุตฺตปฺ- 
๑. สี. ม. คหณ ฯ  ๒. สี. ม....ปวาหาติ ฯ  ๓. สี. ม. อุทฺเทสนิทฺเทส... ฯ   
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ปวตฺติวนฺโต  จ  จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา เอตฺตาวตา ป ฺจหิ ปริจฺเฉเทหิ  
วิภตฺตา  หิ  ยสฺมา  ตสฺมา  อิทานิ  ยถานุปฺปตฺต  รูป  ปวุจฺจตีติ  
โยชนา  ฯ  อิทานิ  ยถาปฏิ ฺาตรูปวิภาคตฺถ  มาติก  เปตุ สมทฺุ- 
เทสาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  สงฺเขปโต  อุทฺทสิน  สมุทฺเทโส  ฯ เอกวิธาทิวเสน   
วิภชน    วิราโค   ฯ   สมฏุาติ   เอตสฺมา   ผลนฺติ   สมุฏาน  
กมฺมาทโย  รปูชนกปจฺจยา  ฯ  จกฺขุทสกาทโย  กลาปา  ฯ ปวตฺติกฺกมโต  
เจติ  ภวกาลสตฺตเภเทน  รูปาน  อุปฺปตฺติกฺกมโต  ฯ อุปฺปาทินฺนา- 
นุปฺปาทินฺนสนฺตาเนสุ  สสมฺภารธาตุวเสน  มหนฺตา  หุตฺวา ภูตา  
ปาตุภูตาติ  มหาภูตา  ฯ  อถวา  อเนกวิธพฺภูตวิเสสทสฺสเนน  
อเนกาภูตทสฺสเนน  วา  มหนฺตานิ  อพฺภูตานิ  อภูตานิ  วา  เอเตสูติ  
มหาภูตา  มายาการาทโย  ฯ  เตหิ  สมานา  สย  อนีลาทิสภาวาเนว  
หุตฺวา๑  นีลาทิอุปาทายรูปทสฺสนาทิโตติ  มหาภูตา  ฯ มนาปวณฺณ- 
สณฺานาทีหิ  วา  สตฺตาน  ว ฺจกา  ยกขิฺนีอาทโย  วิย มนาป 
อิตฺถีปุริสรูปทสฺสนาทินา  สตฺตาน  ว ฺจกตฺตา  มหนฺตานิ  อภูตานิ  
เอเตสูติ มหาภูตา ฯ วุตฺตมฺป เจต  
          มหนฺตา ปาตุภูตาติ  มหาภูตสมาติ วา  
          ว ฺจกตฺตา อภูเตน  มหาภูตาติ สมฺมตาติ ฯ  
        อถวา  มหนฺตปาตุภาวโต  มหนฺตานิ  ภวนฺติ  เอเตสุ อุปาทา 
รูปานีติ๒ ภูตานิ จาติ มหาภูตานิ ฯ มหาภูเต อุปาทาย ปวตฺต รูป  
อุปาทายรูป  ฯ  ยท ิเอว เอก มหาภูต ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตาติ- 
อาทิวจนโต เอเกกมหาภูตา  เสสมหาภูตาน  นิสฺสยา  โหนฺตีติ  เตสมฺป  
๑. โปตฺถเกสุ หุตฺวาติ ปท นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 191 

                อภิธมฺมตฺถวิภาวินี  หนาที่  192 
อุปาทายรูปตาปสงฺโค๑ สิยาติ๒ ฯ น ยิทเมว อุปาทาเยว ปวตฺตรูปาน  
ตสม ฺาสิทฺธิโต  ฯ  ย ฺหิ  มหาภูเตว  อุปาทิยติ  สย ฺจ  อ ฺเหิ  
อุปาทิยติ  น  ต  อุปาทายรูป  ฯ  ยมฺปน  อุปาทิยเตว  น  เกนจิ  
อุปาทิยติ  ตเทว  อุปาทายรูปนฺติ  นตฺถ ิ ภูตาน  ตพฺโพหารปฺปสงฺโค  ฯ  
อปจ  จตุนฺน  มหาภูตาน  อุปาทายรูปนฺติ  อุปาทายลกฺขณนฺติ๓  นตฺถิ  
ตโย อุปาทาย ปวตฺตาน อุปาทายรูปตาติ ฯ  
        ปตฺถนตฺเถน  ปวี  ฯ  ตรุปพฺพตาทีน  ปกติปวี  วิย  สหชาต- 
รูปาน ปติฏาภาเวน  ปกฺขายติ  อุปฏาตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ปวี  
เอว  ธาตุ  สลกฺขณธารณาทิโต  นิสฺสตฺตนิชฺชีวตฺเถน  สรรีเสลาวยวธาตุ-  
สทิสตฺตา  จาติ  ปวีธาตุ  ฯ  อาเปติ  สหชาตรูปานิ  ปตฺถรติ  
อปฺปายติ  วา  พรูเหติ  วฑฺเฒตีติ  อาโป  ฯ  เตเชติ  ปริปาเจติ  
นิเสติ  วา  ติกฺขภาเวน  เสสภูตตฺตย  อุสฺมาเปตีติ  เตโช  ฯ  วายติ  
เทสนฺตรุปฺปตฺติเหตุภาเวน  ภูตสงฺฆาต  ปาเปตีติ  วาโย  ฯ  จตสฺโส  
ปเนตา  ยถากฺกม  กถินตฺตทฺรวตฺตอุณฺหตฺตวิตฺถมฺภนตฺตลกฺขณาติ  
ทฏพฺพ  ฯ  จกฺขฺวาทีน  วจนตฺโถ  เหฏา  กถิโตว  ฯ  ปสาทรูปนฺนาม  
จตุมหาภูตาน  ปสนฺนภาวเหตุลกฺขณตฺตา  ฯ  ต  ปน  ยถากฺกม ทฏ ุ- 
กามตาโสตุกามตาฆายิตุกามตาสายิตุกามตาผุสิตุกามตานิทานกมฺม-  
สมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณ ฯ  
        ตตฺถ  จกฺขุ  ตาว  มชเฺฌ๔  กณฺหมณฺฑลสฺส  โอกาสิรปริมาเณ  
อภิมุเข   ิตาน  สรรีสณฺานุปฺปตฺติปเทเส  เตลมิว  ปจุปฏลานิ สตฺตกฺขิ- 
๑. อุปาทายรูปนฺติ อลุตฺตสมาโส อ ฺตฺถ อุปาทารูปนฺติป ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. ม.  
สิยา อิติ นตฺถิ ฯ  ๓. สี. ม. อุปาทายรูปลกฺขณนฺติ ฯ  ๔. กตฺถจิ มูลโปตฺถเก  
เสตมชฺเฌติ ทิสฺสติ ฯ   
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ปฏลานิ  พฺยาเปตฺวา  ธารณนหาปนมณฺฑนวีชนกิจฺจาหิ  จ  จตูหิ  
ธาตีหิ  วิย  ขตฺติยกุมาโร  สนฺธารณพนฺธนปริปาจนสมุทีรณกิจฺจาหิ  
จตูหิ  ธาตูหิ  กตูปการ  อุตุจิตฺตาหาเรหิ  อุปตฺถมฺภิยมาน  อายุนา  
ปริปาลิยมาน  วณฺณาทีหิ  ปริวาริต  ยถาโยค  จกขฺุวิ ฺาณาทีน  
วตฺถุทฺวารภาว  สาเธนฺต  ปวตฺตติ  ฯ  อิตร  สสมฺภารจกฺขูติ  วุจฺจติ  ฯ  
เอว  โสตาทโยป  ยถากฺกม  โสตพิลพฺภนฺตเร  องฺคุลิเวธกาการ๑ อุปจิต- 
ตนุตมฺพโลม  นาสิกพฺภนฺตเร  อชปทสณฺาน  ชิวฺหามชฺเฌ อุปฺปล- 
ทลคฺคสณฺาน  ปเทสมภิพฺยาเปตฺวา๒  ฯ  อิตร  ปน  เปตฺวา กมฺมช- 
เตชสฺส  ปติฏานฏาน  เกสคฺคโลมคฺคนขคฺคสุกฺขจมฺมานิ  จ อวเสส  
สกลสรรี  ผริตฺวา  ปวตฺตติ  ฯ  เอว  สนฺเตป  อิตเรหิ  ตสฺส  สงฺกโร  
น  โหติ  ภินนฺลกฺขณตฺตา๓  ฯ  เอกนิสฺสยานิป  หิ  ตาว  รูปรสาทีนิ  
ลกฺขณเภทโต  อสงฺกิณฺณานิ  ฯ  กิมฺปน  ภินฺนนิสสฺยา  ปสาทา  ฯ  
อาโปธาตุยา  สุขุมภาเวน  ผุสิตุ  อสกฺกเุณยฺยตฺตา  วุตฺต  อาโป  
ฯเปฯ  สงฺขาตนฺติ  ฯ  กิ ฺจาป  สีตตา  ผุสิตฺวา  คยฺหติ  สา  ปน  
เตโชธาตุเยว  ฯ  มนฺเท  ห ิ อุณฺหตฺเต  สีตพุทฺธิ  สีตตาสงฺขาตสฺส  
กสฺสจิ  คุณสฺส  อภาวโต  ฯ  ตยิท  สีตพุทฺธิยา  อนุวฏ ิตภาวโต  
วิ ฺายติ  ปาราปาเร  วิย  ฯ  ตถาหิ  ฆมฺมกาเล  อาตเป  ตฺวา  
ฉาย  ปวิฏาน  สีตพุทฺธิ  โหติ  ตตฺเถว  จิรกาล   ิตาน  อุณฺหพุทฺธิ  ฯ  
ยทิ  จ  อาโปธาตุ  สีตตา  สิยา  อุณฺหภาเวน  สห  เอกสฺมึ  กลาเป  
อุปลพฺเภยฺย  น  เจว  อุปลพฺภติ  ตสฺมา  วิ ฺายติ  น  อาโปธาตุ  
๑. ม. องฺคุลิเวธนาการ ฯ  ๒. สี. ม. อิโต ปร ปวตฺตนฺตีติ อตฺถิ ฯ  ๓. สี. ม.  
ภินฺนนิสฺสยลกขฺณตฺตา ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 193 

                อภิธมฺมตฺถวิภาวินี  หนาที่  194 
สีตตาติ  ฯ  เย  ปน  ทรฺวตา  อาโปธาตุ  สา  จ  ผุสิตฺวา  คยฺหตีติ  
วทนฺติ  เต  วตฺตพฺพา  ทฺรวตา  นาม  ผุสิตฺวา  คยฺหตีติ  อิท  
อายสฺมนฺตาน อภิมานมตฺต สณฺาเน วิยาติ ฯ วุตฺต ฺเหต โปราเณหิ  
          ทฺรวตาลหวุตฺตีนิ  ตีณิ ภูตานิ สมฺผุส  
          ทฺรวต สมฺผุสามีติ  โลโกยมภิม ฺติ  
          ภูเต ผุสิตฺวา สณฺาน  มนสา คยหฺเต๑ ยถา  
          ปจฺจกฺขโต ผุสามีติ  วิ ฺเยฺยา ทฺรวตา ตถาติ ฯ  
        โคจรรปูนฺนาม  ป ฺจวิ ฺาณวิสยภาวโต  ฯ  คาโว  อินฺทฺรยิานิ  
จรนฺติ  เอตฺถาติ  โคจร  ฯ  โคจรนฺติ  ห ิ อาลมฺพนสฺเสต  นาม  ฯ  
ตมฺปเนต  ป ฺจวิธมฺป  ยถากฺกม  จกฺขุวิ ฺาณาทีน  โคจรภาวลกฺขณ  
จกฺขฺวาทิปฏิหนนลกฺขณ  วา  ฯ  อิตฺถิยา  ภาโว  อิตฺถตฺต๒ ฯ ปุริสสฺส  
ภาโว  ปุริสตฺต  ฯ  ตตฺถ  อิตฺถีลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปเหตุภาวลกฺขณ  
อิตฺถตฺต  ฯ  ปุริสลิงฺคาทิเหตุภาวลกฺขณ  ปุริสตฺต  ฯ  ตตฺถ  อิตฺถีน  
องฺคชาต  อิตฺถีลิงฺค  ฯ  สราธิปฺปายา  อิตฺถีนิมิตฺต  อิตฺถีติ ส ฺชานน- 
ปจฺจยภาวโต  ฯ  อวิสทานคมนนิสชฺชาทิ อิตฺถีกุตฺต ฯ อิตฺถีสณฺาน  
อิตฺถากปฺโป  ฯ  ปุริสลิงฺคาทีนิปวุตฺตนเยน  ทฏพฺพานิ  ฯ  อฏกถายมฺปน  
อ ฺถา อิตฺถีลิงฺคาทีนิ วณฺณิตานิ ฯ ตมฺปน เอว สงฺคเหตฺวา วทนฺติ  
          ลิงฺค หตฺถาทิสณฺาน  นิมิตฺต มหิิตาทิก  
          กุตฺต สุปฺปาทินา กีฬา  อากปฺโป คมนาทิกนฺติ ฯ  
๑. สี. ม. คณฺหโต ฯ  ๒. อิตฺถิตฺตนฺติ วตฺตพฺเพ เตสุ วุทฺธีติอาทินา อิสฺส อตฺต  
กตฺวา อิตฺถตฺตนฺติ วุตฺตนฺติ โยชนา ฯ   
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        ภาวรูปนฺนาม  ภวติ  เอเตน  อิตฺถาทิอภิธาน  พุทฺธิ  จาติ กตฺวา ฯ  
ตมฺปเนต  กายินฺทฺริย  วิย  สกลสรรี  ผริตฺวา  ติฏติ  ฯ  หทยเมว  
มโนธาตุมโนวิ ฺาณธาตูน  นิสฺสยตฺตา  วตฺถุ  จาติ  หทยวตฺถุ  ฯ  
ตถาหิ  ต  ธาตุทฺวยนิสฺสยภาวลกฺขณ  ฯ  ต ฺจ  หทยโกสพฺภนฺตเร  
อฑฺฒปสตมตฺต  โลหิต  นิสฺสาย  ปวตฺตติ  ฯ  รูปกณฺเฑ  อวุตฺตสฺสาป  
ปเนตสฺส  อาคมโต  ยุตฺติโต  จ  อตฺถิภาโว  ทฏพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  
ย  รูป  นิสฺสาย  มโนธาตุ  [๑]  มโนวิ ฺาณธาตุ  จ ปวตฺตนฺติ ต รูป  
มโนธาตุยา  [๒]  มโนวิ ฺาณธาตุยา  [๓] ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ ธมฺมาน  
นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโยติ๔  เอวมาคต  ปฏานวจน  อาคโม ฯ ยุตฺติ  
ปน เอว ทฏพฺพา  
          นิปฺผนนฺภูติกาธารา  เทฺว ธาตู กามรูปน  
          รูปานพุนฺธวุตฺติตฺตา  จกฺขุาณาทโย วิย  
          จกฺขฺวาทินิสฺสิตา เนตา  ตสฺส ฺาธารภาวโต  
          นาป รปูาทิเก เตส  พหิทฺธาป ปวตฺติโต  
          น จาป ชีวิต ตสฺส  กิจฺจนฺตรนิยุตฺติโต  
          น จ ภาวทฺวย ตสฺมึ  อสนฺเตป ปวตฺติโต  
          ตสฺมา ตท ฺวตฺถุ ต  ภูติกนฺติ วิชานิย  
          วตฺถาลมฺพทุกานนฺตุ  เทสนาเภทโต อิท  
          ธมฺมสงฺคณิปาสฺมึ  น อกฺขาต มเหสินาติ ฯ  
        ชีวนฺติ  เตนาติ  ชีวิต  ฯ  ตเทว กมฺมชรูปปริปาลเน อธิปจฺจโยคโต  
อินฺทฺริยนฺติ  ชีวิตินฺทฺริย  ฯ  ตถาเหต  กมฺมชรูปปรปิาลนลกฺขณ  ฯ  
๑-๒-๓. ปาลิย เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๔. อภิ ป. ๔๐/๗ ฯ   
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ยถาสก  ขณมตฺตฏายีนมฺป  หิ  สหชาตาน  ปวตฺติเหตุภาเวเนว  
อนุปาลก  ฯ  น  หิ  เตส  กมฺมเยว   ิติการณ  โหติ  อาหารชาทีน  
อาหาราทิ  วิย  กมฺมสฺส  ตขณาภาวโต  ฯ  อิทมฺปน  สห  ปาจนคฺคินา  
อนวเสส  อุปาทินฺนกาย  พฺยาเปตฺวา  ปวตฺตติ  ฯ  กวฬ  กตฺวา  
อชฺโฌหริยตีติ  กวฬีกาโร  อาหาโร  ฯ  อิท ฺจ  สวตฺถุก  กตฺวา  
อาหาร  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ  ตถาเหต๑ เสนฺทฺริยกาโยปตฺถมฺภนเหตุภูตา  
ปน องฺคมงฺคานุสารีรสสารสงฺขาตา๒ อชฺโฌหริตพฺพาหารสิเนหภูตา  
โอชา อิธ  อาหารรูป  นาม  ฯ  ตถาเหต เสนฺทฺริยกาโยปตฺถมฺภน- 
เหตุภาวลกฺขณ โอชฏมกรูปาหรณลกฺขณ วา ฯ  
        กกฺขลตาทินา  อตฺตโน  อตฺตโน  สภาเวน  อุปลพฺภนโต  สภาวรูป  
นาม  ฯ  อุปฺปาทาทีหิ  อนิจฺจาทีหิ๓  วา ลกฺขเณหิ สหิตนฺติ สลกฺขณ ฯ  
ปริจฺเฉทาทิภาว  วินา  อตฺตโน  สภาเวเนว  กมฺมาทีหิ  ปจฺจเยหิ  
นิปฺผนฺนตฺตา  นิปฺผนฺนรูป  ฯ  รุปฺปนสภาโว  รูป  ฯ  เตน  ยุตฺตมปฺ  
รูป  ยถา  อรสิโส  นลีุปฺปลนฺติ  ฯ  สฺวาย  รูปสทฺโท  รุฬฺหิยา  
อตฺสภาเวป  ปวตฺตตีติ  อปเรน  รูปสทฺเทน  วิเสเสตฺวา  รูปรูปนฺติ  
วุตฺต  ยถา  ทกฺุขทุกฺขนฺติ  ฯ  ปริจฺเฉทาทิภาว  อติกฺกมิตฺวา  สภาเวเนว  
อุปลพฺภนโต  ลกฺขณตฺตยาโรปเนน  สมฺมสิตุ  อรหตฺตา  สมฺมสน- 
รูป  ฯ น  กสสฺตีติ  อกาโส  ฯ  อกาโสเยว  อากาโส  ฯ  นชิฺชีวตฺเถน  
ธาตุ  จาติ  อากาสธาตุ  ฯ  จกฺขุทสกาทิเอเกกกลาปคตรูปาน  
กลาปนฺตเรหิ  อสงฺกิณฺณภาวาปาทนวเสน  ปริจฺเฉทก  เตหิ  วา  
๑. โปตฺถเกสุ ตถาเหตนฺติ นตฺถิ ฯ  ๒. องฺคมงฺคานุสารีรสสงฺขาตาติป อตฺถิ ฯ สี....  
สารีรสหรณีสงฺขาตา ฯ ม....สารีสรสหรสงฺขาตา ฯ  ๓. อนิจฺจตาทหีีติป ทิสฺสติ ฯ   
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ปริจฺฉิชฺชมาน  เตส  ปริจฺเฉทมตฺต  วา  รูป  ปริจฺเฉทรูป  ฯ  ต ฺหิ  
ตตรูปกลาป  ปริจฺฉินฺทนฺต  วิย  โหติ  ฯ  วิชชฺมาเนป  จ กลาปนฺตร- 
ภูเตหิ  กลาปนฺตรภูตาน สมฺผุฏภาเว ตตรูปวิวิตฺตตา รูปปริยนโฺต  
อากาโส  ฯ  เยส ฺจ  โส  ปริจฺเฉโท  เตหิ  สย  อสมฺผุฏโเยว  ฯ  
อ ฺถา  ปริจฺฉินฺนตา๑  น  สิยา  เตส รปูาน พฺยาปตภาวาปตฺติโต ฯ  
อพฺยาปตตา  หิ  อสมฺผุฏตา  ฯ  เตนาห  ภควา  อสมฺผุฏ  จตูหิ  
มหาภูเตหีติ ฯ  
        จลมานกาเยน  อธิปฺปาย  วิ ฺาเปติ  สย ฺจ๒  เตน วิ ฺายตีติ  
กายวิ ฺตฺติ  ฯ  สวิ ฺาณกสทฺทสงฺขาตวาจาย  อธิปฺปาย  วิ ฺาเปติ  
สย ฺจ  ตาย  วิ ฺายตีติ  วจีวิ ฺตฺติ  ฯ  ตตฺถ  อภิกฺกมาทิ-  
ชนกจิตฺตสมุฏานวาโยธาตุยา สหชรูปสนฺถมฺภนสนฺธารณจลิเตสุ  
สหการิการณภูโต  ผนฺทมานกายผนฺทนเหตุกวาโยธาตุวินิมุตฺโต  มหนฺต  
ปาสาณ  อุกฺขิปนฺตสฺส  สพฺพถาเมน  คหณกาเล  อุสฺสาหนวิกาโร  
วิย  รูปกายสฺส  ปริปฺผนฺทนปฺปจฺจยภาเวน  อุปลพฺภมาโน  วิกาโร  
กายวิ ฺตฺติ  ฯ  สา  หิ  ผนฺทมานกาเยน  อธิปฺปาย  วิ ฺาเปติ  ฯ  
น  หิ  วิ ฺตฺติวิการรหิเตสุ  รกฺุขจลนาทีสุ๓  อิทเมส  กาเรตีติ  
อธิปฺปายคฺคหณ  ทิฏนติฺ  ฯ  หตฺถจลนาทีสุ  จ ผนฺทมานกายา- 
ธิปฺปายคฺคหณานนฺตร อวิ ฺายมานนฺตเรหิ มโนทวฺารชวเนหิ คยฺห- 
มานตฺตา สย ฺจ กาเยน วิ ฺายติ ฯ  
        กถมฺปน  วิ ฺตฺติวเสน  หตฺถจลนาทโย  โหนฺตีติ  ฯ  วุจฺจเต  
๑. ปริจฺฉิชฺชตาติป อตฺถิ ฯ  ๒. สยนฺติ อตฺตา ฯ อตฺตนา วา ฯ ปจฺจตฺเต หิ  
กรณวจน ฯ  ๓. อชีวรูเปสูติป อตฺถิ ฯ   
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เอกาวชฺชนวีถิย  สตฺตสุ  ชวเนสุ  สตฺตมชวนสมุฏานา  วาโยธาตุ  
วิ ฺตฺติวิการสหิตา  ปมชวนาทิสมุฏานาหิ  วาโยธาตูหิ  ลทโฺธ- 
ปตฺถมฺภา เทสนฺตรุปฺปตฺติเหตุภาเวน  จลยติ  จิตฺตช  ฯ  ปุริมชวนาทิ- 
สมุฏ ิตา๑ ปน  สนถฺมฺภนสนฺธารณมตฺตกรา  ตสฺสา  อุปการาย  โหนฺติ  ฯ  
ยถา  ห ิ สตฺตหิ  ยุเคหิ  อากฑฺฒิตพฺพสกเฏ  สตฺตมยุคยุตฺตา  เอว โคณา  
เหฏา  ฉสุ  ยุเคสุ  ยุตฺตโคเณหิ  ลทฺธูปตฺถมฺภา  สกฏ  จาเลนฺติ  
ปมยุคาทิยุตฺตา  ปน  อุปตฺถมฺภนสนฺธารณาทิมตฺตเมว  สาเธนฺตา  เตส  
อุปการาย  โหนฺติ  เอว  สมฺปทมิท  ทฏพฺพ  ฯ  เทสนฺตรุปฺปตฺติเยว  
เจตฺถ  จลน  อุปฺปนฺนเทสโต  เกสคฺคมตฺตมฺป  ธมฺมาน สงฺกมนา- 
ภาวโต  ฯ  อิตรถา  เนส  อพฺยาปารตา  ขณิกตา จ น สิยา ฯ  
เทสนฺตรุปฺปตฺติเหตุภาโวติ  จ  ยถา  อตฺตนา  สหชรูปานิ เหฏ ิม- 
ชวนสมุฏ ิตรูเปหิ  ปติฏ ิตฏานโต  อ ฺตฺถ  อุปฺปชฺชนฺติ  เอว  
เตหิ  สห  ตตฺถ  อุปฺปตฺติเยวาติ  ทฏพฺพ  ฯ  เอตฺถ  ปน  จิตฺตเช  
จลิเต  ตสมฺพนฺเธน  อิตรมปฺ  จลติ  นทโีสเต  ปกฺขิตฺตสุกฺขโคมย- 
ปณฺฑ วิย  ฯ  ตถา  จลยิตุมสกฺโกนฺติโยป  ปมชวนาทิสมุฏาน- 
วาโยธาตุโย วิ ฺตฺติวิการสหิตาเยว  เยน  ทิสาภาเคนาย  อภิกฺกมาทีนิ  
ปวตฺเตตุกาโม  ตทภิมุขภาววิการสมฺภวโต  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา มโน- 
ทฺวาราวชฺชนสฺสาป วิ ฺตฺติสมุฏาปกตฺต วกฺขติ ฯ  
        วจีเภทกจิตฺตสมุฏานปวีธาตุยา๒  อกฺขรุปฺปตฺติฏานคตอุปา- 
ทินฺนรูเปหิ  สห  ฆฏฏนปจฺจยภูโต  เอโก  วิกาโร วจีวิ ฺตฺติ ฯ ย  
ปเนตฺถ  วตฺตพฺพ  ต  กายวิ ฺตฺติย  วุตฺตนเยน  ทฏพฺพ  ฯ  อยมฺปน  
๑....สมฺภูตาติป อตฺถิ ฯ  ๒. สี. ม....เภทกร... ฯ   
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วิเสโส  ยถา  ตตถ  ผนฺทมานกายคฺคหณานนฺตรนฺติ  วุตฺต  เอวมิธ  
สุยฺยมานสทฺทสวนานนฺตรนฺติ  โยเชตพฺพ  ฯ  อิธ  จ  สนฺถมฺภนาทิ- 
อภาวโต สตฺตมชวนสมุฏ ิตาติอาทินโย  น  ลพฺภติ  ฯ  ฆฏฏเนน  
สทฺธึเยว  หิ  สทฺโท  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ฆฏฏน ฺจ  ปมชวนาทีสุป  
ลพฺภเตว  ฯ  เอตฺถ  จ  ยถา  อุสฺสาเปตฺวา พนฺธโคสีสตาลปณฺณาทิ- 
รูปานิ ทิสฺวา  ตทนนฺตรปฺปวตฺตาย  อวิ ฺายมานนฺตราย  มโน- 
ทฺวารชวนวีถิยา โคสีสาทีน  อุทกสหจาริตปฺปการส ฺาณ  คเหตฺวา  
อุทกคฺคหณ  โหติ  เอว  วิปฺผนฺทมานสมุจฺจาริยมานกายสทฺเท  
คเหตฺวา  ตทนนฺตรปฺปวตฺตาย  อวิ ฺายมานนฺตราย  มโนทฺวารวีถิยา  
ปุริมสิทฺธสมฺพนฺธูปนิสฺสยาย  สาธิปฺปายวิการคฺคหณ  โหตีติ  อย  ทฺวินฺน  
สาธารณูปมา ฯ  
        ลหุภาโว  ลหุตา  ฯ  มุทุภาโว  มทุุตา  ฯ  กมฺม ฺภาโว  
กมฺม ฺตา  ฯ  ยถากฺกม  เจตา  อโรคิโน  วิย  รูปาน  อครุตา  
สุปริมทฺทิตจมฺมสฺส  วิย  อกถินตา  สธุนฺตสุวณฺณสฺส  วิย สรีร- 
กิริยาน  อนุกลูภาโวติ  ทฏพฺพ  ฯ  อ ฺม ฺ  อวิชหนฺตสฺสาป  
ลหุตาทิตฺตยสฺส  ตตวิการาธิกรูเปหิ  นานตฺต  วุจฺจติ  ฯ ทนฺธตฺตกร- 
ธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏาโน  หิ  รูปวิกาโร  ลหุตา  ฯ ถทฺธตฺต- 
กรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏาโน  มุทุตา  ฯ  สรีรกิรยิาน อนนุ- 
กูลภาวกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏาโน กมฺม ฺตาติ ฯ  
        อุปจยน  อุปจโย  ฯ  ปมจโยติ  อตฺโถ  อุปาตนฺติอาทีสุ  
วิย  อุปสทฺทสฺส  ปมตฺถโชตนโต  ฯ  สนฺตาโน  สนฺตติ  ฯ  ปพนฺโธติ   
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อตฺโถ  ฯ  ตตฺถ  ปฏิสนฺธิโต  ปฏาย  ยาว  จกฺขฺวาทีน  ทสกาน  
อุปฺปตฺติ  เอตฺถนฺตเร  รูปุปปฺาโท  อุปจโย  นาม  ฯ  ตโต  ปร  สนตฺติ  
นาม  ฯ  ยถาสก  ขณมตฺตฏายีน  รูปาน  นิโรธาภิมุขภาววเสน  
ชีรณ  ชรา  ฯ  สาเยว  ชรตา  ฯ  นิจฺจธุวสภาเวน  น  อิจฺจ  
อนุปคนฺตพฺพนฺติ๑  อนิจฺจ  ฯ  ตสฺส  ภาโว  อนิจฺจตา  รูปปริเภโท ฯ  
ลกฺขณรูปนนฺาม  ธมฺมาน  ตตอวตฺถานวเสน  ลกขฺณเหตุตฺตา  ฯ  
ชาติรูปเมวาติ  ปฏิสนฺธโิต  ปฏาย  รปูาน  ขเณ  ขเณ  อุปฺปตฺติภาวโต  
ชาติสงฺขาต  รูปุปฺปตฺติภาเวน  จ๒  รูปปฏิพนฺธวุตฺติตฺตา  รูปสมฺมต ฺจ  
ชาติรูปเมว  อุปจยสนฺตติภาเวน  วุจฺจติ  ปมปรินพฺิพตฺติสงฺขาตปวตฺติ-  
อาการเภทโต๓  เวเนยฺยวเสน อุปจโย สนฺตตีติ วิภชิตฺวา วุตฺตตฺตา ฯ  
เอว ฺจ  กตฺวา  ตาส  นิทฺเทเส  อตฺถโต  อเภท ทสฺเสตุ โย อายตนาน  
อาจโย  โส  รูปสฺส  อุปจโย  โย  รูปสสฺ  อุปจโย  โส  รูปสฺส  
สนฺตตีติ  วุตฺต  ฯ  เอกาทสวิธมฺปติ สภาคสงฺคหวเสน เอกาทส- 
ปการมฺป ฯ จตฺตาโร  ภูตา  ป ฺจ  ปสาทา  จตฺตาโร  วิสยา  ทุวิโธ  
ภาโว  หทยรปูมิจฺจปติ  อิท  ชีวิตาหารรูเปหิ  ทฺวีหิ  สห  อฏารสวิธ  
ตถา  ปริจฺเฉโท  จ  ทุวิธา  วิ ฺตฺติ  ติวิโธ  วิกาโร  จตุพฺพิธ  
ลกฺขณนฺติ  รปูาน  ปริจฺเฉทวิการาทิภาว  วินา  วิสุ  ปจฺจเยหิ  
อนิพฺพตฺตตฺตา อิเม อนิปฺผนฺนา ทส เจติ อฏวีสติวิธมฺภเว ฯ  
        อิทานิ  ยถาอุทฺทิฏาน  รูปาน  เอกวิธาทินยทสฺสนตฺถ  สพฺพ ฺจ  
ปเนตนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  สมฺปยุตฺตสฺส  อโลภาทิเหตุโน  อภาวา  
อเหตุก  ฯ  ยถาสกปจฺจยวนฺตตาย  สปจฺจย  ฯ อตฺตาน อารพฺภ ปวตฺเตหิ  
๑. ม. าเณน อุปคนฺตพฺพ ฯ  ๒. สี. ม. จตุสนฺตติรูป... ฯ  ๓. สี. ม. ปมุ-  
ปรินิพฺพตฺตสงฺขาต... ฯ   
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กามาสวาทีหิ  สหิตตฺตา  สาสว  ฯ  ปจฺจเยหิ  อภิสงฺขตตฺตา  สงฺขต  ฯ  
อุปาทานกฺขนฺธสงฺขาตโลเก  นิยุตฺตตาย  โลกิย  ฯ  กามตณฺหาย  
อวจริตตฺตา  กามาวจร  ฯ  อรูปธมฺมาน  วิย  กสฺสจิ  อารมฺมณสฺส  
อคฺคหณโต  นาสฺส  อารมฺมณนฺติ  อนารมฺมณ  ฯ  ตทงฺคาทิวเสน  
ปหาตพฺพตาภาวโต  อปฺปหาตพฺพ  ฯ  อิติสทฺโท  ปการตฺโถ  ฯ  เตน  
อพฺยากตนฺติอาทิก  สพฺพ  เอกวิธนย  สงฺคณฺหาติ  ฯ  อชฌฺตฺติกรูป  
อตฺตภาวสงฺขาต  อตฺตาน  อธิกิจฺจ  อุทฺทิสฺส  ปวตฺตตฺตา  ฯ  กาม  
อ ฺเป  อชฌฺตฺตสมฺภูตา  อตฺถ ิ รฬฺุหวิเสน  ปน  จกฺขฺวาทิกเยว  
อชฺฌตฺติก  ฯ  อถวา  ยท ิ มย  น  โหม  ตฺว  กฏกลงฺิครูปโม  
ภวิสฺสสีติ  วทนฺตา  วิย  อตฺตภาวสฺส  สาติสยอุปการตฺตา  จกฺขฺวาทีเนว  
วิเสสโต  อชฌฺตฺติกานิ  นาม  ฯ  อตฺตสงฺขาต  วา  จิตฺต  อธิกิจฺจ ตสฺส  
ทฺวารภาเวน  ปวตฺตตีติ  อชฺฌตฺต  ฯ  ตเทว  อชฺฌตฺติก  ฯ  ตโต  
พหิภูตตฺตา  อิตร  เตวีสติวิธ  พาหิรรปู  ฯ  จกฺขฺวาทิ  เนว  วตฺถรุูป  
อิตร  พาวีสติวิธ  น  วตฺถุรปู  ฯ  อฏวิธมฺป  อินฺทฺรยิรูป ป ฺจ- 
วิ ฺาเณสุ  ลิงฺคาทีสุ  สหชรูปปริปาลเน  จ  อาทิปจฺจโยคโต  ฯ  
ปสาทรูปสฺส  หิ  ป ฺจวิธสฺส  จกฺขุวิ ฺาณาทีสุ  อาธิปจฺจ  อตฺตโน  
ปฏมนฺทาทิภาเว  เตสมฺป  ปฏมนฺทาทิภาวาปาทนโต  ฯ  ภาวทฺวยสฺสาป  
อิตฺถีลิงฺคาทีสุ  อาธิปจฺจ  ยถาสก  ปจฺจเยหิ  อุปฺปชชฺมานานมฺป  เตส  
เยภุยฺเยน  สภาวสนฺตาเนเยว  ตตทากาเรน  อุปฺปชชฺนโต  น  ปน  
อินฺทฺริยปจฺจยภาวโต  ฯ  ชีวิตสฺส  จ  กมฺมชรูปปรปิาลเน  อาธิปจฺจ  
๑. สี. ม. ปฏมนฺทาทิภาเวน ฯ   
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เตส  ยถาสก  ขณฏานสฺส  ชีวิตินฺทฺริยปฏิพทฺธตฺตา  ฯ  สย ฺจ  อตฺตนา  
ปตธมฺมสมฺพนฺเธเนว ปวตฺตติ นาวิโก วิย นาวาสมฺพนฺเธน ฯ  
        วิสยวิสยีภาวาปตฺติวเสน  ถลฺุลตฺตา  โอฬาริกรปู  ฯ  ตโตเยว  
คหณสฺส  สุกรตฺตา  สนติฺเกรูป  อาสนฺนรูป  นาม  ฯ  โย  สย  
นิสฺสยวเสน  สมฺปตฺตาน  อสมฺปตฺตาน ฺจ  ปฏิมุขภาโว  อ ฺม ฺ- 
ปตน โส  ปฏิโฆ  วิยาติ  ปฏิโฆ  ฯ  ยถา  หิ  ปฏิฆาเต  สติ  ทุพฺพลสฺส  
จลน  โหติ  เอว  อ ฺม ฺปฏิมุขภาเว  สติ  อรปูสภาวตฺตา  
ทุพฺพลสฺส  ภวงฺคสฺส  จลน  โหติ  ฯ  ปฏิโฆ  ยสฺส  อตฺถ ิ ต  
สปฺปฏิฆ  ฯ  ตตฺถ  สย  สมฺปตฺติ  โผฏพฺพสฺส  นิสฺสยสฺส  วเสน  
สมฺปตฺติ  ฆานชิวฺหากายคนฺธรสาน  ฯ  อุภยถาป  อสมฺปตฺติ จกฺขุ- 
โสตรูปสทฺทานนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  อิตร  โสฬสวิธมปฺ โอฬาริกตาทิ- 
สภาวาภาวโต  สุขุมรูปาทิก  ฯ  กมฺมโต  ชาต  อฏารสวิธ อุปา- 
ทินฺนกรูป  ตณฺหาทิฏ ีหิ  อุเปเตน  กมฺมุนา  อตฺตโน  ผลภาเวน  
อาทินฺนตฺตา  คหิตตฺตา  ฯ  อิตร  อคฺคหิตคฺคหเณน  ทสวิธ อนุปา- 
ทินฺนกรูป ฯ  
        ทฏพฺพภาวสงฺขาเตน  นิทสฺสเนน  สห  วตฺตตีติ  สนิทสฺสน  ฯ  
จกฺขุวิ ฺาณโคจรภาโว  หิ  นิทสฺสนนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺส  จ รูปา- 
ยตนโต  อน ฺตฺเตป  อ ฺเหิ  ธมฺเมหิ  ต  วิเสเสตุ  อ ฺ  วิย  
กตฺวา  วตฺตุ  วฏฏติ  สห  นิทสฺสเนน สนิทสฺสนนฺติ ฯ ธมฺมสภาว- 
สาม ฺเน หิ  เอกีภูเตสุ  ธมฺเมสุ  โย  นานตฺตกโร  วิเสโส  โส  
อ ฺโ  วิย  กตฺวา  อุปจริตุ  ยุตฺโต  ฯ  เอว ฺหิ  อตฺถวิเสสาวโพโธ   
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โหติ  ฯ  อสมฺปตฺตวเสนาติ  อตฺตาน  อสมฺปตฺตสฺส  โคจรสฺส  วเสน  
อตฺตโน  วิสยเทส  วา  อสมฺปตฺตวเสน  ฯ  จกฺขุโสตานิ  หิ  รปูสทฺเทหิ  
อสมฺปตฺตานิ  สย  วา  ตานิ  อสมฺปตฺตาเนว  อารมฺมณ  คณฺหนฺติ  ฯ  
เตเนต วุจฺจติ  
          จกฺขุโสต ปเนเตสุ  โหตาสมฺปตฺตคาหก  
          วิ ฺาณุปฺปตฺติเหตุตฺตา  สนฺตราธิกโคจเร ฯ  
          ตถาหิ ทูรเทสฏ  ผลิกาทิติโรหิต  
          มหนฺต ฺจ นคาทีน  วณฺณ จกฺขุ อุทิกฺขติ ฯ  
          อากาสาทิคโต กุจฺฉิ-  จมฺมานนฺตริโตป จ  
          มหนฺโต จ ฆณฺฑาทีน  สทฺโท โสตสฺส โคจโร ฯ  
          คนฺตฺวา วิสยเทสนฺต  ผริตฺวา คณฺหตีติ เจ  
          อธิฏานวิธาเนป  ตสฺส โส โคจโร สิยา ฯ  
          ภูตปฺปพนฺธโต โส เจ  ยาติ อินฺทฺริยสนฺนิธึ  
          กมฺมจิตฺโตชสมฺภูโต  วณฺโณ สทฺโท จ จิตฺตโช ฯ  
          น เตส โคจรา โหนติฺ  น ห ิสมฺโภนฺติ เต พหิ  
          วุตฺตา จ อวิเสเสน  ปาเ ตวิสยาว เต ฯ  
          ยท ิเจต ทฺวย อตฺต-  สมีปเยว คณฺหติ  
          อกฺขิวณฺณ ตถา มูล  ปสฺเสยฺย ปขุมสฺส จ ฯ  
          ทิสาเทสววตฺถาน  สทฺทสฺส น ภเวยฺย จ  
          สิยา จ สทฺทเวธิสฺส๑  สกณฺเณ สรปาตนนฺติ ฯ  
        โคจรคฺคาหิกรูป  วิ ฺาณาธิฏ ิต  หุตฺวา ตตโคจรคฺคหณ- 
๑. สี. สรเวธิสฺส ฯ   
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สภาวตฺตา  ฯ  อิตร  เตวีสติวิธ  อโคจรคฺคาหิกรูป โคจรคฺคหณา- 
ภาวโต  ฯ  วณฺณิตพฺโพ  ทฏพฺโพติ  วณฺโณ  ฯ  อตฺตโน  
อุทยานนฺตร  รูป  ชเนตีติ  โอชา  ฯ  อวินิพฺโภครูป  กตฺถจิป อ ฺม ฺ- 
วินิพฺภุชนสฺส  วิสุ  วิสุ  ปวตฺติยา  อภาวโต ฯ รูปโลเก คนฺธาทีน  
อภาววาทิมตมฺป  หิ  ตตฺถ  ตตฺถ  อาจริเยหิ  ปฏิกฺขิตฺตเมว ฯ อิจฺเจวนฺติ  
เอตฺถาป  อิติสทฺโท  ปการตฺโถ  ฯ  เตน  อิธ  อนาคตมฺป  สพฺพ 
ทุกติกาทิเภท สงฺคณฺหาติ ฯ  
        กานิ  ปน  ตานิ  กมมฺาทีนิ  กถ  กตฺถ  กทา  จ  รูปสมฏุานานีติ  
อาห  ตตฺถาติอาทึ  ฯ  ปฏสินฺธิมุปาทายาติ  ปฏิสนธฺิจิตฺตสฺส  อุปฺปา- 
ทกฺขณ อุปาทาย  ฯ  ขเณ  ขเณติ  เอเกกสฺส  จิตฺตสฺส  ตีสุ  ตีสุ  
ขเณสุ  ฯ  นิรนฺตรเมวาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อปเร ปน จิตฺตสฺส  ิติกฺขเณ  
ภงฺคกฺขเณ  จ  รูปุปฺปาท  ปฏิเสเธนฺติ  ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  ิติกฺขณาภาเว  
เตส  อุปฺปตฺติ  เจว  ตตฺถ  วตฺตพฺพ ฺจ  เหฏา  กถิตเมว  อิธาป  
ปน  ภงฺคกฺขเณ  รูปุปฺปาทาภาเว  อุปฺปตฺติยา  ตตฺถ  วตฺตพฺเพน  จ  
สห สุขคฺคหณตฺถ สงฺคเหตฺวา วุจฺจติ ฯ  
          อุปฺปนนฺุปฺปชฺชมานนฺติ  วิภงฺเค เอวมาทิน  
          ภงฺคกฺขณสฺมึ อุปฺปนฺน  โน จ อุปฺปชฺชมานก  
          อุปฺปชชฺมานมุปฺปาเท  อุปฺปนฺน ฺจาติอาทินา  
          ภงฺคุปฺปาทาว อกฺขาตา  น จิตฺตสฺส  ิติกฺขโณ  
          อุปฺปาโท จ วโย เจว  อ ฺถตฺต  ิตสฺส จ  
          ป ฺายตีติ วุตฺตตฺตา   ิติ อตฺถีติ เจ มต   
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          อ ฺถตฺตสฺส เอกสฺมึ  ธมฺเม อนูปลทฺธิโต  
          ป ฺาณวจนา เจว  ปพนฺธฏ ิติ ตตฺถป  
          วุตฺตา ตสฺมา น จิตฺตสฺส   ิติ ทสิฺสติ ปาลิย  
          อภิธมเฺม อภาโวป  นิเสโธเยว สพฺพถา ฯ  
          ยทา สมุทโย ยสฺส  นิรุชฺฌติ ตทาสฺส กึ  
          ทุกฺขมุปฺปชฺชติ ตตฺถ  ป ฺเห โนติ นิเสธโต ฯ๑  
          รูปุปฺปาโท น ภงฺคสฺมึ  ตสฺมา สพฺเพป ปจฺจยา  
          อุปฺปาเทเยว จิตฺตสฺส  รูปเหตูติ เกนจิ ฯ  
          วุจฺจเต ตตฺถ เอกสฺม ึ ธมฺเมเยว ยถา มตา  
          อุปฺปาทาวตฺถโต ภินฺนา  ภงฺคาวตฺถา ตเถว ตุ ฯ  
          ภงฺคสฺสาภิมุขาวตฺถา  อิจฺฉิตพฺพา อย  ิติ  
          นยทสฺสนโต เอสา  วิภงฺเค น ตุ เทสิตา ฯ  
          ลกฺขณ สงฺขตสฺเสว  วตฺตุมุปฺปาทอาทิน  
          เทสิตตฺตา น ตตฺถาป  ปพนฺธสสฺ  ิตีริตา ฯ  
          อุปสคฺคสฺส ธาตูน-  มตฺเถเยว ปวตฺติโต  
          ป ฺายตีติ เจตสฺส  อตฺโถ วิ ฺายเต อิติ ฯ  
          ภงฺเค รูปสฺส นุปฺปาโท  จิตฺตชาน วเสน วา  
          อารุปปฺ วาภิสนฺธาย  ภาสิโต ยมกสฺส หิ ฯ  
          สภาโวย ยถาลาภ-  โยชนาติ ตโต น หิ  
          น จิตฺตฏ ิติ ภงฺเค จ  น รูปสฺส อสมฺภโวติ ฯ  
๑. สี. ม. นิเสธิโต ฯ   
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        รูปวิราคภาวนานิพฺพตฺตตฺตา  เหตุโน  ตวิธูรตาย  จ อโนกาส- 
ตาย  จ  อรูปวิปากา  รูปชนเน  วิเสสปฺปจฺจเยหิ  ฌานงฺเคหิ สมฺปโยคา- 
ภาวโต  ทฺวิป ฺจวิ ฺาณานิ  จาติ  จุทฺทส  จิตฺตานิ  รูป  น  
สมุฏาเปนฺตีติ  วุตฺต  อรปู  ฯเปฯ  วชชฺิตนฺติ  ฯ  ปฏิสนฺธิจิตฺต  ปน  
จุติจิตฺต ฺจ  เอกูนวีสติวิภงฺคสฺเสว  อนฺโตคธตฺตา  จิตฺตนฺตร  น  โหตีติ  
น  ตสฺสาวชชฺน๑  กต  ฯ  กิ ฺจาป  น  กต ปจฺฉาชาตปจฺจยรหิต ปน  
อาหาราทีหิ  จ  อนุปตฺถมภฺ๒  ทุพฺพลวตฺถุ  นิสฺสาย ปวตฺตตฺตา อตฺตโน  
จ  อาคนฺตุกตาย  กมฺมชรเูปหิ  จิตฺตสมุฏานรูปาน  าน  คเหตฺวา  
 ิตตฺตา จ ปฏิสนฺธิจิตฺต รูปสมุฏาปก น โหติ ฯ  
        จุติจิตฺเต  ปน  อฏกถายนฺตาว  วูปสนฺตวฏฏมลูสฺมึ  สนฺตาเน  
สาติสยสนฺตวุตฺติตาย  ขีณาสวสฺเสว  จุติจิตฺต  รูป  น  สมฏุาเปตีติ  
วุตฺต  ฯ  อานนฺทาจริยาทโย  ปน  สพฺเพสมฺป  จุติจิตฺต  รูป  น  
สมุฏาเปตีติ  วทนฺติ  ฯ  วินิจฺฉโย  ปน  เตส  สงฺเขปโต  มลูฏีกาทีสุ  
วิตฺถารโต  [๓]  อภิธมฺมตฺถปกาสินิย  วุตฺตนเยน  ทฏพฺโพ  ฯ  
ปมภวงฺคมุปาทายาติ  ปฏิสนฺธิยา  อนนฺตร  นิพฺพตฺตปมภวงฺคโต  
ปฏาย  ชายนฺตเมว  สมุฏาเปติ  ฯ  น  ปน   ิต  ภิชฺชมาน  วา  
อนนฺตราทิปจฺจยลาเภน อุปฺปาทกฺขเณเยว ชนกสามตฺถิยโยคโต ฯ  
        อิริยาย  กายิกกิริยาย  ปวตฺติปถภาวโต  อิริยาปโถ  คมนาทิ  ฯ  
อตฺถโต  ตทวตฺถา  รูปปปฺวตฺติ  ฯ  ตมฺป  สนฺธาเรติ  ยถาปวตฺต  
อุปตฺถมฺเภติ  ฯ  ยถา  ห ิ วีถิจิตฺเตหิ  อพฺโพกิณฺเณ  ภวงฺเค ปวตฺตมาเน  
องฺคานิ  โอสทีนฺติ  น  เอวเมเตสุ  ทฺวตฺตึสวิเธสุ  วกฺขมาเนสุ  จ  
๑. สี. ม. ตสฺส วชฺชน ฯ  ๒. สี. ม. อนุปถทฺธ ฯ  ๓. สี. ม. จสทฺโท อตฺถิ ฯ   
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ฉพฺพีสติยา  ชาครณจิตฺเตสุ  ปวตฺตมาเนสุ  ฯ  ตทา  ปน  องฺคานิ  
อุทฺธฏทฺธฏานิ๑  ยถาปวตฺตอิริยาปถภาเวเนว  ปวตฺตนฺติ  วิ ฺตฺตึ  
สมุฏาเปนฺติ  ฯ  น  เกวล  รูปริยาปถาเนว ฯ อวิเสสวจเนนป ปเนตฺถ  
มโนทฺวารปฺปวตฺตาเนว  โวฏวนชวนานิ  วิ ฺตฺติสมุฏาปกานิ  
ตถา  หาสชนกานิ  จ  ป ฺจทฺวารปฺปวตฺตาน  ปริทุพฺพลภาวโตติ  
ทฏพฺพ  ฯ  กาม ฺเจตฺถ  รูปวินิมุตฺโต  อิริยาปโถ  วิ ฺตฺติ  วา  นตฺถิ  
ตถาป  น  สพฺพ  รูปสมฏุาปก  จิตฺต  อิริยาปถูปตฺถมฺภก วิ ฺตฺติ๒ 

ชนก ฺจ  โหติ  ฯ  ย  ปน  จิตฺต  วิ ฺตฺติชนก  ต เอกสโต  
อิริยาปถูปตฺถมฺภก  อิริยาปถสฺส  วิ ฺตฺติยา  สห  อวินาภาวโต  ฯ  
อิริยาปถูปตฺถมฺภก ฺจ  รปูชนกนฺติ  อิมสฺส  วิเสสทสฺสนตฺถ  รปูโต  
อิริยาปถวิ ฺตฺตีน วิสุ คหณ ฯ  
        เตรสาติ  กุสลโต  จตฺตาริ  อกุสลโต  จตฺตาริ  กริิยาโต  ป ฺจาติ  
เตรส  ฯ  [๓]  ปุถุชชฺนา  อฏหิ  กุสลากุสเลหิ  หสนฺติ  ฯ  เสกฺขา  
ทิฏ ิสหคตวชฺเชหิ  ฉหิ  ฯ  อเสกฺขา  ปน  ป ฺจหิ  กฺริยาจิตฺเตหิ  ฯ  
ตตฺถาป  พุทฺธา  จตูหิ  สเหตุกกฺริยาจิตฺเตเหว  หสนฺติ  น  อเหตุเกน ฯ  
อตีตสาทีสุ  อปฺปฏิหตาณ  ปตฺวา  อิเมหิ  ตีหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตสฺส  
พุทฺธสฺส  ภควโต  สพฺพ  กายกมฺม  าณปุพฺพงฺคม  าณานุปริวตฺติกนฺติ  
วจนโต  น  หิ  วิจารณป ฺารหิตสฺส  หสิตุปฺปาทสฺส  พุทฺธาน  
ปวตฺติ  ยุตฺตาติ  วทนฺติ  หสิตุปฺปาทจิตฺเตน  ปน  ปวตฺติยมานานมฺป  
เตส  สิตการณ  ปุพฺเพนิวาสอนาคตสสพฺพ ฺ ุตาณาน  อนุปฺปวตฺต- 
กตฺตา าณานุปริวตฺติเยวาติ  เอว ฺจ  กตฺวา  อฏกถาย  เตส  
๑. สี. ม. อุปตฺถทฺธานิ ฯ  ๒. สี. ม. วิ ฺตฺติวิการ... ฯ  ๓. สี. ม. เตสุ หีติ อตฺถิ ฯ   
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าณาน  จิณฺณปริยนฺเต  อิท  จิตฺต  อุปฺปชฺชตีติ  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  
น ตสฺส พุทฺธาน ปวตฺติ สกฺกา นิวาเรตุ ฯ ปจฺฉาชาตาทิปจฺจยุ- 
ปตฺถมฺภลาเภน  ิติกฺขเณเยว อุตุโอชาน พลวภาโวติ วุตฺต เตโช- 
ธาตุ ิติปฺปตฺตาติอาทิ ฯ  
        [๑]  หทยนิฺทฺริยรูปานิ  นว  กมฺมโตเยว  ชาตตฺตา กมฺมชาเนว ฯ  
ย ฺหิ  ชาต  ชายติ  ชายิสสฺติ  จ ต กมมฺชนฺติ วุจฺจติ ยถา ทฏุนฺติ๒ ฯ  
ปจฺจุปฺปนฺนปจฺจยาเปกฺขตฺตา  ลหุตาทิตฺตย  กมฺมช  น  โหติ  ฯ  อิตรถา  
สพฺพทา  ภาเวหิ  ภวิตพฺพนฺติ  วุตฺต  ลหุตา  ฯเปฯ  สมฺโภตีติ  ฯ  
เอกนฺตกมฺมชานิ  นว  จตุชฺเชสุ  กมฺมชานิ  นว  จาติ  อฏารส  
กมฺมชานิ  ฯ  ป ฺจวิการรูปสทฺทอวินิพฺโภครูปอากาสวเสน  ปณฺณรส  
จิตฺตชานิ  ฯ  สทฺโท  ลหุตาทิตฺตย  อวินิพฺโภคากาสรูปานิ จาติ๓ เตรส  
อุตุชานิ  ฯ  ลหุตาทิตฺตยอวินิพฺโภคากาสวเสน  ทฺวาทส  อาหารชานิ  ฯ  
เกวล  ชายมานาทิรูปาน  ชายมานปริปจฺจมานภิชฺชมานรูปาน  
สภาวตฺตา  สภาวมตฺต  วินา  อตฺตโน  ชาติอาทิลกฺขณาภาวโต  ลกฺขณานิ  
เกหิจิ  ปจฺจเยหิ  น  ชายนฺตีติ  ปกาสิต  ฯ  อุปฺปาทาทิยุตฺตาน ฺหิ  
จกฺขฺวาทีน  ชาติอาทีนิ  ลกฺขณานิ  วิชฺชนฺติ  ฯ  น  เอว  ชาติอาทีนิ  ฯ  
ยทิ  เตสมฺป  ชาติอาทีนิ  สิยุ  เตสมฺป  ชาติอาทีนิ  สิยุนฺติ๔ ฯ เอว  
อนวตฺถานเมว  อาปชฺเชยยฺ  ฯ  ยมฺปน  รูปายตน  ฯเปฯ  กวฬีกาโร  
อาหาโร  อิเม  ธมฺมา  จิตฺตสมุฏานาติอาทีสุ  ชาติยา  กุโตจิ  
ชาตตฺต  อนุ ฺาต  ตมฺป  รูปชนกปจฺจยาน  รูปุปปฺาทนมฺปฏิจฺจ  
อนุปรตพฺยาปาราน  ปจฺจยภาวูปคมนกฺขเณ  ชายมานธมฺมวิการภาเวน  
๑. ทุทฺธนฺติป ฯ  ๒. สี. ม. ตตฺถาติ อตฺถิ ฯ  ๓. สี. ม. นวาติ ฯ  ๔. สี. ม. เตสมฺป...  
สิยุนฺตีติ นตฺถิ ฯ   
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อุปลพฺภมานต  สนฺธายาติ  ทฏพฺพ  ฯ  ยมฺป  ชาติ  ภิกฺขเว  สงฺขตา  
ปฏิจฺจ  สมุปปฺนฺนา  ชรามรณ  สงฺขต  ปฏิจฺจ  สมุปปฺนฺนนฺติ  วจน  
ตตฺถาป  ปฏจฺิจ  สมุปฺปนฺนาน  ลกฺขณภาวโตติ  อยมภิสนฺธิ  ฯ  
เตนาหุ โปราณา  
         ปาเ กุโตจิ ชาตตฺต  ชาติยา ปริยายโต  
         สงฺขตาน สภาวตฺตา  ตีสุ สงฺขตโตทิตาติ ฯ  
        ยสฺมา  ปเนตานิ  รูปานิ  กมฺมาทิโต  อุปฺปชชฺมานานิ  น  เอเกก  
สมุฏหนฺติ  อถโข  ปณฺฑโตว  ตสฺมา  ปณฺฑาน  คณนปริจฺเฉท  
สรูป ฺจ  ทสฺเสตุ  เอกุปฺปาทาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  สหวุตฺติโนติ  วิสุ  
วิสุ  กลาปคตรูปวเสน  สหวุตฺติโน  น  สพฺพกลาปาน อ ฺม ฺ- 
สหปฺปวุตฺติวเสน๑ ฯ ทส ปริมาณ อสฺสาติ ทสก ฯ สมุทายสฺเสต  
นาม  ฯ  จกฺขุนา  อุปลกฺขิต  ตปฺปธาน  วา  ทสก  [๒]-  ฯ  เอว เสเสสุป  ฯ   
วจีวิ ฺตฺติคฺคหเณน  สทฺโทป  สงฺคหิโต  โหติ  ตสฺสา ตทวินา- 
ภาวโตติ  วุตฺต  วจีวิ ฺตฺติทสกนฺติ  ฯ  กิมฺปเนเต  เอกวีสติ  
กลาปา  สพฺเพป  สพฺพตฺถ  โหนฺติ  อุทาหุ  เกจิ  กตฺถจีติ  อาห  
ตตฺถาติอาทิ ฯ  
        อิทานิ  เนส  สมฺภววเสน  ปวตฺติปฏิสนฺธิวเสน  โยนิวเสน  จ  
ปวตฺตึ  ทสฺเสตุ  สพฺพานิป  ปเนตานีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ยถารหนฺติ  
สภาวกปริปุณฺณายตนาน  อนุรูปโต ฯ กมลกุม๓ ารคพฺภมลาทิสเส- 
ทฏาเนสุชาตา  สเสทชา  ฯ  อุปปาโต  เนส  อตฺถีติ  อุปปาติกา  ฯ  
๑. สี. ม....สหุปฺปตฺติวเสน ฯ  ๒. สี. ม. จกขฺุทสกนฺติ อตฺถิ ฯ  ๓. สี. ม.  
...กุหร... ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 209 

                อภิธมฺมตฺถวิภาวินี  หนาที่  210 
อุกฺกสคติปริจฺเฉทวเสน  เจตฺถ  วิสิฏอุปปาโต  คหิโต  ยถา อภิ- 
รูปสฺส  ก ฺา  ทาตพฺพาติ  ฯ  สตฺต  ทสกานิ  ปาตุภวนฺตีติ ปริ- 
ปุณฺณายตนภาเวน  อุปลพฺภนโต  ฯ  กทาจิ  น  ลพฺภนฺติปติ ชจฺจนฺธ- 
ชจฺจพธิรชจฺจาฆานนปปสกาทิกปฺปกาน  วเสน  ฯ  ตตฺถ  สุคติย มหา- 
นุภาเวน  กมฺมุนา  นิพฺพตฺตมานาน  อุปปาติกาน อินฺทฺริยเวกลฺลโยคโต  
จกฺขุโสตฆานาลาโภ  ฯ  สเสทชาน  ภาวาลาโภ  ปมกปฺปกอุปปาติ- 
กาน วเสนาติ  ฯ  ทุคฺคติย  ปน  จกฺขุโสตภาวาลาโภ  ทฺวินฺนมฺป  
วเสน  ฆานาลาโภ  สเสทชานเมว  วเสน  น อุปปาติกสฺส๑ วเสนาติ  
ทฏพฺพ ฯ  
        ตถาหิ  ธมฺมหทยวิภงฺเค  กามธาตุยา  อุปปตฺติกฺขเณ  กสฺสจิ  
เอกาทสายตนานิ  ปาตุภวนฺติ  [๒]  กสสฺจ  อปรานิป  ทส  กสฺสจิ นว  
กสฺสจิ  สตฺตาติ  วจนโต  ปริปุณฺณินฺทฺริยสฺส  อุปปาติกสฺส สทฺทา- 
ยตนวชฺชิตานิ  เอกาทสายตนานิ  วุตฺตานิ  อนฺธสฺส จกฺขฺวายตน- 
วชฺชิตานิ  ทส  ตถา  พธิรสฺส  โสตายตนวชฺชิตานิ อนฺธพธิรสฺส  
ตทุภยวชฺชิตานิ  นว  คพฺภเสยฺยกสฺส  จกฺขุโสตฆานชิวฺหาสทฺทา- 
ยตนวชฺชิตานิ สตฺตายตนานิ  วุตฺตานิ  ฯ  ยท ิ ปน  อฆานิโกป  
อุปปาติโก  สิยา  อนฺธพธิราฆานาน  วเสน  ติกฺขตฺตุ  ทส อนฺธ- 
พธิรอนฺธาฆานพธิราฆานกาน  วเสน  ติกฺขตฺตุ  นว อนฺธพธิราฆาน- 
กสฺส จ  วเสน  อฏ  อายตนานิ  วตฺตพฺพานิ  สิยุ  ฯ  น  ปเนว  
วุตฺตานิ  ฯ  ตสฺมา  นตฺถิ  อุปปาติกสฺส  ฆานเวกลฺลนฺติ  ฯ  ตถา  จ  
วุตฺต  ยมกฏกถาย  อฆานิโก  อุปปาติโก  นตฺถิ  ยทิ  ภเวยฺย  
๑. สี. ม. อุปปาติกาน ฯ  ๒. สี. ม. กสฺสจิ ทสาติ อตฺถิ ฯ   
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กสฺสจิ อฏายตนานีติ วเทยฺยาติ ฯ  
        สเสทชาน  ปน  ฆานาภาโว  น  สกฺกา  นิวาเรตุ  กามธาตุยา  
อุปปตฺติกฺขเณติอาทิปาลิยา  อุปปาติกโยนิเมว  สนธฺาย สตฺตา- 
ยตนคฺคหณสฺส  จ  อ ฺเส  อสมฺภวโต  คพฺภเสยฺยกเมว  สนฺธาย  
วุตฺตตฺตา  ฯ  ยมฺปน  สเสทชโยนิยา๑  ปริปุณฺณายตนภาเวน อุป- 
ปาติกสงฺคห  กตฺวา  วุตฺตานีติ๑  อฏกถาวจน  ตมฺป ปริปุณฺณา- 
ยตนานเยว  สเสทชาน  อุปปาติเกสุ  สงฺคหวเสน วุตฺต ฯ อปเร  
ปน  ยมเก  ฆานชิวฺหาน  สหจาริตา  วุตฺตาติ  อชิวฺหสฺส  อสมฺภวโต  
อฆานิกสฺสาป  อภาวเมว  วณฺเณนฺติ  ฯ  ตตฺถาป  ยถา  จกฺขุโสตานิ  
รูปภเว  ฆานชิวฺหาหิ  วินา  ปวตฺตนฺติ  น  เอว  ฆานชิวฺหาอ ฺ- 
ม ฺ วินา  ปวตฺตนฺติ  ทฺวินฺนมฺป  รูปภเว  อนุปฺปชฺชนโตติ  เอว  
วิสุ  วิสุ  ภเว๒  อปฺปวตฺติวเสน  เตส  สหจาริตา  วุตฺตาติ  น  น  
สกฺกา วตฺตุนฺติ ฯ  
        คพฺเภ  มาตุกุจฺฉิย  เสนฺตีติ  คพฺภเสยฺยกา  ฯ  เตเยว  รูปาทีสุ  
สตฺตตาย  สตฺตาติ  คพฺภเสยฺยกสตฺตา  ฯ  เอว  อณฺฑชชลาพุชาน  
ตีณิ  ทสกานิ  ปาตุภวนฺติ  ยานิ  กลลรปูนฺติ  วุจฺจนฺติ  ปร-ิ 
ปณฺฑิตานิ [๓] ตานิ  ชาติอุณฺณาย  เอกสฺส  อสุโน  ปสนฺนติลเตเล  
ปกฺขิปตฺวา  อุทฺธฏสฺส  ปคฺฆริตฺวา  อคฺเค   ิตวินฺทุมตฺตานิ  อจฺฉานิ  
วิปฺปสนฺนานิ  ฯ  กทาจิ  น  ลพฺภติ  อภาวกสตฺตาน  วเสน  ฯ  ตโต  
ปรนฺติ  ปฏิสนฺธิโต  ปร  ฯ  ปวตฺติกาเลติ  สตฺตเมว  สตฺตาเห  
ฏีกาการมเตน  เอกาทสเม  สตฺตาเห  วา  ฯ  กเมนาติ จกฺขุทสก- 
๑. สี. ม. สเสทชโยนิกา ฯเปฯ วุตฺตาติ ฯ  ๒. สี. ม. กามภเว ฯ  ๓. สี. ม.  
จสทฺโท อตฺถิ ฯ   
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ปาตุภาวโต  สตฺตาหาติกฺกเมน  โสตทสก  ตโต สตฺตาหาติกฺกเมน  
ฆานทสก  ตโต  สตฺตาหาติกฺกเมน  ชิวฺหาทสกนฺติ  เอว  อนุกฺกเมน ฯ  
อฏกถายมฺป  หิ  อยมตฺโถ  ทสฺสิโตว  ฯ   ิติกาลนฺติ  ปฏิสนฺธจิิตฺตสฺส  
 ิติกาล  ฯ  ปฏิสนฺธิจิตฺตสหชาตา  หิ  อุตุฏานปฺปตฺตา  ตสฺส  
 ิติกฺขเณ  สุทฺธฏก  สมฏุาเปนฺตี๑  ตถา๒  อุปฺปนฺนา ภงฺคกฺขเณติ- 
อาทินา  อนุกฺกเมน อุตุชรูป๓ ชเนติ ฯ โอชาผรณมุปาทายาติ คพฺภ- 
เสยฺยกสฺส  มาตุอชฺโฌหริตาหารโต  สเสทโชปปาติกาน ฺจ มุขคต- 
เสมฺหาทิโต  โอชาย รสหรณิอนุสาเรน สรีเร ผรณกาลโต ปฏาย ฯ  
จุติจิตฺต  อุปริม  เอตสฺสาติ  จุติจิตฺโตปริ  ฯ  กมฺมชรูปานิ  น  
อุปฺปชฺชนฺติ  ตทุปปตฺติย  มรณาภาวโต  ฯ  กมฺมชรปูวิจฺเฉเทหิ  มโตติ  
วุจฺจติ ฯ ยถาห  
         อายุ อุสฺมา จ วิ ฺาณ  ยทา กาย ชหนฺติม  
         อปวิทฺโธ ตทา เสติ  นิรตฺถว กลิงฺครนฺติ ฯ  
        ปุเรตรนฺติ  สตฺตรสมสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  ฯ  ตโต  ฯเปฯ  
โวจฺฉิชฺชตีติ  อชีวกสนฺตาเน  เตส  อุปปฺตฺติยา  อภาวโต ยถา- 
นิพฺพตฺต  จิตฺตชมาหารช ฺจ  ตโต  ปร  กิ ฺจิ  กาล  ปวตฺติตฺวา  
นิรุชฺฌติ  ฯ  อปเร  ปน  อาจริยา  จิตฺตชรูป  จุติจิตฺตโต  ปุเรตรเมว  
โวจฺฉิชฺชตีติ วณฺเณนฺติ ฯ  
        รูปโลเก  ฆานชิวฺหากายาน  อภาเว  การณ  วุตฺตเมว  ฯ  
ภาวทฺวย  ปน  พหลกามราคูปนิสฺสยตฺตา  พฺรหฺมาน ฺจ  ตทภาวโต  
ตตฺถ  นปฺปวตฺตติ  ฯ  อาหารชกลาปา  จ  น  ลพฺภนฺติ อชฺโฌ- 
๑-๒. สี. ม. สมุฏาเปติ, ตทา ฯ  ๓. เยภุยฺเยน อุตุรูปนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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หริตาหาเรน๑  สรรีคตสฺสาป อาหารสฺส รูปสมุฏาปนาภาวโต ฯ  
พาหิร ฺหิ  อุตุมาหาร ฺจ  อุปนิสฺสย  ลภิตฺวา  อุตุอาหารรูป๒ สมุฏา- 
เปนฺติ  ฯ  ชีวิตนวกนฺติ  กายาภาวโต กายทสกฏานิย ชีวิตนวก ฯ  
อติริจฺฉตีติ  เสสพฺรหฺมาน  ปฏิสนฺธิย  ปวตฺเต  จ  อุปลภิตพฺพรูปโต  
อวสิฏ  โหติ  ฯ  มรณกาเล  ปน  พฺรหฺมาน  สรีรนิกฺเขปาภาวโต  
สพฺเพสมฺป  ติสมุฏานานิ  จ  ทฺวิสมุฏานานิ  จ  สเหว  นิรุชฌฺนฺติ  ฯ  
รูเปสุ  เตวีส  ฆานชิวฺหากายภาวทฺวยวเสน  ป ฺจนฺน  อภาวโต  ฯ  
เกจิ  ปน  ลหุตาทิตฺตยมฺป  เตสุ  นตฺถ ิ ทนฺธตฺตกราทิธาตุกฺโขภา- 
ภาวโตติ  วทนฺติ  ฯ  ต  อการณ  ฯ  น  หิ  วูปสเมตพฺพาเปกฺขา  
ตพฺพิโรธิธมฺมปฺปวตฺติ  ตถา  สติ  สเหตุกกฺริยาจิตฺเตสุ ลหุตาทีนม- 
ภาวปฺปสงฺคโต  ฯ สทฺโท วิกาโรติอาทิ สพฺเพสมฺป สาธารณวเสน  
วุตฺต ฯ  
        เอตฺตาวตา  จิตฺตเจตสิกรูปานิ  วิภาคโส  นิทฺทิสิตฺวา  อิทานิ  
นิพฺพาน  นิทฺทิสนฺโต  อาห  นิพฺพาน  ปนาติอาทิ  ฯ  จตุมคฺค- 
าเณน สจฺฉิกาตพฺพนฺติ  [๓]  นิพฺพานสฺส  ตตอริยปุคฺคลาน  ปจฺจกฺขสิทฺธิต  
ทสฺเสติ  ฯ  มคฺคผลานมาลมฺพนภูตนฺติ  อิมินา  กลยฺาณปุถุชฺชนาน อนุ- 
มานสิทฺธิต  ฯ  สงฺขตธมฺมารมฺมณมฺหิ  ป ฺตฺตารมฺมณ  วา  าณ  
กิเลสาน  สมจฺุเฉทปฏิปฺปสฺสมฺภเน  อสมตฺถ  อตฺถ ิ จ  โลเก กิเลส- 
สมุจฺเฉทาทิ  ตสฺมา  อตฺถิ  สงฺขตสมฺมติธมฺมวิปรีโต  กิเลสาน  
สมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธิกราน  มคฺคผลานมาลมฺพนภูโต  นิพฺพาน  นาม  
เอโก  ธมฺโมติ  สิทฺธิ๔  ฯ ปจฺจกฺขานุมานสิทฺธิตาน๕ สนฺทสฺสเนน จ  
๑. เยภุยฺเยน อชฺโฌหตาหาราภาเวนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. เยภยฺุเยน อุตุอาหารา รูปนฺติ  
ทิสฺสติ ฯ  ๓. สี. ม. อิมินาติ อตฺถิ ฯ  ๔. สิทฺธนฺติ โยชนาปาโ ฯ  ๕. สี. ม.  
ปจฺจกฺขานุมานสิทฺธิตา... ฯ   
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อภาวมตฺต นิพฺพานนฺติ ปฏิปนฺนาน๑ วาท นิเสเธตีติ อลมติปป ฺเจน ฯ  
        ขนฺธาทิเภเท  เตภูมิกธมฺเม  เหฏ ุปริยวเสน  วินนโต  สสิพฺพนโต  
วานสงฺขาตาย  ตณฺหาย  นิกฺขนฺตตฺตา  วิสยาติกฺกมวเสน  อตีตตฺตา  ฯ  
สภาวโตติ  อตฺตโน  สนฺติลกฺขเณน  ฯ  อุปาทิยติ  กามูปาทานาทีหีติ  
อุปาทิ  ฯ  ป ฺจกฺขนฺธสฺเสต  อธิวจน  ฯ  อุปาทิเยว  เสโส  กิเลเสหีติ  
อุปาทิเสโส  ฯ   เตน   สห   ปวตฺตตีติ   สอุปาทิเสโส  ฯ   สา   เอว  
นิพฺพานธาตูติ สอุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ  ฯ  การณปริยาเยนาติ  สอุปาทิ- 
เสสาทิวเสน ป ฺาปเน  การณภูตสฺส  อุปาทิเสสภาวาภาวสฺส  เลเสน  ฯ 
อารมฺมณโต  สมฺปโยคโต  จ  ราคโทสโมเหหิ  สุ ฺตฺตา  สุ ฺเมว  
สุ ฺต  ตถา  ราคาทินิมิตฺตรหิตตฺตา  อนิมิตฺต  ราคาทิปณิธิรหิตตฺตา  
อปฺปณิหิต  ฯ  สพฺพสงฺขาเรหิ  วา  สุ ฺตฺตา  สุ ฺต  สพฺพสงฺขาร-  
นิมิตฺตาภาวโต  อนิมิตฺต  สพฺพสงฺขารปณิธิยา๒  อภาวโต  อปฺปณิหิต  
จวนาภาวโต  อจฺจุต  อนฺตสฺส  ปรโิยสานสฺส  อติกฺกนฺตตฺตา  อจฺจนฺต  
ปจฺจเยหิ  อนภิสงฺขตตฺตา  อสงฺขต  อตฺตโน  อุตฺตรติรสฺสาภาวโต  
สห  ธมฺเมน  วตฺตพฺพสฺส  อุตฺตรสฺส  วา  อภาวโต  อนุตฺตร  ฯ  
วานโต  ตณฺหาโต  มุตฺตตฺตา  สพฺพโส  อปคตตฺตา  วานมุตฺตา  ฯ  
มหนฺเต  สีลกฺขนฺธาทิเก  เอสนฺติ  คเวสนฺตีติ  มเหสโย  ฯ  อิติ  
จิตฺตนฺติอาทิ ฉหิ ปริจฺเฉเทหิ วิภตฺตาน จิตฺตาทีน นิคมน ฯ  
        อิติ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหวณฺณนาย  
          ฉฏปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
๑. วิปฺปฏิปนฺนานนฺติ โยชนาปาโ ฯ  ๒. สี. ม. ตณฺหาปณธิิยา ฯ โปราณโปตฺถเก  
ปณิธิยาติ ทิสฺสติ ฯ   
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        สลกฺขณา  จินฺตนาทิลกฺขณา๑  จิตฺตเจตสิกนิปฺผนฺนรูปนิพฺพาน- 
วเสน ทฺวาสตฺตติปฺปเภทา  วตฺถุธมฺมา  สภาวธมฺมา  วุตฺตา  อิทานิ  
เตส  ยถาโยค  สภาวธมฺมาน  เอเกกสมุจฺจยวเสน  โยคานุรูปโต  
อกุสลสงฺคหาทิเภท สมุจฺจย สมุจฺจยราสึ๒ ปวกฺขามีติ  โยชนา ฯ  
        อกุสลานเมว  สภาคธมฺมวเสน  สงฺคโห  อกุสลสงฺคโห  ฯ กุสลาท-ิ 
วเสน  มิสฺสกาน  สงฺคโห มิสฺสกสงฺคโห ฯ สจฺจาภิสมฺโพธิสงฺขาตสฺส  
อริยมคฺคสฺส  ปกฺเข  ภวาน  โพธิปกฺขิยาน  ธมฺมาน  สติปฏานาทิ- 
เภทาน สภาคตฺถวเสน๓  สงฺคโห  โพธิปกฺขิยสงฺคโห  ฯ  ขนฺธาทิวเสน  
สพฺเพส  สงฺคโห  สพฺพสงฺคโห  ฯ  ปพฺุพโกฏิยา  อป ฺายนโต  
จิรปาริวาสิยตฺเถน  วณโต  วา  วิสนฺทมานปูติยา๔  วิย  จกฺขฺวาทิโต  
วิสเยสุ  วิสนฺทนโต  อาสวา  ฯ  อถวา  ภวโต  อา  ภวคฺค  ธมฺมโต  
อา  โคตฺรภุ  สวนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  อาสวา  ฯ  อวธฺยตฺโถ  เจตฺถ  
อากาโร  ฯ  อวธิ  จ  มริยาทาภิวิธิวเสน  ทุวิโธ  ฯ  ตตฺถ  อา  
ปาฏลิปุตฺต  วุฏโ  เทโวติอาทีสุ  วิย  กิริย  พหิ  กตฺวา  ปวตฺโต  
มริยาโท  ฯ  อา  ภวคฺค  สทฺโท  อพฺภุคฺคโตติอาทีสุ  วิย  กิริย  
พฺยาเปตฺวา  ปวตฺโต  อภิวิธิ  ฯ  อิธ  ปน  อภิวิธิมฺหิ  ทฏพฺโพ  ฯ  
ตถาเหเต  นิพฺพตฺติฏานภูเต  อารมฺมณภูเต  จ  ภวคฺเค  โคตฺรภุมฺหิ  จ  
อารมฺมณภูเต  ปวตฺตนฺตีติ  ฯ  วิชฺชมาเนสุ  [๕] อ ฺเสุ อา ภวคฺค อา  
๑. สี. ม. จินฺตนาทิสลกฺขณา ฯ  ๒. สี. ม. ราสึ ฯ  ๓. สี. ม. สภาควตฺถุวเสน ฯ  
๔. สี. ม. วิสนทฺมานยุสา  ๕. สี. ม. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ   
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โคตฺรภุ ฺจ  สวนฺเตสุ  มานาทีสุ  อตฺตตฺตนิยคฺคหณวเสน  อภิพฺยาปนโต  
มทกรณตฺเถน  อาสวสทิสตาย [๑]  เอเตเยว อาสวภาเวน นิรุทฺธาติ๒  
ทฏพฺพ ฯ  
        กาโมเยว  อาสโว  กามาสโว  กามราโค  ฯ  รปูารูปภเวสุ  
ฉนฺทราโค  ภวาสโว  ฌานนิกนฺติ  ฯ  สสฺสตทิฏ ิสหคโตว  ราโค  
เอตฺเถว  สงฺคยฺหติ  ฯ  ตตฺถ  ปโม  อุปปตฺติภเวสุ  ราโค  ทุติโย  
กมฺมภเว  ตติโย  ภวทิฏ ิสหคโต  ฯ  ทฺวาสฏ ิวิธา  ทฏิ ิ  ทฏิา- 
สโว ฯ ทุกฺขาทีสุ  จตูสุ  สจฺเจสุ  ปุพฺพนฺเต  อปรนฺเต  ปุพฺพนฺตา- 
ปรนฺเต ปฏิจฺจสมุปฺปาเท จาติ อฏสุ าเนสุ อาณ อวิชฺชาสโว ฯ  
        โอตฺถรตฺิวา  หรณโต  โอหนนโต  วา  เหฏา  กตฺวา หรณโต๓   
โอสีทาปนโต  โอโฆติ  วุจฺจติ  ชลปฺปวาโห  ฯ  เอเตว  สตฺเต โอตฺ- 
ถริตฺวา  หนนฺตา๔  วฏฏสมฺึ  สตฺเต  โอสีทาเปนฺตา  วิย โหนฺตีติ  
โอฆสทิสตาย  โอฆา  ฯ  อาสวาเยว  ปเนตฺถ  ยถาวตฺุตตฺเถน  โอฆาติ  
ปวุจฺจนฺติ ฯ  
        วฏฏสฺม ึ ภวยนฺตเก  วา  สตฺเต  กมฺมวิปาเกน  ภวนฺตราทีหิ  
ทุกฺเขน  วา  สตต๕  โยเชนฺตีติ  โยคา  เหฏาวุตฺตธมฺมาว  ฯ นาม- 
กาเยน  รูปกาย  ปจฺจุปฺปนฺนกาเยน  วา  อาคามิกาย๖  คนฺเถนฺติ  
ทุปฺปมุ ฺจ  เวเนฺตีติ  กายคนฺถา  ฯ  โคสีลาทินา  สีเลน  วตฺเตน  
ตทุภเยน  จ  สุทฺธีติ  เอว  ปรโต  อสภาวโต  อามสน  ปรามาโส  ฯ  
อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  อภินิวิสน  ทฬฺหคฺคาโห  อิทสจฺจา- 
ภินิเวโส ฯ มณฺฑูก  ปนฺนโค  วิย  ภุส  ทฬฺห  อารมฺมณ  อาทิยนฺตีติ  
๑. สี. ม. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. นิรุฬหฺาติ. ม. นิรุฬฺหตฺตาติ ฯ นิรุฑฺฒาติ  
ภเวยฺย ฯ  ๓. สี. ม. หนนโต ฯ  ๔. สี. หรนฺตา. ม. หรนฺตา วิย ฯ  
๕. สี. ม. สตฺเต ฯ  ๖. สี. ม. อนาคตกาย ฯ   
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อุปาทานานิ  ฯ  กาโม  เอว  อุปาทาน  กาเม  อุปาทิยตีติ  วา กามู- 
ปาทาน  ฯ  อิมินา  เม  สลีวตาทินา  สสารสุทฺธีติ  เอว สีลวตาทีน  
คหณ  สีลพฺพตูปาทาน  ฯ  วทนฺติ  เอเตนาติ  วาโท  ฯ  ขนฺเธหิ  
พฺยติริตฺตาพฺยติริตฺตวเสน  วีสติปริกปปฺตสฺส  อตฺตโน  วาโท อตฺต- 
วาโท ฯ โสเยว อุปาทานนฺติ อตฺตวาทูปาทาน ฯ  
        ฌานาทิวเสน  อุปฺปชฺชนก  กุสลจิตฺต  นิเสเธนฺติ  ตถา  ตสฺส  
อุปฺปชฺชิตุ  น  เทนฺตีติ  นีวรณา๑  ฯ  ป ฺาจกฺขุโน วา อาวรณตฺเถน  
นีวรณา  ฯ  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  อธิมตฺตราคสงฺขาโต๒  กาโมเยว  
ฉนฺทนตฺเถน  ฉนฺโท  จาติ  กามฉนฺโท  ฯ  โสเยว  นวีรณนฺติ  
กามฉนฺทนีวรณ  ฯ  พฺยาปชฺชติ  วินสสฺติ  เอเตน  จิตฺตนฺติ  พฺยาปาโท  
อนตฺถ  เม  อจรีติอาทินยปฺปวตฺตนวิวิธอาฆาตวตฺถุปทฏานตาย  
นววิโธ  อฏานโกเปน  สห  ทสวิโธ  วา  โทโส  ฯ  โสเยว  
นีวรณนฺติ  พฺยาปาทนีวรณ  ฯ  ถีนมิทธฺเมว  นีวรณ  ถีนมิทฺธนีวรณ  ฯ  
ตถา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ  ฯ  กสฺมา  ปเนเต  ภินฺนธมฺมา  เทฺว  เทฺว  
เอเกกนีวรณภาเวน  วุตฺตาติ  ฯ  กิจฺจาหารปฏิปกฺขาน  สมานภาวโต  ฯ  
ถีนมิทฺธาน ฺหิ  จิตฺตุปฺปาทสฺส  ลยาปาทนกิจฺจ  สมาน  อุทฺธจฺจ- 
กุกฺกุจฺจาน อวูปสนฺตภาวกรณ  ฯ  ตถา  ปุริมาน  ทวิฺนฺน  ตนฺทิวิชมฺภิกา  
อาหาโร  ฯ  เหตูติ  อตฺโถ  ฯ  ปจฺฉิมาน  าติพฺยสนาทิวิตกฺกน  ฯ  
ปุริมาน ฺจ  ทฺวินฺน  วิริย  ปฏิปกฺขภูต  ปจฺฉิมาน  สมโถติ  ฯ  
เตนาหุ โปราณา  
๑. สี. ม. นีวรณานิ ฯ  ๒. อธิมุตฺตราคสงฺขาโตติ โยชนาปาโ ฯ   
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         กิจฺจาหารวิปกฺขาน  เอกตฺตา เอกเมตฺถ หิ  
         กตมุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ถีนมิทฺธ ฺจ ตาทินา ฯ  
         ลีนตา สนฺตตา กิจฺจ  ตนฺทิ าติวิตกฺกน  
         เหตุ วิริยสมถา  อิเม เตส วิโรธิโนติ ฯ  
        อปฺปหนีตฺเถน  อนุอนุ  สนฺตาเน  เสนฺตีติ  อนสุยา  อนุรูป  
การณ  ลภิตฺวา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  อปฺปหีนา  หิ  กิเลสา  
การณลาเภ  สติ  อุปฺปชชฺนารหา  สนฺตาเน  อนุสยิตา  วิย  โหนฺตีติ  
ตทวตฺถา  อนุสยาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  เต  ปน  นิปฺปรยิายโต  อนาคตา  
กิเลสา  อตีตปจฺจุปฺปนฺนาป  ตสภาวตฺตา  ตถา  วุจฺจนฺติ  ฯ  น  หิ  
กาลเภเทน  ธมฺมาน  สภาวเภโท  อตฺถิ  ฯ  ยทิ  อปฺปหีนตฺเถน อนุสยา  
นนุ  สพฺเพป  กิเลสา  อปปฺหีนา  อนุสยา  ภเวยฺยุนฺติ  ฯ  น  มย  
อปฺปหีนตามตฺเตน  อนุสยาติ  วทาม  อถโข  อปฺปหีนตฺเถน  ถามคตา  
กิเลสา  อนุสยาติ  ฯ  ถามคมน ฺจ  อน ฺสาธารโณ  กามราคาทีนเมว  
อาเวนิโก๑ สภาโวติ อล วิวาเทน๒ ฯ  
        กามราโคเยว  อนุสโย  กามราคานุสโย  ฯ  สโยเชนฺติ  พนธฺนฺตีติ  
ส ฺโชนา๓  ฯ  จิตฺต  กิลสิฺสติ  อุปตปฺปติ  พาธิยติ  วา  เอเตหีติ  
กิเลสา  ฯ  กามภวนาเมนาติ  กามภวสงฺขาตานมาลมฺพนาน  นาเมน  ฯ  
ตถาปวตฺตนฺติ  สีลพฺพตาทีน  ปรโต  อามสนาทิวเสน  ปวตฺต  ฯ  
อาสโวฆา๔  จ  โยคา  จ  คนฺถา  จ  วตฺถุโต  ธมฺมโต วุตฺตนเยน  
ตโย  ตถา  อุปาทานา  ทุเว  วุตฺตา  ตณฺหาทิฏ ิวเสน  นีวรณา  
๑. อาเวณิโกติ ยุตฺตตร ฯ  ๒. ม. อลมติ วิตฺถาเรน ฯ  ๓. ส ฺโชนานีตปิ ปาโ อตฺถิ ฯ   
๔. สี. อาสวา จ โอฆา จ ฯ   
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อฏ  สิยุ  ถนีมิทฺธอุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจาน  วิสุ  คหณโต  ฯ  อนุสยา  
ฉเฬว  โหนฺติ  กามราคภวราคานุสยาน  ตณฺหาสภาเวน  เอกโต  
คหิตตฺตา  ฯ  นว  ส ฺโชนา  มตา  อุภยตฺถ  วุตฺตาน  ตณฺหาสภาวาน  
ทิฏ ิสภาวาน ฺจ  เอเกกสงฺคหิตตฺตา  ฯ  กิเลสา  ปน  สุตฺตนฺตวเสน  
อภิธมฺมวเสนป  ทส  ฯ  อิติ  เอว  ปาปาน  อกุสลาน  สงฺคโห  นวธา  
วุตฺโต ฯ เอตฺถ จ  
         นวฏสงฺคหา โลภ-  ทฏิ ิโย สตฺตสงฺคหา  
         อวิชฺชา ปฏิโฆ ป ฺจ-  สงฺคโห จตุสงฺคหา  
         กงฺขา ติสงฺคหา มานุทฺ-  ธจฺจา ถนี ทฺวิสงฺคห  
         กุกฺกจฺุจมิทฺธาหิริกา-  โนตฺตปฺปสฺสานิคูหนา  
         เอกสงฺคหิตา ปาปา  อิจฺเจว นว สงฺคหา ฯ  
        เหตูสุ  วตฺตพฺพ  เหฏาวุตฺตเมว  ฯ  อาลมฺพน  อุปคนฺตฺวา  
จินฺตนสงฺขาเตน  อุปนิชฺฌานตฺเถน๑  ยถารห  ปจฺจนิกธมฺมชฺฌาปนตฺเถน  
จ  ฌานานิ  จ  ตานิ  องฺคานิ  จ  สมุทิตาน  อวยวภาเวน อติยนฺติ๒  
ายนฺตีติ  ฌานงฺคานิ  ฯ  อวยววินิมุตฺตสฺส  จ  สมทุายสฺส  อภาเวป  
เสนางฺครถงฺคาทโย  วิย  วิสุ  วิสุ  องฺคภาเวน  วุจฺจนฺติ  เอกโต  
หุตฺวา  ฌานภาเวน  ฯ  โทมนสฺส ฺเจตฺถ  อกุสลชฌฺานงฺค  เสสานิ  
กุสลากุสลพฺยากตชฺฌานงฺคานิ ฯ  
        สุคติทุคฺคตีน  นิพฺพานสฺส  จ  อภิมุข  ปาปนโต  มคฺคา  เตส ปถ- 
ภูตานิ  องฺคานิ  มคฺคสฺส  วา  อฏงฺคิกสฺส  องฺคานิ  มคฺคงฺคานิ  ฯ  
สมฺมา  อวิปรีตโต  ปสฺสตีติ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯ  สา  ปน  อตฺถ ิทินนฺนฺติ- 
อาทิวเสน  ทสวิธา  ปริ ฺาทิกิจฺจวเสน  จตุพฺพิธา  วา  ฯ สมฺมา  
๑. สี. ม. อุปนิชฺฌายนตฺเถน ฯ  ๒. องฺคิยนตฺีติ ภเวยยฺ ฯ องฺคสทฺทวิคฺคเห องฺคิยนฺติ  
ายนฺตีติ เยภยฺุเยน ทิสฺสติ ฯ   
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สงฺกปฺเปนฺติ  เอเตนาติ  สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ โส เนกขฺมฺมสงฺกปฺป- 
อพฺยาปาท- สงฺกปฺปอวิหึสาสงฺกปฺปวเสน  ติวิโธ  ฯ  สมฺมาวาจาทโย  
เหฏา  วิภาวิตาว  ฯ  สมมฺา  วายมนฺติ  เอเตนาติ  สมฺมาวายาโม ฯ  
สมฺมา  สรนติฺ  เอตายาติ  สมฺมาสติ  ฯ  อิเมสมฺปน  ปเภท  อุปริ  
วกฺขติ  ฯ  สมฺมา  สม ฺจ  อาธิยติ  เอเตน  จิตฺตนฺติ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  
ปมชฺฌานาทิวเสน  ป ฺจวิธา  เอกคฺคตา  ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิอาทโย  
ทุคฺคติมคฺคงฺคตฺตา  มคฺคงฺคานิ  ฯ  ทสสฺนาทีสุ  จกฺขุวิ ฺาณาทีหิ  
เยภุยฺเยน  ตสหิตสนฺตานปฺปวตฺติย  ลิงฺคาทีหิ  ชีวเน  ชีวนฺเตหิ กมฺม- 
ชรูปสมฺปยุตฺตธมฺเมหิ  มนเนว๑  สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ  สุขิตาทิภาเว  
สุขิตาทีหิ  สหเชหิ  สทฺทหนาทีสุ  สทฺทหนาทิวสปฺปวตฺเตหิ  เตเหว  
อน ฺต ฺสฺสามีติ  ปวตฺติย  ตถาปวตฺเตหิ  สหชาเตหิ  อาชานเน  
อ ฺาตาวิภาเว  จ  อาชานนาทิวสปฺปวตฺเตหิ  อตฺตาน อนุ- 
วตฺตาเปนฺตา  ธมฺมา  อิสฺสรตฺเถน  อินฺทรฺิยานิ  นามาติ  อาห  
จกฺขุนฺทฺริยนฺติอาทิ๒  ฯ  อฏกถายมฺปน  อปเรป  อินฺทฺริยลิงฺคตฺถาทโย  
อินฺทฺริยตฺถา วุตฺตา ฯ  
        ชีวิตินฺทฺริยนฺติ  รูปารปูวเสน  ทุวิธ  ชีวิตินฺทฺริย  ฯ  อนมตคฺเค  
สสาเร  อน ฺาต  อมตปท  จตุสจฺจธมฺมเมว  วา  สฺสามีติ เอว- 
มชฺฌาสเยน  ปฏิปนฺนสฺส  อินฺทฺริย  อน ฺต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  ฯ  
อาชานาติ  ปมมคฺเคน  ทิฏมริยาท  อนติกฺกมิตฺวา  ชานาติ อินฺทฺริย ฺ- 
จาติ  อ ฺ ินฺทฺริย  ฯ  อ ฺาตาวิโน  จตฺตาริ สจฺจานิ ปฏิวิชฌฺิตฺวา  
 ิตสฺส  อรหโต  อินฺทฺริย  อ ฺาตาวินฺทฺริย  ฯ  ธมมฺสรูปวิภาวนตฺ- 
ถ ฺเจตฺถ ป ฺ ินฺทฺริยคฺคหณ  ฯ  ปุคฺคลชฺฌาสยกิจฺจวิเสสวิภาวนตฺถ  
๑. สี. ม มนเน ชายเน ฯ  ๒. จกฺขุนฺทฺริยนฺติอาทีติ อาหาติ กมฺม ฯ...อาทินตฺิ  
วตฺตพฺเพ สพฺพาสมาวุโสติอาทินา อโลโปติ โยชนา ฯ   
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อน ฺต ฺสฺสามีตินฺทฺริยาทีน  คหณ  ฯ  เอตฺถ  จ  สตฺตป ฺตฺติยา  
วิเสสนิสฺสยตฺตา  อชฺฌตฺติกายตนานิ  อาทิโต  วุตฺตานิ  ฯ  มนินทฺฺริยมฺปน  
อชฺฌตฺติกายตนภาวสาม ฺเน  เอตฺเถว  วตฺตพฺพมฺป  อรูปนฺทรฺิเยหิ  
สห  เอกโต  ทสฺสนตฺถ  ชวิีตินฺทฺริยานนฺตร  วุตฺต  ฯ  สาย  ป ฺตฺติ  
อิเมส  วเสน  อิตฺถี  ปุริโสติ  วิภาค  คจฺฉตีติ  ทสฺสนตฺถ  ตทนนฺตร  
ภาวทฺวย  วุตฺต  ฯ  ตยิเม  อุปาทินฺนธมฺมา  อิมสฺส  วเสน  ติฏนฺตีติ  
ทสฺสนตฺถ  ตโต  ชีวิตินฺทฺริย  ฯ  สตฺตส ฺ ิโต  ธมฺมปุ ฺโช  ปพนฺธวเสน  
ปวตฺตมาโน  อิเมหิ  เวทนาหิ  สงฺกิลิสสฺตีติ  ทสฺสนตฺถ  ตโต เวทนา- 
ป ฺจก  ฯ  ตาหิ  ปน  วิสทฺุธิกามาน  โวทานสมฺภารทสฺสนตฺถ ตโต  
สทฺธาทิป ฺจก  ฯ  สมฺภตโวทานสมฺภารา๑  จ  อิเมหิ  วิสุชฺฌนฺตีติ  
วิสุทฺธิปฺปตฺตา  นิฏ ิตกิจฺจา  จ  โหนฺตีติ  ทสฺสนตฺถ  อนฺเต  ตีณิ  
วุตฺตานิ  ฯ  เอตฺตาวตา  อธิปฺเปตตฺถสิทฺธีติ  อ ฺเส  อคฺคหณนฺติ  
อิทเมเตส อนุกฺกเมน เทสนาย การณนฺติ อลมติปป ฺเจน ฯ  
        อสทฺธิย โกสชฺชปมาทอุทฺธจฺจอวิชฺชาอหิริกอโนตฺตปฺปสงฺขาเตหิ  
ปฏิปกฺขธมฺเมหิ  อกมฺปยตฺเถน  สมฺปยตฺุตธมฺเมสุ  ถริภาเวน  จ  สทฺธาทีนิ  
สตฺต  พลานิ  ฯ อหิริกาโนตฺตปฺปทฺวยมฺปน สมฺปยตฺุตธมฺเมสุ ถิร- 
ภาเวเนว ฯ อตฺตาธีนปวตฺตีน  ปติภูตา  ธมฺมา  อธิปตี  ฯ  ฉนฺทวโต  
กินฺนาม  น  สิชฺฌตีติอาทิก ฺหิ  ปุพฺพาภิสงฺขารูปนิสฺสย  ลภิตฺวา  
อุปฺปชฺชมาเน  จิตฺเต  ฉนฺทาทโย  ธูรภตูา  สย  สมปฺยุตฺตธมฺเม สาธย- 
มานา  หุตฺวา  ปวตฺตนฺติ  ฯ  เต จ เตส วเสน ปวตฺตนฺติ เตน เต  
๑. สี. ม. สมฺภูต... ฯ   
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อตฺตาธีนาน  ปติภาเวน  ปวตฺตนฺติ  ฯ  อ ฺเส  อธิปติธมฺมาน อธิปติ- 
ภาวนิวารณวเสน  อิสฺสริย  อธิปติตา  ฯ  สนฺเตสุป  อินฺทฺริยนฺตเรสุ  
เกวล  ทสฺสนาทีสุ  จกฺขุวิ ฺาณาทีหิ  อนุวตฺตาปนมตฺต  อินฺทฺริยตาติ  
อย อธิปตินฺทฺริยาน วิเสโส ฯ  
        โอชฏมกรูปาทโย  อาหรนฺตีติ  อาหารา  ฯ  กวฬีการาหาโร  
หิ  โอชฏมกรูป  อาหรติ  ฯ  ผสฺสาหาโร  ติสฺโส  เวทนา  ฯ มโน- 
ส ฺเจตนาหารสงฺขาต  กุสลากุสลกมฺม  ตีสุ  ภเวสุ  ปฏิสนฺธึ  ฯ  
วิ ฺาณาหารสงฺขาต  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ  สหชาตนามรูเป  อาหรติ  ฯ  
กิ ฺจาป  สกสกปจฺจยุปฺปนฺเน  อาหรนฺตา  อ ฺเป  อตฺถิ อชฺฌตฺติก- 
สนฺตติยา  ปน  วิเสสปฺปจฺจยตฺตา  อิเมเยว  จตฺตาโร อาหาราติ  
วุตฺตา  ฯ  กวฬีการาหารภกฺขาน ฺหิ  สตฺตาน  รูปกายสฺส กวฬีการา- 
หาโร วิเสสปฺปจฺจโย  กมฺมาทิชนิตสฺสาป  ตสฺส  กวฬีการาหารุ- 
ปตฺถมฺภพเลเนว ทสวสฺสาทิปวตฺติสมฺภวโต  ฯ  ตถาเหส  ธาตี  วิย  
กุมารสฺส  อุปตฺถมฺภนกยนฺต  วิย  เคหสฺสาติ  วุตฺโต  ฯ  ผสฺโสป  
สุขาทิวตฺถุภูต  อารมฺมณ  ผุสนฺโตเยว  สุขาทิเวทนาปฺปวตฺตเนน  
สตฺตาน   ิติยา  [๑]  โหติ  ฯ  มโนส ฺเจตนา  กุสลากุสลกมฺมวเสน อายูห- 
มานาเยว  ภวมูลนิปฺผาทนโต  สตฺตาน  ิติยา [๑] โหติ ฯ วิ ฺาณ  
วิชานนฺตเมว  นามรูปปฺปวตฺตเนน  สตฺตาน   ิติยา  ปจฺจโย  โหตีติ  
เอวเมเตเยว  อชฺฌตฺตสนฺตานสฺส  วิเสสปฺปจฺจยตฺตา  อาหาราติ  
วุตฺตา ฯ ผสฺสาทีน ทุติยาทิภาโว เทสนากฺกมโต น อุปฺปตฺติกฺกมโต ฯ  
        ป ฺจวิ ฺาณาน  วิตกฺกวิรเหน  อารมฺมเณสุ  อภินิปาตมตฺตตฺตา  
๑. สี. ปจฺจโย ฯ   
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เตสุ  วิชฺชมานานิป  อุเปกฺขาสุขทุกฺขานิ๑ อุปนิชฺฌานาการสฺส อภาวโต  
ฌานงฺคภาเวน๒  อุทฺธฏาน ิ ฯ  วิตกฺกปจฺฉิมก ฺหิ  ฌานงฺค  วุตฺต  ฯ ทฺวิ- 
ป ฺจวิ ฺาณมโนธาตุตฺติกสนฺตีรณตฺติกวเสน โสฬสจิตฺเตสุ วิริยา- 
ภาวโต  ตตฺถ วิชฺชมาโนป สมาธิ พลวภาว๓ คจฺฉติ ฯ วิริยปจฺฉิมก  
พลนฺติ  หิ  วุตฺต  ฯ  ตถา  อฏารสเหตุเกสุ  เหตุกวิรหโต  มคฺคงฺคานิ  
น  ลพฺภนฺติ  ฯ  เหตุปจฺฉิมก  มคฺคงฺคนฺติ  หิ  วุตฺตนฺติ  อิมมตฺถ  
มนสิ  นิธายาห  ปจวิ ฺาเณสูติอาทิ  ฯ  ฌานงฺคานิ  น  ลพฺภนฺตีติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  อธิโมกฺขวิรหโต  วิจิกิจฺฉาจิตฺเต  เอกคฺคตา จิตฺตฏ ิติ- 
มตฺต  น  ปน  มิจฺฉาสมาธิสมาธินฺทฺริยสมาธิพลโวหาร  คจฺฉตีติ  
อาห  ตถา  วิจิกิจฺฉาจิตฺเตติอาทิ  ฯ  ทฺวิเหตุกติเหตุกคฺคหเณน  
เอกเหตุเกสุ  อธิปตีน  อภาว  ทสฺเสติ ฯ ชวเนเสฺววาติ [๔] อวธารณ  
โลกิยวิปาเกสุ  อธิปตีน  อสมฺภวทสฺสนตฺถ  ฯ  น  หิ  เต  ฉนฺทาทีนิ  
ปุรกฺขิตฺวา  ปวตฺตนฺติ  ฯ  วีมสาธิปติโน  ทฺวิเหตุกชวเนสุ  อสมฺภวโต  
จิตฺตาภิสงฺขารูปนิสฺสยสฺส  จ  สมฺภวานุรูปโต  ลพฺภมานต  สนฺธายาห  
ยถาสมฺภวนฺติ  ฯ  เอโกว  ลพฺภติ  อิตรถา  อธิปติภาวาโยคโต  ฯ  
เตเนว  หิ  ภควตา  เหตุ  เหตุสมฺปยุตฺตกาน  ธมฺมาน  เหตุปจฺจเยน  
ปจฺจโยติอาทินา  เหตุปจฺจยนิทฺเทเส  วิย  อธิปติ อธิปติสมฺ- 
ปยุตฺตานนฺติอาทินา  อวตฺวา ฉนฺทาธิปติ ฉนฺทสมฺปยุตฺตกานนฺติ- 
อาทินา เอเกกาธิปติวเสเนว อธิปติปจฺจโย อุทฺธโฏ ฯ  
๑. กิสฺมิ ฺจิ โปตฺถเก จิตฺเตกคฺคตา อุเปกฺขา สุขทุกฺขานีติป ปาโ อตฺถิ ฯ โสป  
ยุตฺโต ฯ อุเปกขฺาสุขทุกฺขานีติ ปน โปราณปาโ ฯ  ๒. โปตฺถเถสุ น อุทฺธฏานีติ  อตฺถิ ฯ   
๓. พลภาวนฺติ โยชนาปาโ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เอตฺถาติ อตฺถิ ฯ   
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        วตฺถุโต  ธมฺมวเสน  เหตุธมฺมา  ฉ  ฌานงฺคานิ  ป ฺจ โสมนสฺส- 
โทมนสฺสุเปกฺขาน เวทนาวเสน เอกโต คหิตตฺตา ฯ มคฺคงฺคานิ๑  
นว  มิจฺฉาสงฺกปฺปวายามสมาธีน  วิตกฺกวิริยจิตฺเตกคฺคตาสภาเคน  
สมฺมาสงฺกปฺปาทีหิ  สห  เอกโต  คหิตตฺตา  ฯ  อินทฺฺริยธมฺมา  โสฬส  
ป ฺจนฺน  เวทนินฺทฺริยาน  เวทนาสาม ฺเน  ติณฺณ  โลกุตฺตรนิฺทฺริยาน  
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  จ  าณสาม ฺเน  จ  เอกโต  คหิตตฺตา รูปารูป- 
ชีวิตินฺทฺริยาน ฺจ  วิสุ  วิสุ  คหิตตฺตา  ฯ  พลธมฺมา  ปน ยถาวุตฺต- 
นเยเนว  นว  อีริตา ฯ อธิปติธมฺมา จตฺตาโร วุตฺตา ฯ อาหารา  
ตถา  จตฺตาโร  วุตฺตาติ  กสุลาทีหิ  ตีหิ  สมากิณฺโณ  ตโตเยว  
มิสฺสกสงฺคโห เอวนามโก สงฺคโห สตฺตธา วุตฺโต ฯ เอตฺถ จ  
          ป ฺจสงฺคหิตา ป ฺา  วายาเมกคฺคตา ปน  
          จตุสงฺคหิตา จิตฺต  สติ เจว ติสงฺคหา ฯ  
          สงฺกปปฺเวทนาสทฺธา  ทุกสงฺคหิตา มตา  
          เอเกกสงฺคหา เสสา  อฏวีสติ ภาสิตา ฯ  
        ปฏาตีติ  ปฏาน  อสุภคฺคหณาทิวเสน  อนุปวิสิตฺวา กายาทิ- 
อาลมฺพเน  ปวตฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  สติเยว  ปฏาน  สติปฏาน  ฯ  
ต  ปน  กายเวทนาจิตฺตธมฺเมสุ  อสุภทุกฺขานิจฺจานตฺตาการคฺคหณ- 
วเสน สุภสุขนิจฺจอตฺตส ฺาวิปลฺลาสปฺปหานวเสน  จ  จตุพฺพิธนฺติ  
วุตฺต  จตฺตาโร  สติปฏานาติ  ฯ  กุจฺฉิตาน  เกสาทีน  อาโยติ  
กาโย  สรีร  ฯ  อสฺสาสปสฺสาสาน  วา  สมูโห  กาโย  ฯ  ตสฺส  
๑. สี. ม. มคฺคงฺคา ฯ   
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อนุปสฺสนา  ปริกมฺมวเสน  วิปสฺสนาวเสน  จ  สรณ  กายานุปสฺสนา  ฯ  
ทุกฺขทุกฺขวิปริณามทุกฺขสงฺขารทุกฺขภูตาน  เวทนาน  วเสน  อนุปสฺสนา  
เวทนานุปสฺสนา  ฯ  ตถา  สราคมหคฺคตาทิวเสน  สมฺปโยคภูมิเภเทน  
ภินฺนสฺเสว  จิตฺตสฺส  อนุปสฺสนา  ปรกิมฺมวเสน๑  วิปสฺสนา จิตฺตานุ- 
ปสฺสนา  ฯ  ส ฺาสงฺขาราน  ธมฺมาน ภินฺนลกฺขณานเมว อนุปสฺสนา  
ธมฺมานุปสฺสนา ฯ  
        สมฺมา  ปทหนฺติ  เอเตนาติ  สมฺมปฺปธาน  วายาโม  ฯ  โส  จ  
กิจฺจเภเทน  จตุพฺพิโธติ  อาห  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานาติอาทิ  ฯ  
อสุภมนสิการกมฺมฏานานุยุ ฺชนาทิวเสน  วายมน  วายาโม  ฯ ภิยฺโย- 
ภาวายาติ อภิวุทฺธิยา ฯ  
        อิชฌฺติ  อธิฏานาทิกเมตายาต  อิทฺธิ  อิทฺธิวิธาณ  ฯ  อิทฺธิยา  
ปาทา อิทฺธิปาทา ฯ ฉนฺโทเยว อิทฺธิปาโท ฉนฺทิทฺธิปาโท ฯ  
        พุชฌฺตีติ  โพธิ  ฯ  อารทฺธวิปสฺสกโต  ปฏาย  โยคาวจโร  
ยาย  วา  สติอาทิกาย  ธมฺมสามคฺคิยา  พุชฺฌติ  สจฺจานิ  วา  
ปฏิวิชฺฌติ  กเิลสนิทฺทาโต  วา  วุฏาติ  กิเลสสงฺโกปาภาวโต  
วา  มคฺคผลปฺปตฺติยา  วิกสติ  สา  ธมมฺสามคฺคี  โพธิ  ฯ  ตสฺส  
โพธิสฺส  ตสฺสา  วา  โพธยิา  องฺคภูตา  การณภูตาติ  โพชฺฌงฺคา  ฯ  
เต  ปน  ธมฺมวเสน  สตฺตวิธาติ  อาห  สติสมฺโพชฺฌงฺโคติอาทิ  ฯ  
สติเยว  สุนฺทโร  โพชฺฌงฺโค  สุนฺทรสฺส  วา  โพธิสฺส  สุนฺทราย  
วา  โพธิยา  องฺโคติ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯ  ธมฺเม  วิจินาติ อุปปริกฺขตีติ  
๑. สี. ม. ปริกมฺมวเสน วิปสฺสนาติ นตฺถิ ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 225 

                อภิธมฺมตฺถวิภาวินี  หนาที่  226 
ธมฺมวิจโย วิปสฺสนาป ฺา ฯ อุเปกฺขาติ อิธ ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา ฯ  
        สตฺตธา  ตตฺถ  สงฺคโหติ  วตฺวา  ปุน  ต  ทสฺเสตุ  สงฺกปฺปป- 
สฺสทฺธิ จาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  วิริย  นวฏาน  สมฺมปฺปธาน- 
จตุกฺก วิริยิทฺธิปาทวิริยินฺทฺริยวิริยพลวิริยสมฺโพชฺฌงฺคสมฺมาวายาม- 
วเสน นวกิจฺจตฺตา  ฯ  อฏฏานา  สติ  สติปฏานจตุกฺกสตินฺทฺริย- 
สติพล สติสมฺโพชฺฌงฺคสมฺมาสติวเสน  อฏกิจฺจตฺตา  ฯ  สมาธิ  
จตุฏาโน สมาธินฺทฺริยสมาธิพลสมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสมฺมาสมาธิวเสน  
จตุกิจฺจตฺตา  ฯ  ป ฺา  ป ฺจฏานา  วีมสิทฺธิปาทป ฺ ินฺทฺริย- 
ป ฺาพล ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสมฺมาทิฏ ิวเสน  ป ฺจกิจฺจตฺตา  ฯ  
สทฺธา  ทุฏานา  สทฺธินฺทฺริยสทฺธาพลวเสน  ทฺวิกจฺิจตฺตา  ฯ  เอโส  
อุตฺตมาน  โพธิปกฺขิยภาเวน  วิสิฏาน  สตฺตตฺตึสธมฺมาน  ปวโร  
อุตฺตโม  วิภาโค  ฯ  โลกุตฺตเร  อฏวิเธป  สพฺเพ  สตฺตตฺตึสธมฺมา  
โหนฺติ  ฯ  สงฺกปฺปปติโย  น  วา  โหนฺติ ทุติยาทิชฺฌานิเก๑ สงฺกปฺปสฺส  
จตุตฺถป ฺจมชฺฌานิเก  ปติยา  จ  อสมฺภวโต  น  โหนฺติ  วา  ฯ  
โลกิเยป  จิตฺเต  สีลวิสุทฺธาทิฉพฺพิสุทฺธิปฺปวตฺติย  ยถาโยค  ตตกิจฺจสฺส  
อนุรูปวเสน เกจิ กตฺถจิ วิสุ วิสุ โหนฺติ กตฺถจิ น วา โหนฺติ ฯ  
        อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาทิเภทภินฺนา  เต  เต  สภาคธมฺมา  
เอกชฺฌ  ราสฏเน  ขนฺธา  ฯ  เตนาห  ภควา  ตเทกชฺฌ อภิส ฺ ู- 
หิตฺวา  อภิสงฺขิปตฺวา  อย  วุจฺจติ  รูปกฺขนฺโธติอาทิ  ฯ  เต  ปเนเต  
ขนฺธา  ภาชนโภชนพฺย ฺชนภตฺตการกภุ ฺชกวิกปฺปวเสน  ป ฺเจว  
วุตฺตาติ  อาห  รูปกฺขนฺโธติอาทิ  ฯ  รูป ฺหิ  เวทนานิสฺสยตฺตา  
๑. สี. ม. ทุติยฌานิเก ฯ   
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ภาชนฏานิย  ฯ  เวทนา  ภุ ฺชิตพฺพตฺตา  โภชนฏานิยา  ฯ  ส ฺา  
เวทนาสฺสาทลาภเหตุตฺตา  พฺย ฺชนฏานิยา  ฯ  สงฺขารา  อภิสงฺขรณโต  
อธิร ฺชโต๑  ภตฺตการกฏานิยา  ฯ  วิ ฺาณ  อุปภุ ฺชกตฺตา ภุ ฺชกฏ- 
านิย  ฯ  เอตฺตาวตา  จ  อธิปฺเปตตฺถสิทฺธีติ  ป ฺเจว  วุตฺตา ฯ  
เทสนากฺกเมป  อิทเมว  การณ  ยตฺถ  ภุ ฺชติ  ย ฺจ  ภุ ฺชติ  เยน  จ  
ภุ ฺชติ  โย  จ  ภุ ฺชโก  โย  จ  ภุ ฺชติา  เตส  อนุกฺกเมน  
ทสฺเสตุกามตา ฯ  
        อุปาทานาน  โคจรกขฺนฺธา  อุปาทานกฺขนฺธา  ฯ  เต  ปน  
อุปาทานวิสยภาเวน  คหิตา  รูปาทโย  ป ฺเจวาติ  วุตฺต รูปู- 
ปาทานกฺขนฺโธติอาทิ  ฯ  สพฺพสภาคธมฺมสงฺคหตฺถ ฺหิ  สาสวา  
อนาสวาป  ธมฺมา  อวิเสสโต  ป ฺจกฺขนฺธาติ  เทสิตา  ฯ วิปสฺสนา- 
ภูมิสนฺทสฺสนตฺถ  ปน  สาสวาว  อุปาทานกฺขนฺธาติ ฯ ยถา ปเนตฺถ  
เวทนาทโย  สาสวา  อนาสวา  จ  น เอว รูป เอกนฺตกามาวจรตฺตา ฯ  
สภาคราสิวเสน  ปน  ต  ขนฺเธสุ  เทสิต  อุปาทานิยภาเวน  ปน  
ราสิวเสน จ อุปาทานกฺขนฺเธสูติ ทฏพฺพ ฯ  
        อายตนนฺติ  เอตฺถ  ตตทฺวารารมฺมณา  จิตฺตเจตสิกา  เตน  
เตน  กิจฺเจน  ฆเฏนฺติ  วายมนฺติ  อายภูเต  วา  เต  ธมฺเม  เอตานิ  
ตเนนฺติ  วิตฺถาเรนฺติ  อายต  วา  สสารทุกฺข  นยนฺติ  ปวตฺเตนฺติ  
จกฺขุวิ ฺาณาทีน  การณภูตานีติ  วา  อายตนานิ  ฯ  อปจ  โลเก  
นิวาสอากรสโมสรณส ฺชาติฏาน  อายตนนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมา  
เอเตป  ตตทฺวาริกาน  ตตทารมฺมณาน ฺจ  จกฺขุวิ ฺาณาทีน  
๑. โปตฺถเกสุ อธิร ฺชโตติ นตฺถิ ฯ   
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นิวาสฏานตาย  เตสเมว  อากิณฺณภาเวน  ปวตฺตนฺตาน๑  
อากรฏานตาย  ทฺวาราลมฺพนโต  สโมสรนฺตาน  สโมสรณฏานตาย  
ตตฺเถว  อุปฺปชฺชนฺตาน  ส ฺชาติฏานตาย  จ  อายตนานิ  ฯ  ตานิ  ปน  
ทฺวารภูตานิ  อชฺฌตฺติกายตนานิ  ฉ  อาลมฺพนภูตานิ  จ  พาหิรายตนานิ  
ฉาติ  ทฺวาทสวิธานีติ  อาห  จกฺขฺวายตนนฺติอาทิ  ฯ  จกฺขุ  จ  ต  
อายตน ฺจาติ  จกฺขฺวายตน  ฯ  เอว  เสเสสุป ฯ ตตฺถ อชฌฺตฺติ- 
กายตเนสุ  สนิทสฺสนสปฺปฏิฆาลมฺพนตฺตา  จกฺขฺวายตน  วิภูตนฺติ  ต  
ปม  นิกฺขิตฺต๒  ฯ  ตทนนฺตร  อนิทสสฺนสปฺปฏิฆารมฺมณานิ  อิตรานิ ฯ  
ตตฺถาป  อสมฺปตฺตคฺคาหกสาม ฺเน  จกฺขฺวายตนานนฺตร  โสตายตน  
วุตฺต  ฯ  อิตเรสุ  สีฆตร  อารมฺมณคฺคหณสมตฺถตฺตา  ฆานายตน  
ปม  วุตฺต  ฯ  ปุรโต  ปตมตฺตสฺส  หิ  โภชาทิกสฺส  คนฺโธ  
วาตานุสาเรน  ฆาเน  ปฏหิ ฺติ  ฯ  ตทนนฺตร  ปน ปเทสวุตฺติสาม ฺเน  
ชิวฺหายตน  วุตฺต  ฯ  ตโต  สพฺพฏานิก  กายายตน  ฯ  ตโต  
ป ฺจนฺนมฺป  โคจรคฺคหณสมตฺถ  มนายตน  ฯ  ยถาวุตฺตาน  ปน  
อนุกฺกเมน เตส เตส อารมฺมณานิ รูปายตนาทีนิ วุตฺตานิ ฯ  
        อตฺตโน  สภาว  ธาเรนฺตีติ  ธาตุโย  ฯ  อถวา ยถาสมฺภว- 
มเนกปฺปการ  สสารทุกฺข  วิทหนฺติ  ภารหาเรหิ  วิย  จ ภาโร  
สตฺเตหิ  ธิยนฺติ  ธริยนฺติ  อวสวตฺตนโต  ทุกฺขวิธานมตฺตเมว  เจตา  
สตฺเตหิ  จ  สสารทุกฺข  อนุวิธิยติ  เอตาหิ  ตถาวิหิต ฺจ  เอตาเสฺวว  
ธิยติ  ปยติ  รสโสณิตาทิสรีราวยวธาตุโย  วิย  หรติาลมโนสิลาทิ-  
เสลาวยวธาตุโย วิย จ เยยฺาวยวภูตา จาติ ธาตุโย ฯ ยถาหุ  
๑. สี. ม. ปวตฺตาน ฯ  ๒. สี. ม. วุตฺต ฯ   
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          วิทหติ วิธาน ฺจ  ธิยเต จ วิธยเต๑  
          เอตาย ธิยเต เอตฺถ  อิติ วา ธาตุสมฺมตา  
          สรรีเสลาวยว-  ธาตุโย วิย ธาตุโยติ ฯ  
        ตา  ปน  มนายตน  สตฺตวิ ฺาณธาตุวเสน  สตฺตธา  ภินฺทิตฺวา  
อวเสเสหิ  เอกาทสายตเนหิ  สห  อฏารสธา  วุตฺตาติ  อาห จกฺขุ- 
ธาตูติอาทิ ฯ กมการณ วุตฺตนเยน ทฏพฺพ ฯ  
        อริยกรตฺตา  อริยานิ  ตจฺฉภาวโต  สจฺจานีติ  อริยสจฺจานิ  ฯ  
อิมานิ  หิ  จตฺตาโร  ปฏปินฺนเก๒  จตฺตาโร  จ  ผลฏเติ  อฏ  
อริยปุคฺคเล  สาเธนฺติ  อสติ  สจฺจปฏิเวเธ  เตส  อริยภาวานุปคมนโต  
สติ  จ  ตสฺมึ  เอกนฺเตน  ตพฺภาวูปคมนโต  จ  ฯ ทุกขฺสมุทย- 
นิโรธมคฺคานเมว  ปน  ยถากฺกม  พาธกตฺตปภวตฺตนิสฺสรณตฺต-  
นิยฺยานิกตฺต  น  อ ฺเส  พาธกาทิภาโวเยว  จ  ทุกขฺาทีน  
นาพาธกาทิภาโว  ตสฺมา  อ ฺตฺถาภาวตตฺถพฺยาปตาสงฺขาเตน  
ลกฺขเณน เอตานิ ตจฺฉานิ ฯ เตนาหุ โปราณา  
          โพธานุรูป จตฺตาโร  ฉินฺทนฺเต จตุโร มล๓  
          ขีณโทเส จ จตฺตาโร  สาเธนฺตีรยิปุคฺคเล  
          อ ฺตฺถ พาธกตฺตาทิ  น หิ เอเตหิ ลพฺภติ  
          นาพาธกตฺตเมเตส  ตจฺฉาเนตานิ เว ตโตติ ฯ  
        อริยาน  วา  สจฺจานิ  อริยสจฺจานิ  เตหิ  ปฏิวิชฌฺิตพฺพตฺตา  ฯ  
อริยสฺส  วา  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สจฺจานิ  เตน เทสิตตฺตาติ อริย- 
สจฺจานิ ฯ ตานิ  ปน  สงฺกลิิฏาสงฺกิลิฏผลเหตุวเสน  จตุพฺพิธานีติ  
๑. วิธียเตติป ทิสฺสติ  ๒. ม. ปฏิปนฺนเก มคฺคฏเ ฯ  ๓. สี. ม. มเล ฯ   
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อาห  จตฺตาริ  อริยสจฺจานีติอาทิ  ฯ  ตตฺถ  กุจฺฉิตตฺตา  ตุจฺฉตฺตา  
จ  ทุกฺข  ฯ  กมฺมาทิปจฺจยสนฺนิธาเน  ทุกฺขุปฺปตฺตินิมิตฺตตาย  สมุทโย  
สมุเทติ  เอตสฺมา  ทุกฺขนฺติ  กตฺวา  ฯ  ทุกฺขสฺส  สมทุโย ทุกฺขสมุทโย ฯ  
ทุกฺขสฺส  อนปฺุปาทนิโรโธ  เอตฺถ  เอเตน  วาติ  ทุกขฺนิโรโธ  ฯ  
ทุกฺขนิโรธ คจฺฉติ ปฏิปชฺชนฺติ จ ต เอตายาติ ทุกฺขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา ฯ  
        เจตสิกาน  โสฬสสุขุมรูปาน  นิพฺพานสฺส  จ  วเสน เอเกนูน- 
สตฺตติธมฺมา  อายตเนสุ  ธมฺมายตน  ธาตูสุ  ธมฺมธาตูติ จ สงฺขฺย  
คจฺฉนฺติ  ฯ  เสสา  เจตสิกาติ  เวทนาส ฺาหิ  เสสา  ป ฺาส  
เจตสิกา  ฯ  กสฺมา  ปน  เวทนาส ฺา  วิสุ  กตาติ  ฯ  วฏฏธมฺเมสุ  
อสฺสาทตทุปกรณภาวโต  ฯ  เตภูมิกธมฺเมสุ  หิ  อสฺสาทวสปฺปวตฺตา  
เวทนา  ฯ  อสุเภ  สุภาทิส ฺาวิปลฺลาสวเสน  จ  ตสฺสา ตทาการปฺ- 
ปวตฺตีติ  ตทุปกรณภูตา  ส ฺา ฯ ตสฺมา สสารสฺส ปธานเหตุตาย  
เอตา วินิพฺภุชิตฺวา เทสิตาติ ฯ วุตฺต ฺเหต อาจริเยน  
          วฏฏธมฺเมสุ อสฺสาท  ตทสฺสาทูปเสจน  
          วินิพฺภุชฺช นิทสฺเสตุ  ขนฺธทฺวยมุทาหฏนฺติ ฯ  
        นน ุ จ  อายตนธาตูสุ  นิพฺพาน  สงฺคหิต  ขนฺเธสุ  กสฺมา  น  
สงฺคหิตนฺติ  อาห  เภทาภาเวนาติอาทิ  ฯ  อตีตาทิเภทภินฺนาน ฺหิ  
ราสตฺเถน  ขนฺธโวหาโรติ  นิพฺพาน  เภทาภาวโต  ขนฺธสงฺคหโต  นิสฺสฏ  
วินิมุตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ [๑] ทฺวาราน ฉนฺน อาลมฺพนาน ฺจ ตตฺตกานเมว๒  
เภเทน  อายตนานิ  ทฺวาทส  ภวนฺติ  ฯ ฉนฺน ทฺวาราน ฉนฺน อาลมฺพนาน  
๑. สี. ม. ฉนฺนนฺติ อตฺถิ ฯ  ๒. สี. ม. ตตฺตกานเมวาติ นตฺถิ ฯ   
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ตทุภย  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนาน  ตตฺตกานเมว  วิ ฺาณาน  ปริยาเยน  
กเมน ธาตุโย อฏารส ภวนฺติ ฯ  
        ติสฺโส  ภูมิโย  อิมสสฺาติ  ติภูม  ฯ  ติภูมเยว  เตภูมิก  ฯ  
วตฺตติ  เอตฺถ  กมฺม  ตพฺพิปาโก  วาติ  วฏฏ  ฯ  ตณฺหาติ กาม- 
ตณฺหาทิวเสน  ติวิธา  ปนุ  ฉฬารมฺมณวเสน  อฏารสวิธา อตีตา- 
นาคตปจฺจุปฺปนฺนวเสน  จตุป ฺาสวิธา  อชฺฌตฺติกพาหิรวเสน  
อฏสตเภทา  จ  ตณฺหา  ฯ  กสฺมา  ปน  อ ฺเสุป  ทุกฺขเหตูสุ  
สนฺเตสุ  ตณฺหาเยว  สมุทโยติ  วุตฺตาติ  ฯ  ปธานการณตฺตา  ฯ  
กมฺมวิจิตฺตตาเหตุภาเวน  หิ  กมฺมสฺส  สหายภาวูปคมเนน  จ ทุกฺข- 
วจิตฺตการณตฺตา๑  ตณฺหา  ทุกฺขสฺส  วิเสสการณนฺติ ฯ มคฺโคติ๒  
นิโรธคามินีปฏิปทานาเมน๓  วุตฺโต  มคฺโค  โลกุตฺตโร  มคฺโคติ๔  
มโตติ ปุน มคฺคคฺคหณ โยเชตพฺพ ฯ  
        มคฺคยุตฺตา  อฏงฺคิกวินิมุตฺตา  เสสา  มคฺคสมฺปยุตฺตา  ผสฺสาทโย  
ผล ฺเจว  สสมฺปยุตฺตนฺติ  เอเต  จตูหิ  สจฺเจหิ  วินิสฺสฏา  วินิคฺคตา  
นิปฺปริยายโต  ฯ  ปริยายโต  ปน  อ ฺาตาวินฺทฺริยนิทฺเทเสป  มคฺคงฺค  
มคฺคปริยาปนฺนนฺติ  วุตฺตตฺตา  ผลธมฺเมสุ  สมฺมาทิฏ ิอาทีน  มคฺคสจฺเจ  
อิตเรส ฺจ  มคฺคผลสมฺปยุตฺตาน  สงฺขารทุกฺขสาม ฺเน  ทุกฺขสจฺเจ  
สงฺคโห  สกกฺา  กาตุ  ฯ  เอว ฺหิ  สติ  สจฺจเทสนายป สพฺพสงฺคาหิกตา  
อุปฺปนฺนา  โหติ  ฯ  กสฺมา  ปเนเต  ขนฺธาทโย พหู ธมฺมา วุตฺตา๕ ฯ  
ภควตาป  ตเถว  เทสิตตฺตา  ฯ  ภควตาป  กสฺมา  ตถา  เทสิตาติ  ฯ  
ติวิธสตฺตานุคหสฺส  อธิปฺเปตตฺตา  ฯ  นามรูปตทุภยสมฺมูฬฺหวเสน  หิ  
๑. สี. ม. ทุกฺขวิจิตฺตตาการณตฺตา ฯ  ๒. สี. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓. สี. ทุกฺขนิโรธ... ฯ   
๔. สี. ม. มโตติ มคฺโคติ ฯ  ๕. สี. ม. วุตฺตาติ ฯ   
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ติกฺขนาติติกฺขมุทินฺทฺริยวเสน  สงฺขิตฺตมชฺฌิมวิตฺถารรุจิวเสน  จ  ติวิธา  
สตฺตา  ฯ  เตสุ  นามสมฺมฬฺุหาน  ขนฺธคฺคหณ  นามสฺส  ตตฺถ  จตุธา  
วิภตฺตตฺตา  ฯ  รูปสมฺมฬฺุหาน  อายตนคฺคหณ  รูปสฺส [๑] อฑฺเฒกาทสธา  
วิภตฺตตฺตา  ฯ  อุภยสมฺมุฬหฺาน  ธาตุคฺคหณ  อุภเยสมฺป  ตตฺถ  วิตฺถารโต  
วิภตฺตตฺตา  ฯ  ตถา  ติกฺขินฺทฺริยาน  สงฺขิตฺตรุจิกาน ฺจ  ขนฺธคฺคหณนฺติ- 
อาทิ โยเชตพฺพ  ฯ  ตมฺปเนต  ติวิธมฺป  ปวตฺตินิวตฺติตทุภยเหตุวเสน  
ทิฏเมว อุปการาวห โน อ ฺถาติ สจฺจคฺคหณนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
        อิติ อภิธมฺมตฺถวิภาวนิยา นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหวณฺณนาย  
          สตฺตมปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                  อฏมปริจฺเฉทวณฺณนา  
        อิทานิ  ยถาวุตฺตนามรูปธมฺมาน  ปฏิจฺจสมุปฺปาทปฏานนยวเสน  
ปจฺจเย  ทสฺเสตุ  เยสนฺติอาทิมารทฺธ  ฯ  เยส  ปจฺจเยหิ  สงฺขตตฺตา  
สงฺขตาน  ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมาน  เย  ปจฺจยธมฺมา  ยถา  เยนากาเรน ปจฺจ- 
ยา   ิติยา  อุปฺปตฺติยา  จ  อุปการกา  ตวิภาค  เตส ปจฺจ- 
ยุปฺปนฺนาน  เตส  ปจฺจยาน  ตสฺส  จ  ปจฺจยาการสฺส  ปเภท  อิห  
อิมสฺมึ  สมุจฺจยสงฺคหานนฺตเร  าเน  ยถารห  ตตปจฺจยุปฺปนฺนธมฺเม  
ปติ๒ ตตปจฺจยาน ตตปจฺจยภาวาการานุรูป อิทานิ ปวกฺขามีติ โยชนา ฯ  
ตตฺถ  ปจฺจยสามคฺคึ  ปฏิจฺจ  สม  คนฺตฺวา  ผลานมุปฺปาโท  เอตสฺมาติ  
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ปจฺจโย  ฯ  นานปฺปการานิ  านานิ  ปจฺจยา  
เอตฺถาติอาทินา  ปฏาน  อนนฺตนยสมนฺตปฏานมหาปกรณ  ฯ  
๑. สี. ม. ตตฺถาติ อตฺถิ ฯ  ๒. สี. ม. สติ ฯ  ๓. สี. ม. ปจฺจยากาโร ฯ   
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ตตฺถ เทสิตนโย ปฏานนโย ฯ  
        ตตฺถาติ  เตสุ  ทฺวีสุ  นเยสุ  ฯ  ตสฺส  ปจฺจยธมฺมสฺส  ภาเวน  
ภวนสีลสฺส  ภาโว  ตพฺภาวภาวิภาโว  ฯ  โสเยว  อาการมตฺต  ฯ เตน  
อุปลกฺขิโต  ตพฺภาว  ฯเปฯ  ลกฺขิโต  ฯ  เอเตเนว ตทภาวาภาวิภาวา-  
การมตฺโตปลกฺขิตตาป๑  อตฺถโต  ทสสฺิตา  โหติ  ฯ  อนฺวยพฺยติเรก-  
วเสน  หิ  ปจฺจยลกฺขณ  ทสฺสิตพฺพ  ฯ  เตนาห  ภควา  อิมสฺมึ  สติ  
อิท  โหติ  อิมสฺสุปฺปาทา  อิทมุปฺปชฺชติ  อิมสฺมึ  อสติ  อิท  น  โหติ  
อิมสฺส นิโรธา อิท นิรุชฺฌตีติ ฯ  
        ปฏิจฺจ  ผล  เอตสฺมา  เอตีติ  ปจฺจโย  ฯ  ติฏติ  ผล  เอตฺถ  
ตทายตฺตวุตฺติตายาติ   ิติ  ฯ  อาหจฺจ วิเสเสตฺวา ปวตฺตา ปจฺจยสงฺขาตา  
 ิติ  อาหจฺจปจฺจยฏ ิติ  ฯ ปฏิจฺจสมุปฺปาทนโย หิ ตพฺภาวภาวิภาวา- 
การมตฺต อุปาทาย  ปวตฺตตฺตา  เหตาทิปจฺจยนิยมวิเสส  อนเปกขิฺตฺวา  
อวิเสสโตว  ปวตฺตติ  อยมฺปน  เหตาทิตตปจฺจยาน  ตสฺส  ตสฺส  
ธมฺมนฺตรสฺส  ตตปจฺจยภาวสามตฺถิยาการวิเสส  อุปาทาย  วิเสเสตฺวา  
ปวตฺโตติ  อาห  อาหจฺจปจฺจยฏ ิตึ  อารพฺภ  ปวุจฺจตีติ  ฯ  เกจิ  
ปน  อาหจฺจ  กณฺตาลุอาทีสุ  ปหริตฺวา  วุตฺตา  [๒] อาหจฺจปจฺจ- 
ยฏ ิตีติ  วณฺเณนฺติ  ฯ  ตมฺปน  สวนมตฺเตเนว  เตส อวหสิตพฺพ- 
วจนต  ปกาเสติ  น ห ิปฏจฺิจสมุปฺปาทนโย อ ฺโ วา โกจิ นโย  
กณฺตาลุอาทีสุ  อนาหจฺจ  เทสิตุ  สกกฺาติ  ฯ  โวมสิฺเสตฺวา ปฏาน- 
นยมฺป  ปฏิจฺจสมุปฺปาเทเยว  ปกฺขิปตฺวา  ตพฺภาวภาวิภาเวน เหตาทิ- 
๑. กิสฺมิ ฺจิ โปตฺถเก ตทภาวาภาวาการอิตฺยป ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี.  ิตีติ อตฺถิ ฯ   
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เหตาทิปจฺจยวเสน  จ  มิสเฺสตฺวา  อาจริยา  สงฺคหการาทโย ปป ฺเจนฺติ  
วิตฺถาเรนฺติ ฯ มย ปน วิสุ วิสสเยว ทสฺสยิสฺสามาติ อธิปฺปาโย ฯ  
        น  วิชานาตีติ  อวิชฺชา  ฯ  อวินฺทยิ  วา  กายทุจฺจริตาทึ  วินฺทติ  
ปฏิลภติ  วินฺทิย  วา  กายสุจริตาทิก  น  วินฺทติ  เวทิตพฺพ  วา  
จตุสจฺจาทิก  น  วิทิต  กโรติ  อวิชฺชมาเน  วา  ชวาเปติ  วิชชฺมาเน  
วา  น  ชวาเปตีติ  อวิชฺชา  ฯ  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  ปุพฺพนฺตาทีสุ  จ  
จตูสุ  อาณสฺเสต  นาม  ฯ  อวิชชฺาว  ปจฺจโยติ  อวิชฺชาปจฺจโย  ฯ  
ตโต อวิชฺชาปจฺจยา ฯ  
        สงฺขตมภิสงฺขโรนฺตีติ  สงฺขารา  กุสลากุสลกมฺมานิ  ฯ  เต  ติวิธา  
ปุ ฺาภิสงฺขาโร๑ อปุ ฺาภิสงฺขาโร๑ อเน ฺชาภิสงฺขาโรติ๑ ฯ ตตฺถ  
กามรูปาวจรา  เตรส  กุสลเจตนา  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  ทฺวาทส  อกุสล- 
เจตนา  อปุ ฺาภิสงฺขาโร  จตสฺโส อรปูเจตนา อเน ฺชาภิสงฺขาโรติ  
เอวเมตา  เอกูนตฺตึส  เจตนา  สงฺขารา  นาม  ฯ  ปฏสินฺธิวเสน เอกูน- 
วีสติวิธ  ปวตฺติวเสน  ทฺวตฺตึสวิธ  วิปากจิตฺต  วิ ฺาณ  นาม  ฯ  
นาม ฺจ  รูป ฺจ  นามรูป  ฯ  ตตฺถ  นาม  อิธ  เวทนาทิกฺขนฺธตฺตย  ฯ  
รูป  ปน  ภูโตปาทายเภทโต  ทุวิธ  กมฺมสมุฏานรูป  ฯ  ตทุภยมฺป  
อิธ  ปฏิสนฺธวิิ ฺาณสหคตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  นามรูปปจฺจยาติ  เอตฺถ  
นาม ฺจ รูป ฺจ นามรูป ฺจ นามรูปนฺติ สรูเปกเสโส เวทิตพฺโพ ฯ  
        จกฺขฺวาทีนิ  ฉ  อชฺฌตฺติกายตนานิ  เกส ฺจิ  มเตน  รูปาทีนิ  
ฉ  พาหิรายตนานิป  วา  อายตน  นาม ฯ ฉ อายตนานิ จ ฉฏา- 
ยตน ฺจ สฬายตน  ฯ  จกขฺุสมฺผสฺสาทิวเสน  ฉทฺวาริโก  ผสฺโส  ผสฺโส  
๑. กตฺถจิ...สงฺขารา ฯ   
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นาม  ฯ  สุขทุกฺขุเปกฺขาวเสน  ติวิธา  เวทนา  ฯ  กามตณฺหา ภวตณฺหา  
วิภวตณฺหาติติวิธาตณฺหา  ฯ  ฉฬารมฺมณาทิวเสน  ปน  อฏสตปฺปเภทา  
โหนฺติ  ฯ  กามูปาทานาทิวเสน  จตฺตาโร  อุปาทานา๑ ฯ เอตฺถ ปน  
ทุพฺพลา  ตณฺหา  ตณฺหา  นาม  พลวตี  อุปาทาน  อสมฺปตฺตวิสย- 
ปตฺถนา วา  ตณฺหา  ตมสิ  โจราน  หตฺถปฺปสารณ  วิย สมฺปตฺต- 
วิสยคฺคหณมุปาทาน โจราน  หตฺถปฺปตฺตสฺส  คหณ  วิย  อปฺปจฺฉตา- 
ปฏิปกฺขา ตณฺหา  สนฺโตสปฏิปกฺโข๒  อุปาทาน  ปริเยสนาทุกฺขมูล๓  
ตณฺหา อารกฺขาทุกฺขมูล๔ อุปาทานนฺติ อยเมเตส วิเสโส ฯ  
        กมฺมภโว  อุปปตฺติภโวติ  ทุวิโธ  ภโว  ฯ  ตตฺถ  ปโม  
ภวติ  เอตสฺมา  ผลนฺติ  ภโว  ฯ  โส  กามาวจรกุสลากุสลาทิวเสน  
เอกูนตฺตึสวิโธ  ฯ  ทุติโย  ปน  ภวตีติ  ภโว  ฯ  โส  กามภวาทิวเสน  
นววิโธ  ฯ  อุปาทานปจฺจยา  ภโวติ  เจตฺถ  อุปปตฺติภโวป อธิปฺเปโต ฯ  
ภวปจฺจยา  ชาตีติ  กมฺมภโวว  ฯ  โส  ห ิ ชาติยา  ปจฺจโย  โหติ  
น  อิตโร  ฯ  โส  ห ิ ปมาภินิพฺพตฺตกฺขนฺธสภาโว  ชาติเยว  ฯ  น  
จ  ตเทว  ตสฺส  การณ  ยุตฺต  ฯ  เตส  เตส  สตฺตาน  ตตคติอาทีสุ  
อตฺตภาวปฏิลาโภ  ชาติ  ฯ  ตถานิพฺพตฺตสฺส  จ  อตฺตภาวสฺส โปราณ- 
ภาโว  ชรา  ฯ  เอตสฺเสว เอกภวปริจฺฉินฺนสฺส ปริโยสาน มรณ ฯ  
าติพฺยสนาทีหิ  ผุฏสฺส  จิตฺตสนฺตาโป  โสโก  ฯ  ตสฺเสว  วจีปลาโป  
ปริเทโว  ฯ  กายิกทุกฺขเวทนา  ทุกฺข  ฯ มานสิกทุกฺขเวทนา โทมนสฺส ฯ  
าติพฺยสนาทีหิ  ผุฏสฺส  อธิมตฺตเจโตทุกฺขปฺปภาวิโต  ภุโส  อายาโส  
อุปายาโส ฯ  
๑. สี. จตฺตาริ อุปาทานานิ ฯ  ๒. สี. ม....ปกขฺ ฯ  ๓. ม. ปริเยสนทุกฺขมูลกา ฯ  
๔. สี. ม. อารกฺข... ฯ   
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        เอตฺถ  จ  สติป  วตฺถารมฺมณาทิเก  ปจฺจยนฺตเร อวิชฺชาทิ- 
เอเกกปฺปจฺจยคฺคหณ  ปธานภาวโต  ปากฏสภาวโต๑  จาติ ทฏพฺพ  ฯ   
เอตฺถ  จ  อวิชฺชานุสยิเตเยว  สนฺตาเน  สงฺขาราน วิปากธมฺมภาเวน   
ปวตฺตนโต  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  สมฺภวนฺติ  ฯ วิ ฺาณ ฺจ   
สงฺขารชนิต  หุตฺวา  ภวนฺตเร  ปติฏาติ  น  หิ ชนกาภาเว  
ตสฺสุปฺปตฺติ  สิยา  ตสฺมา  สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณ  ฯ  นามรูป ฺจ  
ปุพฺพงฺคมาธิฏานภูตวิ ฺาณูปตฺถทฺธ  ปฏิสนฺธิปวตฺตีสุ  ปติฏหตีติ  
วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูป  ฯ  สฬายตน ฺจ  นามรูปูปนิสฺสยเมว๒ ฉพฺพิธ- 
ผสฺสสฺส  ทฺวารภาเวน  ยถารห ปวตฺตติ โน อ ฺถาติ นามรูปปจฺจยา  
สฬายตน  ฯ  ผสฺโส  จ  สฬายตนสมฺภเวเยว  อารมฺมณ  ผุสติ  น  หิ  
ทฺวาราภาเว  ตสฺสุปฺปตฺติ  สิยาติ  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส  ฯ อิฏา- 
นิฏมชฺฌตฺต ฺจ  อารมฺมณ  ผุสนฺตาเยว๓  เวทนา  เวทิยนฺติ โน  
อ ฺถาติ  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา  ฯ  เวทนิเยสุ  จ  ธมฺเมสุ  
อสฺสาทานุปสฺสิโน  เวทนาเหตุกา  ตณฺหา  สมุฏาตีติ  เวทนาปจฺจยา  
ตณฺหา  ฯ  ตณฺหาสิเนหปปาสิตาเยว  จ  อุปาทานิเยสุ  ธมฺเมสุ  
อุปาทานาย  ทฬฺหภาเวน  สวตฺตนฺติ  ฯ  ตณฺหาย  หิ  รูปาทีนิ  
อสฺสาเทตฺวา  กาเมสุ  ปาตพฺยต  อาปชฺชนฺตีติ  ตณฺหา  กามูปาทานสฺสฎ  
ปจฺจโย  ฯ  ตถา  รูปาทิเภเท  คธิโต  นตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทินา  
มิจฺฉาทสฺสน  สสารโต  มุ ฺจิตุกาโม  อสุทฺธิมคฺเค  สุทฺธิมคฺคปรามสน  
ขนฺเธสุ  อตฺตตฺตนิยคฺคาหภูต  อตฺตวาททสฺสนทฺวย ฺจ  คณฺหาติ  ตสฺมา  
ทิฏ ูปาทานาทีนมฺป  ปจฺจโยติ  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทาน  ฯ  ยถารห  
๑. สี. ม. ปากฏภาวโต ฯ  ๒. สี. ม. นามรูปนิสฺสยเมว ฯ  ๓. สี. ม. ผุสนฺโตเยว  
เวทน เวทิยติ ฯ   
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สมฺปโยคานุสยวเสน  อุปาทานปติฏ ิตาเยว  สตฺตา  กมฺมายูหนาย  
สวตฺตนฺตีติ  อุปาทาน  ภวสุ  ปจฺจโย  ฯ  อุปปตฺติภวสงฺขาตา  จ  
ชาติ  กมฺมภวเหตุกาเยว  วีชโต  องฺกุโร  วิย  ตตฺถ  ตตฺถ 
สมุปลพฺภตีติ  ภโว  ชาติปจฺจโย  นาม  ฯ  สติ  จ  ชาติยา  เอว  
ชรามรณสมภฺโว  ฯ  น  หิ  อชาตาน ชรา๑ วา มรณ วา โหตีติ ชาติ  
ชรามรณาน ปจฺจโยติ เอวเมเตส ตพฺภาวภาวิภาโว ทฏพฺโพ ฯ  
        เอว  ฯเปฯ  โหตีติ  ยถาวุตฺเตน  ปจฺจยปรมฺปราวิธินา๒  น  
ปน  อิสฺสรนมิฺมานาทีหิ  เอตสฺส  วฏฏสงฺขาตสฺส  เกวลสฺส  สุขาทีหิ  
อมิสฺสสฺส๓  สกลสฺส  วา  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  ทุกฺขราสิสฺส น จ สุข- 
สุภาทีน สมุทโย นิพฺพตฺติ โหติ ฯ เอตฺถ อิมสฺมึ ปจฺจยสงฺคหาธิกาเร ฯ  
        อตติ  สตต  คจฺฉติ  ปวตฺตตีติ  อทฺธา  กาโล  ฯ  อวิชชฺา- 
สงฺขารา อตีโต  อทฺธา  อตีตภวปริยาปนฺนเหตูนเมเวตฺถ  อธิปฺเป- 
ตตฺตา  ฯ อทฺธาคหเณน  จ  อวิชชฺาทีน  ธมฺมานเมว  คหณ  ตพฺพิ- 
นิมุตฺตสฺส กสฺสจิ  กาลสฺส  อนุปลพฺภนโต  ฯ  นริทฺุธานุปฺปนฺนาเอว  
หิ  ธมฺมา  อตีตานาคตกาลวเสน  อุปปฺาทาทิกฺขณตฺตยปริยาปนฺนา  
จ  ปจฺจุปฺปนฺนกาลวเสน  โวหริยนฺติ  ฯ  ชาติชรามรณ  อนาคโต  
อทฺธา  ปจฺจุปฺปนฺนเหตุโต  อนาคเต  นิพฺพตฺตนโต  ฯ  มชฺเฌ  อฏ๔  
ปจฺจุปฺปนฺโน  อทฺธาติ  อตีตเหตุโต  อิธ  นิพฺพตฺตกผลภาวตฺตา อนาคต- 
ผลสฺส  อิธ  เหตุสภาวตฺตา  จ  มชฺเฌ  วิ ฺาณาทีนิ  อฏงฺคานิ  
ปจฺจุปฺปนฺโน  อทฺธา  ฯ  นนุ  โสกปริเทวาทโยป  องฺคภาเวน วตฺตพฺพาติ  
อาห  โสกาทิวจนนฺติอาทิ  ฯ  โสกาทิวจน  ชาติยา  นิสฺสนฺทสฺส  
๑. สี. ม. ชรามรณสมฺภโว โหติ ฯ  ๒. สี. ม. ปรมฺปรวิธินา ฯ  ๓. สี. ม.  
อสมิสฺสสฺส ฯ  ๔. โปตฺถเกสุ อฏาติ นตฺถิ ฯ   
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อมุขฺยผลมตฺตสฺส นิทสฺสน ฯ น ปน วิสุ องฺคทสฺสนนฺติ อตฺโถ ฯ  
        ตณฺหูปาทานภวาป  คหิตา  โหนฺตีติ  กิเลสสภาวสาม ฺโต  
อวิชฺชาคหเณน  ตณฺหูปาทานา๑  กมฺมภวสาม ฺโต  สงฺขารคฺคหเณน  
กมฺมภโว  คหิโต  ฯ  ตถา  ตณฺหูปาทานภวคฺคหเณน  จ อวิชชฺา- 
สงฺขารา  คหิตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ เอตฺถาป วุตฺตนเยน เตส คหเณน  
เตส  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  วิ ฺาณนามรูปสฬายตนผสฺสเวทนาน  
ชาติชราภงฺคาว  ชาติชรามรณนฺติ  จ  วุตฺตาติ  อาห ชาติชรา- 
มรณคฺคหเณนาติอาทิ  ฯ  อตีเต  เหตโว ป ฺจาติ สรูปโต วุตฺตาน  
ทฺวินฺน  อวิชชฺาสงฺขาราน  สงฺคหวเสน  คหิตาน ติณฺณ ตณฺหูปาทาน- 
ภวาน ฺจ วเสน  ปจฺจุปฺปนฺนผลสฺส  ปจฺจยา  อตีตภเว  นิพฺพตฺตา  
เหตโว  ป ฺจ  ฯ  อิทานิ  ผลป ฺจกนฺติ  อตตเหตุปจฺจยา  อิธ  
ปจฺจุปฺปนฺเน  นิพฺพตฺต  วิ ฺาณาทิผลป ฺจก  ฯ  อิทานิ  เหตโว  
ป ฺจาติ  สรปูโต  วุตฺตาน  ตณฺหาทีน  ติณฺณ  สงฺคหโต  ลทฺธาน  
อวิชฺชาสงฺขาราน  ทฺวินฺน ฺจ  วเสน  อายตึ  ผลสฺส  ปจฺจยา  อิทานิ  
เหตโว  ป ฺจ  ฯ  อายตึ  ผลป ฺจกนฺติ  ชาติชรามรณคฺคหเณน  
วุตฺต ปจฺจุปฺปนฺนเหตุปจฺจยา อนาคเต นิพฺพตฺตนก วิ ฺาณาทิ- 
ผลป ฺจก ฯ  
        อิติ  เอว  วีสติ  ฯ  อตีตาทีสุ  ตตฺถ  ตตฺถ  อากีรยินฺตีติ  
อาการา  ฯ  อตีตเหตูน  อิทานิ  ผลป ฺจกสฺส  จ  อนฺตรา  เอโก  
สนฺธิ  อิทานิ  ผลป ฺจกสฺส  อิทานิ  เหตูน ฺจ  อนฺตรา  เอโก  
อิทานิ  เหตูน ฺจ  อายตึ  ผลสฺส  จ  อนฺตรา  เอโกติ  เอว  ติสนธฺี ฯ  
๑. สี. ม. ตณฺหปุาทานานิ ฯ   
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วุตฺต ฺเหต  สงฺขารวิ ฺาณานมนฺตรา  เอโก  เวทนาตณฺหาน- 
มนฺตรา เอโก  ภวชาตีนมนฺตรา  เอโก  สนฺธีติ  ฯ  เอตฺถ  หิ  
เหตุโต  ผลสสฺ  อวิจฺเฉทปฺปวตฺติภาวโต  เหตุผลสมฺพนฺธภูโต  ปโม  
สนฺธิ  ฯ  ตถา  ตติโย  ฯ  ทุติโย  ปน  ผลโต  เหตุโน อวิจฺเฉทปฺ- 
ปวตฺติภาวโต  ผลเหตุสมฺพนฺธภูโต  ฯ ผลภูโตป หิ ธมฺโม อ ฺสฺส  
เหตุสภาวสฺส ธมฺมสฺส ปจฺจโยติ ฯ  
        สงฺขิปยนฺติ  เอตฺถ  อวิชฺชาทโย  วิ ฺาณาทโย  จาติ  สงฺเขปา  ฯ  
อตีเต  เหตุ  เอตรหิ  วิปาโก  เอตรหิ  เหตุ  อายตึ  วิปาโกติ  
จตฺตาโร  สงฺเขปาติ  จตุสงฺเขปา  ฯ  กมฺมภวสงฺขาโต  ภเวกเทโสติ  
เอตฺถ  อายตึ  ปฏิสนฺธิยา  ปจฺจยเจตนา  ภโว  นาม  ฯ ปุริมกมฺมภวสฺมึ  
อิธ  ปฏิสนฺธยิา  ปจฺจยเจตนา  สงฺขาราติ  เวทิตพฺพา  ฯ  อวเสสาติ  
วิ ฺาณาทิป ฺจกชาติชรามรณวเสน  สตฺตวิธา  ปจฺจุปฺปนฺนผลวเสน  
วุตฺตธมฺมา  ฯ  อุปปตฺติภวสงฺขาโต  ภเวกเทโสติ  ปน อนาคตปริยา- 
ปนฺนา ภวาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  ภวสทฺเทน  กมฺมภวสสฺาป  วุจฺจมานตฺตา  
ภเวกเทสสทฺโท  วุตฺโต  ฯ  ปุพฺพนฺตสฺส  อวิชชฺา  มลู  อปรนฺตสฺส  
ตณฺหา มูลนฺติ อาห อวิชฺชาตณฺหาวเสน เทฺว มูลานีติ ฯ  
        เตสเมว  อวิชชฺาตณฺหาสงฺขาตาน  วฏฏมูลาน  นิโรเธน อนุปฺ- 
ปาทธมฺมตาปตฺติยา  สจฺจปฏิเวธโต  สทฺิธาย  อปฺปวตฺติยา  วฏฏ  
นิรุชฺฌติ  ฯ  อภิณฺหโส  อภิกฺขณ  ชรามรณสงฺขาตาย  มุจฺฉาย  
ปฬิตาน  สตฺตาน  โสกาทิสมปฺปตาน  กามาสวาทิอาสวสมุปฺปาทโต  
ปุน  อวิชชฺา  จ  ปวฑฺฒติ  ฯ  อาสวสมุทยา  อวิชฺชาสมุทโยติ  ห ิ  
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วุตฺต  ฯ  เอเตน  อวิชชฺายป  ปจฺจโย  ทสฺสิโต  โหติ  ฯ  อิตรถา  
ปฏิจฺจสมุปฺปาทจกฺก  อพนฺธ  สิยาติ  ฯ  อิจฺเจว  วุตฺตนเยน  อาวทฺธ  
อวิจฺฉินฺน  อนาทิก  อาทิรหิต  ติภูมิกปริยาปนฺนตฺตา  เตภูมิก  
กิเลสกมฺมวิปากวเสน  วฏฏ  ติวฏฏภูต  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  ปตฺถเปสิ๑  
ป ฺาเปสิ มหามุนิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  
        เอว  ปฏิจฺจสมุปฺปาทนย  วิภาคโส  ทสฺสิตฺวา  อิทานิ  ปฏานนย  
ทสฺเสตุ  เหตุปจฺจโยติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  หิโนติ  ปติฏาติ  
เอเตนาติ  เหตุ  ฯ  อเนกตฺถตฺตา  ธาตุสทฺทาน  หิสทฺโท  อิธ ปติฏ- 
ตฺโถติ  ทฏพฺโพ  ฯ  หโินติ  วา  เอเตน  กมฺมนิทานภูเตน  อุทฺธ  
โอช  อภิหรนฺเตน  มูเลน  วิย  ปาทโป  ตปฺปจฺจย  ผล  คจฺฉติ  
ปวตฺตติ  วุฑฺฒึ  วิรุฬฺห ึ อาปชฺชตีติ  เหตุ  ฯ  เหตุ  จ  โส  ปจฺจโย  
จาติ  เหตุปจฺจโย  ฯ  เหตุ  หุตฺวา  ปจฺจโย  เหตุภาเวน  ปจฺจโยติ  
วุตฺต  โหติ  ฯ  มลูฏเน  เหตุ  อุปการฏเน  ปจฺจโยติ  สงฺเขปโต  
มูลฏเน  อุปการโก  ธมโฺม  เหตุปจฺจโย  ฯ  โส  ปน  ปวตฺเต  
จิตฺตสมุฏานาน  ปฏิสนธฺิย  กมฺมสมฏุานาน ฺจ  รูปาน  อุภยตฺถ  
สมฺปยุตฺตาน  นามธมฺมาน ฺจ  รุกฺขสฺส  มูลา๒  วิย สปุติฏ ิตภาว- 
สาธนสงฺขาตมูลฏเน อุปการกา ฉ ธมฺมาติ ทฏพฺพ ฯ  
        อาลมฺพิยติ  ทุพฺพเลน  วิย  ทณฺฑาทิก  จิตฺตเจตสิเกหิ  คณฺหิยตีติ  
อาลมฺพน  ฯ  จิตฺตเจตสิกา  หิ  ย  ย  ธมมฺ  อารพฺภ ปวตฺตนฺติ เต เต  
ธมฺมา  เตส  เตส  ธมฺมาน  อารมฺมณปจฺจยา๓  นาม  ฯ  น หิ โส  
ธมฺโม  อตฺถ ิ โย  จิตฺตเจตสิกาน  อารมฺมณปจฺจยภาว  น  คจฺเฉยฺย  ฯ  
๑. ปฏเปสีติ สงฺคหปาลิปาโ ฯ  ๒. สี. ม. มูลานิ ฯ  ๓. สี. ม. อารมฺมณปจฺจโย ฯ   
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อตฺตาธีนปฺปวตฺตีน  ปติภูโต  ปจฺจโย  อธิปติปจฺจโย  ฯ  น  วิชชฺติ  
ปจฺจยุปฺปนฺเนน สห อนฺตร เอตสฺส ปจฺจยสฺสาติ อนนฺตรปจฺจโย ฯ  
        สณฺานาภาเวน  ส  สุฏ ุ  อนนฺตรปจฺจโย  สมนนฺตรปจฺจโย  ฯ  
อตฺตโน๑  อนนฺตร  อนุรูปจิตฺตุปฺปาทชนนสมตฺโถ ปุริมปุริมนิรทฺุโธ ธมฺโม  
อนนฺตรปจฺจโย  สมนนฺตรปจฺจโยติ  จ  วุจฺจติ  ฯ  พฺย ฺชนมตฺเตเนว  
หิ  เนส  วิเสโส  ฯ  อตฺถโต ปน อุภยมฺป สมนนฺตรนิรุทฺธสฺเสวาธิ- 
วจน ฯ น  ห ิ เนส  อตฺถโต  เภโท  อุปลพฺภติ  ฯ  ยมฺปน  เกจิ  
วทนฺต  อตฺถานนฺตรตาย  อนนฺตรปจฺจโย  กาลานนฺตรตาย สมนนฺตร- 
ปจฺจโยติ  ต  นิโรธา  วุฏหนฺตสฺส  เนวส ฺานาส ฺายตน  
ผลสมาปตฺติยา  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโยติอาทีหิ  วิรชฺุฌติ  ฯ  
เนวส ฺานาส ฺายตน ฺหิ  สตฺตาหาทิกาลนิรุทฺธ  ผลสมาปตฺติยา  
สมนนฺตรปจฺจโย  ตสฺมา  อภินิเวส  อกตฺวา  พฺย ฺชนมตฺตโต  เจตฺถ  
นานากรณ  ปจฺเจตพฺพ  น  อตฺถโต  ฯ  ปุพฺพธมฺมนิโรธสฺส  หิ  
ปจฺฉาชาตธมฺมุปฺปาทสฺส๒ จ อนฺตราภาเวน อุปฺปาทสมตฺถตาย๓ นิโรโธ  
อนนฺตรปจฺจยตา  อิทมิโต  อุทฺธ  อิท  เหฏา  อิท  สมนฺตโตติ  
วิภาคาภาเวน  อตฺตนา  เอกตฺต  อุปเนตฺวา  วิย  สุฏ ุ  อนนฺตรภาเวน  
อุปฺปาเทตุ  สมตฺถ  หุตฺวา  นิโรโธ  สมนนฺตรปจฺจยตาติ  เอว  
พฺย ฺชนมตฺตโตว  เภโท  ฯ นิโรธปจฺจยสฺสาป หิ เนวส ฺานา- 
ส ฺายตนสฺส อส ฺ ุปฺปตฺติยา  ปุริมสฺส  จ  จุติจิตฺตสฺส  กาลนฺตเรป  
อุปฺปชฺชนฺตาน  ผลปฏิสนธฺีน  อนนฺตรา  สมานชาติเยน  อรูปธมเฺมน  
๑. สี. ม. อาเมณฺฑิตมิท ฯ  ๒. สี. ม....ปาทนสฺส ฯ  ๓. โปตฺถเกสุ อุปฺปาทน... ฯ   
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พฺยวธานาภาวโต  ภินฺนชาติกาน ฺจ  รูปธมฺมาน  พฺยวธานกรเณ  
อสมตฺถตาย  นิรนฺตรุปฺปาทเน  เอกตฺต  อุปเนตฺวา  วิย  อุปฺปาทเน  
จ  สมตฺถตา  อตฺถีติ  เตสมฺป  อนนฺตรสมนนฺตรปจฺจยตา  ลพฺภติ  ฯ  
ตสฺมา  ธมฺมโต  อวิเสเสป  ตถา  ตถา  พุชฌฺนกาน  วิเนยฺยาน  
วเสน อุปสคฺคตฺถวิเสสมตฺตโต๑ ปเภโท ปจฺเจตพฺโพติ ฯ  
        อตฺตโน  อนุปฺปตฺติยา  สหุปฺปนฺนานมฺป  อนุปฺปตฺติโต  ปกาสสฺส  
ปทีโป  วิย  สหุปฺปนฺนาน  สหุปฺปาทภาเวน  ปจฺจโย  สหชาตปจฺจโย  ฯ  
อรูปโน  จตุกฺขนฺธา  จตฺตาโร  มหาภูตา  ปฏิสนฺธิกขฺเณ  วตฺถุวิปากา  
จ  ธมฺมา  ฯ  อ ฺม ฺ  อุปตฺถมฺภิยมาน  ติทณฺฑ  วิย  อตฺตโน  
อุปการกธมฺมาน  อุปตฺถมฺภกภาเวน  ปจฺจโย  อ ฺม ฺปจฺจโย  ฯ  
อ ฺม ฺภาววเสเนว  จ  อุปการกตา  อ ฺม ฺปจฺจยตา  น  
สหชาตมตฺเตนาติ อยเมเตส ทฺวินฺน วิเสโส ฯ ตถาหิ สหชาตปจฺจย- 
ภาวีเยว โกจิ  อ ฺม ฺปจฺจโย  น  โหติ  จิตฺตชรูปาน  สหชาติปจฺจย- 
ภาวิโน นามสฺส  อุปาทารูปาน  สหชาตปจฺจยภาวีน  มหาภูตาน ฺจ  
อ ฺม ฺปจฺจยภาวสฺส  อนุทฺธฏตฺตา  ยทิ  หิ  สหชาตภาเวเนว  
อตฺตโน  อุปฺการกาน  อุปการกตา  อ ฺม ฺปจฺจยตา  สิยา  
ตทา สหชาตอ ฺม ฺปจฺจเยหิ สมาเนหิ ภวิตพฺพนฺติ ฯ  
        จิตฺตกมฺมสฺส  ปโฏ  วิย  สหชาตนามรูปาน  นิสฺสยภูตา  จตุกฺ- 
ขนฺธา ตรุปพฺพตาทีน  ปวี  วิย  อาธาราการโตเยว๒ สหชาตรูป- 
สตฺตวิ ฺาณธาตูน  ยถากฺกม  นิสฺสยา๓ ภูตรูป วตฺถุ จาติ อิเม  
นิสฺสยปจฺจยา๔  นาม  นิสสฺยติ๕ นิสฺสิตเกหีติ กตฺวา ฯ พลวภาเวน  
๑. สี. ม....มตฺตโตว เภโท ฯ  ๒. สี. ม. อาธารณโตเยว ฯ  ๓. ม. นิสฺสยภตู  
ภูตรูปวตฺถฺ ฯ  ๔. สี. ม. นิสฺสยปจฺจโย ฯ  ๕. สี. นิสฺสียติ.   
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นิสฺสโย  ปจฺจโย  อุปนิสสฺยปจฺจโย  อุปสทฺทสฺส  อติสยโชตกตฺตา  ฯ  
ตสฺส ปน เภท วกฺขติ ฯ  
        ฉ  วตฺถนูิ  ฉาลมฺพนานิ  จาติ  อิเม  ปจฺจุปฺปนฺนโต  ปม  
อุปฺปชฺชิตฺวา  ปวตฺตมานภาเวน  อุปการกา  ปุเรชาตปจฺจโย  ฯ ปจฺฉา- 
ชาตปจฺจเย  อสติ  สนฺตานฏ ิติเหตุภาว  อคจฺฉนฺตสฺส  กายสฺส อุปตฺ- 
ถมฺภนภาเวน  อุปการกา  ปจฺฉาชาตา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา ปจฺฉาชาต- 
ปจฺจโย  ฯ  โส  คิชฺฌโปตกสรีราน  อาหาราสา  เจตนา  วิย ทฏพฺโพ ฯ  
        ปุริมปรจิิตคนฺโถ๑  วิย  อุตฺตรุตฺตรสฺส  คนฺถสฺส  กุสลาทิภาเวน  
อตฺตสทิสสฺส  ปคุณพลวภาววิสิฏอตฺตสชาติยตาคหณ๒  อาเสวน  ฯ  
เตน  ปจฺจยา  สชาติยธมฺมาน  สชาติยธมฺมาว  อาเสวนปจฺจโย  ฯ  
ภินฺนชาติกา  หิ  ภินฺนชาติเกหิ  อาเสวนคุเณน  ปคุณพลวภาววิสิฏ  
กุสลาทิภาวสงฺขาต  อตฺตโน  คตึ  คาหาเปตุ  น  สกโฺกนฺติ  น  จ  
สย  ตโต  คณฺหนฺติ  ฯ  เต  ปน  อนนฺตราตีตานิ  โลกิยกุสลากุสลานิ  
เจว  อนาวชฺชนกฺริยาชวนานิ  จาติ  ทฏพฺพ  ฯ  จิตฺตปฺปโยคสงฺขาต-  
กฺริยาภาเวน  สหชาตาน  นานากฺขณิกาน ฺจ๓  อุปการิกา  เจตนา  
กมฺมปจฺจโย  ฯ  อตฺตโน  นิรุสฺสาหสนฺตภาเวน  สหชาตนามรูปาน  
นิรุสฺสาหสนฺตภาวาย  อุปการกา  วิปากจิตฺตเจตสิกา  วิปากปจฺจโย  ฯ  
เตหิ  ปโยเคน  อสาเธตพฺพตาย  กมฺมสฺส  กตตฺตา  นิปฺปชชฺนมตฺตโต๔  
นิรุสฺสาหสนฺตานสนฺตภาวโตเยว  หิ  ภวงฺคาทโย  ทุวิ ฺเยฺยา  ฯ  
อภินิปาตสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณมตฺตา  ปน  วิปากา  ทุวิ ฺเยฺยาว  ฯ  
ชวนปฺปวตฺติยาว เนส รูปาทิคหิตตา วิ ฺายตีติ ฯ  
๑. สี. ม. ปุริมปุริมปริ... ฯ  ๒. สี. อตฺตสมานชาติยตาคาหณ ฯ ม. อตฺตนา  
สมานฺชาติยตา คาหณ ฯ  ๓. สี. ม. นานากฺขณิกาน วิปากาน กตตฺตา รูปาน ฺจ  
อุปการิกา... ฯ  ๔. สี. นิปฺปชฺชมานมตฺตโต นิรุสฺสาหสนฺตภาวา โหนฺติ ฯ น กิเลส-  
วูปสมสนฺตภาวา ฯ ตถาสนฺตภาวโตเยว ฯ ม. นิปชฺชมาน...สนฺตภาวา ฯ นรุิสฺสาห-  



สนฺตภาวโตเยว ฯ    
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        รูปารูปาน  อุปตฺถมภฺกตฺเตน  อุปการกา  จตฺตาโร  อาหารา  
อาหารปจฺจโย  ฯ  สติป  หิ  กมฺมชนกภาเว๑  อุปตฺถมฺภกตฺตเมว  
อาหารสฺส  ปธานกิจฺจ  ฯ  ชนยนฺโตป  อาหาโร  อวิจฺเฉทวเสน  
อุปตฺถมฺเภนฺโตว  ชเนตีติ  อุปตฺถมฺภกภาโวว  อาหารภาโว  ฯ เตสุ เตสุ  
กิจฺเจสุ  ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺเมหิ  อตฺตาน  อนุวตฺตาปนสงฺขาตอธิปจฺจตฺเถน  
ปจฺจโย  อินฺทฺริยปจฺจโย  ฯ  อาลมฺพนูปนิชฺฌานลกขฺณูปนิชฺฌานวเสน  
อุปคนฺตฺวา  อาลมฺพน  นชิฺฌานกา  วิตกฺกาทโย  ฌานปจฺจโย  ฯ  
สุคติโต  ทุคฺคติโต  ปุ ฺโต  ปาปโต  วา  นิยฺยานตฺเถน  อุปการกา  
สมฺมาทิฏาทโย  มคฺคปจฺจโย  ฯ  ปรมตฺถโต  ภินนฺาป  เอกีภาว  
คตา  วิย  เอกุปฺปาทาทิสงฺขาตสมฺปโยคลกฺขเณน  อุปการกา นาม- 
ธมฺมาว  สมฺปยุตฺตปจฺจโย  ฯ  อ ฺม ฺสมฺพนฺธตาย  ยุตฺตาป  
สมานา  วิปฺปยุตฺตภาเวน  วิสสฏตาย  นานตฺตูปคมเนน  อุปการกา  
วตฺถุจิตฺตเจตสิกา  วิปฺปยตฺุตปจฺจโย  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนสภาเวน๒ อตฺถ-ิ 
ภาเวน  ตาทิสสฺเสว  ธมฺมสฺสุปตฺถมฺภกตฺเตน  อุปการกา  สหชาต  
ปุเรชาตนฺติอาทินา  วกฺขมานธมฺมา  อตฺถิปจฺจโย  ฯ  สติป๓ ชนกตฺเต  
 ิติยเยว  สาติสโย  อตฺถปิจฺจยาน  พฺยาปาโรติ  อุปตฺถมฺภกตาว  เตส  
คหิตา ฯ  
        เอกสฺมึ  ผสฺสาทิสมุทาเย  ปวตฺตมาเน  ทุติยสฺส  อภาวโต  อตฺตโน  
 ิติยา  โอกาสมลภนฺตาน  อนนฺตร  อุปฺปชฺชมานกจิตฺตเจตสิกาน โอกาส- 
ทานวเสน  อุปการกา  อนนฺตรนิรุทฺธา จิตฺตเจตสิกา นตฺถิปจฺจโย ฯ  
๑. สี. ม. ชนกภาเว ฯ  ๒. สี. ม. ปจฺจุปฺปนฺนสภาวสงฺขาเต ฯ  ๓. สี. ม. สติป หิ ฯ   
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อตฺตโน  สภาวาวิคเมน  อปฺปวตฺตมานาน  วิคตภาเวน  อุปการกา 
เยว ธมฺมา  วิคตปจฺจโย  ฯ  นิโรธานุปคมนวเสน  อุปการกา  
อตฺถิปจฺจยาว  อวิคตปจฺจโย  ฯ  สสฺสภาวตามตฺเตน  อุปการกตา  
อตฺถิปจฺจยตา  นิโรธานุปคมนวเสน  อุปการกตา  อวิคตปจฺจยตาติ  
ปจฺจยตาวิเสโส เนส ธมฺมานวิเสเสป๑ ทฏพฺโพ ฯ  
        ธมฺมาน ฺหิ  สมตฺถภาววิเสส  สพฺพากาเรน  ตฺวา  ภควตา  
จตุวีสติ  ปจฺจยา  เทสิตาติ  ภควติ  สทฺธาย  เอววิเสสา  เอเต  
ธมฺมาติ  สุตมยาณ  อุปฺปาเทตฺวา  จินฺตาภาวนามยาเณหิ ตท- 
ภิสมยาย  โยโค  กรณีโย ฯ อวิเสเสป๒ ธมฺมสามตฺถิยสฺส ตถา ตถา  
วิเนตพฺพปุคฺคลาน  วเสน  เหฏา  วุตฺโตป  ปจฺจโย  ปุน  ปการนฺตเรน  
วุจฺจติ  อเหตุกทุก  วตฺวาป  เหตุวิปฺปยุตฺตทุก  วิยาติ  ทฏพฺพ  ฯ  
นาม  จตุกฺขนฺธสงฺขาต  นาม  ตาทิสสฺเสว  นามสฺส  ฉธา  ฉหากาเรหิ  
ปจฺจโย  โหติ  ฯ  ตเทว  นามรูปน  สมทุิตาน  ป ฺจธา  ปจฺจโย  
โหติ  ฯ  รูปสฺส  ปุน  ภูตุปาทายเภทสฺส  เอกธา  ปจฺจโย  โหติ  ฯ  
รูป ฺจ  นามสฺส  เอกธาว  ปจฺจโย  ฯ  ป ฺตฺตินามรูปานิ  นามสฺส  
ทฺวิธา  ทฺวิปการา  ปจฺจยา  โหนฺติ  ฯ  ทฺวย  ปน  นามรูปทฺวย  
สมุทิต  ทฺวยสฺส  ตาทิสสฺเสว  นามรูปทฺวยสฺส  นวธา  ปจฺจโย  เจติ  
เอว ปจฺจยา ฉพฺพิธา  ิตา ฯ  
        วิปากาพฺยากต  กมมฺวเสน  วิปากภาวปฺปตฺต  กมฺมเวคุกฺขิตฺต  
ปติต  วิย  หตฺุวา  ปวตฺตมาน  อตฺตโน  สภาว  คเหตฺวา  ปริภาเวตฺวา  
เนว  อ ฺ  ปวตฺเตติ  น  จ  ปุริมวิปากานุภาว  คเหตฺวา  อุปฺปชฺชติ  
นมคฺคปจฺจยา  อาเสวเน  เอกนฺติ  วจนโต  จ  อเหตุกฺริยาสุ หสิตุปฺ- 
๑. สี. ธมฺมาวิเสเสป ฯ ม. ธมฺมาน วิเสโสป ฯ  ๒. สี. ม. อวิเสสป ทิ ฯ   
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ปาทสฺเสว  อาเสวนตาอุทฺธรเณน  อาวชฺชนทฺวย  อาเสวนปจฺจโย  
น  โหติ  ตสฺมา  ชวนาเนว  อาเสวนปจฺจยภาว  คจฺฉนฺตีติ  อาห  
ปุริมานิ  ชวนานีติอาทิ  ฯ  อวิเสสวจเน  เจตฺถ๑ โลกิยกุสลา- 
กุสลาพฺยากตชวนาเนว  ทฏพฺพานิ  โลกุตฺตรชวนาน อาเสวนภาวสฺส   
อนุทฺธฏตฺตา  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  วุตฺต ปฏานฏกถาย โลกุตฺตโร   
ปน อาเสวนปจฺจโย นาม นตฺถีติ ฯ ตตฺถ หิ กุสล ภินฺนชาติกสฺส  
ปุเรจรตฺตา  น  เตน  อาเสวนคุณ  คณฺหาเปติ  ฯ  ผลจิตฺตานิ  จ  
ชวนวเสน  อุปฺปชฺชมานานิป  วิปากาพฺยากเต  วุตฺตนเยเนว  อาเสวน  
น  คณฺหนฺติ  น  จ  อ ฺ  คาหาเปนฺติ  ฯ  ยมฺป  อาเสวนวินิมุตฺต  
ชวน  นตฺถีติ  อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน  วุตฺต  ตมฺป  เยภุยฺยวเสน  
วุตฺตนฺติ  วิ ฺายติ  ฯ  อิตรถา  อาจริยสฺส อสมเปกฺขิตาภิธาย- 
กตฺตปฺปสงฺโค  สิยา ฯ มคฺโค ปน โคตฺรภูโต อาเสวน น คณฺหาตีติ๒   
นตฺถิ ภูมิอาทิวเสน นานาชาติตาย อนธิปฺเปตตฺตา ฯ ตถาหิ วุตฺต   
ปฏาเน  โคตฺรภู  มคฺคสฺส  อาเสวนปจฺจเยน  ปจฺจโย  โวทาน  
มคฺคสฺส อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  
        เอกุปฺปาทาทิจตุพฺพิธสมฺปโยคลกฺขณาภาวโต สหุปฺปนฺนานมฺป  
รูปธมฺมาน  สมฺปยุตฺตปจฺจยตา  นตฺถีติ  วุตฺต  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  
อ ฺม ฺนฺติ  ฯ  เหตุ  ฯเปฯ  นามรูปานนฺติ  ตโยเปเต  ปฏิสนธฺิย  
กมฺมสมุฏานาน  ปวตฺติย  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  อุภยตฺถ  
สหชาตาน  นามาน ฺจ  เหตาทิปจฺจเยน  ปจฺจยา  โหนฺติ  ฯ สหชาต- 
รูปนฺติ  ห ิ สพฺพตฺถ  ปฏิสนฺธิย  กมฺมสมุฏาน  ปวตฺติย จิตฺต- 
๑. โปตฺถเกสุ อวิเสสวจเน เปตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ ม....วจเนน เปตฺถ ฯ  
๒. ม. น คณหฺาตีติ อิท วจน ฯ   
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สมุฏานนฺติ  วกฺขติ  ฯ สหชาตา เจตนาติ อนฺตมโส จกฺขุวิ ฺาณา- 
ทีหิป สหชาตา  เจตนา  ฯ  สหชาตาน  นามรูปานนฺติ  สพฺพาป  
เจตนา  นามาน  ปฏิสนฺธสิหคตา  เจตนา  กมฺมสมฏุานรูปาน  
ปวตฺติย  รูปสมุฏาปกจิตฺตสหคตา  เจตนา  จิตฺตสมุฏานรูปาน ฺจ  ฯ  
นานากฺขณิกา  เจตนาติ  วิปากกฺขณโต  นานากฺขเณ  อตีตภวาทีสุ  
นิพฺพตฺตา  กุสลากุสลเจตนา  ฯ  นามรูปานนฺติ  อุภยตฺถาป  
นามรูปาน  ฯ  วิปากกฺขนฺธาติ  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณาทิกา  วิปากา  
อรูปกฺขนฺธา  ฯ  กมฺมสมฏุานมฺป  หิ  รูป  วิปากโวหาร  น  ลภติ  
อรูปธมฺมภาเวน  สาลมฺพนภาเวน  จ  กมฺมสทิเสสุ  อรูปธมฺเมเสฺวว  
วิปากสทฺทสฺส  นิรุทฺธตฺตา๑  ฯ  ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส  กายสฺสาติ  
ปจฺจยธมฺมโต ปุเร อุปฺปนฺนสฺส อิมสฺส รูปกายสฺส ฯ  
        กถ  ปน  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส  ปุเร  นพฺิพตฺติย  ปจฺฉาชาตสฺส  
ปจฺจยตาติ  ฯ  นน ุ วุตฺต  อสติ  ปจฺฉาชาเต  สนฺตานฏ ิติเหตุภาว  
อคจฺฉนฺตสฺสาติ  ตสฺมา  สนฺตานปฺปวตฺตนสฺส  เหตุภาวูปตฺถมฺภเน  
อิมสฺส  พฺยาปาโรติ  น  โกจิ  วิโรโธ  ฯ  ปฏิสนฺธิย  จกฺขฺวาทิวตฺถูน  
อสมฺภวโต  สติ  จ  สมฺภเว  ตตวิ ฺาณาน  ปจฺจยภาวานุปคมนโต  
หทยวตฺถุโน  จ  ปฏิสนฺธวิ ฺาเณน  สหุปฺปนฺนสฺส  ปุเรชาตกตาภาวโต  
วุตฺต  ฉ  วตฺถนูิ  ปวตฺติยนฺติ  ฯ  ป ฺจาลมฺพนานิ  ป ฺจวิ ฺาณ- 
วีถิยาติ จ อิท อารมฺมณปุเรชาตนิทฺเทเส อาคต สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        ป ฺหาวาเร  ปน  เสกฺโข  วา  ปถุุชชฺโน  วา  จกขฺุ  อนิจฺจโต  
ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสตีติอาทินา  อวิเสเสน  ปจฺจุปฺปนฺนจกฺขฺวาทีนมฺป  
๑. นิรุฑฺฒตฺตาติ ภเวยยฺ ฯ   
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คหิตตฺตา  ธมฺมารมฺมณมฺป  อารมฺมณปุเรชาต  มโนวิ ฺาณวีถิยา  
ลพฺภติ  ฯ  อตฺถโตป  เหต  สิทฺธ  ย  ปจฺจุปฺปนฺน อารมฺมณ๑ คเหตฺวา  
มโนทฺวาริกวีถิ ปวตฺตติ ต ตสฺสา อารมฺมณปุเรชาต โหตีติ ฯ  
        ปกติยา  เอว  ปจฺจยนฺตรรหิเตน  อตฺตโน  สภาเวเนว อุป- 
นิสฺสโย  ปกตูปนิสฺสโย  ฯ  อารมฺมณนฺตเรหิ  อมิสฺโส  ปถุเคว  
โกจิ  อุปนิสสฺโยติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อถวา  ปกโต  อุปนิสฺสโย  
ปกตูปนิสฺสโย  ฯ  ปกโตติ  เจตฺถ  ปกาโร  อุปสคฺโค  ฯ  โส  อตฺตโน  
ผลสฺส  อุปฺปาทนสมตฺถภาเวน  สนฺตาเน  นิปฺผาทิตภาว  อาเสวิตภาว ฺจ  
ทีเปติ  ฯ  ตสฺมา  อตฺตโน  สนฺตาเน  นิปฺผนฺโน  ราคาทิสทฺธาทิ  
อุปเสวิโต วา อุตุโภชนาทิ ปกตูปนิสฺสโย ฯ ตถา เจว นิทฺทิสติ ฯ  
        ครุกตนฺติ  ครร  กตฺวา  ปจฺจเวกฺขิต  ฯ  ตถาหิ  ทาน  ทตฺวา  สีล  
สมาทยิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กริตฺวา  ต  ครร  กตฺวา  ปจฺจเวกฺขตีติอาทินา  
นเยน ทานสีลอุโปสถกมมฺปุพฺเพกตสุจิณฺณชฺฌานโคตฺรภูโวทานมคฺคา- 
ทีนิ ครร  กตฺวา  ปจฺจเวกฺขณวเสน  นิทฺเทโส  ปวตฺโต  ฯ  ปรุิมา  ปุริมา  
กุสลา  ขนฺธา  ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  กุสลาน  ขนฺธาน  อนนฺตรปจฺจเยน  
ปจฺจโยติอาทินา  นเยน  อนนฺตรปจฺจเยน  สทฺธ ึ นานตฺต  อกตฺวา  
อนนฺตรูปนิสฺสยสฺส  อาคตตฺตา  วุตฺต  อนนฺตรนิรุทฺธาติอาทิ  ฯ  เอว  
สนฺเตป  อตฺตโน  อนนฺตรา  อนุรูปจิตฺตุปฺปาทวเสน  อนนฺตรปจฺจโย  
พลวการณวเสน  อนนฺตรปูนิสฺสยปจฺจโยติ  อยเมเตส  วิเสโส  ฯ ยถารห  
อชฺฌตฺต ฺจ  พหิทฺธา  จ  ราคาทโย  ฯเปฯ  เสนาสน ฺจาติ  โยชนา  ฯ  
ราคาทโย  หิ  อชฺฌตฺต  นปิฺผาทิตา  ปุคฺคลาทโย  พหิทฺธา  เสวิตา  ฯ  
๑. สี. ม. ปจฺจปฺุปนฺนธมฺมารมฺมณ ฯ   
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ตถาหิ วุตฺต อาจริเยน  
        ราคสทฺธาทโย ธมฺมา  อชฺฌตฺตมนุวาสิตา  
        สตฺตสงฺขารธมฺมา จ  พหิทฺธา ปฏิเสวิตาติ ฯ๑  
        อถวา  ธมฺมา  ราคาทโย  ปน  สทฺธาทโย  สขุทุกฺข  ปุคฺคโล  
โภชน  อุตุ  เสนาสน๒  อชฺฌตฺต ฺจ  พหิทฺธา  จ  กสุลาทิธมฺมานนฺติ  
ยถาฏ ิติวเสเนว  โยชนา  ฯ  อตฺตโน  ราคาทโย  สทฺธาทโย  จ  
อตฺตโน  กุสลาทิธมฺมาน  กลฺยาณมิตฺตสฺส  สทฺธาทิเก  นิสฺสาย  กุสล  
กโรนฺตาน  ปเรส ฺจ  นิสฺสยา  โหนฺติ  ฯ  ตตฺถ  กามราคาทโย  
นิสฺสาย  กามภวาทีสุ  นิพฺพตฺตนตฺถ  ราคาทิวูปสมนตฺถ ฺจ ทาน- 
สีลอุโปสถชฌฺานาภิ ฺาวิปสฺสนามคฺคภาวนา  ราคาทิเหตุกา  จ  
อุปรูปริราคาทโย  โหนฺตีติ  ยถารห  ทฏพฺพ  ฯ  ย  ย ฺหิ  นิสฺสาย  
ยสฺส  ยสฺส  สมฺภโว  ต  ตสฺส๓  ปกตูปนิสฺสโย  โหติ  ฯ ปจฺจย- 
มหาปเทโส  เหส  ยทิท  อุปนิสฺสยปจฺจโยติ  ห ิ วุตฺต  ฯ  ตถา  
จาห  พหุธา  โหติ  ปกตูปนิสฺสโยติ  ฯ  สทฺธาทโยติ   สีลจาค- 
ป ฺา๔ ฯ อตฺตโน  สทฺธาทิก ฺหิ  อุปนิสฺสาย  อตฺตโน  ทานสีลาทโย  
ตถา  กลยฺาณมิตฺตาน  สทฺธาสีลาทโย  นิสฺสาย  ปเรส ฺจ  ทาน- 
สีลาทโย โหนฺตีติ  ปากฏเมต  ฯ  สุขทุกฺขนฺติ  กายิกสุขทุกฺข  ฯ  
ปุคฺคโลติ  กลฺยาณมิตฺตาทิปุคฺคโล  ฯ  โภชนนฺติ  สปฺปายาทิโภชน  ฯ  
อุตุป  ตาทิโสเยว  ฯ  อธิปติ  ฯเปฯ  ปจฺจยา  โหนฺตีติ  สงฺเขเปน  
วุตฺตมตฺถ วิตฺถาเรตุ ตตฺถ ครุกตมาลมฺพนนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  
๑. สี. ม. พหิทฺโธปนิเสวิตาติ ฯ  ๒. โปตฺถเกสุ ธมฺมา ฯเปฯ เสนาสนนฺต ิ 
เยภยฺุเยน นตฺถิ ฯ  ๓. สี. ม. อภิธมฺมาวตารฏีกาย ฺจ ตนฺต ตสฺส ตสฺสาติ อตฺถิ ฯ  
๔. สี. ม. สีลสุตจาคป ฺา ฯ   
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        ครุกตมาลมฺพนนฺติ  ปจฺจเวกฺขณอสฺสาทาทินา  ครุกตมาลมฺพน  ฯ  
ต ฺหิ  ฌานมคฺคผลวิปสฺสนานิพฺพานาทิเภท  ปจฺจเวกฺขณอสฺสาท-  
มคฺคผลาทิธมฺเม  อตฺตาธิเน  กโรตีติ  อาลมฺพนาธิปติ  นาม  ฯ  
ครุกาตพฺพตามตฺเตน  อาลมฺพนาธิปติ  ครุกโตป  พลวกรณตฺเถน  
อาลมฺพนูปนิสฺสโยติ  อยเมเตส  วิเสโส  ฯ  สหชาตา  ฯเปฯ  
นามรูปานนฺติ  ฉนฺทวิริยจิตฺตวีมสาวเสน๑  จตุพฺพิโธป  สหชาตาธิปติ  
ยถารห  สหชาตนามรูปาน  ปวตฺติยเยว  สหชาตาธิปติวเสน  ปจฺจโย  ฯ  
รูปธมฺมสฺส  อรูปธมฺม  ปติ  สหชาตปจฺจยตา  ปฏิสนฺธิย  วตฺถุวเสเนว  
วุตฺตาติ อาห วตฺถุวิปากา อ ฺม ฺนฺติ ฯ  
        ยสฺมา  ปน  อ ฺม ฺ ูปตฺถมฺภนวเสเนว  อ ฺม ฺปจฺจยตา  
น  สหชาตมตฺตโตติ  ปวตฺติย  รูป  นามาน  อ ฺม ฺปจฺจโย  น  
โหติ  ตสฺมา  วุตฺต  จิตฺตเจตสิกา  อ ฺม ฺนฺติ  ฯ  ตถา  
อุปาทายรูปานิ  จ  ภูตรูปาน  อ ฺม ฺปจฺจยา  น  โหนฺตีติ  วุตฺต  
มหาภูตา  อ ฺม ฺนฺติ  ฯ  นน ุ จ  อรูปโน  อาหารา  สหชาตาน  
นามรูปานนฺติ  วุตฺต  เอว ฺจ  สติ  อส ฺ ีน  สหชาตาหารสฺส  
อสมฺภวโต  สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏ ิติกาติ  กถมิท  นิยตีติ  ฯ  
วุจฺจเต  มโนส ฺเจตนาหารวสปฺปวตฺตสฺส  กมฺมสฺส  ตสหคตานมฺป  
วา  เสสาหาราน  กมฺมูปนสิฺสยปจฺจเยหิ  ปจฺจยตฺตปริยาย  คเหตฺวา  
สพฺพสตฺตาน  อาหารฏ ิติกตา  วุตฺตา  น  อาหารปจฺจยภาวโตติ  ฯ  
ป ฺจ  ปสาทาติอาทีสุ  นนุ  อิตฺถินฺทฺรยิปุริสินฺทฺริยา  น  คหิตาติ  ฯ  
สจฺจ  น  คหิตา  ฯ  ยทิป  เตส  ลิงฺคาทีหิ  อนุวตฺตนิยตา  อตฺถิ  
๑. โปตฺถเกสุ ฉนฺทจิตฺตวิริย...เสนาติ เยภุยฺเยน ทิสฺสติ ฯ   
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สา  ปน  ปจฺจยภาวโต  ฯ  ยถา  หิ  ชีวิตาหารา  เยส  ปจฺจยา  
โหนฺติ  เตส  อนุปาลกา  อุปตฺถมฺภกา  อตฺถิอวิคตปจฺจยภูตา  จ  
โหนฺติ  น  เอว  อิตฺถีปุริสภาวา  ลิงฺคาทีน  เกนจิ  อุปกาเรน  
อุปการกา  โหนฺติ  ฯ  เกวลมฺปน  ยถาสเกเหว  กมฺมาทิปจฺจเยหิ  
ปวตฺตมานาน  ลิงฺคาทีน  ยถิตฺถิคฺคหณสฺส๑  ปจฺจยภาโว  โหติ  ตโต  
อ ฺเนากาเรน  ตสหิตสนฺตาเน  อปฺปวตฺติโต  ลิงฺคาทีหิ  อนุวตฺตนิยตา  
อินฺทฺริยตา  จ  เนส  วุจฺจติ  ตสฺมา  น  เตส  อินฺทฺริยปจฺจยภาโว  
วุตฺโต ฯ  
        เยส  นามาน  วตฺถาทีน  อพฺภนฺตรโต  นิกฺขมนฺตาน  วิย ปวตฺติ๒  
เยส ฺจ  รูปาน  นามสนฺนสิฺสเยเนว  อุปฺปชฺชมานาน  สมฺปโยคาสงฺกา  
โหติ  เตสเมว  วิปฺปยุตฺตปจฺจยตา  รูปาน  ปน  รูเปหิ  สาสงฺกา  
นตฺถิ  วตฺถุสนฺนิสฺสเยเนว  ชายนฺตาน  วิสยภาวมตฺต  อาลมฺพนนฺติ  
เตนาป  เตส  สมฺปโยคาสงฺกา  นตฺถีติ  เยส  สมฺปโยคาสงฺกา  อตฺถิ  
เตสเมว  วิปฺปยุตฺตปจฺจยตาป  วุตฺตาติ  อาห  โอกฺกนฺติกฺขเณ  
วตฺถูติอาทิ ฯ  
        สพฺพถา  สพฺพากาเรน  ยถารห นามรูปวเสน๓ วุตฺต ติวิธ สหชาต  
ทุวิธ  ปุเรชาต  เอกวิธ  ปจฺฉาชาต ฺจ  ปจฺจยชาต  อาหาเรสุ  
กวฬีกาโร  อาหาโร  รูปชวิีตินฺทฺริยนฺติ  อย  ป ฺจวิโธป  อตฺถิปจฺจโย  
อวิคตปจฺจโย  จ โหติ ฯ ปจฺจุปฺปนฺนสภาเวน อตฺถิสภาเวน๔ ตาทิสสฺเสว  
ธมฺมสฺส  อุปตฺถมฺภกตฺตา  อตฺถิภาวาภาเวน  อนุปการกานเมว  
จ  อตฺถิภาเวน  อุปการกตา  อตฺถิปจฺจยภาโวติ  นตฺถิ  นิพฺพานสฺส  
๑. สี. ม. ยถาอิตฺถาทิคหณสฺส ฯ  ๒. สี. ปวตฺตาน ฯ  ๓. สี. ม. นามวเสน ฯ  
๔. อตฺถิภาเวนาติ โยชนาปาโ ฯ   
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สพฺพทา  ภาวิโน  อตฺถิปจฺจยตา  อวิคตปจฺจยตา  จ  ฯ อุปฺปาทาทิ- 
ยุตฺตาน วา  นตฺถิภาโวปการกตาวิรุทฺโธ  วิคตภาโวปการกตาวิรุทฺโธ  
จ  อุปการกภาโว  อตฺถิปจฺจยาทิตาติ๑ น ตสฺส ตปฺปจฺจยตฺตปฺปสงฺโค ฯ  
รูปชีวิตินฺทฺรยิ ฺเจตฺถ  โอชา  วิย   ิติกฺขเณเยว  อุปการกตฺตา สหชาต- 
ปจฺจเยสุ น คยฺหตีติ วิสุ วุตฺต ฯ  
        อิทานิ  สพฺเพป  ปจฺจยา  สงฺเขปโต  จตุพฺพิธาเยวาติ  ทสฺเสตุ  
อาลมฺพนูป  ฯเปฯ  คจฺฉนฺตีติ  วุตฺต  ฯ  น  หิ  โส  โกจิ  ปจฺจโย  
อตฺถิ  โย  จิตฺตเจตสิกาน  อารมฺมณภาว  น  คจฺเฉยฺย สกสก- 
ปจฺจยุปฺปนฺนสฺส  จ  อุปนิสฺสยภาว  น  คจฺฉติ  ฯ  กมฺมเหตุกตฺตา จ  
โลกปฺปวตฺติยา  ผลเหตูปจารวเสน  สพฺเพป  ปจฺจยา  กมฺมสภาว  
นาติวตฺตนฺติ  ฯ  เต  จ  ปรมตฺถโต โลกสมฺมติวเสน จ วิชฺชมานา- 
เยวาติ สพฺเพป จตูสุ สโมธาน คจฺฉนฺติ ฯ  
        อิทานิ  ย  วุตฺต  ตตฺถ  ตตฺถ  สหชาตรูปนฺติ  ต  สพฺพ๒  
อวิเสสโต  ทฏพฺพนฺติ  ทสฺเสตุ  สหชาตรูปนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
ปฏิสนฺธิย ฺหิ  จิตฺตสมุฏานรูปาภาวโต  ปวตฺติย  กมฺมสมุฏานาน ฺจ  
จิตฺตเจตสิเกหิ  สหุปฺปตฺตินิยมาภาวโต  สหชาตรูปนฺติ  สพฺพถาป  
ปวตฺเต  จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน ปฏิสนฺธิย กตตฺตารูปสงฺขาตกมฺมช- 
รูปาน ฺจ วเสน  ทุวิธ  โหติ  ฯ  กมฺมสฺส  กตตฺตา  นิพฺพตฺตมานานิ  
รูปานิ กตตฺตารูปานิ ฯ  
        อิติ  เอว  วุตฺตนเยน  สมฺภวา  ยถาสมฺภว  เตกาลิกา อนนฺตร- 
สมนนฺตราเสวนนตฺถิวิคตวเสน  ป ฺจนฺน  อตีตกาลิกาน กมฺม- 
๑. สี. อตฺถิปจฺจยตาทิกาติ ฯ  ๒. สี. ม. ต สพฺพ น อวิเสสโต ฯ   
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ปจฺจยสฺส  อตีตวตฺตมานวเสน  ทฺวิกาลิกสฺส  อารมฺมณาธิปติอุป- 
นิสฺสยปจฺจยาน  ติกาลิกาน  อิตเรส  ปณฺณรสนฺน  ปจฺจุปฺปนฺนกาลิกาน ฺจ  
วเสน  กาลตฺตยวนฺโต  นพฺิพานป ฺตฺติวเสน  กาลวินิมุตฺตา  จ  
จกฺขฺวาทิราคสทฺธาทิวเสน  อชฌฺตฺติกา  จ  ปุคฺคลอุตุโภชนาทิวเสน  
ตโต  พหิทฺธา  จ  ปจฺจยุปฺปนฺนภาเวน  สงฺขตา  จ  ตถา ตปฺปฏ-ิ 
ปกฺขภาเวน  อสงฺขตา  จ  ธมฺมา  ป ฺตฺตินามรูปาน  วเสน  
สงฺเขปโต  ติวิธา   ิตา  สพฺพถา  ปฏาเน  อนนฺตนยสมนฺตปฏาเน  
ปกรเณ จตุวีสติสงฺขาตา ปจฺจยา นามาติ โยชนา ฯ  
        ตตฺถาติ  เตสุ  ป ฺตฺตินามรูเปสุ  ฯ  วจนียวาจกเภทา  ทุวิธา  
ป ฺตฺตีติ  วุตฺต  ป ฺาปยตฺตาติอาทิ  ฯ  ป ฺาปยตฺตาติ  เตน  
เตน  ปกาเรน  าเปตพฺพตฺตา  ฯ  อิมินา รูปาทิธมฺมาน สมูหสนฺตานาทิ-  
อวตฺถาวิเสสาทิเภทา  สมฺมติสจฺจภูตา  อุปาทาป ฺตฺติสงฺขาตา  
อตฺถป ฺตฺติ  วุตฺตา  ฯ  สา  หิ  นามป ฺตฺติยา  ป ฺาปยติ  ฯ  
ป ฺาปนโตติ  ปกาเรหิ  อตฺถป ฺตฺติยา  าปนโต  ฯ  อิมินา  หิ  
ป ฺาเปตีติ  ป ฺตฺตีติ  ลทฺธนามาน  อตฺถาน  อภิธานสงฺขาตา  
นามป ฺตฺติ  วุตฺตา  ฯ  ภูตปริณามาการมุปาทายาติ  ปวาทิกาน  
มหาภูตาน  ปพนฺธวเสน  ปวตฺตมานาน  ปตฺถฏสงฺคตาทิอากาเรน๑  
ปริณามาการ  ปริณามสภาวสงฺขาต  อาการมุปาทาย  นิสฺสย  กตฺวา  ฯ  
ตถา  ตถาติ  ภุมฺมาทิวเสน  ฯ  ภูมิปพฺพตาทิกาติ  ภูมิปพฺพตรุกฺขาทิกา  
สนฺตานป ฺตฺติ  ฯ  สมภฺารสนฺนิเวสาการนฺติ  ทารุมตฺติกาตนฺตุอาทีน๒  
๑. สหตาติป อตฺถิ ฯ สี. ม. สงฺคหตาทิ... ฯ  ๒. สี.....ถมฺภาทีน ฯ   
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สมฺภาราน  อุปกรณาน  สนฺนิเวสาการ  รจนาวิสิฏ๑  ตต- 
สณฺานาทิอาการ  ฯ  รถสกฏาทิกาติ  รถสกฏคามฆฏปฏาทิกา สมูห- 
ป ฺตฺติ  ฯ  จนฺทาวฏฏนาทิกนฺติ  จนฺทิมสุริยนกฺขตฺตาน สิเนรุ- 
ปทกฺขิณวเสน  อุทยาทิอาวฏฏนาการ  ฯ  ทิสากาลาทิกาติ ปุรตฺถมิทิสา- 
ทิกา  ทิสาป ฺตฺติ  ปุพฺพณฺหาทิกา  กาลป ฺตฺติ มาโสตุวิสาข- 
มาสาทิกา  ตตนามวิสิฏา  มาสาทิป ฺตฺติ  จ  ฯ อสมฺผุฏาการนฺติ   
ตตรูปกลาเปหิ อสมฺผุฏ สุสิราทิอาการ ฯ กูปคุหาทิกาติ กูป- 
คุหาฉิทฺทาทิกา  อากาสป ฺตฺติ  ฯ  ตตภูตนิมิตฺตนฺติ ปวีกสิณาทิ- 
ตตภูตนิมิตฺต  ฯ  ภาวนาวิเสสนฺติ  ปริกมฺมาทิเภท  ภาวนาย ปพนฺธ- 
วิเสส  ฯ  กสณินิมิตฺตาทิกาติ  กสิณาสุภนิมิตฺตาทิเภทา โยคีนมุปฏ ิตา  
อุคฺคหปฏิภาคเภทา  นิมิตฺตป ฺตฺติ  ฯ  เอวมาทิเภทาติ กสิณุคฺ- 
ฆาฏิมากาสนิโรธกสิณาทิเภทา  จ  ฯ  อตฺถจฺฉายากาเรนาติ ปรมตฺถ- 
ธมฺมสฺส ฉายากาเรน ปฏิภาคากาเรน ฯ  
        นามนามกมฺมาทินาเมนาติ  นาม  นามกมฺม  นามเธยฺย  นิรตฺุติ  
พฺย ฺชนมภิลาโปติ  อิเมหิ  ฉหิ  นาเมหิ  ฯ  ตตฺถ  อตฺเถสุ  นมตีติ  
นาม  ฯ  ต  อนฺวตฺถรุฬฺหิวเสน  ทุวิธ  สาม ฺคุณกฺริยายถิจฺฉาวเสน๓  
จตุพฺพิธ  ฯ  นามเมว  กมฺม  นามกมฺม  ฯ  ตถา  นามเธยฺย  ฯ  
อกฺขรทฺวาเรน  อตฺถ  นีหริตฺวา  อุตฺติ  กถน  นิรุตฺติ  ฯ  อตฺถ  
พฺย ฺชยตีติ  พฺย ฺชน  ฯ  อภิลปยตีติ  อภิลาโป สททฺคตกฺขร- 
สนฺนิเวสกฺกโม  ฯ  สา  ปนาย  นามป ฺตฺติ วิชฺชมานาวิชฺชมาน- 
ตทุภยสโยควเสน  ฉพฺพิธา  โหตีติ  ทสฺเสตุ วิชฺชมานป ฺตฺตีติ- 
๑. สี. ม. รจนาทิวิสิฏ ฯ  ๒. สี. ม....ปฏิภาคาทิเภทา ฯ ๓. สี...กฺริยายทิจฉฺา- 
วเสน ฯ ม...กฺริยาทิจฺฉาวเสน ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 254 

                อฏมปริจฺเฉทวณฺณนา  หนาที่  255 
อาทิ  วุตฺต  ฯ  เอตาย ป ฺาเปนฺตีติ รูปเวทนาติอาทินา  
ปกาเสนฺติ  ฯ  อุภินฺนนฺติ  วิชฺชมานาวิชฺชมานาน  ทวิฺนฺน  ฯ ป ฺจา- 
ภิ ฺา อาสวกฺขยาณนฺติ ฉ อภิ ฺา อสฺสาติ ฉฬภิ ฺโ ฯ  
        เอตฺถ  จ  อภิ ฺาน  วิชฺชมานตฺตา  ตปฺปฏิลาภิโน  ปุคฺคลสฺส  
อวิชฺชมานตฺตา  จ  [๑]  วิชฺชมาเนนาวิชฺชมานป ฺตฺติ  นาม  ฯ  ตถา  
อิตฺถิยา  อวิชชฺมานตฺตา  สทฺทสฺส  จ  วิชฺชมานตฺตา  อิตฺถีสทฺโทติ  
อวิชฺชมาเนนวิชฺชมานป ฺตฺติ  ฯ  ปสาทจกฺขุโน  ตนฺนิสฺสิตวิ ฺาณสฺส  
จ  วิชฺชมานตฺตา  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ  วิชฺชมาเนนวิชฺชมานป ฺตฺติ  ฯ  
ร ฺโ  จ  ปตฺุตสฺส  จ  สมฺมติธมฺมภูตตฺตา  ราชปุตฺโตติ อวิชฺชมาเนนา- 
วิชฺชมานป ฺตฺติ ฯ  
        วจีโฆสานุสาเรนาติ ภูมิปพฺพตรูปเวทนาทิวจีมยสทฺทสฺส อนุ- 
สาเรน  อนุคมเนน  อาลมฺพนกรเณน  ปวตฺตาย  โสตวิ ฺาณวีถิยา  
ปวตฺติโต  อนนฺตร  อุปฺปนฺนสฺส  มโนทฺวารสฺส  นามจินฺตนาการปฺ- 
ปวตฺตสฺส มโนทฺวาริกวิ ฺาณสนฺตานสฺส  อิทมีทิสตฺถสฺส  นามนฺติ  
ปุพฺเพเยว  คหิตสงฺเกโตปนิสฺสยสฺส  โคจรา  อารมฺมณภูตา  ตโต  
นามคหณโต  ปร  ยสฺสา  สมฺมติปรมตฺถวิสยาย  นามป ฺตฺติยา  
อนุสาเรน  อนุคมเนน  อตฺถา  สมฺมติปรมตฺถเภทา  วิ ฺายนฺติ  ฯ  
สาย  ภูมิปพฺพตรูปเวทนาทิกา  ป ฺาเปตพฺพตฺถทีปกา  โลกสงฺเกเตน  
นิมฺมิตา  โลกโวหารสิทฺธา  มโนทฺวารคฺคหิตกฺขราวลีภูตา ป ฺตฺติ- 
วิ ฺเยฺยา  ป ฺาปนโต  ป ฺตฺติสงฺขาตา  นามป ฺตฺตีติ  
วิ ฺเยฺยา ฯ  
๑. สี. ม. เอตฺถนฺตเร อยนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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        เอตฺถ  จ  โสตวิ ฺาณวีถิยา  อนนฺตรภาวินึ  มโนทฺวาริกวีถิมฺป  
โสตวิ ฺาณวีถิคฺคหเณเนว  สงฺคเหตฺวา  โสตวิ ฺาณวีถิยาติ  วุตฺต  ฯ  
ฆฏาทิสทฺท ฺหิ  สุณนฺตสฺส  เอกเมก  สทฺท  อารพฺภ ปจฺจุปฺปนฺนา- 
ตีตารมฺมณวเสน  เทฺว  เทวฺ  ชวนวารา  พุทฺธิยา  คหิต นาม  
ปณฺณตฺติภูต๑  อกฺขราวลิมารพฺภ  เอโกติ  เอว  โสตวิ ฺาณวีถิยา  
อนนฺตราย  อตีตสทฺทารมฺมณาย  ชวนวีถิยา  อนนฺตร  นามป ฺตฺติยา๒  
คหณ ตโต ปร อตฺถาวโพโธติ อาจริยา ฯ  
        อิติ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหวณฺณนาย  
          อฏมปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                  นวมปริจฺเฉทวณฺณนา  
        อิโต  ปจฺจยนิทฺเทสโต  ปร  นีวรณาน  สมนตฺเถน สมถ- 
สงฺขาตาน  อนิจฺจาทิวิวิธาการโต  ทสสฺนตฺเถน  วิปสฺสนาสงฺขาตาน ฺจ  
ทฺวินฺน  ภาวนาน  ทุวิธมฺป  กมฺมฏาน  ทุวิธภาวนากมฺมสฺส  
ปวตฺติฏานตาย  กมฺมฏานภูตมาลมฺพน  อุตฺตรุตฺตรโยคกมฺมสฺส  
ปทฏานตาย  กมฺมฏานภูต  ภาวนาวิธิ ฺจ ยถากฺกม สมถวิปสฺสนา- 
นุกฺกเมน ปวกฺขามีติ  โยชนา  ฯ  ราโคว  จริตา  จรยิา๓  ปกตีติ  
ราคจริตา ฯ เอว โทสจริตาทโยป ฯ  
        จริตสงฺคโหติ  มูลจริตวเสน  ปุคฺคลสงฺคโห  ฯ  สสคฺควเสน  ปน  
เตสฏ ี จริยา๔ โหนฺตีติ ฯ วุตฺต ฺหิ  
๑. นามป ฺตฺตีติป อตฺถิ ฯ  ๒. นามป ฺตฺติคฺคหณนฺตปิ อตฺถิ ฯ  ๓. สี. จริยาติ  
นตฺถิ ฯ  ๔. สี. ม. จริตา ฯ   
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        ราคาทิเก ติเก สตฺต-  สตฺต๑ สทฺธาทิเก ติเก�   
        เอกทฺวิตฺติกมูลมฺหิ  มิสฺสโต สตฺตสตฺตกนฺติ ฯ  
        เอตฺถ  หิ  ราคจริตา  โทสจริตา  โมหจริตา  ราคโทสจริตา  
ราคโมหจริตา  โทสโมหจริตา  ราคโทสโมหจริตาติ  เอว  ราคาทิเก  
ติเก  สตฺตกเมก  ตถา  สทฺธาจริตา  พุทฺธิจริตา  วิตกฺกจริตา สทฺธา- 
พุทฺธิจริตา  สทฺธาวิตกฺกจริตา พุทฺธิวิตกฺกจริตา สทฺธาพุทฺธิวิตกฺก- 
จริตาติ สทฺธาทิเกป  ติเก  เอกนฺติ  เอว  เทฺว  ติเก  อมสิฺเสตฺวา  
จุทฺทส  จริยา๒  โหนฺติ  ฯ  ราคาทิตฺติเก  ปน  เอกทฺวิตฺติกมูลวเสน  
สทฺธาทิตฺติเกน  สห  โยชิเต  ราคสทฺธาจริตา  ราคพุทฺธิจริตา ราค- 
วิตกฺกจริตา  ราคสทฺธาพุทฺธิจริตา  ราคสทฺธาวิตกฺกจริตา ราคพุทฺธิ- 
วิตกฺกจริตา  ราคสทฺธาพุทฺธิวิตกฺกจริตาติ  รามูลนเย เอก สตฺตก  
ตถา  โทสสทฺธาจริตา  โทสพุทฺธิจริตา  โทสวิตกฺกจริตาติอาทินา  
โทสมูลนเยป  เอก  โมหสทฺธาจริตาติอาทินา  โมหมูลนเยป  เอกนฺติ  
เอว  เอกมูลนเย  สตฺตกตฺตย  โหติ  ฯ  ยถา  เจตฺถ เอว ทฺวิมูลนเยป  
ราคโทสสทฺธาจริตา  ราคโทสพุทฺธิจริตา  ราคโทสวิตกฺกจริตาติอาทินา  
สตฺตกตฺตย  ฯ  ติมูลกนเย  ปน  ราคโทสโมหสทฺธาจริตาติอาทินา  
เอก  สตฺตกนฺติ  เอว  มิสฺสโต  สตฺตสตฺตกวเสน เอกูนป ฺาส จริยา๒  
โหนฺติ  ฯ  อิติ  อิมา  เอกนูป ฺาส  ปุริมา  จ  จุททฺสาติ  เตสฏ ี  
จริยา ทฏพฺพา ฯ เกจิ ปน ทิฏ ิยา สทฺธึ จตุสฏ ีติ วณฺเณนฺติ ฯ  
        ภาวนาย  ปฏิสงฺขารกมฺมภูตา  อาทิกมฺมภูตา  วา ปุพฺพภาค- 
๑. ฉนฺทานุรกขฺณตฺถ กอิติ ปท นฏ สิยา ฯ  ๒. เกสุจิ โปตฺถเกสุ จริตาติ ทิสฺสติ ฯ   
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ปุพฺพภาคภาวนา  ปริกมมฺภาวนา  นาม  ฯ  นีวรณวิกฺขมฺภนโต  ปฏาย  
โคตฺรภูปริโยสานา  กามาวจรภาวนา  อุปจารภาวนา  นาม  อปฺปนาย  
สมีปจาริตตฺตา๑  คามูปจาราทโย  วิย  ฯ  มหคฺคตภาวปฺปตฺตา อปฺปนา- 
ภาวนา  นาม  อปฺปนาสงฺขาตวิตกฺกปมุขตฺตา  ฯ สมฺปยุตฺตธมฺเม๒  
อารมฺมเณ  อปฺเปนฺโต  วิย  ปวตฺตตีติ  วิตกฺโก  อปปฺนา  ฯ  ตถาหิ  
โส  อปฺปนา  พฺยปฺปนาติ  นิทฺทิฏโ  ฯ  ตปฺปมุขตาวเสน  สพฺเพป  
มหคฺคตานุตฺตรชฺฌานธมฺมา  อปฺปนาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  ปรกิมฺมสฺส  นิมิตฺต  
อารมฺมณตฺตาติ  ปริกมฺมนิมิตฺต  กสิณมณฺฑลาทิ  ฯ  ตเทว  จกฺขุนา  
ทิฏ  วิย  มนสา  อุคฺคเหตพฺพ  นิมิตฺต  อุคฺคหนฺตสฺส  วา  นิมิตฺตนฺติ  
อุคฺคหนิมิตฺต  ฯ  ตปฺปฏิภาควณฺณาทิกสิณโทสรหิต  นิมิตฺต อุป- 
จารปฺปนานมารมฺมณตฺตา  ปฏิภาคนิมิตฺต  ฯ  ปวีเยว  กสิณ เอกเทเส  
อตฺวา  อนนฺตรสฺส  ผรติพฺพตาย  สกลฏเนาติ  ปวีกสิณ  ฯ  
กสิณมณฺฑล  ปฏิภาคนิมิตฺต  ตทาลมฺพน ฺจ  ฌาน  ปวีกสิณนฺติ  
วุจฺจติ ฯ ตถา อาโปกสิณาทีสุป ฯ  
        ตตฺถ  ปวาทีนิ  จตฺตาริ  ภูตกสิณานิ  นีลาทีนิ  จตฺตาริ  
วณฺณกสิณานิ  ปริจฺฉินฺนกาโส  อากาสกสิณ  จนฺทาทิอาโลโก  
อาโลกกสิณนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  อุทฺธ  ธมุาต  สูน  ฉวสรีร  อุทฺธุมาต  ฯ  
ตเทว  กุจฺฉิตฏเน  อุทฺธุมาตก  ฯ  เอว เสเสสุป ฯ เสตรตฺตาทิวิมิสฺสิต  
เยภุยฺเยน  นีลวณฺณ  ฉวสรีร  วินีลก  วิเสสโต  นีลกนฺติ  กตฺวา  ฯ  
วิสฺสวนฺต  ปุพฺพก๓  วิปุพฺพก  ฯ  มชฺเฌ  ทฺวิธา  ฉินฺน  วิจฺฉิทฺทก  ฯ  
๑. สมีปจาริกตตฺาติ โยชนาปาโ ฯ  ๒. สี. ม. สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ ฯ  ๓. วิสฺสวนฺต-  
ปุพฺพกนฺติป ทิสฺสติ ฯ   
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โสณสิงฺคาลาทีหิ  วิวิเธนากาเรน  ขาทิต  วิกฺขายิตก  ฯ โสณสิงฺคาลา- 
ทีหิ  วิวิเธนากาเรน  ขณฺฑิตฺวา  ตตฺถ ตตฺถ ขิตฺต วิกฺขิตฺตก ฯ  
กากปทาทิอากาเรน  สตฺเถน  หนิตฺวา  วิวิธ  ขิตฺต  หตวิกฺขิตฺตก  ฯ  
โลหิตปคฺฆรนก  โลหิตก  ฯ  กิมิกุลปคฺฆรนก  ปฬุุวก  ฯ  อนฺตมโส  
เอโกป อฏ ิ อฏ ิก นาม ฯ  
        อนุอนุสฺสรณ  อนุสสฺติ  ฯ  อรหตฺตาทิพุทฺธคุณารมฺมณา  อนุสฺสติ  
พุทฺธานุสฺสติ  ฯ  สฺวากฺขาตตาทิธมฺมคุณารมฺมณา  อนุสฺสติ ธมฺมา- 
นุสฺสติ  ฯ  สปุฏิปนฺนตาทิสงฺฆคุณารมฺมณา  อนุสฺสติ  สงฺฆานุสฺสติ  ฯ  
อขณฺฑตาทินา  สุปริสุทธฺสฺส  อตฺตโน  สลีคุณสฺส  อนุสฺสรณ  
สีลานุสฺสติ  ฯ  วิคตมลมจฺเฉรตาทิวเสน๑  อตฺตโน  จาคานุสฺสรณ  
จาคานุสฺสติ  ฯ  เยหิ  สทฺธาทีหิ  สมนฺนาคตา  เทวา  เทวตฺต  คตา  
ตาทิสา  คุณา  มย ิ สนฺตีติ  เอว  เทวตา  สกฺขิฏาเน  เปตฺวา  
อตฺตโน  สทธฺาทิคุณานุสฺสรณ  เทวตานุสฺสติ  ฯ  สพฺพทุกฺขูปสมภูตสฺส  
นิพฺพานสฺส  คุณานุสฺสรณ  อุปสมานุสฺสติ  ฯ  ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทภูตสฺส  
มรณสฺส  อนสฺุสรณ  มรณานุสฺสติ  ฯ  เกสาทิกายโกฏาเส  คตา  
ปวตฺตา  สติ  กายคตาสติ  ฯ  อาน ฺจ  อปาน ฺจ  อานาปาน อสฺสาส- 
ปสฺสาสา ฯ ตทารมฺมณา สติ อานาปานสฺสติ ฯ  
        มชิฺชติ  สินิยฺหตีติ  เมตฺตา  มิตฺเตสุ  ภวาติ  วา  เมตฺตา  ฯ  สา  
สตฺตาน  หิตสุขูปสหรณลกฺขณา  ฯ  ปรทุกฺขาปนยนกามตาลกฺขณา  
กรุณา  ฯ  ปรสมฺปตฺติสมฺโมทลกฺขณา  มุทิตา  ฯ  
๑. อภิธมุมตฺถสงฺคหฏีกาโยชนาย วิคตมจฺเฉรตาทีติ อิทเมว ทิสฺสติ ฯ   
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อิฏานิฏมชฺฌตฺตาการปฺปวตฺติลกฺขณา  อุเปกฺขา ฯ อปฺปมาณสตฺตารมฺมณตฺตา  
อปฺปม ฺา  ฯ  อุตฺตมวิหารภาวโต  อุตฺตมาน  วา  วิหารภาวโต  
พฺรหฺมวิหาโร  ฯ  คมนปริเยสนปริโภคาทิปจฺจเวกฺขณวเสน กว๑ฬีการา- 
หาเร  ปฏิกฺกลูนฺติ  ปวตฺตา ส ฺา อาหาเรปฏิกฺกูลส ฺา ฯ ปวีธาตุ- 
อาทีน  จตุนฺน  ธาตูน สลกฺขณโต เกสาทิสมฺภาราทิโต จ ววตฺถาน  
จตุธาตุววตฺถาน ฯ อรูเป อารมฺมเณ ปวตฺตา อารุปฺปา ฯ  
        อิทานิ  ตสฺส  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  จริตานุกุล  กมฺมฏาน  ทสฺเสตุ  
จริตาสุ  ปนาติอาทิมาห  ฯ  ราโค  จ  จริต๒  ปกติ  เอตสฺสาติ  
ราคจริโต  ราคพหุโล  ปคฺุคโล  ฯ  ราคสฺส  อุชุวิปจฺจนีกภาวโต  
อสุภกมฺมฏาน  ตสฺส  สปฺปาย  ฯ  อานาปาน  โมหจริตสฺส วิตกฺก- 
จริตสฺส  จ  สปฺปาย  พุทฺธิวิสยภาเวน  โมหปฏิปกขฺตฺตา วิตกฺก- 
สนฺธาวนนิวารกตฺตา  จ  ฯ  ฉ  พุทฺธานุสฺสติอาทโย  สทฺธาจริตสฺส  
สปฺปายา  สทฺธาพุทฺธิเหตุภาวโต  ฯ  มรโณ  ฯเปฯ  พุทฺธิจริตสฺส  
สปฺปายานิ  คมฺภีรภาวโต  พุทฺธิยา  เอว  วิสยตฺตา  ฯ  เสสานีติ จตุพฺพิธ- 
ภูตกสิณากาสาโลกกสิณารุปฺปจตุกฺกวเสน  ทสวิธานิ  ฯ  ตตฺถาปติ  
เตสุ  ทสสุ  กมฺมฏาเนสุ  ฯ  ปถุุล  โมหจริตสฺส  สปฺปาย  สมฺพาเธ  
โอกาเส  จิตฺตสฺส  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  สมฺมุยฺหนโต  ฯ  ขุทฺทก  
วิตกฺกจริตสฺส  สปฺปาย  มหนฺตารมฺมณสฺส  วิตกฺกสนฺธาวนปจฺจยตฺตา  ฯ  
อุชุวิปจฺจนีกโตเจว  อติสปฺปายตาย  เจต  วุตฺต  ฯ  ราคาทีน  ปน  
อวิกฺขมฺภิกา สทฺธาทีน วา อนุปการิกา กสิณาทิภาวนา นาม นตฺถิ ฯ  
๑. กพฬีติป อตฺถิ ฯ  ๒. ราโคว จริตนฺติ โยชนาปาโ ฯ   
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        สพฺพตฺถาปติ  จตฺตาฬีสกมฺมฏาเนสุป  ฯ  นตฺถิ  อปฺปนา พุทฺธ- 
คุณาทีน  ปรมตฺถภาวโต  อเนกวิธตฺตา  เอกสฺสาป  คมฺภีรภาวโต  จ  
พุทฺธานุสฺสติอาทีสุ  ทสสุ  กมฺมฏาเนสุ  อปฺปนาวเสน  สมาธิสสฺ  
ปติฏาตุมสกฺกุเณยฺยตฺตา  ฯ  อปฺปนาภาว  อปฺปตฺวา  สมาธิ อุปจาร- 
ภาเวเนว  ปติฏาติ  ฯ โลกุตฺตรสมาธิ ปน ทุติยจตุตฺถารูปสมาธิ จ  
สภาวธมฺเมป  ภาวนาวิเสสวเสน  อปฺปน  ปาปุณาติ  ฯ วิสุทฺธ-ิ 
ภาวนานุกฺกมพเลน๑  หิ  โลกุตฺตโร  อปฺปน  ปาปุณาติ  ฯ อารมฺมณ- 
สมติกฺกมภาวนาวเสน  อารุปฺปสมาธิ  ฯ  อปฺปนาปฺปตฺตสฺเสว  หิ  
จตุตฺถชฺฌานสมาธิโน  อารมฺมณมตฺตสมติกฺกมนมตฺต๒  โหติ  ฯ ป ฺจกชฺ- 
ฌานานิ  เอเตสมตฺถิ  ตตฺถ  นิยุตฺตานีติ  วา  ป ฺจกชฺฌานิกานิ  ฯ  
อสุภภาวนาย  ปฏิกฺกูลารมฺมณตฺตา  จณฺฑโสตาย  นทิยา  อริตฺตพเลน  
นาวา  วิย  วิตกฺกพเลเนว  ตตฺถ  จิตฺต  ปวตฺตตีติ  อสุภกมฺมฏาเน  
อวิตกฺกชฺฌานาสมฺภวโต ปมชฺฌานิกาติ วุตฺต ฯ  
        เมตฺตากรุณามุทิตาน โทมนสฺสสหคตพฺยาปาทวิหึสานภิรตีน  
ปหายกตฺตา  โทมนสฺสปฏิปกฺเขน  โสมนสฺเสเนว  สหคตตา  ยตฺุตาติ  
เมตฺตาทโย  ตโย  จตุกฺกชฌฺานิกาติ  วุตฺตา  ฯ  สพฺเพ  สตฺตา  
สุขิตา  โหนฺตุ  ทุกฺขา  มุจฺจนฺตุ  ลทฺธสขุสมฺปตฺติโต  มา  วิคจฺฉนฺตูติ  
เมตฺตาทิวสปฺปวตฺต  พฺยาปารตฺตย  ปหาย  กมฺมสสฺกตาทสฺสเนน  
สตฺเตสุ  มชฌฺตฺตาการปฺปวตฺตภาวนาย  นิพฺพตฺตาย  ตตฺรมชฌฺตฺตุ- 
เปกฺขาย พลวตรตฺตา  อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหารสฺส  สขุสหคตตาสมฺภวโต  
อุเปกฺขา ป ฺจมชฺฌานิกาติ วุตฺตา ฯ  
๑. สี....นุกฺกมวเสน ฯ  ๒. สี. อารมฺมณมสมติกฺกมาเมตฺต ฯ   
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        ยถารหนฺติ  ตตทารมฺมณานุรูปโต  ฯ  กสฺสจิ  อารมฺมณสฺส  
อปริพฺยตฺตตาย  ปริยาเยนาติ  วุตฺต ฯ กสิณาสุภโกฏาสานาปา- 
นสฺสตีเสฺวว หิ  ปริพฺยตฺตนิมิตฺตสมฺภโวติ  ฯ  ปวีมณฺฑลาทีสุ  นิมิตฺต  
อุคฺคณฺหนฺตสฺสาติ  อาทิมฺหิ  ตาว  จตุปาริสุทฺธิสีล  วิโสเธตฺวา  ทสวิธ  
ปลิโพธ  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  ปยครุภาวนียาทิคุณสมนฺนาคต  กลฺยาณมิตฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตโน  ปกติจริยานุกุล  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  
อฏารสวิธ  อนนุรูป  วิหาร  ปหาย  ป ฺจงฺคสมนฺนาคเต  อนุรูปวิหาเร  
วิหรนฺตสฺส  เกสนขหรณาทึ  ขุทฺทกปลโิพธุปจฺเฉท  กตฺวา กสิณ- 
มณฺฑลาทึ  ปรุโต  กตฺวา  อานาปานโกฏาสาทีสุ  จิตฺต  เปตฺวา  
นิสีทิตฺวา  ปวี  ปวีติอาทินา  ตตภาวนานุกฺกเมน  ปวีกสิณาทีสุ  
ตตทารมฺมเณสุ  นิมิตฺต  อุคฺคณฺหนฺตสฺส  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  
วิตฺถารโต  ปน  ภาวนา  วิสุทฺธิมคฺคโต  คเหตพฺพา๑  ฯ  ทุวิธมฺป หิ  
ภาวนาวิธาน  อิธ  อาจริเยน  อติสงฺเขปโต  วุตฺต  ฯ ตทตฺถ- 
ทสฺสนตฺถ ฺจ วิตฺถารนเย  อาหริยมาเน  อติปป ฺโจ  สิยาติ  มยมฺป  
ต น วิตฺถาเรสฺสาม ฯ  
        ยทา  ฯเปฯ  สมุคฺคหิตนฺติ  เอว  ปวตฺตานุปุพฺพภาวนาวเสน  
ยทา  ต  ปริกมฺมนิมิตฺต  จิตฺเตน  สมฺมา  อุคฺคหิต  โหติ ฯ มโนทวฺารสฺส  
อาปาถมาคตนฺติ  จกฺขุ  นมิฺมิเลตฺวา  วา  อ ฺตฺถ  คนฺตฺวา  วา  
มนสิกโรนฺตสฺส  กสิณมณฺฑลสทิสเมว  หุตฺวา  มโนทฺวาริกชวนาน  
อาปาถมาคต  โหติ  ฯ  สมาธิยตีติ  วิเสสโต  จิตฺเตกคฺคตาปตฺติยา  
สมาหิตา  โหติ  ฯ  จิตฺตสมาธานวเสน  ปุคฺคโลป  สมาหิโตเยวาติ  
๑. ภาวนาวิสุทฺธิมคฺคโต คเหตพฺโพติ โยชนาปาโ ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 262 

                นวมปริจฺเฉทวณฺณนา  หนาที่  263 
วุตฺต  ตถาสมาหิตสฺสาติ  ฯ  ตปฺปฏิภาคนฺติ  อุคฺคหนิมิตฺตสทิส  ฯ  
ตโตเยว  หิ  ปฏิภาคนิมิตฺตนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  ตมฺปน  อุคฺคหนิมิตฺตโต  
อติปริสุทฺธ  โหติ  ฯ  วตฺถุธมฺมวิมุจฺจิตนฺติ  ปรมตฺถธมฺมโต  วิมุตฺต  
วตฺถุธมฺมโต  วา  กสิณมณฺฑลคตกสิณโต  วินิมุตฺต  ภาวนาย  
นิพฺพตฺตตฺตา  ภาวนามย  ฯ  สมปฺปตนฺติ  สุฏ ุ  อปปฺต  ฯ  ตโต  
ปฏายาติ ปฏิภาคนิมิตฺตุปฺปตฺติโต ปฏาย ฯ  
        ป ฺจสุ  ฌานงฺเคสุ  เอเกการมฺมเณ  อุปฺปนฺนาวชฺชนานนฺตร  
จตุป ฺจชวนกติปยภวงฺคโต  ปร  อคนฺตฺวา  อปราปร ฌานงฺคา- 
วชฺชนสมตฺถตา  อาวชฺชนวสิตา  นาม  ฯ  สมาปชชฺตุิกามตานนฺตร  
กติปยภวงฺคโต  ปร  อคนฺตฺวา  อุปฺปนฺนาวชฺชนานนฺตร  สมาปชฺชิตุ  
สมตฺถตา  สมาปชฺชนวสิตา  นาม  ฯ  เสตุ  วิย  สีฆโสตาย  นทิยา  
โอฆ  ภวงฺคเวค  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  ยถาปริจฺฉินฺนกาล  ฌาน  เปตุ  
สมตฺถตา  ภวงฺคปาตโต  รกฺขณโยคฺยตา  อธิฏานวสิตา  นาม  ฯ  
ยถาปริจฺฉินฺนกาล  อนติกฺกมิตฺวา  ฌานโต  วุฏานสมตฺถตา วุฏาน- 
วสิตา  นาม  ฯ  อถวา  ยถาปริจฺฉินฺนกาลโต  อุทฺธ คนฺตุ อทตฺวา  
ปนสมตฺถตา  อธิฏานวสิตา  นาม  ฯ  ปริจฺฉินฺนกาลโต๑  อนฺโต  
อวุฏหิตฺวา  ยถากาลวเสน  วุฏานสมตฺถตา  วุฏานวสิตา  นามาติ  
อลมติปป ฺเจน  ฯ  ปจฺจเวกฺขณวสิตา  ปน  อาวชฺชนวสิตาย  เอว  
สิทฺธา ฯ อาวชฺชนานนฺตร ชวนาเนว หิ ปจฺจเวกฺขณชวนานิ นาม ฯ  
        วิตกฺกาทิโอฬาริกงฺค๒  ปหานายาติ  ทุติยชฺฌานาทีหิ วิตกฺกาทิ- 
๑. สี. ม. ยถาปริจฺฉินฺนกาลโต ฯ  ๒. วิตกฺกาทิกโมฬาริกงคฺ ปหานายาตปิ อตฺถิ ฯ   
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โอฬาริกงฺคาน  ฌานกฺขเณ  อนุปฺปาทาย ฯ ปทหนฺโตติ๑ ปริกมมฺ  
กโรนฺโต๒  ฯ  ตสฺส  ปน อุปจารภาวนา วิตกฺกาทีสุ นิกนฺติวิกฺขมฺภนโต  
ปฏายาติ  ทฏพฺพ  ฯ  ยถารหนฺติ  ตตฌานิกกสิณาทิอารมฺมณานุรูป  ฯ  
อากาสกสิณสฺส  อุคฺฆาเฏตุมสกฺกุเณยฺยตฺตา  วุตฺต  อากาสวชฺชิเต- 
สูติ  ฯ กสิณนฺติ  กสิณปฏิภาคนิมิตฺต  ฯ  อุคฺฆาเฏตฺวาติ  อมนสิการ- 
วเสน อุทฺธริตฺวา  ฯ  อนนฺตวเสน  ปรกิมฺม  กโรนฺตสฺสาติ  อนนฺต  
อากาส  อนนฺต  อากาสนฺติ  อากาส  อารพฺภ  ปรกิมฺม  กโรนฺตสฺส  
น  ปน  เกวล  อนนฺต  อนนฺตนฺติ  ฯ  เอว  วิ ฺาณ ฺจายตเนป  ฯ  
อนนฺตนฺติ  อวตฺวาป  อากาโส  อากาโส  วิ ฺาณ  วิ ฺาณนฺติ  มนสิ  
กาตุ วฏฏตีติ อาจริยา ฯ  
        สนฺตเมต  ปณีตเมตนฺติ  ปริกมฺม  กโรนฺตสฺสาติ อภาวมตฺตา- 
รมฺมณตาย เอต  สนฺต  เอต  ปณีตนฺติ  ภาเวนฺตสฺส  ฯ  อวเสเสสุ  
จาติ  กสิณาทิตึสปฺปนาวหกมฺมฏานโต๓  อวเสเสสุ  พุทฺธานุสฺสติอาทีสุ  
อฏสุ  ส ฺาววตฺถาเนสุ  จาติ  ทสสุ  กมฺมฏาเนสุ  ฯ  ปรกิมฺม  
กตฺวาติ  โส  ภควา  อิติป  อรห  อิติป  สมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทินา  
วุตฺตวิธาเนน  ปรกิมฺม  กตฺวา  ฯ  สาธกุมุคฺคหิเตติ  พุทฺธาทิคุเณ  
นินฺนโปณปพฺภาร  จิตฺตตาวเสน  สุฏ ุ  อุคฺคหิเต  ฯ  ปรกิมฺม ฺจ  
สมาธิยตีติ  ปริกมฺมภาวนา  สมาหิตา  นิปฺผชชฺติ  ฯ  อุปจาโร  จ  
อุปฺปชฺชตีติ นีวรณาทีนิ วิกฺขมฺเภนฺโต อุปจารสมาธิ จ อุปฺปชฺชติ ฯ  
                จตฺตาฬีสกมฺมฏานนโย ฯ  
๑. สี. ม. ปทหโตติ ฯ  ๒. สี. ม. กโรนฺตสฺส ฯ  ๓. สี. ม. กสิณาทีหิ สห  
อปฺปนาวห... ฯ   
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        อภิ ฺาวเสน  ปวตฺตมานนฺติ  อภิ  วิเสสโต  ชานนตฺเถน  
อภิ ฺาสงฺขาตอิทฺธิวิธาทิป ฺจโลกิยาภิ ฺาวเสน  ปวตฺตมาน  ฯ  
อภิ ฺาปาทก  ฯเปฯ  วุฏหิตฺวาติ  กสิณานุโลมาทีหิ๑  จุทฺทสากาเรหิ  
จิตฺต  ปริทเมตฺวา  อภินีหารกฺขม  กตฺวา  อุเปกฺเขกคฺคตาโยคโต  
อนุรูปตฺตา  จ  รูปาวจรป ฺจมชฺฌานเมว  อภิ ฺาน  ปาทกมธิฏาน- 
ภูต ปวาทิกสิณารมฺมณ  ป ฺจมชฺฌาน  ต  สมาปชชฺิตฺวา  ตโต  
วุฏาย  ฯ  อธิฏเยฺยาทิกมาวชฺชิตฺวาติ  อิทฺธิวิธาณสฺส ปริกมมฺ- 
กาเล  อธิฏาตพฺพ  วิกุพฺพนีย  สตาทิก  รูปาทิก๒ ทิพฺพโสตสฺส  
ปริกมฺมกาเล  ถูลสุขุมเภท  สทฺท  เจโตปริยาณสฺส  ปรกิมฺมกาเล  
ปรสฺส  หทยคตวณฺณทสฺสเนน  สราคาทิเภท จิตฺต ปุพฺเพนิวาสา- 
นุสฺสติาณสฺส ปริกมฺมสมเย  ปุริมภเว๓  จุติจิตฺตาทิเภท  ปุพฺเพ- 
นิวุฏกฺขนฺธ ทิพฺพจกฺขุสฺส  ปรกิมฺมสมเย  โอภาสผริตฏานคต  รูป  
วา  อาวชฺชิตฺวา  ฯ  ปริกมมฺ  กโรนฺตสฺสาติ  สต  โหมิ  สต๔ โหมีติ- 
อาทินา  ปริกมฺม  กโรนฺตสฺส  ฯ  รูปาทีสูติ  ปริกมมฺวิสยภูเตสุ รูป- 
ปาทกชฺฌานสทฺทปรจิตฺตปุพฺเพนิวุฏกฺขนฺธาทิเภเทสุ อารมฺมเณสุ ฯ  
        เอตฺถ  หิ  อิทฺธิวิธาณสฺส  ตาว  ปาทกชฺฌาน  กาโย  
รูปาทิอธิฏาเน  รูปาทีนิ  จาติ  ฉ  อาลมฺพนานิ  ฯ  ตตฺถ  ปาทกชฺฌาน  
อตีตเมว  กาโย  ปจฺจุปฺปนฺโน  อิตร  ปจฺจุปฺปนฺนมนาคต  วา  ฯ  
ทิพฺพโสตสฺส  ปน  สทฺโทเยว  ฯ  โส  จ  โข  ปจฺจุปฺปนฺโน  ฯ ปรจิตฺต- 
๑. กสิณานุโลมตาทีหีติป อตฺถิ ฯ  ๒. โกมารรูปาทิกนฺติป อตฺถิ ฯ  ๓. สี. ม.  
ปุริมภเวสุ ฯ  ๔. สี. ม. สหสฺส ฯ   
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วิชานนาย  ปน  อตีเต สตฺตทิวเสสุ อนาคเต สตฺตทิวเสสุ จ ปวตฺต  
ปริตฺตาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ติกาลิก  จิตฺตเมว  อารมฺมณ  โหตีติ มหา- 
อฏกถาจริยา  ฯ  สงฺคหการา  ปน  จตฺตาโร  ขนฺธาติป  วทนฺติ ฯ  
กถ  ปนสฺส๑  ปจฺจุปฺปนฺนจิตฺตาลมฺพนตา  นนุ  อาวชฺชนาย  คหิตเมว  
สตฺตทิวเส๒  อิทฺธิจิตฺตสฺส  อารมฺมณ  โหติ  อาวชฺชนาย  [๓] ปจฺจุปฺปนฺน- 
จิตฺตาลมฺพน  กตฺวา  นิรชุฌฺมานาย  ตสมกาลเมว ปรสฺส จิตฺตมฺป  
นิรุชฺฌตีติ  อาวชฺชนชวนาน  กาลวเสน  เอการมฺมณตา  น  สิยา  
มคฺคผลวีถิโต  อ ฺตฺถ  จ  ชวนาวชฺชนาน  กถ ฺจิ๔  นานารมฺมณตา  
น  อธิปฺเปตาติ  ฯ  อฏกถายนฺตาว  สนฺตติอทฺธานปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพนตา  
โยชิตา  ฯ  อานนฺทาจริโย  ปน  ภณติ  ปาทกชฺฌานโต  วุฏาย  
ปจฺจุปฺปนฺนาทิวิภาค  อกตฺวา  เกวล  อิมสฺส  จิตฺต  ชานามิจฺเจว  
ปริกมฺม  กตฺวา  ปุนป  ปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย อวิเสเสเนว  
จิตฺต  อาวชฺเชตฺวา  ติณฺณ  จตุนฺน  วา  ปริกมฺมานมนนฺตร  
เจโตปริยาเณน  ปรสฺส  จิตฺต  ปฏิวิชฌฺติ  รูป  วิย  ทิพฺพจกฺขุนา  
ปจฺฉา  กามาวจรจิตฺเตน  สราคาทิววตฺถาน  กโรติ  นีลาทิววตฺถาน  
วิย  ตานิ  จ  สพฺพานิ  อภิมุขีภูตจิตฺตาลมฺพนาเนว  อนิฏเว  
าเน  จ  นานาลมฺพนตาโทโส  นตฺถ ิ อภินฺนาการปฺปวตฺติโตติ  ฯ  
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส  ปุพฺเพนิวุฏกฺขนฺธา  ขนฺธปฺปฏิพทฺธานิ  จ  
นามโคตฺตานิ  จ  นิพฺพาน ฺจ  อารมฺมณ  โหติ  ทพฺิพจกฺขุสฺส  ปน  
รูปเมว  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  ฯ  อยเมเตส  อารมฺมณวิภาโค  ฯ ยถา- 
รหมปฺเปตีติ ตตปริกมฺมานุรูปโต อปฺเปติ ฯ  
๑. ปนสฺสา อิติป อตฺถิ ฯ  ๒. สพฺพตฺถ โปตฺถเกสุ เยภยฺุเยน สตฺตทิวเสติ นตฺถิ ฯ  
๓. โปตฺถเกสุ จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๔. สี. ม. กถ ฺจ ฯ   
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        อิทานิ  อารมฺมณาน  เภเทเนว  อภิ ฺาน  เภท  ทสฺเสตุ  
อิทฺธิวิธาติอาทิมาห  ฯ  อธิฏานาทิ  อิทฺธิปฺปเภโท เอติสฺสาติ อิทฺธิว- 
 ิธา ฯ ทิพฺพาน  โสตสทิสตาย  ทิพฺพวิหารสนฺนิสฺสยตาย๑  จ  ทพฺิพ ฺจ  
ต  โสต ฺจาติ  ทิพฺพโสต  ฯ  ปเรส  จิตฺต  วิ ฺายติ  เอตายาติ  
ปรจิตฺตวิชานนา  ฯ  อตฺตโน สนฺตาเน วุฏวเสน เจว โคจรนิวาสน- 
วเสน จ  ปุพฺเพ  อตีตภเวสุ  ขนฺธาทีน  อนุสฺสรณ  ปพฺุเพนิวาสานุสฺสติ  ฯ  
วุตฺตนเยน  ทิพฺพ ฺจ  ต  จกฺขุ ฺจาติ  ทิพฺพจกฺขุ  ฯ  จุตูปปาต- 
าณนฺติ ปน  ทิพฺพจกฺขุเมว  วุจฺจติ  ฯ  ยถากมฺโมปคาณอนาคต- 
สาณานิป ทิพฺพจกฺขุวเสเนว  อิชฺฌนฺติ  ฯ  น  หิ  เตส  วิสุ  
ปริกมฺม  อตฺถิ  ฯ  ตตฺถ  อนาคตสาณสฺส  ตาว  อนาคเต  สตฺตทิวสโต  
ปร  ปวตตนกจิตฺตเจตสิก  ทุติยทิวสโต  ปฏาย  ปวตฺตนก ฺจ  
ยงฺกิ ฺจิ  อารมฺมณ  โหติ  ฯ  ต ฺหิ  สวิสเย  สพฺพ ฺ ุตาณ- 
คติกนฺติ วุตฺต  ฯ  ยถากมฺโมปคาณสฺส  ปน  กุสลากุสลสงฺขาตา  
เจตนา  จตฺตาโรป  วา  ขนฺธา  อารมฺมณนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  โคจรวเสน  
เภโท โคจรเภโท ฯ  
                  สมถกมฺมฏานนโย ฯ  
        อนิจฺจาทิวเสน  วิวิธากาเรน  ปสฺสตีติ  วิปสฺสนา อนิจฺจา- 
นุปสฺสนาทิกา  ภาวนาป ฺา  ฯ  ตสฺสา  กมฺมฏาน  สาเยว  วา  
กมฺมฏานนฺติ  วิปสฺสนากมฺมฏาน  ฯ  ตสฺมึ  ฯ  สตฺตวิเธน วิสุทฺธิ- 
สงฺคโหติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        อนิจฺจตาเยว  ลกฺขณ  ลกฺขิตพฺพ  ลกฺขิยติ  อเนนาติ  วา  
๑. สี. ม....สนฺนิสฺสิตตาย ฯ   
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อนิจฺจลกฺขณ  ฯ  อุทยวยปฏิปฬนสงฺขาตทุกฺขภาโวเยว  ลกฺขณนฺติ  
ทุกฺขลกฺขณ  ฯ  ปรปริกปปฺตสฺส  อตฺตโน  จ  อภาโว  อนตฺตตา  ฯ  
ตเทว  ลกฺขณนฺติ  อนตฺตลกฺขณ  ฯ  ติณฺณ  ลกฺขณาน  อนุปสฺสนา  
อนิจฺจานุปสฺสนาทิกา ฯ  
        ขนฺธาทีน  กลาปโต  สมฺมสนวสปฺปวตฺต  าณ  สมฺมสนาณ  ฯ  
อุปฺปาทภงฺคานุปสฺสนาวสปฺปวตฺต  าณ  อุทยพฺพยาณ  ฯ  อุทย  
มุ ฺจิตฺวา  วเย  ปวตฺต  าณ  ภงฺคาณ  ฯ  สงฺขาราน  ภยโต  
อนุปสฺสนาวเสน  ปวตฺต  าณ  ภยาณ  ฯ  ทิฏภยาน  อาทีนวโต  
เปกฺขนวเสน  ปวตฺต  าณ  อาทีนวาณ  ฯ  ทฏิาทีนเวสุ นิพฺพินฺทน- 
วสปฺปวตฺต  าณ  นิพฺเพทาณ๑  ฯ  นิพฺพินฺทิตฺวา  สงฺขาเรหิ  
มุ ฺจิตุกมฺยตาวเสน  ปวตฺต  าณ  มุ ฺจิตุกมฺยตาาณ  ฯ  มุ ฺจนสฺส  
อุปายสมฺปฏิปาทนตฺถ  ปนุ  สงฺขาราน  ปริคฺคหวสปฺปวตฺต  าณ  
ปฏิสงฺขาาณ  ฯ  ปฏิสงฺขาตธมฺเมสุ  ภยนนฺทิวิวชฺชนวเสน อชฌฺุ- 
เปกฺขิตฺวา  ปวตฺต  าณ  สงฺขารุเปกฺขาาณ  ฯ  ปรุิมาน  นวนฺน  
กิจฺจนิปฺผตฺติยา  อุปริ  จ  สตฺตตฺตึสาย  โพธิปกฺขิยธมฺมาน  อนุกลุ  
าณ อนุโลมาณ ฯ  
        อตฺตสุ ฺตาย  สุ ฺโต  ส ฺโชนาทีหิ  วิมุ ฺจนตฺเถน  
วิโมกฺโข  ฯ  นิจฺจนิมิตฺตาทิโน  อภาวโต  อนิมิตฺโต  ฯ  ปณิหิตสฺส  
ตณฺหาปณิธิสฺส อภาวโต อปฺปณิหิโต ฯ  
        โย  น  ปาติ  ต  ปาตึ โมกฺเขติ อปายาทีหิ ทุกฺเขหีติ ปาฏิโมกขฺ ฯ  
ตเทว  กายทุจฺจริตาทีหิ  สวรณโต  สวโร  สโมธาโนปธานตฺเถน๒  
๑. สี. ม. นิพฺพทิาาณ ฯ  ๒. สมาธาโนปธานตฺเถนาติป ทิสฺสติ ฯ   
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สีล ฺจาติ  ปาฏิโมกฺขสวรสีล  ฯ  มนจฺฉฏาน  อินฺทฺริยาน  รูปาทีสุ  
สวรณวเสน  ปวตฺต  สีล  อินฺทฺริยสวรสีล  ฯ  มิจฺฉาชีววิวชฺชเนน  
อาชีวสฺส  ปริสุทฺธิวสปฺปวตฺต  สีล  อาชีวปาริสุทฺธิสีล  ฯ  ปจฺจเย  
สนฺนิสฺสิต  เตส  อิทมตฺถกิตาย  ปจฺจเวกฺขณสีล  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล  ฯ  
จตุพฺพิธตฺตา  เทสนาสวรปริเยฏ ิปจฺจเวกฺขณวเสน  ปริสุทฺธตฺตา  จ  
จตุปาริสุทฺธิสีล ฯ  
        จิตฺตวิสุทฺธิ  นาม  จิตฺตสฺส  วินีวรณภาวาปาทนวเสน  วิโสธนโต  
จิตฺตสีเสน  นิทฺทิฏตฺตา  วิสุทฺธตฺตา  จาติ  วา  กตฺวา  ฯ  ธมฺมาน  
สาม ฺสภาโว  ลกฺขณ  กิจฺจสมฺปตฺติโย  รโส  อุปฏานากาโร  
ผล ฺจ  ปจฺจุปฏานนฺติ  เอว  วุตฺตาน  ลกฺขณาทีน  ผุสนลกฺขโณ  
ผสฺโส  กกฺขลลกฺขณา  ปวีติอาทินา  วิตฺถารโต  นมนลกฺขณ  
นาม  รุปฺปนลกฺขณ  รูปนติฺอาทินา  สงฺเขปโต  จ  ปริคฺคโห  
ปจฺจตฺตลกฺขณาทิวเสน  ปริจฺฉิชฺช  คหณ  ทุกฺขสจฺจววตฺถาน ทิฏ ิ- 
วิสุทฺธิ  นาม  นามรูปโต  อ ฺโ  อตฺตา  นาม  นตฺถติี  ทสฺสนโต  
ทิฏ ิ จ อตฺตทิฏ ิมลวิโสธนโต วิสุทฺธิ จาติ กตฺวา ฯ  
        ปจฺจยปริคฺคโหติ  นามรูป ฺจ๑  ปฏิสนฺธิย  ตาว อวิชฺชาตณฺหา- 
อุปาทานกมฺมเหตุวเสน  นิพฺพตฺตติ  ปวตฺติย ฺจ  รปู กมฺมจิตฺต- 
อุตุอาหารปจฺจยวเสน  นาม ฺจ  จกฺขุรูปาทินิสฺสยารมฺมณาทิ-  
ปจฺจยวเสน  วิเสสโต  จ  โยนิโสมนสิการาทิจตุกฺกสมฺปตฺติยา  
กุสล  ตพฺพิปริยาเยน  อกสุล  กุสลากสุลวเสน  วิปาโก  ภวงฺคาทิวเสน  
อาวชฺชน  ขีณาสวสนฺตานวเสน  กฺริยาชวน ฺจ๒  อุปฺปชฺชตีติ  
๑. สี. ม. นาม ฺจ รูป ฺจ ฯ  ๒. สี. ม. กฺริยาชวน อาวชฺชน ฺจ ฯ   
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เอว  สาธารณาสาธารณวเสน  ตีสุ  อทฺธาสุ  นามรูปปฺปวตฺติยา  
ปจฺจกฺขาทิสิทฺธสฺส  กมฺมาทิปจฺจยสฺส  ปริคฺคหณ  สมุทยสจฺจววตฺถาน  
กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ  นาม  อโหสึ  น ุ โข  อหมตีตมทฺธานนฺติอาทิกาย  
โสฬสวิธาย  สตฺถริ  กงฺขาติอาทิกาย  อฏวิธาย  จ  กงฺขาย  
วิตรณโต  อติกฺกมนโต  กงฺขาวิตรณา  อเห๑ตุวิสมเหตุทิฏ ิมล- 
วิโสธนโต วิสุทฺธิ จาติ กตฺวา ฯ  
        ตโต  ปจฺจยปริคฺคหโต  ปร  ตถา  ปริคฺคหิเตสุ ปจฺจตฺต- 
ลกฺขณาทิววตฺถานวเสน  ปจฺจยววตฺถานวเสน  จ  ปริคฺคหิเตสุ โลกุตฺตร- 
วชฺเชสุ  ติภูมปิริยาปนฺเนสุ  นามรูเปสุ  อตีตาทิเภทภินฺเนสุ ขนฺธาทิ- 
นยมารพฺภ ป ฺจกฺขนฺธฉทฺวารฉฬารมฺมณฉทฺวารปฺปวตฺตธมฺมาทิ- 
วเสน อาคต  ขนฺธาทินยมารพฺภ  กลาปวเสน  ปณฺฑวเสน  สงฺขิปตฺวา  
ย  อตีเต  ชาต  รูป  ต  อตีเตเยว  นิรุทฺธ  ย  อนาคเต ภวิสฺสติ๒  
รูป  ตมฺป  ตตฺเถว  นิรชฺุฌสิฺสติ  ย  ปจฺจุปฺปนฺน  ต  อนาคต  อปฺปตฺวา  
เอตฺเถว  นิรุชฺฌิสฺสติ๓ ตถา อชฺฌตฺตพหิทฺธาสุขุมโอฬาริกหีน- 
ปณีตรูปาทโย ตสฺมา  อนจฺิจ  อตฺตาทิวเสน  น  อิจฺฉิตพฺพ๔  อนุป- 
คนฺตพฺพ ขยตฺเถน  ขยคมนโต  ทุกฺข  ภยตฺเถน  ภยกรณโต  อนตฺตา  
อสารกตฺเถน  อตฺตสาราทิอภาเวนาติ  จ  จกฺขุ  อนิจฺจ  ฯเปฯ  
มโน  รูป  ฯเปฯ  ธมฺมา  จกฺขุวิ ฺาณ  ฯเปฯ  มโนวิ ฺาณ  
อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  อาทินา อตีตาทิอทฺธานวเสน อตีตาทิ- 
สนฺตานวเสน อตีตาทิกฺขณวเสน  จ  สมฺมสนาเณน  หุตฺวาอภาวอุท- 
ยพฺพย- ปฏิปฬนอวสวตฺตนาการสงฺขาตลกฺขณตฺตยสมฺมสนวสปฺปวตฺเตน  
๑. สี. ม. อเหตฺก... ฯ  ๒. สี. ภาวีรูป. ม. ภาวิต ฯ  ๓. สี. ม. นิรุชฺฌติ ฯ ๔. สี. ม.  
น อิจฺจ ฯ ฉฏปริจฺเฉทวณณฺนายมฺป นจิฺจธุวสภาเวน น อิจฺจ...อนิจฺจนฺติ วุตฺต ฯ   
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กลาปสมฺมสนาเณน  ลกฺขณตฺตย  สมฺมสนฺตสฺส  ปริมชฺชนฺตสฺส  
สมฺมสนาเณ  ปน  อุปฺปนฺเน  ปุน  เตเสฺวว  สงฺขาเรสุ  อวิชฺชา- 
สมุทยา  รูปสมุทโย  ตณฺหากมฺมอาหารสมทยา  รปูสมุทโย  ตถา  
อวิชฺชานิโรธา  รูปนิโรโธ  ตณฺหากมฺมอาหารนิโรธา  รูปนิโรโธติ  
เอว  รูปกฺขนฺเธ  เวทนาส ฺาสงฺขารกฺขนฺเธสุป  อาหาร  อปเนตฺวา  
ผสฺสสมุทยา  ผสฺสนิโรธาติ  จ  เอว  ผสฺส  ปกฺขิปตฺวา  วิ ฺาณกฺขนฺเธ  
นามรูปสมุทยา  นามรูปนโิรธาติ  นามรูป  ปกฺขิปตฺวา  ปจฺจยสมุทย- 
วเสน ปจฺจยนิโรธวเสน  จ  ปจฺจเย  อนามสิตฺวา  ปจฺจุปฺปนฺนกฺขเณสุ  
นิพฺพตฺติลกฺขณมตฺตสฺส  วิปริณามลกฺขณมตฺตสฺส  จ  ทสฺสเนน ขณ- 
วเสน  จาติ  เอเกกสฺมึ  ขนฺเธ  ปจฺจยวเสน จตุธา ขณวเสน เอกธา  
จาติ  ป ฺจธา  อุทย  ป ฺจธา  วยนฺติ  ทสทสอุทยพฺพยทสฺสนวเสน  
สมป ฺาสากาเรหิ  อุทยพฺพยาเณน  อุทยพฺพย  สมนุปสฺสนฺตสฺส  
อารทฺธวิปสฺสกสฺส  โยคิโน  วิปสฺสนาจิตฺตสมุฏาโน  สรีรโต  
นิจฺฉรณาโลกสงฺขาโต  โอภาโส  วิปสฺสนาจิตฺตสหชาตา ขุทฺทกาทิ- 
ป ฺจวิธา  ปติ  ตถา  กายจิตฺตทรถวูปสมนลกฺขณา  กายจิตฺตวเสน  
ทุวิธา  ปสฺสทฺธิ  พลวสทธฺินฺทฺริยสงฺขาโต  อธิโมกโฺข สมฺมปฺปธาน 
กิจฺจสาธโก  วิริยสมฺโพชฌฺงฺคสงฺขาโต  ปคฺคโห  อติปณีต  สุข  
อินฺทวิสฏวชิรสทิส  ติลกฺขณวิปสฺสนาภูต  าณ  สติปฏานภูตา  
จิรกตาทิอนุสฺสรณสมตฺถา อุปฏานสงฺขาตา สติ สมฺมปฺปวตฺต- 
วิปสฺสนาสหชาตา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคภูตา ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา  
มโนทฺวาเร  อาวชฺชนุเปกฺขา  จาติ  ทุวิธาป  อุเปกฺขาติ๑ โอภาสาทีสุ  
๑. สพฺพตฺถ โปตฺถเกสุ เยภยุเฺยน อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ   
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นวสุ  อุปฺปนเฺนสุ  น  วต  เม  อิโต  ปุพฺเพ  เอวรูโป  โอภาโส  
อุปฺปนฺนปุพฺโพติอาทินา  นเยน  ตตฺถ  อาลย  กรุุมานา  สุขุมตณฺหา  
รูปนิกนฺติ  จาติ  โอภาสาทีสุ  ทสส ุ วิปสฺสนูปกิเลเสสุ  อุปฺปนฺเนสุ  
น  วต  เม  เอวรูปา  โอภาสาทโย  อุปปฺนฺนปุพฺพา  อทฺธา มคฺคปฺ- 
ปตฺโตสฺมิ  ผลปฺปตฺโตสฺมีติ  อคฺคเหตฺวา  อิเม  โอภาสาทโย ตณฺหา- 
มานวตฺถุตาย  น  มคฺโค  อถโข  วิปสฺสนาอุปกิเลสา  เอว ตพฺพิ- 
นิมุตฺต  ปน  วีถิปฏิปนฺน  วิปสฺสนาาณ  มคฺโคติ  เอว  มคฺคลกขฺณสฺส  
ววตฺถาน  นิจฺฉยน  มคฺคามคฺคสฺส  ชานนโต  ทสฺสนโต  อมคฺเค  
มคฺคส ฺาวิโสธนโต จ มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ นาม ฯ  
        ยาวานุโลมาติ  ยาว  สจฺจานุโลมาณา  ฯ  นว วิปสฺสนา- 
าณานีติ  ขนฺธาน  อุทย ฺจ  วย ฺจ  ชานนก  อุทยพฺพยาณ อุทย  
มุ ฺจิตฺวา๑  ภงฺคมตฺตานุเปกฺข  ภงฺคาณ  ภงฺควเสน  อุปฏ ิตาน  
สีหาทีน  วิย  ภายิตพฺพาการานุเปกฺขก  ภยาณ  ตถานุเปกฺขิตาน  
อาทิตฺตฆรสฺส  วิย  อาทีนวาการานุเปกฺขก  อาทีนวาณ ทิฏา- 
ทีนเวสุ  นิพฺพินฺทนวเสน ปวตฺต นิพฺเพทาณ ชาลาทิโต มจฺฉาทิโก๒  
วิย  เตหิ  เตหิ  เตภูมิกธมฺเมหิ  มุ ฺจิตุกมฺยตาวเสน  ปวตฺต มุ ฺจิตุ- 
กมฺยตาาณ  มุ ฺจนุปายสมฺปาทนตฺถ  ทฏิาทีนเวสุป  สมุทฺทสกุณี๓  
วิย  ปุนปฺปุน  สมฺมสนวสปฺปวตฺต  ปฏสิงฺขานุปสฺสนาาณ จตฺต- 
ภริโย  ปุรโิส วิย ทิฏาทนีเวสุ เตสุ สงฺขาเรสุ อุเปกฺขนาการปฺปวตฺต  
สงฺขารุเปกฺขาาณ  อนิจฺจาทิลกฺขณวิสยตาย  เหฏา  ปวตฺตาน  
อฏนฺน  วิปสฺสนาาณาน  อุทฺธ  มคฺคกฺขเณ  อธิคนฺตพฺพาน สตฺต- 
๑. ม. มุจฺจิตวฺา ฯ  ๒. สี. ม. มจฺฉาทิกา ฯ  ๓. สมุทฺทสกุณี สมุทฺเท คจฺฉนฺตี  
กากีติ โยชนา ฯ อ ฺตฺถ ปเนสา ทิสากาโกติ วุจจฺติ ฯ   
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ตึสโพธิปกฺขิยธมฺมาน ฺจ  อนุโลมโต  มคฺควีถิย  โคตฺรภูโต  ปุพฺเพ  
ปวตฺต  สจฺจานุโลมิกาณสงฺขาต  นวม  อนุโลมาณนฺติ  อิมานิ  
นว  าณานิ  าณทสฺสนวิสุทฺธิยา  ปฏิปทาภาวโต  ติลกฺขณ- 
ชานนตฺเถน ปจฺจกฺขโต  ทสฺสนตฺเถน  ปฏิปกฺขโต  วิสุทฺธตฺตา  จ  
ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ นาม ฯ  
                             ฉวิสุทฺธินโย ฯ  
        วิปสฺสนาย  ปริปาโก  สงฺขารุเปกฺขาาณ  ต  อาคมฺม  ปฏจฺิจ  ฯ  
อิทานิ  อปฺปนา  อุปฺปชฺชสิฺสตีติ  อิทานิ  อปฺปนาสงขาโต  โลกตฺุตรมคฺโค  
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  วตฺตพฺพกฺขเณ  ฯ  ยงฺกิ ฺจีติ  สงฺขารุเปกฺขาย  
คหิเตสุ  ตีสุ  เอก  ยงฺกิ ฺจิ  ฯ  วิปสฺสนาย  มตฺถกปฺปตฺติยา  สิขปฺปตฺตา  
อนุโลมาณสหิตาย  สานุโลมา  ฯ  สา  เอว  สงฺขาเรสุ  อุทาสีนตฺตา  
สงฺขารุเปกฺขา  ยถานุรูป  อปายาทิโต  สงฺขารนิมิตฺตโต  จ  วุฏหนโต  
วุฏานสงฺขาต  มคฺค  คจฺฉตีติ  วุฏานคามินี  ฯ  อภิสมฺโภนฺตนฺติ  
ปาปุณนฺต  ฯ  ปรชิานนฺโตติ  เอตฺตก  ทุกฺข  น  อิโต  อูนาธิกนฺติ  
ปริจฺฉิชฺช  ชานนฺโต  ฯ  สจฺฉิกโรนฺโตติ  อารมฺมณกรณวเสน  
ปจฺจกฺข  กโรนฺโต  ฯ  มคฺคสจฺจภาวนาวเสนาติ  มคฺคสจฺจสงฺขาตสฺส  
สมฺปยุตฺตมคฺคงฺคสงฺขาตสฺส  จตุตฺถสจฺจสฺส  สหชาตาทิปจฺจโย  หุตฺวา  
วฑฺฒนวเสน  ฯ  เอกสฺเสว  าณสฺส  จตุกิจฺจสาธน  ปทีปาทีน  
วฏฏิฑาหาทิจตุกิจฺจทสฺสนโต  โย  ภิกขฺเว  ทุกฺข  ปสฺสตีติอาทิ- 
อาคมโต จ สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ   
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        เทฺว  ตีณิ  ผลจิตฺตานิ  ปวตฺติตฺวาติ  มคฺคุปฺปตฺติยา  อนุรูปโต  
เทฺว  วา  ตีณิ  วา  ผลจิตฺตานิ อปนีตคฺคิมฺหิ าเน อุณฺหตฺต- 
นิพฺพาปนตฺถาย ฆเฏหิ  อภิส ฺจิยมานมุทก  วิย  สมุจฺฉินฺเน  กิเลเสป  
สนฺตาเน  ทรถปฏิปฺปสฺสมฺภกานิ  หุตฺวา  ปวตฺติตฺวา  ฯ  เตส  ปวตฺติยาติ  
วุตฺต  โหติ  ฯ  ปจฺจเวกฺขณาณานีติ  มคฺคผลาทิวิสยานิ กามา- 
วจราณานิ ยานิ สนฺธาย วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหตีติ วุตฺต ฯ  
        อิทานิ  ปจฺจเวกฺขณาย  ภูมึ  ทสฺเสตุ  มคฺค  ผล ฺจาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อิมินาห๑  มคฺเคนาคโตติ  มคฺค ฺจ  ปจฺจเวกฺขติ  ฯ  
ตโต  อย  นาม  เม  อานิสโส  ลทฺโธติ  ตสฺส  ผล  ฯ  ตโต  
อย  นาม  เม  ธมฺโม  อารมฺมณโต  สจฺฉิกโตติ  นิพฺพาน ฺจ  
ปณฺฑิโต  ปจฺจเวกฺขติ  ฯ  ตโต  อิเม  นาม  เม  กิเลสา  ปหีนาติ  
ปหีนกิเลเส  ฯ  อิเม  นาม  อวสิฏาติ  อวสิฏกิเลเส  ฯ ปจฺจเวกฺขติ  
วา  น  วาติ  โกจิ  เสกฺโข  ปจฺจเวกฺขติ  โกจิ  น  ปจฺจเวกฺขติ  ฯ  
ตตฺถ กามาวจโรติ๒ อธิปฺปาโย ฯ  
        ตถาหิ  มหานามสกฺโย  โก  ส ุ นาม  เม  ภนฺเต  ธมฺโม  
อชฺฌตฺต  อปปฺหีโนติ๓  อปฺปหีเน  กิเลเส  ปุจฺฉิ  ฯ  อรหโต  ปน  
อวสิฏกิเลสปจฺจเวกฺขณ  นตฺถิ  สพฺพกเิลสาน  ปหนีตฺตา  ฯ  ตสฺมา  
ติณฺณ  เสกฺขาน  ปณฺณรส  อรหโต จตฺตารีติ เอกูนวีสติปจฺจเวกฺขณ- 
าณานีติ ทฏพฺพ  ฯ  ฉพฺพิสุทฺธิกฺกเมนาติ  สีลจิตฺตวิสุทฺธิวเสน  
มูลภูตาน  ทวิฺนฺน  ทิฏ ิวิสุทฺธิอาทีน  วเสน  สรีรภูตาน  จตุนฺนนฺติ  
๑. สี. ม. อิมินา วตาห ฯ  ๒. สี. ม. กามจาโร ฯ  ๓. ม. มู. ๑๒/๑๗๙ ฯ   
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เอตาส  ฉนฺน  วิสุทฺธีน  กเมน  ฯ  จตุนฺน  สจฺจาน  ชานนโต  
ปจฺจเวกฺขณกรณโต๑  กิเลสมเลหิ  วิสทฺุธตฺตา  จ  าณทสฺสนวิสุทฺธิ  
นาม ฯ เอตฺถาติ วิปสฺสนากมฺมฏาเน ฯ  
                  สตฺตวิสุทฺธินิทฺเทโส ฯ  
        ตตฺถาติ  ตสฺมึ  อุทฺเทเส  ฯ  สงฺขาเรสุ  โย  อตฺตาภินิเวโส  
กมฺมสฺส  การโก  ผลสฺส  จ  เวทโก  เอโส  เม  อตฺตาติ  เอว  
อภินิเวโส  ทฬฺหคฺคาโห  ต  มุ ฺจนฺตี  อนตฺตาติ  ปวตฺตา  อนุปสฺสนาว  
อตฺตสุ ฺตาการานุปสฺสนโต  สุ ฺตานุปสฺสนา  นาม  วิโมกขฺมุข  
ปฏิปกฺขโต  วิมุตฺติวเสน  วิโมกฺขสงฺขาตสฺส  โลกุตฺตรมคฺคผลสฺส  ทฺวาร  
โหติ  ฯ  สงฺขาเรสุ  อนิจฺจนฺติ  ปวตฺตา  อนุปสฺสนา  อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติ  
ปวตฺต  ส ฺาจิตฺตทิฏ ิวิปลฺลาสสงฺขาต  วิปลฺลาสนิมิตฺต  มุ ฺจนฺตี  
ปชหนฺตี  วิปลฺลาสนิมิตฺตรหิตาการานุปสฺสนโต  อนิมิตฺตานุปสฺสนา  นาม  
วิโมกฺขมุข  โหตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ทกฺุขนฺติ  ปวตฺตา อนุปสฺสนา สงฺขาเรสุ  
เอต  มม  เอต  สุขนฺติอาทินา  นเยน  ปวตฺต  กาม  ภวตณฺหาสงฺขาต  
ตณฺหาปณิธึ  ตณฺหาปตฺถน  มุ ฺจนฺตี  ทุกฺขาการทสฺสเนน  ปริจฺจชนฺตี  
ปณิธิรหิตาการานุปสฺสนโต อปฺปณิหิตานุปสฺสนา นาม ฯ  
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  เอตาส  ติสฺสนฺน  เอตานิ  ตีณิ  นามานิ  
ตสฺมา  ยทิ  วุฏานคามินีวิปสฺสนา  อนตฺตโต  วิปสฺสติ  ฯ  มคฺโค  
สุ ฺโต  นาม  วิโมกโฺข  โหติ  อาคมนวเสน  ลทธฺนามตฺตา  ฯ  
๑. กตฺถจิ ปจฺจกฺขกรณโตติ ทิสฺสติ ฯ   
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วิปสฺสนาคมนวเสนาติ  วิปสฺสนาสงฺขาตาคมนวเสน  ฯ  อาคจฺฉติ  เอเตน  
มคฺโค  ผล ฺจาติ  วิปสฺสนามคฺโค  อิธาคมน  นาม  ฯ  ยถาวุตฺตนเยนาติ  
ปุพฺเพ  วุตฺตานตฺตานุปสฺสนาทิวเสน  ฯ  ยถาสก  ผลมุปฺปชฺชมานา- 
นมฺปติ ยถาลทฺธมคฺคสฺส  ผลภูต  อตฺตโน  อตฺตโน  ผล  อุปฺปชชฺมานมฺป  
มคฺคาคมนวเสน  อลภิตฺวา  วิปสฺสนาคมนวเสเนว  ตีณิ  นามานิ  ลภติ  
ตทา  มคฺคปฺปวตฺติอภาเวน  ตสฺส  ทฺวารภาวาโยคโต ฯ อาลมฺพน- 
วเสนาติ สพฺพสงฺขารสุ ฺตฺตา  สงฺขารนิมิตฺตรหิตตฺตา  ตณฺหาปณิธิ- 
รหิตตฺตา จ  สุ ฺตานิมิตฺตปฺปณิหิตนามวนฺต  นิพฺพาน  อารพฺภ  
ปวตฺตตฺตา  ตสฺส  วเสน  ฯ  สรสวเสนาติ  ราคาทิสุ ฺตฺตา รูป- 
นิมิตฺตาทิอารมฺมณรหิตตฺตา  กิเลสปณิธิรหิตตฺตา  อตฺตโน  คุณวเสน  ฯ  
สพฺพตฺถาปติ  มคฺควีถิย  ผลสมาปตฺติวีถิย ฺจ  ฯ  สพฺเพสมฺปติ  
มคฺคสฺส ผลสฺสป ฯ  
        สตฺตกฺขตฺตุ  สตฺต  วาเร๑  กามสุคติย  ปฏิสนฺธิคฺคหณ  ปรม  
เอตสฺสาติ  สตฺตกฺขตฺตุปรโม  ฯ  น  ปน  อฏมาทิกามภวงฺคามีติ๒  
อธิปฺปาโย  ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต  น  เต  ภว  อฏมมาทิยนฺตีติ  ฯ  
รูปารูปสุคติภว  ปน  สตฺตวารโต  ปรมฺป  คจฺฉตีติ  อาจริยา  ฯ ราค- 
โทสโมหานนฺติ  โมหคฺคหณ  ราคโทเสกฏโมห  สนฺธายาติ ทฏพฺพ ฯ  
ขีณา  จตฺตาโร  อาสวา  เอตสฺสาติ  ขีณาสโว  ฯ  ทกขิฺณารเหสุ  
อคฺคตฺตา อคฺคทกฺขิเณยฺโย ฯ  
        สพฺเพสมฺปติ  จตุนฺนมฺป  อริยปุคฺคลาน  ฯ  จิตฺตเจตสิกาน  
อปฺปวตฺติสงฺขาตสฺส  นิโรธสฺส  สมาปตฺติ  นิโรธสมาปตฺติ  ทิฏเว  
๑. สี. ม. สตฺตสุ วาเรสุ ฯ  ๒. ม. อฏมการามิติ ฯ   
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ธมฺเม  จิตฺตนิโรธ  ปตฺวา  วิหรณ  ฯ  อนาคามีน ฺจาติ  
กามรูปภวฏาน  อฏสมาปตฺติลาภีนเมว  อนาคามีน  ฯ  ตถา  
ขีณาสวาน ฺจ  ฯ  ตตฺถาติ  นิโรธสมาปตฺติย  ฯ  ยาวากิ ฺจ ฺายตน  
คนฺตฺวาติ  เอว  สมถวิปสสฺนาน  ยุคนทฺธภาวาปาทนวเสน ยาวา- 
กิ ฺจ ฺายตน  ตาว  คนตฺฺวา  ฯ  อธิฏเยฺยาทิกนฺติ  กายปฏิพทฺธ  
เปตฺวา  วิสุ  วิสุ   ิตจีวราทิปริกฺขารเคหาทีน๑  อคฺคิอาทินา อวินาสนา- 
ธิฏาน  สงฺฆปฏิมานนสตฺถุปกฺโกสนาน  ปุเรตร  วุฏาน สตฺตา- 
หพฺภนฺตเร  อายุสงฺขารปฺปวตฺติโอโลกนนฺติ  จตุพฺพิธ  อธิฏานาทิก  
ปุพฺพกิจฺจ  กตฺวา  ฯ  ปฏปิตฺติรสสฺสาทนฺติ  ฌานสุขผลสุขาทิเภท  
สมถวิปสฺสนาปฏิปตฺติรสสฺสาท ฯ  
        อิติ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหวณฺณนาย  
          นวมปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                  --------------  
                  ปกรณาวสานวณฺณนา  
        จาริตฺเตน  กลุาจาเรน  โสภิเต  วิสาลกุเล  อุทโย  นิพฺพตฺติ  
ยสฺส  ฯ  เตน  ฯ  กมฺมาทิวิสยาย  สทฺธาย  อภิวุทฺโธ  ปริสุทฺโธ  จ  
ทานสีลาทิคุณาน  อุทโย  ยสฺส  ฯ  เตน  ฯ  นมฺพวฺหเยน  นมฺพนามเกน  
อุปาสเกน  ปรานุกมฺป  สาสเน  สุโขตรณปริปาจนลกฺขณ ปรานุคฺคห [๒] 
ปตฺเถตฺวา  ย  ปกรณ  ปตฺถิต  อภิยาจิต  ต  เอตฺตาวตา  ปรินิฏ ิตนฺติ  
โยชนา  ฯ  เตน  ปกรณปปฺสุเตน  วิปุเลน  ปุ ฺเน  ป ฺาวทาเตน  
. สี. ม. ปต... ฯ  ๒. สี. ม. ปณิธายาติ อตฺถิ ฯ   



ประโยค๙ - อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินนีาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา - หนาท่ี 277 

                อภิธมฺมตฺถวิภาวินี  หนาที่  278 
อริยมคฺคป ฺาปริสุทฺเธน  สลีาทิคุเณน  โสภิตา  ตโตเยว  ลชชฺิโน  
ภิกฺขู  ธ ฺาน  อธิวาสภูต  อุทิโตทิต  อจฺจนฺตปฺปสิทฺธ  ตุ  มูลโสม  
นาม  วิหาร  ปุ ฺวิภวสฺส  อุทยสงฺขาตาย  มงฺคลตฺถาย  อายุคนฺต  
ม ฺนฺตุ ฯ ตตฺถ นิวาสิโน ภิกฺขู อีทิสา โหนฺตูติ อธิปฺปาโย ฯ  
        นฏิ ิตาย อภิธมฺมตฺถวิภาวินี นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา ฯ  
          รมฺเม ปุลตฺถินคเร นคราธิราเช  
          ร ฺา ปรกฺกมภุเชน มหาภุเชน  
          การาปเต วสติ เชตวเน วิหาเร  
          โย รมฺมหมฺมิยวรูปวนาภิราเม ฯ  
          สมฺปนฺนสีลทมสยมโตสิเตหิ  
          สมฺมานิโต วสิคเณหิ คุณากเรหิ  
          ปตฺโต มุนินฺทวจนาทิสุเนกคณฺ-๑  
          ชาเตสุ จาจริยต มหิต วิทูหิ ฯ  
          าณานุภาวมิห ยสฺส จ สูจยนฺตี  
          สวณฺณนา จ วินยฏกถาทิกาน  
          สารตฺถทีปนิมุขา มธุรตฺถสาร  
          สนฺทปีเนน สุชน ปริโตสยนฺตี ฯ  
          ตสฺสานุกมฺปมวลมฺพิย สาริปุตฺต-  
          เถรสฺส ถามคตสารคุณากรสฺส  
          โยเนกคณฺวิสย ปฏต อลตฺถ  
          ตสฺเสุ าณวิภโว วิภเวกเหตุ ฯ  
๑. ม. มุนินฺทวจนาทิสฺวเนกคณฺ- ฯ   
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        โสหเมตสฺส สสุทฺธ-  วายามสฺสานุภาวโต  
        อทฺธา สาสนทายาโท  เหสฺส เมตฺเตยฺยสตฺถุโน ฯ  
        โชตยนฺต ตทา ตสฺส  สาสน สุทฺธมานส  
        ปสฺเสยยฺ สกฺกเรยฺย ฺจ  ครร เม สาริสมฺภว ฯ  
        ทิเนหิ จตุวีเสหิ  ฏีกาย นิฏ ิตา ยถา  
        ตถา กลยฺาณสงฺกปฺปา  สีฆ อิชฺฌนฺตุ ปาณินนฺติ ฯ  
          ปกรณาวสานวณฺณนา นิฏ ิตา๑ ฯ  
          อภิธมมฺตฺถวิภาวินี นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา  
                  สมตฺตา ฯ  
                 -----------  
๑. สี. อิติ ภทนตฺสารีปุตฺตมหาเถรสฺส สิสฺเสน รจิตา อภิธมฺมตฺถวิภาวินี นาม  
อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา นิฏ ิตา ฯ ม. อภิธมฺมตฺถวิภาวนี ฯ  


