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                ปรมตฺถทีปนี  นาม  อภิธมฺมฏกถา 
                        ป ฺจปฺปกรณวณฺณนา 
                        ธาตุกถาปกรณวณฺณนา  
 
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ  
                                อารมฺภกถา  
                อฏารสหิ เภเทหิ        วิภงฺค มารภ ฺชโน  
                เทสยิตฺวา มหาวีโร                ย ตสฺเสว อนนฺตร ฯ  
                อเทสยิ ธาตุกถ                ธาตุเภทปฺปกาสโน  
                ตสฺสตฺถ ทีปยสิฺสามิ        ต สุณาถ สมาหิตาติ ฯ  
 
                                มาติกาวณฺณนา  
        สงฺคโห  อสงฺคโหติอาทีน ฺหิ  วเสน  อิท  ปกรณ 
จุทฺทสวิเธน  วิภตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ  ต สพฺพมฺป อุทฺเทสนิทฺเทสโต 
ทฺวิธา  ิต ฯ ตสฺส (๑) มาติกา อุทฺเทโส ฯ  สา  ป ฺจธา(๒)   ิตา(๓) 
นยมาติกา  อพฺภนฺตรมาติกา  นยมุขมาติกา  ลกฺขณมาติกา  
พาหิรมาติกาติ ฯ  ตตฺถ  สงฺคโห  อสงฺคโห  ฯเปฯ  วิปฺปยุตฺเตน  
สงฺคหิต  อสงฺคหิตนฺติ  อย  จุทฺทสหิ  ปเทหิ  นิกฺขิตฺตา  นยมาติกา 
นาม ฯ อย ฺหิ อิมินา  สงฺคหาทิเกน  นเยน  ธาตุกถาย  (๔)  ธมฺมา 
# ๑. ม. ตตฺถ ฯ ๒. ม. สา ป ฺจวิธา ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๔. ม. ธาตุกถา ฯ  
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วิภตฺตาติ  ทสฺเสตุ  ปตตฺตา นยมาติกาติ วุจฺจติ ฯ เอเตส 
ปทาน มูลภูตตฺตา มูลมาติกาติป วตฺตุ วฏฏติ ฯ  
        ป ฺจกฺขนฺธา  ฯเปฯ  มนสิกาโรติ  อย  ป ฺจวีสาธิเกน 
ปทสเตน  นิกฺขิตฺตา  อพฺภนฺตรมาติกา  นาม ฯ  อย ฺหิ  สพฺพาป 
ธมฺมสงฺคณี  ธาตุกถาย มาติกาติ  เอว  อวตฺวา  สงฺคหาทินา  
นเยน  วิภชิตพฺเพ  ขนฺธาทิธมฺเม  สรูปโต  ทสฺเสตฺวา  ธาตุกถาย  
อพฺภนฺตเรเยว ปตตฺตา อพฺภนฺตรมาติกาติ วุจฺจติ ฯ ขนฺธาทีน 
ปทาน ธมฺมสงฺคณีมาติกาย อสงฺคหิตตฺตา ปกิณฺณกมาติกาติป 
วตฺตุ วฏฏติ ฯ  
        ตีหิ  สงฺคโห ฯ  ตีห ิ อสงฺคโห ฯ  จตูหิ  สมฺปโยโค ฯ  จตูหิ  
วิปฺปโยโคติ อย  จตูหิ  ปเทหิ นิกฺขิตฺตา นยมุขมาติกา นาม ฯ 
อย ฺหิ สพฺเพสุป ป ฺจกฺขนฺธาทีสุ เจว  กุสลตฺติกาทีสุ  จ  
มาติกาธมฺเมสุ  ตีหิ  ขนฺธายตนธาตุปเทเหว  สงฺคโห  จ  อสงฺคโห 
จ  โยเชตพฺโพ ฯ  ตถา  จตูหิ  อรูปกฺขนฺเธหิ  สมฺปโยโค  จ 
วิปฺปโยโค  จ ฯ  เอตานิ  อิเมส สงฺคหาทีน (๑) นยาน มุขานีติ 
ทสฺเสตุ ปตตฺตา นยมุขมาติกาติ วุจฺจติ ฯ  
        สภาโค ฯ  วิสภาโคติ  อย  ทฺวีหิ  ปเทหิ  นิกฺขิตฺตา 
ลกฺขณมาติกา  นาม ฯ  อย ฺหิ  สภาคลกฺขเณหิ  ธมฺเมหิ  สงฺคหนโย 
วิสภาคลกฺขเณหิ  อสงฺคหนโย  ตถา  สมฺปโยควิปฺปโยคนโย 
# ๑. ม. สงฺคหาสงฺคหาทีน ฯ  
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โยเชตพฺโพติ  ต  (๑)  สภาควิสภาคลกฺขณวเสน  สงฺคหาทิลกฺขณ 
ทสฺเสตุ ปตตฺตา ลกฺขณมาติกาติ วุจฺจติ ฯ  
        สพฺพาป  ธมฺมสงฺคณี  ธาตุกถาย  มาติกาติ  อย  ฉสฏ ี  
ติกปทานิ  เทฺว  จ  ทกุปทสตานิ  สงฺขิปตฺวา  นิกฺขิตฺตา  พาหิร- 
มาติกา  นาม ฯ  อย ฺหิ ป ฺจกฺขนฺธา  ฯเปฯ  มนสกิาโรติ  เอว 
ธาตุกถาย  อพฺภนฺตเร  อวตฺวา  สพฺพาป  ธมฺมสงฺคณีติ เอว 
ธาตุกถาย มาติกาโต พหิ ปตตฺตา พาหิรมาติกาติ วุจฺจติ ฯ  
        เอว  มาติกาย  ป ฺจธา   ิตภาว  วิทิตฺวา  อิทานิ  สงฺคโห 
อสงฺคโหติอาทีสุ  สงฺคโห  ตาว  ชาติส ฺชาติกิริยาคณนวเสน 
จตุพฺพิโธ ฯ  ตตฺถ  สพฺเพ  ขตฺติยา  อาคจฺฉนฺตุ  สพฺเพ  พฺราหฺมณา 
สพฺเพ  เวสฺสา  สพฺเพ  สุททฺา  อาคจฺฉนฺตุ  ยา  จาวุโส  วิสาข 
สมฺมาวาจา  โย  จ  สมฺมากมฺมนฺโต  โย จ  สมฺมาอาชีโว ฯ 
อิเม ธมฺมา สีลกฺขนฺเธน สงฺคหิตาติ (๒)  อย ชาติสงฺคโห นาม ฯ  
เอกชาติกา  อาคจฺฉนฺตูติ  วุตฺตฏาเน  วิย  หิ  อิธ สพฺเพป 
ชาติยา เอกสงฺคห คตา ฯ  สพฺเพ  โกสลกา  อาคจฺฉนฺตุ  สพฺเพ 
มาคธกา  อาคจฺฉนฺตุ  (๓)  สพฺเพ  อารกุจฺฉกา  (๔)  อาคจฺฉนฺตุ  โย 
จาวุโส วิสาข สมฺมาวายาโม ยา จ สมมฺาสติ  โย  จ  
สมฺมาสมาธิ ฯ  อิเม  ธมฺมา  สมาธิกฺขนฺเธน  สงฺคหิตาติ  (๒) อย 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๕๐๘/๕๔๙-๕๐ ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๔. อารุกจฺเฉสุ ชาตา อารุกจฺฉกาติ โยชนา ฯ ม. ภารุกจฺฉกา ฯ  
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ส ฺชาติสงฺคโห  นาม ฯ  เอกฏาเน  ชาติสมฺพนฺธา  (๑)  อาคจฺฉนฺตูติ 
วุตฺตฏาเน  วิย หิ อิธ  สพฺเพป  ส ฺชาติฏาเนน  นิวุฏโกาเสน 
เอกสงฺคห  คตา ฯ  สพฺเพ  หตฺถาโรหา  อาคจฺฉนฺตุ  สพฺเพ 
อสฺสาโรหา  อาคจฺฉนฺตุ   สพฺเพ  รถิกา  อาคจฺฉนฺตุ  ยา  จาวุโส 
วิสาข  สมฺมาทิฏ ิ  โย  จ  สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ  อิเม  ธมฺมา  
ป ฺากฺขนฺเธน  สงฺคหิตาติ  อย  กริิยาสงฺคโห  นาม ฯ  สพฺเพป  (๒)  
เหเต  (๓)  อตฺตโน  กิรยิากรเณน  เอกสงฺคห  คตา ฯ  จกฺขฺวายตน(๔)  
กตม  ขนฺธคณน  คจฺฉตีติ ฯ  จกฺขฺวายตน  รูปกฺขนฺธคณน  
คจฺฉตีติ ฯ  ห ฺจิ  จกฺขายตน  รูปกฺขนฺธคณน  คจฺฉติ เตน 
วต  เร  วตฺตพฺเพ  จกฺขายตน  รูปกฺขนฺเธน  สงฺคหิตนฺติ (๕) อย 
คณนสงฺคโห  นาม ฯ  อยมิธาธิปฺเปโต ฯ  ตปฺปฏิปกฺเขน  อสงฺคโห 
เวทิตพฺโพ ฯ  เตส  วิกปฺปโต  สงฺคหิเตน    อสงฺคหิตาทีนิ ฯ  
เอกุปฺปาเทกนิโรธเอกวตฺถุกเอการมฺมณตาวเสน  สมฺปโยโค ฯ 
ตปฺปฏิปกฺขโต  วิปฺปโยโค ฯ เตส วิกปปฺโต สมฺปยตฺุเตน 
วิปฺปยุตฺตาทีนิ ฯ ตทุภยสสคฺควิกปฺปโต  สงฺคหิเตน สมฺปยุตฺต 
วิปฺปยุตฺตนฺติอาทีนิ ฯ ป ฺจกฺขนฺธาติอาทีนิ  ปน  ขนธฺวิภงฺคาทีสุ 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ  ผสฺสาทโย  ปเนตฺถ สนฺนิฏาน- 
วเสน วุตฺตสพฺพจิตฺตุปฺปาทสาธารณโต วุตฺตาติ ฯ  
                        มาติกาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. เอกฏาเน ชาตา สวฑฺฒา ฯ  ๒. ม. สพฺเพว ฯ 
# ๓. ส.ี ห ิเต ฯ  ๔. ม. จกขฺายตน ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๕. อภิ. ก. ๓๗/๑๑๒๘/๓๖๓ ฯ  
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                                        นิทฺเทสวณฺณนา  
                                สงฺคหาสงฺคหปทวณฺณนา  
        อิทานิ  ป ฺจกฺขนฺธาทิวเสน  นิกขิฺตฺตมาติก  สงฺคโห 
สงฺคโหติอาทีหิ นยมาติกาปเทหิ  สทฺธึ  โยเชตฺวา  ทสฺเสตุ  
รูปกฺขนฺโธ  กตีหิ  ขนฺเธหีติอาทินา นเยน  นิทฺเทสวาโร 
อารทฺโธ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  สงฺคโห  อสงฺคโหติอาทิกาย  นยมาติกาย 
ตีหิ  สงฺคโห ฯ  ตีหิ  อสงฺคโหติ  นยมขุมาติกา  ปตา  ตสฺมา 
รูปกฺขนฺธาทีน  สงฺคห ทสฺเสตุ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ 
กตีหิ ธาตูหีติ ตีณิ  ขนฺธายตนธาตุปทาเนว  อุทฺทิฏานิ ฯ  (๑) 
จตฺตาริ สจฺจานีติอาทีสุ เอกมฺป น ปรามฏ ฯ  ยสฺมา  จ  
สภาโค ฯ  วิสภาโคติ  เอว  ลกฺขณมาติกา  ปตา  ตสฺมา  อิมสฺส  
ป ฺหสฺส  วิสฺสชฺชเน  รปูกฺขนฺโธ  เอเกน  ขนฺเธนาติอาทิ  วุตฺต ฯ  
สภาคา หิ  ตสฺส  เอเต  ขนฺธาทโยติ ฯ  ตตฺถ  เอเกน  ขนฺเธนาติ 
รูปกฺขนฺเธเนว ฯ  ย ฺหิ  กิ ฺจิ  รูป  รูปกฺขนฺธสภาคตฺตา 
รูปกฺขนฺโธเตฺวว สงฺคห คจฺฉตีติ รูปกฺขนฺเธเนว คหิต ฯ  (๒)  ต 
รูปกฺขนฺเธเนว  ปริจฺฉินฺน ฯ  เอกาทสหายตเนหีติ  มนายตน- 
วชฺเชหิ ฯ สพฺโพป  หิ  รปูกฺขนฺโธ  ทสายตนานิ  ธมฺมายตเนกเทโส  
จ  โหติ  ตสฺมา  เอกาทสหายตเนหิ  คณิโต  ปริจฺฉินฺโน ฯ  
เอกาทสหิ  ธาตูหีติ สตฺตวิ ฺาณธาตุวชฺชาหิ เอกาทสหิ 
ธาตูหิ ฯ (๓) เอตาสุ หิ อปริยาปนฺน รูป นาม นตฺถิ ฯ  
# ๑. ม. อุทฺธฏานิ ฯ  ๒. ม. คณิต ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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        อสงฺคหนยนิทฺเทเส  กตีหิ  อสงฺคหิโตติ  สงฺเขเปเนว  ปุจฺฉา 
กตา ฯ  วิสฺสชฺชเน ปนสฺส  ยสฺมา  รูปกขฺนฺธสฺส  วิสภาคา 
จตฺตาโร  อรปูกฺขนฺธา  เอก  มนายตน  สตฺต  วิ ฺาณธาตุโย 
ตสฺมา  จตูหิ ขนฺเธหีติอาทิ วุตฺต ฯ อิมินา นเยน สพฺพปเทสุ 
สงฺคหาสงฺคโห  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมสฺม ึ ปน  ขนฺธนิทเฺทเส  รูปกฺขนฺโธ 
กตีหิ ขนฺเธหีติอาทิมฺหิ  ตาว  เอกมูลเก  สงฺคหนเย  สรูเปเนว 
ทสฺสิตานิ(๑)  ป ฺจปุจฺฉาป ฺจวิสฺสชฺชนานิ ฯ  อสงฺคหนเย  สงฺเขเปน 
ทสฺสิตานิ(๑)  ป ฺจปุจฺฉาป ฺจวิสฺสชฺชนานิ ฯ  อิมินา อุปาเยน ทุก- 
มูลกาทีสุป ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนานิ เวทิตพฺพานิ ฯ รูปกฺขนฺธมูลกาเยว 
เจตฺถ  ทุกติกจตุกฺกา  ทสฺสิตา ฯ  ป ฺจเก  ปน  รูปกขฺนฺโธ  
จ ฯเปฯ  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  จาติ  เอว  เภทโต  จ  ป ฺจกฺขนฺธา 
กตีหิ  ขนฺเธหีติ เอว อเภทโต จาติ ทฺวิธา ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนาน ิ
กตานิ ฯ เอว ปาลินโย เวทิตพฺโพติ ฯ        อพฺภนฺตรมาติกาย 
ขนฺธปทนิทฺเทโส ฯ  
        อายตนปทนิทฺเทสาทีสุ  อายตนปทนิทฺเทเส  ตาว   
จกฺขฺวายตน    เอเกน  ขนฺเธนาติ  (๒)เอเกน  รูปกฺขนฺเธน  จ 
เอเกน จกฺขฺวายตเนน จ เอกาย  จกฺขุธาตุยา  จ(๒)  สงฺคหิตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  โสตายตนาทีสุป  อิมินาว  นเยน สงฺคหาสงฺคโห 
เวทิตพฺโพ ฯ  อสงฺขต  ขนฺธโต  เปตฺวาติ  เอตฺถ  ปน  ยสฺมา  
# ๑. ม. ทสฺสติา ฯ  ๒. ม. เอเกน รูปกฺขนฺเธเนว เอเกน 
# จกฺขายตเนเนว เอกาย จกฺขุธาตุยาว ฯ  
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อสงฺขต  ธมฺมายตน  นาม  นิพฺพาน  ต ฺจ  ขนฺธสงฺคห  น  
คจฺฉติ  ตสฺมา ขนฺธโต  เปตฺวาติ  วุตฺต ฯ  จตูหิ  ขนฺเธหีติ 
รูปเวทนาส ฺาสงฺขารกฺขนฺเธหิ ฯ นิพฺพานวชฺช  หิ  ธมฺมายตน 
เอเตหิ  สงฺคหิต ฯ  วิ ฺาณกฺขนฺเธน  ปน  เปตฺวา ธมฺมา- 
ยตนธมฺมธาตุโย  เสสายตนธาตูหิ  จ  ต  น  สงฺคยฺหติ ฯ  เตน 
วุตฺต  เอเกน  ขนฺเธน  เอกาทสหายตเนหิ  สตฺตรสหิ  ธาตูหิ  
อสงฺคหิตนฺติ ฯ  ยถา  จ  เต เหฏา  รูปกฺขนฺธมูลกา  เอวมิธาป 
จกฺขฺวายตนมูลกาว  นยา  เวทิตพฺพา ฯ  ทุกมตฺตเมว  ปน  ปาลิย  
ทสฺเสตฺวา  ทฺวาทสายตนานีติ  อเภทโตว  ปุจฺฉาวิสฺสชฺชน  กต ฯ 
ธาตุนิทฺเทเสป เอเสว นโย ฯ  
        สจฺจนิทฺเทเส  สพฺเพป  ทุกติกจตุกฺกา  ปาลิย  ทสฺสิตา ฯ  
ยสฺมา  จ ทุกติเกสุ  สมุทยสจฺจสทิสเมว  มคฺคสจฺเจป  วิสฺสชชฺน  
ตสฺมา  ต  สมุทยานนฺตร วุตฺต ฯ  
        อินฺทฺริยนิทฺเทเส  ชีวิตินฺทฺริย ทฺวีหิ ขนฺเธหีติ รูปชีวิตินฺทฺรยิ 
รูปกฺขนฺเธน  อรูปชีวิตินฺทฺริย สงฺขารกฺขนฺเธน สงฺคหิต ฯ เสส 
วุตฺตนยานุสาเรเนว เวทิตพฺพ ฯ ปาลิววตฺถาน ปเนตฺถ อายตน- 
ธาตุนิทฺเทสสทิสเมว ฯ  
        ปฏิจฺจสมุปฺปาทนิทฺเทเส  อวิชฺชา  กตีหิ ขนฺเธหีติ ปุจฺฉ 
อนารภิตฺวา (๑)อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา(๑)  เอเกน  ขนฺเธนาติ  เอว 
วิสฺสชฺชนเมว  ทสฺสิต ฯ  ตตฺถ  สงฺขารปจฺจยา วิ ฺาณนฺติ  ปฏิสนฺธิย  
# ๑. ม. อวิชชฺา ฯ  
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ปวตฺเต  จ  สพฺพมฺป  วิปากวิ ฺาณ ฯ  เตเนวาห  สตฺตรสหิ 
ธาตูหิ  สงฺคหิตนฺติ ฯ  นามรูปมฺป  ปฏสินฺธิปวตฺติวเสเนว 
เวทิตพฺพ ฯ  เตเนเวตฺถ สทฺทายตนมฺป  สงฺคเหตฺวา  เอกาทสหายตเนหิ 
สงฺคโห  ทสฺสิโต ฯ  ผสฺสาทีสุ  ขนฺธเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  อ ฺเเนว  
หิ  เอเกน  ขนฺเธน  ผสฺโส  สงฺคหิโต อ ฺเน  เวทนา ฯ 
ตณฺหุปาทานกมฺมภวา  ปน  สงฺขารกฺขนฺเธเนว  สงฺคหิตา ฯ  
ภวปท ฺเจตฺถ  กมฺมภวาทีน  วเสน  เอกาทสธา  วิภตฺต ฯ  ตตฺถ 
กมฺมภโว  ผสฺสาทีหิ  สทิสวิสฺชฺสชนตฺตา  เตหิ  สทฺธึ  เอกโต  
ทสฺสิโต ฯ  อุปปตฺติภวกามภวส ฺาภวป ฺจโวการภวา  อ ฺ- 
ม ฺสทิสวิสฺสชฺชนตฺตา  เอกโต  ทสสฺิตา ฯ  ยสฺมา  เจเต  
อุปาทินฺนกธมฺมาว ตสฺมา  เอกาทสหายตเนหิ  สตฺตรสหิ  ธาตูหีติ 
วุตฺต ฯ สทฺทายตน ฺหิ อนุปาทินฺน ต เอตฺถ น คหิต ฯ  
        รูปภวนทิฺเทเส   ป ฺจหายตเนหีติ   จกฺขุโสตมนรูป- 
ธมฺมายตเนหิ ฯ  อฏหิ  ธาตูหีติ จกฺขุโสตจกฺขุวิ ฺาณโสต- 
วิ ฺาณรูปธมฺมมโนธาตุมโนวิ ฺาณธาตูหิ ฯ อรูปภวาทโยป  
ตโย  สทิสวิสฺสชฺชนตฺตาว  เอกโต  ทสฺสิตา ฯ  ตถา  อส ฺ ี- 
ภวเอกโวการภวา ฯ  ตตฺถ  ทฺวีหายตเนหีติ  รูปายตน- 
ธมฺมายตเนหิ ฯ  ธาตูสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอกตลวาสิกาน ฺหิ 
เสสพฺรหฺมาน  จกฺขุสมฺภวโต  (๑)  ตสฺสารมฺมณตฺตา  ตตฺถ  รูปายตน 
อุทฺธฏ ฯ  
# ๑. ม. จกฺขุสพฺภาวโต ฯ  
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        ชาติ  ทวีฺหิ ขนฺเธหีติ รูปชาติ รูปกขฺนฺเธน อรูปชาติ 
สงฺขารกฺขนฺเธน ฯ ชรามรเณสุป  เอเสว  นโย ฯ  โสกาทีสุป  
เอเกน  ขนฺเธนาติ  โสกทุกฺขโทมนสฺสานิ  เวทนากฺขนฺเธน  ปริเทโว  
รูปกฺขนฺเธน  อุปายาสาทโย  สงฺขารกฺขนฺเธนาติ  เอว ขนฺธวิเสโส 
เวทิตพฺโพ ฯ  
        (๑)อิทฺธิปาโท  ทฺวีหิ  ขนฺเธหีติ  (๑)  สงฺขารวิ ฺาณกฺขนฺเธหิ 
มนายตนธมฺมายตเนหิ  ธมฺมธาตุมโนวิ ฺาณธาตูหิ  จ(๒) ฯ  (๓)  ฌาน 
ทฺวีหิ  ขนฺเธหีติ  (๓) เวทนากฺขนฺธสงฺขารกฺขนฺเธหิ ฯ   อปฺปม ฺาทโย 
สทิสวิสฺสชฺชนตฺตา   เอกโต  นิทฺทิฏา ฯ  จิตฺต  ปน  เจตนานนฺตร 
นิกฺขิตฺตมฺป  อสทิสวิสฺสชฺชนตฺตา ปจฺฉา คหิต ฯ  ตตฺถ  
อปฺปม ฺาทีสุ  เอเกน  ขนฺเธนาติ  เวทนา  เวทนากฺขนฺเธน  
ส ฺา  ส ฺากฺขนฺเธน  เสสา  สงฺขารกฺขนฺเธน  สงฺคหิตาติ  
เอว  ขนฺธวิเสโส  เวทิตพฺโพ ฯ  
        เอว  อพฺภนฺตรมาติกาย  สงฺคหาสงฺคห  (๔)  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
พาหิรมาติกาย  สงฺคห  ทสฺเสตุ  กุสลา  ธมฺมาติอาทิ  อารทฺธ ฯ 
ตตฺถ  เวทนาตฺติเก ตีหิ  ธาตูหีติ  กายวิ ฺาณมโนวิ ฺาณ- 
ธมฺมธาตูหิ ฯ  สตฺตหิ  ธาตูหีติ จกฺขุโสตฆานชิวฺหาวิ ฺาณธาตูหิ 
เจว  มโนธาตุธมฺมธาตุมโนวิ ฺาณธาตูหิ  จ ฯ  วิปากตฺติเก 
อฏหิ  ธาตูหีติ  กายวิ ฺาณธาตุยา  สทฺธึ  ตาหิเยว  วิปาก- 
ธมฺมธมฺมา  ปน  สงฺกิลฏิสงฺกิเลสิเกหิ  สทฺธึ  สทสิวิสฺสชฺชนตฺตา 
# ๑. ม. อิทฺธปิาโท ทฺวีหีติ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ 
# ๓. ม. ฌาน ทฺวีหีติ ฯ  ๔. ม. สงฺคห ฯ  
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เอกโต  คหิตา ฯ  ยถา  เจเต เอว  สพฺพตฺติกทุกปเทสุ  ย  ย 
ปท  เยน  เยน  ปเทน  สทฺธึ  สทิสวิสสฺชฺชน โหติ  ต  ต 
อุปฺปฏิปาฏิยาป  เตน  เตน  สทฺธ ึ คเหตฺวา  วิสฺสชฺชิต ฯ  ตตฺถ 
วุตฺตานุสาเรเนว สงฺคหาสงฺคหนโย เวทิตพฺโพติ ฯ  
                สงฺคหาสงฺคหปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทวณฺณนา  
        อิทานิ  สงฺคหิเตนอสงฺคหิตปท  ภาเชตุ  จกฺขฺวายตเนนาติ- 
อาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺริท  ลกฺขณ อิมสฺมิ ฺหิ  วาเร  ย 
ขนฺธปเทน  สงฺคหิต  หุตฺวา อายตนธาตุปเทหิ  อสงฺคหิต 
ขนฺธายตนปเทหิ  วา  สงฺคหิต  หุตฺวา  ธาตุปเทน  อสงฺคหิต  
ตสฺส  ขนฺธาทีหิ  อสงฺคหิต  (๑)  ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺชน  กต ฯ ตมฺปน 
รูปกฺขนฺธาทีสุ  น  ยชฺุชติ ฯ  รูปกฺขนฺเธน  หิ  รูปกฺขนฺโธว  
สงฺคหิโต  โส  จ อฑฺเฒกาทสหิ  อายตนธาตูหิ  อสงฺคหิโต 
นาม  นตฺถิ ฯ  เวทนากฺขนฺเธน  จ  เวทนากฺขนฺโธว  สงฺคหิโต 
โสป  ธมฺมายตนธมฺมธาตูหิ  อสงฺคหิโต  นาม  นตฺถิ ฯ  เอว 
อสงฺคหิตตาย  อภาวโต  เอตานิ  อ ฺานิ  จ  เอวรปูานิ 
มนายตนธมฺมายตนาทีนิ  ปทานิ  อิมสมฺึ  วาเร  น  คหิตานิ ฯ 
ยานิ  ปน  ปทานิ  รูเปกเทส  อรูเปน  อสมฺมิสฺส  วิ ฺาเณก- 
# ๑. ม. อสงฺคห ฯ  
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เทส ฺจ  อ ฺเน  อสมฺมิสฺส  ทีเปนฺติ  ตานิ  อิธ คหิตานิ ฯ 
ตานิ(๑) ปริโยสาเน จ 
                ทสายตนา สตฺตรส ธาตุโย  
                สตฺตินฺทฺริยา อส ฺาภโว เอกโวการภโว  
                ปริเทโว สนิทสฺสนสปฺปฏฆิ  
                อนิทสฺสน ปุนเรว (๒) สปฺปฏิฆ อุปาทาติ(๓)  
เอว  อุทฺทานคาถาย  ทสฺสิตาเนว ฯ  ตสฺมา  เตส  วเสเนว  สงฺคหา- 
สงฺคโห  เวทิตพฺโพ ฯ  ป ฺหวเสน  หิ  อิมสฺมึ  วาเร  อายตน- 
ธาตุวเสเนว  สทิสวิสฺสชฺชเน  วีสติธมฺเม  สโมธาเนตฺวา  เอโก 
ปโ ฺห  กโต  สตฺต วิ ฺาณธาตุโย สโมธาเนตฺวา  เอโก  
สตฺตินฺทฺริยานิ  สโมธาเนตฺวา  เอโก  เทฺว  ภเว  สโมธาเนตฺวา 
เอโก  ปริเทเวน  จ  สนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ  จ  เอโก  อนิทสฺสน- 
สปฺปฏิเฆหิ  เอโก  สนิทสสฺเนหิ  เอโก  สปฺปฏิเฆหิ  จ  อุปาทา- 
ธมฺเมหิ  จ  เอโกติ  อฏ  ป ฺหา  กตา ฯ  เตสุ  ขนฺธาทิ- 
วิภาโค  เอว  เวทิตพฺโพ ฯ  เสยฺยถีท ปมปเ ฺห  ตาว  จตูหิ 
ขนฺเธหีติ  อรูปกฺขนฺเธหิ ฯ  ทฺวีหายตเนหีติ จกฺขฺวายตนาทีสุ 
เอเกเกน สทฺธึ มนายตเนน ฯ  อฏหิ  ธาตูหีติ  จกฺขุธาตุอาทีสุ 
เอเกกาย  สทฺธึ  สตฺตหิ วิาณธาตูหิ ฯ  
        ตตฺราย  นโย  จกฺขฺวายตเนน  หิ  ขนฺธสงฺคเหน  รูปกฺขนฺโธ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปุนเทว ฯ 
# ๓. อย ฺห ิคาถา ธมฺมสงฺคาหเกหิ ทสฺสิตา ฯ  
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สงฺคหิโต ฯ  ตสฺมึ  สงฺคหิเต  รูปกฺขนฺเธ  อายตนสงฺคเหน  จกฺขฺวาย- 
ตนเมเวก  สงฺคหิต ฯ เสสานิ  ทสายตนานิ  อสงฺคหิตานิ ฯ  
ธาตุสงฺคเหนป  เตน  จกฺขุธาตุเยเวกา  สงฺคหิตา ฯ  เสสา  ทส 
ธาตุโย  อสงฺคหิตา ฯ  อิติ  ยานิ  เตน  อสงฺคหิตานิ  ทสายตนานิ 
ตานิ  จกฺขฺวายตนมนายตเนหิ  ทฺวีหิ  อสงฺคหิตานิ ฯ  ยาป  เตน  
อสงฺคหิตา  ทส  ธาตุโย  ตา  จกฺขุธาตุยา  เจว  สตฺตหิ  จ  
วิ ฺาณธาตูหิ  อสงฺคหิตาติ ฯ รูปายตนาทีสุป เอเสว นโย ฯ  
        ทุติยปเ ฺห  ยสฺมา  ยาย  กายจิ  วิ ฺาณธาตุยา 
สงฺคหิโต  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  มนายตเนน  อสงฺคหิโต  นาม 
นตฺถิ  ตสฺมา  อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตาติ  วุตฺต ฯ  เอตฺถ ปน 
จตูหิ ขนฺเธหีติ รูปาทีหิ จตูหิ ฯ เอกาทสหิ  อายตเนหีติ 
มนายตนวชฺเชหิ ฯ  ทฺวาทสหิ  ธาตูหีติ  ยถานุรูปา  ฉ  วิ ฺาณ- 
ธาตุโย  อปเนตฺวา  เสสาหิ  ทฺวาทสหิ ฯ  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา 
หิ  จกฺขุวิ ฺาณธาตุเยว  สงฺคหิตา ฯ อิตรา อสงฺคหิตา ฯ 
โสตวิ ฺาณธาตุอาทีสุป เอเสว นโย ฯ  
        ตติยปเ ฺห  จกฺขุนฺทฺริยาทีน  วิสสฺชฺชน  จกฺขฺวายตนาทิ- 
สทิสเมว ฯ อิตฺถินฺทฺริยปุรสิินฺทฺริเยสุ  ปน  ธมฺมายตเนน  สทฺธึ 
เทฺว อายตนานิ ธมฺมธาตุยา จ สทฺธึ สตฺต วิ ฺาณธาตุโย (๑) 
อฏ ธาตุโย จ เวทิตพฺพา ฯ  
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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        จตุตฺถปเ ฺห  ตีหายตเนหีติ  รูปายตนธมฺมายตน- 
มนายตเนหิ ฯ  เตสุ  ห ิ ภเวสุ  รูปายตนธมฺมายตนวเสน  เทฺวว  
อายตนานิ  เตหิ  อสงฺคหิตานิ ฯ  (๑)  เสสานิ  นว  รูปายตนานิ 
เตเหว  ทฺวีหิ  มนายตเนน  จาติ  ตีหิ  อสงฺคหิตานิ  นาม 
โหนฺติ ฯ นวหิ ธาตูหีติ รูปธาตุธมฺมธาตูหิ สทฺธึ สตฺตหิ 
วิ ฺาณธาตูหิ ฯ  
        ป ฺจมปเ ฺห  ทฺวีหายตเนหีติ  ปมปท  สนฺธาย  สทฺทาย- 
ตนมนายตเนหิ ฯ  ทุติยปท  สนฺธาย  รปูายตนมนายตเนหิ ฯ  
ธาตุโยป  เตสเยว  เอเกเกน  สทฺธ ึสตฺต วิ ฺาณธาตุโย 
เวทิตพฺพา ฯ  
        ฉฏปเ ฺห  ทสหายตเนหีติ  รูปายตนธมฺมายตนวชฺเชหิ ฯ 
โสฬสหิ  ธาตูหีติ  รูปธาตุธมฺมธาตุวชฺเชเหว ฯ  กถ  อนิทสฺสน- 
สปฺปฏิฆา  ห ิ ธมฺมา  นาม นว  โอฬารกิายตนานิ ฯ  เตหิ 
อิมสฺมึ  (๒)  ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิเต  รูปกฺขนฺเธ  อายตนสงฺคเหน  
ตาเนวายตนานิ(๓)  สงฺคหิตานิ ฯ รูปายตนธมฺมายตนานิ อสงฺคหิ- 
ตานิ ฯ  ธาตุสงฺคเหนป  ตาเยว  นว  โอฬาริกธาตุโย  (๔)  สงฺคหิตา ฯ 
รูปธาตุธมฺมธาตุโย  อสงฺคหิตา ฯ  อิติ  ยานิ  เตหิ  อสงฺคหิตานิ  
เทฺว  อายตนานิ  ตานิ รูปายตนธมฺมายตนวชฺเชหิ  (๕)  นวหิ 
# ๑. ม. สงฺคหิตานิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. ตาเนว นวายตนานิ ฯ  ๔. ม. ธาตุโย ฯ 
# ๕. ม. รูปายตนวชฺเชหิ ฯ  
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โอฬาริกายตเนหิ  มนายตเนน  จาติ  ทสหิ  อสงฺคหิตานิ ฯ  ยาป 
เตหิ  อสงฺคหิตา  เทฺว  ธาตุโย  ตา  รูปธาตุธมฺมธาตุวชฺชาหิ  (๑) 
นวหิ  โอฬาริกธาตูหิ สตฺตหิ จ วิ ฺาณธาตูหีติ โสฬสหิ 
อสงฺคหิตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        สตฺตมปเ ฺห   ทฺวีหายตเนหีติ  รูปายตนมนายตเนหิ ฯ 
อฏหิ  ธาตูหีติ รูปธาตุยา สทฺธึ สตฺตหิ วิ ฺาณธาตูหิ ฯ  
        อฏมปเ ฺห   เอกาทสหายตเนหีติ   สปฺปฏิฆธมฺเม  สนฺธาย  
ธมฺมายตนวชฺเชหิ  อุปาทาธมฺเม  สนฺธาย  โผฏพฺพายตนวชฺเชหิ ฯ 
ธาตูสุป  เอเสว นโย ฯ อตฺถโยชนา ปเนตฺถ เหฏา วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพาติ ฯ  
                สงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อสงฺคหิเตนสงฺคหิตปทวณฺณนา  
        อิทานิ  อสงฺคหิเตนสงฺคหิตปท  ภาเชตุ  เวทนากฺขนฺเธนาติ- 
อาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺริท  ลกฺขณ อิมสฺมึ  หิ  วาเร  ย  ขนฺธปเทน 
อสงฺคหิต หุตฺวา อายตนธาตุปเทหิ  สงฺคหิต  ตสฺส  ขนฺธาทีหิ  
สงฺคห  ปุจฺฉิตฺวา วิสฺสชฺชน กต ฯ ตมฺปน  รูปกฺขนฺธวิ ฺาณกฺ- 
ขนฺธจกฺขฺวายตนาทีสุ  น  ยุชฺชติ ฯ  รูปกฺขนฺเธน  หิ จตฺตาโร 
ขนฺธา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา ฯ  เตสุ  เตน  เอกธมฺโมป 
# ๑. ม. รูปธาตุวชฺเชหิ ฯ  
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อายตนธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิโต  นาม  นตฺถิ ฯ  นนุ  จ  เวทนาทโย 
ธมฺมายตเนน  สงฺคหิตาติ ฯ  สงฺคหิตา ฯ  น  ปน  รปูกฺขนฺโธว 
ธมฺมายตน ฯ  รูปกฺขนฺธโต  หิ สุขุมรปูมตฺต  ธมฺมายตน  ภชติ  
ตสฺมา  เย  ธมฺมา  (๑)  ธมฺมายตเนน  สงฺคหิตา  น  เต  รูปกฺขนฺเธน 
สงฺคหิตา  นาม ฯ  วิ ฺาณกฺขนฺเธนป  อิตเร  จตฺตาโร  ขนฺธา  
อสงฺคหิตา ฯ  เตสุ  เตน  เอโกป  อายตนธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิโต 
นาม  นตฺถิ ฯ  เอว  สงฺคหิตตาย  อภาวโต  เอตานิ  อ ฺานิ  
จ เอวรูปานิ จกฺขฺวายตนาทีนิ ปทานิ  อิมสฺมึ  วาเร  น  
สงฺคหิตานิ ฯ  (๒)  ยานิ  ปน  ปทานิ  วิ ฺาเณน  วา  โอฬาริก- 
รูเปน  วา  อสมฺมิสฺส  ธมมฺายตเนกเทส  ทีเปนฺติ  ตานิ อิธ 
คหิตานิ ฯ 
เตส อิทมุทฺทาน 
                ตโย ขนฺธา ตถา สจฺจา        อินฺทฺริยานิ ปน(๓) โสฬส  
                ปทานิ ปจฺจยากาเร        จุทฺทสูปริ จุทฺทส ฯ  
                สมตฺตึส ปทา โหนฺติ        โคจฺฉเกสุ ทสสฺวถ  
                ทุเว จูฬนฺตรทุกา        อฏ โหนฺติ มหนฺตราติ ฯ  
เอเตสุ  ปน  ปเทสุ  สทิสวิสฺสชฺชนานิ  ฉ  (๔)  ปทานิ  เอกโต  กตฺวา  
สพฺเพป  ทฺวาทส  ป ฺหา  วุตฺตา ฯ  เตสุ  เอว  ขนฺธวิภาโค 
เวทิตพฺโพ ฯ อายตนธาตูสุ ปน  เภโท  นตฺถิ ฯ  ตตฺถ  ปมปเ ฺห 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. น คหิตานิ ฯ 
# ๓. ม. อินฺทรฺิยานิ จ ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ตาว  ตีหิ ขนฺเธหีติ รูปส ฺาสงฺขารกฺขนฺเธหิ ฯ อายตนธาตุโย 
ปน ธมฺมายตนธมฺมธาตุวเสน เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺราย  นโย  เวทนากฺขนฺเธน  หิ  นิพฺพาน ฺจ  สุขุม- 
รูปส ฺาสงฺขารา  จ  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  หุตฺวา  
อายตนธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิตา ฯ  เตสุ  นิพฺพาน  ขนฺธสงฺคห  น  
คจฺฉติ  เสสา  รูปส ฺาสงฺขารกฺขนฺเธหิ  สงฺคห คจฺฉนฺติ ฯ 
อายตนธาตุสงฺคห  ปน  นพฺิพานมฺป  คจฺฉเตว ฯ  เตน  วุตฺต  
อสงฺขต ขนฺธโต  เปตฺวา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน 
เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตาติ ฯ  ส ฺากฺขนฺธปกฺเข  ปเนตฺถ  
ส ฺ  อปเนตฺวา  เวทนาย  สทฺธ ึ ตโย  ขนฺธา  สงฺขาราทีสุ 
สงฺขารกฺขนฺธ  อปเนตฺวา  รูปเวทนาส ฺาวเสน  ตโย  ขนฺธา  
เวทิตพฺพา ฯ  
        ทุติเย  จตูหิ  ขนฺเธหีติ  วิ ฺาณวชฺเชหิ ฯ  เต  หิ 
นิโรเธน  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา หุตฺวา อายตนธาตุสงฺคเหน 
สงฺคหิตา ฯ  
        ตติเย  ทฺวีหีติ  เวทนาส ฺากฺขนฺเธหิ ฯ  รูปารูป- 
ชีวิตินฺทฺริเยน  หิ เวทนาส ฺาวิ ฺาณกฺขนฺธา  ว  (๑)  ขนฺธสงฺคเหน 
อสงฺคหิตา ฯ  เตสุ  ปน  เวทนาส ฺาว  อายตนธาตุสงฺคเหน  
สงฺคหิตา ฯ  เตน  วุตฺต  เวทนาส ฺากฺขนฺเธหีติ ฯ  อิมินา 
# ๑. ม. ...ขนฺธา ฯ  
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อุปาเยน  สพฺพตฺถ  ขนฺธเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  อิโต  ปร ฺหิ  ขนฺธาน  
นามมตฺตเมว วกฺขาม ฯ  
        จตุตฺเถ  ตีหิ  ขนฺเธหีติ  อิตฺถินฺทฺรยิปุริสินฺทฺริเยสุ เวทนา- 
ส ฺาสงฺขาเรหิ  เวทนาป ฺจเก  รูปส ฺาสงฺขาเรหิ  ฯ 
สทฺธินฺทฺริยาทีสุ ผสฺสปรโิยสาเนสุ รปูเวทนาส ฺากฺขนฺเธหิ ฯ 
เวทนาย  เวทนากฺขนฺธสทิโสว  ตณฺหุปาทานกมฺมภเวสุ  
สงฺขารกฺขนฺธสทิโส วินิจฺฉโย ฯ  
        ป ฺจเม  ชาติชรามรเณสุ  ชีวิตินฺทรฺิยสทิโสว ฯ  ฌาเนน 
ปน  นิพฺพาน  สุขุมรูป  ส ฺา  จ  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  
หุตฺวา  อายตนธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิตา  ตสฺมา  ต  สนฺธาย  
รูปกฺขนฺธส ฺากฺขนฺธาน  วเสน  เทฺว ขนฺธา เวทิตพฺพา ฯ  
        ฉฏเ  โสกาทิตฺตเย  เวทนาย  สทิโส  อุปายาสาทีสุ 
สงฺขารกฺขนฺธสทิโส ฯ  (๑)  ปุน  เวทนาย  เวทนากฺขนฺธสทิโส 
ส ฺาย  ส ฺากฺขนฺธสทิโส  เจตนาทีสุ  สงฺขารกฺขนฺธสทิโส  
วินิจฺฉโย ฯ  อิมินา  อุปาเยน  สตฺตมป ฺหาทีสุป (๒) สงฺคหาสงฺคโห 
เวทิตพฺโพติ ฯ  
                อสงฺคหิเตนสงฺคหิตปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. สงฺขารสทิโส ฯ  ๒. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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                        สงฺคหิเตนสงฺคหิตปทวณฺณนา  
        อิทานิ  สงฺคหิเตนสงฺคหิตปท  ภาเชตุ  สมุทยสจฺเจนาติอาทิ 
อารทฺธ ฯ ตตฺถ  ย  ขนฺธาทีหิ  สงฺคหิเตน  ขนฺธาทิวเสน  สงฺคหิต 
ปุน  ตสฺเสว  ขนฺธาทีหิ สงฺคห  ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺชน  กต  
ต  ขนฺธายตนธาตูสุ  เอกมฺป  สกลโกฏาส คเหตฺวา   ิตปเทสุ  
น  ยชฺุชติ ฯ  สกเลน  ห ิ ขนฺธาทิปเทน  อ ฺ  ขนฺธาทิวเสน  
สงฺคหิต  นาม  นตฺถ ิ ย  อตฺตโน  สงฺคาหก  สงฺคณฺหิตฺวา  
ปุน  เตเนว ขนฺธาทิวเสน  (๑)  สงฺคห  คจฺเฉยฺย  ตสฺมา  ตถารูปานิ  
ปทานิ  อิมสฺมึ วาเร น คหิตานิ ฯ  ยานิ  ปน  ปทานิ 
สงฺขาเรกเทส  วา  อ ฺเน  อสมฺมิสฺส  ทีเปนฺติ  เวทเนกเทส  
วา สุขุมรูป วา สจฺเจกเทส (๒) วา ตานิ อิธ คหิตานิ ฯ เตส 
อิทมุทฺทาน 
        เทฺว สจฺจา ปณฺณรสินฺทฺริยา        เอกาทส ปฏิจฺจปทา  
        อุทฺธ ปน (๓) เอกาทส                โคจฺฉกปทเมตฺถ (๔) ตึสวิธาติ(๕) ฯ  
        ป ฺหา  ปเนตฺถ  เทฺวเยว  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  ย  ปุจฺฉาย  อุทฺธฏ  
ปท  ตเทว  เยหิ  ธมฺเมหิ  ขนฺธาทิวเสน  สงฺคหิต  เต  ธมฺเม  
สนฺธาย  สพฺพตฺถ  เอเกน  ขนฺเธนาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺราย  นโย 
สมุทยสจฺเจน  หิ  ตณฺหาวชฺชา เสสสงฺขารา ขนฺธาทิสงฺคเหน  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   ๒. ม. สทฺเทกเทส ฯ 
# ๓. ม. ปุน ฯ  ๔. โคจฺฉกปทา เอตฺถาติ ปทจฺเฉโทติ โยชนา ฯ 
# ๕. ม. ตึสวึธนฺติ ฯ  
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สงฺคหิตา ฯ  ปุน  เตหิ  ตณฺหาว  สงฺคหิตา  สา  ตณฺหา  
ปุน  สงฺขาเรเหว  ขนฺธาทิสงฺคเหน  สงฺคหิตาติ ฯ  เอเสว  นโย 
สพฺพตฺถ ฯ อรูปธมฺมปุจฺฉาสุ ปเนตฺถ  สงฺขารกฺขนฺโธ  วา 
เวทนากฺขนฺโธ  วา  เอโก  ขนฺโธ  นาม  รูปธมฺมปุจฺฉาสุ  เอโก 
รูปกฺขนฺโธ ฯ  ปริเทวปุจฺฉาย  สทฺทายตน  เอก อายตน นาม 
สทฺทธาตุเยว(๑)    เอกา  ธาตุ  นาม  เสสฏาเนสุ  ธมฺมายตน- 
ธมฺมธาตุวเสน  (๒)  อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                สงฺคหิเตนสงฺคหิตปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทวณฺณนา  
        อิทานิ  อสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปท  ภาเชตุ  รูปกฺขนฺเธนาติ- 
อาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  ย  ขนฺธาทีหิ  อสงฺคหิเตน  ขนฺธาทิวเสน  
อสงฺคหิต  ปุน ตสฺเสว ขนฺธาทีหิ  อสงฺคห  ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺชน  
กต  ต  ป ฺจกฺขนฺธคฺคาหเกสุ ทุกฺขสจฺจาทีสุ  วิ ฺาเณน 
สทฺธึ สุขุมรปูคฺคาหเกสุ อนิทสฺสนาปฺปฏิฆาทีสุ จ ปเทสุ น 
ยุชฺชติ ฯ  ตาทิเสน  หิ  ปเทน  นิพฺพาน  ขนฺธสงฺคหมตฺต  น 
คจฺเฉยฺย ฯ  เสสา ขนฺธาทีหิ  อสงฺคหิตธมฺมา  นาม  นตฺถิ  ตสฺมา 
ตถารูปานิ  ปทานิ  อิมสฺมึ  วาเร น  คหติานิ ฯ  ยานิ  ปน 
ป ฺจกฺขนฺเธ  วิ ฺาณ ฺจ  สุขุมรูเปน  สทฺธึ  เอกโต น ทีเปนฺติ 
# ๑. ม. สทฺทธาตุ ฯ  ๒. ม. ม. ...วเสเนว ฯ  
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ตานิ อิธ คหิตานิ ฯ เตส อิทมุทฺทาน 
        สพฺเพ ขนฺธา ตถายตน-        ธาตุโย สจฺจโต ตโย  
        อินฺทฺริยานิป สพฺพานิ        เตวีสติ ปฏิจฺจโต ฯ  
        ปรโต โสฬส ปทา        เตจตฺตาฬีสกตฺติเก (๑)  
        โคจฺฉเก สตฺตติ เทฺว จ        สตฺต จูฬนฺตเร ปทา ฯ  
        มหนฺตเร ปทา วุตฺตา        อฏารส ตโต ปร  
        อฏารเสว าตพฺพา        เสสา อิธ น ภาสิตาติ ฯ  
        ป ฺหา  ปเนตฺถ  สทสิวิสฺสชฺชนาน  วเสน  สโมธาเนตฺวา  
กเตหิ  สทฺธึ  สพฺเพป  จตุตฺตึส  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  ย  ปจฺุฉาย 
อุทฺธฏ ปท ตเทว เยหิ ขนฺธาทีหิ อสงฺคหิต เต ธมฺเม 
สนฺธาย เอเกน ขนฺเธนาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺราย  นโย  รูปกฺขนฺเธน  หิ  จตฺตาโร  ขนฺธา  
นิพฺพาน ฺจ  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา ฯ  อายตนธาตุสงฺคเหน 
ปน  เปตฺวา  วิ ฺาณ  อวเสสา  สงฺคหิตาติ  วิ ฺาณเมว  
ตีหิป  ขนฺธสงฺคหาทีหิ  อสงฺคหิต  นาม ฯ  ปุน  เตน วิ ฺาเณน  
สทฺธึ  นิพฺพาเนน  จตฺตาโร  ขนฺธา  ขนฺธาทิสงฺคเหน  อสงฺคหิตา ฯ  
เต  สพฺเพป  ปุน  วิ ฺาเณเนว  ขนฺธาทิสงฺคเหน  อสงฺคหิตาติ 
เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา  นาม 
โหนฺติ ฯ  อถวา ยเทต รูปกฺขนฺเธน  วิ ฺาณเมว  ตีหิ  ขนฺธาทิ- 
# ๑. ม. เตจตฺตาลีสก ติเก ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 21 

        *เลมที่ 48  อสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทวณฺณนา หนา 21 
 
สงฺคเหหิ  อสงฺคหิต  เตหิป  วิ ฺาณธมฺเมหิ  เต รูปธมฺมา  ว 
ตีหิ  สงฺคเหหิ  อสงฺคหิตา ฯ  ปุน  เต  รูปธมฺมา  (๑)วิ ฺาเณน 
ตีหิ สงฺคเหหิ  อสงฺคหิตา ฯ  วิ ฺาณ ฺจ  ขนฺธโต  เอโก 
วิ ฺาณกฺขนฺโธ  โหติ  อายตนโต  เอก  มนายตน  ธาตุโต  
สตฺต  วิ ฺาณธาตุโย  ตสฺมา  เอเกน  ขนฺเธนาติอาทิ  วุตฺต ฯ  
อิมินา  อุปาเยน  สพฺพตฺถ  ย  ปุจฺฉาย  อุทฺธฏ  ปท ตเทว 
เยหิ  ธมฺเมหิ  ขนฺธาทิวเสน  อสงฺคหิต  เตส  ธมฺมาน  วเสน 
ขนฺธาทโย  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  ทุติยปโ ฺห (๒) ตาว  รูปวิ ฺาณาน 
วเสน  เวทิตพฺโพ ฯ  (๓)  เวทนาทโย  หิ  รูปวิ ฺาเณเหว  ขนฺธาทิ- 
สงฺคเหน  อสงฺคหิตา  เต  จ เทฺว ขนฺธา  เอกาทสายตนานิ 
สตฺตรส ธาตุโย โหนฺติ ฯ  
        ตติยปเ ฺห  วิ ฺาณ  รูปาทีหิ  จตูหิ  อสงฺคหิตนฺติ  เตส 
วเสน ขนฺธาทโย เวทิตพฺพา ฯ  
        จตุตฺถปเ ฺห  จกฺขฺวายตน  เวทนาทีห ิ จตูหีติ  อิมินา 
นเยน  สพฺพตฺถ   ขนฺธาทโย  เวทิตพฺพา ฯ  ปรโิยสาเน  รูป ฺจ  
ธมฺมายตนนฺติ  อุทฺทานคาถาย ทสฺสิตธมฺมาเยว อ ฺเนากาเรน 
สงฺขิปตฺวา ทสฺสิตาติ ฯ  
                อสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. วิ ฺาเณเนว ตีหิ ฯ  ๒. ม. ทุติยป ฺเห ฯ 
# ๓. ม. เวทิตพฺพา ฯ  
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                        สมฺปโยควิปฺปโยคปทวณฺณนา  
        อิทานิ  สมฺปโยควิปฺปโยคปท  ภาเชตุ  รูปกฺขนฺโธติอาทิ  
อารทฺธ ฯ ตตฺถ  ย  ลพฺภติ  ย ฺจ  น  ลพฺภติ  ต  สพฺพ 
ปุจฺฉาย  คหิต ฯ  วิสฺสชฺชเน ปน  ย  น  ลพฺภติ  ต  นตฺถีติ 
ปฏิกฺขิตฺต ฯ จตูหิ สมฺปโยโค ฯ จตูหิ วิปฺปโยโค ฯ สภาโค 
วิสภาโคติ  วจนโต  หิ  จตูหิ  อรูปกฺขนฺเธเหว  สภาคาน 
เอกสนฺตานสฺมึ  เอกกฺขเณ   อุปฺปนฺนาน   อรูปกฺขนฺธานเยว   อ ฺ- 
ม ฺสมฺโปโยโค  ลพฺภติ ฯ รูปธมฺมาน  ปน  รูเปน  นิพฺพาเนน 
วา  นิพฺพานสฺส  จ  รูเปน  สทฺธ ึ สมฺปโยโค  นาม  นตฺถิ ฯ  
ตถา  รูปนิพฺพานาน  อรูปกฺขนฺเธหิ ฯ  วิสภาคา  หิ  เต  เตส ฯ 
ยถา  จ  อรูปกฺขนฺธาน  รปูนิพฺพาเนหิ  เอว  ภินฺนสนฺตาเนหิ 
นานากฺขณิเกหิ  อรูปธมฺเมหิป  สทฺธึ  นตฺถิเยว ฯ  เตป  หิ  เตส 
สนฺตานกฺขณ- วิสภาคตาย  วิสภาคาเยว ฯ  อยมฺปน  วิสภาคตา 
สงฺคหฏเน  วิรุชฺฌนโต  สงฺคหนเย  นตฺถิ ฯ  คณนูปคมตฺต ฺหิ  
สงฺคหฏโ ฯ  สมฺปโยคนเย  ปน  อตฺถ ิ เอกุปฺปาทตาทิลกฺขโณ  (๑) 
หิ  สมฺปโยคฏโติ ฯ  เอวเมตฺถ  ยสฺส  เอกธมฺเมนาป  สมฺปโยคลกฺขณ  
น  ยชฺุชติ  ตสฺส  ปุจฺฉาย  สงฺคห  กตฺวาป  นตฺถีติ ปฏิกฺเขโป 
กโต ฯ  ยสฺส  วิปฺปโยคลกฺขณ  ยุชชฺติ  ตสฺส  วิปฺปโยโค  ทสฺสโิต ฯ 
ยานิ  ปน ปทานิ  สตฺตสุ  วิ ฺาณธาตูสุ  เอกายป  ธาตุยา  (๒) 
# ๑. ม. ...ลกขฺณ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อวิปฺปยุตฺเต รูเปน นิพฺพาเนน วา  มิสฺสกธมฺเม  ทีเปนฺติ  ตานิ  
สพฺพถาป  อิธ  น  ยชฺุชนตีฺติ  น  คหิตานิ ฯ เตส อิทมุทฺทาน 
                ธมฺมายตน ธมฺมธาตุ        ทกฺุขสจฺจ ฺจ ชีวิต  
                สฬายตน นามรูป        จตฺตาโร จ มหาภวา ฯ  
                ชาติ ชรา จ มรณ        ติเกเสฺวกูนวีสติ  
                โคจฺฉเกสุ จ ป ฺาส        อฏ จูฬนฺตเร ปทา ฯ  
                มหนฺตเร ปณฺณรส        อฏารส ตโต ปเร  
                เตวีสปทสต เอต        สมฺปโยเค น ลพฺภตีติ ฯ  
        ธมฺมายตน ฺหิ  รูปนิพฺพานมิสฺสกตฺตา  ตสฺมึ  อปริยา- 
ปนฺเนน  วิ ฺาเณนาป น  สกฺกา  สมปฺยุตฺตนฺติ  วตฺตุ ฯ  
ยสฺมา  ปเนตฺถ  เวทนาทโย  วิ ฺาเณน  สมฺปยุตฺตา  ตสฺมา 
วิปฺปยุตฺตนฺติป  น  สกฺกา  วตฺตุ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  
เอว  สพฺพตฺถาป  เอตานิ  น  ยชฺุชนฺตีติ  อิธ  น  คหิตานิ  
เสสานิ  ขนฺธาทีนิ ยุชฺชนฺตีติ  ตานิ  คเหตฺวา  เอเกกวเสน  จ  
สโมธาเนตฺวา  (๑)  จ  ป ฺหวิสฺสชฺชน  กต ฯ  เตสุ  ปเ ฺหสุ  ปเม 
เอเกนายตเนนาติ  มนายตเนน ฯ  เกหิจีติ  ธมฺมายตนธมฺมธาตุ- 
ปริยาปนฺเนหิ เวทนาส ฺาสงฺขาเรหิ ฯ  
        ทุติเย  ตีหีติ  ปุจฺฉิตปุจฺฉิต เปตฺวา เสเสหิ ฯ เกหิจิ 
สมฺปยุตฺโตติ เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺากฺขนฺธสงฺขารกฺขนฺเธหิ  (๒) 
# ๑. ม. สโมธาเนน จ ฯ  ๒. ม. ส ฺาสงฺขาเรหิ ฯ  
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อิตเรป  อตฺตาน  เปตฺวา อิตเรหิ ฯ  เกหิจิ  วิปฺปยุตฺโตติ  
รูปนิพฺพาเนหิ ฯ  เอว สพฺพตฺถ รูปสฺส วิปฺปโยเค ธมฺมายตน- 
ธมฺมธาตูสุ  อรูป  อรูปสสฺ  วิปฺปโยเค  รูป  ทฏพฺพ ฯ  
ตติยปโ ฺห อุตฺตานตฺโถว ฯ  
        จตุตฺเถ  กตีหิ  ขนฺเธหีติอาทึ  อวตฺวา  สมฺปยุตฺตนฺติ 
นตฺถีติ วุตฺต  ตมฺปน  ขนฺธาทีนเยว  วเสน  เวทิตพฺพ ฯ  
ปรโตป  เอวรูเปสุ  ปเ ฺหสุ เอเสว  นโย ฯ  อาทิป ฺหสฺมิ ฺหิ 
สรูปโต  ทสฺเสตฺวา  ปรโต  ปาล ิ สงฺขิตฺตา ฯ  อิมินา  นเยน  
สพฺพตฺถ  อตฺถโยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  ยตฺถ  ปน  นาติปากฏา  
ภวิสฺสติ ตตฺถ น ปากฏ กตฺวาว คมิสฺสาม ฯ  
        โสฬสหิ  ธาตูหีติ  จกฺขุวิ ฺาณธาตุ  ตาว  อตฺตาน 
เปตฺวา  ฉหิ วิ ฺาณธาตูหิ ทสหิ จ รูปธาตูหิ ฯ เสสาสุป 
เอเสว นโย ฯ  
        ตีหิ  ขนฺเธหีติ  สงฺขารกฺขนฺธ  เปตฺวา  เสเสหิ ฯ  เอกาย 
ธาตุยาติ  มโนวิ ฺาณธาตุยา ฯ  (๑)  สมุทยมคฺคาน ฺหิ  อ ฺาย 
ธาตุยา  สมฺปโยโค  นตฺถิ ฯ  เอเกน  ขนฺเธนาติ  สงฺขารกฺขนฺเธน ฯ 
เอเกนายตเนนาติ  ธมฺมายตเนน ฯ  เอกาย  ธาตุยาติ ธมฺมธาตุยา ฯ 
เอเตสุ หิ ต สจฺจทฺวย เกหิจิ สมฺปยุตฺต ฯ  
        สุขินฺทฺรยิาทิปเ ฺห  ตีหีติ  ส ฺาสงฺขารวิ ฺาเณหิ ฯ 
# ๑. ส.ี เอกาย วิ ฺาณธาตุยา ฯ  
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เอกาย ธาตุยาติ   กายวิ ฺาณธาตุยา   มโนวิ ฺาณธาตุยา   จ ฯ 
ฉหิ  ธาตูหีติ  กายวิ ฺาณธาตุวชฺชาหิ ฯ  
        รูปภวปเ ฺห   สพฺเพสมฺป   อรูปกขฺนฺธาน   อรปูายตนาน ฺจ  
อตฺถิตาย  น  เกหิจีติ  วุตฺต ฯ  อรูปภวปเ ฺห  (๑)  ฆานชิวฺหากาย- 
วิ ฺาณธาตูน ปน นตฺถิตาย ตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโตติ วุตฺต ฯ  
        อธิโมกขฺปเ ฺห   ทฺวีหิ  ธาตูหีติ  มโนธาตุมโนวิ ฺาณ- 
ธาตูหิ ฯ ปณฺณรสหีติ เสสาหิ ทสหิ รูปธาตูหิ ป ฺจหิ จ 
จกฺขุวิ ฺาณาทีหิ ฯ  
        กุสลปเ ฺห  กุสเลหิ  จตุนฺนมฺป  ขนฺธาน  คหิตตฺตา 
สมฺปโยโค  ปฏิกฺขิตฺโต ฯ  
        เวทนาตฺติกปเ ฺห  เอเกน  ขนฺเธนาติ  เวทนากฺขนฺเธเนว ฯ  
ปณฺณรสหีติ   จกฺขุโสตฆานชิวฺหาวิ ฺาณ(๒)ธาตุมโนธาตูหิ  เจว 
รูปธาตูหิ  จ ฯ เอกาทสหีติ กายวิ ฺาณธาตุยา สทฺธึ 
รูปธาตูหิ ฯ  
        เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมปเ ฺห   ป ฺจหีติ   จกฺขุ- 
วิ ฺาณาทีหิ ฯ อนุปาทินฺนุปาทานิยปเ ฺห  ฉหีติ  มโน- 
วิ ฺาณธาตุวชฺชาหิ ฯ  สวิตกฺกสวิจารปเ ฺห ปณฺณรสหีติ  
ป ฺจหิ  วิ ฺาเณหิ  สทฺธึ  รูปธาตูหิ ฯ  อวิตกฺกวิจารมตฺต- 
ปเ ฺห เอเกน  ขนฺเธนาติอาทิ  สงฺขารกฺขนฺธวเสน(๓)  เวทิตพฺพ ฯ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ...ชิวฺหาวิ ฺาณ... ฯ 
# ๓. ม. ...วเสเนว ฯ  
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ทุติยชฺฌานวิจาร ฺหิ เปตฺวา เสสา  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  นาม ฯ 
ปตึ  เปตฺวา  เสสา  ปติสหคตา ฯ  ตตฺถ วิจาโร  วิจาเรน 
ปติ  จ  ปติยา  น  สมฺปยุตฺตาติ  สงฺขารกฺขนฺธธมฺมายตน- 
ธมฺมธาตูสุ เกหิจิ   สมฺปยตฺุตา   นาม ฯ  โสฬสหีติ  ธมฺมธาตุ- 
มโนวิ ฺาณธาตุวชฺชาเหว ฯ  อวิตกกฺอวิจารปเ ฺห  เอกาย 
ธาตุยาติ  มโนธาตุยา ฯ  สุขสหคตา  อุเปกฺขาสหคตา  จ เวทนาตฺติเก 
วุตฺตาว ฯ ทสฺสเนนปหาตพฺพาทโย กุสลสทิสาว ฯ  
        ปริตฺตารมฺมณ  วิปากธมฺมสทิส ฯ  เอกาย  ธาตุยาติ  ธมฺม- 
ธาตุยา ฯ  เกหิจีติ  เย  ตตฺถ  ปริตฺตารมฺมณา  น  โหนฺติ  เตหิ ฯ 
ธมฺมธาตุ  ปน  ปริตฺตารมฺมณาน  ฉนฺน  จิตฺตุปฺปาทาน  วเสน 
จตูหิ  ขนฺเธหิ  สงฺคหิตตฺตา ปมปฏิกฺเขปเมว ภชติ ฯ มหคฺคตา- 
รมฺมณาทโยป กุสลสทิสา  ว ฯ  
        อนุปฺปนฺเนสุ  ป ฺจหิ  ธาตูหีติ  จกฺขุวิ ฺาณาทีหิ ฯ  ตานิ 
หิ เอกนฺเตน  อุปฺปาทิธมฺมภูตาเนว  อุปฺปนฺนโกฏาสมฺป  ปน  
ภชนฺติ ฯ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาทโย  ปริตฺตารมฺมณสทิสาว ฯ 
เหตุอาทโย  สมุทยสทิสาว ฯ  สเหตุกา  เจว  น  จ  เหตูป 
ปติสหคตสทิสาว ฯ  ตถา  ปรามาสสมฺปยุตฺตา ฯ  อนุปาทินฺนา 
อนุปฺปนฺนสทิสาว ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                สมฺปโยควิปฺปโยคปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        สมฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปทวณฺณนา  
        อิทานิ  สมฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปท  ภาเชตุ  เวทนากฺขนฺเธนาติ- 
อาทิ อารทฺธ ฯ  ตตฺริท  ลกฺขณ  อิมสฺมิ ฺหิ  วาเร  ปจฺุฉาย 
อุทฺธฏปเทน  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา 
เตส  ขนฺธาทีหิ  วิปฺปโยค ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺชน  กต ฯ  ตมฺปน  
รูปกฺขนฺธาทีสุ  น ยุชชฺติ ฯ รูปกฺขนฺเธน หิ สมฺปยุตฺตา  นาม 
นตฺถิ  ตสฺมา  ต ฺจ  อ ฺานิ  จ  เอวรปูานิ ปทานิ อิมสฺมึ 
วาเร น  คหิตานิ ฯ  ยานิ  ปน  ปทานิ  ธมฺมธาตุยา  สมฺปยุตฺเต 
ธมฺเม  วิ ฺาณ ฺจ  อ ฺเน อสมฺมิสฺส ทีเปนฺติ ตานิ อิธ 
คหิตานิ ฯ เตส อิทมุทฺทาน 
                จตฺตาโร ขนฺธายตน ฺจ เอก  
                เทวฺ อินฺทฺริยา ธาตุปทานิ สตฺต  
                ตโย ปฏิจฺจาถ(๑) อถ ผสฺสสตฺตก  
                ติเก ตโย สตฺต มหนฺตเร จ  
                เอก สวิตกฺก สวิจารเมก  
                ยุตฺต อุเปกฺขาย จ เอกเมวาติ ฯ  
        ปรโิยสาเน  ขนฺธา  จตุโรติอาทินาป  อยเมวตฺโถ  สงฺคหิโต ฯ 
ตตฺถ  ยานิ  ปทานิ  สทิสวิสฺสชฺชนานิ  ตานิ  อุปฺปฏปิาฏิยาป  
สโมธาเนตฺวา  ตตฺถ เวทนากฺขนฺธาทิกา  ป ฺหา  กตา ฯ  เตสุ  
# ๑. ม. ปฏิจฺจา อถ ฯ  
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เอว  ขนฺธาทิวิภาโค  เวทิตพฺโพ เวทนากฺขนฺธาทิปเ ฺห  ตาว 
เอเกนาติ  มนายตเนน ฯ  สตฺตหีติ  สตฺตหิ(๑) วิ ฺาณธาตูหิ ฯ 
เกหิจีติ  ธมฺมายตเน  เวทนาทีหิ ฯ  วิ ฺาณธาตุปเ ฺห  เต 
ธมฺมา  น  เกหิจีติ เต  ปุจฺฉาย  อุทฺธฏ(๒)  วิ ฺาณธาตุ  เปตฺวา 
เสสา  ฉ  วิ ฺาณธาตุธมฺมา  รูป  นิพฺพาน ฺจ ฯ  เตหิ  สพฺเพส  
ขนฺธายตนาน  สงฺคหิตตฺตา  น  เกหิจิ ขนฺเธหิ  อายตเนหิ  วา 
วิปฺปยุตฺตา ฯ  เอกาย  ธาตุยาติ  ยา  ยา  ปุจฺฉาย อุทฺธฏา  
โหติ ตาย ตาย ฯ  
        อุเปกฺขินฺทฺริยปเ ฺห  ป ฺจหีติ  อุเปกฺขายุตฺตาหิ(๓)  จกฺขุ- 
วิ ฺาณธาตุอาทีหิ ฯ  อิมนิา  นเยน  สพฺพตฺถ  ปุจฺฉาย 
อุทฺธฏปเทเนว  สทฺธึ วิปฺปยุตฺตาน วเสน อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                สมฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                วิปฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปทวณฺณนา  
        อิทานิ  วิปฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปท  ภาเชตุ  รูปกฺขนฺเธนาติ- 
อาทิ อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  สพฺพาป  ปุจฺฉา  โมฆปุจฺฉา  ว ฯ 
รูปกฺขนฺเธน  หิ  วิปฺปยุตฺตา นาม จตฺตาโร  ขนฺธา  เตส 
อ ฺเหิ  สมฺปโยโค  นตฺถิ ฯ  เวทนากฺขนฺเธน  วิปฺปยุตฺต รูป 
นิพฺพาน ฺจ  ตสฺส  จ  เกนจิ  สมฺปโยโค  นตฺถิ ฯ  เอว  สพฺพปเทสุ ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อุทฺธฏปท ฯ 
# ๓. ม. อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตาหิ ฯ  
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วิปฺปยุตฺตานมฺปน  สมฺปโยคาภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  อิติ  ปุจฺฉาย 
โมฆตฺตา  สพฺพตฺถ วิสฺสชฺชเนสุ (๑) นตฺถิ นตฺถิอิจฺเจว (๒) วุตฺตนฺติ ฯ  
                วิปฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สมฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปทวณฺณนา  
        อิทานิ  สมฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปท  ภาเชตุ  เวทนากฺขนฺเธนาติ- 
อาทิ อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  ย  ขนฺธาทิวเสน  สมฺปยุตฺต  ปนุ  ตสฺเสว 
ขนฺธาทีหิ  สมฺปโยค ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺชน  กต ฯ  ต  รูเปน  
วา  รูปมิสฺสเกหิ  วา  สพฺพารูปกฺขนฺธสงฺคาหเกหิ  วา ปเทหิ 
สทฺธึ น ยชฺุชติ ฯ รูเปน ห ิรูปมิสฺสเกน วา อ ฺเส 
สมฺปโยโค นตฺถิ  สพฺพารปูกฺขนฺธสงฺคาหเกหิ  สพฺเพส  
สมฺปโยคารหาน  ขนฺธาทีน  คหิตตฺตา อ ฺเยว  นตฺถิ  ยนฺเตน 
สห  สมฺปโยค  คจฺเฉยฺย  ตสฺมา  ตถารูปานิ  ปทานิ  อิธ  น 
คหิตานิ ฯ  ยานิ  ปน  ปทานิ  รูเปน  อสมฺมิสฺส  อรูเปกเทส  
ทีเปนฺติ ตานิ อิธ คหิตานิ ฯ เตส อิทมุทฺทาน 
        อรูปกฺขนฺธา จตฺตาโร        มนายตนเมว จ  
        วิ ฺาณธาตุโย สตฺต        เทฺว สจฺจา จุทฺทสินฺทฺริยา ฯ  
        ปจฺจเย ทฺวาทส ปทา        ตโต อุปริ โสฬส  
        ติเกสุ อฏ โคจฺฉเก        เตจตฺตาฬีสเมว จ ฯ  
# ๑. ม. สพฺพวิสฺสชฺชเนสุ ฯ  ๒. ม. ...อจฺเจว ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 30 

        *เลมที่ 48  ธาตุกถาปกรณวณฺณนา หนา  30 
 
        มหนฺตรทุเก สตฺต        ปทา ปฏ ิทุเกสุ ฉ  
        นวมสฺส ปทสฺเสเต        นิทฺเทเส สงฺคห คตาติ ฯ  
        สพฺพปเ ฺหสุ  ปน  เย  ธมฺมา  ปุจฺฉาย  อุทฺธฏา  เต 
เยหิ  สมฺปยุตฺตา  โหนฺติ  เตส  วเสน  ขนฺธาทิเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ 
เวทนากฺขนฺเธน  หิ  อิตเร  ตโย  ขนฺธา  สมฺปยุตฺตา  ปุน  เตหิ 
เวทนากฺขนฺโธ สมฺปยุตฺโต โส เตหิ ส ฺาทีหิ ตีหิ  ขนฺเธหิ 
เอเกน  มนายตเนน  สตฺตหิ  วิ ฺาณธาตูหิ  เอกสฺมึ  ธมฺมายตเน  
ธมฺมธาตุยา จ เกหิจิ ส ฺาสงฺขาเรเหว สมฺปยุตฺโต ฯ เอเสว 
นโย สพฺพตฺถาติ ฯ  
                สมฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                วิปฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปทวณฺณนา  
        อิทานิ  วิปฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปท  ภาเชตุ  รูปกขฺนฺเธนาติอาทิ 
อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  เย  สมฺปโยควิปฺปโยคปทนิทฺเทเส  รูปกฺขนฺธาทโย 
ธมฺมา  อุทฺธฏา  สพฺพปุจฺฉาสุ  เตเยว  อุทฺธฏา ฯ  สทิส- 
วิสฺสชฺชนานมฺปน  เอกโต  คหิตตฺตา ปทานิ  อ ฺาย  ปฏิปาฏิยา 
อาคตานิ ฯ  ตตฺถ  ย  ปท  ปุจฺฉาย  อุทฺธฏ  ต  เยหิ ธมฺเมหิ 
วิปฺปยุตฺต  เตส  วเสน  ขนฺธาทิวิภาโค  เวทิตพฺโพ ฯ  รูปกฺขนฺเธน 
หิ เวทนาทโย  วิปฺปยุตฺตา  เตหิ  จ  รูปกฺขนฺโธ  วิปปฺยุตฺโต ฯ 
นิพฺพานมฺปน สุขุมรูปคติกเมว ฯ  โส  รูปกฺขนฺโธ  จตูหิ  ขนฺเธหิ  
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เอเกน  มนายตเนน  สตฺตหิ  วิ ฺาณธาตูหิ  ธมฺมายตนธมฺม- 
ธาตูสุ  เกหิจิ  เวทนาทีหิ  ธมฺเมเหว  วิปฺปยุตฺโต ฯ เอส(๑) นโย 
สพฺพตฺถาติ ฯ  
                วิปฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปทวณฺณนา  
        อิทานิ  สงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปท  ภาเชตุ  สมุทย- 
สจฺเจนาติอาทิ อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  เย  สงฺคหิเตนสงฺคหิตปทนิทฺเทเส 
สมุทยสจฺจาทโยว  ธมฺมา  อุทฺธฏา  สพฺพปุจฺฉาสุ  เตเยว  อุทฺธฏา ฯ 
สทิสวิสฺสชฺชนานมฺปน  เอกโต  คหิตตฺตา ปทานิ  อ ฺาย  
ปฏิปาฏิยา อาคตานิ ฯ  ตตฺถ  เย  ธมฺมา  ปุจฺฉาย  อุทฺธฏปเทน  
ขนฺธาทิสงฺคเหน  สงฺคหิตา  เตส  เยหิ  สมฺปโยโค  วา  วิปฺปโยโค 
วา  โหติ  เตส วเสน ขนฺธาทิวิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺราย  นโย  สมุทยสจฺเจน  ตาว  สงฺขารกฺขนฺธ- 
ปริยาปนฺนา  ธมฺมา  ขนฺธาทิสงฺคเหน  สงฺคหิตา  เต  จ 
เสเสหิ  ตีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกน  มนายตเนน  สตฺตหิ  วิ ฺาณธาตูหิ 
สงฺขารกฺขนฺเธ  ธมฺมายตนธมฺมธาตูสุ  จ  เปตฺวา  ตณฺห เสเสหิ  
สมฺปยุตฺตตฺตา  เกหิจิ  สมปฺยุตฺตา  นาม ฯ  เอเกน  ปน  รูปกฺขนฺเธน  
ทสหิ  รูปายตเนหิ  รูปธาตูหิ  จ  วิปฺปยุตฺตา  เอกสฺมึ  ธมฺมายตเน 
# ๑. ม. เอเสว ฯ  
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ธมฺมธาตุยา จ  รูปนิพฺพาเนหิ  วิปฺปยุตฺตตฺตา  เกหิจิ  วิปฺปยุตฺตา 
นาม ฯ  อิมินา  นเยน  (๑) สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                สงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สมฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทวณฺณนา  
        อิทานิ  สมฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปท  ภาเชตุ  เวทนากฺ- 
ขนฺเธนาติอาทิ อารทฺธ ฯ   ตตฺถ   เย  สมฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปท- 
นิทฺเทเส  เวทนากฺขนฺธาทโย  ธมฺมา  อุทฺธฏา  สพฺพปุจฺฉาสุ  เตเยว 
อุทฺธฏา ฯ  ตตฺถ  เย  ธมฺมา  ปุจฺฉาย  อุทฺธฏปเทน สทฺธึ(๒) 
สมฺปยุตฺตา  เตส  เยหิ  สงฺคโห  วา  อสงฺคโห  วา  โหติ  เตส  
วเสน ขนฺธาทิเภโท เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺราย  นโย  เวทนากฺขนฺโธ  ห ิ ส ฺาทีหิ  สมฺปยุตฺโต 
เต  ส ฺาทโย  ตีหิ  ส ฺาทิกฺขนฺเธหิ  ทฺวีหิ  ธมมฺายตน- 
มนายตเนหิ  ธมฺมธาตุยา เจว  สตฺตหิ  จ  วิ ฺาณธาตูหีติ  
อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา เสสาหิ ขนฺธายตนธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ 
อิมินา อุปาเยน สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                สมฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม.อุปาเยน ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                        อสงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปทวณฺณนา  
        อิทานิ  อสงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปท  ภาเชตุ รูปกฺ- 
ขนฺเธนาติอาทิ อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  เย  ป ฺจเม  อสงฺคหิเตน- 
อสงฺคหิตปทนิทฺเทเส  รูปกฺขนฺเธน  สทิสป ฺหา  ธมฺมา  เย  จ  
อรูปภเวน  สทิสา  เตเยว  อุทฺธฏา ฯ  เสสา  ปน น  รูหนฺตีติ  (๑) 
น  อุทฺธฏา ฯ  เวทนากฺขนฺเธน  หิ  ขนฺธาทิวเสน  รูปารูปธมฺมา 
อสงฺคหิตา  โหนฺติ  เตส ฺจ  สมฺปโยโค  นาม  นตฺถิ   ตสฺมา 
ยานิ  ปน  ปทานิ  น  รูหนฺติ  (๒)  ตาเนว  สทิสวิสสฺชฺชเนหิ  สทฺธึ  
สโมธาเนตฺวา  อุทฺธฏานิ ฯ  ตตฺถ เย ธมฺมา  ปุจฺฉาย  อุทฺธฏ- 
ธมฺเมหิ  ขนฺธาทิวเสน  อสงฺคหิตา  เต  เยหิ  สมฺปยตฺุตา จ 
วิปฺปยุตฺตา จ เตส วเสน ขนฺธาทิวิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺราย  นโย  รูปกฺขนฺเธน  ตาว  วิ ฺาณเมว  ตีหิ 
สงฺคเหหิ  อสงฺคหิต  ต  เวทนาทีหิ  ตีหิ  ขนฺเธหิ  ธมฺมายตน- 
ธมฺมธาตูสุ  จ  เวทนาทีเหว สมฺปยุตฺต  เอเกน  รูปกขฺนฺเธน 
ทสหิ  รูปายตนรูปธาตูหิ  ธมฺมายตนธมฺมธาตูสุ จ  รูปนิพฺพาน- 
ธมฺเมหิ  วิปฺปยุตฺต ฯ  ต  สนฺธาย  เต  ธมฺมา  ตีหิ  ขนฺเธหีติ- 
อาทิ วุตฺต ฯ อิมินา นเยน สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
        อสงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. รุหนฺตีติ ฯ  ๒. ม. ยานิ ปทานิ รหุนฺติ ฯ  
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        วิปฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทวณฺณนา  
        อิทานิ  วิปฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปท  ภาเชตุ  รูปก-ฺ 
ขนฺเธนาติอาทิ อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  เยส  ปทาน  วิปฺปโยโค  น 
รูหติ  ตานิ  อิมสฺมึ  วาเร  น  คหิตานิ ฯ (๑)กานิ  ปน  ตานีติ  (๑) 
ธมฺมายตนาทีนิ ฯ  ธมฺมายตนสฺส  หิ ขนฺธาทีสุ เอเกนาป 
วิปฺปโยโค  น  รูหติ ฯ  ธมฺมธาตุอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เตส  
อิทมุทฺทาน 
                ธมฺมายตน ธมฺมธาตุ        ชวิีตินฺทฺริยเมว จ  
                นามรูปปท ฺเจว                สฬายตนเมว จ ฯ  
                ชาติอาทิตฺตย เอก        ปท วีสติเม ติเก  
                ติกาวสานิก เอก                สตฺต จูฬนฺตเร ปทา ฯ  
                ทเสว โคจฺฉเก โหนฺติ        มหนฺตรมฺหิ จุทฺทส  
                ฉ ปทานิ ตโต อุทฺธ        สพฺพานิป สมาสโต  
                ปทานิ จ น ลพฺภนฺติ        จตฺตาฬีส ฺจ สตฺต จาติ ฯ  
        ปรโิยสาเน  จ  ธมฺมายตน  ธมฺมธาตูติ  คาถาป  อิมเมวตฺถ 
ทีเปตุ  วุตฺตา ฯ  อิมานิ  ปน  เปตฺวา  เสสานิ  สพฺพานิป  ลพฺภนฺติ 
เตสุ ขนฺธาทิวิภาโค วุตฺตนยานุสาเรเนว เวทิตพฺโพติ ฯ  
                วิปฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ส.ี ตานิ ปน กานีติ ฯ  
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                        นิคมนกถา  
        เอตฺตาวตา จ 
                (๑)ธาตุปฺปเภทกุสโล        ย ธาตุกถ ตถาคโต อาห  
                ตสฺสา นยมุขเภทปฺ-        ปกาสน นิฏ ิต โหติ ฯ  
                อิมินา นยมุขเภทปฺ-        ปกาสเนน หิ วิภาวินา สกฺกา  
                าตุ สพฺเพป นยา        สงฺเขปกถาว อิติ วุตฺตา ฯ  
                เอเกกสฺส ปน สเจ        ปทสสฺ วิตฺถารเมว ภาเสยฺย  
                วจน ฺจ อติวิย พหุ        ภเวยฺย อตฺโถ จ อวิเสโส ฯ  
                อิติ อูนภาณวาร-        ทฺวยาย  ย ตนฺติยา มยา เอต  
                กรุตุา (๒) ปตฺต ปุ ฺ        สุขาย ต โหตุ โลกสฺสาติ ฯ  
                                ธาตุกถาปกรณฏกถา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. อรยิาสาม ฺ นาม คาถาติ โยชนา ฯ 
# ๒. ม. กรุุนา ฯ  
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                        ปุคฺคลป ฺตฺติปฺปกรณวณฺณนา  
 
                                อารมฺภกถา  
                นปิุณตฺถ ปกรณ        ธาตุเภทปฺปกาสโน  
                สตฺถา ธาตุกถ นาม        เทสยิตฺวา สุราลเย ฯ  
                อนนฺตร ตสฺส ชิโน        ป ฺตฺติเภททีปน  
                อาห ปุคฺคลป ฺตฺตึ        ย โลเก อคฺคปุคฺคโล ฯ  
                ตสฺสา สวณฺณโนกาโส        ยสฺมาทานิ อุปาคโต  
                ตสฺมา น วณฺณยิสฺสามิ        ต สุณาถ สมาหิตาติ ฯ  
 
                                มาติกาวณฺณนา  
        ฉ ป ฺตฺติโย  ขนฺธป ฺตฺติ  ฯเปฯ  ปุคฺคลป ฺตฺตีติ  
อย  ตาว ปุคฺคลป ฺตฺติยา  อุทฺเทโส ฯ  ตตฺถ  ฉาติ  คณน- 
ปริจฺเฉโท ฯ  เตน  เย  ธมฺเม  อิธ  ป ฺเปตุกาโม  เตส  คณน- 
วเสน  สงฺเขปโต ป ฺตฺติปริจฺเฉท ทสฺเสติ ฯ ป ฺตฺติโยติ 
ปริจฺฉินฺนธมฺมนิทสฺสน ฯ  ตตฺถ  อาจิกฺขติ  เทเสติ  ป ฺเปติ 
ปฏเปตีติ  (๑) อาคตฏาเน   ป ฺาปนา  ทสฺสนา  ปกาสนา  
ป ฺตฺติ  นาม ฯ  สุป ฺตฺต  ม ฺจปนฺติ  (๒)  อาคตฏาเน  ปนา  
นิกฺขิปนา  ป ฺตฺติ  นาม ฯ  อิธ  อุภยมฺป วฏฏติ ฯ  ฉ 
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๖๑/๓๐ ฯ  ๒. วิ. มหาวิ. ๑/๓๗๗/๒๕๑ ฯ  
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ป ฺตฺติโยติ  หิ  ฉ  ป ฺาปนา  ฉ  ทสฺสนา  ฉ  (๑)  ปกาสนาติป 
ฉ  ปนา ฉ(๑)  นิกฺขิปนาติป  อิธาธิปฺเปตเมว ฯ  (๒)นามป ฺตฺติ- 
สหิเต  เต ธมฺเม ทสฺเสติป เตน เตน โกฏาเสน เปติป ฯ  
        ขนฺธป ฺตฺตีติอาทิ  ปน  สงฺเขปโต  ตาส  ป ฺตฺตีน  
สรูปทสฺสน ฯ  ตตฺถ ขนฺธาน  ขนฺธาติ  ป ฺาปนา  ทสฺสนา  
ปกาสนา  ปนา  นิกฺขิปนา  ขนฺธป ฺตฺติ  นาม ฯ  อายตนาน 
อายตนานีติ  ธาตูน  ธาตุโยติ สจฺจาน สจฺจานีติ อินฺทฺริยาน 
อินฺทฺริยานีติ  ปุคฺคลาน  ปคฺุคลาติ  ป ฺาปนา  ทสฺสนา  ปกาสนา 
ปนา นิกฺขิปนา ปุคฺคลป ฺตฺติ นาม ฯ  
        ปาลิมุตฺตเกน  ปน  อฏกถานเยน  อปราป  ฉ  ป ฺตฺติโย 
วิชฺชมานป ฺตฺติ  อวิชฺชมานป ฺตฺติ  วิชชฺมาเนน  อวิชชฺมาน- 
ป ฺตฺติ  อวิชฺชมาเนน  วิชฺชมานป ฺตฺติ  วิชฺชมาเนน  วิชฺชมาน- 
ป ฺตฺติ  อวิชฺชมาเนน  อวิชฺชมานป ฺตฺตีติ ฯ ตตฺถ  กุสลากุสลสฺเสว 
สจฺฉิกฏปรมตฺถวเสน  (๓)  วิชชฺมานสฺส  สโต  สมฺภูตสฺส ธมฺมสฺส 
ป ฺาปนา   วิชฺชมานป ฺตฺติ   นาม ฯ   ตถา   อวิชฺชมานสฺส  
โลกนริุตฺติมตฺตสิทฺธสฺส  อิตฺถีปุริสาทิกสฺส  ป ฺาปนา  อวิชฺชมาน- 
ป ฺตฺติ  นาม ฯ สพฺพากาเรนป  อนุปลพฺภเนยฺยวาจาวตฺถุ- 
มตฺตสฺเสว  ป ฺจมสจฺจาทิกสฺส  ติตฺถิยาน อนุปกติปุริสาทิกสฺส 
# ๑. ม. ฉสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. นามป ฺตฺติ หิ เต เต ธมฺเม ฯ 
# ๓. ม.สจฺจิกฏ... ฯ เอวมุปริป ฯ  
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วา  ป ฺาปนาป  อวิชฺชมานป ฺตฺติเยว  สา  ปน  สาสนา- 
วจรา  น  โหตีติ  อิธ  น  คหิตา ฯ  อิติ  อิเมส  วิชชฺมานา- 
วิชฺชมานาน  วิกปฺปนวเสน  เสสา  เวทิตพฺพา ฯ  เตวิชฺโช  
ฉฬภิ ฺโติอาทีสุ  หิ  ติสฺโส  วิชฺชา ฉ  อภิ ฺา  จ  วิชฺชมานา  
ปุคฺคโล  อวิชฺชมาโน  ตสฺมา  ติสฺโส  วิชฺชา อสฺสาติ เตวิชฺโช 
ฉ  อภิ ฺา  อสฺสาติ  ฉฬภิ ฺโติ  เอว  วิชชฺมาเนน  อวิชชฺมานสฺส 
ป ฺาปนโต  เอวรูปา  วิชฺชมาเนน  อวิชฺชมานป ฺตฺติ  นาม ฯ 
อิตฺถีรูป  ปรุสิรูปนฺติอาทีสุ  ปน อิตฺถปีุริสา อวิชฺชมานา รูป 
วิชฺชมาน ตสฺมา อิตฺถิยา รปู อิตฺถีรูป  ปรุิสสฺส รูป 
ปุริสรูปนฺติ เอว อวิชฺชมาเนน วิชฺชมานสฺส ป ฺาปนโต 
เอวรูปา  อวิชฺชมาเนน  วิชฺชมานป ฺตฺติ  นาม ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส 
โสตสมฺผสฺโสติอาทีสุ จกฺขุโสตาทโยป  ผสฺโสป  วิชฺชมาโนเยว 
ตสฺมา  จกฺขุมฺหิ สมฺผสฺโส จกฺขุโต ชาโต สมฺผสฺโส  จกฺขุสฺส 
วา  ผลภูโต  สมฺผสฺโส  จกฺขุสมฺผสฺโสติ  เอว  วิชชฺมาเนน วิชฺชมานสฺส 
ป ฺาปนโต  เอวรูปา  วิชฺชมาเนน  วิชฺชมานป ฺตฺติ  นาม ฯ  
ขตฺติยปุตฺโต  พฺราหฺมณปุตฺโต  เสฏ ิปุตฺโตติอาทีสุ  ขตฺติยาทโยป  
อวิชฺชมานา ปุตฺโตป  อวิชฺชมาโน(๑)  ตสฺมา  ขตฺติยสฺส  ปุตฺโต  
ขตฺติยปุตฺโตติ  เอว  อวิชชฺมาเนน อวิชฺชมานสฺส  ป ฺา- 
ปนโต  เอวรปูา  อวิชฺชมาเนน  อวิชฺชมานป ฺตฺติ  นาม ฯ  ตาส(๒) 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ตาสุ ฯ  
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อิมสฺมึ  ปกรเณ  ปุริมา  ติสฺโสว  ป ฺตฺติโย  ลพฺภนฺติ ฯ 
ขนฺธป ฺตฺติ  ฯเปฯ อินทฺฺริยป ฺตฺตีติ  อิมสฺมิ ฺหิ  าเน 
วิชฺชมานสฺเสว  ป ฺาปตตฺตา วิชฺชมานป ฺตฺติ  ลพฺภติ 
ปุคฺคลป ฺตฺตีติ  ปเท  อวิชฺชมานป ฺตฺติ  ปรโต  ปน เตวิชฺโช 
ฉฬภิ ฺโติอาทีสุ วิชฺชมาเนน อวิชฺชมานป ฺตฺติ ลพฺภตีติ ฯ  
        อฏกถามุตฺตเกน  ปน  อาจริยนเยน  อปราป  ฉ  
ป ฺตฺติโย  อุปาทาป ฺตฺติ  อุปนิธาป ฺตฺติ  สโมธานป ฺตฺติ 
อุปนิกฺขิตฺตป ฺตฺติ  (๑)  ตชฺชาป ฺตฺติ สนฺตติป ฺตฺตีติ ฯ  ตตฺถ 
โย  รูปเวทนาทีหิ  เอกตฺเตน  วา  อ ฺตฺเตน  วา  รูปเวทนาทโย  
วิย  สจฺฉิกฏปรมตฺเถน  อนุปลพฺภสภาโวป  รูปเวทนาทิเภเท 
ขนฺเธ  อุปาทาย  นิสฺสาย  การณ  กตฺวา  สมฺมโต  สตฺโต 
ตานิ  ตานิ  องฺคานิ  อุปาทาย  รโถ  เคห  มฏุ ิ  อุทฺธนนฺติ 
จ  เต  เตเยว  รูปรสาทโย  อุปาทาย ฆฏปฏา (๒)  จนฺทสุริย- 
ปริวฏฏาทโย  อุปาทาย  กาโล  ทิสา  ตตภูตนิมิตฺต ฺเจว 
ภาวนานิสส ฺจ อุปาทาย  นิสฺสาย  การณ  กตฺวา  สมฺมต 
เตน เตนากาเรน อุปฏ ิต อุคฺคหนิมิตฺต ปฏิภาคนิมิตฺตนฺติ  อย 
เอวรูปา  อุปาทาป ฺตฺติ  นาม ฯ  ป ฺเปตพฺพฏเน  เจสา 
ป ฺตฺติ  นาม  น  ป ฺาปนฏเน ฯ  ยา  ปเนตสฺสตฺถสฺส 
อย  อวิชชฺมานป ฺตฺติเยว ฯ  
# ๑. อุปปริกขิฺตฺตป ฺตฺตีติป อตฺถีติ โยชนา ฯ 
# ๒. ม. ฆโฏ ปโฏ ฯ  
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        ยา  ปมทุติยาทีนิ  อุปนิธาย  ทุติย  ตติยนฺติ  อาทิกา 
อ ฺม ฺ ฺจ  อุปนิธาย ทีฆ  รสฺส  ทูร  สนฺติกนฺติ  อาทิกา 
ป ฺาปนา  อย  อุปนิธาป ฺตฺติ  นาม ฯ อปเจสา  อุปนิธา- 
ป ฺตฺติ  ตท ฺาเปกฺขูปนิธา  หตฺถคตูปนิธา  สมฺปยุตฺตูปนิธา 
สมาโรปตูปนิธา  อวิทูรคตูปนิธา  ปฏภิาคูปนิธา ตพฺพหุลูปนิธา 
ตพฺพิสิฏ ูปนิธาติอาทินา เภเทน อเนกปฺปการา ฯ  
        ตตฺถ  ทติุย  ตติยนฺติอาทิกาว  ตท ฺ  อเปกฺขิตฺวา  
วุตฺตตาย  ตท ฺาเปกฺขูปนิธา  นาม ฯ  ฉตฺตปาณิ  สตฺถปาณีติ 
อาทิกา  หตฺถคต  อุปนิธาย  วุตฺตตาย หตฺถคตูปนิธา  นาม ฯ  
กุณฺฑลี  สิขร ีกิรฏิีติอาทิกา สมฺปยุตฺต อุปนิธาย วุตฺตตาย 
สมฺปยุตฺตูปนิธา  นาม ฯ  ธ ฺสกฏ  สปฺปกุมฺโภติ  อาทิกา 
สมาโรปต  อุปนิธาย วุตฺตตาย  สมาโรปตูปนิธา  นาม ฯ 
อินฺทสาลคุหา  ปยงฺคุคุหา  เสรีสกนฺติอาทิกา อวิทูรคต  
อุปนิธาย  วุตฺตตาย  อวิทูรคตูปนิธา  นาม ฯ  สุวณฺณวณฺโณ 
อุสภคาวีติอาทิกา  ปฏิภาค  อุปนิธาย  วุตฺตตาย  ปฏภิาคูปนิธา 
นาม ฯ  ปทุมสโร  พฺราหฺมณคาโมติอาทิกา  ตพฺพหุล  อุปนิธาย 
วุตฺตตาย  ตพฺพหุลูปนิธา  นาม ฯ  มณิกฏก วชิรกฏกนฺติ  อาทิกา 
ตพฺพิสิฏ อุปนิธาย วุตฺตตาย ตพฺพิสิฏ ูปนิธา นาม ฯ  
        ยา  ปน  เตส  เตส  สโมธานมเปกฺขิตฺวา  ติทณฺฑ 
อฏปท  ธ ฺราสิ  ปุปฺผราสีติอาทิกา  ป ฺาปนา  อย  
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สโมธานป ฺตฺติ  นาม ฯ  ยา  ปุริมสฺส ปุริมสฺส อุปนิกฺขิปตฺวา 
เทฺว  ตีณิ จตฺตารีติอาทิกา ป ฺาปนา อย อุปนิกฺขิตฺต- 
ป ฺตฺติ นาม ฯ  ยา  ตนฺต  ธมฺมสภาว  อเปกฺขิตฺวา  ปวี  เตโช 
กกฺขฬตา  อุณฺหตาติอาทิกา  ป ฺาปนา  อย  ตชฺชาป ฺตฺติ  
นาม ฯ  ยา  ปน  สนฺตติวิจฺเฉทาภาว  อเปกฺขิตฺวา อาสีติโก  
นาวุติโกติอาทิกา  ป ฺาปนา  อย  สนฺตติป ฺตฺติ  นาม ฯ 
เอตาสุ  ปน ตชฺชาป ฺตฺติ  วิชชฺมานป ฺตฺติเยว  เสสา 
อวิชฺชมานปกฺข ฺเจว  อวิชฺชมาเนน อวิชฺชมานปกขฺ ฺจ ภชนฺติ ฯ  
        อฏกถามุตฺตเกน  อาจริยนเยเนว  อปราป  ฉ  ป ฺตฺติโย 
กิจฺจป ฺตฺติ  สณฺานป ฺตฺติ  ลิงฺคป ฺตฺติ  ภูมิป ฺตฺติ 
ปจฺจตฺตป ฺตฺติ อสงฺขตป ฺตฺตีติ ฯ ตตฺถ  ภาณโก  ธมฺมกถโิกติ 
อาทิกา  กิจฺจวเสน  ป ฺาปนา  กิจฺจป ฺตฺติ  นาม ฯ  กิโส 
ถูโล  ปริมณฺฑโล  จตุรสฺโสติอาทิกา  สณฺานวเสน  ป ฺาปนา 
สณฺานป ฺตฺติ  นาม ฯ  อิตฺถ ี ปุรโิสติอาทิกา  ลิงฺควเสน 
ป ฺาปนา  ลิงฺคป ฺตฺติ นาม ฯ กามาวจรา รูปาวจรา  
อรูปาวจรา  โกสลกา  มาธุราติอาทิกา  ภูมิวเสน  ป ฺาปนา 
ภูมิป ฺตฺติ  นาม ฯ  ติสฺโส  นาโค  สมุโนติอาทิกา  ปจฺจตฺต- 
นามกรณมตฺตวเสน  ป ฺาปนา  ปจฺจตฺตป ฺตฺติ  นาม ฯ 
นิโรโธ  นิพฺพานนฺติอาทิกา  อสงฺขตธมฺมสฺส  ป ฺาปนา 
อสงฺขตป ฺตฺติ  นาม ฯ  ตตฺถ  เอกจฺจา  ภูมิป ฺตฺติ  อสงฺขต-  
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ป ฺตฺติ  จ วิชฺชมานป ฺตฺติเยว  กิจฺจป ฺตฺติ  วิชฺชมาเนน- 
อวิชฺชมานปกฺข  ภชติ  เสสา อวิชฺชมานป ฺตฺติโย นาม ฯ  
        อิทานิ  ยาส  ป ฺตฺตีน  อุทฺเทสวาเร  สงฺเขปโต  สรูป- 
ทสฺสน  กต สงฺเขปโตเยว  ตาว  ตาส  วตฺถุ  วิภชิตฺวา  ทสฺสนวเสน 
ตา  ทสฺเสตุ กิตฺตาวตาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปุจฺฉาย  ตาว 
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ยา  อย  ขนฺธาน  ขนฺธาติ  ป ฺาปนา 
ทสฺสนา  ปนา  สา  กิตฺตเกน  โหตีติ  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ  
ปรโต  กิตฺตาวตา  อายตนานนฺติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ 
วิสฺสชฺชเนป  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ยตฺตเกน  ป ฺาปเนน 
สงฺเขปโต  ป ฺจกฺขนฺธาติ  วา  ปเภทโต  รูปกฺขนฺโธ  ฯเปฯ 
วิ ฺาณกฺขนฺโธติ  วา  ตตฺราป  รูปกฺขนฺโธ  กามาวจโร  เสสา  
จตุภูมิกาติ วา เอวรูป ป ฺาปน โหติ เอตฺตเกน ขนฺธาน 
ขนฺธาติ ป ฺตฺติ โหติ ฯ  
        ตถา  ยตฺตเกน  ป ฺาปเนน  สงฺเขปโต  ทฺวาทสายตนานีติ 
วา  ปเภทโต  จกฺขฺวายตน  ฯเปฯ  ธมฺมายตนนฺติ  วา  ตตฺราป 
ทสายตนา  กามาวจรา  ทฺวายตนา  จตุภูมิกาติ  วา  เอวรูป  
ป ฺาปน  โหติ  เอตฺตเกน  อายตนาน  อายตนานีติ ป ฺตฺติ 
โหติ ฯ  
        ยตฺตเกน  ป ฺาปเนน  สงฺเขปโต  อฏารส  ธาตุโยติ 
วา  ปเภทโต  จกฺขุธาตุ  ฯเปฯ  มโนวิ ฺาณธาตูติ  วา  ตตฺราป   
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โสฬส  ธาตุโย  กามาวจรา  เทฺว  ธาตุโย  จตุภูมิกาติ  วา 
เอวรูป  ป ฺาปน  โหติ เอตฺตเกน ธาตูน ธาตูติ ป ฺตฺติ 
โหติ ฯ  
        ยตฺตเกน  ป ฺาปเนน  สงฺเขปโต  จตฺตาริ  สจฺจานีติ  วา 
ปเภทโต  ทุกขฺสจฺจ  ฯเปฯ  นิโรธสจฺจนฺติ  วา  ตตฺราป  เทฺว  
สจฺจา  โลกิยา  เทฺว สจฺจา โลกุตฺตราติ  วา  เอวรูป  ป ฺาปน 
โหติ  เอตฺตเกน  สจฺจาน  สจฺจานีติ ป ฺตฺติ โหติ ฯ  
        ยตฺตเกน  ป ฺาปเนน  สงฺเขปโต  พาวีสตินฺทฺริยานีติ  
วา  ปเภทโต  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ  อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ วา 
ตตฺราป ทสินฺทฺริยานิ กามาวจรานิ นวินฺทฺริยานิ  มสิฺสกานิ  
ตีณินฺทฺริยานิ  โลกุตฺตรานีติ  วา  เอวรูป ป ฺาปน โหติ  
เอตฺตเกน  อินฺทฺริยาน อินฺทฺริยานีติ ป ฺตฺติ โหติ ฯ เอตฺตาวตา 
สงฺเขปโต วตฺถุ วิภชิตฺวา ทสฺสนวเสน ป ฺจ ป ฺตฺติโย 
ทสฺสิตา โหนฺติ ฯ  
        อิทานิ  วิตฺถารโต  วตฺถุ  วิภชิตฺวา  ทสฺสนวเสน  ปุคฺคล- 
ป ฺตฺตึ ทสฺเสตุ  สมยวิมุตฺโต ฯ  อสมยวิมุตฺโตติอาทิมาห ฯ 
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  หิ อติวิสาริยมาเนน  วิย  หริยมาเนน วิย จ (๑) 
เหฏา วิภงฺคปฺปกรเณ อิมาส ป ฺจนฺน ป ฺตฺตีน วตฺถุภูตา 
ขนฺธาทโย  นิปฺปเทเสน  กถิตาติ  เตน  เต  อิธ  เอกเทเสเนว 
# ๑. ม. ติเล วิสารยมาเนน วิย วาเก หีริยมาเนน วิย จ ฯ  
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กเถสิ ฯ  ฉฏา  ปุคฺคลป ฺตฺติ  เหฏา  อกถิตาว ฯ  อิธาป 
อุทฺเทสวาเร  เอกเทเสเนว  กถิตา  ตสฺมา  ต  วิตฺถารโต  กเถตุ- 
กาโม  สมยวิมุตฺโต อสมยวิมุตฺโตติ เอกกโต  ปฏาย ยาว ทสกา 
มาติก เปสีติ ฯ  
                มาติกาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        นิทฺเทสวณฺณนา  
                เอกกนิทฺเทสวณฺณนา  
        อิทานิ  ยถาปต  มาติก  อาทิโต  ปฏาย  วิภชตฺิวา 
ทสฺเสตุ  กตโม  จ  ปุคฺคโล  สมยวิมุตฺโตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ 
อิธาติ  อิมสฺมึ  สตฺตโลเก ฯ  เอกจฺโจ ปุคฺคโลติ  เอโก  ปุคฺคโล ฯ 
กาเลน  กาลนฺติ  เอตฺถ  ภุมฺมวเสน  อตฺโถ เวทิตพฺโพ  
เอเกกสฺมึ  กาเลติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สมเยน  สมยนฺติ  อิท ปุริมสฺเสว 
เววจน ฯ อฏ วิโมกฺเขติ  รูปาวจรารูปาวจรา  อฏ  สมา- 
ปตฺติโย ฯ  ตาส ฺหิ  ปจฺจนีกธมฺเมหิ วิมุจฺจนโต  วิโมกฺโขติ 
นาม ฯ  กาเยนาติ  วิโมกฺขสหชาเตน  นามกาเยน ฯ  ผุสิตฺวา  
วิหรตีติ  ปฏลิภิตฺวา  อิริยติ ฯ  กตมสฺม ึ ปเนส กาเล วิโมกฺเข 
ผุสิตฺวา วิหรตีติ สมาปตฺตึ  สมาปชชฺิตุกามสฺส  หิ  กาโล  นาม 
อตฺถิ  อกาโล  นาม  อตฺถิ ฯ  ตตฺถ  ปาโตว  สรีรปฏชิคฺคนกาโล 
วตฺตกรณกาโล  จ  สมาปชฺชนสฺส  อกาโล  นาม ฯ  สรีรมฺปน  
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ปฏิชคฺคิตฺวา  วตฺต  กตฺวา  วสนฏาน  ปวิสิตฺวา  นิสินฺนสฺส  
ยาว ปณฺฑาย คมนกาโล นาคจฺฉติ เอตสฺมึ อนฺตเร 
สมาปชฺชนสสฺ กาโล นาม ฯ  
        ปณฺฑาย  คมนกาล  ปน  สลฺลกฺเขตฺวา  นิกฺขนฺตสฺส  
เจติยวนฺทนกาโล  ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส  วิตกฺกมาฬเก  านกาโล 
ปณฺฑาย  คมนกาโล  คาเม  จรณกาโล  อาสนสาลาย  ยาคุ- 
ปวนกาโล  (๑)  วตฺตกรณกาโลติ  อยมฺป  สมาปชชฺนสฺส  อกาโล  
นาม ฯ  อาสนสาลาย  ปน  วิวิตฺเต  โอกาเส  สติ  ยาว 
ภตฺตกาโล  นาคจฺฉติ  เอตสฺมิมฺป  อนตฺเร  สมาปชชฺนสฺส  กาโล 
นาม ฯ  ภตฺต  ปน  ภุ ฺชนกาโล  วิหารคมนกาโล  ปตฺตจีวร- 
ปฏิสามนกาโล  ทิวาวตฺตกรณกาโล  ปริปุจฺฉาทานกาโลติ  
อยมฺป  สมาปชฺชนสฺส  อกาโล  นาม ฯ  โย  อกาโล  เสฺวว 
อสมโย  ต  สพฺพมฺป  เปตฺวา  อวเสเส (๒)กาเล  อวเสเส  สมเย  (๒) 
วุตฺตปฺปกาเร  อฏ  วิโมกเฺข  สหชาตนามกาเยน  ปฏิลภิตฺวา 
วิหรนฺโต  อิเธกจฺโจ  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  วิหรตีติ  วุจฺจติ ฯ  
        อปเจส  สผสฺสเกหิ  สหชาตนามธมฺเมหิ  สหชาตธมฺเม 
ผุเสติเยว  (๓)  นาม  อุปจาเรน  อปฺปน  ผุเสติเยว  นาม  ปุริมาย 
อปฺปนาย  อปร  อปฺปน  ผุเสติเยว ฯ  เยน  ห ิ สทฺธ ึ เย 
ธมฺมา  สหชาตา  เตน  เต ปฏิลทฺธา นาม โหนฺติ ฯ ผสฺเสนาป  
# ๑. ม. ยาคุปานกาโล ฯ  ๒. ม. กาเล กาเล สมเย สมเย ฯ 
# ๓. ม. ผุสติเยว ฯ เอวมุปริป ฯ  
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ผุฏาเยว  นาม  โหนฺติ ฯ  อุปจารมฺป  อปฺปนาย  ปฏิลาภ- 
การณเมว ฯ  ตถา  ปุริมา  อปฺปนา  อปรอปฺปนาย ฯ  ตตฺรสฺส  
เอว  สหชาเตหิ  สหชาตาน  ผุสนา  เวทิตพฺพา ปมชฺฌาน ฺหิ  
วิตกฺกาทีหิ  ป ฺจงฺคิก ฯ  ตสฺมึ  เปตฺวา  ตานิ  องฺคานิ  เสสา 
อติเรกปณฺณาสธมฺมา  จตฺตาโร  ขนฺธา  นาม  โหนฺติ ฯ  เตน  
นามกาเยน ปมชฺฌานสมาปตฺติวิโมกฺข ผุสิตฺวา ปฏิลภิตฺวา 
วิหรติ ฯ ทุติยชฺฌาน ปติสุขจิตฺเตกคฺคตาหิ ติวงฺคิก ฯ  ตติยชฺฌาน  
สุขจิตฺเตกคฺคตาหิ  ทุวงฺคิก ฯ  จตุตฺถชฺฌาน  อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตาหิ  
ทุวงฺคิก ฯ  ตถา  อากาสาน ฺจายตน  ฯเปฯ เนวส ฺานา- 
ส ฺายตน ฺจ ฯ  ตตฺถ  เปตฺวา  ตานิ  องฺคานิ  เสสา  
อติเรกปณฺณาสธมฺมา  จตฺตาโร  ขนฺธา  นาม  โหนฺติ ฯ  เตน 
นามกาเยน  เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติวิโมกฺข  ผุสิตฺวา  
ปฏิลภิตฺวา วิหรติ ฯ  
        ป ฺาย  จสฺส  ทิสวฺาติ  วิปสฺสนาป ฺาย  สงฺขารคต 
มคฺคป ฺาย  จตุสจฺจธมฺเม  ปสฺสิตฺวา ฯ  เอกจฺเจ  อาสวา 
ปริกฺขีณา  โหนฺตีติ  อุปฑฺฒุปฑฺฒา ปมมคฺคาทิวชฺฌา  อาสวา 
ปริกฺขีณา  โหนฺติ ฯ  อย  วุจฺจติ ปุคฺคโล สมยวิมุตฺโตติ 
เอตฺถ  อฏสมาปตฺติลาภี  ปุถุชชฺโน  เตน  นามกาเยน  ผุสิตฺวา 
วิหรตีติ วตฺตุ วฏฏติ ฯ  ปาลิย  ปน  เอกจฺเจ  อาสวา  ปริกฺขีณาติ 
วุตฺต ฯ ปุถุชชฺนสฺส จ ขีณา อาสวา  นาม  นตฺถ ิ ตสฺมา  
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โส  น  คหิโต ฯ  อฏสมาปตฺติลาภี  ขีณาสโวป  เตน  นามกาเยน 
ผุสิตฺวา  วิหรตีติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  ตสฺส  ปน  อปริกฺขีณา  อาสวา 
นาม  นตฺถิ  ตสฺมา  โส  น  คหิโต ฯ  สมยวิมุตฺโตติ  ปน  ติณฺณ  
โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามีนเยเวต นามนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        อสมยวิมุตฺโตติ  นิทฺเทเส(๑)  ปน   ปุริมสทิส  วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพ ฯ อสมยวิมุตฺโตติ  ปเนตฺถ  สุกฺขวิปสฺสกขีณาสวสฺเสต 
นาม ฯ  สุกฺขวิปสฺสกา  ปน โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโน  
อฏสมาปตฺติลาภิโน  จ  ขีณาสวา  ปุถุชชฺนา  จ  อิมสฺมึ  ทุเก  
น  ลพฺภนฺติ  ทุกมุตฺตกปุคฺคลา  นาม  โหนฺติ ตสฺมา สตฺถา 
อตฺตโน พุทฺธสุพุทฺธตาย  เหฏา  คหิเต  จ อคฺคหิเต จ 
สงฺกฑฺฒิตฺวา สทฺธึ ปฏ ิวฏฏเกหิ ตนฺตึ  อาโรเปนฺโต  สพฺเพป  
อริยปุคฺคลาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อริเย  วิโมกฺเขติ กิเลเสหิ  อารกตฺตา 
อริเยติ สงฺขฺย (๒) คเต โลกุตฺตรวิโมกฺเข ฯ อิท วุตฺต โหติ 
พาหิราน ฺหิ  อฏนฺน  สมาปตฺตีน  สมาปชฺชนฺตสฺส  สมโยป  
อตฺถิ  อสมโยป อตฺถิ ฯ  มคฺควิโมกฺเขน  วิมุจฺจนสฺส  สมโย  
วา  อสมโย  วา  นตฺถิ ฯ  ยสฺส  สทฺธา  พลวตี  วิปสสฺนา  
จ  อารทฺธา  ตสฺส  คจฺฉนฺตสฺส  ติฏนตฺสฺส  นิสีทนฺตสฺส 
นิปชฺชนฺตสฺส  ขาทนฺตสฺส  ภุ ฺชนฺตสฺส  มคฺคผลปฏิเวโธ  นาม  น  โหตีติ 
นตฺถิ ฯ อิติ  มคฺควิโมกฺเขน  วิมุจฺจนสฺส  สมโย  วา  อสมโย 
# ๑. ม. อสมยวิมุตฺตนิทฺเทเส ฯ  ๒. ม. สงฺข ฯ  
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วา  นตฺถีติ  เหฏา  คหิเต จ  อคฺคหิเต  จ  สงฺกฑฺฒิตฺวา 
อิม  ปฏ ิวฏฏก  ตนฺตึ  อาโรเปสิ  ธมมฺราชา ฯ สมาปตฺติลาภี 
ปุถุชชฺโน  อิมายป  ตนฺติยา  อคฺคหิโตว ฯ  ต  ภชาปยมาโน 
ปน สมาปตฺติวิกฺขมฺภิตาน กิเลสาน วเสน สมยวิมุตฺตภาว 
ภเชยฺย ฯ  
        กุปฺปธมฺมาทินิทฺเทเสสุ  (๑)  ยสสฺ  อธิคโต  สมาปตฺติธมฺโม 
กุปฺปติ นสฺสตีติ  (๒)  โส  กุปฺปธมโฺม ฯ  รูปสหคตานนฺติ  รูป- 
นิมิตฺตสงฺขาเตน  รูเปน สหคตาน  เตน  สทฺธ ึ ปวตฺตาน  น 
วินา  รูปารมฺมณาน  จตุนฺน  รูปาวจรชฺฌานานนฺติ  อตฺโถ ฯ 
อรูปสหคตานนฺติ  รูปโต  อ ฺ  น  รปูนฺติ  อรูป  อรูเปน 
สหคตาน  เตน  สทฺธ ึ ปวตฺตาน  น  วินา  อรูปารมฺมณาน 
จตุนฺน  อรูปาวจรชฺฌานานนฺติ  อตฺโถ ฯ  น  นิกามลาภีติ 
ป ฺจหากาเรหิ  อาจิณฺณวสิตาย  อิจฺฉิตากาเรน  อลทฺธตฺตา  น 
นิกามลาภี  อปฺปคุณสมาปตฺติโกติ  อตฺโถ ฯ  น  อกิจฺฉลาภีติ 
กิจฺฉลาภี  ทุกฺขลาภี ฯ โย อาคมนมฺหิ กิเลเส วิกฺขมฺเภนฺโต 
อุปจาร ปาเปนฺโต  อปฺปน  ปาเปนฺโต  จิตฺตม ฺชูส  ลภนฺโต 
ทุกฺเขน  กิจฺเฉน สสงฺขาเรน สปฺปโยเคน  กิลมนโฺต  ต  สมฺปท 
ปาปุณิตุ  สกฺโกติ  โส  น  อกิจฺฉลาภี  นาม ฯ น  อกสิรลาภีติ 
อวิปุลลาภี  สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  อทฺธาน  ผริตุ  น  สกโฺกติ 
เอก เทฺว จิตฺตวาเร วตฺเตตฺวา สหสาว วุฏาตีติ อตฺโถ ฯ  
# ๑. ม. กปฺุปธมฺมากุปฺปธมฺมนิทฺเทเสสุ ฯ 
# ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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        ยตฺถิจฺฉกนฺติ  ยสฺม ึ โอกาเส  สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  นิสีทิตุ  
อิจฺฉติ ฯ ยทิจฺฉกนฺติ  กสิณชฺฌาน  วา  อานาปานชฺฌาน  วา 
พฺรหฺมวิหารชฺฌาน  วา อสุภชฺฌาน  วาติ  ย  ย  สมาปตฺตึ  
อปฺเปตฺวา  นิสีทิตุ อิจฺฉติ ฯ ยาวติจฺฉกนฺติ อทฺธานปริจฺเฉเทน 
ยตฺตก  กาล  อิจฺฉติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ ยตฺถ  ยตฺถ  ย 
ย  สมาปตฺตึ  ยตฺตก  อทฺธาน  สมาปชชฺตุิมฺป  วุฏาตุมฺป อิจฺฉติ 
ตตฺถ ตตฺถ ต  ต  สมาปตฺตึ  ตตฺตก  อทธฺาน สมาปชฺชิตุมฺป 
วุฏาตุมฺป น สกฺโกติ ฯ จนฺท วา  สุริย  วา  อุลโฺลเกตฺวา  
อิมสฺมึ  จนฺเท  วา  สรุิเย  วา เอตฺตก าน คเต วุฏหิสฺสามีติ  
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ฌาน  สมาปนฺโน  ยถาปริจฺเฉเทน  วุฏาตุ  น 
สกฺโกติ อนฺตราว วุฏาติ สมาปตฺติยา อปฺปคุณตายาติ ฯ  
        ปมาทมาคมฺมาติ  ปมาท  ปฏิจฺจ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อยเมว 
ติวิโธ  (๑)  ปุคฺคโล กุปปฺธมฺโมติ  วุจฺจติ ฯ  อิทมฺปน  อฏสมาปตฺติ- 
ลาภิโน  ปถุชฺุชนสฺส  โสตาปนฺนสฺส สกทาคามิโนติ   ติณฺณ  
ปุคฺคลาน  นาม  เอเตส ฺหิ  สมาธิปาริปนฺถิกา วิปสสฺนา- 
ปาริปนฺถิกา  (๒)  จ  ธมฺมา  น  สุวิกฺขมฺภิตา  น  สวิุกฺขาลิตา เตน 
เตส สมาปตฺติ  นสฺสติ  ปริหายติ ฯ  สา  จ  โข  เนว  สลีเภเทน 
นาปตฺติวีติกฺกเมน ฯ  นาคริกโปกฺขธมฺโม  (๓)  ปเนส  อปฺปมตฺตเกนป  
กิจฺจกรณีเยน  วา  วตฺตเภทมตฺตเกน  วา นสฺสติ ฯ  
# ๑. ม. อย เอว วิโธ ฯ  ๒. สี. วิปสฺสนาปริปนฺถกา ฯ 
# ม. วิปสฺสนาปาริพนฺธกา ฯ  ๓. ม. น ครุกโมกฺขธมฺโม ฯ  
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        ตตฺริท  วตฺถถ  เอโก  กิร  เถโร  สมาปตฺตึ  วล ฺเชติ ฯ 
ตสฺมึ  ปณฺฑาย คาม  ปวิฏเ  ทารกา  ปริเวเณ  กีฬิตฺวา 
ปกฺกมึสุ ฯ  เถโร  อาคนฺตฺวา  ปริเวณ สมฺมชฺชิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  
อสมฺมชฺชิตฺวา  วิหาร  ปวิสิตฺวา  สมาปตฺตึ อปฺเปสฺสามีติ  นิสีทิ ฯ 
โส  อปฺเปตุ  อสกฺโกนฺโต  กินฺนุ  โข  อาวรณนฺติ สีล อาวชฺเชนฺโต 
อปฺปมตฺตกมฺป  วีติกฺกม  อทิสฺวา  วตฺตเภโท  นุ  โข  อตฺถีติ 
โอโลเกนฺโต  ปริเวณสฺส  อสมฺมชฺชนภาว  (๑)  ตฺวา  สมฺมชฺชตฺิวา 
ปวิสิตฺวา นิสีทนฺโต สมาปตฺตึ อปฺเปนฺโตว นิสีทิ ฯ  
        อกุปฺปธมฺมนิทฺเทโส  วุตฺตปฺปฏิปกฺขวเสเนว  เวทิตพฺโพ ฯ 
อกุปฺปธมฺโมติ อิทมฺปน  อฏสมาปตฺติลาภิโน  อนาคามิสฺส  เจว  
ขีณาสวสฺส  จาติ  ทฺวินฺน ปุคฺคลาน  นาม ฯ  เตส ฺหิ  สมาธิ- 
ปาริปนฺถิกา  วิปสฺสนาปาริปนฺถิกา  จ  ธมฺมา สุวิกฺขมฺภิตา 
สุวิกฺขาลิตา ฯ  เตน เตส  (๒)ภสฺสสงฺคณิการามตาทิกิจฺเจน วา 
อ ฺเน วา  เยน  เกนจิ  อตฺตโน  อนุรูเปน  ปมาเทน  วีตินา- 
เมนฺตานมฺป  สมาปตฺติ  น  กุปฺปติ  น  นสฺสติ ฯ  สกฺุขวิปสฺสกา 
ปน  โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิขีณาสวา  อิมสฺมึ  ทุเก  น 
ลพฺภนฺติ  ทุกมุตฺตกปุคฺคลา  นาม  โหนฺติ  ตสฺมา  สตฺถา 
อตฺตโน  พุทฺธสุพุทฺธตาย  เหฏา  คหิเต  จ  อคฺคหิเต  จ  สงฺกฑฺฒิตฺวา 
อิมสฺมิมฺป  ทเุก สทฺธึ ปฏ ิวฏฏเกหิ ตนฺตึ อาโรเปนฺโต สพฺเพป 
# ๑. ม. อสมฺมฏภาว ฯ  ๒. ภสฺสนฺติ สทฺท กโรนฺติ เอตฺถาติ 
# ภสฺโสติ โยชนา ฯ  
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อริยปุคฺคลาติอาทิมาห ฯ  อฏนฺน ฺหิ  สมาปตฺตีน  กุปฺปน  นสสฺน 
ภเวยฺย  โลกตฺุตรธมฺมสฺส ปน สกึ ปฏิวิทฺธสฺส กุปฺปน นสฺสน 
นาม นตฺถิ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ  
        ปริหานธมฺมาปริหานธมฺมนิทฺเทสาป  กุปฺปธมฺมากุปฺปธมฺม- 
นิทฺเทสวเสเนว เวทิตพฺพา ฯ  เกวล ฺหิ  อิธ  ปุคฺคลสฺส  ปมาท  
ปฏิจฺจ  ธมฺมาน  ปริหานมฺป อปริหานมฺป  คหิตนฺติ  อิท  ปริยาย- 
เทสนามตฺตเมว  นาน ฯ  เสส  สพฺพตฺถ ตาทิสเมว ฯ  
        เจตนาภพฺพนิทฺเทเส  เจตนาภพฺโพติ  เจตนาย  อปริหานึ 
อาปชฺชิตุ  ภพฺโพ ฯ  สเจ  อนุส ฺเจเตตีติ  สเจ  สมาปชฺชติ ฯ 
สมาปตฺติ ฺหิ  สมาปชชฺนโฺต  อนุส ฺเจเตติ นาม โส น 
ปริหายติ อิตโร ปริหายติ ฯ  
        อนุรกฺขนาภพฺพนิทฺเทเส  อนุรกฺขนาภพฺโพติ  อนุรกฺขนาย 
อปริหานึ  อาปชฺชิตุ  ภพฺโพ ฯ  สเจ  อนุรกฺขตีติ  สเจ  อนุปกาเร 
ธมฺเม  ปหาย  อุปการธมฺเม  เสวนฺโต  สมาปชฺชติ ฯ  เอว ฺหิ 
ปฏิปชชฺนฺโต  อนุรกฺขติ  นาม  โส  น  ปริหายติ อิตโร 
ปริหายติ ฯ  
        อิเม  เทวฺป  สมาปตฺตึ  เปตุ  ถาวร  กาตุ  ปฏพิลา  
เจตนาภพฺพโต  ปน  อนุรกฺขนาภพฺโพว  พลวตโร ฯ  เจตนาภพฺโพ 
หิ  อุปการานุปกาเร  ธมฺเม  น  ชานาติ  อชานนฺโต  อุปการ- 
ธมฺเม  นุทติ  นีหรติ  อนุปการธมฺเม  เสวติ  โส  เต  เสวนฺโต  
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สมาปตฺติโต  ปริหายติ ฯ  อนุรกฺขนาภพฺโพ  ปน  อุปการานุปกาเร  
ธมฺเม  ชานาติ  ชานนฺโต  อนุปการธมฺเม  นุทติ  นหีรติ  อุปการ- 
ธมฺเม  เสวติ  โส เต เสวนฺโต สมาปตฺติโต น ปริหายติ ฯ  
        ยถา  ห ิ เทฺว  เขตฺตปาลา  เอโก  ปณฺฑุโรเคน  สโรโค 
อกฺขโม  สีตาทีน  เอโก  อโรโค  สีตาทีน  สโห ฯ  สโรโค  
เหฏา  กุฏึ  น  โอตรติ  รตฺตารกฺข  ทิวารกฺข  วิชหติ 
ตสฺส  ทิวา  สุวกโปตโมราทโย  (๑)  เขตฺต  โอตริตฺวา 
สาลิสีส ขาทนฺติ  รตฺตึ  มคิสูกราทโย  ปวิสิตฺวา ขล ตจฺฉิต 
วิย ตจฺเฉตฺวา (๒) คจฺฉนฺติ ฯ โส  อตฺตโน  ปมตฺตการณา  ปุน 
พีชมตฺตมฺป  น  ลภติ ฯ  อิตโร  รตฺตารกฺข  ทิวารกฺข  น 
วิชหติ  โส  อตฺตโน  อปฺปมตฺตกรณา  เอกกรีสโต  จตฺตาริป  
อฏป สกฏานิ ลภติ ฯ  
        ตตฺถ  สโรคเขตฺตปาโล  วิย  เจตนาภพฺโพ  อโรโค  วิย 
อนุรกฺขนาภพฺโพ  ทฏพฺโพ ฯ  สโรคสฺส  อตฺตโน  ปมาเทน  ปนุ 
พีชมตฺตสฺสาป  อลภน  วิย  เจตนาภพฺพสฺส  อุปการานุปการธมฺเม 
อชานิตฺวา  อุปกาเร  ปหาย  อนุปกาเร  เสวนฺตสฺส  สมาปตฺติยา 
ปริหาน  อิตรสฺส  อตฺตโน  อปฺปมาเทน  เอกกรีสมตฺตโต  จตุ- 
อฏสกฏอุทฺธรณ  วิย  อนุรกฺขนาภพฺพสฺส  อุปการานุปการธมฺเม 
ชานิตฺวา อนุปกาเร  ปหาย  อุปกาเร  เสวนฺตสฺส  สมาปตฺติยา 
# ๑. ส.ี สุวโมราทโย ฯ ม. สุกโมราทโย ฯ  ๒. ม. เฉตฺวา ฯ  
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อปริหาน  เวทิตพฺพ  เอว  เจตนาภพฺพโต อนุรกฺขนาภพฺโพ  ว 
สมาปตฺตึ ถาวร กาตุ พลวตโรติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        ปถุุชชฺนนิทฺเทเส  ตีณิ  ส ฺโชนานีติ  ทิฏ ิส ฺโชน- 
สีลพฺพตปรามาสส ฺโชนวิจิกิจฺฉาส ฺโชนานิ ฯ   เอตานิ   หิ 
ผลกฺขเณ  ปหีนานิ  นาม  โหนฺติ ฯ  อยมฺปน  ผลกขฺเณป  น  
โหตีติ  ทสฺเสติ ฯ  เตส ฺจ(๑)  ธมฺมานนฺติ  เตส ส ฺโชนธมฺมาน ฯ  
มคฺคกฺขณสฺมิ ฺหิ  เตส  ปหานาย  ปฏปินฺโน  นาม  โหติ ฯ  
อยมฺปน  มคฺคกฺขเณป  น  โหติ ฯ  เอตฺตาวตา  วิสฺสฏกมฺมฏาโน 
ถูลพาลปุถชุชฺโนว อิธ กถิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        โคตฺรภูนิทฺเทเส  เยส  ธมฺมานนฺติ  เยส  โคตฺรภูาเณน 
สทฺธึ  อุปฺปนนฺาน  ปโรปณฺณาสกุสลธมฺมาน ฯ  อรยิธมฺมสฺสาติ 
โลกุตฺตรมคฺคสฺส ฯ อวกฺกนฺติ โหตีติ  โอกฺกนฺติ  นพฺิพตฺติ  ปาตุ- 
ภาโว โหติ ฯ อย วุจฺจตีติ อย นิพฺพานารมฺมเณน าเณน  
สพฺพ  ปุถชฺุชนสงฺข  ปุถุชชฺนโคตฺต  ปถุุชชฺนมณฺฑล  ปุถชฺุชน- 
ป ฺตฺตึ อติกฺกมิตฺวา  อรยิสงฺข  อริยโคตฺต  อริยมณฺฑล  อริย- 
ป ฺตฺตึ  โอกฺกมนโต โคตฺรภูปุคฺคโล นาม วุจฺจติ ฯ  
        ภยูปรตนิทฺเทเส  ภเยน  อุปรโตติ  ภยูปรโต ฯ  สตฺต(๒)  หิ  
เสกฺขา  ปุถุชชฺนา  จ  ภายิตฺวา  ปาปโต  โอรมนฺติ  ปาป 
น  กโรนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปุถชุชฺนา ทุคฺคติภย  วฏฏภย  กเิลสภย 
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. สตฺตป ฯ  
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อุปวาทภยนฺติ  จตฺตาริ  ภยานิ  ภายนฺติ ฯ  เตสุ ภายิตพฺพตฺเถน 
ทุคฺคติเอว  ภย  ทุคฺคติภย ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ 
ปุถุชชฺโน  สเจ  ตฺว  ปาป  กริสฺสสิ  จตฺตาโร  อปายา  มุข 
วิวริตฺวา  ิตจฺฉาตอชครสทิสา  เตสุ  ทกฺุข อนุภวนฺโต กถ 
ภวิสฺสสีติ ทุคฺคติภย ภายิตฺวา ปาป  น  กโรติ ฯ  อนมตคฺค  
ปน  สสารวฏฏเยว  วฏฏภย  นาม ฯ  สพฺพมฺป  อกสุล  กิเลสภย 
นาม ฯ  ครหา  ปน  อุปวาทภย  นาม ฯ  ตานิป  ภายตฺิวา  
ปุถุชชฺโน  ปาป  น  กโรติ ฯ  โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโน  
ปน  ตโย  เสกฺขา  ทุคฺคตึ  อตีตตฺตา  เสสานิ  ตีณิ  ภยานิ 
ภายิตฺวา ปาป น กโรนฺติ ฯ มคฺคฏกเสกฺขา อาคมนวเสน  
วา  อสมุจฺฉินฺนภยตฺตา  วา  ภยูปรตา  นาม  โหนฺติ ฯ  ขีณาสโว  
อิเมสุ  จตูสุภเยสุ  เอกมฺป  น  ภายติ ฯ  โส  ห ิ สพฺพโส  
สมุจฺฉินฺนภโย  ตสฺมา อภยูปรโตติ  วุจฺจติ ฯ  กิมฺปน  โส 
อุปวาทมฺป  น  ภายตีติ ฯ  น  ภายติ  อุปวาท ปน รกฺขตีติ 
วตฺตุ วฏฏติ โทณุปฺปลวาปคาเม ขีณาสวตฺเถโร วิย ฯ  
        อภพฺพาคมนนิทฺเทเส  สมฺมตฺตนิยามาคมนสฺส  อภพฺโพติ 
อภพฺพาคมโน ฯ  กมฺมาวรเณนาติ    ป ฺจวิเธน    อนนฺตริยกมฺเมน ฯ 
กิเลสาวรเณนาติ  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิยา ฯ  วิปากาวรเณนาติ  อเหตุก- 
ทุเหตุกปฏิสนฺธิยา ฯ  อสสฺทฺธาติ พุทฺธธมฺมสงฺเฆสุ  สทฺธารหิตา ฯ  
อจฺฉนฺทิกาติ  กตฺตุกมฺยตากุสลจฺฉนฺทรหิตา ฯ  เต เปตฺวา  ชมฺพูทีป   
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อิตรทีปตฺตยวาสิโน เวทิตพฺพา ฯ เตสุ หิ มนุสฺสา อจฺฉนฺทิกภาว 
ปวิฏา  นาม ฯ  ทุปฺป ฺาติ  ภวงฺคป ฺารหิตา ฯ  อภพฺพาติ 
อปฺปฏิลทฺธมคฺคผลูปนิสฺสยา ฯ  นิยามนฺติ มคฺคนิยาม  โอกกฺมิตุนฺติ 
เอต กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมมฺตฺตสงฺขาต  นิยาม  โอกฺกมิตุ  ปวิสิตุ 
ตตฺถ  ปติฏาตุ อภพฺพา ฯ  
        ภพฺพาคมนนิทฺเทโส  วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยน  เวทิตพฺโพ ฯ  
เอวมิมสฺมึ  ทุเก  เย  จ  ปุคฺคลา  ป ฺจานนฺตริกา  เย  จ  นิยต- 
มิจฺฉาทิฏ ิกา  เยหิ  จ  อเหตุกทุเหตุกปฏิสนฺธิโย  (๑)  คหิตา  เย  จ 
พุทฺธาทีน  น  สทฺทหนฺติ  เยส ฺจ กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท  นตฺถ ิ 
เย  จ  อปริปณฺุณภวงฺคป ฺา  เยส ฺจ  มคฺคผลาน อุปนิสฺสโย 
นตฺถิ  เต  สพฺเพป  สมฺมตฺตนิยาม  โอกกฺมิตุ  อภพฺพา  วิปรีตา 
ภพฺพาติ วุตฺตา ฯ   
        นิยตานิยตนิทฺเทเส  อนนฺตริกาติ  อนนฺตริยกมมฺสมงฺคิโน ฯ 
มิจฺฉาทิฏ ิกาติ  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิสมงฺคิโน ฯ  สพฺเพป  เหเต  นริยสฺส 
อตฺถาย นิยตตฺตา นิยตา  นาม ฯ  อฏ  ปน  อริยปคฺุคลา  สมฺมา- 
ภาวาย  อุปรูปริมคฺคผลตฺถาย  เจว  อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถาย  
จ  นิยตตฺตา  นิยตา  นาม ฯ  อวเสสา  ปน  ปุคฺคลา  อนิพทฺธ- 
คติกา ฯ  ยถา  อากาเส  ขิตฺตทณฺโฑ  ปวิย  ปตนฺโต  อคฺเคน  
วา  มชฺเฌน  วา  มูเลน  วา  ปติสฺสตีติ  น  ายติ  เอวเมว 
# ๑. ม. ...ปฏสินฺธิ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 56 

        *เลมที่ 48  ปุคฺคลป ฺตฺติปฺปกรณวณฺณนา หนา  56 
 
อสุกคติยา  นาม  นิพฺพตฺติสฺสนฺตีติ  นิยมาภาวา  อนิยตา  นามาติ 
เวทิตพฺพา ฯ ยา ปน อุตฺตรกุรุกาน นิยตคติกตา  วุตฺตา  น  
สา  นิยตธมฺมวเสน ฯ  มจฺิฉตฺตสมฺมตฺตนิยตธมฺมาเยว  หิ นิยตา 
นาม เตส ฺจ วเสนาย ปุคฺคลนิยโม กถโิตติ ฯ  
        ปฏิปนนฺกนิทฺเทเส  มคฺคสมงฺคิโนติ  มคฺคฏกปุคฺคลา ฯ  เต 
หิ  ผลตฺถาย  ปฏิปนฺนตฺตา  ปฏิปนฺนกา  นาม ฯ  ผลสมงฺคิโนติ 
ผลปฏิลาภสมงฺคิตาย  ผลสมงฺคิโน ฯ  ผลปฏิลาภโต  ปฏาย  ห ิ
เต  ผลสมาปตฺตึ  อสมาปนฺนาป  ผเล   ิตาเยว นาม ฯ 
        สมสีสนีิทฺเทเส  อปุพฺพ  อจริมนฺติ  อปุเร  อปจฺฉา  ฯ 
เอกปฺปหาเรเนวาติ อตฺโถ ฯ  ปรยิาทานนฺติ  ปริกฺขโย ฯ  อยนฺติ(๑) 
อย  ปุคฺคโล  สมสีสี  นาม วุจฺจติ ฯ  โส  ปเนส  ติวิโธ 
โหติ  อิริยาปถสมสีสี  โรคสมสีสี  ชีวิตสมสีสีติ ฯ  ตตฺถ  โย 
จงฺกมนฺโตว  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  จงฺกมนฺโต  ว  
ปรินิพฺพาติ  (๑)  ปทุมตฺเถโร  วิย   ิตโกว  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา 
อรหตฺต ปตฺวา  ิตโกว  ปรินิพฺพาติ  โกฏปพฺพตวิหารวาสี 
ติสฺสตฺเถโร  วิย ฯ  นิสินโฺนว  วิปสฺสน ปฏเปตฺวา  อรหตฺต 
ปตฺวา  นิสินฺโนว  ปรินิพฺพาติ ฯ  นิปนฺโนว  วิปสสฺน ปฏเปตฺวา 
อรหตฺต  ปตฺวา  นิปนฺโนว  ปรินิพฺพาติ  อย  อิริยาปถสมสีสีติ 
นาม ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ปรินิพฺพายติ ฯ เอวมุปริป ฯ  
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        โย  ปน  เอก  โรค  ปตฺวา  อนฺโตโรเคเยว  วิปสฺสน  
ปฏเปตฺวา  อรหตฺต ปตฺวา เตเนว โรเคน ปรินิพฺพาติ อย 
โรคสมสีสี นาม ฯ  
        กตโร  ชีวิตสมสีสี  นาม   สีสนฺติ  เตรส  สีสานิ ฯ 
ปลิโพธสีส ฺจ  ตณฺหา  พนฺธนสีส ฺจ  (๑)  มาโน  ปรามาสสีส ฺจ 
ทิฏ ิ วิกฺเขปสีส ฺจ อุทฺธจฺจ กิเลสสีส ฺจ  (๒)  อวิชฺชา  อธิโมกขฺ- 
สีส ฺจ สทฺธา ปคฺคหสีส ฺจ วิริย อุปฏานสีส ฺจ  สติ  
อวิกฺเขปสีส ฺจ  สมาธิ  ทสฺสนสีส ฺจ  ป ฺา  ปวตฺตสีส ฺจ 
ชีวิตินฺทฺริย  โคจรสีส ฺจ  วิโมกฺโข  สงฺขารสีส ฺจ  นิโรโธติ ฯ(๓) 
ตตฺถ กิเลสสสี  อวิชชฺ อรหตฺตมคฺโค ปริยาทิยติ ฯ ปวตฺตสีส 
ชีวิตินฺทฺริย จุติจิตฺต ปริยาทิยติ ฯ  อวิชชฺาปริยาทายก  จิตฺต 
ชีวิตินฺทฺริย  ปริยาทาตุ  น  สกโฺกติ ฯ ชีวิตินฺทฺริย  ปริยาทายก 
จิตฺต อวิชฺช ปริยาทาตุ น สกฺโกติ ฯ อวิชฺชาปริยาทายก จิตฺต  
อ ฺ  ชีวิตินฺทฺริยปริยาทายก  จิตฺต  อ ฺ ฯ ยสฺส เจต 
สีสทฺวย สม ปริยาทาน คจฺฉติ โส ชีวิตสมสีสี นาม ฯ  
        กถมิท  สม  โหตีติ ฯ  วารสมตาย ฯ  ยสฺมิ ฺหิ  วาเร 
มคฺควุฏาน  โหติ ฯ โสตาปตฺติมคฺเค  ป ฺจ  ปจฺจเวกฺขณานิ  
สกทาคามิมคฺเค  ป ฺจ  อนาคามิมคฺเค  ป ฺจ  อรหตฺตมคฺเค 
จตฺตารีติ  เอกูนวีสติยา  ปจฺจเวกฺขณาเณ  ปติฏาย  ภวงฺค 
# ๑. ม. วินิพฺพนฺธสีส ฺจ ฯ  ๒. ม. สงฺกิเลสสีส ฺจ ฯ 
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๓๒/๑๕๐ ฯ  
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โอตริตฺวา  (๑)  ปรินิพฺพายติ ฯ  อิมาย  วารสมตาย  อิท อุภยสีส- 
ปริยาทานมฺป (๒) สม โหติ นาม ฯ เตนาย ปุคฺคโล  ชีวิตสมสีสีติ 
วุจฺจติ ฯ อยเมว จ อิธาธิปฺเปโต ฯ  
         ิตกปฺปนิทฺเทเส   ิโต  กปฺโปติ   ิตกปฺโป   ิตกปฺโป 
อสฺส  อตฺถีติ   ิตกปฺป  กปฺป  เปตุ  สมตฺโถติ  อตฺโถ ฯ  
ฑยฺหนเวลา(๓)  อสฺสาติ ฌายนกาโล  ภเวยฺย ฯ  เนว  ตาวาติ 
ยาว  เอส  มคฺคสมงฺคีปุคฺคโล  โสตาปตฺติผล  น  สจฺฉิกโรติ 
เนว  ตาว  กปฺโป  ฌาเยยฺย  ฌายมาโนป  อชฌฺายิตฺวา  ว  
ติฏเยฺย ฯ  กปฺปวินาโส  หิ  นาม  มหาวิกาโร  มหาปโยโค 
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬสฺส  ฌายนวเสน  มหาโลกวินาโส ฯ  อยมฺป 
เอว  มหาวินาโส  ติฏเยฺย  วาติ  วทต ิ สาสเน  ปน  ธรมาเน 
อย  กปฺปวินาโส  นาม  นตฺถิ ฯ  กปฺปวินาเส  สาสน  นตฺถ ิฯ  
คตโกฏิเก  ห ิ กาเล  กปฺปวินาโส  นาม  โหติ ฯ  เอว  สนฺเตป  
สตฺถา  อนฺตรายาภาว  ทีเปตุ  อิท  การณ  อาหริ  อิทมฺป 
ภเวยฺย มคฺคสมงฺคิโน ปน  ผลสฺส  อนฺตราโย  น  สกฺกา 
กาตุนฺติ ฯ  อยมฺปน  ปุคฺคโล  กปฺป  เปนฺโตป  (๔)  กิตฺตก  กาล 
เปยฺยาติ ฯ  ยสฺมึ  วาเร  มคฺควุฏาน  โหติ  อถ ภวงฺค 
อาวชฺเชนตฺ  (๕)  มโนทฺวาราวชฺชน  อุปฺปชฺชติ  ตโต ตีณิ อนุโลมานิ 
# ๑. ภวงฺค โอตริตฺวา ปรินิพฺพายโตติป ปาโ อตฺถีติ โยชนา ฯ 
# ๒.ม. อุภยสีสปริยาทาน ฯ  ๓. ม. อุฑฺฑยฺหนเวลา ฯ 
# ๔. ม. ปสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๕. ม. อาวฏเฏนฺต ฯ  
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เอก โคตฺรภูจิตฺต  เอก  มคฺคจิตฺต  เทฺว  ผลจิตฺตานิ  ป ฺจ 
ปจฺจเวกฺขณาณานีติ เอตฺตก  กาล  เปยฺย ฯ  อิมมฺปน  อตฺถ 
พาหิราย  อาคนฺตุกูปมายป เอว ทีปยึสุ ฯ สเจ  ห ิ โสตาปตฺติ- 
มคฺคสมงฺคิสฺส  มตฺถกูปริ  โยชนิก  เอกฆนเสล  ติวฏฏาย รชชฺุยา 
พนฺธิตฺวา  โอลมฺเพยฺย  เอกสฺมึ  วฏเฏ  ฉินฺเน  ทฺวีหิ  โอลมฺเพยฺย 
ทฺวีสุ  ฉินฺเนสุ  เอเกน  โอลมฺเพเถว ฯ  (๑)  ตสฺมิมปฺ ฉินฺเน อพฺภกูฏ 
วิย อากาเส ติฏเยฺย ฯ  น  เตฺวว  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  มคฺคา- 
นนฺตรสฺส  (๒)  อนฺตราย  กเรยฺยาติ ฯ อยมฺปน  ทีปนา  ปริตฺตา ฯ 
ปุริมาว  มหนฺตา ฯ  น  เกวล  ปน  โสตาปตฺติมคฺคฏโว  กปฺป 
เปติ  อิตเร  มคฺคสมงฺคิโนป  เปนฺติเยว ฯ  เตน  ภควา 
เหฏา  คหิต ฺจ  อคฺคหิต ฺจ  สพฺพ  สงฺกฑฺฒิตฺวา  สทฺธึ  ปฏ ิ- 
วฏฏกปุคฺคเลหิ  อิม ตนฺตึ อาโรเปสิ  สพฺเพป มคฺคสมงฺคิโน 
ปุคฺคลา  ิตกปฺปโนติ ฯ  
        อริยนิทเฺทเส  กิเลเสหิ  อารกตฺตา  อริยา ฯ  สเทวเกน 
โลเกน  อรณียตฺตา  อริยา  อริยฏโ  นาม  ปริสุทฺธฏโติ 
ปริสุทฺธตฺตาป  อริยา ฯ  เสสา อปริสุทฺธตาย อนริยา ฯ  
        เสกฺขนิทฺเทเส  มคฺคสมงฺคิโน  มคฺคกฺขเณ  ผลสมงฺคิโน  จ 
ผลกฺขเณ  อธิสีลสิกฺขาทิกา  ติสฺโสป  สิกฺขา  สิกฺขนฺติเยวาติ  
เสกฺขา ฯ  อรหตา ปน อรหตฺตผลกฺขเณ  ติสฺโส  สกิฺขา  
# ๑. ม. โอลมฺเพยฺเยว ฯ  ๒. ม. มคฺคานนฺตรผลสฺส ฯ  
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สิกฺขิตา  ปุน  ตสฺส  สิกฺขนกิจฺจ  นตฺถีติ  อเสกฺขา ฯ อิติ  สตฺต 
อริยา  สิกฺขนตีฺติ  เสกฺขา ฯ  ขีณาสวา  อ ฺสฺส  สนฺติเก 
สีลาทีน สิกขิฺตตฺตา  สิกฺขิตาเสกฺขา  นาม ฯ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธา 
สยมฺภูตตาย อสิกฺขิตาเสกฺขา นาม ฯ เสสา ปุคฺคลา เนว สิกฺขนฺติ 
น สิกฺขิตาติ เนวเสกฺขานาเสกฺขา นาม ฯ (๑)  
        เตวิชฺชนิทฺเทเส  ปม  ปุพฺเพนิวาสทิพฺพจกฺขุาณานิ 
นิพฺพตฺเตตฺวา ปจฺฉา  อรหตฺต  ปตฺโตป  ปม  อรหตฺต  ปตฺวา 
ปจฺฉา  ปุพฺเพนิวาสทิพฺพจกฺขุาณานิ  นิพฺพตฺตโกป  (๒)  เตวิชฺโชเยว 
นาม ฯ  สุตฺตนฺตกถา  ปน  ปริยายเทสนา  อภิธมฺมกถา  
นิปฺปริยายเทสนาติ  อิมสฺมึ  าเน  อาคมนียเมว  ธุร  ตสฺมา  
ปม เทฺว  วิชฺชา  นิพฺพตฺเตตฺวา  ปจฺฉา  อรหตฺต  ปตฺโต  ว 
อิธาธิปฺเปโต ฯ  ฉฬภิ ฺเป เอเสว นโย ฯ  
        สมฺมาสมฺพุทฺธนิทฺเทเส  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสูติ  ปจฺฉิมภเว 
สจฺจปฏิเวธโต  ปุพฺเพ  อ ฺสฺส  กสฺสจิ  สนฺติเก  อสฺสุตปุพฺเพสุ ฯ 
ตโต ปุริมปุรเิมสุ ปน  ภเวสุ  สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺตา  พุทฺธสาสเน 
ปพฺพชิตฺวา  ตีณิ  ปฏกาน ิอุคฺคเหตฺวา  คตปจฺจาคตวตฺต 
อารุยฺห  กมฺมฏาน  อนุโลมโคตฺรภภ  อาหจฺจ เปนฺติ  ตสฺมา  
ปจฺฉิมภวสฺมึเยว  อนาจริยกภาว  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  ตถา  (๓) ห ิ
ตถาคโต  ปูรติปารมิตฺตา  อ ฺสฺส  สนฺติเก  สาม  อนนุสฺสุเตสุ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ...ฌานนิพฺพตฺตโกป ฯ 
# ๓. ม. ตทา ฯ  
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สงฺขตธมฺเมสุ  (๑)  อิท  ทกฺุข  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ 
อตฺตปจฺจกฺเขน  าเณน สาม (๒) จตฺตาริ สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌติ ฯ  
        ตตฺถาติ  ตสฺมึ  (๒)  จตุสจฺจสมฺโพธิสงฺขาเต  อรหตฺตมคฺเค ฯ  
สพฺพ ฺ ุต ปาปุณาติ  พเลสุ  จ  วสีภาวนฺติ  สพฺพ ฺ ุตาเณ 
เจว  (๔)  พเลสุ  จ  จิณฺณวสีภาว ปาปุณาติ ฯ  พุทฺธาน ฺหิ 
สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  เจว  ทสพลาณสฺส  จ  อธิคมนโต  
ปฏาย  อ ฺ  กาตพฺพ  นาม  นตฺถิ ฯ  ยถา  ปน  อุภโต- 
สุชาตสฺส ขตฺติยกุมารสฺส อภิเสกปฺปตฺติโต  ปฏาย อิท 
นามิสฺสริย อนาคตนฺติ น วตฺตพฺพ สพฺพ อาคตเมว โหติ 
เอวเมว  พุทฺธาน  อรหตฺตมคฺคสฺส  อาคมนโต   อยนฺนาม  คุโณ  
น  อาคโต  น  ปฏิวิทฺโธ  น  ปจฺจกฺโขติ  น  วตฺตพฺโพ  สพฺเพป 
สพฺพ ฺ ุคุณา อาคตา  ปฏิวิทฺธา  ปจฺจกฺขกตาว  โหนฺติ ฯ 
อย  วุจฺจตีติ  อย  เอว  ปารมีปูรณสิทฺธานุภาเวน  อริยมคฺเคน  
ปฏิวิทฺธสพฺพ ฺ ุคุโณ  ปุคฺคโล  สมมฺาสมฺพุทฺโธติ วุจฺจติ ฯ  
        ปจฺเจกพุทฺธนิทฺเทเสป  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสูติ  ปทสฺส 
ปุพฺเพ(๕) วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ห ิ
ปจฺฉิมภเว  อนาจริยโก  อตฺตุกฺกสิกาเณเนว  ปฏิวิทฺธสจฺโจ 
สพฺพ ฺ ุตาเณ(๖)  เจว  พเลสุ จ จิณฺณวสีภาว น ปาปุณาติ ฯ  
# ๑. ม. สงฺขตาสงฺขตธมฺเมสุ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. ตตฺถ จาติ ตสฺมิ ฺจ ฯ  ๔. ม. สพฺพ ฺ ุต ฺาณ ฺเจว ฯ 
# ๕. ม. ปเท ฯ  ๖. ม. ...าณ ฺเจว ฯ  
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        อุภโตภาควิมุตฺตนิทฺเทเส  อฏ  วิโมกฺเข  กาเยน  ผุสิตฺวา 
วิหรตีติ อฏ  สมาปตฺติโย  สหชาตนามกาเยน  ปฏิลภิตฺวา 
วิหรติ ฯ  ป ฺาย  จสฺส  ทิสฺวาติ  วิปสฺสนาป ฺาย  สงฺขารคต  
มคฺคป ฺาย  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ปสฺสิตฺวา จตฺตาโรป  อาสวา 
ขีณา  โหนฺติ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล อุภโตภาค- 
วิมุตฺโต  นามาติ  วุจฺจติ ฯ  อย ฺหิ  ทวีฺหิ ภาเคหิ เทฺว วาเร 
วิมุตฺโตติ อุภโตภาควิมุตฺโต ฯ  ตตฺราย  เถรวาโท  ติปฏกจูฬ- 
นาคตฺเถโร  ตาว  อาห  สมาปตฺติยา  วิกฺขมฺภนวิโมกฺเขน  มคฺเคน 
สมุจฺเฉทวิโมกฺเขน  วิมุตฺโตติ อุภโตภาเคหิ  ติปฏกมหา- 
ธมฺมรกฺขิตตฺเถโร นามนิสฺสิตโก เอโสติ วตฺวา 
                อจฺจิ ยถา วาตเวเคน ขิตฺตา (อุปสีวาติ ภควา)  
                อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺข  
                เอว มุนี นามกายา วิมุตฺโต  
                อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺขนฺติ (๑)  
วตฺวา  สุตฺต  อาหริตฺวา  นามกายโต  จ  รูปกายโต  จ  
วิมุตฺตตฺตา  (๒)  อุภโตภาควิมุตฺโตติ  อาห ฯ  ติปฏกจูฬาภยตฺเถโร 
ปนาห  สมาปตฺติยา  วิกฺขมฺภนวิโมกฺเขน  เอกวาร  วิมุตฺโต  มคฺเคน 
สมุจฺเฉทวิโมกฺเขน  เอกวาร  วิมุตฺโตติ อุภโตภาควิมุตฺโตติ ฯ  อิเม 
ปน  ตโยป  เถรา  ปณฺฑิตา  ติณฺณมฺป  วาเท  การณ ทิสฺสตีติ 
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๓๐/๕๓๙ ฯ  ๒. ม. สวิุมุตฺตตฺตา ฯ  
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ติณฺณมฺป วาท ตนฺตึ กตฺวา ปยึสุ ฯ  
        สงฺเขปโต  ปน  อรปูสมาปตฺติยา รูปกายโต วิมุตฺโต 
มคฺเคน นามกายโต วิมุตฺโตติ  อุโภหิ  ภาเคหิ  วิมุตฺตตฺตา  อุภโต- 
ภาควิมุตฺโต ฯ  โส  จตุนนฺ  อรูปสมาปตฺตีน เอเกกโต  วุฏาย  
สงฺขาเร  สมมฺสิตฺวา  อรหตฺตปฺปตฺตาน  จตุนฺน  นโิรธา วุฏาย  
อรหตฺตปฺปตฺตสฺส  อนาคามิโน  จ วเสน ป ฺจวิโธ โหติ ฯ 
ตตฺถ ปุริมา จตฺตาโร สมาปตฺติสีส  นิโรธ  น  สมาปชฺชนฺตีติ  
ปริยาเยน  อุภโตภาควิมุตฺโต(๑)  นาม ฯ อฏสมาปตฺติลาภี  อนาคามี 
ต  สมาปชฺชตฺิวา  ตโต  วุฏาย  วิปสสฺน  วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต 
ปตฺโตติ(๒)  นิปฺปริยาเยน  อุภโตภาควิมุตฺตเสฏโ(๓)  นาม ฯ  นนุ  จ 
อรูปาวจรชฺฌานมฺป  อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตาหิ  ทุวงฺคิก  รูปาจวร- 
จตุตฺถชฺฌานมฺป ตสฺมา ตมฺป  ปทฏาน  กตฺวา  อรหตฺตปฺ- 
ปตฺเตน  อุภโตภาควิมุตฺเตน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ น  ภวิตพฺพ ฯ  
กสฺมา  รูปกายโต  อวิมุตฺตตฺตา ฯ  ต ฺหิ  กิเลสกายโตว  วิมุตฺต 
น  รูปกายโต  ตสฺมา  ตโต  วุฏาย  อรหตฺตปฺปตฺโต  อุภโต- 
ภาควิมุตฺโต  นาม  น  โหติ ฯ  อรูปาวจรมฺปน  นามกายโต  จ 
วิมุตฺต  รูปกายโต  จาติ  ตเทว  ปาทก  กตฺวา อรหตฺตปฺปตฺโต 
อุภโตภาควิมุตฺโต นาม (๔) โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ  
# ๑. ม. อุภโตภาควิมุตฺตา ฯ  ๒. ม. ปตฺตา ฯ 
# ๓. ม. อุภโตภาควิมุตฺตเสฏา ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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        ป ฺาวิมุตฺตนิทฺเทเส  ป ฺาย  วิมุตฺโตติ  ป ฺา- 
วิมุตฺโต ฯ  โส สุกฺขวิปสฺสโก  จตูหิ  ฌาเนหิ  วุฏาย  อรหตฺตปฺ- 
ปตฺตา  จตฺตาโร  จาติ  ป ฺจวิโธ โหติ ฯ  เอเตสุ  หิ  เอโกป 
อฏวิโมกฺขลาภี  น  โหติ ฯ  เตเนว  น เหว โข อฏ  
วิโมกฺเขติอาทิมาห ฯ  อรปูาวจรชฺฌาเนสุ  ปน  เอกสฺมึ  สติ 
อุภโตภาควิมุตฺโตเยว นาม โหตีติ ฯ  
        กายสกฺขินิทฺเทเส  เอกจฺเจ  อาสวาติ  เหฏ ิมมคฺคตฺตย- 
วชฺฌา ฯ  อย  วุจฺจตีติ อย เอวรูโป ปุคฺคโล กายสกฺขีติ 
วุจฺจติ ฯ โส หิ ผุฏนฺต สจฺฉิกโรตีติ กายสกฺขี ฯ  ฌานปฺผล (๑) 
ปม ผุสติ ปจฺฉา นิโรธนิพฺพาน สจฺฉิกโรตีติป กายสกฺขี ฯ 
โส โสตาปตฺติผลฏ อาทึ กตฺวา ยาว อรหตฺตมคฺคฏา ฉพฺพิโธ 
โหตีติ ฯ  
        ทฏิ ิปฺปตฺตนิทฺเทเส  อิท  ทุกฺขนฺติ  อิท  ทุกฺข เอตฺตก ทุกฺข น 
อิโต  อุทฺธ (๒) ทุกฺข ฯ  ทุกฺขสมุทยาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ยถาภูต 
ปชานาตีติ เปตฺวา  ตณฺห  ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธ  ทุกฺเข  สจฺจนฺติ  
ยาถาวสรสโต  ปชานาติ ฯ  ตณฺหา  ปน  ทุกฺข  สมุเทติ  (๓)  ชเนติ 
นิพฺพตฺเตติ  ปภาเวติ  ตโต  ต  ทกฺุข สมุเทติ  ตสฺมา  น  
อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ยถาภูต  ปชานาติ ฯ  ยสฺมา  ปน  อิท 
ทุกฺข ฺจ  สมุทโย  จ  นิพฺพาน  ปตฺวา นิรุชฺฌนฺติ วูปสมนฺติ 
# ๑. ม. ฌานผสฺส ฯ  ๒. ม. อุทฺธ ทุกฺข ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อปฺปวตฺตึ คจฺฉนฺติ ตสฺมา  น  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  ยถาภูต  
ปชานาติ ฯ  อริโย  ปน  อฏงฺคิโก มคฺโค  ต  ทุกฺข  
นิโรธ  คจฺฉติ  เตน  ต  อย  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ ยถาภูต 
ปชานาติ ฯ  เอตฺตาวตา  นานากฺขเณ  สจฺจววตฺถาน  ทสฺสิต 
โหติ ฯ (๑) อิทานิ เอกกฺขเณ  ทสฺเสตุ  ตถาคตปฺปเวทิตาติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  ตถาคตปฺปเวทิตาติ  มหาโพธิมณฺเฑ  นิสีทิตฺวา  ตถาคเตน 
ปฏิวิทฺธา  วิทิตา  ปากฏ  กตา ฯ  (๒)  ธมฺมาติ จตุสจฺจธมฺมา ฯ 
โวทิฏา  โหนฺตีติ  สุฏ ุ  ทิฏา  โหนฺติ ฯ  โวจริตาติ  สุฏ ุ 
จริตา  (๓)  เตสุ  อเนน  ป ฺา  สุฏ ุ  จราปตา  โหตีติ  อตฺโถ ฯ 
อย  วุจฺจตีติ อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล  ทิฏ ิปฺปตฺโตติ  วุจฺจติ ฯ  
อย ฺหิ  ทิฏนฺต  ปตฺโตติ ทิฏ ิปฺปตฺโต ฯ  ทุกฺขา  สงฺขารา 
สุโข  นิโรโธติ  าณ  โหติ  ทิฏ  วิทติ สจฺฉิกต ผุสิต (๔) 
ป ฺายาติ ทิฏ ิปฺปตฺโต ฯ อยมฺป กายสกฺขี วิย ฉพฺพิโธ  ว 
โหติ ฯ 
        สทฺธาวิมุตฺตนิทฺเทเส  โน  จ  โข ยถา ทิฏ ิปฺปตฺตสฺสาติ 
ยถา ทิฏ ิปฺปตฺตสฺส  อาสวา  ปริกฺขีณา  น  เอว  สทธฺา- 
วิมุตฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  กิมปฺน  เนส กิเลสปฺปหาเน  นานตฺต 
อตฺถีติ  นตฺถิ ฯ  อถ  กสฺมา สทฺธาวิมุตฺโต ทิฏ ิปฺปตฺต น  
ปาปุณาตีติ ฯ  อาคมนียนานตฺเตน  ทิฏ ิปฺปตฺโต  หิ  อาคมนมฺหิ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. มง ปากฏกีตา ฯ 
# ๓. ม. สุจริตา ฯ  ๔. ม. ปสฺสิต ฯ  
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กิเลเส วิกฺขมฺเภนฺโต  อปฺปทุกฺเขน  อปฺปกสิเรน  อกลิมนฺโต  ว 
วิกฺขมฺเภตุ  สกฺโกติ สทฺธาวิมุตฺโต  ปน  ทุกฺเขน  กสิเรน  กิลมนฺโต 
หุตฺวา วิกฺขมฺเภตุ สกฺโกติ ตสฺมา ทิฏ ิปฺปตฺต  น  ปาปุณาติ ฯ  
อปจ  เนส  ป ฺายป  นานตฺต อตฺถิเยว ฯ ทิฏ ิปฺปตฺตสฺส  
หิ  อุปร ิติณฺณ มคฺคาน วิปสฺสนาาณ ติกฺข สูร ปสนฺน 
หุตฺวา วหติ สทฺธาวิมุตฺตสฺส  วิปสฺสนาาณ  โน  ติกฺข  
สูร  ปสนฺน  หุตฺวา วหติ ตสฺมา โส ทฏิ ิปฺปตฺต น 
ปาปุณาติ ฯ  
        ยถา  ห ิ ทฺวีสุ  ตรุเณสุ  สิปฺป  ทสเฺสนฺเตสุ  เอกสฺส 
หตฺเถ  ติขิโณ  อสิ เอกสฺส  กุณฺโฑ(๑)  ติขิเณน  อสินา  กทล ี
ฉิชฺชมานา  สทฺท  น  กโรติ  กุณฺเน อสินา  ฉิชฺชมานา 
กฏกฏาติ  สทฺท  กโรติ ฯ  ตตฺถ  ติขิเณน  อสินา  สทฺท  
อกโรนฺติยาเอว  กทลิยา  เฉทน  วิย  ทฏิ ิปฺปตฺตสฺส  ติณฺณ  
มคฺคาน  วิปสฺสนาาณสฺส  ติขิณสูรวิปฺปสนฺนภาโว  กุณฺเฑน 
อสินา  สทฺท  กโรนฺติยาป  กทลิยา เฉทน  วิย  สทฺธาวิมุตฺตสฺส 
ติณฺณ  มคฺคาน วิปสฺสนาาณสฺส อติขิณาสูรปฺปสนฺนภาโว 
เวทิตพฺโพ ฯ  อิม  ปน  นย  โนติ  ปฏิกขิฺปตฺวา  อาคมนีย- 
นานตฺเตเนว  สทฺธาวิมุตฺโต ทิฏ ิปฺปตฺต น ปาปุณาตีติ 
สนฺนิฏาน กต ฯ  
        อาคมฏกถาสุ  ปน  วุตฺต  เอเตสุ  หิ  สทฺธาวิมตฺุตสฺส 
# ๑. ม. กุณฺโ ฯ เอวมุปริป ฯ  
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ปุพฺพภาคมคฺคกฺขเณ สทฺทหนฺตสฺส  วิย  โอกปฺเปนฺตสฺส  วิย 
อธิมุจฺจนฺตสฺส  วิย  จ  กิเลสกฺขโย โหติ ทิฏ ิปฺปตฺตสฺส  
ปุพฺพภาคมคฺคกฺขเณ  กิเลสจฺเฉทกาณ  อทนฺธ ติขิณ สูร 
หุตฺวา วหติ  ตสฺมา  ยถา  นาม  อติขิเณน  อสินา  กทลึ  
ฉินฺทนฺตสฺส  ฉินฺนฏาน น  มฏ  โหติ  อสิ  น  สฆี 
วหติ  สทฺโท  สุยฺยติ  พลวตโร วายาโม กาตพฺโพ  โหติ ฯ 
เอวรูปา  สทฺธาวิมุตฺตสฺส  ปุพฺพภาคมคฺคภาวนา ฯ  ยถา  ปน 
ติขิณนิสฺสิเตน (๑) อสินา  กทล ึ ฉินฺทนฺตสฺส  ฉินฺนฏาน  มฏ  
โหติ  อสิ  สฆี  วหติ  สทโฺท น  สุยฺยติ  พลววายามกิจฺจ  
น โหติ ฯ เอวรูปา ทิฏ ิปฺปตฺตสฺส ปุพฺพภาคมคฺคภาวนา 
เวทิตพฺพาติ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล  สทฺธา- 
วิมุตฺโตติ วุจฺจติ ฯ อย ฺหิ สทฺทหนฺโต วิมุตฺโตติ สทฺธา- 
วิมุตฺโต ฯ อยมฺป กายสกฺขี วิย ฉพฺพิโธว โหติ ฯ  
        ธมฺมานุสารีนิทฺเทเส  ปฏิปนฺนสฺสาติ  อิมินา  โสตาปตฺติ- 
มคฺคฏโ ทสฺสิโต ฯ  อธิมตฺตนฺติ  พลว ฯ  ป ฺ  วาเหตีติ  
ป ฺาวาหี ฯ  ป ฺา  อิม ปุคฺคล วหตีติ  ป ฺาวาหีติป 
วุตฺต โหติ ฯ ป ฺาปุพฺพงฺคมนฺติ ป ฺ ปุเรจาริก กตฺวา ฯ 
อย  วุจฺจตีติ  อย เอวรูโป ปุคฺคโล ธมฺมานุสารีติ วุจฺจติ ฯ โส 
หิ ป ฺาสงฺขาเตน ธมฺเมน  สรติ  อนสฺุสรตีติ  ธมมฺานุสารี ฯ 
โสตาปตฺติมคฺคฏสฺเสต (๒)  นาม ฯ ผเล ปน ปตฺเต ทิฏ ิปฺปตฺโต 
# ๑. ม. สุนิสเิตเนว ฯ ๒. ม. โสตาปตฺติมคฺคฏสฺเสเวต ฯ  
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นาม โหติ ฯ  
        สทฺธานุสารีนิทฺเทเส  สทฺธ  วาเหตีติ  สทฺธาวาหี ฯ  
สทฺธา อิม ปุคฺคล วหตีติ  สทฺธาวาหีติป  วุตฺตเมว ฯ  สทฺธา- 
ปุพฺพงฺคมนฺติ  สทฺธ  ปุเรจาริก กตฺวา ฯ อย  วุจฺจตีติ  อย 
เอวรูโป  ปุคฺคโล สทฺธานุสารีติ วุจฺจติ ฯ โส ห ิสทธฺาย สรติ 
อนุสฺสรตีติ  สทฺธานุสารี ฯ  โสตาปตฺติมคฺคฏสฺเสต  นาม ฯ  ผเล 
ปน  ปตฺเต สทฺธาวิมุตฺโต  นาม  โหติ ฯ  โลกุตฺตรธมฺม ฺหิ  
นิพฺพตฺเตนฺตาน  เทฺว ธุรานิ นาม เทฺว  อภินิเวสา  นาม  
เทฺว  สีสานิ  นาม ฯ  ตตฺถ  สทฺธาธุร  ป ฺาธุรนฺติ  เทฺว 
ธุรานิ  นาม ฯ  เอโก  ปน  ภิกฺขุ  สมถาภินิเวสวเสน  (๑)  อภินิวิสติ 
เอโก  วิปสฺสนาภินิเวสวเสนาติ  (๒)  อิเม  เทฺว อภินิเวสา นาม ฯ 
เอโก จ มตฺถก ปาปุณนฺโต  อุภโตภาควิมุตฺโต  โหติ  เอโก 
ป ฺาวิมุตฺโตติ  อิมานิ  เทฺว  สีสานิ  นาม ฯ  เย เกจิ  หิ 
โลกุตฺตรธมฺม  นิพฺพตฺเตนฺติ  สพฺเพ  เต  อิเม เทฺว ธมฺเม ธุร 
กตฺวา อิเมสุ  ทฺวีสุ  าเนสุ อภินิวิสิตฺวา อิเมหิ ทฺวีหิ 
สีเสหิ (๓) วิมุจฺจนฺติ ฯ เตสุ โย  ภิกฺขุ  อฏสมาปตฺติลาภี  ป ฺ  
ธุร  กตฺวา  สมถวเสน  อภินิวิฏโ อ ฺตร อรูปสมาปตฺตึ  
ปทฏาน  กตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ  
โส โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  ธมฺมานุสารี  นาม  ปรโต  ปน  
# ๑. ม. สมถาภินิเวเสน ฯ  ๒. ม. วิปสฺสนาภินิเวเสนาติ ฯ 
# ๓. ม. าเนหิ ฯ  
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ฉสุ  าเนสุ  กายสกฺขี  นาม อรหตฺตผเล ปตฺเต อุภโต- 
ภาควิมุตฺโต นาม ฯ  
        อปโร  ป ฺเมว  ธุร  กตฺวา  วิปสฺสนาวเสน  อภินิวิฏโ 
สุทฺธสงฺขาเร  วา  รูปาวจรชฺฌาเนสุ  วา  อ ฺตร  สมฺมสิตฺวา  
อรหตฺต  ปาปุณาติ  อยมฺป โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณเยว  ธมฺมานุสารี  
นาม  ปรโต  ปน  ฉสุ  าเนสุ  ทฏิ ิปฺปตฺโต นาม  อรหตฺเต  
ปตฺเต  ป ฺาวิมุตฺโต  นาม ฯ  อิธ  เทฺว  นามานิ  อปุพฺพานิ 
ตานิ  ปุริเมหิ  สทฺธ ึ ป ฺจ  โหนฺติ ฯ  อปโร  อฏสมาปตฺติลาภี  
สทฺธ  ธุร  กตฺวา สมาปตฺติวเสน  (๑)  อภินิวิฏโ  อ ฺตร  อรูป- 
สมาปตฺตึ  ปทฏาน  กตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา  อรหตฺต 
ปาปุณาติ  อย  โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  สทฺธานุสารี  นาม ฯ 
ปรโต  ฉสุ  าเนสุ  กายสกฺขีเยว  นาม  อรหตฺเต  ปตฺเต 
อุภโตภาควิมุตฺโตเยว  นาม ฯ  อิธ  เอกเมว  นาม  อปุพฺพ  เตน 
สทฺธึ  ปุริมานิ  ป ฺจ  ฉ  โหนฺติ ฯ  อปโร  สทฺธเมว  ธุร  กตฺวา 
วิปสฺสนาวเสน  อภินิวิฏโ  สุทฺธสงฺขาเร  วา  รูปาวจรชฺฌาเนสุ 
วา  อ ฺตร  สมฺมสิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ  อยมฺป 
โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  สทฺธานุสารี  นาม  ปรโต  ฉสุ  าเนสุ 
สทฺธาวิมุตฺโต  นาม  อรหตฺเต  ปตฺเต  ป ฺาวิมุตฺโต  นาม ฯ  
อิธาป  เอกเมว  นาม  อปพฺุพ  เตน  สทฺธึ  ปุริมานิ  ฉ  สตฺต 
# ๑. ม. สมาธิวเสน ฯ  
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โหนฺติ ฯ  อิเม  สตฺต  ปุคฺคลา  โลเก  อคฺคทกฺขิเณยฺยา นาม 
โหนฺติ ฯ (๑)  
        สตฺตกฺขตฺตุปรมนิทฺเทเส  สตฺตกฺขตฺตุนฺติ  สตฺต  วาเร ฯ 
สตฺตกฺขตฺตุปรมา ภวูปปตฺติ  อตฺตภาวคฺคหณ  อสฺส  ตโต ปร 
อฏม ภว นาทิยตีติ สตฺตกฺขตฺตุปรโม ฯ โสตาปนฺโน  โหตีติ  
เอตฺถ  โสโตติ  อริยมคฺโค ฯ  เตน  สมนฺนาคโต  โสตาปนฺโน  
นาม ฯ ยถาห 
        โสโต โสโตติ หิท สาริปุตฺต วุจฺจติ กตโม น ุโข ฯ  
สาริปุตฺต โสโตติ ฯ อยเมว หิ ภนฺเต อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค  
โสโต ฯ เสยฺยถีท สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมมฺาสมาธีติ ฯ โสตาปนฺโน  
โสตาปนฺโนติ หิท สาริปตฺุต วุจฺจติ กตโม นุ โข สาริปุตฺต โสตาปนฺโนติ ฯ โย 
หิ ภนฺเต อิมินา อริเยน อฏงฺคิเกน  มคฺเคน สมนฺนาคโต 
อย วุจฺจติ โสตาปนฺโน สฺวาย อายสฺมา  เอวนาโม เอวโคตฺโต อิติ วาติ ฯ (๒)เอว 
มคฺคกฺขเณป  โสตาปนฺโน  นาม  โหติ ฯ  อิธ  ปน  มคฺเคน 
ผลสฺส  นาม ทินฺนนฺติ ผลกฺขเณ โสตาปนฺโน อธิปฺเปโต ฯ  
        อวินิปาตธมฺโมติ  วินิปาตสงฺขาต  อปาย  อุปปตฺติวเสน 
อคมนภาโว ฯ  (๓)  นิยโตติ  มคฺคนิยาเมน  นิยโต ฯ  สมฺโพธิปรายโนติ 
พุชฺฌนกภาวปรายโน ฯ  โส  ห ิ ปฏิลทฺธมคฺเคน  พุชฺฌตีติ 
สมฺโพธิปรายโน  อุปริ  ตีหิ  มคฺเคหิ  อวสฺส พุชฺฌิสสฺตีติ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๔๓๓/๔๓๕ ฯ 
# ๓. ส.ี อนาคมนภาโว ฯ ม. อนาคมนสภาโว ฯ  
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วา  สมฺโพธปิรายโน ฯ  เทเว  จ  มนุสเฺส  จาติ  เทวโลก ฺจ  
มนุสฺสโลก ฺจ ฯ  สนฺธาวิตฺวา  สสริตฺวาติ  ปฏิสนธฺิวเสน  อปราปร  
คนฺตฺวา ฯ ทุกฺขสฺสนฺต  กโรตีติ  วฏฏทุกฺขสฺส ปรยินฺต ปริวฏม 
กโรติ ฯ อย วุจฺจตีติ อย เอวรูโป  ปุคฺคโล  สตฺตกฺขตฺตุปรโม 
นาม  วุจฺจติ ฯ  อยมฺปน  กาเลน  เทวโลกสฺส  กาเลน มนุสฺส- 
โลกสฺส วเสน มิสฺสกภเวน กถโิตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        โกลโกลนิทฺเทเส  กลุโต  กุล  คจฺฉตีติ  โกลโกโล ฯ  
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยโต  หิ  ปฏาย  นีเจ  กุเล  อุปปตฺติ  นาม 
นตฺถิ  มหาโภคกุเลสุเยว นิพฺพตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  เทฺว  วา  ตีณิ 
วา  กุลานีติ  เทวมนุสฺสวเสน  เทฺว  วา ตโย  วา  ภเว ฯ  
อิติ  อยมฺป  มิสฺสกภเวเนว  กถิโต  เทสนามตฺตเมว เจต เทฺว  
วา  ตีณิ  วาติ ฯ  ยาว  ฉฏภวา  สสรนฺโต  ปน โกลโกโลว 
โหติ (๑) วฏฏทุกฺขสฺส  ปริยนฺต ปริวฏม กโรติ ฯ (๑)  
        เอกพีชนิิทฺเทเส  ขนฺธพีช  นาม  กถิต ฯ  ยสฺส  หิ  โสตา- 
ปนฺนสฺส  เอกเยว  ขนฺธพีช  อตฺถิ  เอก  อตฺตภาวคฺคหณ  โส  
เอกพีชี  นาม ฯ  มานุสก ภวนฺติ  อิท  ปเนตฺถ  เทสนา- 
มตฺตเมว  เทวภว  นิพฺพตฺเตตีติป  ปน  วตฺตุ วฏฏติเยว ฯ 
ภควตา  คหิตนามวเสเนว  เจตานิ  เอเตส  นามานิ ฯ  เอตฺตก ฺหิ  (๒) 
าน  คโต  สตฺตกฺขตฺตุปรโม  นาม  โหติ  เอตฺตก  โกลโกโล 
เอตฺตก  เอกพีชีติ ภควตา  เอเตส  นาม  คหิต ฯ  นิยมโต 
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. หิสทโฺท นตฺถ ิฯ  
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ปน  อย  สตฺตกฺขตฺตุปรโม อย โกลโกโล  อย เอกพีชีติ นตฺถิ ฯ  
        โก  ปน  เตส  เอต  ปเภท  นิยเมตีติ  เกจิ  ตาว  
เถรา  ปุพฺพเหตุ  นิยเมตีติ  วทนฺติ ฯ  เกจิ  ปมมคฺโค  เกจิ 
อุปริ ตโย มคฺคา  เกจิ ติณฺณ มคฺคาน  วิปสฺสนาติ ฯ  
ตตฺถ  ปุพฺพเหตุ  นิยเมตีติ  วาเท  ปมมคฺคสฺส อุปนิสฺสโย  กโต 
นาม  โหติ ฯ  อุปร ิ ตโย  มคฺคา  นิรูปนิสฺสยา  อุปฺปนฺนาติ 
วจน  อาปชฺชติ ฯ  ปมมคฺโค  นิยเมตีติ  วาเท  อุปริ  ติณฺณ  
มคฺคาน นิรตฺถกตา  อาปชชฺติ ฯ  อุปริ  ตโย  มคฺคา  นิยเมนฺตีติ 
วาเท  ปมมคฺเค  อนุปฺปนฺเนเยว  อุปริ  ตโย  มคฺคา  อุปฺปนฺนาติ 
อาปชฺชติ ฯ  ติณฺณ  มคฺคาน วิปสฺสนา  นิยเมตีติ  วาโท  ปน 
ยุชฺชติ ฯ  สเจ  หิ  อุปริ  ติณฺณ  มคฺคาน วิปสฺสนา  พลวตี  โหติ 
เอกพีชี  นาม  โหติ  ตโต  มนฺทตราย  โกลโกโล  ตโต มนฺทตราย 
สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ ฯ  
        เอกจฺโจ  หิ  โสตาปนฺโน  วฏฏชฌฺาสโย  โหติ  วฏฏาภิรโต 
ปุนปฺปุน  วฏฏสฺมึเยว  วิจรติ  สนฺทิสฺสติ  อนาถปณฺฑิกเสฏ ี  
วิสาขา  อุปาสิกา จูฬรถมหารถเทวปุตฺตา  อเนกวณฺโณ  เทวปุตฺโต 
สกฺโก  เทวราชา  นาคทตฺโต  เทวปุตฺโตติ  อิเม  หิ  เอตฺตกา  ชนา 
วฏฏชฌฺาสยา  วฏฏาภิรตา  อาทิโต  ปฏาย  (๑)  ฉสุ  เทวโลเกสุ 
นิพฺพตฺตา  เทเวสุเยว โสเธตฺวา (๑) อกนิฏเ ตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ 
อิเม  อิธ  น  คหิตา ฯ  น  เกวล ฺจิเม  โยป  มนุสฺเสสุเยว 
# ๑. ม. ฉ เทวโลเก โสเธตฺวา ฯ  
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สตฺตกฺขตฺตุ  สสริตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ  โยป  เทวโลเก 
นิพฺพตฺโต เทเวสุเยว สตฺตกฺขตฺตุ  อปราปร  สสริตฺวา  อรหตฺต 
ปาปุณาติ  อิเมป  อิธ  น  คหิตา ฯ มิสฺสกภววเสเนว  ปเนตฺถ 
สตฺตกฺขตฺตุปรมโกลโกลา  มานุสฺสกภวนิพฺพตฺตโกเยว  จ  เอกพีชี  
คหิโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  เอเกโก  ทกฺุขาปฏิปทาทิวเสน  
จตุพฺพิธภาว  อาปชฺชติ ฯ  สทฺธาธุเรเนว  จตฺตาโร  สตฺตกฺขตฺตุ- 
ปรมา  จตฺตาโร โกลโกลา  จตฺตาโร  เอกพีชิโนติ  ทวฺาทส 
โหนฺติ ฯ  สเจ  ป ฺาย  สกฺกา  นิพฺพตฺเตตุ  อห  โลกุตฺตรธมฺม 
นิพฺพตฺเตสฺสามีติ  เอว  ป ฺ  ธุร กตฺวา สตฺตกฺขตฺตุปรมาทิภาว 
ปตฺตาป  ปฏิปทาวเสน  ทฺวาทเสวาติ  อิเม  จตุวีสติ โสตาปนฺนา 
อิหฏกนิชฌฺานิกวเสเนว อิมสฺมึ าเน กถิตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        สกทาคามินิทฺเทเส  ปฏิสนฺธิวเสน  สก ึ อาคจฺฉตีติ 
สกทาคามี ฯ  สกิเทวาติ  เอกวารเยว ฯ  อิม  โลก  อาคนฺตฺวาติ 
อิมินา  ป ฺจสุ  สกทาคามีสุ จตฺตาโร  วชฺเชตฺวา  เอโกว  คหิโต ฯ  เอกจฺโจ  
หิ  อิธ  สกทาคามิผล  ปตฺวา  อิเธว  ปรนิิพฺพายติ  เอกจฺโจ 
อิธ  ปตฺวา  เทวโลเก  ปรนิิพฺพายติ  เอกจฺโจ  เทวโลเก  ปตฺวา 
ตตฺเถว  ปรินพฺิพายติ  เอกจฺโจ  เทวโลเก  ปตฺวา อิธปูปชฺชิตฺวา  
ปรินิพฺพายติ ฯ  อิเม  จตฺตาโรป  อิธ  น  คหิตา ฯ  โย  ปน  
อิธ  ปตฺวา  เทวโลเก  ยาวตายุก  วสิตฺวา  ปุน  อิธปูปชฺชิตฺวา 
ปรินิพฺพายติ  อย  เอโกว อิธ คหิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  เสสเมตฺถ 
ย  วตฺตพฺพ  สิยา  ต สพฺพ เหฏา ธมฺมสงฺคหฏกถาย  
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โลกุตฺตรกุสลนิทฺเทเส  วุตฺตเมว ฯ  อิมสฺส  ปน  สกทาคามิโน 
เอกพีชินา  สทฺธึ กึ  นานากรณนฺติ ฯ  เอกพีชิสฺส  เอกาว 
ปฏิสนฺธิ  สกทาคามิสฺส  เทฺว  ปฏิสนฺธโิย ฯ อิท เตส 
นานากรณนฺติ ฯ  
        อนาคามินิทฺเทเส  โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนานนฺติ  โอร  
วุจฺจติ  กามธาตุ ฯ  ยสฺส  อิมานิ  ป ฺจ  พนฺธนานิ  อปฺปหีนานิ 
โหนฺติ  โส  ภวคฺเค  นิพฺพตฺโตป  คิลติพลิโส  มจฺโฉ  วิย  ทีฆ- 
สุตฺตเกน  ปาเท  พทฺธกาโก วิย จ (๑) เตหิ พนฺธเนหิ  อากฑฺฒิ- 
ยมาโน  กามธาตุยเมว  ปตตีติ  (๒)  ป ฺจ พนฺธนานิ โอรมฺภาคิยานีติ 
วุจฺจนฺติ  เหฏาภาคิยานิ  เหฏาโกฏาสิกานีติ  อตฺโถ ฯ 
ปริกฺขยาติ  เตส พนฺธนาน  ปรกิฺขเยน ฯ  โอปปาติโกติ  อุปปาต- 
โยนิโก ฯ  อิมินาสฺส  คพฺภเสยฺยา  ปฏกิฺขิตฺตา  โหนฺติ ฯ ตตฺถ 
ปรินิพฺพายีติ ตตฺถ สุทธาวาสเทวโลเก (๓) ปรินิพฺพายิตา ฯ 
อนาวตฺติธมฺโม  ตสฺมา  โลกาติ  ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  ตสฺมา 
โลกา  อิธ  อนาวตฺตนสภาโว ฯ   พุทฺธทสฺสนเถรทสฺสนธมฺมสฺส- 
วนาน   ปนตฺถายสฺส   อาคมน  อนิวาริต ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  
เอววิโธ  ปุคฺคโล  ปฏิสนธฺิวเสน  ปุน อนาคมนโต อนาคามี 
นาม วุจฺจติ ฯ  
        อนฺตราปรินิพฺพายินิทฺเทเส  อุปปนฺน  วา  สมนนฺตราติ  
อุปปนฺนสมนนฺตรา  วา  หุตฺวา ฯ  อปฺปตฺต  วา  เวมชฺฌ  
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ปวตฺตตีติ ฯ 
# ๓. ม. สุทฺธาวาสโลเก ฯ  
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อายุปฺปมาณนฺติ  อายุปฺปมาณ เวมชฺฌ  อปฺปตฺต  วา  หุตฺวา 
อริยมคฺค  ส ฺชเนตีติ  อตฺโถ ฯ  วาสทฺทวิกปฺปโต ปน  เวมชฺฌ 
ปตฺตนฺติป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  ตโย  อนฺตราปรินิพฺพายิโน 
สิทฺธา  โหนฺติ ฯ  อุปรฏิ ิมาน  ส ฺโชนานนฺติ  อุปริ  ป ฺจนฺน 
อุทฺธมฺภาคิยาน ส ฺโชนาน  อฏนฺน  วา  กิเลสาน ฯ 
ปหานายาติ  เอเตส  ปชหนตฺถาย  มคฺค  ส ฺชเนติ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  
อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล  อายุเวมชฺฌสฺส  อนฺตราเยว ปรินิพฺพายนโต 
อนฺตราปรินิพฺพายีติ วุจฺจติ ฯ  
        อุปหจฺจปรินิพฺพายินิทฺเทเส  อติกฺกมิตฺวา  เวมชฺฌ  อายุปฺ- 
ปมาณนฺติ อายุปฺปมาณ  เวมชฺฌ  อติกฺกมิตฺวา ฯ  อุปหจฺจ  วา 
กาลกิริยนฺติ  อุปคนฺตฺวา กาลกิริย  อายุกฺขยสฺส  อาสนฺน  (๑) 
ตฺวาติ อตฺโถ ฯ อย วุจฺจตีติ อย เอวรูโป ปุคฺคโล  อวิเหสุ  
ตาว  กปฺปสหสฺสปฺปมาณสฺส  อายุโน  ป ฺจกปฺปสตสงฺขาต  
เวมชฺฌ  อติกกฺมิตฺวา  ฉฏเ  วา  กปฺปสเต  สตฺตมฏมนวมาน  
วา  อ ฺตรสฺมึ ทสเมเยว  วา  กปฺปสเต  ตฺวา  อรหตฺต  
ปตฺวา  กิเลสปรินิพฺพาเนน ปรินิพฺพายนโต  อุปหจฺจปรินิพฺพายีติ 
วุจฺจติ ฯ  
        อสงฺขารสสงฺขารปรินิพฺพายินิทฺเทเสสุ   อสงฺขาเรน  อปฺป- 
ทุกฺเขน  อธิมตฺตปฺปโยค    อกตฺวาว    กเิลสปรินิพฺพาเนน    ปรินพฺิพาน- 
ธมฺโมติ อสงฺขารปรินิพฺพายี ฯ  สสงฺขาเรน  ทุกฺเขน  กสิเรน 
# ๑. ม. อาสนฺเน ฯ  
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อธิมตฺตปฺปโยค  กตฺวาว กิเลสปรินิพฺพาเนน ปรินิพฺพานธมฺโมติ 
สสงฺขารปรินิพฺพายี ฯ  
        อุทฺธโสตนิทฺเทเส  อุทฺธวาหิภาเวน  อุทฺธมสฺส  ตณฺหาโสต 
วฏฏโสต วาติ  อุทฺธโสโต ฯ  อุทฺธ  วา  คนฺตฺวา  ปฏิลภิตพฺพโต 
อุทฺธมสฺส  มคฺคโสตนฺติ อุทฺธโสโต ฯ  อกนิฏ  คจฺฉตีติ  อกนิฏ- 
คามี ฯ อวิหาโต  จุโต อตปฺป คจฺฉตีติอาทีสุ อวิเห  
กปฺปสหสฺส  วสนฺโต  อรหตฺต  ปตฺตุ  อสกฺกุณิตฺวา สุทสฺสึ 
คจฺฉติ ฯ ตตฺราป  จตฺตาริ  กปฺปสหสฺสานิ  วสนฺโต  อรหตฺต  ปตฺตุ 
อสกฺกุณิตฺวา  สุทสฺสึ คจฺฉติ ฯ  ตตฺราป  อฏ  กปฺปสหสฺสานิ  วสนฺโต อริยมคฺค 
ส ฺชเนตีติ อตฺโถ ฯ  
        อิเมสมฺปน  อนาคามีน  ปเภทชานนตฺถ  อุทฺธโสโตอกนิฏ- 
คามีน  จตุกฺก เวทิตพฺพ  ตตฺถ  โย  อวิหาโต  ปฏาย  จตฺตาโร 
เทวโลเก  โสเธตฺวา  อกนิฏ  คนฺตฺวา  ปรินิพฺพายติ  อย  
อุทฺธโสโตอกนิฏคามี  นาม ฯ  โย  ปน เหฏา  ตโย  เทวโลเก 
โสเธตฺวา  สุทสฺสีเทวโลเก  ตฺวา  ปรนิิพฺพายติ  อย  อุทฺธโสโต 
น  อกนฏิคามี  นาม ฯ  โย  ปน  อิโต  อกนฏิเมว  คนฺตฺวา  
ปรินิพฺพายติ  อย  น  อุทฺธโสโต  อกนฏิคามี  นาม ฯ  โย  ปน  
เหฏา  จตูสุ เทวโลเกสุ  ตตฺถ  ตตฺเถว  ปรินิพฺพายติ  อย 
น  อุทฺธโสโต  น  อกนิฏคามี นามาติ เอวเมเต อฏจตฺตาฬีส 
อนาคามิโน โหนฺติ ฯ   
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        กถ  อวิเหสุ  (๑)  ตาว  ตโย  อนฺตราปรินิพฺพายิโน  เอโก 
อุปหจฺจปรินิพฺพายี  เอโก  อุทฺธโสโต  เต  อสงฺขารปรินิพฺพายิโน 
ป ฺจ  สสงฺขารปรินิพฺพายิโน  ป ฺจาติ  ทส  โหนฺติ ฯ  ตถา 
อตปฺปาสุทสฺสาสุทสฺสีสูติ  จตฺตาโร ทสกา   จตฺตาฬีส  อกนิฏเ  
ปน  อุทฺธโสโต  นตฺถ ิ ตโย  ปน  อนฺตราปรินิพฺพายิโน  เอโก  
อุปหจฺจปรินิพฺพายี  เต  อสงฺขารปรินิพฺพายิโน จตฺตาโร 
สสงฺขารปรินิพฺพายิโน จตฺตาโรติ อฏ ฯ เอว อฏจตฺตาฬีส 
โหนฺติ ฯ  
        เต  สพฺเพป  อยปปฺปฏิโกปมาย  (๑)  ทีปตา  ทวิส  
สนฺตตฺตานมฺป  หิ  อารกณฺฏกปปฺผลกินขจฺเฉทนาน  อโยมุเข  
ห ฺมาเน  ปปฺปฏิกา  อุปฺปชฺชิตฺวาว ปรินิพฺพายติ  (๒)  เอวรูโป  ปโม 
อนฺตราปรินิพฺพายี  เวทิตพฺโพ ฯ  กสมฺา  อุปฺปนฺนสมนนฺตราว  
กิเลสปรินิพฺพายนโต ฯ  (๓)  ตโต  มหนฺตตเร  อโยมุเข  ห ฺมาเน 
ปปฺปฏิกา  อากาส  อุลฺลงฺฆิตฺวา  ปรินิพฺพายติ  (๒)  เอวรูโป  ทติุโย 
อนฺตราปรินิพฺพายี  เวทิตพฺโพ ฯ  (๔)  กสฺมา  เวมชฌฺ อปฺปตฺวา 
ปรินิพฺพายนโต ฯ ตโต มหนฺตตเร  อโยมุเข  ห ฺมาเน  
ปปฺปฏิกา  อากาส  อุลฺลงฺฆิตฺวา  นิวตฺตมานา  ปวิย  อนุปหจฺจ 
ตลา  หุตฺวา  ปรินิพฺพายติ  เอวรูโป  ตติโย  อนฺตราปรินิพฺพายี 
# ๑. ม. อวิเห ฯ ๒. มง ปปฏิโกปมาย ฯ  ๓. ม. นิพฺพายติ ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. กิเลสปรินิพฺพาเนน ปรินิพฺพายนโต ฯ 
# ๕. ม. ทฏพฺโพ ฯ  
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เวทิตพฺโพ ฯ  (๑)  กสฺมา  เวมชฺฌ  ปตฺวา  อนุปหจฺจ ปรินิพฺพา- 
ยนโต ฯ ตโต มหนฺตตเร  อโยมุเข  ห ฺมาเน  ปปฺปฏิกา 
อากาส  อุลฺลงฺฆิตฺวา  ปวิย  ปติตฺวา อุปหจฺจตลา หุตฺวา  
ปรินิพฺพายติ   เอวรูโป  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  เวทิตพฺโพ ฯ  กสฺมา 
กาลกิริย  อุปคนฺตฺวา  อายุคตึ  เขเปตฺวา  ปรินิพฺพายนโต ฯ 
ตโต  มหนฺตตเร  อโยมุเข  ห ฺมาเน  ปปฺปฏิกา  ปริตฺเต  
ติณกฏเ  ปติตฺวา  ต  ปรตฺิต  ติณกฏ ฌาเปตฺวา  ปรินิพฺพายติ  เอวรูโป 
อสงฺขารปรินิพฺพายี  เวทิตพฺโพ ฯ  กสมฺา อปฺปโยเคน  ลหุสาย 
คติยา  ปรินิพฺพายนโต ฯ  ตโต  มหนฺตตเร  อโยมุเข ห ฺมาเน  
ปปฺปฏิกา  วิปุเล  ติณกฏปุ ฺเช  ปติตฺวา  ต  วิปุล  ติณกฏ- 
ปุ ฺช  ฌาเปตฺวา ปรินิพฺพายติ    เอวรูโป  สสงฺขารปรินิพฺพายี 
เวทิตพฺโพ ฯ  กสฺมา  สปฺปโยเคน(๒) อลหุสาย  คติยา  ปรินิพฺพา- 
ยนโต ฯ  อปรา  มหนฺเตสุ  ติณกฏปุ ฺเชสุ  ปตติ  ตตฺถ  
มหนฺเตสุ  ติณกฏปุ ฺเชสุ  ฌายมาเนสุ  วีตจฺจิตงฺคาโร  วา  ชาลา  
วา  อุปฺปชฺชตฺิวา(๓)  กมฺมารสาล  ฌาเปตฺวา  คามนิคมนครรฏ 
ฌาเปตฺวา  สมุทฺทนฺต ปตฺวา  ปรินิพฺพายติ  (๒)  เอวรูโป  อุทฺธโสโต- 
อกนิฏคามี  ทฏพฺโพ ฯ  กสฺมา อเนกภวพีชวิปฺผาร  ผุสฺสผุสฺส- 
พฺยนฺตีกตฺวา  ปรินิพฺพายนโต ฯ  ยสฺมา  ปน อารกณฺฏกาทิเภท  
ขุทฺทกมฺป  มหนฺตมฺป  อโยกปลฺลเมว(๔) ตสฺมา  สตฺุเต  สพฺพวาเรสุ 
# ๑. ม. ทฏพฺโพ ฯ  ๒. ม. สปฺปโยเคน ฯ  ๓. ม. อุปฺปติตฺวา ฯ 
# ๔. ม.อโยกปาล... ฯ เอวมุปริป ฯ  
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อโยกปาลนฺเตฺวว วุตฺต ฯ (๑) ยถาห 
        อิธ ภิกขฺเว ภิกฺขุ เอว ปฏิปนฺโน โหติ โน 
จสฺส  โน จ เม สิยา น ภวิสฺสติ น เม ภวิสฺสติ ยทตฺถิ 
ย ภูต ต  ปชหามีติ อุเปกฺข ปฏิลภติ ฯ โส ภเว น รชฺชติ 
สมฺภเว น  สชฺชติ ฯ  อตฺถตฺุตริ สนฺต สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสติ ฯ 
ต ฺจ  ขฺวสฺส ปท น สพฺเพน สพฺพ สจฺฉิกต โหติ ตสฺส น 
สพฺเพน  สพฺพ มานานุสโย ปหีโน โหติ น สพฺเพน สพฺพ 
ภวราคานุสโย  ปหีโน โหติ น สพฺเพน สพฺพ อวิชฺชานุสโย 
ปหีโน โหติ ฯ  โส ป ฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน ส ฺโชนาน 
ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี  โหติ ฯ เสยฺยถาป ภิกขฺเว ทิวส 
สนฺตตฺเต  อโยกปาเล  ห ฺมาเน ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา 
นิพฺพาเยยฺย เอวเมว โข  ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว ปฏิปนฺโน โหติ 
โน จสฺส ฯเปฯ  อนฺตราปรนิิพฺพายี โหติ ฯ  
        อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว ปฏิปนฺโน โหติ 
โน  จสฺส ฯเปฯ อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ ฯ เสยฺยถาป 
ภิกฺขเว  ทิวสสนฺตตฺเต อโยกปาเล ห ฺมาเน ปปฺปฏิกา 
นิพฺพตฺติตฺวา  อุปฺปติตฺวา นิพฺพาเยยฺย เอวเมว โข ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ เอว ปฏิปนฺโน  โหติ โน จสฺส ฯเปฯ อนฺตราปรินิพฺพายี 
โหติ ฯ  
        อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว ปฏิปนฺโน โหติ โน 
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๕๓/๗๑ ฯ  
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จสฺส        ฯเปฯ อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว 
ทิวสสนฺตตฺเต  อโยกปาเล ห ฺมาเน ปปฺปฏิกา นพฺิพตฺติตฺวา 
อุปฺปติตฺวา  อนุปหจฺจตล นิพฺพาเยยฺย เอวเมว โข ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ เอว  ปฏิปนฺโน โหติ โน จสฺส ฯเปฯ อนฺตราปรินิพฺพายี 
โหติ ฯ  
        อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว ปฏิปนฺโน โหติ โน 
จสฺส  ฯเปฯ อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว 
ทิวสสนฺตตฺเต  อโยกปาเล ห ฺมาเน ปปฺปฏิกา นพฺิพตฺติตฺวา 
อุปฺปติตฺวา  อุปหจฺจ  ตลา(๑) นิพฺพาเยยฺย เอวเมว โข ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ เอว ปฏิปนฺโน  โหติ โน จสฺส ฯเปฯ อุปหจฺจปรินิพฺพายี 
โหติ ฯ  
        อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว ปฏิปนฺโน โหติ โน 
จสฺส  ฯเปฯ ปริกฺขยา อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ ฯ เสยฺยถาป 
ภิกฺขเว  ทิวสสนฺตตฺเต อโยกปาเล ห ฺมาเน ปปฺปฏิกา 
นิพฺพตฺติตฺวา  อุปฺปติตฺวา ปริตฺเต ติณปุเช วา กฏปุ ฺเช 
วา นิปเตยฺย  สา ตตฺถ อคฺคิมฺป ชเนยฺย ธูมมฺป ชเนยยฺ 
อคฺคิมฺป ชเนตฺวา  ธูมมฺป ชเนตฺวา ตเมว ปริตฺต ติณปุ ฺช 
วา กฏปุ ฺช วา  ปริยาทิยตฺิวา อนาหารา นิพฺพาเยยฺย 
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ  เอว ปฏิปนฺโน โหติ โน 
# ๑. ม. ตล ฯ  
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จสฺส ฯเปฯ ปริกฺขยา  อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ ฯ  
        อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว ปฏิปนฺโน โหติ โน 
จสฺส  ฯเปฯ สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว  
ทิวสสนฺตตฺเต อโยกปาเล ห ฺมาเน ปปฺปฏิกา นพฺิพตฺติตฺวา  
อุปฺปติตฺวา วิปุเล ติณปุ ฺเช วา กฏปุ ฺเช วา นิปเตยฺย 
สา  ตตฺถ อคฺคิมฺป ชเนยฺย ฯเปฯ ตเมว วิปุล ติณปุ ฺช วา 
กฏปุ ฺช  วา ปริยาทยิตฺวา(๑) อนาหารา นิพฺพาเยยฺย เอวเมว 
โข ภิกฺขเว  ภิกฺขุ เอว ปฏิปนฺโน โหติ โน จสฺส ฯเปฯ 
สสงฺขารปรินิพฺพายี  โหติ ฯ  
        อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว ปฏิปนฺโน โหติ โน 
จสฺส  ฯเปฯ ปริกฺขยา อุทฺธโสโต โหติ อกนิฏคามี ฯ เสยฺยถาป  
ภิกฺขเว ทิวสสนฺตตฺเต อโยกปาเล ห ฺมาเน ปปฺปฏิกา  
นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา มหนฺเต ติณปุ ฺเช วา กฏปุ ฺเช 
วา  นิปเตยฺย สา ตตฺถ อคฺคิมฺป ชเนยฺย ฯเปฯ ตเมว มหนฺต  
ติณปุ ฺช วา กฏปุ ฺช วา ปริยาทิยิตฺวา คจฺฉมฺป ฑเหยฺย 
ทายมฺป (๑) ทเหยฺย คจฺฉมฺป ทหิตฺวา ทายมฺป ทหิตฺวา หริตนฺต  
วา ปนฺถนตฺ(๓)  วา   เสลนฺต วา อุทกนฺต วา รมณีย วา 
ภูมิภาค อาคมฺม  อนาหารา นิพฺพาเยยฺย เอวเมว โข ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ เอว ปฏิปนฺโน  โหติ โน จสฺส ฯเปฯ ปริกฺขยา อุทฺธโสโต 
# ๑. ม. ปริยาทิยิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ 
# ๒. ทายมฺปติ วนมฺปติ โยชนา ฯ ๓. ม. ปถนฺต ฯ  
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โหติ อกนิฏคามีติ ฯ  
        โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺนาทินิทฺเทสา  อุตฺตา- 
นตฺถาว ฯ อย  วุจฺจตีติ อย เอวรูโป  ปุคฺคโล  อรหาติ  วุจฺจติ(๑) 
เอตฺถ  ปน  ทวฺาทส  อรหนฺโต  เวทิตพฺพา ฯ  กถ  ตโย  หิ 
วิโมกฺขา  สุ ฺโต  อนิมิตฺโต  อปฺปณิหิโตติ ฯ  ตตฺถ  สุ ฺต- 
วิโมกฺเขน วิมุตฺโต  ขีณาสโว  ปฏิปทาวเสน  จตุพฺพิโธ  โหติ  
ตถา  อนิมิตฺตอปฺปณิหิตวิโมกฺเขหีติ  เอว  ทฺวาทส  อรหนฺโต 
เวทิตพฺพา ฯ  อิติ  อิเม ทฺวาทส อรหนฺโต วิย ทฺวาทเสว  
สกทาคามิโน  จตุวีสติ  โสตาปนฺนา  อฏจตฺตาฬีส  อนาคามิโนติ  
เอตฺตกา  ปุคฺคลา  อิโต  มจฺุจิตฺวา  พหิทฺธา  นุปฺปชชฺนฺติ  อิมสฺมเึยว 
สพฺพ ฺ ุพุทฺธสาสเน อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ  
                        เอกกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                                ทุกนทิฺเทสวณฺณนา  
        ทุกนิทฺเทเส  โกธโนติ  กุชฌฺนสีโล  มหาโกโธ ฯ  เอว  
ปุคฺคล  ปุจฺฉิตฺวาป  ธมฺเมเนว  ปุคฺคล  ทสฺเสตุ  ตตฺถ  กตโม 
โกโธติอาทิมาห ฯ อุปนาหีนิทฺเทสาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  โกโธ 
กุชฺฌนาติอาทีนิ เหฏา วุตฺตตฺถาเนว ฯ ตถา  อุปนาหี- 
นิทฺเทสาทีสุ  ปุพฺพกาล  โกโธติอาทีนิ ฯ  อย  โกโธ  อปฺปหีโนติ 
# ๑. ม. อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อรหาติ ฯ  
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อย เอตฺตโก  โกโธ  วิกฺขมภฺนปฺปหาเนน  วา  ตทงฺคปฺปหาเนน  
วา  สมุจฺเฉทปฺปหาเนน  วา อปฺปหีโน ฯ ปรโต อุปนาหาทีสุป 
เอเสว นโย ฯ  
        อหิริกนทิฺเทสาทีสุ  อิมินา  อหิริเกนาติ  อิมินา  เอวมฺปกาเรน 
อหิริกธมฺเมน สมนฺนาคโต ฯ อิมินา อโนตฺตปฺเปนาติอาทีสุป เอเสว 
นโย ฯ  
        อชฌฺตฺตส ฺโชโนติ    อชฺฌตฺตพนฺธโน ฯ   พหิทฺธา- 
ส ฺโชโนติ  พหิทฺธาพนฺธโน ฯ  เต  อุโภป  วจฺฉกสาลูปมาย 
ทีเปตพฺพา  วจฺฉกสาลาย ฺหิ  อนฺโต  พทฺโธ(๑)  อนฺโตเยว  สยติ- 
วจฺฉโก  วิย  อิธ   ิตโสตาปนฺนสกทาคามิโน(๒) ฯ เตส ฺหิ  
พนฺธนมฺป  อิเธว  สยมฺป  อิเธว ฯ  อนฺโต  พทฺโธ  ปน  
พหิ  สยิตวจฺฉโก  วิย  รูปารูปภเว  โสตาปนฺนสกทาคามิโน ฯ 
เตส ฺหิ  พนฺธนเมว  อิธ  สยมฺปน  พฺรหฺมโลเก   ิตา ฯ  พหิ  
พทฺโธ  พหิ  สยิตวจฺฉโก  วิย  รูปารูปภเว  อนาคามี ฯ  ตสฺส  
หิ  พนฺธนมปฺ  พหิทฺธา  สยมฺป  พหิทธฺาว ฯ  พหิ  พทฺโธ  
ปน  อนฺโต  สยิตวจฺฉโก วิย อิธฏ ิตานาคามี ฯ (๓) ตสฺส ห ิ
พนฺธน รูปารปูภเวสุ สยมฺปน อิธ  ิโต ฯ  
        อกฺโกธนนิทฺเทสาทีสุ  ปหีโนติ  วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน  
# ๑. ม. พทโฺธ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อิธฏกโสตาปนฺนสกทาคามิโน ฯ 
# ๓. ม. อิธฏกอนาคามี ฯ  
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ตทงฺคปฺปหาเนน  สมุจฺเฉทปฺปหาเนน วา ปหีโน ฯ  
        ทลฺุลภนิทฺเทเส  ทุลลฺภาติ  น  สลุภา ฯ  ปุพฺพการีติ  ปมเมว  
การโก ฯ  กตเวทีติ  กต  เวเทติ  วิทิต  ปากฏ กโรติ ฯ เต 
อาคาริยานาคาริเยหิ ทีเปตพฺพา  อาคาริเยสุ  ห ิ มาตาปตโร  
ปุพฺพการิโน  นาม  ปุตฺตธีตโร  ปน  มาตาปตโร  ปฏิชคฺคนฺตา 
อภิวาทนาทีนิ  จ  (๑)  เตส  กรุุมานา  กตเวทิโน  นาม ฯ 
อนาคาริเยสุ  อาจริยุปชฺฌายา  ปุพฺพการิโน  นาม  อนฺเตวาสิก- 
สทฺธิวิหาริกา  อาจริยุปชฺฌาเย ปฏิชคฺคนฺตา  อภิวาทนาทีนิ  จ  (๑) 
เตส  กุรุมานา  กตเวทิโน  นาม ฯ  เตส  อาวิภาวนตฺถาย (๒) 
อุปชฺฌายโปสกโสณตฺเถราทีน วตฺถูนิ กเถตพฺพานิ ฯ  
        อปโร  นโย  ปเรน  อกเตเยว  อุปกาเร  อตฺตนิ  กต 
อุปการ  อนเปกฺขิตฺวา  การโก  ปุพฺพการี  เสยฺยถาป  มาตา- 
ปตโร  เจว  อาจริยุปชฺฌายา จ  โส  ทลฺุลโภ  สตฺตาน 
ตณฺหาภิภูตตฺตา ฯ  ปเรน  กตสฺส  อุปการสฺส  อนุรปูปฺปวตฺตึ 
อตฺตนิ  กต  อุปการ  อุปการโต  ชานนฺโต  เวทิยนโฺต  กต ฺ ู- 
กตเวที  เสยฺยถาป มาตาปตุอาจริยุปชฺฌาเยสุ สมฺมา- 
ปฏิปนฺโน โสป ทุลลฺโภ สตฺตาน อวิชฺชาภิภูตตฺตา ฯ 
        อปจ  อการณวจฺฉโล  ปุพฺพการี  สการณวจฺฉโล  กต ฺ ู- 
กตเวที ฯ  กรสิฺสติ  เมติ  เอวมาทิการณนิรเปกฺขกิริโย  ปุพฺพการี ฯ 
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. อาวิภาวตฺถาย ฯ  
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กริสฺสติ  เมติ  เอวมาทิการณสาเปกฺขกิริโย  กต ฺ ูกตเวที ฯ  
ตโมโชติปรายโน  ปุพฺพการี  โชติโชติปรายโน  กต ฺ ูกตเวที ฯ  
เทเสตา  ปุพฺพการี  ปฏิปชฺชิตา  กต ฺ ูกตเวที ฯ  สเทวเก  
โลเก  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปุพฺพการี  อริยสาวโก  กต ฺ ู- 
กตเวทีติ ฯ  ทุกนิปาตฏกถายมฺปน  ปุพฺพการีติ  ปม  อุปการสฺส 
การโก  กต ฺ ูกตเวทีติ  เตน  กต  ตฺวา  ปจฺฉา  การโก ฯ  เตสุ  
ปุพฺพการี  อิณ  เทมีติ  ส ฺ  กโรติ  ปจฺฉา การโก อิณ 
ชีราเปมีติ ส ฺ กโรตีติ เอตฺตกเมว วุตฺต ฯ  
        ทุตฺตปฺปยนิทฺเทเส  ทุตฺตปฺปยาติ  อตปฺปยา  น  สกฺกา 
เกนจิ  ตปฺเปตุ ฯ  โย  หิ  อุปฏากกุล  วา  าติกุล  วา 
นิสฺสาย  วสมาโน  จีวเร  ชิณฺเณ  เตหิ ทินฺน จีวร นกิฺขิปติ 
น ปริภุ ฺชติ ปุนปฺปุน ทินนฺมฺป คเหตฺวา นิกฺขิปเตว ฯ 
โย  จ  เตเนว  นเยน  ลทฺธ  ลทฺธ  วิสฺสชฺเชติ  ปรสฺส  เทติ  
ปุนปฺปุน  ลทฺธมฺป  ตเถว  กโรติ ฯ  อิเม  เทฺว ปุคฺคลา สกเฏหิ 
ปจฺจเย อุปเนนฺเตน ตปฺเปตุ น สกฺกาติ ทุตฺตปฺปยา นาม ฯ  
        สุตปฺปยนิทฺเทเส  น  วิสฺสชฺเชตีติ  อตฺตโน  กตฺวา(๑) 
ปรสฺส  น  เทติ  อติเรเก  ปน  สติ  น  นกิฺขิปติ  ปรสฺส 
เทติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ โย  ปน ภิกฺขุ  อุปฏากกุลา  
วา  าติกุลา  วา  ชิณฺณจีวโร  สาฏก  ลภิตฺวา จีวร กตฺวา 
# ๑. ม. อกตฺวา ฯ  
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ปริภุ ฺชติ  น  นิกฺขิปติ  อคฺคฬ  ทตฺวา  ปารุปนฺโตป  ปุน 
ทิยฺยมาเน  สหสา น  ปฏคฺิคณฺหาติ  โย  จ  ลทฺธ  ลทฺธ 
อตฺตนา  ปริภุ ฺชติ  ปเรส  น  เทติ อิเม เทฺวป สุเขน 
สกฺกา ตปฺเปตุนฺติ สุตปฺปยา นาม ฯ (๑)  
        อาสวาติ  กิเลสา ฯ  น  กุกกฺุจฺจายิตพฺพ กุกฺกุจฺจายตีติ 
น กุกฺกุจฺจายิตพฺพยุตฺตก  กุกฺกุจฺจายติ  สูกรมส  ลภิตฺวา  
อจฺฉมสนฺติ  กุกฺกุจฺจายติ มิคมส  ลภิตฺวา  ทีปมสนฺติ  กุกฺกุจฺจายติ 
กาเล  สนฺเตเยว  กาโล  นตฺถีติ อปฺปวาเรตฺวาว   ปวาริโตสฺมีติ  
ปตฺเต  รชสฺม ึ อปติเตเยว  ปติตนฺติ  อตฺตาน  อุทฺทิสฺส  มจฺฉมเส  
อกเตเยว  ม  อุทฺทิสฺส  กตนฺติ  กุกฺกุจฺจายติ ฯ กุกฺกุจฺจายิตพฺพ  
น  กุกกฺุจฺจายตีติ กุกฺกุจฺจายิตพฺพยุตฺตก น กุกฺกุจฺจายติ อจฺฉมส  
ลภิตฺวา  สูกรมสนฺติ  น  กกฺุกุจฺจายติ  ฯเปฯ  อตฺตาน  อุทฺทิสฺส 
มจฺฉมเส  กเต  ม  อุทฺทิสสฺ  กตนฺติ  น  กุกฺกุจฺจายติ ฯ  องฺคุตฺตรฏ- 
กถายมฺปน น  กุกกฺุจฺจายิตพฺพนฺติ  สงฺฆภาคสฺส  (๒)  อปฏปน 
อวิจารณ น กุกฺกุจฺจายิตพฺพ นาม  ต  กกฺุกุจฺจายติ ฯ 
กุกฺกุจฺจายิตพฺพนฺติ  ตสฺเสว  ปฏปน  วิจารณ ต  น  กุกฺกุจฺจายตีติ  
เอตฺตกเมว  วุตฺต ฯ  อิเมสนฺติ  อิเมส  ทวิฺนฺน ปุคฺคลาน  สุภูมิย 
ติณลตาทีนิ  วิย  รตฺติมฺป  ทิวาป  อาสวา  วฑฺฒนฺติเยว ฯ 
สุกฺกปกฺเข  กปฺปยมส  ลภิตฺวา  กปฺปยมสนฺเตฺวว คณฺหนฺโต น 
# ๑. ม.นานาติ ฯ  ๒. ม.สงฺฆโภคสฺส ฯ  
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กุกฺกุจฺจายิตพฺพ น กุกฺกุจฺจายติ นามาติ อิมินา นเยน อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ  
        หีนาธิมุตฺโตติ  หีนชฌฺาสโย ฯ  ทสฺุสีโลติ  นิสสฺีโล ฯ  ปาป- 
ธมฺโมติ ลามกธมฺโม ฯ  
        ปณีตาธิมุตฺโตติ   ปณีตชฺฌาสโย ฯ  กลฺยาณธมฺโมติ  ภทฺทก- 
ธมฺโม  สุจิธมฺโม สุนฺทรธมฺโม ฯ  
        ติตฺโตติ  สุหิโต  ปรโิยสิโต ฯ  ตปฺเปตาติ  อ ฺเสมฺป  
ติตฺติกโร ฯ ปจฺเจกสมฺพุทฺธา  เย  จ  ตถาคตสาวกาติ  เอตฺถ 
ปจฺเจกพุทฺธา นวหิ โลกุตฺตรธมฺเมหิ สย  ติตฺตา  ปรปิุณฺณา  
อ ฺเ  ปน  ตปฺเปตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  เตส ฺหิ  ธมฺมกถาย อภิ- 
สมโย  น  โหติ  สาวกาน  ปน  ธมฺมกถาย  อปริมาณานมฺป  
เทวมนุสฺสาน  อภิสมโย  โหติ  เอว  สนฺเตป  ยสฺมา  ปน  
เต  ธมฺม  เทเสนฺตา น อตฺตโน วจน  กตฺวา  กเถนฺติ  พุทฺธาน 
วจน กตฺวา กเถนฺติ ฯ โสตุ นิสินฺนปริสาป อย ภิกฺขุ น  
อตฺตนา  ปฏิวิทฺธธมฺม  กเถติ  พุทฺเธหิ  ปฏิวิทฺธธมฺม  กเถตีติ 
จิตฺตีการ กโรติ ฯ  อิติ  โส  จิตฺตีกาโร  พุทฺธานเยว  โหติ ฯ  เอว  
ตตฺถ  สมฺมาสมฺพุทฺโธว ตปฺเปตา  นาม ฯ  ยถา  หิ  อสุกสฺส 
นาม  อิท ฺจิท ฺจ  เทถาติ  ร ฺา อาณตฺเต(๑)  กิ ฺจาป  อาเนตฺวา 
เทนฺติ  อถโข  ราชาว  ตตฺถ  ทายโก ฯ เยหิป ลทฺธ โหติ 
# ๑. ม. อาณตฺตา ฯ  
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เต  ร ฺา  อมฺหาก  านนฺตร  ทินฺน  อิสฺสริยวิภโว  ทินฺโนเตฺวว 
คณฺหนฺติ  น ราชปุริเสหีติ ฯ เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ เสส 
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                ทกุนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ติกนิทฺเทสวณฺณนา  
        ติกนิทฺเทเส  ทุสฺสีโลติ  นิสฺสโีล ฯ  ปาปธมฺโมติ  ลามก- 
ธมฺโม ฯ  สีลวิปตฺติยา  วา  ทุสฺสีโล  ทฏิ ิวิปตฺติยา  ปาปธมฺโม ฯ 
กายวจีสวรเภเทน  วา ทุสฺสีโล  เสสสวรเภเทน  ปาปธมฺโม ฯ  
อสุทฺธปฺปโยคตาย  ทุสฺสีโล  อสุทฺธาสยตาย  ปาปธมฺโม ฯ  กุสลสีล- 
วิรเหน  ทุสสฺีโล  อกุสลสีลสมนฺนาคมเนน(๑)  ปาปธมฺโม ฯ  อสุจีติ 
อสุจีหิ  กายกมฺมาทีหิ  สมนฺนาคโต ฯ  สงฺกสฺสรสมาจาโรติ  สงฺกาหิ(๒) 
ปเรหิ  สริตพฺพสมาจาโร ฯ  กิ ฺจิเทว  อสารุปฺป  ทสิฺวา  อิท 
อิมินา  กต  ภวิสฺสตีติ เอว  ปเรหิ  อาสงฺกนียสมาจาโร  
อตฺตโนเยว  วา  สงฺกาย  สริตพฺพสมาจาโร  สาสงฺกสมาจาโรติ 
อตฺโถ ฯ  ตสฺส  หิ  ทิวาฏานาทีสุ  สนฺนิปติตฺวา  กิ ฺจิเทว 
มนฺตยนฺเต  ภิกฺขู  ทิสฺวา  อิเม  เอกโต  หุตฺวา  มนฺเตนฺติ  กจฺจิ 
นุ  โข มยา กต กมฺม ชานตฺิวา มนฺเตนฺตีติ เอว 
สาสงฺกสมาจาโร โหติ ฯ  
# ๑. ม. อกุสลสีลสมนฺนาคเมน ฯ  ๒. ม. สงฺกาย ฯ  
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        ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโตติ   ปฏิจฺฉาเทตพฺพยุตฺตเกน   ปาปกมฺเมน 
สมนฺนาคโต ฯ  อสฺสมโณ  สมณปฏิ ฺโติ  อสฺสมโณ  หุตฺวาว 
สมณปฏิรูปกตาย  สมโณ  อหนฺติ  เอวปฏิ ฺโ ฯ  อพฺรหฺมจารี 
พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโติ  อ ฺเ  พฺรหฺมจาริโน  สุนิวตฺเถ สุปารุเต 
สุภกปตฺตธเร  (๑)  คามนิคมชนปทราชธานีสุ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ชีวิต 
กปฺเปนฺเต  ทิสฺวา  สยมฺป  ตาทิเสน  อากาเรน  ตถา  ปฏิปชชฺนโต 
อห  พฺรหฺมจารีติ  ปฏิ ฺ  เทนฺโต  วิย  โหติ ฯ อห ภิกฺขูติ 
วตฺวา อุโปสถคฺคาทีนิ ปวิสนฺโต  ปน  พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโ  
โหติเยว ฯ  ตถา  สงฺฆิก  ลาภ  คณฺหนฺโต ฯ อนฺโตปตีูติ  ปูตินา 
กมฺเมน  อนฺโต  อนุปวิฏโ นิคฺคุณตาย วา คุณสารวิรหิตตฺตา 
อนฺโตปูติ ฯ  อวสฺสุโตติ  ราคาทีหิ  ตินฺโต ฯ  กสมพฺุชาโตติ 
ส ฺชาตราคาทิกจวโร ฯ อถวา  กสมฺพุ  วุจฺจติ  ตินฺตกุณปคต 
สกฏอุทก  อิมสฺมิ ฺจ  สาสเน  ทุสฺสีโล นาม ชิคุจฺฉนียตฺตา 
ตินฺตกุณปกสฏอุทกสทิโส ฯ ตสฺมา กสมฺพุ วิย ชาโตติ 
กสมฺพุชาโต ฯ  
        ตสฺส  น  เอว  โหตีติ  กสฺมา  น  โหติ  ยตฺถ  ปติฏ ิเตน 
สกฺกา  ภเวยฺย  อรหตฺต  ลทฺธุ  ตสฺสา  ปติฏาย  ภินฺนตฺตา ฯ 
ยถา  ห ิ จณฺฑาลกุมารสฺส อสุโก  นาม  ขตฺติยกุมาโร  รชฺเช  
อภิสิตฺโตติ  สุตฺวาป  ยสฺมึ กุเล ปจฺฉาชาตา อภิเสก  ปาปุณนฺติ 
# ๑. ม. สุมฺภกปตฺตธเร ฯ  
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ตสฺมึ  กุเล  อปจฺฉาชาตตฺตา  น  เอว  โหติ  กุทาสฺสุ นามาหมฺป 
โส  ขตฺติยกมุาโร  วิย  อภิเสก  ปาปุเณยฺยนฺติ  เอวเมว  ทุสฺสีลสฺส 
อสุโก  นาม  ภิกฺขุ  อรหตฺต  ปตฺโตติ  สุตฺวาป  ยสฺมึ  สีเล  
ปติฏ ิเตน อรหตฺต  ปตฺตพฺพ  ตสฺส  อภาวโต  กุทาสฺสุ  
นามาหมฺป  โส  สลีวา  วิย อรหตฺต ปาปุเณยฺยนฺติ  น  เอว  
โหติ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย เอวรูโป ปุคฺคโล อรหตฺตาสาย 
อภาวา นิราโสติ วุจฺจติ ฯ  
        ตสฺส  เอว  โหตีติ  กสฺมา  โหติ  ยสฺมึ  สีเล(๑) ปติฏ ิเตน  สกฺกา 
ภเวยฺย  อรหตฺต  ปาปุณิตุ  ตสฺสา  ปติฏาย  ถริตฺตา ฯ  ยถา 
หิ สุชาตสฺส กุมารสฺส  (๒)  อสุโก  นาม  ขตฺติยกุมาโร  รชฺเช 
อภิสิตฺโตติ สุตฺวาว ยสฺมึ กุเล ปจฺฉาชาตา  อภิเสก  ปาปุณนฺติ 
ตสฺมึ  ปจฺฉาชาตตฺตา  (๓)  เอว  โหติ  กุทาสฺสุ นามาหมฺป  โส 
กุมาโร  วิย  อภิเสก  ปาปุเณยฺยนฺติ  เอวเมว  สีลวโต  อสุโก  
นาม  ภิกฺขุ  อรหตฺต  ปตฺโตติ  สุตฺวาว  ยสฺม ึ สีเล  ปติฏ ิเตน 
อรหตฺต ปตฺตพฺพ  ตสฺสา  ปติฏาย  ถริตฺตา  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป 
โส  ภิกฺขุ  วิย อรหตฺต  ปาปุเณยฺยนฺติ  เอว  โหติ ฯ  อย 
วุจฺจตีติ  อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล อาสโส นาม วุจฺจติ ฯ โส 
หิ อรหตฺต อาสสติ ปตฺเถตีติ อาสโส ฯ  
        ยา  หิสสฺ  ปุพฺเพ  อวิมุตฺตสฺสาติ  ยา  ตสฺส  ขีณาสวสฺส 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ขตฺติยกุมารสฺส ฯ 
# ๓. ม. ปจฺจาชาตสฺส ฯ  
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ปุพฺเพ อรหตฺตวิมุตฺติยา  อวิมุตฺตสฺส  วิมุตฺตาสา  (๑)  อโหส ิ สา 
ปฏิปสฺสทฺธา ตสฺมา น เอว  โหติ ฯ  ยถา  หิ  อภิสตฺิตสฺส 
ขตฺติยสฺส  อสุโก  นาม  ขตฺติยกุมาโร  รชฺเช อภิสิตฺโตติ  สุตฺวา 
เอกสฺส ร ฺโ ทฺวินฺน รชชฺาภิเสกาน ทฺวินฺน เสตจฺฉตฺตาน 
อภาวา  น  เอว  โหติ  กทุาสฺสุ  นามาหมฺป  โส  กมุาโร  
วิย  อภิเสก  ปาปุเณยฺยนฺติ  เอวเมว  ขีณาสวสฺส  อสุโก  นาม 
ภิกฺขุ  อรหตฺต  ปตฺโตติ สตฺุวา  ทฺวินฺน  อรหตฺตาน  อภาวา 
กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  โส  ภิกฺขุ  วิย อรหตฺต  ปาปุเณยฺยนฺติ  น 
เอว  โหติ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล อรหตฺตาสาย 
วิคตตฺตา วิคตาโสติ วุจฺจติ ฯ  
        คิลานูปมนิทฺเทเส  ยาย  อุปมาย  เต  คิลานูปมาติ  วุจฺจนฺติ  
ต  ตาว  อุปม  ทสฺเสตุ  ตโย  คิลานาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
สปฺปายานีติ  หิตานิ วุฑฺฒิกรานิ ฯ  ปฏริูปนฺติ  อนุจฺฉวิก ฯ 
เนว  วุฏาติ  ตมฺหา  อาพาธาติ  อิมินา อเตกิจฺเฉน  วาตา- 
ปมาราทินา  โรเคน  สมนนฺาคโต  นิฏปฺปตฺโต  คิลาโน 
กถิโต ฯ  วุฏาติ  ตมฺหา  อาพาธาติ  อิมินา  ขิปตกจฺฉุติลก- 
ปุปฺผกชราทิเภโท (๒) อปฺปมตฺตโก อาพาโธ กถิโต ฯ  
        ลภนฺโต  สปฺปายานิ  โภชนานิ  โน  อลภนโฺตติ  อิมินา 
ปน  เยส  ปฏชิคฺคเนน  ผาสุก  โหติ  สพฺเพป  เต  อาพาธา 
# ๑. ส.ี วิมุตฺติยาสา ฯ  ๒. สี. ...ติลปุปผฺกชราทิปฺปเภโท ฯ 
# ม. ...ติณปุปฺผกชราทิปฺปเภโท ฯ  
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กถิตา ฯ  เอตฺถ  จ  ปฏิรูโป  อุปฏาโก  นาม  คิลานุปฏาโก 
องฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ปณฺฑิโต  ทกโฺข  อนลโส  เวทิตพฺโพ ฯ  
        คิลานุปฏาโก   อนุ ฺาโตติ   ภิกฺขุสงฺเฆน   ทาตพฺโพติ 
อนุ ฺาโต ฯ ตสฺมิ ฺหิ  คิลาเน  อตฺตโน  ธมฺมตาย  ยาเปตุ 
อสกฺโกนฺเต  ภิกฺขุสงฺเฆน  ตสฺส ภิกฺขุโน  เอโก  ภิกขฺุ  จ  สามเณโร  จ  อิม  
ปฏิชคฺคถาติ  อปโลเกตฺวา  ทาตพฺพา ฯ  ยาว  ปน  เต  ต  
ปฏิชคฺคนฺติ  ตาว  คิลานสฺส  จ  เตส ฺจ  ทฺวินฺน  เยนตฺโถ  สพฺพ  
ภิกฺขุสงฺฆสฺเสว  ภาโร ฯ  อ ฺเป  คิลานา อุปฏาตพฺพาติ 
อิตเรป เทฺว  คิลานา  อุปฏาตพฺพา ฯ  กึการณา  โยป  ห ิ 
นิฏปฺปตฺตคิลาโน  โส  อนุปฏ ิยมาโน  สเจ  ม  ปฏิชคฺเคยฺยุ  
ผาสุก  เม  ภเวยฺย  น  โข  ปน  ม  ปฏิชคฺคนฺตีติ  มโน- 
ปโทส  กตฺวา  อปาเย  นพฺิพตฺเตยฺย ปฏิชคฺคิยมานสฺส ปนสฺส 
เอว  โหติ  ภิกฺขุสงฺเฆน  ย  กตฺตพฺพ  ต  สพฺพ  กต  มยฺห 
ปน กมฺมวิปาโก อีทิโสติ ฯ  โส  ภิกฺขุสงฺเฆ เมตฺตจิตฺต (๑) 
ปจฺจุปฏเปตฺวา สคฺเค นิพฺพตฺตติ ฯ โย ปน  อปฺปมตฺตเกน 
พฺยาธินา  สมนฺนาคโต  ลภนฺโตป  อลภนฺโตป  วุฏาติเยว  ตสฺส 
วินาป  เภสชฺเชน  วูปสมนกพฺยาธิ  เภสชฺเช  กเต  ขิปฺปตร 
วูปสมติ  ตโต  โส  พุทฺธวจน  วา  อุคฺคณฺหิตุ  สมณธมฺม  
วา  กาตุ  สกขิฺสฺสติ  อิมินา การเณน อ ฺเป คิลานา 
# ๑. ม. เมตฺต ฯ  
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อุปฏาตพฺพาติ วุตฺต ฯ  
        เนว  โอกฺกมตีติ  เนว  ปวิสติ ฯ  นยิาม  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  
สมฺมตฺตนฺติ กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  มคฺคนิยามสงฺขาต  สมฺมต(๑) ฯ  อิมินา 
ปทปรโม  ปคฺุคโล  กถิโต ฯ ทุติยวาเรน  อุคฺฆฏิต ฺ ู  คหิโต  
สาสเน  นาฬกตฺเถรสทิโส  พุทฺธนฺตเร  เอกวาร ปจฺเจกพุทฺธาน 
สนฺติเก  โอวาท  ลภิตฺวา  ปฏิวิทฺธปจฺเจกโพธิาโณ  จ ฯ ตติย- 
วาเรน วิปจิต ฺ ู (๒) ปุคฺคโล กถิโต ฯ เนยฺโย ปน ตนฺนิสฺสิโตว 
โหติ ฯ  
        ธมฺมเทสนา  อนุ ฺาตาติ  มาสสฺส  อฏ  วาเร  ธมฺมเทสนา  (๓) 
อนุ ฺาตา ฯ  อ ฺเสมฺป  ธมฺโม  เทเสตพฺโพติ  อิตเรสมฺป  ธมโฺม 
กเถตพฺโพ ฯ  กึการณา  ปทปรมสฺส  ห ิ อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  ธมฺม 
ปฏิวิชฺฌิตุ  อสกฺโกนฺตสฺสาป  อนาคเต ปจฺจโย  ภวิสฺสติ ฯ  โย  
ปน  ตถาคตสฺส  รูปทสฺสน  ลภนฺโตป  อลภนโฺตป  ธมฺมวินย ฺจ 
สวนาย  ลภนฺโตป  อลภนฺโตป  ธมฺม  อภิสเมติ  โส  อลภนโฺต  น  ตาว 
อภิสเมติ  ลภนฺโต  ปน  ขิปฺปเมว  อภิสเมสฺสตีติ  อิมินา  การเณน  
เตส  ธมฺโม  เทเสตพฺโพ ฯ  ตติยสฺส  ปน  ปุนปฺปุน  เทเสตพฺโพว ฯ 
กายสกฺขิทิฏ ิปฺปตฺตสทฺธาวิมุตฺตา เหฏา กถิตาเยว ฯ  
        คูถภาณีอาทีสุ  สภคฺคโตติ  สภาย   ิโต ฯ  ปรสิคฺคโตติ 
คามปริสาย   ิโต ฯ  าติมชฺฌคโตติ  ทายาทาน  มชฺเฌ   ิโต(๔) ฯ 
# ๑. ม. สมฺมตฺต ฯ  ๒. ม. วิป ฺจิต ฺ ู ฯ 
# ๓.ม. ธมฺมกถา ฯ ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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าติมชฺฌคฺคโตติ  ทายาทาน  มชฺเฌ   ิโต  ฯ  ปูคมชฺฌคโตติ  
เสนีน  มชฺเฌ   ิโต ฯ  ราชกุลมชฺฌคโตติ ราชกุลสฺส  มชฺเฌ  
มหาวินิจฺฉเย   ิโต ฯ  อภินีโตติ ปุจฺฉนตฺถาย  นีโต ฯ  สกฺขิ- 
ปุฏโติ  สกขึฺ  กตฺวา  ปุจฺฉิโต ฯ  เอหมฺโภ  ปรุิสาติ อาลปน- 
เมต ฯ  อตฺตเหตุ  วา  ปรเหตุ  วาติ  อตฺตโน  วา ปรสฺส วา 
หตฺถปาทาทิเหตุ  วา  ธนเหตุ  วา ฯ  อามิสกิ ฺจิกฺขเหตุ  วาติ  
เอตฺถ  อามิสนฺติ  ลาโภ  อธิปฺเปโต ฯ กิ ฺจิกฺขนฺติ  ย  วา  ต วา 
อปฺปมตฺตก อนฺตมโส  ติตฺติรวฏฏกสปฺปปณฺฑนวนีตปณฺฑาทิ- 
อปฺปมตฺตสฺสาป  ล ฺจสฺส  เหตูติ  อตฺโถ ฯ  สมฺปชานมุสาภาสิตา 
โหตีติ  ชานนฺโตเยว  มุสาวาท  กตฺตา  โหติ ฯ  อย  วุจฺจตีติ 
อย  เอวรูโป ปุคฺคโล  คูถสทิสวจนตฺตา  คูถภาณีติ  วุจฺจติ ฯ 
ยถา  ห ิ คูถนนฺาม  มหาชนสฺส อนิฏ  โหติ  อกนฺต  เอวเมว  อิมสฺส 
ปุคฺคลสฺส  วจน  เทวมนุสฺสาน  อนิฏ โหติ ฯ 
        อย  วุจฺจตีติ  อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล  ปุปฺผสทิสวจนตฺตา 
ปุปฺผภาณีติ วุจฺจติ ฯ  ยถา  หิ  ผุลลฺานิ  วสฺสิกานิ วา 
อธิมุตฺตกานิ (๑) วา มหาชนสฺส อิฏานิ กนฺตานิ  โหนฺติ  เอวเมว 
อิมสฺส  ปุคฺคลสฺส  วจน  เทวมนุสฺสาน  อิฏ  โหติ กนฺต ฯ  
        เนลาติ  เอล  วุจฺจติ  โทโส  นาสฺสา  เอลนฺติ  เนลา ฯ 
นิทฺโทสาติ  อตฺโถ  เนลงฺโค  เสตปจฺฉาโทติ  (๒)  เอตฺถ  วุตฺตเนล 
# ๑. ม. อติมตฺุตกานิ ฯ  ๒. ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๑/๒๐๑ ฯ  
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วิย ฯ  กณฺณสุขาติ  พฺย ฺชนมธุรตาย  กณฺณาน  สุขา  สูจีหิ  
วิชฺฌน  วิย  กณฺณสูล  น  ชเนตีติ อตฺโถ ฯ  อตฺถมธุรตาย 
สกลสรีเร  โกป  อชเนตฺวา  เปม  ชเนตีติ  เปมนียา ฯ  หทย  
คจฺฉติ  อปฺปฏิห ฺมานา  สุเขน  จิตฺต ปวิสตีติ หทยงฺคมา ฯ 
คุณปริปุณฺณตาย ปุเร  ภวาติ  โปร ี ปุเร  สวฑฺฒนารี  วิย  
สุกุมาราติป  โปรี  ปุรสฺส เอสาติป  โปรี  นครวาสีน 
กถาติ  อตฺโถ ฯ  นครวาสิโน  ห ิ ยุตฺตกถา  โหนฺติ  ปติมตฺต  
ปตาติ  มาติมตฺต  มาตาติ  ภาติมตฺต  ภาตาติ วทนฺติ ฯ 
เอวรูปาป (๑) กถา  พหุชนสฺส  กนฺตา  โหตีติ  พหุชนกนฺตา ฯ 
พหุชนสฺส  กนฺตภาเวเนว  พหุโน  ชนสสฺ  มนาปา  จิตฺต- 
วุฑฺฒิกราติ  พหุชนมนาปา ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  เอวรูโป 
ปุคฺคโล  มธภุาณีติ  วุจฺจติ ฯ  มุทุภาณีติป  ปาโ  อุภยตฺถาป 
มธุรวจโนติ อตฺโถ ฯ  ยถา  หิ  จตุมธุรนฺนาม  มธุร  ปณีต  เอวเมว 
อิมสฺส  ปุคฺคลสฺส  วจน เทวมนุสฺสาน มธุร โหติ ฯ  
        อรุกูปมจิตฺตาทีสุ  อภิสชฺชตีติ  ลคฺคติ ฯ  กุปฺปตีติ  โกธ- 
วเสน  (๒) กปฺุปติ ฯ  พฺยาปชฺชตีติ  ปกติภาว  ชหติ  ปูติโก  โหติ ฯ 
ปติตฺถียตีติ  ถีนภาว ถทฺธภาว ฺจ  อาปชฺชติ ฯ  โกปนฺติ  
ทุพฺพลโกป ฯ  โทสนฺติ  ทูสนวเสน  ตโต  พลวตร ฯ  อปฺปจฺจยนฺติ 
อตุฏาการ  โทมนสฺส ฯ  ทุฏารุโกติ  ปุราณวโณ ฯ กฏเนาติ  
# ๑. ม. เอวรปู ฯ  ๒. ม. โกปวเสน ฯ  
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ทณฺฑกโกฏิยา ฯ  กลายาติ  กปาเลน ฯ  อาสว  เทตีติ  อปราปร 
สวติ ฯ  ปุราณวโณ  หิ  อตฺตโน ธมฺมตายเอว ปุพฺพ โลหิต 
ยูสนฺติ อิมานิ ตีณิ สวติ ฯ ฆฏฏิโต  ปน  ตานิ  อธิกตร  
สวติ ฯ  เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  ทฏุารุโก 
วิย  หิ  โกธโน  ปุคฺคโล  ตสฺส  อตฺตโน  ธมฺมตาย  สวน  
วิย  โกธนสฺสาป  อตฺตโน  ธมฺมตาย  อุทฺธุมาตกสฺส  วิย  
จณฺฑิกตสฺส  จรณ  กฏเน  วา กลาย  วา  ฆฏฏน  วิย  
อปฺปมตฺตกมฺป  วจน  ภิยโฺยโส มตฺตาย สวน วิย มาทิส 
นาม  เอส  เอว  วทสีติ ภิยโฺยโส มตฺตาย อุทฺธุมายนภาโว 
ทฏพฺโพ ฯ อย วุจฺจตีติ อย เอวรูโป ปคฺุคโล อรุกูปมจิตฺโตติ 
วุจฺจติ ปุราณวณสทิสจิตฺโตติ อตฺโถ ฯ  
        รตฺตนฺธการติมิสายาติ  รตฺตึ  จกฺขุวิ ฺาณุปฺปตฺตินิวารเณน 
อนฺธภาวกรเณ  พหลตเม ฯ  วิชชฺนฺตรกิายาติ  วิชฺชปฺปวตฺติกฺขเณ ฯ  (๑) 
อิธาป  อิท โอปมฺมสสนฺทน  จกฺขุมา  ปุริโส  วิย  หิ  โยคาวจโร 
ทฏพฺโพ  อนฺธการ วิย  โสตาปตฺติมคฺควชฺฌา  กิเลสา  วิชฺช-ุ 
ส ฺจรณ(๒)  วิย  โสตาปตฺติมคฺคาณสฺส อุปฺปตฺติกาโล  วิชฺชนตฺริกาย 
จกฺขุมโต  ปุริสสฺส  สามนฺตา  รูปทสสฺน  วิย โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ 
นิพฺพานทสฺสน  ปุน  อนธฺการาวตฺถรณ  วิย  สกทาคามิมคฺค- 
วชฺฌา  กิเลสา  ปุน  วิชฺชสุ ฺจรณ  วิย  สกทาคามิมคฺคาณสฺส 
# ๑. ม. วิชฺชปฺุปตฺติกฺขเณ ฯ  ๒. ม.วิชชฺสุ ฺจรณ ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  
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อุปฺปาโท วิชชฺนฺตริกาย  จกฺขุมโต  ปุรสิสฺส  สามนฺตา  รูปทสฺสน 
วิย  สกทาคามิมคฺคกฺขเณ นิพฺพานทสฺสน  ปุน  อนธฺการา- 
วตฺถรณ  วิย  อนาคามิมคฺควชฺฌา  กิเลสา  ปุน วิชชฺสุ ฺจรณ  
วิย อนาคามิมคฺคาณสฺส อุปฺปาโท วิชฺชนฺตริกาย จกฺขุมโต 
ปุริสสฺส สามนฺตา  รูปทสฺสน วิย อนาคามิมคฺคกฺขเณ นิพฺพาน- 
ทสฺสน เวทิตพฺพ ฯ อย วุจฺจตีติ อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล  วิชฺชูปม- 
จิตฺโตติ  วุจฺจติ  อิตฺตรกาโลภาเสน  (๑) วิชฺชุสทิสจิตฺโตติ อตฺโถ ฯ  
        วชริูปมจิตฺตตายป  อิท  โอปมฺมสสนฺทน วชิร  วิย  หิ  
อรหตฺตมคฺคาณ  ทฏพฺพ  มณิคณฺ ิปาสาณคณฺ ี  วิย  วชริสฺส  
มณิคณฺ ึ  วา  ปาสาณคณฺ ึ  วา  วินิวิชฌฺิตฺวา  อคมนภาวสฺส  
นตฺถิภาโว วิย  อรหตฺตมคฺคาเณน  อจฺเฉชฺชาน  กิเลสาน  นตฺถ-ิ 
ภาโว วชิเรน นิพฺพิทฺธเวธสฺส ปุน  อปริปูรณ  (๒)  วิย  อรหตฺต- 
มคฺเคน  ฉินฺนาน  กิเลสาน  ปน  อนุปปฺาโท ทฏพฺโพ ฯ  อย 
วุจฺจตีติ อย เอวรูโป ปุคฺคโล วชิรูปมจิตฺโตติ วุจฺจติ กิเลสาน 
สมุคฺฆาตกรณสมตฺถตาย (๓) วชิเรน สทิสจิตฺโตติ อตฺโถ ฯ  
        อนฺธาทีสุ  ตถารูป  จกฺขุ  น  โหตีติ  ตถาชาติก  ตถาสภาว  
ป ฺาจกฺขุ  น  โหติ ฯ  ผาตึ  กเรยฺยาติ  ผีต  
วฑฺฒิต  กเรยฺย ฯ  สาวชฺชานวชฺเชติ สโทสนิทฺโทเส ฯ   หีนปฺปณีเตติ 
# ๑. อิตฺตร อิติ ปท นิหีน อิติ ปทสฺส เววจน ฯ 
# ๒. ม. อปฏิปูรณ ฯ  ๓. ม. มูลฆาตกรณ... ฯ  
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อนธิมุตฺตเม   (๑)  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเคติ กณฺหสุกฺกาเยว  อ ฺม ฺ 
ปฏิพาหนโต  ปฏิปกฺขวเสน  สปฺปฏิภาคาติ  วุจฺจนฺติ ฯ อยมฺปเนตฺถ 
สงฺเขโป  กุสเล  ธมฺเม  กสุลา  ธมฺมาติ  เยน  ป ฺาจกฺขุนา  
ชาเนยฺย  อกสุเล  ธมฺเม  อกุสลา  ธมมฺาติ  สาวชฺชาทีสุ 
เอเสว  นโย ฯ  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเคสุ  ปน  กณฺหธมฺเม  สุกฺก- 
สปฺปฏิภาคาติ  สุกฺกธมฺเม  กณฺหสปฺปฏิภาคาติ  เยน  ป ฺา- 
จกฺขุนา ชาเนยฺย ตถารูปมปฺสฺส จกฺขุ น โหตีติ ฯ อิมนิา 
นเยน  เสสวาเรสุป  (๒)  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย 
เอวรูโป ปุคฺคโล ทฏิธมฺมิกโภคสหรณป ฺาจกฺขุโน  จ  
สมฺปรายิกตฺถโสธนป ฺาจกฺขุโน  จ  อภาวา อนฺโธติ  วุจฺจติ ฯ 
ทุติโย  ทฏิธมฺมิกโภคสหรณป ฺาจกฺขุโน ภาวา สมฺปรายิ- 
กตฺถโสธนป ฺาจกฺขุโน  ปน  อภาวา  เอกจกฺขูติ  วุจฺจติ ฯ 
ตติโย  ทฺวินนฺมฺป  ภาวา ทฺวิจกฺขูติ วุจฺจติ ฯ  
        อวกุชชฺป ฺาทีสุ  ธมฺม  เทเสนฺตีติ  อุปาสโก  ธมฺมสฺส- 
วนตฺถาย อาคโตติ  อตฺตโน  กมฺม  ปหาย  ธมฺม  เทเสนฺติ ฯ 
อาทิกลฺยาณนฺติ  อาทิมฺหิ กลฺยาณ  ภททฺก  อนวชชฺ  นิทฺโทส 
กตฺวา  เทเสนฺติ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ เอตฺถ  ปน 
อาทีติ  ปุพฺพปฏปนา ฯ  มชฺฌนฺติ  กถาเวมชฺฌ ฯ  ปริโยสานนฺติ 
สนฺนิฏาน ฯ  อิติสฺส  ธมฺม  กเถนฺตา  ปุพฺพปฏปเนป กลฺยาณ 
# ๑. ม. อธมุตฺตเม ฯ  ๒. ม. เสสฏาเนสุป ฯ  
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ภทฺทก อนวชฺชเมว กตฺวา  กเถนฺติ  เวมชฺเฌป  ปรโิยสาเนป ฯ  
เอตฺถ  จ  อตฺถิ  เทสนาย  อาทิมชฺฌปริโยสานานิ  อตฺถิ  
สาสนสฺส ฯ  ตตฺถ  เทสนาย  ตาว  จตุปฺปทิกาย  คาถาย  ปม- 
ปท  อาทิ  เทวฺ  ปทานิ  มชฺฌ  อวสานปท  ปรโิยสาน ฯ 
เอกานุสนฺธิกสฺส  สุตฺตสฺส  นิทาน  อาทิ  อนุสนฺธิ  มชฺฌ 
อิทมโวจาติ  อปฺปนา  ปรโิยสาน อเนกานุสนฺธิกสฺส  ปโม 
อนุสนฺธิ  อาทิ  ตโต  ปร  เอโก  วา  อเนโก(๑)  วา  มชฺฌ 
ปจฺฉิโม ปริโยสาน ฯ อย ตาว เทสนาย นโย ฯ  
        สาสนสฺส  ปน  สลี  อาทิ  สมาธิ  มชฺฌ  วิปสฺสนา 
ปริโยสาน ฯ  สมาธิ  วา  อาทิ  วิปสฺสนา  มชฺฌ  มคฺโค 
ปริโยสาน ฯ  วิปสฺสนา  วา  อาทิ  มคฺโค  มชฺฌ  ผล  
ปริโยสาน ฯ  มคฺโค  วา  อาทิ  ผล  มชฌฺ  นิพฺพาน 
ปริโยสาน ฯ เทฺว  เทฺว  วา  กริยมาเน สลีสมาธโย อาทิ 
วิปสฺสนามคฺคา (๒) มชฺฌ ผลนิพฺพานานิ  ปรโิยสาน ฯ  สาตฺถนฺติ 
สาตฺถก กตฺวา เทเสนฺติ ฯ สพฺย ฺชนนฺติ อกฺขรปาริปูรึ กตฺวา 
เทเสนฺติ ฯ  เกวลปริปุณฺณนฺติ  สกลปริปุณฺณ  อนนู  กตฺวา 
เทเสนฺติ ฯ ปริสุทฺธนฺติ ปริสุทฺธ  นชิฺชฏ  นิคฺคณฺ ึ  กตฺวา  
เทเสนฺติ ฯ  พฺรหฺมจริย  ปกาเสนฺตีติ เอว เทเสนฺตา  จ  เสฏ- 
จริยภูต สิกฺขตฺตยสงฺคหิต อริย อฏงฺคิก มคฺค ปกาเสนฺติ ฯ 
# ๑. ม. อเนกา ฯ  ๒. สี. วิปสฺสนามคฺโค ฯ  
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เนว  อาทึ  มนสิ  กโรตีติ  เนว  ปุพฺพปฏปน  มนส ิ กโรติ ฯ 
กุมฺโภติ  ฆโฏ ฯ  นิกฺกชฺุโชติ(๑) อโธมโุข ปโต ฯ เอวเมวาติ เอตฺถ 
กุมฺโภ นิกฺกชุโฺช วิย อวกุชชฺป ฺโ ปุคฺคโล  ทฏพฺโพ 
อุทกาสิ ฺจนกาโล  วิย  ธมฺมเทสนาย  ลทฺธกาโล  อุทกสฺส  
วิวฏฏนกาโล  วิย  ตสฺม ึ อาสเน  นิสินฺนสฺส  อุคฺคเหตุ  อสมตฺถ- 
กาโล  อุทกสฺส อสณฺานกาโล  วิย  อุฏหิตฺวา  อสลฺลกฺขณ- 
กาโล  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย เอวรูโป ปุคฺคโล 
อวกุชฺชป ฺโติ วุจฺจติ อโธมุขป ฺโติ อตฺโถ ฯ  
        อากิณฺณานีติ  ปกฺขิตฺตานิ ฯ  สติสมฺโมสา  ปกิเรยฺยาติ 
มุฏสฺสติตาย วิกิเรยฺย ฯ  เอวเมวาติ  เอตฺถ  อุจฺฉงฺโค  วิย 
อุจฺฉงฺคป ฺโ  ปุคฺคโล ทฏพฺโพ นานาขชฺชกานิ  วิย 
นานปฺปการ  พุทฺธวจน  อุจฺฉงฺเค  นานาขชฺชกานิ  ขาทนฺตสฺส 
นิสินฺนกาโล  วิย  ตสฺม ึ อาสเน  นิสินฺนสฺส  อุคฺคหณกาโล 
วุฏหนฺตสฺส สติสมฺโมสา  วิกิรณกาโล  วิย  ตสฺมา  อาสนา 
วุฏาย  คจฺฉนฺตสฺส  อสลลฺกฺขณกาโล  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  
อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล  อุจฺฉงฺคป ฺโติ  วุจฺจติ อุจฺฉงฺคสทิส- 
ป ฺโติ อตฺโถ ฯ  
        อุกฺกชฺุโชติ  อุปริมโุข  ปโต ฯ  สณฺาตีติ  ปติฏหติ ฯ 
เอวเมว โขติ เอตฺถ  อุปริมโุข  ปโต  กมฺุโภ  วิย  ปถุปุ ฺโ 
# ๑. ม. นกิฺกชฺุโชติ ฯ  
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ปุคฺคโล  ทฏพฺโพ  อุทกสฺส อาสิตฺตกาโล  วิย  เทสนาย 
ลทฺธกาโล  อุทกสฺส  สณฺานกาโล  วิย  ตตฺถ  นิสินนฺสฺส 
อุคฺคหณกาโล  โน  วิวฏนกาโล(๑)  วิย  อุฏาย  คจฺฉนฺตสฺส 
สลฺลกฺขณกาโล  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล  
ปุถุป ฺโติ วุจฺจติ วิตฺถาริกป ฺโติ อตฺโถ ฯ  
        อวีตราคาทีสุ  ยถา  โสตาปนฺนสกทาคามิโน  เอว  
ปุถุชชฺโนป  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  ตีสุ  จ  ภเวสุ  อวีตราโค ฯ 
อทพฺพตาย  ปน  น  คหิโต ฯ  ยถา  ห ิ เฉโก  วฑฺฒกี  
ทพฺพสมฺภารตฺถ  วน  ปวิฏโ  น  อาทิโต  ปฏาย  สมฺปตฺต- 
สมฺปตฺตรุกฺเข  ฉินฺทติ ฯ  เย  ปนสฺส  ทพฺพสมฺภารูปคา  โหนฺติ 
เตเยว  ฉินฺทติ เอวมิธาป  ภควตา  ทพฺพชาติกา  อริยสาวกาว  (๒) 
คหิตา ฯ ปุถุชฺชโน ปน อทพฺพตาย  น  คหิโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ 
กาเมสุ  วีตราโคติ  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  วีตราโค ฯ  ภเวสุ 
อวีตราโคติ รูปารูปภเวสุ อวีตราโค ฯ  
        ปาสาณเลขูปมาทีสุ  อนุเสตีติ  อปฺปหีนตาย  อนุเสติ ฯ  
น  ขิปฺป  ลชุชฺตีติ  น  อนฺตรา  นสฺสติ  กปฺปุฏาเนเนว 
นสฺสติ ฯ  เอวเมวาติ เอว ตสฺสาป ปุคฺคลสฺส  โกโธ  น 
อนฺตรา  ปุนทิวเส  วา  อปรทิวเส  วา  นิพฺพายติ  (๓)  อทฺธนิโย 
ปน  โหติ  มรเณเนว  นิพฺพายตีติ  อตฺโถ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย 
# ๑. ม. วิวฏฏนกาโล ฯ  ๒. ม. อริยาว ฯ  ๓. ม. นิพฺพาติ ฯ  
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เอวรูโป ปุคฺคโล ปาสาณเลขา วิย กุชฌฺนภาเวน จิรฏ ิติกโต 
ปาสาณเลขูปโมติ วุจฺจติ ฯ  
        โส  จ  ขฺวสฺส  โกโธติ  โส  อปปฺมตฺตเกป  การเณ  สหสา  
กุทฺธสฺส  โกโธ ฯ  น  จิรนฺติ  อจิร  อปฺปหีนตาย  อนุเสติ ฯ  ยถา  
ปน  ปวิย อากฑฺฒิตฺวา  กตเลขา  วาตาทีหิ  ขิปฺป  นสฺสติ  
เอวเมวสฺส  (๑) สหสา อุปฺปนฺโนป โกโธ  ขิปฺปเมว  นิพฺพายตีติ  
อตฺโถ ฯ  อย  วุจฺจตีติ อย เอวรูโป ปุคฺคโล ปวิย เลขา 
วิย กุชฺฌนภาเวน อจิรฏ ิติกโต ปวีเลขูปโมติ วุจฺจติ ฯ  
        อาคาเฬฺหนาติ  อติคาเฬฺหน  มมมฺจฺเฉทเกน  ถทฺธวจเนน ฯ 
ผรุเสนาติ  น  โสตสุเขน ฯ  อมนาเปนาติ  น  จิตฺตสุเขน ฯ 
สสนฺทตีติ  เอกีภวติ ฯ  สนฺธิยตีติ ฆฏิยติ ฯ  (๒)  สมฺโมทตีติ นิรนฺตโร 
โหติ ฯ อถวา สสนฺทตีติ จิตฺตกิริยาทีสุ จิตฺเตน สโมธาน  
คจฺฉติ  ขีโรทก  วิย เอกีภาว อุเปตีติ อตฺโถ ฯ สนฺธยิตีติ 
านคมนาทีสุ กายกิริยาทีสุ  กาเยน  สโมธาน  คจฺฉติ 
ติลตณฺฑุลา  วิย  มิสฺสีภาว  อุเปตีติ อตฺโถ ฯ  สมโฺมทตีติ 
อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีสุ  วจีกิริยาสุ  วาจาย  สโมธาน  คจฺฉติ 
วิปฺปวาสคโต  ปยสหายโก  วิย  ปยตรภาว  อุเปตีติ  อตฺโถ ฯ 
อปจ  กิจฺจกรณีเยสุ เตหิ  สทฺธึ  อาทิโตว  เอกกิริยภาว  
อุปคจฺฉนฺโต  สสนฺทติ ยาว มชฺฌา ปวตฺตนฺโต สนฺธิยติ 
# ๑. ม. เอวมสฺส ฯ  ๒. ม. ฆฏยติ ฯ  
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ยาว  ปริโยสานา  อนิวตฺตนฺโต  สมโฺมทตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อย 
วุจฺจตีติ อย เอวรูโป ปุคฺคโล อุทกเลขา วิย ขิปฺป สสนฺทนโต 
อุทกเลขูปโมติ วุจฺจติ ฯ  
        โปตฺถกปูเมสุ  ยาย  อุปมาย  เต  โปตฺถกูปมาติ  วุจฺจนฺติ 
ต  ตาว  อุปม  ทสฺเสตุ  ตโย  โปตฺถกาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
นโวติ  นววายิโม ฯ  โปตฺถโกติ สาณวากสาฏโก ฯ  ทุพฺพณฺโณติ 
วิวณฺโณ ฯ  ทุกฺขสมฺผสฺโสติ  ขรสมฺผสฺโส ฯ  อปฺปคฺโฆติ อพหุ- 
อคฺโฆ  กหาปณคฺฆนโก  โหติ ฯ  มชฌฺิโมติ  ปริโภคมชฺฌิโม ฯ 
โส  ห ิ นวภาว  อติกฺกมิตฺวา  ชิณฺณภาว  อปฺปตฺโต  มชฺเฌ  ปรโิภค- 
กาเลป  ทุพฺพณฺโณ  จ ทุกขฺสมฺผสฺโส  จ  อปฺปคฺโฆเยว  จ  
โหติ  อติพหุ  อคฺฆนฺโต  อฑฺฒ  อคฺฆติ ชิณฺณกาเล  ปน 
อฑฺฒมาสก  วา  กากณิก  วา  อคฺฆติ ฯ  อุกฺขลิปริมชชฺนนฺติ 
กาฬุกฺขลิปรปิุ ฺฉน ฯ  
        นโวติ  อุปสมฺปทาย  ป ฺจวสฺสกาลโต  เหฏา  ชาติยา 
สฏ ิวสฺโสป  นโวเยว ฯ  ทุพฺพณฺณตายาติ  สรีรวณฺเณนป  คุณ- 
วณฺเณนป  ทุพฺพณฺณตาย ฯ  ทุสฺสลีสฺส หิ  ปริสมชฺเฌ  นิสินฺนสสฺ  
นิตฺเตชตาย  สรีรวณฺโณป  น  สมฺปชฺชติ  คุณวณฺเณ วตฺตพฺพเมว 
นตฺถิ ฯ  เย  โข  ปนสฺสาติ  เย  โข  ปน  ตสฺส  อุปฏากา  
วา  าติมิตฺตาทโย  วา  เอต  ปุคฺคล  เสวนฺติ ฯ เตสนฺตนฺติ 
เตส ปุคฺคลาน ฉ สตฺถาเร เสวนฺตาน  มิจฺฉาทิฏ ิกาน  วิย  
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เทวทตฺต  เสวนฺตาน  โกกาลิกาทีน  วิย  จ ต เสวน  ทีฆรตฺต 
อหิตาย  ทุกฺขาย  โหติ ฯ  มชฺฌโิมติ  ป ฺจวสฺสกาลโต  ปฏาย 
ยาว  นววสฺสกาลา  มชฺฌโิม  นาม ฯ  เถโรติ  ทสวสฺสกาลโต 
ปฏาย  เถโร นาม ฯ  เอวมาหสูติ  เอว  วทนฺติ ฯ  กึนฺนุ 
โข  ตุยฺหนฺติ  ตุยฺห  พาลสฺส  ภณิเตน  โก อตฺโถติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  ตถารูปนฺติ  ตถาชาติถ  ตถาสภาว  อุกฺเขปนียกมฺมสฺส 
การณภูต ฯ  
        กาสิกวตฺถูปเมสุ  กาสิกวตฺถนฺนาม  ตโย  กปปฺาสสู  
คเหตฺวา  กนฺติตสุตฺเตน  วายิต  สุขุมวตฺถ  ต  นววายิม  อนคฺฆ 
โหติ  ปรโิภคมชฺฌิม วีสมฺป  ตึสมฺป  สหสฺสานิ  อคฺฆติ ฯ 
ชิณฺณกาเล  ปน  อฏป  ทสป  สหสฺสานิ อคฺฆติ ฯ        เตสนฺต  
โหตีติ  เตส  สมฺมาสมฺพุทฺธาทโย  เสวนฺตาน  วิย ต เสวน 
ทีฆรตฺต หิตาย  สุขาย  โหติ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺธ ฺหิ  เอก นิสฺสาย 
ยาวชฺชกาลา มุจฺจนกสตฺตาน ปมาณ  นตฺถิ ฯ  ตถา  สารี- 
ปุตฺตตฺเถรมหาโมคฺคลฺลานตฺเถเร  อวเสเส  จ  อสีติมหาสาวเก 
นิสฺสาย  สคฺค  คตสตฺตาน  ปมาณ  นตฺถิ ฯ ยาวชชฺกาลา 
เตส ทิฏานุคตึ ปฏิปนฺนสตฺตานมฺป  ปมาณ  นตฺถเิยว ฯ 
อาเธยฺย  คจฺฉตีติ  ตสฺส  มหาเถรสฺส  ต อตฺถนิสฺสิต  วจน  ยถา 
คนฺธกรณฺฑเก  กาสิกวตฺถ  อาธาตพฺพต  เปตพฺพต คจฺฉติ 
เอว  อุตฺตมงฺเค  สิรสฺม ึ หทเย  จ  อาธาตพฺพต  เปตพฺพตมฺป   
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คจฺฉติ ฯ เสสเมตฺถ เหฏา วุตฺตนยานุสาเรเนว (๑) เวทิตพฺพ ฯ  
        สุปฺปเมยฺยาทีสุ  สุเขน  ปเมตพฺโพติ  สุปฺปเมยฺโย ฯ  อิธาติ 
อิมสฺมึ สตฺตโลเก ฯ  อุทธฺโตติ  อุทฺธจฺเจน  สมนฺนาคโต ฯ  
อุนฺนโฬติ  อุคฺคตนโฬ  ตุจฺฉมาน  อุกฺขิปตฺวา   ิโตติ  อตฺโถ ฯ 
จปโลติ  ปตฺตมณฺฑนาทินา  จาปลฺเลน สมนฺนาคโต ฯ  มุขโรติ  
มุขขโร ฯ  วิกิณฺณวาโจติ  อสงฺเกตวจโน ฯ  (๒)  อสมาหิโตติ  
จิตฺเตกคฺคตารหิโต ฯ  วิพฺภนฺตจิตฺโตติ  ภนฺตจิตฺโต  ภนฺตคาวี- 
ภนฺตมิคีสปฺปฏิภาโค ฯ ปากฏินฺทฺริโยติ  วิวฏินฺทรฺิโย ฯ  อย 
วุจฺจตีติ  อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล สุปฺปเมยฺโยติ  วุจฺจติ ฯ  ยถา 
หิ  ปริตฺตสฺส  อุทกสฺส  สุเขน  ปมาณ  คยฺหติ เอวเมว  อิเมหิ 
อคุณงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  สุเขน  ปมาณ  คยฺหติ  เตเนส  
สุปฺปเมยฺโยติ วุตฺโต ฯ  
        ทุกฺเขน  ปเมตพฺโพติ  ทุปฺปเมยฺโย ฯ  อนุทฺธตาทีนิ  วุตฺตปฏ-ิ 
ปกฺขวเสน เวทิตพฺพานิ ฯ  อย  วุจฺจตีติ อย เอวรูโป ปุคฺคโล 
ทุปฺปเมยฺโยติ  วุจฺจติ ฯ ยถา หิ  มหาสมุทฺทสฺส  ทุกฺเขน  ปมาณ  
คยฺหติ  เอวเมว อิเมหิ คุณงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ทุกฺเขน  ปมาณ 
คยฺหติ  ตาทิโส  อนาคามี  น ุ โข  ขีณาสโว  น ุ โขติ  วตฺตพฺพต 
คจฺฉติ เตเนส ทุปฺปเมยฺโยติ วุตฺโต ฯ  
        น  สกฺกา  ปเมตุนฺติ  อปฺปเมยฺโย ฯ  ยถา  ห ิ อากาสสฺส 
# ๑. ม. วุตฺตานุสาเรเนว ฯ  ๒. ม. อสยตวจโน ฯ  
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น  สกฺกา  ปมาณ คเหตุ เอว ขีณาสวสฺส ฯ เตเนส 
อปฺปเมยฺโยติ วุตฺโต ฯ  
        น  เสวิตพฺพาทีสุ  น  เสวิตพฺโพติ  น  อุปสงฺกมิตพฺโพ ฯ 
น  ภชิตพฺโพติ น  อลฺลียิตพฺโพ ฯ  น  ปยิรุปาสิตพฺโพติ  น  
สนฺติเก  นิสทีนวเสน  ปุนปฺปุน อุปาสิตพฺโพ ฯ  หีโน  โหติ  
สีเลนาติอาทีสุ  อุปาทายุปาทาย  หีนตา  เวทิตพฺพา ฯ โย  ห ิ
ป ฺจ  สีลานิ  รกฺขติ  โส  ทส  สลีานิ  รกฺขนฺเตน  น 
เสวิตพฺโพ ฯ  โย  ปน  ทส  สลีานิ  รกฺขติ  โส  จตุปาริสุทฺธิสีล  
รกฺขนฺเตน  น  เสวิตพฺโพ ฯ อ ฺตฺร  อนุทยา  (๑)  อ ฺตฺร 
อนุกมฺปาติ  เปตฺวา  อนุทฺทย ฺจ  อนุกมฺป ฺจ ฯ อตฺตโน  อตฺถาย 
เอว  หิ  เอวรโูป  ปุคฺคโล  น  เสวิตพฺโพ  อนุทฺทยานุกมฺปวเสน  
ปน ต อุปสงฺกมิตุ วฏฏติ ฯ  
        สทิโส  โหตีติ  สมาโน  โหติ ฯ  สีลสาม ฺคตาน  สตนฺติ 
สีเลน  สมานภาว  คตาน  สนฺตาน ฯ  สลีกถา  จ  โน  ภวิสฺสตีติ 
เอว  สมานสีลาน อมฺหาก สีลเมว  อารพฺภ  กถา  ภวิสฺสติ ฯ  
สา  จ  โน  ผาสุ  ภวิสฺสตีติ  สา  จ  สีลกถา  อมฺหาก 
ผาสุวิหาโร  สุขวิหาโร  ภวิสฺสติ ฯ  สา  จ  โน  ปวตฺตินี ภวิสฺสตีติ 
สา จ อมฺหาก  กถา  ทิวสมฺป  กเถนฺตาน  ปวตฺตินี  ภวิสฺสติ 
น ปฏิห ฺ ิสฺสติ ฯ ทฺวีส ุหิ  สลีวนฺเตสุ  เอเกน  สลีสฺส  วณฺเณ 
# ๑. ม. อนุททฺยา ฯ  
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กถิเต  อิตโร  อนุโมทติ  เตน  เตส กถา  ผาสุ  เจว  โหติ  
ปวตฺตินี  จ ฯ  เอกสฺมึ  ปน  ทุสฺสีเล  สติ  ทุสฺสลีสฺส  สีลกถา 
ทุกฺกถาติ  เนว  สีลกถา  โหติ  น  ผาสุ  โหติ  นปวตฺตินี ฯ  
สมาธิป ฺากถาสุป เอเสว  นโย ฯ  เทฺว  หิ  สมาธิลาภิโน  
สมาธิกถ  สปฺป ฺา จ ป ฺากถ กเถนฺติ (๑)  รตฺตึ วา ทิวส 
วา อติกฺกนฺตมฺป น ชานนฺติ ฯ  
        สกฺกตฺวา  ครุกตฺวาติ  สกฺการ ฺจ  ครุการ ฺจ  
กริตฺวา ฯ  อธิโก  โหตีติ อติเรโก  โหติ ฯ  สลีกฺขนธฺนฺติ 
สีลราสึ ฯ  ปริปูเรสฺสามีติ ต อติเรกสีล ปุคฺคล นิสฺสาย  อตฺตโน  
อปริปูร  สีลราสึ  ปริปรู  กริสฺสามิ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  ป ฺาย 
อนุคฺคเหสฺสามีติ  เอตฺถ  สีลสฺส  อสปฺปาเย  อนุปการธมฺเม  
วชฺเชตฺวา  สปฺปาเย อุปการธมฺเม  เสวนฺโต  ตสฺมึ  ตสฺมึ  าเน 
สีลกฺขนฺธ  ป ฺาย  อนุคฺคณฺหาติ นาม ฯ สมาธิป ฺากฺ- 
ขนฺเธสุป เอเสว นโย ฯ  
        ชิคุจฺฉิตพฺพาทีสุ  ชิคุจฺฉิตพฺโพติ  คูถ  วิย  ชิคุจฺฉิตพฺโพ ฯ  
อถโข นนฺติ  อถโข  อสฺส ฯ  กิตฺติสทฺโทติ  กถาสทโฺท ฯ 
เอวเมวาติ  เอตฺถ  คูถกโูป  วิย ทุสฺสลียฺ ทฏพฺพ คูถกูเป 
ปติตฺวา  ิโต ธมนิอหิ วิย ทุสฺสีลปุคฺคโล คูถกูปโต อุทฺธริย- 
มาเนน  เตน  อหินา  ปุริสสฺส  สรรี  อารุเฬฺหนาติ  อทฏภาโว 
# ๑. ม. กเถนฺตา ฯ  
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วิย ทุสฺสีลฺย  (๑)  เสวมานสฺสาป  ตสฺส  กิริยาย  อกรณภาโว 
สรีร  คูเถน มกฺเขตฺวา อหิโน  คตกาโล  วิย  ทุสสฺีลฺย  เสวมานสฺส 
ปาปกิตฺติสทฺทอพฺภุคฺคมนกาโล เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตินฺทุกาลาตนฺติ  ตินฺทุกรุกฺขอลาต ฯ  ภิยโฺยโส  มตฺตาย 
จิจฺจีฏายตีติ ต ฺหิ  ฌายมาน  ปกติยาป  ปปฺปฏิกาโย  มุ ฺจนฺต 
จิฏิจิฏายตีติ (๒) สทฺท กโรติ ฆฏฏิต  ปน  อธิมตฺต  กโรตีติ 
อตฺโถ ฯ  เอวเมวาติ  เอวเมว  โกธโน  อตฺตโน  ธมมฺตายป  อุทฺธโต 
จณฺฑิกโต  หุตฺวา  จรติ  อปฺปมตฺตก  ปน  วจน  วุตฺตกาเล 
มาทิสนฺนาม  เอว  เอส  (๓)  วทตีติ  อติเรกตร  อุทธฺโต  จณฺฑิกโต 
หุตฺวา จรติ ฯ คูถกูโปติ  คูถปุณฺณกูโป  คูถราสิเยว  วา ฯ 
โอปมฺมสสนฺทน  ปเนตฺถ  ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺมา 
เอวรูโป  ปุคฺคโล  อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ  น  เสวิตพฺโพติ  ยสฺมา 
โกธโน  ปุคฺคโล  อติเสวิยมาโนป  อติอุปสงฺกมิยมาโนป  กชุฌฺติเยว 
กึ อิมินาติ  ปฏิกฺกมนฺโตป กุชฺฌติเยว ตสฺมา ปลาสคฺคิ (๔) วิย 
อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  โย  ห ิ 
ปลาสคฺคึ  อติอุปสงฺกมิตฺวา ตปฺปติ ตสฺส สรีร  ฌายติ ฯ 
โย  อติปฏิกกฺมิตฺวา ตปฺปติ ตสฺส สีต น วูปสมติ ฯ 
อนุปสงฺกมิตฺวา อปฏิกฺกมิตฺวา  ปน  มชฺฌตฺตภาเวน  ตปฺเปนฺตสฺส  สีต 
วูปสมติ  กาโยป  น ฑยหฺติ ฯ  ตสฺมา  ปลาสคฺคิ  วิย  โกธโน  
# ๑. ม. ทุสฺสลี ฯ  ๒. ม. จิจฺจิฏายติ จิฏิจิฏาติ ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. ปลาลคฺคิ ฯ  
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ปุคฺคโล  มชฌฺตฺตภาเวน  อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น 
ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ  
        กลฺยาณมิตฺโตติ  สุจิมิตฺโต ฯ  กลยฺาณสหาโยติ  สุจิสหาโย ฯ  
สหาโยติ  สหคามี  สทฺธิจโร ฯ  กลฺยาณสมฺปวงฺโกติ  กลยฺาเณสุ 
สุจิปุคฺคเลสุ  สมฺปวงฺโก ตนฺนินฺนตปฺโปณตปฺปพฺภารมานโสติ 
อตฺโถ ฯ  
        สีเลส ุ ปริปูรการีติ(๑)อาทีสุ  สีเลสุ  ปริปูรการิโนติ  เอเต 
อริยสาวกา ยานิ  ตานิ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  อาทิภูตานิ 
อาทิพฺรหฺมจริยกานิ ปาราชิกสงฺขาตานิ จตฺตาริ  มหาสีล- 
สิกฺขาปทานิ  เตส  อวีติกฺกมนโต  ยานิ  ขุทฺทานุขุทฺทกานิ 
อาปชฺชนฺติ  เตหิ  จ  วุฏานโต  สีเลส ุ ย  กตฺตพฺพ  ต  ปริปรู 
สมตฺต กโรนฺตีติ  สีเลสุ ปริปูรการิโนติ วุจฺจนฺติ ฯ สมาธิปาริ- 
ปนฺถิกานมฺปน (๒) กามราคพฺยาปาทาน  ป ฺาปาริปนฺถิกสฺส  จ 
สจฺจปฏิจฺฉาทกสฺส  โมหสฺส  อสมูหตตฺตา สมาธิ ฺจ  ป ฺ ฺจ 
ภาเวนฺตาป  สมาธิป ฺาสุ  ย  กตฺตพฺพ  ต  มตฺตโส ปมาเณน 
ปเทสมตฺตเมว  กโรนฺตีติ  สมาธิสฺมึ  ป ฺาย  จ  มตฺตโส  การิโนติ  
วุจฺจนฺติ ฯ  อิมินา  อุปาเยน  อิตเรสุป  ทฺวีสุ  นเยสุ  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ 
        ตตฺรายมฺป อปโร สตฺุตนฺตนโย ฯ 
# ๑. ม. ปริปรูการี ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. สี. ...ปนถฺกาน ฯ 
# ม. สมาธิปาริพนฺธกาน ฯ  
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        อิธ ภิกขฺเว ภิกฺขุ สีเลสุ ปริปรูการี โหติ สมาธิสฺมึ  
มตฺตโสการี ป ฺาย มตฺตโสการี ฯ โส ยานิ ตานิ 
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ  สิกฺขาปทานิ ตานิ อาปชฺชติป วุฏาติป ฯ 
ต กิสฺส  เหตุ น หิ เมตฺถ ภิกฺขเว อภพฺพตา วุตฺตา ฯ 
ยานิ จ โข  ตานิ ปเนตานิ(๑) สิกฺขาปทานิ อาทิพฺรหฺมจริยกานิ 
พฺรหฺมจริยสารุปฺปานิ  ตตฺถ (๒) ธุวสีโล จ โหติ  ิตสีโล จ (๒) 
สมาทาย สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ ฯ โส ติณฺณ ส ฺโชนาน 
ปริกฺขยา โสตาปนฺโน  โหติ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธ-ิ 
ปรายโน ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว  ภิกฺขุ สีเลส ุปริปูรการี ฯเปฯ 
โส ติณฺณ ส ฺโชนาน  ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา 
สกทาคามี โหติ สกิเทว  อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต 
กโรติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว  ภิกฺขุ สีเลส ุปริปูรการี โหติ 
สมาธิสฺมึ ปริปูรการี ป ฺาย  มตฺตโสการี ฯ โส ยานิ 
ตานิ ฯเปฯ สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ ฯ โส  ป ฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน 
ส ฺโชนาน ปริกฺขยา อนาคามี โหติ  อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา 
โลกา ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีเลสุ  ปริปูรการี โหติ (๓) 
สมาธิสฺมึ ปริปูรการี ป ฺาย ปริปูรการี ฯ  โส ยานิ ตานิ 
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ ฯเปฯ สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ ฯ โส  อาสวาน 
ขยา ฯเปฯ อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ (๔)  
# ๑. ม. ตานิ ฯ  ๒. ม. ธุวสีโล จ โหติ  ิตสีโล จ ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๕๒๖/๒๙๗ ฯ  
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        สตฺถารนิทฺเทเส  ปริ ฺ  ป ฺเปตีติ  ปหาน  สมติกฺกม  
ป ฺเปติ ฯ ตตฺราติ  เตสุ  ตีสุ  ชเนสุ ฯ  เตน  ทฏพฺโพติ 
เตน  ป ฺาปเนน  โส  สตฺถา  รูปาวจรสมาปตฺติยา  ลาภีติ 
ทฏพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  ทุติยวาเรป  เอเสว  นโย ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
สตฺถา  เตน  ทฏพฺโพติ  เตน  ติตฺถิเยหิ  อสาธารเณน  ป ฺา- 
ปเนน  อย  ตติโย  สตฺถา  สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ  ทฏพฺโพ ฯ  ติตฺถิยา 
หิ  กามาน  ปริ ฺ ป ฺเปนฺตา  รูปภว  วกฺขนฺติ  รูปาน 
ปริ ฺ  ป ฺเปนฺตา  อรปูภว  วกฺขนฺติ เวทนาน  ปริ ฺ  
ป ฺเปนฺตา  อส ฺภว  วกฺขนฺติ  สมฺมา  ป ฺเปนฺตา  เอว 
ป ฺเปยฺยุ  โน  จ  สมฺมา  ป ฺเปตุ  สกฺโกนฺติ ฯ  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ  ปน  กามาน ปริ ฺ  ปหาน  อนาคามิมคฺเคน  
ป ฺเปติ  รปูเวทนาน  ปริ ฺ  ปหาน อรหตฺตมคฺเคน 
ป ฺเปติ ฯ  อิเม  ตโย  สตฺถาโรติ  อิเม  เทฺว  ชนา  พาหิรกา  
เอโก สมฺมาสมฺพุทฺโธติ อิมสฺมึ โลเก ตโย สตฺถาโร นาม ฯ  
        ทุติเย  สตฺถารนิทฺเทเส  ทิฏเ  เจว  ธมฺเมติ  อิมสฺมึเยว(๑)  
อตฺตภาเว ฯ  อตฺตาน  สจฺจโต  เถตโต  ป ฺเปตีติ  อตฺตา  นาเมโก 
อตฺถิ  นิจฺโจ  ธุโว  สสฺสโตติ  ภูตโต  ถิรโต  ป ฺเปติ ฯ 
อภิสมฺปราย ฺจาติ  อปรสฺมิมฺป  (๒) อตฺตภาเว เอวเมว ป ฺเปติ ฯ 
เสสเมตฺถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                ติกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อิมสมฺึ ฯ  ๒. ม. อปรสฺมึ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 112 

                *เลมที่ 48   หนา 112 
 
                จตุกฺกนิทฺเทสวณฺณนา  
        จตุกฺกนทิฺเทเส  อสปฺปุริโสติ  ลามกปุริโส  อธมฺมปุริโส ฯ  (๑) 
ปาณ อติปาเตตีติ  ปาณาติปาตี ฯ  อทินฺน  อาทิยตีติ  
อทินฺนาทายี ฯ  กาเมสุ  มจฺิฉา จรตีติ  กาเมสุมิจฺฉาจารี ฯ  มุสา 
วทตีติ  มุสาวาที ฯ  สุราเมรยมชชฺปมาเท ติฏตีติ สุราเมรย- 
มชฺชปมาทฏายี ฯ  
        ปาณาติปาเต  สมาทเปตีติ  ยถา  ปาณ  อติปาเตติ  ตถา  
น  ตตฺถ  คหณ  คณฺหาเปติ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  อย  
วุจฺจตีติ  อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล  ยสฺมา  สย  กเตน  จ  ทุสฺสีเลฺยน 
สมนฺนาคโต  ย ฺจ  สมาทปเตน  กต  ตโต  อุปฑฺฒสฺส  ทายาโท 
ตสฺมา  อสปฺปุริเสน  อสปฺปุริสตโรติ  วุจฺจติ ฯ สปฺปุริโสติ 
อุตฺตมปุริโส ฯ  
        สปฺปุริเสน  สปฺปุริสตโรติ  อตฺตนาว  กเตน  สุสีเลฺยน 
สมนฺนาคตตฺตา  ย ฺจ  สมาทปโต  กโรติ  ตโต  อุปฑฺฒสฺส  
ทายาทตฺตา  อุตฺตมปุริเสน  อุตฺตมปุรสิตโร ฯ 
        ปาโปต ิอกุสลกมฺมปถสงฺขาเตน ทสวิเธน ปาเปน 
สมนฺนาคโต ฯ  
        กลฺยาโณติ  กุสลกมฺมปถสงฺขาเตน  ทสวิเธน  กลฺยาณ- 
ธมฺเมน  สมนฺนาคโต สุทฺธโก ภทฺรโก ฯ เสสเมตฺถ เหฏา 
วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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        ปาปธมฺมาทีสุ  ปาโป  ธมฺโม  อสฺสาติ  ปาปธมฺโม ฯ  
กลฺยาโณ  ธมฺโม อสฺสาติ กลฺยาณธมฺโม ฯ เสสเมตฺถ 
อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        สาวชฺชาทีสุ  สาวชฺโชติ  สโทโส ฯ  สาวชฺเชน  กาย- 
กมฺเมนาติ  สโทเสน  ปาณาติปาตาทินา  กายกมฺเมน ฯ  อิตเรสุป  
เอเสว  นโย ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล  ตีหิ  
ทฺวาเรหิ  อายูหนกมฺมสฺส  สโทสตฺตา คูถกุณปาทิภริโต ปเทโส 
วิย สาวชฺโชติ วุจฺจติ ฯ  
        สาวชฺเชน  พหุลนฺติ  ยสฺส  สาวชชฺเมว  กายกมฺม  พหุล  (๑) 
โหติ  อปฺป  อนวชฺช  โส  สาวชฺเชน  พหุล  กายกมฺเมน 
สมนฺนาคโต  อปฺป  อนวชเฺชนาติ  วุจฺจติ ฯ  อิตเรสุ  เอเสว 
นโย ฯ  โก  ปน  เอวรูโป  โหตีติ  โย  คามธมฺมตาย  วา  
นิคมธมฺมตาย  วา  กทาจิ  กรหจิ  อุโปสถ  สมาทิยติ  
สีลานิ  ปูเรติ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  เอวรูโป  ปุคฺคโล  ตีหิ 
ทฺวาเรหิ อายูหนกมฺเมน (๒) สาวชฺชสฺเสว พหุลตาย [๓]  วชฺช- 
พหุโลติ วุจฺจติ ฯ  
        ยถา  ห ิ เอกสฺมึ  ปเทเส  ทุพฺพณฺณานิ  ทุคฺคนฺธานิ  
ปุปฺผานิ  ราสิกตานสฺสุ เตส  อุปริ  ตห  ตห  อธิมุตฺตก- 
วสฺสิกปาฏลาทีนิ  (๔)  ปติตานิ  ภเวยฺยุ เอวรูโป อย  ปุคฺคโล 
# ๑. ม. พหุ ฯ  ๒. ม. อายูหนกมฺเมสุ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
# อนวชฺชสฺส อปฺปตายาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ...ปาฏลานิ ฯ  
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เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา  ปน  เอกสฺมึ  ปเทเส  อธิมุตฺตกวสฺสิก- 
ปาฏลาทีนิ ราสิกตานสฺสุ  เตส  อุปร ิ ตห  ตห  ทุพฺพณฺณ- 
ทุคฺคนฺธานิ  พทรปุปฺผาทีนิ ปติตานิ  ภเวยฺยุ  เอวรูโป  ตติโย  
ปุคฺคโล  เวทิตพฺโพ ฯ  จตุตฺโถ  ปน  ตีหิ ทฺวาเรหิ  อายูหน- 
กมฺมสฺส  นิทโฺทสตฺตา  จตุมธุรภริตสุวณฺณปาติ  วิย  ทฏพฺโพ ฯ 
เตสุ  ปโม  อนฺธพาลปุถุชฺชโน ฯ  ทุติโย  อนฺตรนฺตรา  กุสล- 
การโก(๑)  โลกิยปุถชฺุชโน ฯ ตติโย  โสตาปนฺโน ฯ  สกทาคามี- 
อนาคามิโนป  เอเตเนว  สงฺคหิตา ฯ  จตุตฺโถ  ขีณาสโว ฯ โส 
หิ เอกนฺเตน อนวชฺโชเยวาติ (๒) อย องฺคุตฺตรฏกถานโย ฯ  
        อุคฺฆฏติ ฺ ูอาทีสุ  อุคฺฆฏิต ฺ ูติ เอตฺถ อุคฺฆฏิต นาม 
าณุคฺฆาฏน าเณน  (๓)  อุคฺฆฏิตมตฺเตเยว  ชานาตีติ  อตฺโถ ฯ 
สห  อุทาหฏเวลายาติ  อุทาหาเร  อุทาหฏมตฺเตเยว ฯ  ธมฺมาภิ- 
สมโยติ  จตุสจฺจธมฺมสฺส  าเณน  สทฺธึ  อภิสมโย ฯ  อย  วุจฺจตีติ 
อย  จตฺตาโร  สติปฏานาติอาทินา  นเยน  สงฺขิตฺเตน มาติกาย 
ปยมานาย  เทสนานุสาเรน  าณ  เปเสตฺวา  อรหตฺต  คณฺหิตุ  
สมตฺโถ  ปุคฺคโล อุคฺฆฏิต ฺ ูติ วุจฺจติ ฯ  
        วิปจิต(๔)  วิตฺถาริตเมว  อตฺถ ชานาตีติ วิปจิต ฺ ู ฯ อย 
วุจฺจตีติ อย สงฺขิตฺเตน  มาติก  เปตฺวา  วิตฺถาเรน  อตฺเถ 
# ๑. ม. กสุลสฺส การโก ฯ  ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ 
# ๓. ม. าเณ ฯ  ๔. ม. วิป ฺจิต ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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ภาชิยมาเน  อรหตฺต  ปาปุณิตุ สมตฺโถ ปุคฺคโล วิปจิต ฺ ูติ 
วุจฺจติ ฯ  
        อุทฺเทสาทีหิ  เนตพฺโพติ  เนยฺโย ฯ  อนุปุพฺเพน  ธมฺมาภิ- 
สมโยติ(๑)  โหตีติ อนุกฺกเมน อรหตฺตปฺปตฺติ ฯ  
        พฺย ฺชนปทเมว  ปรม  อสฺสาติ  ปทปรโม ฯ  น  ตาย  
ชาติยา  ธมฺมาภิสมโย  โหตีติ  เตน  อตฺตภาเวน  ฌาน  วา 
วิปสฺสน  วา  มคฺค  วา  ผล  วา นิพฺพตฺเตตุ น สกฺโกตีติ 
อตฺโถ ฯ  
        ยุตฺตปฏภิาณาทีสุ  ปฏิภาณ  วุจฺจติ  าณมฺป  าณสฺส 
อุปฏ ิตวจนมฺป  ต อิธาธิปฺเปต ฯ อตฺถยุตฺต การณยุตฺต ฺจ 
ปฏิภาณมสฺสาติ ยุตฺตปฏิภาโณ ฯ ปุจฺฉิตานนฺตรเมว  สีฆ 
พฺยากาตุ  อสมตฺถตาย  โน  มุตฺต  ปฏิภาณมสฺสาติ  โนมุตฺต- 
ปฏิภาโณ ฯ  อิมินา  นเยน  เสสา  เวทิตพฺพา ฯ  เอตฺถ  ปน 
ปโม  ก ฺจิ  กาล  วีมสิตฺวา  ยุตฺตเมว  เปกฺขติ  ติปฏก- 
จูฬนาคตฺเถโร  วิย ฯ  โส  กิร  ป ฺห ปฏุโ ปริคฺคเหตฺวา 
ยุตฺตปยุตฺตการณเมว กเถติ ฯ  
        ทุติโย  ปุจฺฉานนฺตรเมว  เยน  วา  เตน  วา  วจเนน 
ปฏิพาหติ ฯ  วีมสิตฺวาป  จ ยุตฺต น เปกขฺติ จตุนิกายิกปณฺฑิต- 
ติสฺสตฺเถโร วิย ฯ โส กิร ป ฺห ปุฏโ  ป ฺหาปริโยสานมฺป 
# ๑. ม. ธมฺมาภิสมโย โหตีติ ฯ  
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นาคเมติ  ย  วา  ต  วา  กเถติเยว  วจนตฺถ ปนสฺส  วีมสิยมาน 
กตฺถจิ น ลคฺคติ ฯ  
        ตติโย  ปุจฺฉาสมกาลเมว  ยุตฺต  เปกฺขติ  ตขณ ฺเว  วจน 
พฺยากโรติ  ติปฏกจูฬาภยตฺเถโร  วิย ฯ  โส  กริ  ป ฺห ปุฏโ 
สีฆเมว กเถติ ยุตฺตปยุตฺตการโณ จ โหติ ฯ  
        จตุตฺโถ  ป ฺห (๑) ปฏุโ  สมาโน  เนว  ยุตฺต  เปกฺขติ  
น  เยน  วา  เตน  วา ปฏิพาหิตุ สกฺโกติ ติพฺพนฺธการ- 
นิมุคฺโค วิย โหติ โลลุทายิตฺเถโร (๒) วิย ฯ  
        ธมฺมกถเิกสุ  อปฺป ฺจ  ภาสตีติ  สมฺปตฺตปริสาย  โถกเมว 
กเถติ ฯ  อสหิต ฺจาติ  กเถนฺโต  จ  ปน  น  อตฺถยตฺุตการณยุตฺต  
กเถติ ฯ  ปรสิา  จสฺส อกสุลา  โหตีติ โสตุ นิสินฺนปริสา 
จสฺส ยุตฺตายุตฺต การณาการณ สิลิฏาสิลิฏ น  ชานาตีติ 
อตฺโถ ฯ  เอวรูโปติ  อย  เอวชาติโก  พาลธมฺมกถิโก  เอวชาติกาย  
พาลปริสาย  ธมฺมกถิโกเตฺวว  นาม  ลภติ ฯ  อิมินา  นเยน  
สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺถ  จ  เทฺวเยว  ชนา  สภาว- 
ธมฺมกถิกา  อิตเร  ปน  ธมฺมกถิกาน  อนฺตเร ปวิฏตฺตา 
เอว วุตฺตา ฯ  
        พลาหกปูเมสุ  วลาหกาติ  เมฆา ฯ  คชชฺติาติ  ถนิตา ฯ 
ตตฺถ  คชชฺิตฺวา  โน  วสฺสนภาโว  นาม  ปาปโก ฯ  มนุสฺสา  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ลาฬุทายิตฺเถโร  ฯ  
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หิ  ยทา  เทโว  คชฺชติ  สวุุฏ ิกา  ภวิสฺสตีติ  พีชานิ  นีหริตฺวา  
วปนฺติ  อถ  เทเว  อวสฺสนฺเต  เขตฺเต  พีชานิ เขตฺเตเยว  นสฺสนฺติ  
เคเห  พีชานิ  เคเหเยว  นสฺสนฺตีติ  ทุพฺภิกฺข  โหติ ฯ  โน คชชฺิตฺวา 
วสฺสนภาโวป  ปาปโกว ฯ  มนุสฺสา  หิ  อิมสฺมึ  กาเล  ทุพฺพุฏ ิกา 
ภวิสฺสตีติ  นินฺนฏาเนสุเยว  วปฺป  กโรนฺติ  อถ  เทโว  วสฺสิตฺวา 
พีชานิ (๑) มหาสมุทฺท  ปาเปติ  ทุพฺภิกฺขเมว  โหติ ฯ  คชชฺิตฺวา 
วสฺสนภาโว  ปน  ภทฺรโก(๒) ตทา หิ สุภิกฺข โหติ ฯ โน คชฺชิตฺวา โน 
วสฺสนภาโว เอกนฺตปาปโก  ว ฯ  
        ภาสิตา  โหติ โน กตฺตาติ อิทานิ  คนฺถธุร ปูเรสฺสามีติ  
วา วิปสฺสนาธุร(๓)  ปูเรสสฺามีติ วา กเถติเยว  น จ ปน 
อุทฺเทส คณฺหาติ น กมฺมฏาน ภาเวติ ฯ  
        กตฺตา  โหติ  โน  ภาสิตาติ    อิทานิ  (๔)คนถฺธรุ  วา 
ปูเรสฺสามีติ  วิปสฺสนาธุร  วา  ปูเรสฺสามีติ  น  ภาสติ  (๔)  สมฺปตฺเต 
ปน  กาเล  ตมตฺถ  สมฺปาเทติ ฯ  อิมินา  นเยน  อิตเรป 
เวทิตพฺพา ฯ  สพฺพมฺปเนต  ปจฺจยทายเกเนว  กถิต ฯ  เอโก  หิ  
อสุกทิวเส  นาม  ทาน  ทสฺสามีติ  สงฺฆ  นิมนฺเตติ สมฺปตฺเต 
กาเล  โน  กโรติ  อย  ปุคฺคโล  ปุ ฺเน ปริหายติ ภิกฺขุสงฺโฆป 
ลาเภน ปริหายติ ฯ อปโร  สงฺฆ  อนิมนฺเตตฺวาว  สกฺการ 
# ๑. ม. สพฺพพีชานิ ฯ  ๒. ม. ภทฺทโก ฯ  ๓. ม. วาสธุร ฯ 
# ๔. ม. คนฺถธุร  วา ปูเรสสฺามิ วาสธุร วาติ น ภาสติ ฯ  
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กตฺวา  ภิกฺขู  อาเนสฺสามีติ  น  ลภติ สพฺเพ  อ ฺตฺถ  นิมนฺติตา 
โหนฺติ  อยมฺป  ปุ ฺเน  ปริหายติ  สงฺโฆป  เตน ลาเภน  
ปริหายติ ฯ  อปโรป  ปม  สงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  ปจฺฉา  สกฺการ 
กตฺวา  ทาน เทติ  อย  กจฺิจการี  โหติ ฯ  อปโร  เนว  สงฺฆ  
นิมนฺเตติ  น  ทาน  เทติ  อย ปาปปุคฺคโลติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        มูสิกูปเมสุ  คาธ  กตฺตา  โน  วสิตาติ  อตฺตโน  อาสย 
พิล  กูป ขนติ  โน  ตตฺถ  วสติ  กิสฺมิ ฺจิเทว  าเน  วสติ  
เอว  พิฬาราทิอมิตฺตวส คจฺฉติ ฯ  ขตฺตาติป  ปาโ ฯ  วสิตา 
โน  คาธ  กตฺตาติ  สย  น  ขนติ  ปเรน  ขเต  พิเล  วสติ 
เอว  ชีวิต  รกฺขติ ฯ  ตติยา  เทฺวป  กโรนฺตี ชีวิต รกฺขติ ฯ 
จตุตฺถา  เทฺวป  อกโรนฺตี  อมิตฺตวส  คจฺฉติ ฯ  อิมาย  ปน 
อุปมาย  อุปมิเตสุ ปุคฺคเลสุ  ปโม  ยถา  สา  มูสิกา  คาธ 
ขนติ เอว นวงฺคสตฺถุสาสน อุคฺคณฺหาติ ฯ ยถา  ปน  สา  
ตตฺถ  น  วสติ  กิสมิ ฺจิเทว  าเน  วสนฺตี  อมิตฺตวส  คจฺฉติ  
ตถา  อยมฺป  ปริยตฺติวเสน  าณ  เปเสตฺวา  จตุสจฺจธมฺม  น 
ปฏิวิชฺฌติ โลกามิสฏาเนสุ  เอว (๑) จรนฺโต มจฺจุมารกิเลสมาร- 
เทวปุตฺตมารสงฺขาตาน อมิตฺตาน วส  คจฺฉติ ฯ  ทุติโย  ยถา 
สา  มูสิกา  คาธ  น  ขนติ  เอว  นวงฺคสตฺถุสาสน น 
อุคฺคณฺหาติ ฯ  ยถา  ปน  สา  (๒)  ปเรน  ขเต  พิเล  วสนฺตี  ชีวิต 
# ๑. ม. โลกามิสฏาเนสุเยว ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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รกฺขติ  เอว  ปรสฺส  กถ  สุตฺวา  จตุสจฺจธมฺม  ปฏิวิชฺฌิตฺวา 
ติณฺณ  มาราน วส อติกฺกมติ ฯ อิมินา นเยน ตติยจตุตฺเถสุป 
โอปมฺมสสนฺทน เวทิตพฺพ ฯ  
        อมฺพูปเมสุ  อาม  ปกฺกวณฺณีติ  อนฺโตอาม  พหิปกฺก- 
สทิส ฯ  ปกกฺ อามวณฺณีติ  อนฺโตปกกฺ  พหิอามสทิส ฯ 
เสสทฺวเยสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  ยถา  อมฺเพ  อปกฺกภาโว 
อามตา  โหติ  เอว ปุคฺคเลป ปุถชฺุชนภาโว อามตา อริยภาโว 
ปกฺกตา ฯ  ยถา  จ  ตตฺถ  ปกฺกสทิสตา  ปกฺกวณฺณิตา  เอว  
ปุคฺคเลป  อรยิาน  อภิกฺกมนาทิสทิสตา  ปกฺกวณฺณิตาติ  อิมินา 
นเยน  อุปมติปุคฺคเลสุ โอปมฺมสสนฺทน เวทิตพฺพ ฯ  
        กุมฺภูปเมสุ  กุมโฺภติ  ฆโฏ ฯ  ตุจฺโฉติ  อนฺโต  ริตฺโต ฯ 
ปหิโตติ ปทหิตฺวา ปโต ฯ ปูโรติ อนฺโต ปุณฺโณ ฯ วิวโฏติ 
วิวริตฺวา ปโต ฯ อุปมิตปุคฺคเลสุ ปเนตฺถ  อนฺโต  คุณสาร- 
วิรหิโต  ตุจฺโฉ  พาหิรโสภณตาย  ปหิโต  ปุคฺคโลติ  (๑)  เวทิตพฺโพ ฯ 
เสเสสุป เอเสว นโย ฯ  
        อุทกรหทูปเมสุ  อุทรหโท  ตาว  ชานุมตฺเตป(๒)  อุทเก 
สติ  ปน  รสสมฺภินฺนวณฺณตฺตา(๓)  วา  พหลตฺตา  วา  อุทกสฺส  
อป ฺายมานตโล  อุตฺตาโน  คมฺภีโรภาโส  นาม  โหติ ฯ  ติโปริส- 
จตุโปริเส  ปน  อุทเกป  สติ  อจฺฉตฺตา  อุทกสฺส  ป ฺายมานตโล 
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ชณฺณุมตฺเตป ฯ 
# ๓.ม. ปณฺณรสสมฺภินฺน... ฯ  
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คมฺภีโร  อุตฺตาโนภาโส  นาม  โหติ ฯ  อุภยการณสพฺภาวโต(๑)  
ปน  อิตเร  เทฺว  เวทิตพฺพา ฯ  ปุคฺคโลป  กิเลสุสสฺทภาวโต 
คุณคมฺภีรตาย  จ  อภาวโต  คุณคมฺภีราน  สทิเสหิ  อภิกฺกมาทีหิ 
ยุตฺโต  อุตฺตาโน  คมฺภีโรภาโส นาม ฯ อิมินา นเยน เสสาป 
เวทิตพฺพา ฯ  
        พลิพทฺทูปเมสุ  พลพิทฺโท  ตาว  โย  อตฺตโน  โคคณ 
ฆฏเฏติ  อุพฺเพเชติ  ปรโคคเณ  ปน  โสรโต  สุขสีโล  โหติ  
อย  สกควจณฺโฑ  โน  ปรควจณฺโฑ  นาม ฯ  ปุคฺคโลป  อตฺตโน 
ปริส  ฆฏเฏนฺโต  วิชฌฺนโฺต  ผรุเสน  สมุทาจรนฺโต  ปริสาย  (๒)  ปน 
โสรจฺจ  นิวาตวุตฺติต  อาปชฺชนฺโต  สกควจณฺโฑ  โหติ  โน  
ปรควจณฺโฑ  นามาติ  อิมนิา  นเยน  เสสาป  เวทิตพฺพา ฯ  
นิทฺเทสวาเร  ปเนตฺถ  อุพฺเพชิตา  โหตีติ  ฆฏเฏตฺวา  วิชฌฺิตฺวา 
อุพฺเพคปฺปตฺต กโรติเยวาติ (๓) อตโถ ฯ  
        อาสีวิสูปเมสุ  อาสีวิโส  ตาว  ยสสฺ  วิส  อาสุ  อาคจฺฉติ  
สีฆ ผรติ  โฆร  ปน  น  โหติ  จิรกาล  น  ปเฬติ  อย  
อาคตวิโส  โน โฆรวิโส ฯ  เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ ปุคฺคล- 
วิภาชน ปน อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        อนนุวิจฺจ  อปริโยคาเหตฺวา  อวณฺณารหสฺส  วณฺณ  ภาสิตา  
โหตีติอาทีสุ  อนนุวิจฺจาติ  อตุลยิตฺวา  อปริคฺคณฺหิตฺวา ฯ 
# ๑. ม. ...สพฺภาวโต ฯ  ๒. ม. ปรปริสาย ฯ  ๓. ม. กโรนฺติจฺเจว ฯ  
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อปริโยคาเหตฺวาติ ป ฺาย คุเณ อโนคาเหตฺวา ฯ  
        ภูต  ตจฺฉนฺติ  วิชฺชมานโต  ภูต  อวิปรีตโต  ตจฺฉ ฯ 
กาเลนาติ ยุตฺตปยุตฺตกาเลน ฯ  ตตฺร  กาล ฺ ู  โหตีติ  ยมิท 
กาเลนาติ  วุตฺต  ตตฺร  โย ปุคฺคโล  กาล ฺ ู  โหติ  กาล  
ชานาติ  ตสฺส  ป ฺหสฺส  เวยฺยากรณตฺถาย  อิมสฺมึ  กาเล 
ปุจฺฉิเตนาป  มยา  น  กเถตพฺโพ  (๑) อิมสฺมึ กาเล กเถตพฺโพติ  
อย  กาเลน  ภณติ  นาม ฯ  อุเปกฺขโก  วิหรตีติ  มชฌฺตฺต- 
ภูตาย  อุเปกฺขาย   ิโต  หตฺุวา วิหรติ ฯ เสส สพฺพตฺถ 
อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        อุฏานผลูปชีวีติอาทีสุ  โย  อุฏานวิริเยเนว  ทิวส 
วีตินาเมตฺวา ตสฺส  นิสฺสนทฺผลมตฺต  กิ ฺจิเทว  ลภิตฺวา  ชีวิต 
กปฺเปติ  ตมฺปน  อุฏาน อาคมฺม  กิ ฺจิ  ปุ ฺผล  น  ปฏิลภติ  
ต สนฺธาย ยสฺส ปุคฺคลสฺส อุฏหโตติอาทิ วุตฺต ฯ  ตตูปริเทวาติ 
ตโต  อุปร ิ พฺรหฺมกายิกาทโย  เทวา ฯ  เตส ฺหิ อุฏานวิริเยน 
กิจฺจ  นาม  นตฺถิ  ปุ ฺผลเมว  อุปชีวนฺติ ฯ  ปุ ฺวโต(๒)  จาติ 
อิท  ปุ ฺวนฺเต  ขตฺติยพฺราหฺมณมหาสาลาทโย  (๓)  เจว  ภุมมฺเทเว 
อาทึ  กตฺวา  นิมฺมานรติปริโยสาเน  เทเว  จ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ 
สพฺเพป  เหเต  วายามผล ฺเจว  ปุ ฺผล ฺจ  อนุภวนฺติ ฯ  เนรยิกา 
ปน  เนว  อุฏาเนน  อาชีว  อุปฺปาเทตุ สกฺโกนฺติ นาป 
# ๑. ม. กเถตพฺพา ฯ  ๒. ม. ปุ ฺวโต ฯ  ๓. ม.ขตฺติยพฺราหฺมณาทโย ฯ  
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เตส ปุ ฺผเลน โกจิ อาชีโว อุปฺปชชฺติ ฯ  
        ตมาทีสุ  นีเจ  กุเล  ปจฺฉาชาโตติอาทิเกน  ตเมน  ยุตฺโตติ  
ตโม ฯ  กายทุจฺจริตาทีหิ  ปุน  นิรยตมปูคมนโต  ตมปรายโน ฯ 
เนสาทกุเลติ  มิคลุทฺทกาทีน  กุเล ฯ  เวนกุเลติ  วิลีวการกุเล ฯ 
รถการกุเลติ  จมฺมการกุเล ฯ ปุกฺกุสกุเลติ  ปุปฺผฉฑฺฑกกุเล ฯ  
กสิรวุตฺติเกติ  ทุกฺขวุตฺติเก ฯ  ทุพฺพณฺโณติ ปสุปสาจโก  วิย  
ฌามขาณุวณฺโณ ฯ  ทุทฺทสิโกติ  วิชาตมาตุยาป  อมนา- 
ปทสฺสโน ฯ โอโกฏิมโกติ  ลกุณฺฏโก ฯ  กาโณติ  เอกกฺขิกาโณ 
วา  อุภยกฺขิกาโณ  วา ฯ  กุณีติ  เอกหตฺถกุณี  วา  อุภย- 
หตฺถกุณี  วา ฯ  ข ฺโชติ  เอกปาทข ฺโช วา อุภยปาทข ฺโช 
วา ฯ  ปกฺขหโตติ  หตปกฺโข  ปสปฺป ฯ  ปทีเปยฺยสสฺาติ 
เตลกปลฺลาทโิน  ปทีปูปกรณสฺส ฯ เอว  ปุคฺคโล  ตโม  โหติ 
ตมปรายโนติ  เอตฺถ  เอโก  ปุคฺคโล  พหิทฺธา  อาโลก  อทิสฺวา 
มาตุกุจฺฉิสฺมึเยว  กาล  กตฺวา  อปาเยสุ  นิพฺพตฺโต  (๑) สกเลป กปฺเป 
สรติ  (๒)  โสป  ตโม  ตมปรายโนว ฯ  โส  ปน  กุหกปุคฺคโล  ภเวยฺย  
กุหกสฺส หิ เอวรูปา นิพฺพตฺติ โหตีติ วุตฺต ฯ  
        เอตฺถ  จ  นีเจ  กุเล  ปจฺฉาชาโต  โหติ  จณฺฑาลกุเล 
วาติอาทีหิ  อาคมนวิปตฺติ  เจว  ปุพฺพุปฺปนฺนปจฺจยวิปตฺติ  จ  
ทสฺสิตา  ทลทิฺเทติอาทีหิ ปจฺจยวิปตฺติ  (๓)  กสิรวุตฺติเกติอาทีหิ 
# ๑. ม. นิพฺพตฺตนฺโต ฯ  ๒. ม. สสรติ ฯ  ๓. ปวตฺติปจฺจยวิปตฺติ ฯ  
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อาชีวุปายวิปตฺติ  ทุพฺพณฺโณติอาทีหิ รูปวิปตติ  พฺหวาพาโธติ- 
อาทีหิ  ทุกฺขการณสมาโยโค น ลาภีติอาทีหิ สุขการณวิปตฺติ 
เจว  อุปโภควิปตฺติ  จ  กาเยน  ทุจฺจริตนฺติอาทีหิ ตมปรายน- 
ภาวสฺส การณสมาโยโค  กายสฺส   เภทาติอาทีหิ  สมฺปรายิก- 
ตมูปคโม ฯ  สุกฺกปกฺโข  วุตฺตปฏิปกฺขนเยน เวทิตพฺโพ ฯ  
        อปเจตฺถ  ติวิธาย  กลุสมฺปตฺติยา  ปจฺฉาชาติอาทิเกน(๑) 
โชตินา  ยุตฺตโต โชติ  อาโลกภูโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กายสุจริตาทีหิ 
ปน สคฺคูปปตฺติโชติภาวูปคมนโต โชติปรายโน ฯ  ขตฺติยมหา- 
สาลกุเล  วาติอาทีสุ  ขตฺติยมหาสาลาติ  ขตฺติยา  มหาสารา  
มหาสารปฺปตฺตา  ขตฺติยา ฯ  เยส ฺหิ  ขตฺติยาน  เหฏ ิมนฺเตน 
โกฏิสต  นิธานคต โหติ  ตโย  กหาปณกุมฺภา  วล ฺชนตฺถาย 
เคหมชฺเฌ  ราสึ  กตฺวา  ปตา  โหนฺติ  เต  ขตฺติยมหาสาลา 
นาม ฯ  เยส  พฺราหฺมณาน  อสีติโกฏิธน  นิหิต โหติ  ทิยฑฺโฒ 
กหาปณกุมฺโภ  วล ฺชนตฺถาย  เคหมชฺเฌ  ราสึ  กตฺวา  ปโต  
โหติ  เต  พฺราหฺมณมหาสาลา  นาม ฯ  เยส  คหปตีน  จตฺตาฬีส- 
โกฏิธน  นิหติ  โหติ  กหาปณกุมฺโภ  วล ฺชนตฺถาย  เคหมชฺเฌ 
ราสึ  กตฺวา  ปโต  โหติ  เต  คหปติมหาสาลา  นาม  เตส  
กุเลติ  อตฺโถ ฯ  อฑฺเฒติ  อิสฺสเร ฯ  นธิานคตธนสฺส  มหนฺตตาย 
มหทฺธเน ฯ   สุวณฺณรชตภาชนาทีน   อุปโภคภณฺฑาน  มหนฺตตาย  
# ๑. ม. ปจฺจาชาติอาทิเกน ฯ  
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มหาโภเค ฯ   นิธานคตสฺส   ชาตรูปรชตสฺส   ปหตูตาย  ปหูตชาต- 
รูปรชเต ฯ  วิตฺตูปกรณสฺส  ตุฏ ิการณสฺส  ปหูตตาย  ปหูต- 
วิตฺตูปกรเณ ฯ  โคธนาทนี ฺจ  สตฺตวิธธ ฺาน ฺจ  ปหูตตาย 
ปหูตธนธ ฺเ ฯ  อภิรูโปติ  สุนฺทรรูโป ฯ  ทสฺสนโียติ  อ ฺ 
กมฺม  ปหาย  ทิวสมฺป  ปสฺสิตพฺพยุตฺโต ฯ  ปาสาทิโกติ ทสฺสเนเนว 
จิตฺตปฺปสาทาวโห ฯ ปรมายาติ  อุตฺตมาย ฯ  วณฺณโปกฺขรตายาติ 
โปกฺขรวณฺณตาย ฯ  โปกขฺร  วุจฺจติ  สรีร ตสฺส วณฺณ- 
สมฺปตฺติยาติ อตฺโถ ฯ สมนฺนาคโตติ อุเปโต ฯ  
        โอณโตณตาทีสุ  ทิฏธมฺมิกาย  วา  สมฺปรายิกาย  วา 
สมฺปตฺติยา  วิรหิโต  โอณโต  นีโจ  ลามโกติ  อตฺโถ ฯ 
ตพฺพิปกฺขโต  อุณฺณโต  อุจฺโจ  อุคฺคโตติ  อตฺโถ ฯ  เสสเมตฺถ  
ตมาทีสุ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อปจ โอณโตณโตติ อิทานิ 
นีโจ  อายติมฺป  นีโจว  ภวิสฺสติ ฯ  โอณตุณฺณโตติ  อิทานิ  นีโจ 
อายตึ อุจฺโจ  ภวิสฺสติ ฯ  อุณฺณโตณโตติ  อิทานิ  อุจฺโจ  อายตึ 
นีโจ  ภวิสฺสติ ฯ อุณฺณตุณฺณโตติ อิทานิ อุจฺโจ อายติมฺป 
อุจฺโจ ภวิสฺสติ(๑) ฯ  
        รกฺุขูปเมสุ  รกฺุโข  ตาว  เผคฺคุสารปริวาโรติ  วนเชฏก- 
รุกฺโข  สย  เผคฺคุ  โหติ  ปริวารรุกฺขา  ปนสฺส  สารา  โหนฺติ ฯ  
อิมินา  นเยน  เสสา  เวทิตพฺพา ฯ  ปุคฺคเลสุ  ปน  สลีสารวิรเหน  (๒) 
# ๑. ม. อุจฺโจว ภวิสฺสตีติ ฯ  ๒. ม. สลีสารวิรหโต ฯ  
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เผคฺคุตา  สีลาจารสมนฺนาคเมน(๑) จ สารตา เวทิตพฺพา ฯ  
        รูปปฺปมาณาทีสุ  สมฺปตฺติยุตฺตรูป  ปมาณ  กโรตีติ 
รูปปฺปมาโณ ฯ ตตฺถ  ปสาท  ชเนตีติ  รูปปฺปสนฺโน ฯ  กิตฺติสทฺท- 
ภูต  โฆส  ปมาณ  กโรตีติ โฆสปฺปมาโณ ฯ  อาโรห  วาติ- 
อาทีสุ  ปน  อาโรหนฺติ  อุจฺจตฺตน ฯ  ปริณาหนฺติ กิสถูลภาวาปคต 
ปริกฺเขปสมฺปตฺตึ ฯ  สณฺานนฺติ  องฺคปจฺจงฺคาน ทีฆรสฺสวฏฏตาทิ- 
ยุตฺตฏาเนสุ  ตถาภาว ฯ  ปาริปูรินฺติ  ยถาวุตฺตปฺปการาน อนูนต 
ลกฺขณปริปณฺุณภาว  วา ฯ  ปรวณฺณนายาติ  ปเรหิ  ปรมฺมุขา  
นิจฺฉาริตาย  คุณวณฺณนาย ฯ  ปรโถมนายาติ  ปเรหิ  ถุติวเสน 
คาถาทิอุปนิพนฺธเนน วุตฺตาย โถมนาย ฯ ปรปสสนายาติ  ปเรหิ 
สมฺมุขา  วุตฺตาย  ปสสาย ฯ  ปรวณฺณหาริกายาติ  ปรมฺปราย 
ถุติวเสน(๒)  ปเรหิ  ปวตฺติตาย วณฺณหรณาย ฯ  
        จีวรลูขนฺติ  จีวรสฺส  ทุพฺพณฺณาทิภาเวน  ลูขต ฯ  ปตฺต- 
ลูขนฺติ ภาชนสฺส  วณฺณสณฺานวตฺถูหิ  ลูขต ฯ  เสนาสน- 
ลูขนฺติ  นาฏกาทิสมฺปตฺติวิรเหน เสนาสนสฺส  ลูขต ฯ  วิวิธนฺติ 
อเจลกาทิภาเวน  อเนกปฺปการ ฯ  ทุกกฺรการิกนฺติ สรีรตาปน ฯ  
        อปโร  นโย  อิเมสุ  หิ  จตูสุ  ปุคฺคเลสุ  รูเป  ปมาณ  
คเหตฺวา  ปสนฺโน  รูปปฺปมาโณ  นาม  รูปปฺปสนฺโนติ  ตสฺเสว 
อตฺถวจน ฯ  โฆเส  ปมาณ  คเหตฺวา  ปสนฺโน  โฆสปฺปมาโณ 
# ๑. ม. สลีาจารสมนฺนาคเมน ฯ  ๒. ม. ปรมฺปรถติุวเสน ฯ  
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นาม ฯ  จีวรลูขปตฺตลูเขสุ  ปมาณ  คเหตฺวา  ปสนฺโน  ลูขปฺปมาโณ 
นาม ฯ  ธมฺเม  ปมาณ  คเหตฺวา  ปสนฺโน  ธมฺมปฺปมาโณ  
นาม ฯ  อิตรานิ  เตสเยว  อตฺถวจนานิ ฯ  สพฺพสตฺเต  จ  ตโย 
โกฏาเส  กตฺวา  เทฺว  โกฏาสา  รูปปปฺมาณา  เอโก  น  
รูปปฺปมาโณ ฯ  ป ฺจ  โกฏาเส  กตฺวา  จตฺตาโร  โกฏาสา 
โฆสปฺปมาณา  เอโก  น  โฆสปฺปมาโณ ฯ  ทส  โกฏาเส  กตฺวา 
นว  โกฏาสา  ลูขปฺปมาณา  เอโก  น  ลูขปฺปมาโณ ฯ  สตสหสฺเส(๑) 
โกฏาเส  กตฺวา  ปน  เอโก  โกฏาโสว  ธมฺมปฺปมาโณ  เสสา 
น ธมฺมปฺปมาณาติ เอวมย  จตุปฺปมาโณ โลกสนฺนวิาโส ฯ  
        เอตสฺมึ  จตุปฺปมาเณ  โลกสนฺนิวาเส  พุทฺเธสุ  อปฺปสนฺนา 
มนฺทา  ปสนนฺาว  พหุกาติ ฯ  (๒)  รปูปฺปมาณสฺส  หิ  พุทฺธรปูโต 
อุตฺตริปสาทาวห  รูป นาม นตฺถิ ฯ  โฆสปฺปมาณสฺส  พุทฺธาน  
กิตฺติโฆสโต  อุตฺตริปสาทาวโห  โฆโส  นาม  นตฺถิ ฯ  ลูขปฺ- 
ปมาณสฺส  กาสิกานิ  วตฺถานิ  มหารหานิ  ก ฺจนภาชนานิ  
ติณฺณ อุตูน  อนุจฺฉวิเก  สพฺพสมฺปตฺติยุตฺเต  ปาสาทวเร  ปหาย 
ปสุกูลจีวรเสลมยปตฺตรุกขฺมูลาทิเสนาสนเสวิโน  พุทฺธสฺส  ภควโต 
ลูขโต  อุตฺตรปิสาทาวห  อ ฺ ลูข  นาม  นตฺถิ ฯ  ธมฺมปฺ- 
ปมาณสฺส  สเทวเก  โลเก  อสาธารณสีลาทิคุณสฺส  ตถาคตสฺส 
สีลาทิคุณโต  อุตฺตริปสาทาวโห  อ ฺโ  สีลาทิคุโณ  นาม  
นตฺถิ ฯ  อิติ ภควา อิม จตุปฺปมาณิก โลกสนฺนิวาส มุฏ ินา 
# ๑. ม. สตสหสฺส ฯ  ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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คเหตฺวา วิย  ิโตติ ฯ  
        อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺนาทีสุ  สีลสมปฺนฺโนติ  สีเลน  สมฺปนฺโน  
สมนฺนาคโต ฯ สมาธิสมฺปนฺโนติอาทีสุ เอเสว นโย ฯ เอตฺถ จ 
สีล โลกิยโลกุตฺตร กถิต ฯ ตถา  สมาธิป ฺา จ ฯ วิมุตฺติ 
อรหตฺตผลวิมุตฺติ(๑) ฯ วิมุตฺติาณทสฺสน (๒) เอกูนวีสติวิธ  ปจฺจเวกฺขณ- 
าณ ฯ  โน  ปรนฺติอาทีสุ  ปน  (๓)  ปรปุคฺคล ตยาป สีลสมฺปนฺเนน 
ภวิตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  ยถา  สีล  สมาทิยติ  เอว  น  สมาทเปติ 
น คณฺหาเปติ ฯ เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  เอเตสุ  ปน  จตูสุ  
ปโม  พกลุตฺเถรสทิโส  (๔)  โหติ  ทติุโย  อุปนนทฺสกฺยปุตฺตสทิโส 
ตติโย  สาริปตฺุตโมคฺคลฺลานตฺเถรสทิโส  จตุตฺโถ เทวทตฺตสทิโสติ 
เวทิตพฺโพ ฯ  
        อตฺตนฺตปาทีสุ  อตฺตาน  ตปติ  ทกฺุขาเปตีติ  อตฺตนฺตโป ฯ 
อตฺตโน ปริตาปนานุโยค  อตฺตปริตาปนานุโยค ฯ  อเจลโกติ  
นิจฺเจโล  นคฺโค ฯ  มุตฺตาจาโรติ วิสฏาจาโร  อุจฺจารกมฺมาทีสุ 
โลกิยกลุปุตฺตาจาเรน วิรหิโต  ิตโกว (๕) อุจฺจาร ปสฺสาว  วา  
กโรติ  ขาทติ  ปริภุ ฺชติ ฯ  หตฺถาวเลขโนติ (๖) หตฺเถ ปณฺฑมฺหิ 
นิฏ ิเต  ชิวฺหาย  หตฺถ  อวเลขติ  อุจฺจาร  วา  กตฺวา หตฺถสฺมึเยว 
ทณฺฑกส ฺ ี หุตฺวา  หตฺเถน  อวเลขตีติ  ทสฺเสติ ฯ  เต  กิร  
# ๑. ม. ...วิมตฺุติเยว ฯ  ๒. ม. าณทสฺสน ฯ 
# ๓. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔. ม.วกฺกลิตฺเถรสทิโส ฯ 
# ๕. ม. อุจฺจาร กโรติ ปสสฺาว กโรติ ขาทติ ภุ ฺชติ จ ฯ 
# ๖. ม. หตฺถาปเลขโนติ ฯ  
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ทณฺฑก สตฺโตติ ป ฺเปนฺติ ฯ ตสฺมา เตส  ปฏิปท  ปูเรนฺโต 
เอว  กโรติ ฯ  ภิกฺขาคหณตฺถ  เอหิ ภทฺทนฺเตติ วุตฺโต น  เอตีติ  
นเอหิภทฺทนฺติโก ฯ  เตนหิ  ติฏ  ภทฺทนฺเตติ  วุตฺโตป  น ติฏตีติ 
นติฏภทฺทนฺติโก ฯ  ตทุภยมฺป  เหต  ติตฺถิยา  เอตสฺส  วจน  กต 
ภวิสฺสตีติ น กโรนฺติ ฯ  อภิหฏนฺติ  ปุเรตร  คเหตฺวา  อาหฏ- 
ภิกฺข ฯ  อุทฺทสิฺส  กตนฺติ  อิท(๑) ตุเมฺห  อุทฺทิสฺส  กตนฺติ  เอว  
อาโรจิตภิกฺข ฯ น นิมนฺตนนฺติ อสุกนฺนาม กุล วา  วีถึ  วา 
คาม  วา  ปวิเสยฺยาถาติ  เอว  นิมนฺติตภิกฺขมฺป  น  สาทิยติ 
น คณฺหาติ ฯ  
        น  กุมฺภีมุขาติ  กุมฺภิโต  อุทฺธริตฺวา  ทิยฺยมาน  ภิกฺข 
น  คณฺหาติ ฯ  น กโฬปมุขาติ  กโฬปติ  อุกฺขลิ  วา  ปจฺฉิ 
วา  ตโตป  น  คณฺหาติ ฯ  กสฺมา กุมฺภิกโฬปโย  กฏจฺฉุนา  
ปหาร  ลภนฺตีติ ฯ  น  เอฬกมนฺตรนฺติ  อุมฺมาร  อนตฺร กตฺวา 
ทิยฺยมาน  น  คณฺหาติ ฯ  กสฺมา  อย  ม  นิสฺสาย  อนฺตรกรณ 
ลภตีติ ฯ ทณฺฑมุสเลสุป  เอเสว  นโย ฯ  ทฺวินฺนนฺติ  ทฺวีสุ 
ภุ ฺชมาเนสุ  เอกสฺมึ  อุฏาย เทนฺเต  น  คณฺหาติ ฯ  กสฺมา 
กพฬนฺตราโย  โหตีติ ฯ  น  คพฺภินิยาติอาทีสุ  ปน  คพฺภินิยา  
กุจฺฉิย  ทารโก  กลิมติ ฯ  ปายนฺติยา  ทารกสฺส  ขีรนฺตราโย 
โหติ ฯ ปุริสนฺตรคตาย  รติอนฺตราโย  โหตีติ  น  คณฺหาติ ฯ 
# ๑. ม. อิม ฯ  
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น สงฺกิตฺตีสูติ สงฺกิตฺเตตฺวา กตภตฺเตสุ ฯ  ทุพฺภิกฺขสมเย  กิร 
อเจลกสาวกา  อเจลกาน  อตฺถาย  ตโต  ตโต  ตณฺฑุลาทีนิ  
สมาทเปตฺวา  ภตฺต  ปจนฺติ  อุกฺกฏาเจลโก  ตโต  น 
ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ น  ยตฺถ  สาติ  ยตฺถ  สนุโข  ปณฺฑ  ลภิสฺสามีติ  
อุปฏ ิโต  โหติ  ตตฺถ ตสฺส อทตฺวา อาหฏ น คณฺหาติ ฯ 
กสฺมา เอตสฺส ปณฺฑนฺตราโย โหตีติ ฯ  
        สณฺฑสณฺฑจารินีติ  สมูหสมูหจารินี ฯ  สเจ  หิ  อเจลก 
ทิสฺวา  อิมสฺส ภิกฺข ทสฺสามาติ  มานุสฺสกา  ภตฺตเคห  ปวิสนฺติ  
เตสุ  จ  ปวิสนฺเตสุ  กโฬปมุขาทีสุ นิลีนา  มกฺขิกา  อุปฺปติตฺวา 
สณฺฑสณฺฑา  จรนฺติ  ตโต  อาหฏ ภิกฺข น คณฺหาติ ฯ 
กสฺมา  ม  นสิฺสาย  มกฺขิกาน  โคจรนฺตราโย  ชาโตติ ฯ 
ถุโสทกนฺติ  สพฺพสสฺสสมฺภาเรหิ  กต  โสวีรก ฯ  เอตฺถ  จ 
สุราปานเมว  สาวชฺช  อยมฺปน  เอตสฺมิมฺป สาวชฺชส ฺ ี ฯ 
เอกาคาริโกติ  โย  เอกสฺมึเยว  เคเห  ภิกขฺ  ลภิตฺวา  นวิตฺตติ ฯ 
เอกาโลปโกติ  โย  เอเกเนว  อาโลเปน  ยาเปติ ฯ  ทฺวาคาริกาทีสุป 
เอเสว นโย ฯ  เอกิสฺสาป  ทตฺติยาติ  เอกาย  ทตฺติยา ฯ  ทตฺติ 
นาม  เอกา  ขุทฺทกปาติ  โหติ ยตฺถ อคฺคภิกฺข ปกฺขิปตฺวา 
เปนฺติ ฯ  
        เอกาหิกนฺติ  เอกทิวสนฺตริก ฯ  อฑฺฒมาสิกนฺติ  อฑฺฒมา- 
สนฺตริก ฯ  ปริยายภตฺตโภชนนฺติ   วารภตฺตโภชน   เอกาหวาเรน  
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ทฺวีหวาเรน  สตฺตาหวาเรน  อฑฺฒมาสวาเรนาติ  เอว  ทิวส- 
วาเรน  อาภตภตฺตโภชน ฯ  สากภกฺโขติ อลฺลสากภกฺโข ฯ  
สามากภกฺโขติ  สามากตณฺฑุลภกฺโข ฯ  นีวาราทีสุ  นีวารา  นาม 
ตาว  อร ฺเ  สย ฺชาตา  วีหิชาติ ฯ  ททฺทุลนฺติ  จมมฺกาเรหิ 
จมฺม  วิลิขิตฺวา ฉฑฺฑิตกสฏ ฯ หฏ วุจฺจติ  สิเลโสป  เสวาโลป 
กณิการาทิรุกฺขนิยฺยาโสป ฯ กณนฺติ กุณฺฑก ฯ อาจาโมติ 
ภตฺตอุกฺขลิกาย  ลคฺโค  ฌาโมทโน  ต  ฉฑฺฑิตฏาเน  คเหตฺวา 
ขาทติ ฯ  โอทนก ฺชิยนฺติป วทนฺติ ฯ ป ฺชากาทโย(๑) ปากฏา 
เอว ฯ ปวตฺตผลโภชีติ ปติตผลโภชี ฯ  
        สาณานีติ  สาณวากเจลานิ ฯ  มสากานีติ(๒)  มิสฺสเจลานิ ฯ  
ฉวทุสฺสานีติ  มตสรรีโต  ฉฑฺฑิตวตฺถานิ  เอรกติณาทีนิ  วา 
คนฺเถตฺวา  กตนิวาสนานิ ฯ  ปสุกูลานีติ ปวิย ฉฑฺฑิต- 
นนฺตกานิ ฯ  ติรีฏานีติ  รุกขฺตจวตฺถานิ ฯ  อชินนฺติ  อชินจมฺม(๓)ฯ 
อชินกฺขิปนติ  ตเทว  มชฺเฌ  ผาลิต  สขุรนฺติป(๔)  วทนฺติ ฯ 
กุสจีรนฺติ  กสุติณานิ คนฺเถตฺวา  กตจีรก ฯ  วากจีรผลกจีเรสุป 
เอเสว  นโย ฯ  เกสกมฺพลนฺติ มนุสฺสเกเสหิ กตกมฺพล ฯ ย 
สนฺธาย วุตฺต เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยานิ ตานิ (๕) วีตนฺตานิ 
วุตานิ  วตฺถานิ   เกสกมฺพโล  เตส ปฏกิุฏโ  อกฺขายตีติ ฯ  (๖) 
# ๑. ม. ป ฺากาทโย ฯ ๒. ม. มสาณานีติ ฯ  ๓. ม. อชินมิคจมฺม ฯ 
# ๔. ม. สขุรกนฺติป ฯ  ๕. ม. กานิจิ ตนฺตาวุตาน วตฺถาน ฯ 
# ๖. องฺ. ติก. ๒๐/๑๓๘/๒๗๙ ฯ  
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วาฬกมฺพลนฺติ  อสฺสวาฬาทีหิ กตกมฺพล ฯ  อุลกูปกขฺนฺติ(๑) อุลูก- 
ปตฺตานิ คนฺเถตฺวา กตนิวาสน ฯ อุพฺภฏโกติ อุทฺธ  ิตโก ฯ  
        อุกฺกฏุิกปฺปธานมนุยุตฺโตติ   อุกฺกฏุิกวิริย  อนุยตฺุโต  คจฺฉนฺโตป 
อุกฺกุฏิโกว  หุตฺวา  อุปฺปติตฺวา อุปฺปติตฺวา คจฺฉติ ฯ กณฺฏกา- 
ปสฺสยิโกติ อยกณฺฏเก วา  ปกติกณฺฏเก วา ภูมิย โกฏเฏตฺวา 
ตตฺถ จมฺม อตฺถริตฺวา านจงฺกมาทีนิ กโรติ ฯ เสยฺยนฺติ 
สยนฺโตป  ตตฺเถว  เสยฺย กปฺเปติ ฯ สาย ตติยมสฺสาติ 
สายตติย(๒) ฯ ปาโต มชฌฺนฺติเก(๓)  สายนฺติ  ทิวสสฺส  ติกฺขตฺตุ 
ปาป  ปวาเหสฺสามีติ อุทโกโรหนานุโยค อนุยุตฺโต วิหรติ ฯ  
        ปร  ตปตีติ  ปรนฺตโป ฯ  ปเรส  ปริตาปนานุโยค  ปรปริตา- 
ปนานุโยค ฯ  โอรพฺภิกาทีสุ  อุรพฺภา  วุจฺจนฺติ  เอฬกา  อุรพฺเภ 
หนตีติ  โอรพฺภิโก ฯ สูกริกาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ลุทฺโทติ 
ทารุโณ  กกขฺโฬ ฯ  มจฺฉฆาตโกติ  มจฺฉพนฺโธ เกวฏโฏ ฯ 
พนฺธนาคาริโกติ พนฺธนาคารโคปโก ฯ กุรรูกมฺมนตฺาติ ทารุณ- 
กมฺมนฺตา ฯ  
        มุทฺธาภิสิตฺโตติ  (๔)  ขตฺติยาภิเสเกน  มุทฺธน ิอภิสิตฺโต ฯ 
ปุรตฺถิเมน นครสฺสาติ  นครโต  ปรุตฺถมิทิสาย ฯ  สนฺถาคารนฺติ 
ย ฺสาล ฯ ขุราชิน นิวาเสตฺวาติ สขุร  อชินจมฺม  
นิวาเสตฺวา ฯ  สปฺปเตเลนาติ  สปฺปนา  จ  เตเลน  จ ฯ เปตฺวา 
# ๑. ม. อุลูกปกฺขนฺติ ฯ  ๒. ม. สายตติยก ฯ 
# ๓. ม. มชฌฺนฺหิเก ฯ  ๔. ม. มุทฺธาวสิตฺโตติ ฯ  
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หิ สปฺป  อวเสโส  โย  โกจิ  เสฺนโห  เตลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
กณฺฑุวมาโนติ  นขาน  ฉินฺนตฺตา  กณฺฑุวิตพฺพกาเล  เตน  
กณฺฑุวมาโน ฯ  อนนฺตรหิตายาติ  อสนฺถตาย ฯ  สรูปวจฺฉายาติ 
สทิสวจฺฉาย ฯ  สเจ  คาวี  เสตา  โหติ  วจฺโฉป  เสตโก  ว ฯ 
สเจ  กปลา  (๑)  วา  รตฺตา  วา วจฺโฉป ตาทิโสวาติ เอว 
สรูปวจฺฉาย ฯ โส เอวมาหาติ  โส  ราชา  เอว  วเทติ ฯ  
วจฺฉตราติ  ตรุณวจฺฉกภาว  อติกฺกนฺตา  พลววจฺฉา ฯ  วจฺฉตรีสุป 
เอเสว  นโย ฯ  ปริหึสตฺถายาติ  (๒)  ปริกฺเขปกรณตฺถาย  เจว 
ย ฺภูมิย อตฺถรณตฺถาย จ ฯ  
        ทฏิเว  ธมฺเมติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว ฯ  นิจฺฉาโตติ  ฉาต 
วุจฺจติ ตณฺหา  สา  อสฺส  นตฺถีติ  นิจฺฉาโต ฯ  สพฺพกิเลสาน 
นิพฺพุตตฺตา นิพฺพุโต ฯ อนฺโต ตาปนกิเลสาน  อภาวา  สีตโล 
ชาโตติ  สีตีภูโต ฯ  ฌานมคฺคผลนิพฺพานสุขานิ  ปฏิสเวเทตีติ 
สุขปฏิสเวที ฯ พฺรหฺมภูเตน อตฺตนาติ เสฏภูเตน อตฺตนา ฯ  
        อิมมฺปน  ปุคฺคล  พุทฺธุปฺปาทโต  ปฏาย  ทสเฺสตุ  อิธ 
ตถาคโตติอาทิมาห ตตฺถ  ตถาคโตติ  อฏหิ  การเณหิ  
ภควา  ตถาคโต  ตถา  อาคโตติ  ตถาคโต  ตถา  คโตติ 
ตถาคโต  ตถลกฺขณ  อาคโตติ  ตถาคโต  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  
อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต  ตถทสฺสิตาย ตถาคโต ตถาวาทิตาย(๓) 
# ๑. ม. กพรา ฯ  ๒. พิริหสิตฺถายาติ ฯ  ๓. ม.ตถาวาทิตาย ฯ  
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ตถาคโต ตถการิตาย(๑)  ตถาคโต  อภิภวนฏเน  ตถาคโตติ ฯ 
อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทีนิ  วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตาเนว ฯ  ต  
ธมฺมนฺติ  ต  วุตฺตปฺปการสมฺปท  ธมฺม ฯ  สุณาติ คหปติ วาติ 
กสฺมา  ปม  คหปตึ  นิททฺิสติ  นิหตมานตฺตา  จ  อุสฺสนฺนตฺตา  
จ  เยภุยฺเยน หิ  ขตฺติยกุลา(๒)  ปพฺพชิตา  ชาตึ  นิสสฺาย  มาน  
กโรนฺติ  พฺราหฺมณกุลา ปพฺพชิตา มนฺเต  นิสฺสาย  มาน 
กโรนฺติ  หีนชจฺจกุลา  ปพฺพชิตา  อตฺตโน  อวชชฺาติตาย  (๓) 
ปติฏาตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  คหปติทารกา  ปน  กจฺเฉหิ  เสท 
มุ ฺจนฺเตหิ  ปฏ ิยา โลณ  ปุปฺผมานาย  ภูมึ  กสิตฺวา  ตาทิสสฺส 
มานสฺส  อภาวโต  นิหตมานทปฺปา   โหนฺติ  เต  ปพฺพชิตา  (๔) 
มาน  วา  ทปปฺ  วา  อกตฺวา  ยถาพล  พุทฺธวจน  อุคฺคเหตฺวา 
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺตา  สกฺโกนติฺ  อรหตฺเต  ปติฏาตุ ฯ 
อิตเรหิ จ  กุเลหิ  นกิฺขมิตฺวา  ปพฺพชิตา  นาม  น  พหุกา  
คหปติกาว  พหุกา ฯ  อิติ  นิหตมานตฺตา อุสฺสนฺนตฺตา จ 
ปม คหปตึ นิทฺทิสตีติ ฯ  
        อ ฺตรสฺมึ  วาติ  อิตเรส  วา  กลุาน  อ ฺตรสฺมึ  
ชาโต ฯ  (๕)  ตถาคเต  สทฺธ  ปฏิลภตีติ  ปริสุทฺธ ธมฺม สุตฺวา 
ธมฺมสฺสามิมฺหิ ตถาคเต สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต  โส  ภควาติ  สทฺธ 
# ๑. ม. ตถาการิตาย ฯ  ๒. ม. ขตฺติยกุลโต ฯ 
# ๓. ม. วิชาติตาย ฯ  ๔. ม. ปพฺพชิตฺวา ฯ ๕. ม. ปจฺจาชาโตติ 
# ปติชาโต ฯ  
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ปฏิลภติ ฯ อิติ ปฏิส ฺจิกฺขตีติ เอว ปจฺจเวกฺขติ ฯ สมฺพาโธ 
ฆราวาโสติ  สเจ  หิ(๑)  สฏ ิหตฺเถ  ฆเร  โยชนสตนฺตเรป  วา  เทฺว 
ชายมฺปติกา  วสนฺติ  ตถาป  เนส  สกิ ฺจนสปลิโพธนฏเน(๒)  
ฆราวาโส  สมฺพาโธว ฯ รชปโถติ (๓)  ราครชาทีน  อุฏานฏานนฺติ 
มหาอฏกถาย  วุตฺต ฯ  อาคมนปโถติป  วตฺตุ วฏฏติ ฯ  
อลคฺคนฏเน  อพฺโภกาโส  วิยาติ  อพฺโภกาโส ฯ  ปพฺพชโิต  หิ  
กูฏาคารรตนปาสาเท  จ  เทววิมานาทีสุ  จ  สุปหิตทฺวารวาต- 
ปาเนสุ  สุปฏิจฺฉนฺเนสุ วสนฺโตป เนว ลคฺคติ น สชชฺติ 
น พชฺฌติ ฯ เตน วุตฺต อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชาติ ฯ  
        อปจ  สมฺพาโธ  ฆราวาโส  กุสลกริิยาย  ยถาสุข (๔) 
โอกาสาภาวโต ฯ รชาปโถ  อสวุตสงฺการฏาน  วิย  รชาน 
กิเลสรชาน  สนฺนิปาตฏานโต ฯ  อพฺโภภาโส  ปพฺพชฺชา 
กุสลกิริยาย  ยถาสุข  โอกาสภาวโต ฯ  (๕) นยิท สุกร ฯเปฯ 
ปพฺพเชยฺยนฺติ เอตฺถ  อย  สงฺเขปกถา ยเทต  สิกฺขตฺตยพฺรหฺมจริย  
เอกมฺป  ทิวส  อขณฺฑ กตฺวา  จริมกจิตฺต  ปาเปตพฺพตาย 
เอกนฺตปริปุณฺณ  เอกทิวสมฺป  จ  กิเลสมเลน อมลนี  กตฺวา 
จริมกจิตฺต  ปาเปตพฺพตาย  เอกนฺตปรสิุทฺธ  สงฺขลขิิตนฺติ  (๖) ลิขิต- 
สงฺขสทิส  โธตสงฺขสปฺปฏิภาค  จริตพฺพ ฯ  อิท  น  สุกร  อคาร 
# ๑. ม. สเจป ฯ  ๒. ม. ...ปลิโพธฏเน ฯ 
# ๓. ม. รโชปโถติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๕. ม. โอภาสสพฺภาวโต ฯ  ๖. ม. สงฺขลิขิต ฯ  
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อชฺฌาวสตา อคารมชฺเฌ  วสนฺเตน  เอกนฺตปริปุณฺณ  ฯเปฯ 
จริตุ  น สกกฺา(๑) ยนฺนูนาห   เกเส  จ  มสฺสุ ฺจ  โอหาเรตฺวา 
กาสายรสปตตาย  กาสายานิ  พฺรหฺมจรยิ  จรนฺตาน  อนุจฺฉ- 
วิกานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา ปริทเหตฺวา อคารสฺมา นิกฺขมิตฺวา 
อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ เอตฺถ  จ  ยสมฺา  อคารสฺส  หิต 
กสิวาณิชฺชาทิกมฺม  อคาริยนฺติ  วุจฺจติ ต ฺจ   ปพฺพชฺชาย  นตฺถิ  
ตสฺมา  ปพฺพชฺชา  อนคาริยนฺติ  าตพฺพา  ต  อนคารีย ฯ 
ปพฺพเชยฺยนฺติ  ปฏิปชฺเชยยฺ ฯ  อปฺป  วาติ  สหสฺสโต  เหฏา 
โภคกฺขนฺโธ  อปฺโป  นาม  โหติ  สหสฺสโต  ปฏาย  มหา ฯ  
อาพนฺธนฏเน  าติเยว  าติปริวฏโฏ  โส  วีสติยา  
เหฏา  อปฺโป  นาม(๒)  โหติ  วีสติยา  ปฏาย มหา ฯ  
        ภิกฺขูน  สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโนติ  ยา  ภิกฺขูน อธิสีล- 
สงฺขาตา สิกฺขา ต ฺจ  ยตฺถ  เจเต  สห  ชีวนฺติ  เอกชวิีกา 
สภาควุตฺติโน  โหนฺติ  ต  ภควตา  ป ฺตฺตสิกฺขาปทสงฺขาต  
สาชีว  จ  ตตฺถ  สิกฺขนภาเวน  สมาปนฺโนติ  ภิกฺขูน สิกฺขา- 
สาชีวสมาปนฺโน ฯ  สมาปนฺโนติ  สิกขฺ  ปริปูเรนฺโต  สาชีว ฺจ 
อวีติกฺกมนฺโต หุตฺวา  ตทุภย  อุปคโตติ  อตฺโถ ฯ  ปาณาติปาต  
ปหายาติอาทีสุ  ปาณาติปาตาทิกถา เหฏา  วิตฺถารติา  เอว ฯ 
ปหายาติ อิม ปาณาติปาตเจตนาสงฺขาต ทุสฺสีลฺย ปชหิตฺวา ฯ 
# ๑. ม. น สกฺกาติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ปฏิวิรโต  โหตีติ  ปหีนกาลโต  ปฏาย  ตโต  ทุสสฺีลฺยโต  โอรโต 
วิรโตว  โหติ ฯ  นิหิตทณฺโฑ  นิหิตสตฺโถติ  ปรูปฆาตตฺถาย  
ทณฺฑ  วา  สตฺถ  วา  อาทาย  อปวตฺตนโต(๑)  นิกขิฺตฺตทณฺโฑ 
เจว  นิกฺขิตฺตสตฺโถ  จาติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ เปตฺวา ทณฺฑ 
สพฺพมฺป  อวเสส  อุปกรณ  สตฺตาน  วิหึสนภาวโต  (๒) สตฺถนฺติ 
เวทิตพฺพ ฯ ยมฺปน  ภิกฺขู  กตฺตรทณฺฑ  วา  ทนฺตกฏวาสึ  
วา  ปปฺผลิก  วา  คเหตฺวา วิจรนฺติ  น  ต  ปรูปฆาตตฺถาย ฯ 
ตสฺมา  นิหิตทณฺฑา  นิหิตสตฺถาเตฺวว  สงฺขฺย คจฺฉนฺติ ฯ  ลชชฺีติ 
ปาปชิคุจฺฉนลกฺขณาย  ลชฺชาย  สมนนฺาคโต ฯ  ทยาปนฺโนติ  ทย 
เมตฺตจิตฺตต  อาปนฺโน ฯ  สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปติ  สพฺเพ 
ปาณภูเต  หิเตน อนุกมฺปโก  ตาย  ทยาปนฺนตาย  สพฺเพส 
ปาณภูตาน  หิตจิตฺตโกติ  อตฺโถ ฯ วิหรตีติ อิริยติ ปาเลติ ฯ  
        ทินฺนเมว  อาทิยตีติ  ทินฺนาทายี ฯ  จิตฺเตนป  ทนิฺนเมว 
ปฏิกงฺขตีติ ทินฺนปาฏิกงฺขี ฯ  เถเนตีติ  เถโน  น  เถเนน 
อเถเนน อเถนตฺตาเยว  สุจิภูเตน ฯ  อตฺตนาติ อตฺตภาเวน ฯ 
อเถน สุจิภูต อตฺตภาว กตฺวา วิหรตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
        อพฺรหฺมจริยนติฺ  อเสฏจริย ฯ  พฺรหฺม  เสฏ  อาจาร 
จรตีติ พฺรหฺมจารี ฯ อาราจารีติ  อพฺรหฺมจริยโต  ทรูา จารี ฯ  (๓) 
เมถุนาติ  ราคปริยุฏานวเสน สทิสตฺตา เมถุนกาติ  ลทฺธโวหาเรหิ 
# ๑. ม. อวตฺตโน ฯ  ๒. ม. วินาสนภาวโต ฯ  ๓. ม. ทูรจารี ฯ  
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ปฏิเสวิตพฺพโต  เมถุนาติ  สงฺขฺย  คตา  อสทฺธมฺมา ฯ คามธมฺมาติ 
คามวาสีน ธมฺมา ฯ  
        สจฺจ  วทตีติ  สจฺจวาที ฯ  สจฺเจน  สจฺจ  สนฺทหติ  ฆฏเฏตีติ 
สจฺจสนฺโธ น  อนฺตรนฺตรา  มุสา  วทตีติ  อตฺโถ ฯ  โย  หิ  
ปุริโส  กทาจิ  มุสา  วทติ กทาจิ  สจฺจ  ตสฺส  มุสาวาเทน  
อนฺตริตตฺตา  สจฺจ  สจฺเจน  น  ฆฏฏิยติ  ตสฺมา  น โส  
สจฺจสนฺโธ ฯ  อยมฺปน  น  ตาทิโส  ชีวิตเหตุป  มุสา  อวตฺวา  
สจฺเจน  สจฺจ  สนฺทหติเยวาติ  สจฺจสนฺโธ ฯ  เถโตติ  ถโิร  
 ิตกโถติ  (๑) อตฺโถ ฯ เอโก ห ิปุคฺคโล  หลิทฺทิราโค(๒)  วิย  ถุสราสิมฺหิ 
นิขาตขาณุโก  วิย  อสฺสปฏเ  ปตกุมฺภณฺฑมิว จ   น 
 ิตกโถ  โหติ  เอโก  ปาสาณเลขา  วิย  อินฺทขีโล  วิย  จ  
 ิตกโถ  โหติ  อสินา  สีเส  ฉิชชฺนฺเตป  (๓)  เทฺว  กถา  น กเถติ 
อย วุจฺจติ เถโต ฯ ปจฺจยิโกติ ปติยายิตพฺพโก  (๔)  สทฺธายิโกติ 
อตฺโถ ฯ  เอกจฺโจ  หิ  ปุคฺคโล น ปจฺจยิโก โหติ อิท  
เกน  วุตฺต  อสุเกนาติ  วุตฺเต  มา  ตสฺส  วจน สทฺทหถาติ 
วตฺตพฺพต อาปชฺชติ ฯ  เอโก  ปจฺจยิโก  โหติ  อิท  เกน 
วุตฺต  อสุเกนาติ วุตฺเต ยทิ เตน  วุตฺต  อิทเมว  ปมาณ  
อิทานิ  อุปปริกฺขิตพฺพ  นตฺถิ  เอวเมว อิทนฺติ วตฺตพฺพต  
# ๑. ม. ถิรกโถติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. หลิทฺทริาโค ฯ 
# ๓. ม. ฉินทฺนฺเตป ฯ  ๔. ส.ี ปจฺจยายิตพฺพโก ฯ 
# ม. ปตฺติยายิตพฺพโก ฯ  
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อาปชฺชติ  อย  วุจฺจติ  ปจฺจยิโก ฯ  อวิสวาทโก  โลกสฺสาติ  ตาย 
สจฺจวาทิตาย โลก น วิสวาเทตีติ อตฺโถ ฯ  
        อิเมส  เภทายาติ  เยส  อิโต  สุตฺวาติ  วุตฺตาน สนฺติเก 
สุต เตส เภทาย ฯ ภินฺนาน  วา  สนฺธาตาติ  ทฺวินฺน  มิตฺตาน  
วา  สมานุปชฺฌายกาทีน วา เกนจิเทว การเณน  ภินฺนาน 
เอกเมก  อุปสงฺกมิตฺวา  ตุมฺหาก  อีทิเส  กุเล  ชาตาน เอว 
พหุสฺสุตาน  อิท  น  ยุตฺตนฺติอาทีนิ  วตฺวา  สนฺธาน  กตฺตา ฯ  
อนุปฺปทาตาติ สนฺธาน  อนุปฺปทาตา  เทฺว  ชเน  สมคฺเค  
ทิสฺวา  ตุมฺหาก เอวรูเป กุเล ชาตาน เอวรูเปหิ  คุเณหิ  
สมนฺนาคตาน  อนุจฺฉวิกเมตนฺติอาทีนิ  วตฺวา  ทฬหฺีกมฺม กตฺตาติ 
อตฺโถ ฯ  สมคฺเคสุ  (๑)  อาราโม  อสฺสาติ  สมคฺคาราโม  ยตฺถ  
สมคฺคา  นตฺถิ  ตตฺถ  วสตุิมฺป  น  คจฺฉตีติ  (๒)  อตฺโถ ฯ 
สมคฺคราโมติป  ปาลิ อยเมว อตฺโถ ฯ  สมคฺครโตติ  สมคฺเคสุ  
รโต  เต  ปหาย  อ ฺตฺร  คนฺตุมฺป  น  อิจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ  
สมคฺเค  ทิสฺวาป สุตฺวาป นนฺทตีติ สมคฺคนนฺที ฯ สมคฺคกรณึ 
วาจ ภาสิตาติ ยา  วาจา  สตฺเต  สมคฺเคเยว  กโรติ  ต  
สามคฺคีคุณปริทีปกเมว  วาจ ภาสติ น  อิตรนฺติ ฯ  
        กาเล(๓)  วทตีติ  กาลวาที  วตฺตพฺพยุตฺตก  กาล  สลฺลกฺเขตฺวา 
วทตีติ อตฺโถ ฯ  ภูต  ตถ  ตจฺฉ  สภาวเมว  วทตีติ  ภูตวาที ฯ 
# ๑. ม. สมคฺโค ฯ  ๒. ม. น อิจฺฉตีติ ฯ  ๓. ม. กาเลน ฯ  
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ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกตฺถสนฺนิสฺสิตเมว  กตฺวา  วทตีติ  อตฺถวาที ฯ 
นวโลกุตฺตรธมฺมสนฺนิสฺสิต กตฺวา วทตีติ ธมฺมวาที ฯ  สวร- 
วินยปหานวินยสนฺนิสฺสิต  กตฺวา  วทตีติ  วินยวาที ฯ  นิธาน 
วุจฺจติ  ปโนกาโส  นิธานมสฺสา  อตฺถีติ  นิธานวตี  หทเย 
นิเธตพฺพยุตฺตก  (๑) วาจ  ภาสิตาติ  อตฺโถ ฯ  กาเลนาติ  เอวรูป  
วาจ  ภาสมาโนป  จ  อห นิธานวตึ  วาจ  ภาสิสฺสามีติ  น 
อกาเลน  ภาสติ  ยุตฺตกาลมฺปน  อเวกฺขิตฺวา(๒) ว  ภาสตีติ อตฺโถ ฯ 
สาปเทสนฺติ  สอุปม  สการณนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปรยินฺตวตินฺติ  
ปริจฺเฉท ทสฺเสตฺวา  ยถาสฺสา  ปริจฺเฉโท  ป ฺายติ  เอว  
ภาสตีติ  อตฺโถ ฯ อตฺถส ฺหิตนฺติ อเนเกหิป  นเยหิ  วิภชนฺเตน 
ปริยาทาตุ  (๓)อสกฺกุเณยฺย  อตฺถสมฺปนฺน ฯ  (๓)  ย วา โส  อตฺถวาที  
อตฺถ  วทติ  เตน  อตฺเถน  สหิตตฺตา  อตฺถส ฺหิต  วาจ 
ภาสติ น อ ฺ นิกฺขิปตฺวา อ ฺ ภาสตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
        พีชคามภูตคามสมารมฺภาติ  มูลพีช  ขนฺธพีช  ผลพีช  (๔) 
อคฺคพีช พีชพีชนฺติ  ป ฺจวิธสฺส  พีชคามสฺส  เจว  ยสฺสกสฺสจิ 
นีลติณรุกฺขาทิกสฺส ภูตคามสฺส  จ  สมารมฺภา  เฉทนปจนาทิ- 
ภาเวน  (๕)  วิโกปนา  ปฏิวิรโตติ  อตฺโถ ฯ  เอกภตฺติโกติ  ปาตราส- 
ภตฺต  สายมาสภตฺตนฺติ  เทฺว  ภตฺตานิ  เตสุ  ปาตราสภตฺต 
# ๑. ม. นิธาตพฺพยุตฺตก ฯ  ๒. ม. สลลฺกฺเขตฺวาว ฯ 
# ๓. ม. อสกกฺุเณยฺยตาย อตฺถสมฺปนฺน ภาสติ ฯ 
# ๔. ม. ผฬุพีช ฯ  ๕. ม. เฉทนเภทนปจนาทิภาเวน ฯ  
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อนฺโตมชฺฌนติฺเกน  ปริจฺฉินฺน  อิตร  มชฺฌนฺติกโต  (๑)  อุทฺธ  อนฺโต- 
อรุเณน ฯ ตสฺมา  มชฺฌนติฺเก(๒)  ทสกฺขตฺตุ  ภุ ฺชมาโนป  เอก- 
ภตฺติโกว  โหติ ฯ  ต  สนธฺาย วุตฺต  เอกภตฺติโกติ ฯ  รตฺตึ 
โภชน  (๓)  รตฺติ  ตโต  อุปรโตติ  รตฺตูปรโต ฯ อติกฺกนฺเต มชฺฌนฺติเก 
ยาว  สุริยตฺถงฺคมนา  โภชน  วิกาลโภชน  นาม  ตโต  วิรตตฺตา 
วิรโต  วิกาลโภชนา ฯ  สาสนสฺส  อนนุโลมตฺตา  วิสูก  ปฏาณีภูต  
ทสฺสนนฺติ  วิสูกทสฺสน ฯ  อตฺตนา  นจฺจนนจฺจาปนาทิวเสน 
นจฺจา  จ  คีตา  จ  วาทิตา  จ  อนฺตมโส  มยูรนจฺจนาทิ- 
วเสนาป  ปวตฺตาน  นจฺจาทีน  วิสูกภูตา ทสฺสนา  จาติ 
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา ฯ  นจฺจาทีนิ  หิ  อตฺตนา  ปโยเชตุ  
วา ปเรหิ  ปโยชาเปตุ  วา  ปยุตฺตานิ  ปสฺสิตุ  วา  เนว 
ภิกฺขูน  น  ภิกฺขุนีน วฏฏติ ฯ  (๔)  มาลาทีสุ  มาลาติ  ยงฺกิ ฺจิ 
ปุปฺผ ฯ คนฺธนฺติ ยงฺกิ ฺจิ คนฺธชาต ฯ วิเลปนนฺติ  ฉวิราค- 
กรณ ฯ  ตตฺถ  ปลนฺธนฺโต  ธาเรติ  นาม  อูนฏาน  ปเูรนฺโต 
มณฺเฑติ  นาม  คนฺธวเสน  ฉวิราควเสน  จ  สาทิยนฺโต 
วิภูเสติ  นาม ฯ  าน  วุจฺจติ  การณ ฯ  ตสฺมา  ยาย  ทุสฺสีลฺย- 
เจตนาย  ตานิ  มาลาธารณาทีนิ  มหาชโน  กโรติ  ตโต 
ปฏิวิรโตติ  อตฺโถ ฯ  อุจฺจาสยน  วุจฺจติ  ปมาณาติกฺกนฺต ฯ 
# ๑. ม. มชฺฌนฺตหิกโต ฯ  ๒. ม. อนฺโตมชฺฌนฺหิเก ฯ 
# ๓. ส.ี รตฺติโภชน ฯ  ม. รตฺติยา โภชน ฯ ๔. ม. วฏฏนฺติ ฯ  
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มหาสยน อกปฺปยตฺถรณ  (๑)  ตโต  ปฏิวิรโตติ  อตฺโถ ฯ  ชาตรปูนฺติ 
สุวณฺณ ฯ  รชตนฺติ กหาปโณ  โลหมาสโก  ชตุมาสโก 
ทารุมาสโกติ  เย  โวหาร  คจฺฉนฺติ  ตสฺส(๒)  อุภยสฺสาป  
ปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต  เนว  น  อุคฺคณฺหาติ  น  อุคฺคณฺหาเปติ  
น อุปนิกฺขิตฺต สาทิยตีติ อตฺโถ ฯ  
        อามกธ ฺปฏิคฺคหณาติ   สาลิวีหิยวโคธุมกงฺคุวรกกุทฺรูสก- 
สงฺขาตสฺส   สตฺตวิธสฺสาป  อามกธ ฺสฺส  ปฏิคฺคหณา ฯ  น 
เกวล ฺจ  เอเตส  ปฏิคฺคหณเมว  อามสนมฺป  ภิกฺขูน  น 
วฏฏติเยว ฯ  อามกมสปฏิคฺคหณาติ  เอตฺถ  ปน  อ ฺตฺร อุทฺทิสฺส  
อนุ ฺาตา  อามกมจฺฉมสาน  ปฏิคฺคหณเมว  ภิกฺขูน  น 
วฏฏติ  โน อามสน ฯ  อิตฺถีกุมารีปฏิคฺคหณาติ  เอตฺถ  อิตฺถีติ 
ปุริสนฺตรคตา อิตรา กุมาริกา นาม  ตาส  ปฏิคฺคหณมฺป 
อามสนมฺป  อกปฺปยเมว ฯ  ทาสีทาสปฏิคฺคหณาติ  เอตฺถ  ทาสี- 
ทาสวเสเนว  เตส  ปฏิคฺคหณ  น  วฏฏติ ฯ  กปฺปยการก  ทมฺม ิ 
อารามิก  ทมฺมีติ  เอว  วุตฺเต ปน วฏฏติ ฯ อเชฬกาทสีุป 
เขตฺตวตฺถุปริโยสาเนสุ กปฺปยากปฺปยนโย  วินยวเสน  อุปปริก-ฺ 
 ฺขิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  เขตฺต  นาม  ยสฺมึ ปุพฺพณฺณ  รูหติ ฯ 
วตฺถุ  นาม  ยสฺมึ  อปรณฺณ  รูหติ ฯ  ยตฺถ  วา  อุภย (๓) รูหติ 
ต  เขตฺต ฯ ตทตฺถาย กตภูมิภาโค (๔) วตฺถุ ฯ เขตฺตวตฺถุสีเสน 
# ๑. ม. อกปปฺยสนฺถต ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. อุภยมฺป ฯ  ๔. ม. อกตภูมิภาโค ฯ  
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เจตฺถ วาปตฬากาทีนิป สงฺคหิตาเนว ฯ  
        ทูเตยฺย  วุจฺจติ  ทูตกมฺม  คิหีน  ปหิต  ปณฺณ  วา  สาสน 
วา  คเหตฺวา ตตฺถ  ตตฺถ  คมน ฯ  ปหณิคมน  วุจฺจติ  ปรฆร  (๑) 
เปสิตสฺส  ขุทฺทกคมน ฯ อนุโยโค นาม  ตทุภยกรณ ฯ  ตสฺมา 
ทูเตยฺยปหิณคมนาน  อนุโยโคติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  (๒) 
กยวิกฺกยาติ  กยา  จ  วิกกฺยา  จ ฯ  ตุลากูฏาทีสุ กูฏนฺติ 
ว ฺจน ฯ ตตฺถ  ตุลากูฏ  ตาว(๓) รูปกูฏ  องฺคกูฏ  คหณกูฏ 
ปฏิจฺฉนฺนกูฏนฺติ  จตุพฺพิธ โหติ ฯ  ตตฺถ  รูปกฏู  นาม  เทฺว 
ตุลา  สมานร(ู๔)ปา  กตฺวา  คณฺหนฺโต  มหติยา  คณฺหาติ  ททนฺโต 
ขุทฺทิกาย  เทติ ฯ  องฺคกูฏ  นาม  คณฺหนฺโต  ปจฺฉาภาเค  
หตฺเถน  ตุล  อกฺกมติ  ททนฺโต  ปุพฺพภาเค ฯ  คหณกูฏ  นาม  
คณฺหนฺโต  มูเล  รชชฺุ  คณฺหาติ  ททนฺโต  อคฺเค ฯ  ปฏิจฺฉนฺนกูฏ  
นาม  ตุล  สสุิร  กตฺวา อนฺโต อโยจุณฺณ(๕) ปกฺขิปตฺวา  ว 
คณฺหนฺโต ต ปจฺฉาภาเค กโรติ ททนฺโต อคฺคภาเค ฯ  
        กโส  วุจฺจติ  สุวณฺณปาติ  ตาย  ว ฺจน  กสกูฏ ฯ  กถ 
เอก  สุวณฺณปาตึ กตฺวา  อ ฺา  เทฺว  ติสฺโส  โลหปาติโย  
สุวณฺณวณฺณา  กโรนฺติ  ตโต  ชนปท  คนฺตฺวา  กิ ฺจิเทว 
อฑฺฒกุล  ปวิสิตฺวา  สุวณฺณภาชนานิ  กิณถาติ  วตฺวา อคฺเฆ 
# ๑. สุมงฺคล. ๑ ฯ ฆรา ฆร ฯ  ๒. ม. ทฏพฺโพ ฯ 
# ๓. ม. นาม ฯ ๔. ม. สมรูปา ฯ ๕. ม. อยจุณฺณ ฯ  
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ปุจฺฉิเต  สมคฺฆตร  ทาตุกามา  โหนฺติ ฯ  ตโต  เตหิ กถ 
อิเมส สุวณฺณภาโว ชานิตพฺโพติ  วุตฺเต  วีมสิตฺวา  คณฺหถาติ  
สุวณฺณปาตึ  ปาสาเณ  ฆสิตฺวา สพฺพปาติโย ทตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ  
        มานกูฏ  นาม  หทยเภทสิขาเภทรชฺชุเภทวเสน  ติวิธ 
โหติ ฯ  ตตฺถ  หทยเภโท  สปฺปเตลาทิมินนกาเล  ลพฺภติ ฯ  ตานิ 
หิ  สย  (๑)  คณฺหนฺโต  เหฏา  ฉิทฺเทน  มาเนน  สณิก  อาสิ ฺจาติ 
วตฺวา  อนฺโตภาชเน  พหุ  ปคฺฆราเปตฺวา  คณฺหาติ  ททนฺโต 
ฉิทฺท  ปธาย  สีฆ  ปูเรตฺวา  เทติ ฯ  สิขาเภโท ติลตณฺฑุลา- 
ทิมินนกาเล  ลพฺภติ ฯ  ตานิ  หิ  สย (๑) คณฺหนฺโต  สณิก  สิข  
อุสฺสาเปตฺวา คณฺหาติ  ททนฺโต  เวเคน  ปูเรตฺวา  สิข  ภินฺทนฺโต (๒) 
เทติ ฯ  รชฺชุเภโท  เขตฺตวตฺถุมินนกาเล  ลพฺภติ ฯ  ล ฺจ  อลภนฺตา 
หิ  เขตฺต  อมหนฺตมฺป  มหนฺต กตฺวา มินนฺติ ฯ  
        อุกฺโกฏนาทีสุ  อุกฺโกฏนนฺติ  อสฺสามิเก  สามิเก  กาตุ 
ล ฺจคฺคหณ ฯ ว ฺจนนฺติ  เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ  ปเรส  ว ฺจน ฯ 
ตตฺริทเมก  วตฺถุ เอโก กริ ลุทฺทโก  มิค ฺจ  มิคโปตก ฺจ 
คเหตฺวา  อาคจฺฉติ  ตเมโก  ธุตฺโต  ก ึ โภ  มโิค  อคฺฆติ 
กึ  มิคโปตโกติ  อาห ฯ  มิโค  เทฺว  กหาปเณ  มิคโปตโก  เอกนฺติ  
จ  วุตฺเต  กหาปณ  ทตฺวา  มิคโปตก  คเหตฺวา  โถก  คนฺตฺวา 
นิวตฺโต  น  เม  โภ  มิคโปตเกน  อตฺโถ  มิค  เม  เทหีติ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ฉินฺทนฺโต ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 144 

        *เลมที่ 48  ปุคฺคลป ฺตฺติปฺปกรณวณฺณนา หนา  144 
 
อาห ฯ  เตนหิ  เทฺว  กหาปเณ  เทหีติ ฯ  โส  อาห  นนุ 
เต  โภ  มยา  ปม  เอโก  กหาปโณ  ทนิฺโนติ ฯ  
อิมมฺป  (๑)  มิคโปตก  คณฺห  เอว  โส  จ  กหาปโณ  อย ฺจ  
กหาปณคฺฆนโก  มิคโปตโกติ  เทฺว  กหาปณา  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ 
โส  การณ  วทตีติ  สลฺลกฺเขตฺวา มิคโปตก คเหตฺวา มิค 
อทาสีติ ฯ  
        นิกตีติ  โยควเสน  วา  มายาวเสน  วา  อปามงฺค 
ปามงฺคนฺติ  อมณึ  มณีติ  อสุวณฺณ  สุวณฺณนฺติ  กตฺวา  
ปฏิรูปเกน  ว ฺจน ฯ  สาวิโยโคติ(๒) กฏุิลโยโค เอเตสเยว 
อุกฺโกฏนาทนีเมต  นาม ฯ  ตสฺมา  อุกโฺกฏนสาจิโยโค  ว ฺจน- 
สาจิโยโค  นกิติสาจิโยโคติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  (๓)  เกจิ 
อ ฺ ทสฺเสตฺวา อ ฺสฺส ปริวตฺตน สาจิโยโคติ วทนฺติ ต 
ปน ว ฺจเนเนว สงฺคหิต ฯ  
        เฉทนาทีสุ  เฉทนนฺติ  หตฺถจฺเฉทนาทิ ฯ  วโธติ  มารณ ฯ 
พนฺโธติ  รชชฺุพนฺธนาทีหิ  พนฺธน ฯ  วิปราโมโสติ  หิม- 
วิปราโมโส  คุมฺพวิปราโมโสติ ทุวิโธ ฯ ย ฺหิ หิมปาตสมเย 
หิเมน  ปฏิจฺฉนฺนา  หุตฺวา  มคฺคปฏิปนฺน  ชน  มุสนฺติ  อย 
หิมวิปราโมโส ฯ  ย  คุมพฺาทีหิ  ปฏิจฺฉนฺนา  มุสนฺติ  อย  คุมฺพ- 
วิปราโมโส ฯ อาโลโป  วุจฺจติ  คามนิคมาทีน  วิโลปกรณ ฯ 
# ๑. ม. อิทมปฺ ฯ  ๒. ม. สาจิโยโค ฯ เอวมุปริป ฯ 
# ๓. ม. ทฏพฺโพ ฯ  
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สหสากาโรติ  สาหสกิริยา(๑)  เคห  ปวิสิตฺวา  มนุสฺสาน  อุเร  สตฺถ 
เปตฺวา  อิจฺฉิตภณฺฑคฺคหณ ฯ  เอวเมตสฺมา เฉทนาทิสหสาการา (๒) 
ปฏิวิรโต โหติ ฯ  
        โส  สนตฺุฏโ  โหตีติ  โส  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  ทฺวาทสวิเธน  
อิตรีตรปจฺจยสนฺโตเสน  สมนฺนาคโต  โหติ ฯ  กายปริหาริเกนาติ  
กายปริหรณมตฺตเกน ฯ  กุจฺฉิปริหาริเกนาติ  กุจฺฉิปริหรณมตฺตเกน ฯ  
สมาทาเยว  ปกฺกมตีติ  อฏวิธ ภิกฺขุ  ปริกฺขารมตฺตก  สพฺพ  
คเหตฺวาว  กายปฏิพทฺธ  กตฺวาว  คจฺฉติ  มม วิหาโร 
ปริเวณ  อุปฏากาติ  (๓)  สงฺโค  วา  พนฺโธ  วา  น  โหติ ฯ 
โส ชยิา  มุตฺตสโร  วิย  ยถูา  ปกฺกนโฺต  มตฺตหตฺถี  วิย 
อิจฺฉิติจฺฉิต เสนาสน วนสณฺฑ รุกฺขมูล  วนปถ  ปพฺภาร (๔) 
ปริภุ ฺชนฺโต  เอโก  ติฏติ  เอโก  นิสทีติ สพฺพิริยาปเถสุ 
เอโกว อทุติโย ฯ  
                จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ  
                สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรน  
                ปริสฺสยาน สหิตา อฉมฺภี  
                เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ (๕)  
เอว วณฺณิตขคฺควิสาณกปฺปต อาปชฺชติ ฯ  
# ๑. ม. สาหสิกกิริยา ฯ  ๒. ม. เฉทน ฯ เป ฯ สหสาการา ฯ 
# ๓. ม. อุปฏาโกติ ฯ ๔. ม. วนปตฺถ ปพฺภาร ฯ 
# ๕. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๖/๓๓๓ ฯ  
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        อิทานิ  ตมตฺถ  อุปมาย  สาเธนฺโต  เสยฺยถาปติอาทิมาห ฯ 
ตตฺถ  ปกฺขี  สกุโณติ  ปกขฺยุตฺโต  สกุโณ ฯ  เฑตีติ  อุปฺปตติ ฯ 
อยมฺปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  สกุณา  นาม  อสุกสฺมึ  ปเทเส  รุกโฺข  
ปริปกฺกผโลติ  ตฺวา  นานาทิสาหิ  อาคนฺตฺวา  นขปกฺข- 
ตุณฺฑาทีหิ  ตสฺส  ผลานิ  วิชฺฌนฺตา  วิธุนนฺตา  (๑)  ขาทนฺติ ฯ 
อิท  อชชฺตนาย  อิท  สฺวาตนาย  ภวิสฺสตีติ  เตส  น  โหติ ฯ 
ผเล  ปน  ขีเณ  เนว  รุกฺขสฺส  อารกฺข  เปนฺติ ฯ  น 
ตตฺถ  ปตฺต  วา  นข  วา  ตุณฺฑ  วา เปนฺติ ฯ  อถ 
โข  ตสฺมึ  รุกเฺข  อนเปกฺขา(๓)  หุตฺวา  โย  ย  ทิสาภาค 
อิจฺฉติ โส เตน  สปตฺตภาโรว  อุปฺปติตฺวา  คจฺฉติ ฯ เอวเมว 
อย ภิกฺขุ นิสสฺงฺโค นิรเปกฺโขเยว ปกฺกมติ ฯ  เตน  วุตฺต  
สมาทาเยว  ปกฺกมตีติ ฯ อริเยนาติ นิทฺโทเสน ฯ อชฺฌตฺตนฺติ 
สเก อตฺตภาเว ฯ อนวชฺชสุขนฺติ นิทฺโทสสุข ฯ  
        โส  จกขฺุนา  รูป  ทสิฺวาติ  โส  อิมินา  อริเยน  สีลกฺขนฺเธน  
สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  จกฺขุวิ ฺาเณน  รูป  ปสฺสิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
เสสปเทสุป  ย วตฺตพฺพ  สิยา  (๔)  ต  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตเมว ฯ 
อพฺยาเสกสุขนฺติ  กิเลเสหิ อนวสิตฺตสุข ฯ  อวิกิณฺณสุขนฺติป  วุตฺต ฯ 
อินฺทฺริยสวรสุข ฺหิ  ทิฏาทีสุ ทิฏมตฺตาทิวเสน  ปวตฺตตาย 
อวิกิณฺณ โหติ ฯ  
# ๑. ส.ี วิตุทนฺตา ฯ  ๒. ม. ปตฺต ฯ  ๓. ม. อนเปกฺโข ฯ 
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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        โส  อภิกฺกนฺเต  ปฏกิฺกนฺเตติ  โส  มนจฺฉฏาน  อินฺทฺริยาน 
สวเรน  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อิเมสุ  อภิกฺกนฺตปฏิกกฺนฺตาทีสุ  สตฺตสุ 
าเนสุ สติสมฺปช ฺวเสน  สมฺปชานการี  โหติ ฯ  ตตฺถ  ย 
วตฺตพฺพ  สิยา  ต  ฌานวิภงฺเค วุตฺตเมว ฯ  
        โส  อิมนิา  จาติอาทินา  กึ  ทสฺเสติ  อร ฺวาสสฺส 
ปจฺจยสมฺปตฺตึ  ทสฺเสติ ฯ  ยสฺส  หิ  อิเม  จตฺตาโร  ปจฺจยา 
นตฺถิ  ตสฺส  อร ฺวาโส  น อิชฌฺติ ฯ ติรจฺฉานคเตหิ  
วา  วนจรเกหิ  วา  สทฺธ ึ วตฺตพฺพต  อาปชฺชติ ฯ  อร ฺเ  
อธิวตฺถา เทวตา  กึ  เอวรปูสฺส  ปาปภิกฺขุโน  อร ฺวาเสนาติ  
เภรวสทฺท  สาเวนฺติ  หตฺเถหิ  สีส  ปรามสิตฺวา  (๑)  ปลายนาการ 
กโรนฺติ ฯ  อสุโก  นาม ภิกฺขุ อร ฺ ปวิสิตฺวา  อิท ฺจิท ฺจ 
ปาปกมฺม  อกาสีติ  อยโส  ปตฺถรติ ฯ  ยสฺส  ปเนเต จตฺตาโร 
ปจฺจยา  อตฺถิ  ตสฺส  อร ฺวาโส  อิชฌฺติ ฯ  โส  ห ิ อตฺตโน 
สีล  ปจฺจเวกฺขนฺโต  กิ ฺจิ  กาฬก  วา  ติลก  วา  อปสฺสนฺโต 
ปตึ  อุปฺปาเทตฺวา  ต ขยโต  วยโต  สมปฺสฺสนฺโต  (๒)  อริยภูม ึ
โอกฺกมติ ฯ  อร ฺเ  อธิวตฺถา  เทวตา  อตฺตมนา  วณฺณ 
ภาสนฺติ ฯ  อิติสฺส  อุทเก  ปกฺขิตฺตเตลพินฺทุ วิย ยโส วิตฺถาริโต 
โหติ ฯ  วิวิตฺตนฺติอาทีนิ  เหฏา  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  โส  เอว  สมาหิเต 
จิตฺเต ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค  สตฺเต  ปชานาตีติ  เอตฺตเก  าเน 
# ๑. ม. ปหรตฺิวา ฯ  ๒. ม. สมฺมสนฺโต ฯ  
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ย  วตฺตพฺพ  สิยา  ต  สพฺพ วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตเมว ฯ  
        ตติยวิชชฺาย  โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเตติ  วิปสฺสนาปาทก  
จตุตฺถชฺฌานจิตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  อาสวาน  ขยาณายาติ  อรหตฺต- 
มคฺคาณตฺถาย ฯ อรหตฺตมคฺโค  หิ  อาสววินาสนโก(๑)  อาสวาน 
ขโยติ  วุจฺจติ  ตตฺร  เจต  าณ  ตตฺถ ปริยาปนฺนตฺตาติ(๒) ฯ 
จิตฺต อภินินฺนาเมตีติ วิปสฺสนาจิตฺต อภินีหรติ ฯ โส อิท 
ทุกฺขนฺติ  เอวมาทีสุ  เอตฺตก  ทุกฺข  น  อิโต ภิยฺโยติ สพฺพมฺป 
ทุกฺขสจฺจ สรสลกฺขณปฏิเวเธน  ยถาภูต  ปชานาติ  ปฏิวิชฺฌติ ฯ  
ตสฺส  จ  ทุกขฺสฺส นิพฺพตฺติก ตณฺห  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  
ตทุภยมฺป  ย  าน  ปตฺวา  นิรุชฌฺติ  ต  เตส อปฺปวตฺตึ 
นิพฺพาน  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  ตสฺส  จ  สมฺปาปก  อริยมคฺค  
อย ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ  สรสลกฺขณปฏิเวเธน  ยถาภูต  
ปชานาติ  ปฏิวิชฺฌตีติ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        เอว  สรปูโต  สจฺจานิ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  กิเลสวเสน 
ปริยายโต  ทสฺเสนฺโต  อิเม  อาสวาติอาทิมาห ฯ  ตสฺส  เอว  
ชานโต  เอว  ปสฺสโตติ ตสฺส เอว ชานนฺตสฺส  เอว  
ปสฺสนฺตสฺส  สห  วิปสฺสนาย  โกฏิปฺปตฺตมตฺถ  กเถติ ฯ  (๓)  กามา- 
สวาติ  กามาสวโต ฯ วิมุจฺจตีติ อิมินา มคฺคกฺขณ ทสฺเสติ ฯ 
# ๑. ม. อาสวาน วินาสนโต ฯ ๒. ม. ตปฺปริยาปนฺนตฺตาติ ฯ 
# ๓. ม. โกฏปิฺปตฺต มคฺค กเถติ ฯ  
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วิมุตฺตสฺมินฺติ อิมินา ผลกขฺณ ทสฺเสติ ฯ  มคฺคกฺขเณ  หิ  จิตฺต 
วิมุจฺจติ ผลกฺขเณ วิมุตฺต โหติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ  าณนฺติ 
อิมินา  ปจฺจเวกฺขณาณ  ทสฺเสติ ฯ  ขีณา ชาตีติอาทีหิ ตสฺส 
ภูมึ ฯ  เตน  หิ  าเณน  โส  ปจฺจเวกฺขนฺโต  ขีณา  ชาตีติอาทีนิ 
ปชานาติ ฯ  วุสิตนฺติ  วุฏ ปริวุฏ กต จริต นิฏ ิตนฺติ 
อตฺโถ ฯ พฺรหฺมจริยนฺติ มคฺคพฺรหฺมจริย ฯ ปถุุชชฺนกลฺยาณเกน 
หิ สทฺธึ สตฺต เสกฺขา พฺรหฺมจริยวาส วสนฺติ นาม ขีณาสโว 
วุฏวาโส ฯ  ตสฺมา  โส  อตฺตโน  พฺรหฺมจริยวาส  ปจฺจเวกฺขนฺโต  
วุสิต พฺรหฺมจริยนฺติ  ปชานาติ ฯ  กต  กรณียนฺติ  จตูสุ สจฺเจสุ 
จตูหิ มคฺเคหิ ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาวเสน  โสฬส- 
วิธมฺป  กิจฺจ  นิฏาปตนฺติ  อตฺโถ ฯ ปถุุชชฺนกลฺยาณกาทโย 
หิ  ต  กิจฺจ  กโรนฺติ  ขีณาสโว  กตกรณีโย ฯ  ตสฺมา  โส 
อตฺตโน  กรณีย  ปจฺจเวกฺขนฺโต  กต  กรณียนฺติ  ปชานาติ ฯ 
นาปร  อิตฺถตฺตายาติ อิทานิ ปุน  อิตฺถภาวาย  เอว  โสฬสกิจฺจ- 
ภาวาย กิเลสกฺขยาย วา อปร (๑) มคฺคภาวนากิจฺจ  นตฺถีติ 
ปชานาติ ฯ  
        สราคาทีสุ  อปฺปหีโนติ  วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน  วา 
ตทงฺคปฺปหาเนน  วา สมุจฺเฉทปฺปหาเนน วา อปฺปหีโน ฯ  
        ลาภี  โหตีติอาทีสุ  ลาภีติ  ลาภวา  ปฏลิภิตฺวา   ิโต ฯ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺสาติ  นิยกชฌฺตฺตสงฺขาเต  อตฺตโน  จิตฺเต 
อุปฺปนฺนสฺส  เจโตสมถสฺส ฯ อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนายาติ   อธิ- 
ป ฺาสงฺขาตาย  ขนฺธธมฺเมสุ  อนิจฺจาทิวเสน ปวตฺตาย 
วิปสฺสนาย ฯ  รูปสหคตานนฺติ  รูปนิมตฺิตารมฺมณาน  รูปาวจร- 
สมาปตฺตีน ฯ อรูปสหคตานนฺติ  น  รูปนิมิตฺตารมฺมณาน  อรปู- 
สมาปตฺตีน ฯ  เอตฺถ  จ  ปโม อฏสมาปตฺติลาภี   ปุถชฺุชโน 
ทุติโย   สุกฺขวิปสฺสกอริยสาวโก  ตติโย อฏสมาปตฺติลาภี 
อริยสาวโก จตุตฺโถ โลกยิปุถุชชฺโนติ (๑) เวทิตพฺโพ ฯ  
        อนุโสตคามีอาทีสุ  อนุโสตคามีติ  วฏฏโสต  อนุคโต 
วฏฏโสเต  นมิุคฺโค  ปุถชุชฺโน  เวทิตพฺโพ ฯ  ปฏโิสตคามีติ 
ปฏิโสตคมโน  อนุโสต  อคนฺตฺวา ปฏิโสต  คจฺฉนฺตสฺเสต  
อธิวจน ฯ  ปาป ฺจ  กมฺม  น  กโรตีติ  ป ฺตฺตึ วีติกฺกนฺโต  (๒) 
น  กโรติ ฯ  สหาป  ทุกฺเขน สหาป โทมนสฺเสนาติ กิเลส- 
ปริยุฏาเน สติ  อุปฺปนฺเนน  ทุกฺขโทมนสฺเสน  สทฺธิมฺป ฯ 
ปริปุณฺณนฺติ  ติสฺสนฺน  สกิฺขาน เอกายป  อนูน ฯ  ปริสุทฺธนฺติ 
นิรุปกฺกิเลส ฯ พฺรหฺมจริยนฺติ เสฏจริย ฯ อิมินา วาเรน 
โสตาปนฺนสกทาคามิโน  กถิตา ฯ  กิมปฺเนเต  รุทนฺตา  พฺรหฺมจริย 
จรนฺตีติ อาม  กิเลสโรทเนน  รุทนฺตา  จรนฺติ  นาม ฯ 
สีลสมฺปนฺโน  ปถุุชชฺนภิกขฺุป เอตฺเถว สงฺคหิโต ฯ  
# ๑. ม. โลกยิมหาชโน ฯ  ๒. ม. ป ฺตฺต วีติกฺกมนฺโต ฯ  
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         ิตตฺโตติ   ิตสภาโว ฯ  อนาคามี  หิ  กามราคพฺยาปาเทหิ 
อกมฺปนียจิตฺตตาย  จ  ตมฺหา  โลกา  อนาวตฺติธมฺมตาย  จ 
 ิตสภาโว  นาม ฯ  ติณฺโณติ  ตณฺหาโสต  โอติณฺโณ ฯ  (๑) ปารคโตติ (๒) 
นิพฺพานปาร คโต ฯ ถเล ติฏตีติ อรหตฺตผลสมาปตฺติถเล  
ติฏติ ฯ เจโตวิมุตฺตินฺติ ผลสมาธึ ฯ ป ฺาวิมุตฺตินฺติ ผลาณ ฯ 
อย วุจฺจตีติ อย ขีณาสโว  ติณฺโณ  ปารงฺคโต  ถเล  ติฏติ   
พฺราหฺมโณติ  วุจฺจติ ฯ  พาหิตปาปตาย หิ เอส พฺราหฺมโณ 
นาม ฯ  
        อปฺปสสฺุตาทีสุ  อปฺปก  สุต  โหตีติ  นวงฺเค  สตฺถุสาสเน 
กิ ฺจิเทว โถก  สุต  โหติ ฯ  น  อตฺถม ฺาย  น  ธมฺมม ฺาย 
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  โหตีติ  อฏกถ ฺจ  ปาลิ ฺจ ชานิตฺวา 
โลกุตฺตรธมฺมสฺส อนุรูปธมฺม ปุพฺพภาคปฏิปท ปฏิปนฺโน น 
โหติ (๓) ฯ อิมินา นเยน สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        สมณมจลาทีสุ  สมณมจโลติ  สมณอจโล  มกาโร 
ปทสนฺธิกโร  นิจฺจลสมโณ  ถริสมโณติ  อตฺโถ ฯ  อย  วุจฺจตีติ 
อย  โสตาปนฺโน  สาสเน  มลูชาตาย  สทฺธาย  ปติฏ ิตตฺตา  
สมณมจโลติ  วุจฺจติ ฯ  สกทาคามี  ปน  รชฺชนกิเลสสฺส  อตฺถิตาย  
สมณปทุโมติ  วุตฺโต ฯ  รตฺตฏโ  ห ิอิธ ปทุมฏโ นามาติ 
วุตฺต ฯ  อนาคามี  กามราคสงฺขาตสฺส  รชชฺนกิเลสสฺส  นตฺถิตาย  
# ๑. ม. อุตฺติณฺโณ ฯ  ๒. ม. ปารงฺคโตติ ฯ  ๓. ม. อิติสทฺโท 
# น ทิสฺสติ ฯ  
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สมณปุณฺฑรีโกติ วุตฺโต ฯ  ปณฺฑรฏโ  หิ  อิธ  ปุณฺฑรีกฏโ 
นามาติ  วุตฺต ฯ  ขีณาสโว  จ ถทฺธภาวกราน  กิเลสาน  อภาเวน 
สมเณสุ  สมณสุขุมาโล  นามาติ  วุตฺโต ฯ  อปฺปทกฺุขฏเนาป 
เจส สมณสุขุมาโลเยวาติ ฯ  
                จตุกฺกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ป ฺจกนิทฺเทสวณฺณนา  
        ป ฺจเก  ตตฺราติ  เตสุ  อารภติ  จ  วิปฺปฏิสารี 
จ  โหตีติอาทินา  นเยน  เหฏา  อุทฺทิฏปุคฺคเลสุ ฯ  ยฺวายนฺติ 
โย  อย ฯ  อารภตีติ  เอตฺถ อารมฺภสทฺโท   กมฺมกิริยาหึสน- 
วิริยโกปนาปตฺติวีติกฺกเมสุ   วตฺตติ ฯ   ตถา เหส  ยงฺกิ ฺจิ  ทุกฺข 
สมฺโภติ  สพฺพ  อารมฺภปจฺจยาติ  (๑)  กมฺเม  อาคโต มหาย ฺา  
มหารมฺภา น เต โหนฺติ มหปฺผลาติ (๒) กิริยาย ฯ สมณ โคตม 
อุทฺทิสฺส ปาณ  อารภนฺตีติ  (๓)  หึสเน  อารพฺภถ นิกฺกมถ  ยุ ฺชถ 
พุทฺธสาสเนติ  วิริเย  (๔)  พีชคามภูตคามสมารมฺภา  ปฏิวิรโต  โหตีติ (๕) 
วิโกปเน อารภติ จ  วิปฺปฏสิารี จ โหตีติ (๖) อยมฺปน อาปตฺติวีติกฺกเม 
อาคโต ตสฺมา อาปตฺติวีติกฺกมวเสน อารภติ เจว ตปฺปจฺจยา 
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๐/๔๗๘ ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๙/๕๔ ฯ 
# ๓. ม. ม. ๑๓/๕๖-๕๗/๔๘ ฯ  ๔. ส. ส. ๑๕/๖๑๗/๒๓๐ ฯ 
# ๕. ท.ี ส.ี ๙/๕/๖ ฯ  ม. ม.ู ๑๒/๓๓๓/๓๔๓ ฯ 
# ๖. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๔๒/๑๘๕ ฯ  
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วิปฺปฏิสารี จ โหตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ  
        (๑)เจโตวิมุตฺตินฺติ  ผลสมาธึ ฯ  ป ฺาวิมุตฺตินฺติ  ผลาณ ฯ  (๑) 
ยถาภูต นปฺปชานาตีติ  อนธิคตตฺตา  ยถาสภาวโต  นปฺปชานาติ ฯ 
ยตฺถสฺสาติ  ยสฺมึ  อสฺส  ย  าน  ปตฺวา  เอตสฺส  ปคฺุคลสฺส  
อุปฺปนฺนา  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  อปริเสสา  นิรุชฌฺนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  กิมปฺน ปตฺวา เต นิรุชฌฺนฺตีติ ฯ อรหตฺตมคฺค ฯ 
ผลปฺปตฺตสฺส ปน  นิรุทฺธา  นาม  โหนติฺ ฯ  เอว  สนฺเตป 
อิธ  มคฺคกิจฺจวเสน  ผลเมว วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อารมฺภชาติ 
อาปตฺติวีติกฺกมสมฺภวา ฯ วิปฺปฏิสารชาติ วิปฺปฏิสารโต ชาตา ฯ 
ปวฑฺฒนฺตีติ  ปุนปฺปุน  อุปฺปชฺชเนน  วฑฺฒนฺติ ฯ  สาธูติ อายาจน- 
สาธุ ฯ อิท วุตฺต โหติ ยาว  อปรทฺธ ฺจ  วต  อายสฺมตา 
เอว  สนฺเตป  มย  อายสฺมนฺต ยาจาม  เทเสตพฺพยุตฺตกสฺส 
เทสนาย  วุฏาตพฺพยุตฺตกสฺส  วุฏาเนน  อาวิกาตพฺพยุตฺตกสฺส 
อาวิกิริยาย  อารมฺภเช  อาสเว  ปหาย  สุทฺธนฺเต  ิตภาว- 
ปจฺจเวกฺขเณน  วิปฺปฏิสารเช  อาสเว ปฏิวิโนเทตฺวา นีหริตฺวา 
วิปสฺสนาจิตฺต ฺเจว วิปสฺสนาป ฺ ฺจ ภาเวตูติ ฯ  อมุนา  
ป ฺจเมน  ปุคฺคเลนาติ  เอเตน  ป ฺจเมน  ขีณาสวปุคฺคเลน ฯ  
สมสโม  ภวิสฺสตีติ  โลกตฺุตรคุเณหิ  สมภาเวเนว  สโม  ภวิสฺสตีติ 
เอว  ขีณาสเวน โอวทิตพฺโพติ อตฺโถ ฯ  
# ๑. ม. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ  
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        อารภติ  น  วิปฺปฏิสารี  โหตีติ  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  
ตมฺปน  เทเสตุ  สภาคปุคฺคล  ปริเยสติ  ตสฺมา  น  วิปฺปฏิสารี  
โหติ ฯ  องฺคุตฺตรฏกถายมฺปน วุฏ ิตตฺตา น วิปฺปฏิสารี โหตีติ 
วุตฺต ฯ น อารภติ วิปฺปฏสิารี โหตีติ อาปตฺตึ นาปชฺชติ 
วินยป ฺตฺติยมฺปน  อโกวิทตฺตา  อนาปตฺติย  อาปตฺติส ฺ ี 
หุตฺวา วิปฺปฏิสารี  โหติ ฯ  องฺคุตฺตรฏกถายมฺปน  สกึ อาปตฺตึ 
อาปชฺชิตฺวา ตโต วุฏาย ปจฺฉา  กิ ฺจาป  นาปชชฺติ 
วิปฺปฏิสารมฺปน  วิโนเทตุ  น  สกฺโกตีติ  วุตฺต ฯ น  อารภติ 
น  วิปฺปฏิสารี  โหตีติ  เนว  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ น วิปฺปฏิสารี 
โหติ ฯ กตโม  ปเนส  ปคฺุคโลติ ฯ  โอสฺสฏวิริยปุคฺคโล ฯ  
โส หิ กิมฺเม อิมสฺมึ พุทฺธกาเล ปรินิพฺพาเนน   อนาคเต  
เมตฺเตยฺยสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ วิสุทฺธสีโลป 
ปฏิปตฺตึ  น  ปูเรติ ฯ  โสป  กิมตฺถ  อายสฺมา  ปมตฺโต  วิหรติ 
ปุถุชชฺนสฺส  นาม  คติ  อนิพทฺธา  อายสฺมา  หิ  เมตฺเตยฺย- 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สมฺมุขีภาว  ลเภยฺยาป  น  ลเภยฺยาปติ 
อรหตฺตตฺถาย  วิปสฺสน  ภาเวหีติ โอวทิตพฺโพว ฯ เสส สพฺพตฺถ 
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        ทตฺวา  อวชานาตีติอาทีสุ  เอโก  ภิกฺขุ  มหาปุ ฺโ 
จตุปจฺจยลาภี  โหติ  โส  จีวราทีนิ  ลภิตฺวา อ ฺ อปฺปปุ ฺ 
อาปุจฺฉติ ฯ โสป ตสฺมึ ปุนปฺปุน อาปุจฺฉนฺเตป  คณฺหาติเยว ฯ   
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อถสฺส  อิตโร  โถก  กุปโต  หุตฺวา  มงฺกุภาว อุปฺปาเทตุกาโม 
วทติ  อย  อตฺตโน  ธมฺมตาย  จีวราทีนิ  น  ลภติ  อเมฺห  
นิสฺสาย  ลภตีติ ฯ  เอว  ปคฺุคโล  ทตฺวา  อวชานาติ  นาม ฯ 
เอโก  ปน  เอเกน  สทฺธึ  เทฺว  ตีณิ  วสสฺานิ  วสนฺโต  ปุพฺเพ 
ต  ปุคฺคล  ครุ  กตฺวา  ปจฺฉา คจฺฉนฺเต  กาเล 
จิตฺตีการ  น  กโรติ  อาสนาป  น  วุฏาติ  อุปฏานมฺป 
น คจฺฉติ ฯ เอว ปุคฺคโล สวาเสน อวชานาติ นาม ฯ  
        อาเธยฺยมุโขติ  อาทิโต  เธยฺยมุโข  ปมวจนสฺมึเยว  ปต- 
มุโขติ  อตฺโถ ฯ  อธิมุจฺจิตา  โหตีติ  สทฺธาตา  โหติ ฯ  ตตฺราย  
นโย เอโก  ปคฺุคโล สารุปปฺเยว ภิกฺขุ  อสารุปฺโป  เอโสติ  
กเถติ  ต  สุตฺวา  เอส นิฏ คจฺฉติ ฯ ปุน อ ฺเน 
สภาเคน  ภิกฺขุนา  สารุปฺโป  อยนฺติ  วุตฺโตป  (๑)  ตสฺส  วจน 
น  คณฺหาติ ฯ อสุเกน  นาม  อสารุปฺโป  อยนฺติ  อมฺหาก  
กถิตนฺติ  ปรุมิภิกฺขุโนว  กถ คณฺหาติ ฯ  อปโรปสสฺ  ทุสฺสลี 
สีลวาติ  กเถติ  ตสฺส  วจน  สทฺทหิตฺวา  ปุน อ ฺเน  
อสารุปฺโป  เอส  ภิกฺขุ  นาย  ตุมฺหาก สนฺติก อุปสงฺกมิตุ 
ยุตฺโตติ วุตฺโตป  ตสฺส  วจน  อคฺคเหตฺวา  ปุริมสฺเสว  กถ 
คณฺหาติ ฯ  อปโร  วณฺณมฺป กถิต  คณฺหาติ  อวณฺณมฺป  กถิต  
คณฺหาติเยว  อยมฺป  อาเธยฺยมุโขเยว  นาม อาธาตพฺพมุโข 
# ๑. ม. วุตฺเตป ฯ  
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ย ย สุณาติ ตตฺถ ตตฺถ ปตมุโขติ อตฺโถ ฯ  
        โลโลติ  สทฺธาทีน  อิตฺตรกาลฏ ิติกตฺตา  อสฺสทฺธิยาทีหิ 
ลุลิตภาเวน โลโล ฯ  อิตฺตรสทฺโธติ  ปริตฺตสทฺโธ  อปริปุณฺณ- 
สทฺโธ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  ปน  ปุนปปฺุน  ภชน- 
วเสน  วตฺตติ(๑) ฯ  เปม  สทฺธาเปมมฺป  เคหสิตเปมมฺป  วฏฏติ ฯ 
ปสาโท  สทธฺาปสาโทว ฯ  เอว  ปุคฺคโล  โลโล โหตีติ เอว  
อิตฺตรสทฺธาทิตาย  ปุคฺคโล  โลโล  นาม  โหติ  หลทิฺทิราโค 
วิย  ถุสราสิมฺหิ โกฏฏิตขาณุโก  วิย  อสฺสปฏ ิย  ปตกุมฺภณฺฑ 
วิย จ อนิพนฺธฏาโน มุหุตฺเตน ปสีทติ มุหุตฺเตน กุปฺปติ ฯ  
        มนฺโท   โมมูโหติ   อ ฺาณภาเวน  มนฺโท  อวิสทตาย 
โมมูโห  มหามูโฬฺหติ อตฺโถ ฯ  
        โยธาชวูีปเมสุ  โยธาชีวาติ  ยุทฺธูปชีวิโน ฯ  รชคฺคนฺติ 
หตฺถิอสฺสาทีน ปาทปฺปหารภินฺนาย  ภูมิยา  อุคฺคต  รชกฺขนฺธ ฯ 
น สนฺถมฺภตีติ สนฺถมฺภิตฺวา าตุ น  สกฺโกติ ฯ  สหติ  
รชคฺคนฺติ  รชกฺขนฺธ  ทิสวฺาป  อธิวาเสติ ฯ  ธชคฺคนฺติ หตฺถิ- 
อสฺสปฏเสุ(๒)  วา  รเถสุ  วา  อุสฺสาปตาน ธชาน อคฺค ฯ 
อสฺสาทนนฺติ (๓) หตฺถิอสฺสรถาทีน ฺเจว  พลกายสฺส  จ  อุจฺจาสทฺท 
มหาสทฺท ฯ  สมฺปหาเรติ  สมาคเต  อปฺปมตฺตเกป  ปหาเร ฯ 
ห ฺตีติ  วิห ฺติ  วิฆาต  อาปชฺชติ ฯ  พฺยาปชฺชตีติ วิปตฺตึ 
อาปชฺชติ  ปกติภาว  ปชหติ ฯ  สหติ  สมฺปหารนฺติ  เทฺว  ตโย 
# ๑. ม. สทฺธาว ภตฺติ ฯ  ๒. ม. หตฺถิอสฺสาทิปฏเสุ ฯ 
# ๓. ม. อุสฺสารณนฺติ ฯ  
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ปหาเร  ปตฺวาป  สหติ  อธิวาเสติ ฯ  ตเมว  สงฺคามสีสนฺติ  ตเยว 
ชยขนฺธาวารฏาน ฯ  อชฌฺาวสตีติ  สตฺตาหมตฺต  อภิภวิตฺวา  
อาวสติ ฯ  กกึารณา  ลทฺธปฺปหาราน ปหารชคฺคนตฺถ ฺเจว 
กตกมฺมาน   วิเสส   ตฺวา   านนฺตรทานตฺถ ฺจ  อิสฺสริย- 
สุขานุภวนตฺถ ฺจ ฯ  
        อิทานิ  ยสฺมา  สตฺถุ  โยธาชีเวหิ  กิจฺจ  นตฺถิ  อิมสฺมึ 
ปน สาสเน ตถารูเป  ป ฺจ  ปุคฺคเล  ทสฺเสตุ  อิท  โอปมฺม  
อาภต  ตสฺมา  เต  ปุคฺคเล ทสฺเสนฺโต เอวเมวนฺติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  สสีทตีติ  มิจฺฉาวิตกฺกสฺมึ วิสีทติ อนุปวิสติ ฯ น 
สกฺโกติ พฺรหฺมจรีย สนฺตาเนตุนฺติ(๑)  พฺรหฺมจริยวาส  อนุปจฺฉิชฺ- 
ชมาน  โคเปตุ  น สกโฺกติ ฯ สิกฺขาทุพฺพลฺย  อาวิกตฺวาติ 
สิกฺขาย  ทุพฺพลภาว  ปกาเสตฺวา ฯ 
        กิมสฺส  รชคฺคสฺมินฺติ กินฺตสฺส  ปคฺุคลสฺส  รชคฺคนฺนามาติ 
วทติ ฯ  อภิรปูาติ  รูปวตี(๒) ฯ  ทสฺสนียาติ ทสฺสนโยคฺคา ฯ 
ปาสาทิกาติ  ทสฺสเนเนว  จิตฺตสฺส  ปสาทาวหา ฯ ปรมายาติ 
อุตฺตมาย ฯ  วณฺณโปกฺขรตายาติ สรีรวณฺเณน เจว องฺค- 
สณฺาเนน จ ฯ  
        อูสหตีติ  อวสหติ ฯ  อุลลฺปตีติ  กเถติ ฯ  อุชชฺคฺฆตีติ  
ปาณึ  ปหริตฺวา มหาหสิต หสติ ฯ อุปผฺณฺเฑตีติ อุปฺผณฺฑนกถ(๓) 
กเถติ ฯ 
# ๑. ม. สนฺธาเรตุนฺติ ฯ  ๒. ม. อภิรูปวตี ฯ  
# ๓. ม. อุปฺปณฺเฑตีติ อุปฺปณฺฑนกถ ฯ  
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        อภินิสทีตีติ  อภิภวิตฺวา  สนฺติเก  วา  เอกาสเน  วา  
นิสีทติ ฯ  ทติุยปเทป เอเสว นโย ฯ อชฺโฌตฺถรตีติ อวตฺถรติ ฯ  
        วินิเวเตฺวา(๑)  วินิโมเจตฺวาติ  คหิตฏานโต  ตสฺส  หตฺถ  
วินิเวเตฺวา เจว โมเจตฺวา จ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        ปณฺฑปาติเกสุ  มนฺทตฺตา  โมมูหตฺตาติ  เนว  สมาทาน 
ชานาติ  น  อานิสส  อตฺตโน  ปน  มนทฺตฺตา  โมมูหตฺตา 
อ ฺาเณเนว  ปณฺฑปาติโก  โหติ ฯ  ปาปจฺโฉ  อิจฺฉาปกโตติ 
ปณฺฑปาติกสฺส  เม  สโต  อย  ปณฺฑปาติโกติ จตุปจฺจยสกฺการ 
กริสฺสนฺติ ลชฺช ีอปฺปจฺโฉติอาทีหิ จ คุเณหิ สมฺภาเวสฺสนฺตีติ 
เอว  ปาปกาย  อิจฺฉาย  ตฺวา  ตาย  ปาปจฺฉาย  อภิภูโต 
หุตฺวา  ปณฺฑปาติโก โหติ ฯ  อุมฺมาทวเสน  ปณฺฑาย  จรนฺโต 
ปน  อุมฺมาทา  จิตฺตวิกฺเขปา  ปณฺฑปาติโก นาม  โหติ ฯ  
วณฺณิตนฺติ  อิท  ปณฺฑปาติกงฺค  นาม  พุทฺเธหิ  จ  พุทฺธสาวเกหิ 
จ  วณฺณิต  ปสฏนฺติ  ปณฺฑปาติโก โหติ ฯ อปฺปจฺฉตเยว(๒) 
นิสฺสายาติอาทีสุ อิติ อปฺปจฺโฉ  ภวิสฺสามิ  อิท  เม  ปณฺฑ- 
ปาติกงฺค อปฺปจฺฉตาย สวตฺติสฺสติ อิติ สนฺตุฏโ  ภวิสฺสามิ 
อิท  เม  ปณฺฑปาติกงฺค สนฺตุฏ ิยา สวตฺติสฺสติ อิติ กิเลเส 
สลฺเลขิสฺสามิ(๓) อิท เม ปณฺฑปาติกงฺค กิเลสสลฺเลขนตฺถาย 
สวตฺติสฺสตีติ ปณฺฑปาติโก  โหติ ฯ  อิทมตฺถิตนฺติ  อิมาย 
# ๑. ม. วินิเวเตฺวา ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อปฺปจฺฉต ฯ 
# ๓. ม. สลิขิสฺสามิ ฯ  
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กลฺยาณาย  ปฏิปตฺติยา  อตฺถิกภาว อิมินา  วา  ปณฺฑปาต- 
มตฺเตน  อตฺถิกภาว  ย  ย  ลทฺธ  เตน  เตเนว  ยาปนภาว  
นิสฺสายาติ อตฺโถ ฯ อคฺโคติ เชฏโก ฯ เสสานิ ตสฺเสว 
เววจนานิ ฯ  
        ควา  ขีรนฺติ  คาวิโต  ขีร  นาม  โหติ  น  วินา  
คาวิยา ฯ  ขีรมฺหา  ทธีติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอวเมวาติ (๑) 
ยถา  เอเตสุ  ป ฺจสุ โครเสสุ สปฺปมณฺโฑ อคฺโค  เอวเมว  
อิเมสุ  ป ฺจสุ  ปณฺฑปาติเกสุ  ยฺวาย  อปฺปจฺฉตาทีนิ นิสฺสาย 
ปณฺฑปาติโก  โหติ  อย  อคฺโค  จ  เชฏโ  (๒)  จ ปาโมกฺโข 
จ อุตฺตโม จ ปวโร  จ ฯ  อิเมสุ  ปน  ป ฺจสุ  ปณฺฑปาติเกสุ  
เทฺว  ชนา  ปณฺฑปาติกา  ตโย  น  ปณฺฑปาติกา ฯ  
นามมตฺเตน  ปน  ปณฺฑปาติกาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ขลุปจฺฉา- 
ภตฺติกาทีสุป เอเสว นโย ฯ  
                ป ฺจกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. เอวเมวนฺติ ฯ  ๒. ม. เสฏโ ฯ  
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                ฉกฺกนิทฺเทสวณฺณนา  
        ฉกฺเก  ตตฺราติ  เตสุ  ฉสุ  ปุคฺคเลสุ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
เตน  ทฏพฺโพติ  โส  ปคฺุคโล  เตน  อนาจริยเกน  อตฺตนา 
อุปฺปาทิเตน  สพฺพ ฺ ุตาเณน  สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ ทฏพฺโพ ฯ  
        ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  เตนาติอาทีสุป  เตน  ปจฺเจกสมฺโพธิ- 
าเณน  โส  ปุคฺคโล  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  เตน  สาวกปารมี- 
าเณน  เต  ปุคฺคลา  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา  เตน  ทุกฺขสฺส 
อนฺตกรเณน  เต  ปุคฺคลา  อวเสสา  อรหนฺโต  เตน  อิตฺถตฺต  
อนาคมเนน  โส  ปุคฺคโล  อนาคามี  เตน  อิตฺถตฺต  อาคมเนน 
เต  ปุคฺคลา  โสตาปนฺนสกทาคามิโน ทฏพฺพาติ ฯ  
                ฉกฺกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        สตฺตกนิทฺเทสวณฺณนา  
        สตฺตเก  สกึ  นิมุคฺโคติ  เอกวาร  นิมุคฺโค ฯ 
เอกนฺตกาฬเกหีติ  เอกนฺเตเนว  กาฬเกหิ  นตฺถกิวาทอเหตุกวาท- 
อกิริยวาทสงฺขาเตหิ  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิธมฺเมหิ ฯ  เอว  ปุคฺคโลติ  อิมินา 
การเณน  ปุคฺคโล  เอกวาร  นิมุคฺโค  ตถา นิมุคฺโคว  โหติ ฯ 
เอตสฺส  หิ  ปุน  ภวโต  วุฏาน  นาม  นตฺถีติ  วทนฺติ ฯ 
มกฺขลิโคสาลาทโย   วิย   เหฏา   นรกคฺคีนเยว   อาหาโร 
โหติ ฯ   
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        สาหุ   สทฺธา  กุสเลสุ  ธมฺเมสูติ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สทฺธา 
นาม  สาธุลทฺธิกาติ  อุมฺมุชฺชติ ฯ  โส  ตาวตเกเนว  กุสเลน 
อุมฺมุชฺชติ  นาม ฯ  สาธุ หริีติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  หายติเยวาติ 
ปงฺกวาเร (๑) อาสิตฺตูทก วิย เอกนฺเตน ปริหายเตว ฯ  เอว  ปุคฺคโลติ 
เอว  สาหุ  สทฺธาติ  อิเมส  สทฺธาทีน  วเสน เอกวาร  
อุมฺมุชฺชิตฺวา  เตส  ปริหานิยา  ปุน  นมิุชฺชติเยว  เทวทตฺตาทโย 
วิย ฯ เทวทตฺโต  ห ิ อฏ  สมาปตฺติโย  ป ฺจ  จ  อภิ ฺาโย 
นิพฺพตฺเตตฺวาป  ปุน พุทฺธาน  ปฏิกณฺฏกตาย  เตหิ  คุเณหิ  
ปริหีโน  รุหริุปฺปาทกมฺม  สงฺฆเภทกมฺม ฺจ กตฺวา  กายสฺส  เภทา  
ทุติยจิตฺตวาเรน  นริเย  นพฺิพตฺติ ฯ  โกกาลิโก  เทฺว  อคฺคสาวเก 
อุปวทิตฺวา ปทุมนิรเย นิพฺพตฺโต ฯ  
        เนว  หายติ  โน  วฑฺฒตีติ  อปฺปโหนกกาเลป  น  หายติ 
ปโหนกกาเลป  น  วฑฺฒติ ฯ  อุภยมฺป  ปเนต  อคาริเกนป  
อนคาริเกนป  ทีเปตพฺพ ฯ  เอกจฺโจ  หิ อคาริโก  อปปฺโหนก- 
กาเล  ปกฺขิกภตฺต  วา  สลากภตฺต  วา  วสฺสาวาสิก  วา  
อุปนิพนฺธาเปติ ฯ  โส  ปจฺฉา  ปโหนกกาเลป  ปกขิฺกภตฺตาทิ- 
มตฺตเมว  ปวตฺเตติ ฯ  อนคาริโกป  อาทิมฺหิ  อปฺปโหนกกาเล 
อุทฺเทส  วา  ธุตงฺค  วา  คณฺหาติ ฯ เมธาพลวิริยสมฺปตฺติยา 
ปโหนกกาเลป  ตโต  อุตฺตรึ  น  กโรติ ฯ  เอว  ปุคฺคโลติ เอว 
# ๑. ม. จงฺกวาเร ฯ  
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อิมาย สทฺธาทีน  ิติยา ปุคฺคโล อุมฺมุชชฺิตฺวา  ิโต นาม 
โหติ ฯ  
        อุมฺมุชชฺตฺิวา วิปสฺสติ วิโลเกตีติ โสตาปนฺโน อุฏหิตฺวา 
อุทฺธ คมนมคฺค (๑) คนฺตพฺพทิส วา โอโลเกติ นาม ฯ  
        อุมฺมุชชฺตฺิวา  ปตรตีติ  สกทาคามิปุคฺคโล  กิเลสตนุตาย  
อุฏหิตฺวา คนฺตพฺพทิสาภิมุโข ปตรติ นาม ฯ  
        ปฏิคาธปฺปตฺโต  โหตีติ  อนาคามิปุคฺคโล  อุฏาย  วิโลเกตฺวา 
ปตริตฺวา คนฺตฺวา เอกสฺมึ าเน ปติฏาปตฺโต นาม โหติ 
ติฏติ น ปุนาคจฺฉติ ฯ  
        ติณฺโณ  ปารงฺคโต  ถเล  ติฏตีติ  สพฺพกิเลโสฆ  ปตริตฺวา 
ปรตีร  คนฺตฺวา นิพฺพานถเล  ิโต นาม โหติ ฯ อิเม ปน 
สตฺต ปุคฺคลา อุทกูปเมน ทีปตา ฯ  
        สตฺต  กริ  ชงฺฆวาณิชา  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา 
อนฺตรามคฺเค  เอก  ปุณฺณนทึ ปาปุณึสุ ฯ  เตสุ  ปม โอติณฺโณ 
อุทกภีรุโก ปรุิโส โอติณฺณฏาเนเยว นิมุชฺชิตฺวา ปนุ 
อุฏาตุ  นาสกฺขิ  อนฺโตเยว  มจฺฉกจฺฉปภกฺโข  ชาโต ฯ  ทุติโย 
โอติณฺณฏาเน นิมุชฺชิตฺวา  สกึ  อุฏหิตฺวา  ปุน  นิมุคฺโค 
อุฏาตุ  นาสกฺขิ  อนฺโตเยว มจฺฉกจฺฉปภกฺโข  ชาโต ฯ  ตติโย 
นิมุชฺชิตฺวา  อุฏ ิโต  (๒) โส มชฺเฌ นทิยา ตฺวา เนว  โอรโต  
# ๑. ม. โสตาปนฺโน ปุคฺคโล อุฏหิตฺวา คมนมคฺค ฯ 
# ๒. ม. อุฏหิ ฯ  
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อาคนฺตุ  น  ปรโต คนฺตุ อสกฺขิ ฯ จตุตฺโถ อุฏาย  ิโต 
อุตฺตรณติตฺถ  โอโลเกสิ ฯ  ป ฺจโม  โอตรณติตฺถ  โอโลเกตฺวา 
ปตริ ฯ  ฉฏโ  ปตริตฺวา  ปาริมตีร  คนฺตฺวา  กฏิปปฺมาเณ  
อุทเก   ิโต ฯ  สตฺตโม  ปาริมตีร  คนฺตฺวา  คนฺธจุณฺณาทีนิ 
นฺหาตฺวา  วรวตฺถานิ  นิวาเสตฺวา  สุรภิวิเลปน  วิลิมปฺตฺวา 
นีลุปฺปลาทีน ิปลนฺธิตฺวา  นานาลงฺการปฏิมณฺฑิโต  มหานคร 
ปวิสิตฺวา  ปาสาทมารุยฺห  (๑) อุตฺตมโภชน ภุ ฺชิ ฯ  
        ตตฺถ สตฺต ชงฺฆวาณิชา วิย อิเม สตฺต ปุคฺคลา นที 
วิย วฏฏ ปุรสิสฺส ปมสฺส อุทกภีรุกสฺส  ปุริสสฺส  โอติณฺณฏาเนเยว 
นิมุชฺชน  วิย  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิกสฺส(๒) วฏเฏ  นิมชฺุชน  
อุมฺมุชฺชิตฺวา นิมุคฺคปุริโส วิย สทฺธาทีน อุปฺปตฺติมตฺตเกน 
อุมฺมุชฺชิตฺวา  เตส  ปริหานิยา นิมุคฺคปุคฺคโล มชฺเฌ นทิยา 
 ิโต วิย สทธฺาทีน  ิติยา   ิตปุคฺคโล  อุตฺตรณติตฺถ 
โอโลเกนฺโต  วิย  คนฺตพฺพมคฺค  คนฺตพฺพทิส วา  โอโลเกนฺโต 
โสตาปนฺโน  ปตริตปุริโส  วิย  กิเลสตนุตาย  ปตรนฺโต  
สกทาคามี  ปตริตฺวา  กฏมิตฺเต  อุทเก   ิตปุริโส  วิย  
อนาวตฺติตธมฺมตาย   ิโต อนาคามี  นฺหาตฺวา  ปาริมตีร  
อุตฺตริตฺวา  ถเล   ิตปุริโส  วิย  จตฺตาโร  โอเฆ อติกกฺมิตฺวา 
นิพฺพานถเล   ิโต  ขีณาสวพฺราหฺมโณฺ  ถเล   ิตปุริสสฺส  นคร 
# ๑. ม. ปาสาทวรมารุยฺห ฯ  ๒. ม. มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส ฯ  
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ปวิสิตฺวา  ปาสาทวร  อารุยฺห  อุตฺตมโภชนภุ ฺชน  วิย 
ขีณาสวสฺส นิพฺพานารมฺมณ ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  วีตินามน  
เวทิตพฺพ ฯ  อุภโตภาควิมุตฺตาทโย  เหฏา ปกาสิตาเยวาติ ฯ  
                สตฺตกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        อฏกนวกนิทฺเทสาป เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ  
 
                        ทสกนิทฺเทสวณฺณนา  
        ทสกนิทฺเทเส  อิธาติ  กามาวจรภูมิย ฯ  กามาวจรภูมิ- 
ย ฺหิ  สตฺตกฺขตฺตุปรมาทีน  กามาวจรภูมิย ฺเว  นิฏา  โหติ  ฯ 
กามาวจรตฺตภาเวเนว  อรหตฺตปฺปตฺติ  จ อนุปาทิเสสนิพฺพา- 
นปฺปตฺติ จ โหตีติ อตฺโถ ฯ  
        อิธ  วิหายาติ  อิธ  กามาวจเร  อตฺตภาเว  วิหาย 
สุทฺธาวาสตฺตภาเว   ิตาน  นฏิา  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อนฺตรา- 
ปรินิพฺพายิอาทโย  หิ  อิธ  อนาคามิผล  ปตฺวา อิโต  จุตา 
สุทฺธาวาเสสุ  อุปฺปชฺชิตฺวา  เตน  อตฺตภาเวน  อรหตฺต ฺเจว 
อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ ฺจ ปาปุณนฺติ ฯ เตน วุตฺต อิเมส 
ป ฺจนฺน อิธ วิหาย นิฏาติ ฯ  
                ทสกนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา  ฯ 
                นทิฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ  
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                        นิคมนกถา  
        เอตฺตาวตา จ 
                ย เว ปุคฺคลป ฺตฺตึ        โลเก อปฺปฏิปุคฺคโล  
                นาติสงฺเขปโต สตฺถา        เทเสสิ ติทสาลเย ฯ  
                ตสฺสา อฏกถ ฺเจว        ทปีภาสาย สงฺขต  
                อาคมฏกถาโย จ        โอคาเหตฺวา อเสสโต ฯ  
                สวิุภตฺโต อสงฺกิณฺโณ        โย โย อตฺโถ ยหึ ยหึ  
                ตโต ตโต ต คเหตฺวา        ปหาย อติวิตฺถาร ฯ  
                วิสุทฺธิมคฺเค ย วุตฺต        ต อนาทาย สงฺขตา  
                นาติสงฺเขปวิตฺถาร-        นเยนฏกถา อย ฯ  
                ต เอต สตฺตมตฺเตหิ        ภาณวาเรหิ ตนฺติยา  
                จิรฏ ิตตฺถ ธมฺมสฺส        สงฺขโรนฺเตน ย มยา ฯ  
                สมฺปตฺต กุสล เตน        สทธฺมฺม สุขุม สวิ  
                โอโลเกนฺตุ วิสทฺุเธน        ปาณโย ธมฺมจกฺขุนาติ ฯ  
                ปคฺุคลป ฺตฺติปฺปกรณฏกถา นิฏ ิตา ฯ   
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                                กถาวตฺถุวณฺณนา  
 
                                อารมฺภกถา  
                นสิินฺโน เทวโลกสฺมึ        เทวสงฺฆปุรกฺขโต  
                สเทวกสฺส โลกสฺส        สตฺถา อปฺปฏิปคฺุคโล ฯ  
                สพฺพป ฺตฺติกุสโล        ป ฺตฺติปริทีปน  
                วตฺวา ปุคฺคลป ฺตฺตึ        โลเก อุตฺตมปุคฺคโล ฯ  
                ย ปุคฺคลกถาทีน        กถาน วตฺถุภาวโต  
                กถาวตฺถุปฺปกรณ        สงฺเขเปน อเทสยิ ฯ  
                มาติกาปเนเนว                ปตสฺส สุราลเย  
                ตสฺส โมคฺคลปิุตฺเตน        วิภตฺตสฺส มหีตเล ฯ  
                อิทานิ ยสฺมา สมฺปตฺโต        อตฺถสวณฺณนากฺกโม  
                ตสฺมา ต วณฺณยิสฺสามิ        ต สุณาถ สมาหิตาติ ฯ  
 
                                นิทานกถา  
        ยมกปาฏิเหราวสานสฺมิ ฺหิ  ภควา  ติทสปุเร  ปาริจฺฉตฺตก- 
มูเล  ปณฺฑุกมฺพลสิลาย วสฺส  อุปคนฺตฺวา  มาตร  กายสกฺขึ 
กตฺวา  เทวปริสาย  อภิธมมฺกถ  กเถนฺโต ธมฺมสงฺคณีวิภงฺค- 
ธาตุกถาปุคฺคลป ฺตฺติปฺปกรณานิ   เทสยิตฺวา  กถาวตฺถุเทสนาย 
วาเร  สมฺปตฺเต  อนาคเต  มม  สาวโก  มหาป ฺโ  โมคฺคลิ-  
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ปุตฺตติสฺสตฺเถโร  นาม  อุปฺปนฺน  สาสนมล  โสเธตฺวา  ตติย- 
สงฺคีตึ  กโรนฺโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส มชฺเฌ  นิสินฺโน  สกวาเท  ป ฺจ 
สุตฺตสตานิ  ปรวาเท  ป ฺจ  สุตฺตสตานีติ  สุตฺตสหสฺสานิ  (๑) 
สโมธาเนตฺวา  อิม  ปกรณ  ภาเชสฺสตีติ  ตสฺโสกาส  กโรนฺโต 
ยา  เจสา  ปุคฺคลวาเท  ตาว  จตูสุ  ปเ ฺหสุ  ทฺวินฺน  ป ฺจกาน 
วเสน  อฏมุขา วาทยุตฺติ  ต  อาทึ  กตฺวา  สพฺพกถามคฺเคสุ 
อสมฺปุณฺณภาณวารมตฺตาย  ตนฺติยา มาติก  เปสิ ฯ  อถาวเสส  
อภิธมฺมกถ  วิตฺถารนเยเนว  กเถตฺวา  วุตฺถวสฺโส  สวุณฺณ- 
รชตโสปานาน  มชฺเฌ  (๒)  มณิมเยน  โสปาเนน  เทวโลกโต   
สงฺกสฺสนคเร  โอรุยฺห  สตฺตหิต  สมฺปาเทนฺโต  ยาวตายุก  ตฺวา 
อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ ฯ  
        อถสฺส  มหากสฺสปปฺปมุโข  วสีคโณ  อชาตสตฺตุราชาน 
สหาย  คเหตฺวา  ธมฺมวินยสรีร  สงฺคห   อาโรเปสิ ฯ  ตโต 
วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน  วชชฺิปุตฺตกา ภิกฺขู  ทส  วตฺถนูิ  ทีปยึส ุ 
ตานิ  สุตฺวา กากณฺฑกพฺราหฺมณสฺส ปุตฺโต ยสตฺเถโร สุส-ุ 
นาคปุตฺต  อโสก  (๓)  นาม ราชาน สหาย คเหตฺวา ทฺวาทสนฺน 
ภิกฺขุสตสหสฺสาน อนฺตเร  สตฺต  เถรสตานิ  อุจฺจินิตฺวา  ตานิ 
ทส วตฺถูนิ มทฺทิตฺวา ธมฺมวินยสรีร สงฺคห อาโรเปสิ ฯ  
        เตหิ  ปน  ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ  นิคฺคหิตา  ทสสหสฺสา 
# ๑. ม. สุตฺตสหสฺส ฯ  ๒. ม. สุวณฺณรชตโสปานมชฺเฌ ฯ 
# ๓. ม. กาลาโสก ฯ  
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วชฺชิปุตฺตกา  ภิกฺขู  ปกฺข  ปริเยสมานา  อตฺตโน  อนรุูป 
ทุพฺพลปกฺข  ลภิตฺวา  วิสุ มหาสงฺฆิกาจริยกุล  นาม  อกสุ ฯ 
ตโต ภิชฺชิตฺวา อปรานิ เทฺว อาจริยกุลานิ ชาตานิ โคกุลิกา  
จ  เอกโพฺยหาริกา  จ ฯ  โคกุลิกนิกายโต  ภิชชฺิตฺวา  อปรานิ 
เทฺว  อาจริยกุลานิ  ชาตานิ  ปณฺณตฺติวาทา  จ  พหุลิยา  (๑) จ ฯ 
พหุสฺสุติกาติป เตสเยว นาม ฯ  เตสเยว  อนฺตเร  เจติยวาทา  
นาม  อปเร  อาจริยวาทา  อุปฺปนฺนา ฯ  เอว  มหาสงฺฆิกา- 
จริยกุลโต  ทติุเย  วสฺสสเต  ป ฺจาจริยกุลานิ  อุปฺปนฺนานิ  
ตานิ มหาสงฺฆิเกหิ สทฺธึ ฉ โหนฺติ ฯ  
        ตสฺมึเยว  ทุติเย  วสสฺสเต  เถรวาทโต  ภิชชฺิตฺวา  เทฺว 
อาจริยวาทา  อุปฺปนฺนา  มหิสาสกา  (๒)  จ  วชชฺปิุตฺตกา  จ ฯ  
ตตฺถ วชฺชิปุตฺตกวาทโต ภิชฺชิตฺวา อปเร  จตฺตาโร  อาจริยวาทา 
อุปฺปนฺนา  ธมฺมุตฺตริยา  ภทฺรยานิกา  ฉนฺนาคาริกา  สมิติยาติ ฯ 
ปุน  ตสฺมึเยว  ทุติเย  วสฺสสเต  มหิสาสกวาทโต ภิชฺชิตฺวา 
สพฺพตฺถิกวาทา  (๓)  ธมมฺคุตฺติกาติ  เทฺว  อาจริยวาทา  อุปฺปนฺนา ฯ 
ปุน  สพฺพตฺถกิวาทกุลโต ภิชฺชิตฺวา  กสฺสปกา  นาม  ชาตา ฯ  
กสฺสปเกสุ  ภินฺเนสุ  อปเร  สงฺกนฺติกา  นาม ชาตา ฯ  สงฺกนฺติเกสุ  
ภินฺเนสุ  สุตฺตวาทา  นาม  ชาตาติ  เถรวาทโต  ภิชฺชตฺิวา อิเม 
เอกาทส  อาจริยวาทา  อุปฺปนฺนา  เต  เถรวาเทหิ  สทฺธึ  
# ๑. ม. พาหลุิยา ฯ  ๒. ส.ี มหึสาสกา ฯ  ๓. ม. สพฺพตฺถิวาทา ฯ  
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ทฺวาทส  โหนฺติ ฯ  อิติ  อิเม  จ  ทฺวาทส  มหาสงฺฆิกาน ฺจ 
ฉ  อาจริยวาทาติ  สพฺเพว  อฏารส  อาจริยวาทา  ทุติเย 
วสฺสสเต อุปฺปนฺนา ฯ อฏารสนิกายาติป อฏารสาจริยกุลา- 
นีติป เอเตสเยว  นาม ฯ  เอเตสุ  ปน  สตฺตรส  วาทา  ภินฺนกา 
เถรวาโท อสมฺภินฺนโกติ  เวทิตพฺโพ ฯ วุตฺตมฺป เจต ทีปวเส 
        นิกฺกฑฺฒิตา ปาปภิกฺขู        เถเรหิ วชฺชิปุตฺตกา  
        อ ฺ ปกฺข ลภิตฺวาน        อธมฺมวาที พหู ชนา ฯ  
        ทสสหสฺสา สมาคนฺตฺวา   อกสุ ธมฺมสงฺคห  
        ตสฺมาย ธมฺมสงฺคีติ        มหาสงฺคีติ วุจฺจติ ฯ  
        มหาสงฺคีติกา ภิกฺขู        วิโลม อกสุ สาสเน  
        ภินฺทิตฺวา มูลสงฺคห        อ ฺ อกสุ สงฺคห ฯ  
        อ ฺตฺร สงฺคหิต (๑)สุตฺต  อ ฺตฺร อกรึส ุเต  
        อตฺถ ธมฺม ฺจ ภินฺทึสุ        วินเย นิกาเยสุ จ ป ฺจสุ ฯ  
        ปรยิายเทสิต ฺจาป        อโถ นิปปฺริยายเทสิต  
        นีตตฺถ ฺเจว เนยฺยตฺถ        อชานิตฺวาน ภิกฺขโว ฯ  
        อ ฺ สนฺธาย ภณิต        อ ฺ อตฺถ ปยึสุ เต  
        พฺย ฺชนจฺฉายาย เต ภิกฺขู  พหุ อตฺถ วินาสยุ ฯ  
        ฉฑฺเฑตฺวาน เอกเทส        สุตฺต วินยคมฺภิร  
        ปฏิรูป สุตฺต วินย        ต ฺจ อ ฺ กรึส ุเต ฯ  
# ๑. ม. สงฺคหิตา ฯ  
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        ปริวาร อตฺถุทฺธาร        อภิธมฺม ฉปฺปกรณ  
        ปฏิสมภิฺท ฺจ นิทฺเทส        เอกเทส ฺจ ชาตก ฯ  
        เอตฺตก วิภชิตฺวาน (๑)        อ ฺานิ อกรึสุ เต  
        นาม ลิงฺค ปริกฺขาร        อากปฺปกรณิยานิ จ ฯ (๒)  
        ปกติภาว วิชหิตฺวา (๓)        ต ฺจ อ ฺ อกสุ เต  
        ปุพฺพงฺคมา ภินฺนวาทา        มหาสงฺคีติการกา ฯ  
        เตส ฺจ อนุกาเรน        ภินฺนวาทา พหู อหุ  
        ตโต อปรกาลมฺหิ        ตสฺมึ เภโท อชายถ ฯ  
        โคกลุิกา เอกโพฺยหารี        ทฺวิธา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว  
        โคกลุิกาน เทฺว เภทา        อปรกาลมฺหิ ชายถ ฯ  
        พหุสฺสติุกา จ ป ฺตฺติ        ทฺวิธา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว  
        เจติยา จ ปุนวาที        มหาสงฺคีติเภทกา ฯ  
        ป ฺจวาทา อิเม สพฺเพ        มหาสงฺคีติมูลกา  
        อตฺถ ธมฺม ฺจ ภินฺทึสุ        เอกเทส ฺจ สงฺคห ฯ  
        คนฺถ ฺจ เอกเทส ฺหิ        ฉฑฺเฑตฺวา อ ฺ อกสุ เต  
        นาม ลิงฺค ปริกฺขาร        อากปฺปกรณิยานิ จ ฯ  
        ปกติภาว วิชหิตฺวา        ต ฺจ อ ฺ อกสุ เต  
        วิสุทฺธตฺเถรวาทมฺหิ        ปุน เภโท อชายถ ฯ  
# ๑. ส.ี วิสฺสชฺเชตฺวานฯ ม. วิสฺสชชฺิตฺวาน ฯ 
# ๒. ม. อากปฺปกรณานิ จ ฯ  เอวมุปรปิ ฯ  ๓. ม. ชหิตฺวา ฯ  
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        มหิสาสกา วชฺชิปุตฺตกา        ทฺวิธา ภิชฺชิตฺถ ภิกฺขโว  
        วชชฺิปุตฺตกวาทมฺหิ                จตุธา เภโท อชายถ ฯ  
        ธมฺมุตฺตริกา ภทฺรยานิกา        ฉนฺนาคาริกา จ สมิติ  
        มหิสาสกาน เทฺว เภทา        อปรกาลมฺหิ ชายถ(๑) ฯ  
        สพฺพตฺถิวาทา ธมฺมคุตฺตา  ทฺวิธา ภิชฺชิตฺถ ภิกขฺโว  
        สพฺพตฺถิวาทาน กสฺสปกา  สงฺกนฺติกสฺสปเกน จ ฯ  
        สงฺกนฺติกาน สุตฺตวาที        อนุปพฺุเพน ภิชฺชถ  
        อิเม เอกาทส วาทา                สมภิฺนฺนา เถรวาทโต ฯ  
        อตฺถ ธมฺม ฺจ ภินฺทึสุ        เอกเทส ฺจ สงฺคห  
        คนฺถ ฺจ เอกเทส ฺหิ        ฉฑฺเฑตฺวา อ ฺ อกสุ เต ฯ  
        นาม ลิงฺค ปริกฺขาร                อากปฺปกรณิยานิ จ  
        ปกติภาว วิชหิตฺวา                ต ฺจ อ ฺ อกสุ เต ฯ  
        สตฺตรส ภินฺนวาทา        เอกวาโท อภินฺนโก  
        สพฺเพวฏารส โหนติฺ        ภินฺนวาเทน เต สห ฯ  
        นิโคฺรโธว มหารุกฺโข        เถรวาทานมุตฺตโม  
        อนูน อนธิก ฺจ                เกวล ชนิสาสน ฯ  
        สนฺตกา วิย  รุกฺขมฺหิ        นิพฺพตฺตา วาทเสสกา  
        ปเม วสฺสสเต นตฺถิ        ทุติเย วสฺสสตนฺตเร  
        ภินฺนา สตฺตรส วาทา        อุปฺปนฺนา ชินสาสเนติ ฯ  
# ๑. ม. อชายถ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 172 

        *เลมที่ 48  กถาวตฺถุปฺปกรณวณฺณนา หนา  172 
 
        อปราปร  ปน  เหมวติกา  ราชคิรกิา  สิทฺธตฺถกิา  
ปุพฺพเสลิยา  อปรเสลิยา  วาชิริยาติ  อ ฺเป  ฉ  อาจริยวาทา 
อุปฺปนฺนา  เต  อิธ  อนธิปฺเปตา ฯ  ปุริมกานมฺปน  อฏารสนฺน 
อาจริยวาทาน  วเสน  ปวตฺตมาเน  สาสเน ปฏิลทฺธสทฺโธ  
อโสโก  ธมมฺราชา  ทิวเส  ทิวเส  พุทฺธปูชาย  สตสหสฺส  
ธมฺมปูชาย  สตสหสฺส  สงฺฆปูชาย  สตสหสฺส  อตฺตโน  อาจริยสฺส 
นิโครฺธตฺเถรสฺส  สตสหสฺส  จตูสุ ทฺวาเรสุ  เภสชชฺตฺถาย 
สตสหสฺสนฺติ  ป ฺจสตสหสฺสานิ  ปรจฺิจชนฺโต  สาสเน  อุฬาร 
ลาภสกฺการ ปวตฺเตสิ ฯ  
        ติตฺถิยา  รหิตลาภสกฺการา  (๑) อนฺตมโส ฆาสจฺฉาทนมฺป (๒) 
อลภนฺตา ลาภสกฺการ  ปตฺถยมานา  ภิกฺขูสุ  ปพฺพชตฺิวา  สกานิ  
สกานิ  ทิฏ ิคตานิ  อย  ธมฺโม อย  วินโย  อิท  สตฺถุสาสนนฺติ  
ทีเปนฺติ ฯ  ปพฺพชฺช  อลภมานาป  สยเมว เกเส  ฉินฺทิตฺวา 
กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  วิหาเรสุ  วิจรนฺตา  อุโปสถ- 
กมฺมาทิกรณกาเล  สงฺฆมชฺฌ  ปวิสนฺติ  เต  ภิกฺขุสงฺเฆน  ธมฺเมน 
วินเยน สตฺถุสาสเนน   นคฺิคยฺหมานาป  ธมฺมวินยานุโลมาย  
ปฏิปตฺติยา  อสณฺหนฺตา อเนกรูป  สาสนสฺส  อพฺพุท ฺจ 
มล ฺจ  กณฺฏก ฺจ  สมุฏาเปนฺติ ฯ  เกจิ  อคฺคึ ปริจรนฺติ  
เกจิ  ป ฺจาตเป ตปนฺติ เกจิ อาทิจฺจ อนุปริวตฺตนฺติ เกจิ 
# ๑. ม. หตลาภสกฺการา ฯ  ๒. ม. ฆาสจฺฉาทนมตฺตมฺป ฯ  
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ธมฺม ฺจ วินย ฺจ  โวภินฺทิสฺสามาติ  ตถา  ตถา  ปคฺคณฺหึสุ ฯ 
ตทา  ภิกฺขุสงฺโฆ  น  เตหิ สทฺธึ  อุโปสถ  วา  ปวารณ  วา 
อกาสิ  อโสการาเม  สตฺต  วสฺสานิ  อุโปสโถ  อุปจฺฉิชฺชิ ฯ  
        ราชา  อาณาย  กาเรสฺสามีติ  วายมนฺโตป  กาเรตุ  
นาสกฺขิ  อ ฺทตฺถุ  ทุคฺคหิตคาหินา  พาเลน  อมจฺเจน  อเนเกสุ 
ภิกฺขูสุ ชีวิตา โวโรปเตสุ วิปฺปฏิสารี อโหสิ  โส  ต ฺจ 
วิปฺปฏิสาร  ต ฺจ  สาสเน  อุปฺปนฺน  อพฺพุท  วูปสเมตุกาโม 
โก  นุ  โข  อิมสฺมึ  อตฺเถ ปฏิพโลติ สงฺฆ ปุจฺฉิตฺวา โมคฺคลิ- 
ปุตฺตติสฺสตฺเถโร มหาราชาติ  สุตฺวา  สงฺฆสฺส  วจเนน  อโธ- 
คงฺคาปพฺพตโต  (๑) เถร ปกฺโกสาเปตฺวา  อิทฺธิปาฏิหาริยทสฺสเนน 
เถรสฺส  (๒)อานุภาเวน นิพฺพิจิกิจฺโฉ(๒) อตฺตโน กุกฺกุจฺจ ปุจฺฉิตฺวา 
วิปฺปฏิสาร  วูปสเมสิ ฯ  เถโรป  ต  ราชุยฺยาเนเยว  วสนฺโต  
สตฺต ทิวสานิ  สมย  อุคฺคณฺหาเปสิ  โส  อุคฺคหิตสมโย  สตฺตเม 
ทิวเส  อโสการาเม  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาตาเปตฺวา สาณิปาการ 
ปริกฺขิปาเปตฺวา สาณิปาการนฺตเร นิสินฺโน เอกลทธฺิเก  
เอกลทฺธิเก  ภิกฺขู  เอกโต  เอกโต  กาเรตฺวา  เอกเมก  ภิกฺขุสมูห 
ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ  ภนฺเต  กึวาที  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ 
ตโต  สสฺสตวาทิโน สสฺสตวาทีติอาหสุ ฯ  เอกจฺจสสฺสติกา 
อนฺตานนฺติกา  อมราวิกฺเขปกา  อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา  ส ฺ ีวาทา 
# ๑. ม. อโหคงฺคาปพฺพตโต ฯ  ๒. ม. อานุภาเว นิพฺพิจฺจิกิจฺโฉ ฯ  
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อส ฺ ีวาทา  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาทา  อุจฺเฉทวาทา ทิฏธมฺม- 
นิพฺพานวาทา  ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทีติ  อาหสุ ฯ  ราชา  ปมเมว  
สมยสฺส อุคฺคหิตตฺตา  นยิเม  ภิกฺขู  อ ฺติตฺถิยา อิเมติ ตฺวา 
เตส เสตกานิ วตฺถานิ ทตฺวา อุปฺปพฺพาเชสิ เต สพฺเพป 
สฏ ิสหสฺสา อเหสุ ฯ  อถ ฺเ  ภิกฺขู  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ  
กึวาที  ภนฺเต  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ วิภชฺชวาที  มหาราชาติ  เอว  
วุตฺเต  ราชา  เถร  ปุจฺฉิ  วิภชฺชวาที  ภนฺเต สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ  อาม 
มหาราชาติ ฯ  ตโต  ราชา  สุทฺธทานิ  ภนฺเต  สาสน  กโรตุ 
ภิกฺขุสงฺโฆ  อุโปสถนฺติ  อารกฺข  ทตฺวา  นคร  ปาวิสิ ฯ  สมคฺโค 
สงฺโฆ สนฺนิปติตฺวา  อุโปสถ  อกาสิ  ตสฺมึ  สนฺนิปาเต  
สฏ ิภิกฺขุสตสหสฺสานิ  อเหสุ ฯ ตสฺมึ  สมาคเม  โมคฺคลิปุตฺต- 
ติสฺสตฺเถโร  ยานิ  จ  ตทา  อุปฺปนฺนานิ วตฺถูนิ ยานิ จ 
อายตึ  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  สพฺเพสมฺป เตส ปฏิพาหนตฺถ สตฺถารา 
ทินฺนนยวเสเนว ตถาคเตน  ปตมาติก  วิภชนโฺต  สกวาเท  
ป ฺจ  สุตฺตสตานิ  ปรวาเท  ป ฺจ  สุตฺตสตานีติ  สุตฺตสหสฺสานิ  
อาหริตฺวา  อิม  ปรปฺปวาทมถน  อายติลกฺขณ กถาวตฺถุปฺปกรณ 
อภาสิ ฯ  
        ตโต  สฏ ิสตสหสฺสสงฺเขสุ(๑)  ภิกฺขู  อุจฺจินิตฺวา ติปฏก- 
ปริยตฺติธราน ปภินฺนปฏิสมฺภิทาน  ภิกฺขูน  สหสฺสเมก  คเหตฺวา 
# ๑. ม. ...สงฺเขยสุ ฯ  
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ยถา  มหากสฺสปตฺเถโร  จ  ยสตฺเถโร จ  ธมฺม ฺจ  วินย ฺจ 
สงฺคายึสุ  เอวเมว  สงฺคายนฺโต  สาสนมล  วิโสเธตฺวา  ตติยสงฺคีตึ  
อกาสิ ฯ  ตตฺถ  อภิธมฺม  สงฺคายนฺโต  อิม  ยถาภาสิต  ปกรณ 
สงฺคห อาโรเปสิ ฯ เตน วุตฺต 
        ย ปุคฺคลกถาทีน                กถาน วตฺถุภาวโต  
        กถาวตฺถุปฺปกรณ                สงฺเขเปน อเทสยิ ฯ  
        มาติกาปเนเนว                ปตสฺส สุราลเย  
        ตสฺส โมคฺคลิปุตฺเตน        วิภตฺตสฺส มหีตเล ฯ  
        อิทานิ ยสฺมา สมฺปตฺโต        อตฺถสวณฺณนากฺกโม  
        ตสฺมา น วณฺณยิสฺสามิ        ต สณุาถ สมาหิตาติ ฯ  
                        นิทานกถา นิฏ ิตา ฯ   
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                        ปุคฺคลกถาวณฺณนา  
                สจฺฉิกฏวณฺณนา ตาว วุจฺจเต ฯ  
        ตตฺถ  ปคฺุคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมตฺเถนาติ  อย 
ปุจฺฉา ฯ อามนฺตาติ  อย  ปฏิชานนา ฯ  กสฺส  ปนาย  ปุจฺฉา 
กสฺส  ปฏิชานนาติ ฯ  อสกุสฺสาติ น  วตฺตพฺพา ฯ  ภควตา 
หิ  อิมสฺมึ  ปกรเณ  นานปฺปการาน  ลทฺธีน  วิโสธนตฺถ 
ตนฺติวเสน  มาติกา  ปตา  สา  เถเรน  สตฺถารา  ทนิฺนนเย 
ตฺวา ตนฺติวเสเนว  วิภตฺตา ฯ  น  หิ  เถโร  ยตฺตกา  เอตฺถ 
วาทมคฺคา  ทสฺสิตา ตตฺตเกหิ วาเทหิ (๑)  สทฺธึ  วาเทน  วิคฺคาหิก- 
กถ  กเถสิ ฯ  เอว  สนฺเตป  ปน  ตาส ตาส กถาน อตฺถสฺส 
สุขาวธารณตฺถ  สกวาทีปุจฺฉา  ปรวาทีปฏิ ฺา  ปรวาทีปุจฺฉา 
สกวาทีปฏิ ฺาติ เอว วิภาค ทสฺเสตฺวาว อตฺถวณฺณน 
กริสฺสาม ฯ  
        ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมตฺเถนาติ  หิ  อย  สกวาที- 
ปุจฺฉา ฯ  ตาย เย  อตฺถ ิ ปคฺุคโลติ  เอวลทฺธิกา  ปุคฺคลวาทิโน 
เต  เอว  ปุจฺฉิตพฺพาติ ทีเปติ ฯ  เก  ปน  ปุคฺคลวาทิโนติ 
สาสเน  วชฺชปิุตฺตกา  เจว  สมิติยา  จ  พหิทฺธา  จ  พหู  
อ ฺติตฺถิยา ฯ  ตตฺถ  ปุคฺคโลติ  อตฺตา สตฺโต ชโีว ฯ อุปลพฺภตีติ 
ป ฺาย  อุปคนฺตฺวา  ลพฺภติ  ายตีติ  อตฺโถ ฯ  สจฺฉิกฏ- 
# ๑. ม. วาทหีิ ฯ  
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ปรมตฺเถนาติ  เอตฺถ สจฺฉิกฏโติ  มายามรีจิอาทโย  วิย  อภูตา- 
กาเรน  อคฺคเหตพฺโพ  ภูตฏโ ฯ  ปรมตฺโถติ  อนุสสฺวาทิวเสน 
อคฺคเหตพฺโพ  อุตฺตมตฺโถ ฯ  อุภเยนาป  โย  ปรโต  ปุคฺคโล 
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมตฺเถน   รูป ฺจ  อุปลพฺภตีติอาทินา 
ขนฺธายตนธาตุอินฺทฺริยวเสน  สตฺตป ฺาสวิโธ  ธมฺมปฺปเภโท 
ทสฺสิโต  ยถา โส ภูเตน สภาวฏเน  อุปลพฺภติ  ก(ึ๑)  เอว 
ตว  ปุคฺคโล  อุปลพฺภตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  ปรวาที อามนฺตาติ 
ปฏิชานาติ ฯ  ปฏิชานน ฺหิ  กตฺถจิ  อาม  ภนฺเตติ  อาคจฺฉติ  
กตฺถจิ  อาโมติ  ปฏชิานน  (๒)  อาคจฺฉติ  อิธ  ปน  อามนฺตาติ 
อาคต ฯ  ตตฺราย  อธิปฺปาโย  โส  หิ  ยนฺต  ปรโต  วุตฺต  
ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโนติ  (๓)  สุตฺต  อาคต 
ต  คเหตฺวา  ยสฺมา  ปน  ภควา  สจฺจวาที  น  วิสวาทน- 
ปุเรกฺขาโร  วาจ  ภาสติ  นาป  อนุสฺสวาทิวเสน  ธมฺม เทเสติ 
สเทวก  ปน  โลก  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทติ  ตสฺมา 
โย  เตน  ภควตา   วุตฺโต  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโนติ 
โส  สจฺฉิกฏปรม(๔)ตฺเถเนว อตฺถีติ ลทฺธึ คเหตฺวา อามนฺตาติ 
ปฏิชานาติ ฯ  
        อถสฺส  ตาทิสสฺส  เลสวจนสฺส  ฉลวาทสฺส  โอกาส  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ปฏชิานนนฺติ ฯ 
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๕/๑๒๕ ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อททมาโน  สกวาที  โย  สจฺฉิกฏโติอาทิมาห ฯ  ตตฺราย- 
มาธิปฺปาโย  ยฺวาย  ปรโต  สปฺปจฺจโย  อปฺปจฺจโย  สงฺขโต  
อสงฺขโต  สสฺสโต  อสสฺสโต  สนิมิตฺโต  อนิมิตฺโตติ  เอว  ปรทิีปโต 
รูปาทิสตฺตป ฺาสวิโธ  ธมฺมปฺปเภโท  อาคโต น สมฺมติสจฺจ- 
วเสนาป อนุสฺสวาทิวเสน  (๑)  คเหตพฺโพ  อตฺตโน  ปน  ภูตตาย 
เอว  สจฺฉิกฏโ  อตฺตปจฺจกฺขตาย  จ  ปรมตฺโถ  ต  สนฺธายาห 
โย  สจฺฉิกฏโ  ปรมตฺโถ  ตโต  โส ปุคฺคโล อุปลพฺภติ 
สจฺฉิกฏปรมตฺเถนาติ ฯ  
        ตโตติ  กรณวจนเมต  ตสฺมา  เตน  สจฺฉิกฏปรมตฺเถน 
โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  
รุปฺปนาทิเภเทน  วา สปฺปจฺจยาทิเภเทน  วา  อากาเรน  โย  
สจฺฉิกฏโ  ปรมตฺโถ  อุปลพฺภติ  กินเฺต  โส  (๒)  ปุคฺคโลป  เตนากาเรน 
อุปลพฺภตีติ ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพติ  อวชานนา  ปรวาทิสฺส ฯ 
โส  ห ิ ตถารูป  ปุคฺคล  อนิจฺฉนฺโต  อวชานาติ ฯ ตตฺราย 
ปทจฺเฉโท  น  หิ  เอว  วตฺตพฺเพติ  น  ห  เอวนฺติป  
วฏฏติ ฯ  ทฺวินฺนมฺป  เอว  น วตฺตพฺโพติ อตฺโถ ฯ  
        อาชานาหิ  นิคฺคหนฺติ  สกวาทีวจน ฯ  ยสฺมา  เต  ปุริมาย 
วตฺตพฺพปฏิ ฺาย ปจฺฉิมา  นวตฺตพฺพปฏิ ฺา  ปจฺฉิมาย  จ 
ปุริมา  น  สนฺธิยติ  ตสฺมาป  นิคฺคห ปตฺโต  ต  นิคฺคห  โทส 
# ๑. ม. น สมฺมุติสจฺจวเสน นาป อนุสฺสวาทิวเสน ฯ 
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 179 

        *เลมที่ 48  ปุคฺคลกถาวณฺณนา  หนา 179 
 
อปราธ  สมปฺฏิจฺฉาหีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  นิคฺคห อาชานาเปตฺวา  
อิทานิ  ต  ปนาย  เจว  อนุโลมปฏโิลมโต  ปาปนาโรปนาน ฺจ  
วเสน  ปากฏ  กโรนฺโต  ห ฺจิ  ปุคฺคโลตฺยาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  ห ฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภตีติ  ยทิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ 
สเจ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมตฺเถนาติ  อตฺโถ ฯ  อย  
ตาว  ปรวาทีปกฺขสฺส  ปนโต  นิคฺคหปาปนาโรปนาน  ลกฺขณ- 
ภูตา  อนุโลมปนา  นาม ฯ  เตน  วต  เรติอาทิ  อนุโลม- 
ปกฺเข  นิคฺคหสฺส  ปาปตตฺตา  อนุโลมปาปนา  นาม ฯ  ตตฺถ 
เตนาติ  การณวจน ฯ  วตาติ โอกปฺปนวจน ฯ  เรติ  อามนฺตน- 
วจน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพติ  วต 
เร (๑)  หมฺโภ  ภทฺรมุข  เตน  การเณน  วตฺตพฺโพเยวาติ ฯ  ย  
ตตฺถ  วเทสีติ  อนุโลมปกฺเข  นิคฺคหสฺส  อาโรปตตฺตา  
อนุโลมโรปนา  นาม ฯ  ย ฺจสฺส  (๒)  ปรโิยสาเน  มิจฺฉาติ  ปท 
ตสฺส  ปุรโต  อิทนฺเตติ  อาหริตพฺพ ฯ อิทนฺเต มิจฺฉาติ อย ฺเจตฺถ (๓) 
อตฺโถ ปรโต จ ปาลิย เอต อาคตเมว ฯ  
        โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพติอาทิ  น  เหว  วตฺตพฺเพติ 
ปฏิกฺขิตฺตปกฺขสฺส ปตตฺตา  ปฏิโลมโต  นิคฺคหปาปนาโรปนาน 
ลกฺขณภูตา  ปฏิโลมปนา  นาม ฯ  โน  จ  วต  เรติอาทิ  ปฏิโลมปกฺเข 
นิคฺคหสฺส  ปาปตตฺตา  ปฏิโลมปาปนา  นาม ฯ  ปนุ  ย  ตตฺถ 
# ๑. ม. เตน เร วตฺตพฺเพ วต เร ฯ 
# ๒. ม. ย ตสฺส ฯ  ๓. ม. อย ฺเหตฺถ ฯ  
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วเทสีติอาทิ  ปฏิโลมปกฺเข  นิคฺคหสฺส  อาโรปตตฺตา  ปฏิโลม- 
โรปนา นาม ฯ  อิธาป  ปรโิยสาเน  มิจฺฉาติ  ปทสฺส  ปุรโต  
อิทนฺเตติ  อาหริตพฺพเมว ฯ  ปรโตป เอวรูเปสุ าเนสุ เอเสว 
นโย ฯ  
        ตตฺราย  อาทิโต  ปฏาย  สงฺเขปตฺโถ  ยทิ  ปคฺุคโล 
อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมตฺเถน  เตน  วต  เร  (๑)  โส  อุปลพฺภตีติ 
วตฺตพฺโพ ฯ  ย  ปน ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺโพ  โข  ปรุมิปเ ฺห  
สจฺฉิกฏปรมตฺเถน  อุปลพฺภตีติ  โน  จ วตฺตพฺโพ  ทุติยปเ ฺห 
ตโต  โส  ปคฺุคโล  อุปลพฺภตีติ  อิทนฺเต  มิจฺฉาติ เอว  ตาว  
อนุโลมโต  ปนาปาปนาโรปนา  โหนฺติ ฯ  อถ  น  วตฺตพฺโพ 
ทุติยปเ ฺห  ตโต  โส  ปคฺุคโล  (๒)  อุปลพฺภตีติ  ปุริมปเ ฺหป  น 
วตฺตพฺโพว ฯ  ย  ปน  ตตฺถ  (๓)  วเทสิ  วตฺตพฺโพ  โข  ปุริมปเ ฺห 
สจฺฉิกฏปรมตฺเถน  อุปลพฺภตีติ โน  จ  วตฺตพฺโพ  ทุติยปเ ฺห 
ตโต  โส  ปคฺุคโล  อุปลพฺภตีติ  อิทนฺเต  มิจฺฉาติ  เอว  ปฏโิลมโต 
ปนาปาปนาโรปนา  โหนฺติ ฯ  เอวเมต  นิคฺคหสฺส  จ  อนุโลม- 
ปฏิโลมโต   จตุนฺน  ปาปนาโรปนาน ฺจ  วุตฺตตฺตา  อุปลพฺภตีติ- 
อาทิก อนุโลมป ฺจก  นาม ฯ  เอตฺถ  จ  กิ ฺจาป  อนุโลมโต  
ปาปนาโรปนาหิ  เอโก  ปฏิโลมโต  ปาปนาโรปนาหิ  เอโกติ  เทฺว 
นิคฺคหา  กตา  อาชานาหิ  นิคฺคหนฺติ  เอตสฺเสว  ปเนตฺถ 
# ๑. ม. โภ ฯ  ๒. ม. เรสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๓. ม. ย ปเนตฺถ ฯ  
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ปุคฺคโล  อุปลพฺภตีติ  ปม  วาท  นิสสฺาย  ปมสฺส  นิคฺคหสฺส 
ทฺวีหากาเรหิ อาโรปตตฺตา เอโกวาย นิคฺคโหติ ปโม 
นิคฺคโห ฯ  
        อิทานิ  ปจฺจนีกนโย  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส ฯ 
โส  ห ิ อตฺถ ิ ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโนติ  คหติตฺตา 
นุปลพฺภตีติ อสมฺปฏิจฺฉนฺโต เอว  ปุจฺฉติ ฯ  สกวาที  ยถา 
รูปาทิธมฺมา  อุปลพฺภนฺติ  เอว  อนุปลพฺภนียโต อามนฺตาติ 
ปฏิชานาติ ฯ  ปุน  อิตโร  ปรวาที  (๑)  อตฺตนา  อธิปฺเปต สจฺฉิ- 
กฏเยว สนฺธาย  โย  สจฺฉิกฏโติอาทิมาห ฯ  สมมฺติสจฺจ- 
ปรมตฺถสจฺจานิ  วา  เอกโต  กตฺวาป เอวมาห ฯ  สกวาที  
ปุคฺคโลติ  อุปาทาป ฺตฺติสพฺภาวโตป  ทฺวินฺน  สจฺจาน เอกโต 
กตฺวา ปุจฺฉิตตฺตาป น เหวนฺติ ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        อิทานิ   กิ ฺจาป   เตน   ปม   ปรมตฺถสจฺจวเสน  นุปลพฺภ- 
นียตา  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  (๒)  ปจฺฉา  สมมฺติสจฺจวเสน  วา  (๓) โวมิสฺสก- 
วเสน วา ปฏิกฺขิตฺตา ฯ ปรวาที  ปน  นปุลพฺภตีติ  วจน- 
สาม ฺมตฺต  ฉลวาท  นิสฺสาย  ย  ตยา  ปม  ปฏิ ฺาต  
ต  ปจฺฉา  ปฏิกฺขิตฺตนฺติ  ภณฺฑนสฺส  ปฏิภณฺฑน  วิย  อตฺตโน 
กตสฺส  นิคฺคหกมฺมสฺส  ปฏิกมฺม  กโรนฺโต  อาชานาหิ  ปฏิกมฺมนฺติ 
อาห ฯ อิทานิ  ยถาสฺส  อนุโลมป ฺจเก  สกวาทินา  วาทฏปน  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. สมฺปฏจฺิฉิตา ฯ 
# ๓. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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กตฺวา  อนุโลมปฏิโลมโต  ปาปนาโรปนาหิ  นิคฺคโห  ปากโฏ  กโต 
เอว  ปฏิกมฺม  ปากฏ  กโรนฺโต  ห ฺจิ  ปุคฺคโลติอาทิมาห ฯ 
ต  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  อตฺถโต  เวทติพฺพ ฯ  ยสมฺา  ปเนตฺถ 
ปนา  นาม  ปรวาทีปกฺขสฺส  ปนโต  อย  ตว  โทโสติ  
ทสฺเสตุ  ปนมตฺตเมว  โหติ  น  นิคฺคหสฺส  วา  ปฏิกมฺมสฺส  
วา  ปากฏภาวกรณ  ปาปนาโรปนาหิ  ปนสฺส  ปากฏกรณ 
โหติ  ตสฺมา  อิท  อนโุลมปฏิโลมโต  ปาปนาโรปนาน  วเสน 
จตูหากาเรหิ  ปฏิกมฺมสฺส  กตตฺตา  ปฏกิมฺมจตุกฺก  นามาติ 
เอว (๑) จตุกฺก เวทิตพฺพ ฯ  
        เอว  ปฏิกมฺม  กตฺวา  อิทานิ  ยฺวาสฺส   อนุโลมป ฺจเก 
สกวาทินา  นิคฺคโห  กโต  ตสฺส  ตเมว  ฉลวาท  นสิฺสาย  
ทุกฺกฏภาว  ทสฺเสนฺโต  ตฺว ฺเจ  ปน  ม ฺสีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ 
ตฺว ฺเจ  ปน  ม ฺสีติ  ยทิ  ตฺว  ม ฺสิ ฯ วตฺตพฺเพ  โขติ 
อิท  ปจฺจนีเก  อามนฺตาติ  ปฏิ ฺ  สนธฺาย  วุตฺต ฯ  โน  จ 
วตฺตพฺเพติ  อิท  ปน  น  เหวนฺติ  (๒)  อวชานน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ 
เตน  ตฺว  (๓)  ตตฺถาติ  เตน  การเณน  ตฺวเยว  ตสฺมึ  นุปลพฺภตีติ  
ปกฺเข  เหว  ปฏิชานนฺตนฺติ อามนฺตาติ  เอว  ปฏชิานนฺโต ฯ  เอว 
นิคฺคเหตพฺเพติ  ปุน  น  เหวนฺติ  อวชานนฺโต  เอว  
นิคฺคเหตพฺโพ ฯ  อถ  ต  นิคฺคณฺหามาติ  อเถว  นิคฺคหารห  ต 
# ๑. ม. เอก ฯ  ๒. ม. น เหวาติ ฯ  ๓. ม. ตว ฯ  
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นิคฺคณฺหาม ฯ  สุนิคฺคหิโต จ  โหสีติ  สเกน  มเตน  นิคฺคหิตตฺตา 
สุนิคฺคหิโตว ภวสิ ฯ  
        เอว  ปนสฺส  (๑)  นคฺิคเหตพฺพภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ต 
นิคฺคณฺหนฺโต ห ฺจีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปนาปาปนาโรปนา  
เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  ปรโิยสาเน  ปน  อิทนฺเต 
มิจฺฉาติ  อิท  ตว  วจน  มิจฺฉา  โหตีติ  อตฺโถ ฯ อิท ฉลวาเทน 
จตูหิ อากาเรหิ นิคฺคหสฺส กตตฺตา นิคฺคหจตุกฺก นาม ฯ  
        เอว  นคฺิคห  กตฺวาป  อิทานิ  ยทิ  อย  มยา  ตว  มเตน 
กโต  นิคฺคโห  ทุนฺนิคฺคโห  โย  มม  ตยา  เหฏา  อนุโลม- 
ป ฺจเก  กโต  นิคฺคโห  โสป  ทุนฺนิคฺคโหติ  ทสฺเสนฺโต  เอเส  เจ 
ทุนฺนิคฺคหิเตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เอเส เจ  ทุนฺนิคฺคหิเตติ  เอโส 
เจ  ตว  วาโท  มยา  ทุนฺนคฺิคหิโต  อถวา  เอโส เจ  ตว  
มยา  กโต  นคฺิคโห  ทุนฺนคฺิคโห ฯ  เหวเมว  ตตฺถ  ทกฺขาติ 
ตตฺราป  (๒) ตยา  มม  เหฏา  กเต  นคฺิคเห  เอวเมว  ปสฺส ฯ 
อิทานิ ยฺวาสฺส  เหฏา สกวาทินา  นิคฺคโห  กโต  ต  วตฺตพฺเพ 
โขติอาทิวจเนน  ทสฺเสตฺวา  ปุน  ต  นคฺิคห อนิคฺคหภาว  
อุปเนนฺโต  โน  จ  มย  ตยาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โน  จ  มย  
ตยา  ตตฺถ  เหตาย  ปฏิ ฺายาติอาทีสุ  อยมตฺโถ ยสฺมา  โส  
ตยา  มม กโต  นิคฺคโห  ทุนฺนิคฺคโห  ตสฺมา  มย  ตยา  ตตฺถ 
# ๑. ม. เอวมสฺส ฯ  ๒. ม. ตตฺถาป ฯ  
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อนุโลมป ฺจเก  อามนฺตาติ  เอตาย  ปฏิ ฺาย  เอว  ปฏิชานนฺตา 
ปุน  น  เหวนฺติ  ปฏิกฺเขเป  กเตป  อาชานาหิ  นิคฺคหนฺติ 
เอว  น  นิคฺคเหตพฺพาเยว  (๑)  เอว  อนิคฺคเหตพฺพมฺป  ม นิคฺคณฺหาสิ 
อีทิเสน ปน นิคฺคเหน ทุนฺนิคฺคหิตา มย โหม ฯ  
        อิทานิ  ย  นิคฺคห  สนฺธาย  ทุนฺนคฺิคหิตา  จ  โหมาติ 
อโวจ  ต ทสฺเสตุ ห ฺจิ  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  อิท  เต  มิจฺฉาติ- 
อาทิมาห ฯ  เอวมิท  อนุโลมปฏิโลมโต จตูหิ ปาปนาโรปนาหิ 
นิคฺคหสฺส อุปนีตตฺตา อุปนยนจตุกฺก นาม โหติ ฯ  
        อิทานิ  น  เหว  นิคฺคเหตพฺเพติอาทิก  นิคฺคมจตุกฺก  (๒) 
นาม โหติ ฯ ตตฺถ  น  เหว  นิคฺคเหตพฺเพติ  ยถาห  ตยา 
นิคฺคหิโต  น หิ เอว นิคฺคเหตพฺโพ ฯ เอตสฺส  หิ  นคฺิคหสฺส 
ทุนฺนิคฺคหภาโว  มยา  สาธิโต ฯ  เตน  หีติ  เตน  การเณน  ยสฺมา 
เอส  นิคฺคโห  ทุนฺนิคฺคโห  ตสฺมา  ย  ม  นิคฺคณฺหาสิ  ห ฺจิ  
ปุคฺคโล ฯเปฯ  อิทนฺเต  มจฺิฉาติ  อิท  นิคฺคณฺหน  ตว  มิจฺฉาติ  
อตฺโถ ฯ  เตน  หิ  เย กเต  นิคฺคเหติ  เยน  การเณน 
อิท  มิจฺฉา  เตน  การเณน  โย  ตยา  นคฺิคโห  กโต  โส  
ทุกฺกโฏ ฯ  ย  มยา  ปฏิกมฺม  กต  ตเทว  สุกต ฯ  ยาป 
เจสา  ปฏิกมฺมจตุกฺกาทิวเสน  กถามคฺคสมฺปฏิปาทนา  กตา 
สาป  สุกตาติ ฯ  (๓)  เอวเมต  ปุคฺคโล  อุปลพฺภตีติอาทิกสฺส 
# ๑. ม. น นคฺิคเหตพฺโพเยว ฯ  ๒. ส.ี นิคมนจตุกฺก ฯ 
# ม. นิคฺคมนจตุกฺก ฯ  ๓. ม. สุกตา ฯ  
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อนุโลมป ฺจกสฺส  นุปลพฺภตีติอาทิกาน  ปฏิกมฺมนคฺิคโหปนยน- 
นิคฺคหจตุกฺกาน ฺจ(๑)  วเสน  อนุโลมปจฺจนีกป ฺจก  นาม 
นิทฺทิฏนฺติ เวทิตพฺพ ฯ (๒)ทุติโย นิคฺคโห(๒) เอตฺตาวตา  สกวาทิโน  
ปุพฺพปกฺเข  สติ  ปรวาทิโน  วจนสาม ฺมตฺเตน  ฉลวาเทน 
ชโย โหติ ฯ  
        อิทานิ  ยถา  ปรวาทิโน  ปุพฺพปกเฺข  สติ  สกวาทิโน  
ธมฺเมเนว  ตเถว  ภูเตน  ชโย  (๓)  โหติ  ตถา  วาทปฺุปตฺตึ  ทสฺเสตุ  
ปุคฺคโล  นุปลพฺภตีติ ปจฺจนีกานุโลมป ฺจก  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  
ปจฺจนีเก  ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส  รูปาทิเภท สจฺฉิกฏปรมตฺถ  
สนฺธาย  ปฏิ ฺา สกวาทิสฺส ฯ สุทฺธสมฺมติสจฺจ วา ปรมตฺถ- 
มิสฺสก วา  สมฺมติสจฺจ  สนฺธาย  โย  สจฺฉิกฏโติ  ปุน  อนุโยโค 
ปรวาทิสฺส สมฺมติวเสน นุปลพฺภตีติ  นวตฺตพฺพตฺตา  มิสฺสก- 
วเสน  วา  อนุโยคสฺส  สงฺกิณฺณตฺตา  น  เหวนฺติ ปฏิกฺเขโป  
สกวาทิสฺส ฯ  ปฏิ ฺาต  ปฏิกฺขิปตีติ  วจนสาม ฺมตฺเตน 
อาชานาหิ นิคฺคหนฺติอาทิวจน  ปรวาทิสฺส ฯ  เอวมย  ปุคฺคโล 
นุปลพฺภตีติ ทุติยวาท นิสฺสาย ทุติโย นคฺิคโห โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ 
เอว เตน ฉเลน นิคฺคโห อาโรปโต ฯ  
        อิทานิ  ตสฺเสว  ปฏิ ฺาย  (๔)  ธมฺเมน  สเมน  อตฺตโน  วาเท  
# ๑. ม. ...นิคฺคมนจตุกฺกาน ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. ธมฺเมเนว ตเถน สุชโย ฯ  ๔. ม. ตสฺเสว 
# ปฏิ ฺายาติ นตฺถิ ฯ  
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ชย  ทสฺเสตุ  อนุโลมนเย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  อตฺตโน  ลทฺธึ  
นิสฺสาย  ปฏิ ฺา ปรวาทิสฺส ฯ  ลทฺธิยา  โอกาส  อทตฺวา 
ปรมตฺถวเสน  ปุน  อนุโยโค  สกวาทิสฺส  ปรมตฺถวเสน 
ปุคฺคลสฺส  อภาวโต  ปฏิกเฺขโป  ปรวาทิสฺส ฯ  ตโต  ปร ธมฺเมน 
สเมน  อตฺตโน  ชยทสฺสนตฺถ  อาชานาหิ  ปฏกิมฺมนติฺอาทิ  สพฺพ  
สกวาทีวจนเมว  โหติ ฯ ตตฺถ  สพฺเพส  ปฏิกมฺมนคฺิคโหปนยน- 
นิคฺคหจตุกฺกาน(๑)  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  เอวมิท 
ปุคฺคโล  นุปลพฺภตีติอาทิกสฺส ปจฺจนีกป ฺจกสฺส อุปลพฺภตีติ- 
อาทีน  ปฏิกมฺมนิคฺคโหปนยนนิคฺคมจตุกฺกาน ฺจ  วเสน  ปจฺจ- 
นีกานุโลมป ฺจก  นาม นิทฺทิฏ  โหติ ฯ  เอวเมตานิ  ปม- 
สจฺฉิกฏเ  เทฺว  ป ฺจกานิ นิทฺทิฏานิ ฯ ตตฺถ ปรุมิป ฺจเก 
ปรวาทิสฺส  สกวาทินา  กโต  นิคฺคโห  สุนิคฺคโห  สกวาทิสฺส  
ปน  ปรวาทินา  ฉลวาท  นิสฺสาย  ปฏกิมฺม  กตฺวา  อตฺตนา 
สาธิโต  ชโย  ทชฺุชโย ฯ  ทุติยป ฺจเก  สกวาทิสฺส  ปรวาทินา  กโต 
นิคฺคโห  ทุนนฺิคฺคโห  ปรวาทิสฺส ปน สกวาทินา ธมฺมวาท 
นิสฺสาย ปฏิกมฺม ตตฺเถต วุจฺจติ 
        นิคฺคโห ปรวาทิสฺส     สุทฺโธ ปมป ฺจเก  
        อสุทฺโธ ปน ตสฺเสว    ปฏิกมฺมชโย ตหึ ฯ  
# ๑. ม. ...นิคฺคมนจตุกฺกาน ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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        นิคฺคโห สกวาทิสฺส        อสุทฺโธ ทุติยป ฺจเก  
        วิสุทฺโธ ปน ตสฺเสว        ปฏิกมฺมชโย ตหึ ฯ  
        ตสฺมา ทฺวีสุป าเนสุ        ชโยว สกวาทิโน  
        ธมฺเมน หิ ชโย นาม        อธมฺเมน กุโต ชโย ฯ  
        สจฺฉิกฏเ ยถา เจตฺถ        ป ฺจกทฺวยมณฺฑิเต  
        ธมฺมาธมฺมวเสเนว        วุตฺโต ชยปราชโย ฯ  
        อิโต ปเรสุ สพฺเพสุ        สจฺฉิกฏเสุ ปณฺฑิโต  
        เอวเมว วิภาเวยฺย        อุโภ ชยปราชเยติ ฯ  
        เอว  สทฺุธิกสจฺฉิกฏ        วิตฺถาเรตฺวา  อิทานิ  ตเมว  อปเรหิ 
โอกาสาทีหิ  นเยหิ  วิตฺถาเรตุ ปุน ปุคฺคโล อุปลพฺภตีติอาทิ 
อารทฺธ ฯ ตตฺถ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  ปรวาทิสฺส ฯ 
ปุน  สพฺพตฺถาติ  สรีร  สนธฺาย  อนุโยโค สกวาทิสฺส  รูปสฺม ึ 
อตฺตาน  สมนุปสฺสนาโทส ฺจ  อ ฺ  ชีว  อ ฺ  สรีรนฺติ 
อาปชฺชนโทส ฺจ  ทิสฺวา  ปฏิกฺเขโป  ปรวาทิสฺส ฯ  เสสเมตฺถ 
อนุโลมปจฺจนีกป ฺจเก  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ปาโ  
ปน  สงฺขิตฺโต ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  สรีร  สนฺธาย  สพฺพตฺถ  นุปลพฺภตีติ 
วุตฺเต  สรีรโต  พหิ  อุปลพฺภตีติ  อาปชฺชติ ตสฺมา  ปจฺจนีเก 
ปฏิกฺเขโป  สกวาทิสฺส  ปม  อนุชานิตฺวา  ปจฺฉา  อวชานาตีติ 
ฉลวาทวเสน (๑) ปฏกิมฺม ปรวาทิสฺส ฯ เสส ปากฏเมว ฯ  
# ๑. ม. ฉลวาทสฺส วเสน ฯ  
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        ทุติยนเย  สพฺพทาติ  ปุริมปจฺฉิมชาติกาล ฺจ  ธรมาน- 
ปรินิพฺพุตกาล ฺจ สนฺธาย  อนุโยโค  สกวาทิสฺส  เสฺวว  ขตฺติโย 
โส  พฺราหฺมโณติอาทีน  อาปตฺติโทส ฺจ   ธรมานปรินิพฺพุตาน 
วิเสสาภาวโทส ฺจ  ทิสฺวา  ปฏิกฺเขโป ปรวาทิสฺส ฯ เสส 
ปมนเย วุตฺตสทิสเมว ฯ  
        ตติยนเย  สพฺเพสูติ  ขนฺธายตนาทีนิ  สนฺธาย  อนุโยโค 
สกวาทิสฺส  รูปสฺมึ  อตฺตา  จกฺขุสฺมึ  อตฺตาติอาทิโทสภเยน  
ปฏิกฺเขโป  ปรวาทิสฺส ฯ  เสส ตาทิสเมวาติ ฯ  
        เอวเมตานิ  ตีณิ  มุขานิ  (๑)  อนโุลมปจฺจนีกป ฺจเก อนุโลม- 
มตฺตวเสเนว  ตาว  ปฏิปาฏิยา  ภาเชตฺวา  ปุน  ปจฺจนีกานุโลม- 
ป ฺจเก  ปจฺจนีกมตฺตวเสเนว  ภาเชตุ ปุคฺคโล นุปลพฺภตีติอาทิ 
อารทฺธ ฯ ตตฺถ อนุโลมป ฺจกสฺส ปาลิย สงฺขิปตฺวา อาคเต  
ปจฺจนีเก  วุตฺตนเยเนว  ปจฺจนีกสฺส  จ  ปาลิย  สงฺขิปตฺวา  อาคเต  
อนุโลเม  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺตาวตา  
สุทฺธิกสฺส  เจว  อิเมส ฺจ  ติณฺณนฺติ  จตุนฺน  สจฺฉิกฏาน 
เอเกกสฺมึ  สจฺฉิกฏเ  อนุโลมปจฺจนีกสฺส ปจฺจนีกานุโลมสฺส  จาติ  
ทฺวินฺน  ทฺวินนฺ  ปจฺจนีกาน  วเสน  อย อฏมุขา นาม วาทยุตฺติ 
นิทฺทิฏา  โหตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  ยา  เอเกกสฺมึ  ปกเฺข  (๒)  เอเกกสฺส 
นิคฺคหสฺส วเสน อฏกนิคฺคโหติ ปาลิย ลิขิยติ ตตฺเถต วุจฺจติ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. มุเข ฯ  
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        เอว จตุพฺพิเธ ปเ ฺห        ป ฺจกทฺวยเภทโต  
        เอสา อฏมุขา นาม        วาทยุตฺติ ปกาสิตา ฯ  
        อฏเว นิคฺคหา ตตฺถ        จตฺตาโร เตสุ ธมฺมิกา  
        อธมฺมิกา จ จตฺตาโร        สพฺพตฺถ สกวาทิโน  
        ชโย ปราชโย เจว        สพฺพตฺถ ปรวาทิโนติ ฯ  
                สจฺฉิกฏวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สทฺุธิกสสนฺทนวณฺณนา  
        อิทานิ  รูปาทีหิ  สทธฺึ  สจฺฉิกฏสสนฺทน  โหติ ฯ  ตตฺถ 
รูป ฺจาติ ยถา  รูป  ปรมตฺถโต  อุปลพฺภติ  กินฺเต  ปคฺุคโลป 
ตเถว  อุปลพภฺตีติ  สนฺธาย ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  อตฺถิ  ปุคฺคโลติ 
วจนมตฺต  คเหตฺวา  ปฏิ ฺา  ปรวาทิสฺส ฯ ยท ิ เต  รูป  วิย 
ปรมตฺถโต  ปุคฺคโล  อตฺถิ รูปโต เวทนาทีน วิย ปุคฺคลสฺสาป 
อ ฺถตฺต (๑)  อาปชฺชตีติ  อนุโยโค  สกวาทิสฺส สมยสุตฺตวิโรธ 
ทิสฺวา ปฏิกฺเขโป ปรวาทิสฺส ฯ  เสส  อตฺถโต  ปากฏเมว ฯ 
ธมฺมโต  ปเนตฺถ  สตฺตป ฺาสเภทสฺส  สจฺฉิกฏปรมตฺถสฺส  วเสน 
สกวาทีปกฺขมูลเก  อนโุลมป ฺจเก  (๒)  สตฺตป ฺาส  อนุโลมป ฺจกานิ 
ทสฺสิตานิ ฯ  ปฏิกมฺมจตุกฺกาทีนิ สงฺขิตฺตานิ ฯ ปุน (๓) ปรวาที- 
ปกฺขมูลเกป  ปจฺจนีกานุโลเม  สตฺตป ฺาส  ปฏิโลมป ฺจกานิ 
# ๑. ม. อ ฺตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. มง อนุโลมปจฺจนีเก ฯ 
# ๓. ม. ปุนสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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ทสฺสิตานิ ฯ  ปฏิกมฺมจตุกฺกาทีนิ  สงฺขิตฺตานิ ฯ  ตตฺถ  วุตฺต 
ภควตาติ วจนมตฺเตน ปุคฺคลสฺส อตฺถติ รูปสฺส  จ  สจฺฉิ- 
ฏปรมตฺถวเสน  อุปลพฺภนียต  ทสฺเสตฺวา  อุภินฺน  อ ฺถตฺต 
ปฏิชานาปนตฺถ  วุตฺต  ภควตาติ  อนุโยโค  ปรวาทิสฺส 
สมฺมติปรมตฺถาน เอกตฺตนานตฺตป ฺหสฺส  ปนียตฺตา  ปฏิกฺเขโป 
สกวาทิสฺส ฯ  เสสมิธาป  อตฺถโต  ปากฏเมวาติ ฯ  
                สทฺุธิกสสนฺทนวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        โอปมฺมสสนฺทนวณฺณนา  
        อิทานิ  รูปาทีเหว  สทฺธึ  โอปมฺมวเสน  สจฺฉิกฏสสนฺทน  
โหติ ฯ  ตตฺถ  รูปเวทนาน  อุปลทฺธิสาม ฺเน  อ ฺตฺต- 
ปุจฺฉา  จ  ปุคฺคลรูปาน อุปลทฺธิสาม ฺปุจฺฉา  จาติ ปุจฺฉา- 
ทฺวยมฺป สกวาทิสฺส อุโภป ปฏิ ฺา ปรวาทิสฺส ฯ ปรวาทินา 
อนุ ฺาเตน  อุปลทฺธิสาม ฺเน  รูปเวทนาน  วิย  รปูปุคฺคลาน 
อ ฺตฺตานุโยโค  สกวาทิสฺส  ปฏิกฺเขโป  อิตรสฺส ฯ  เสสมิธาป 
อตฺถโต  ปากฏเมว ฯ  ธมมฺโต  ปเนตฺถ  รูปมลูกาทนี  จกฺกาน ฺจ 
วเสน  สกวาทีปกฺเข  วีสาธิกานิ  นว  นิคฺคหป ฺจกสตานิ 
ทสฺสิตานิ ฯ  กถ  ขนฺเธสุ  ตาว  รูปมูลเก  จกฺเก  จตฺตาริ 
ตถา  เวทนาทิมูลเกสูติ  วีสติ ฯ  อายตเนสุ  จกฺขฺวายตนมูลเก 
จกฺเก เอกาทส ตถา  เสเสสูติ  ทฺวตฺตึสสต ฯ  ธาตูสุ  จกฺขุ-  
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ธาตุมูลเก  จกฺเก  สตฺตรส  ตถา  เสเสสูติ ฉาธิกานิ  ตีณิ 
สตานิ ฯ  อินทฺฺริเยสุ  จกฺขุนฺทฺริยมูลเก  จกฺเก  เอกวีสติ  ตถา 
เสเสสูติ  ทฺวาสฏาธิกานิ  จตฺตาริ  สตานิ ฯ  เอว  สพฺพานิป 
วีสาธิกานิ  นว นิคฺคหป ฺจกสตานิ โหนฺติ ฯ  
        ปรวาทีปกฺเขป  รูป  อุปลพฺภตีติ  อนุโลมวเสเนว  รูป- 
เวทนาทีน  อ ฺตฺตปฏิ ฺ  กาเรตฺวา  ปุน  อตฺถิ ปคฺุคโลติ 
สุตฺต นิสฺสาย ฉลวเสน ปคฺุคลสฺส รูปาทีหิ  อุปลทฺธสิาม ฺ  
อาโรเปตฺวา  อ ฺตฺตานุโยโค  กโต ฯ  เสสมิธาป  อตฺถโต 
อุตฺตานเมว ฯ ธมฺมโตป สกวาทีปกฺเข วุตฺตนเยน วีสาธิกานิ 
นว ปฏิกมฺมป ฺจกสตานิ ฯ  
        รูปาทีห ิสทฺธึ โอปมมฺวเสน สจฺฉิกฏสสนฺทน ฯ  
 
                จตุกฺกนยสสนฺทนวณฺณนา  
        อิทานิ  ย  สจฺฉิกฏปรมตฺเถน  อุปลพฺภติ  เตน  ยสฺมา  
รูปาทีสุ  สตฺตป ฺาสาย  สจฺฉิกฏปรมตฺเถสุ  อ ฺตเรน 
ภวิตพฺพ รูปาทินิสฺสิเตน วา  อ ฺตฺร  วา  รูปาทีหิ  รูปาทีน 
วา  นิสฺสเยน  ตสฺมา  อิมนิา  จตุกฺกนเยน สจฺฉิกฏสสนฺทน 
อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  รูป  ปุคฺคโลติ  อนุโยโค  สกวาทิสฺส อุจฺเฉท- 
ทิฏ ิภเยน  น  เหวนฺติ  ปฏิกฺเขโป  ปรวาทิสฺส  นคฺิคหาโรปน  
สกวาทิสฺส ฯ กึ  ปเนต  ยตฺุต  นนุ  รูป  เวทนาติ  วุตฺตมฺป   
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ปฏิกฺขิปตพฺพเมวาติ  อาม ปฏิกฺขิปตพฺพ  ต  ปน  รูปโต  เวทนาย 
อ ฺสภาวสพฺภาวโต  น  อ ฺตฺตาภาวโต ฯ  อย ฺจ  รูปาทีสุ  
เอกธมฺมโตป  ปุคฺคลสฺส  อ ฺตฺต  น  อิจฺฉติ  ตสฺมา  ยุตฺต ฯ 
อย ฺจ อนุโยโค รูป ปุคฺคล ฯเปฯ อ ฺาตาวินฺทฺริย ปุคฺคโลติ 
สกล  ปรมตฺถสจฺจ  สนฺธาย  อารทฺโธ  สกล  ปน  ปจฺจตฺต- 
ลกฺขณวเสน  เอกโต  วตฺตุ  น  สกฺกาติ  ตนฺติวเสน  อนุโยค- 
ลกฺขณมตฺตเมต   ปต ฯ  เตเนต  (๑)  วิ ฺ ู  อตฺถ วิภาเวนฺติ ฯ 
วาทกาเมน  ปน  อิม  ลกขฺณ  คเหตฺวา  ยถา ยถา ปรวาทิสฺส 
โอกาโส  น  โหติ  ตถา  ตถา  วตฺตพฺพ ฯ  อิติ  ตนฺติวเสน  
อนุโยคลกฺขณสฺส  ปตตฺตาป ยุตฺตเมว ฯ อิมินา นเยน 
สพฺพานุโยเคสุ อตฺโถ เวทติพฺโพ ฯ  
        อยมฺปน  วิเสโส  รูปสฺมึ  ปุคฺคโลติอาทีสุ  ยถา  เอก 
มหาภูต  นิสฺสาย ตโย  มหาภูตา วตฺถุรูป นิสฺสาย วิ ฺาณ 
รูปสฺมินฺติ วตฺตุ วฏฏติ กนิฺเต เอว รูปสฺมึ  ปุคฺคโล ฯ  ยถา  
จ  สภาววินิพฺโภคโต  (๒)  เวทนาทโย  สพฺเพ ธมฺมา อรูปา  วา 
ปน  จตฺตาโร  ขนฺธา  นิพฺพานเมว  วา  อ ฺตฺร  รปูาติ 
วตฺตุ  วฏฏติ  กินฺเต  เอว  ปุคฺคโล ฯ  ยถา  จ  จิตฺตสมุฏานาน 
รูปาน  นิสฺสยวเสน  เวทนาย รูป  ฯเปฯ  วิ ฺาณสฺมึ  รูปนฺติ 
วตฺตุ  วฏฏติ  กินฺเต  เอว  ปุคฺคโลติ ฯ สพฺพานุโยเคสุ  ปน 
# ๑. ม. เตน ฯ  ๒. ม. สภาควินิพฺโภคโต ฯ  
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อุจฺเฉททิฏ ิภเยน  เจว  สมยวิโรเธน  จ  ปฏิกฺเขโป  ปรวาทิสฺส ฯ 
เสสเมตฺถ  อตฺถโต  ปากฏเมว ฯ  ธมมฺโต  ปเนตฺถ  สตฺตป ฺาสาย  
สจฺฉิกฏเสุ  เอเกกสฺมึ  อตฺเถ  (๑)  จตฺตาริ  จตฺตาริ  กตฺวา 
นิคฺคหวเสน อฏวีสาธิกานิ  เทฺว  ป ฺจกสตานิ  ทสฺสิตานิ ฯ 
ปรวาทีปกฺเขป  ปฏิกมฺมวเสน ตตฺตกาเนว ฯ  ยา  ปเนตฺถ  
อตฺถิ  ปุคฺคโลติ  วุตฺเต  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา สา สุตฺเต 
อาคเตน  สมฺมติวเสน ฯ  โย รูป ปุคฺคโลติอาทีสุ ปฏกิฺเขโป 
โส สกฺกายทิฏ ิป ฺหสฺส ปนียตฺตา ฯ ปรวาทิสฺส ปฏิกมฺม 
ฉลวเสเนวาติ ฯ  
        จตุกฺกนยสสนฺทน ฺจ  สสนฺทนกถา จ นิฏ ิตา(๒) ฯ 
 
                        ลกฺขณยุตฺติวณฺณนา  
        อิทานิ  ลกฺขณยุตฺติ  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  เปตฺวา 
นิพฺพาน  เสโส  สจฺฉิกฏปรมตฺโถ  ปจฺจยปฏิพทฺธตาย  สปฺปจฺจโย 
ปจฺจเยหิ  สมาคมฺม กตตฺตา  สงฺขโต  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฌฺนโต  
สทา  อภาวโต  อสสฺสโต  อุปฺปตฺติการณสงฺขาตสฺส  นิมิตฺตสฺส 
อตฺถิตาย สนิมิตฺโต นิพฺพาน วุตฺตปฺปการาภาวโต อปฺปจฺจย 
อสงฺขต  สสฺสต  อนิมิตฺตนฺติ  อิท  สจฺฉิกฏสฺส  ลกฺขณ ตสฺมา 
ยทิ ปุคฺคโลป สจฺฉิกฏปรมตฺโถว  ตสฺสาป  อิมินา  ลกฺขเณน  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. จตุกฺกนยสสนฺทนา นิฏ ิตา ฯ  
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ภวิตพฺพนฺติ  สนฺธาย  ปุคฺคโล สปฺปจฺจโยติอาทโย  อฏป  อนุโยคา 
สกวาทิสฺส  ปฏิกฺเขโป  ปรวาทิสฺส ฯ อาชานาหิ  นิคฺคหนฺติ- 
อาทิ  ปเนตฺถ  สงฺขิตฺต ฯ  เอวเมตานิ  สกวาทีปกฺเข  อนุโลม- 
ปจฺจนีเก อนุโลมมตฺตวเสน อฏ ป ฺจกานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  
        ปรวาทีปกฺเขป  ปจฺจนีกานุโลเม  ปจฺจนีกมตฺตวเสเนว  (๑) 
อฏเว ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  ปรวาทินา  สุตฺตวเสน  สมฺมติสจฺจ  
สาธิต สมฺมติยา จ สปฺปจฺจยาทิภาโว  นตฺถิ  ตสฺมา  ยถา- 
สมฺภวโต  (๒)  จ  ปฏิกฺเขโป  สกวาทิสฺส ฯ  ฉลวเสน ปน  วตฺตพฺพ 
อาชานาหิ ปฏิกมฺมนฺติอาทิ สพฺพ อิธาป สงฺขิตฺตเมว ฯ  
                ลกฺขณยุตฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        วจนโสธนวณฺณนา  
        อิทานิ  วจนโสธน  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยเทต  ปุคฺคโล  อุปลพฺภตีติ  
วจน  ต  โสเธตุ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  อุปลพฺภติ  ปุคฺคโลติ 
ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ฯ ตสฺสตฺโถ  ยเทต  ปุคฺคโล  อุปลพฺภตีติ  
ปททฺวย  ต  เอกตฺถ  วา  ภเวยฺย นานตฺถ  วา ฯ  ยทิ  ตาว 
นานตฺถ  ยถา  อ ฺ  รูป  อ ฺา  เวทนา  เอว  
อ ฺโ  ปุคฺคโล  อ ฺโ  อุปลพฺภตีติ  อาปชฺชติ ฯ  อเถกตฺถ 
ยถา  ย  จิตฺต  ต มโน  เอว  เสฺวว  ปุคฺคโล  โส  อุปลพฺภตีติ 
# ๑. ม. ปจฺจนีกมตฺตวเสน ฯ  ๒. ม. ยาถาวโต ฯ  
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อาปชฺชติ ฯ  เตน  ต  วทามิ  ยท ิ เต  โย  ปุคฺคโล  โส 
อุปลพฺภติ  เอว  สนฺเต  โย  โย  อุปลพฺภติ  โส  โส  ปคฺุคโลติ 
อาปชฺชติ  ก ึ สมฺปฏิจฺฉสิ  เอตนฺติ ฯ ตโต สกวาที (๑) ยสฺมา 
ปุคฺคลสฺส อุปลพฺภต  อิจฺฉติ  น  อุปลพฺภมานานมฺป  รูปาทีน  
ปุคฺคลภาว  ตสฺมา ปุคฺคโล อุปลพฺภติ  อุปลพฺภติ  เกหิจิ 
ปุคฺคโล  เก  หิ  จิ  น  ปุคฺคโลติอาทิมาห ฯ ตสฺสตฺโถ  มม  ปุคฺคโล 
อตฺถิ  ปุคฺคโลติ  สตฺถ ุ วจนโต  อุปลพภฺติ ฯ  โย  ปน อุปลพฺภติ 
น  โส  สพฺโพ  ปุคฺคโล  อถโข  เก  ห ิ จิ  ปุคฺคโล  เกหิจิ  น 
ปุคฺคโลติ ฯ  ตตฺถ  โกการตฺโถ  (๒)  เกกาโร หิกาโร จ จิกาโร 
จ (๓) นิปาตมตฺโต  โกจิ  ปุคฺคโล  โกจิ  น  ปุคฺคโลติ  อยมฺปเนตฺถ 
อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ปุคฺคโลป  ห ิ รูปาทีสุป  โย  โกจิ 
ธมฺโม  อุปลพฺภติเยว  ตตฺถ  ปุคฺคโลว  โก โก(๔) ว   ปุคฺคโล ฯ 
รูปาทีสุ  ปน  โกจิป  น  ปคฺุคโลติ ฯ  ตโต  ต  สกวาที  อาห  
ปุคฺคโล  เก  หิ  จิ  อุปลพฺภติ  เก  ห ิ จิ  น  อุปลพฺภตีติ ฯ ตสฺสตฺโถ 
ปุคฺคโล อุปลพฺภตีติ  ปททฺวยสฺส  อตฺถโต  เอกตฺเถ  ยทิ  อุปลพฺภตีติ 
อนุ ฺาโต  ธมฺโม ปุคฺคลโต  อน ฺโป  โกจิ  ปุคฺคโล  
โกจิ  น  ปุคฺคโล ปุคฺคโลป  เต  โกจิ อุปลพฺภติ  โกจิ  น 
อุปลพฺภตีติ  อาปชฺชติ  ก ึ สมฺปฏิจฺฉสิ  เอตนฺติ ฯ  โส ปุคฺคลสฺส 
# ๑. ม. ปุคฺคลวาที ฯ  ๒. ม. โกการตฺเถ ฯ 
# ๓. ม. จิกาโร จาติ นตฺถ ิฯ  ๔. ม. โก โกวาติ นตฺถิ ฯ  
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อนูปลทฺธึ  อนิจฺฉนฺโต  น  เหวนฺติ  ปฏกิฺขิปติ ฯ  อิโต  ปร 
อาชานาหิ นิคฺคหนฺติอาทิ  สพฺพ  สงฺขิตฺต ฯ  วิตฺถารโต  ปน 
เวทิตพฺพ ฯ  ปุคฺคโล สจฺฉิกฏโติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  สพฺพานิ 
เหตานิ  อุปลพฺภตีติ  เววจนาเนว (๑) 
        อปจ  ยสฺมา  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมตฺเถนาติ 
อย  ปุคฺคลวาทิโน ปฏิ ฺา  ตสฺมาสฺส  ยเถว  ปุคฺคโล  อุปลพฺภตีติ 
ลทฺธิ  เอวเมว  ปุคฺคโล สจฺฉิกฏโติป  อาปชฺชติ ฯ  ยา  ปนสฺส 
ปุคฺคโล อตฺถติี ลทฺธิ ตสฺสา วิชฺชมาโนติ เววจนเมว ตสฺมา 
สพฺพานิเปตานิ เววจนานิ (๒) โสธิตานิ ฯ  
        ตตฺถ  ย  อวสาเน  ปุคฺคโล  อตฺถ ิ อตฺถิ  น  สพฺโพ 
ปุคฺคโลติอาทิ  วุตฺต  ตตฺรายมธิปฺปาโย  ยเ ฺหต  ปรวาทินา  
ปุคฺคโล  อตฺถิ  อตฺถิ เกหิจิ  ปุคฺคโล  เกหิจิ  น  ปุคฺคโลติ  
วุตฺต ต ยสฺมา อตฺถโต ปุคฺคโล อตฺถ ิอตฺถิ  น  สพฺโพ 
ปุคฺคโลติ  เอตฺตก  โหติ  ตสฺมา  น  สกวาที สมฺปฏจฺิฉาเปตฺวา 
อิทานิ  น  เอว  อนุยุ ฺชติ ตยา  หิ  อตฺถ ิ ปุคฺคโล อตฺตหิตาย 
ปฏิปนฺโนติ วจนมตฺต  นิสฺสาย  ปุคฺคโล  อตฺถีติ  ลทฺธิ  คหิตา 
ยถา  จ  ภควตา  เอต  วุตฺต  ตถา  สุ ฺโต  โลก  อเวกฺขสฺสุ 
โมฆราช  สทา  สโตติ(๓) อาทินา   นเยน  นตฺถีติป  วุตฺต 
ตสฺมา  ยเถว  เต  ปุคฺคโล  อตฺถิ  อตฺถ ิ น  สพฺโพ ปคฺุคโลติ 
# ๑. ม. อุปลพฺติเววจนาเนว ฯ  ๒. ม. วจนานิ ฯ 
# ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๓๙/๕๔๙ ฯ  
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ลทฺธิ  ตถา  ปุคฺคโล  นตฺถิ  นตฺถิ  น สพฺโพ ปุคฺคโลติป 
อาปชฺชติ กึ  เอต  สมฺปฏิจฺฉสีติ ฯ  อถ  น  อสมฺปฏิจฺฉนฺโต 
น  เหวนฺติ  ปฏิกฺขิปติ ฯ เสสเมตฺถ นิคฺคหาทิวิธาน วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                วจนโสธนวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ป ฺตฺตานุโยควณฺณนา  
        อิทานิ  ป ฺตฺตานุโยโค  นาม  โหติ ฯ  รูปธาตุยา  หิ  
ปุคฺคลวาที  รูป  ปุคฺคล  ป ฺเปติ  ตถา  อรูปธาตุยา  อรูป ฯ  
ตสฺส  ต  ลทธฺึ ภินฺทิตุ  สพฺพาป  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา 
จ  ปฏิกฺเขโป  จ  อิตรสฺส ฯ  โส หิ  รูปติ  วุตฺเต  รูปกายสพฺภาวโต 
เจว  ตถารูปาย  จ  ป ฺตฺติยา  อตฺถิตาย ปฏชิานาติ 
กามีติ  วุตฺเต  วีตราคสพฺภาวโต  เจว  ตถารูปาย  จ  ป ฺตฺติยา  
นตฺถิตาย  ปฏิกฺขิปติ  อรปูติ  วุตฺเตป  อรูปกฺขนฺธสพฺภาวโต  
เจว  ตถารูปาย  จ ป ฺตฺติยา  อตฺถิตาย  ปฏิชานาติ ฯ  ทฺวีสุป 
นเยสุ  สตฺโตติ ปุคฺคลสฺส เววจนวเสน วุตฺต ฯ  
        อิทานิ  ยสฺมา  โส  กาเย  กายานุปสฺสีติ  อาคตฏาเน  อ ฺโ  
กาโย  อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  อิจฺฉติ  ตสฺมา  ต  ลทฺธึ ภินฺทิตุ 
กาโยติ วา สรีรนฺติ วาติอาทิ  สกวาทีปุจฺฉา  โหติ ฯ  ตตฺถ 
กาย  อปฺปย  กริตฺวาติ  กาย อปฺเปตพฺพ อลฺลียาเปตพฺพ  เอกีภาว  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 198 

        *เลมที่ 48  กถาวตฺถุปฺปกรณวณฺณนา หนา  198 
 
อุปเนตพฺพ  อวิภชิตพฺพ  กตฺวา  ปุจฺฉามีติ  อตฺโถ ฯ เอเส  เสติ 
เอโส  โสเยว ฯ  เอเส  เอเสติป  ปาโ  เอโส เอโสเยวาติ 
อตฺโถ ฯ  เอกฏเติ  เอกฏโ ฯ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเตติ  สโม 
สมภาโค  ตชฺชาติโก ฯ  วจนมตฺเตเยเวตฺถ  เภโท  อตฺถโต  ปน 
กาโยว  เอโสติ  ปุจฺฉติ ฯ  ปรวาที  นานตฺต  อปสฺสนฺโต  
อามนฺตาติ  ปฏิชานาติ ฯ  ปุคฺคโลติ  วา ชีโวติ วาติ ปุจฺฉายป 
เอเสว  นโย ฯ  อ ฺโ  กาโยติ  ปุฏโ  ปน  กายานุปสฺสนาย 
เอวลทฺธิกตฺตา  ปฏชิานาติ ฯ  อ ฺ  ชวีนฺติ  ปุฏโ  ปน  
อาหจฺจ  ภาสิต  สุตฺต  ปฏกิฺขิปตุ อสกฺโกนฺโต อวชานาติ ฯ 
ตโต ปร อาชานาหิ นิคฺคหนฺติอาทิ อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        ปรวาทีปกฺเข  ปน  อ ฺโ  กาโย  อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  
ปุฏโ  สกวาที  ปนียป ฺหตฺตา  ปฏิกขิฺปติ  ปรวาที  ฉลวเสน 
ปฏิกมฺม  กโรติ  ตมฺป อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                ป ฺตฺตานุโยควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        คติอนุโยควณฺณนา  
        อิทานิ  คติปริวตฺตนมุเขน  จุติปฏิสนฺธิอนุโยโค  โหติ ฯ ตตฺถ 
ยสฺมา  ปุคฺคลวาที  ส  สตฺตกฺขตฺตุปรม  สนฺธาวิตฺวาน  ปุคฺคโลติอาทีนิ  (๑) 
สุตฺตานิ  นิสฺสาย  ปุคฺคโล  สนฺธาวตีติ  ลทฺธึ  คเหตฺวา  โวหรติ  
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๔๔๒/๒๒๐ ฯ ขุ. อิติ. ๒๕/๒๐๒/๒๔๓ ฯ  
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ตสฺมาสฺส ต  ลทฺธึ  ภินฺทิตุ  สนฺธาวตีติ  ปุจฺฉา(๑)  สกวาทิสฺส ฯ  
ตตฺถ  สนฺธาวตีติ  สสรติ คมนาคมน  กโรติ ฯ  อตฺตโน  ลทฺธ-ิ 
วเสน  ปฏิ ฺา  ปรวาทิสฺส ฯ  โส  ปคฺุคโลติอาทโย  อนุโยคาป 
สกวาทิสฺส  ปฏิกฺเขโป  ปรวาทิสฺส(๒) ฯ  ตตฺถ  โสติ  โสเยวาติ  
อตฺโถ ฯ  เอว  ปน  อนุยุตฺโต  สสฺสตทิฏ ิภเยน  ปฏกิฺขิปติ ฯ 
อ ฺโติ  ปุฏโ อุจฺเฉททิฏ ิภเยน ฯ  โส  จ ฺโ  จาติ  ปุฏโ  
เอกจฺจสสฺสตทิฏ ิภเยน ฯ  เนว  โส น  อ ฺโติ  ปุฏโ  อมรา- 
วิกฺเขปทิฏ ิภเยน ฯ  ปุน  จตฺตาโรป  ปเ ฺห  เอกโต  ปุฏโ 
จตุนฺนมฺป  ทิฏ ีน  ภเยน  ปฏิกฺขิปตฺวา ปุน ยานิสฺส สุตฺตานิ 
นิสฺสาย ลทฺธ ิอุปฺปนฺนา ตานิ ทสฺเสนฺโต เตน หิ ปุคฺคโล 
สนฺธาวตีติอาทิมาห ฯ  
        ปุน  สกวาทินา  ยฺวาย  ตว  ลทฺธิยา  สนฺธาวติ  กึ 
โส  อสฺมิ ฺจ  ปรสฺมิ ฺจ  โลเก  เอโกเยวาติ  อธิปฺปาเยน  เสฺววาติ 
นิยเมตฺวา  ปุฏโ  สสฺสตภยา  ปฏิกฺขิปตฺวา  ปุน  ทฬฺห  กตฺวา 
ตเถว  ปุฏโ  ยสฺมา  โส  ปุคฺคโลว น  อ ฺโ  ภาโว  โส  ตโต 
จุโต  อิธูปปนฺโนติอาทิ  สุตฺตมฺป(๓) อตฺถิ ตสฺมา ปฏิชานาติ ฯ 
เสฺวว มนุสฺโสติ ปุฏโ มนุสฺสสฺเสว เทวตาภาวโต ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        ปุน  ปฏุโ  อห  เตน  สมเยน  สเุนตฺโต  นาม  สตฺถา 
# ๑. ม. ปุจฺฉา ฯ  ๒. ม. อิตรสฺส ฯ  ๓. วิ. มหาวิ. ๑/๓/๗ ฯ 
# ที. ส.ี ๙/๑๓๕/๑๐๗ ฯ  ม.  ม.ู ๑๒/๔๘/๓๙ ฯ  
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อโหสินฺติอาทิ  สุตฺตวเสน  (๑)  ปฏชิานาติ ฯ  อถสฺส  สกวาที 
เทวมนุสฺสูปปตฺตีน นานตฺตโต ต (๒) วจน มิจฺฉาติ ปกาเสนฺโต 
มนุสฺโส หุตฺวาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  เหว  มรณ  น  เหหิตีติ  เอว  สนฺเต  มรณ  น  
ภวิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  อิโต  ปร  ยกโฺข  เปโตติ  อตฺตภาวนานตฺต- 
วเสน  อนุโยคนานตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  
        ขตฺติโยติอาทีนิ ชาติวเสน เจว องฺคเวกลฺลาทิวเสน จ 
วุตฺตานิ ฯ  
        ปุน  น  วตฺตพฺพนฺติ  (๓)ปรวาทินา  ปุฏเน  อิธ   ิตสฺส  (๓)  
อุปปตฺติวเสน  ปรโลกสฺส  คมนาภาวโต  ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส ฯ 
ปุน  โสตาปนฺนสฺส  ภวนตฺเรป  โสตาปนฺนภาวาวิชหนโต  ทุติย- 
ปฏิ ฺาป  ตสฺเสว ฯ  ห ฺจีติอาทิวจน ปรวาทิสฺส ฯ  
        ปุน  เทวโลเก  อุปปนฺนสฺส  มนสฺุสตฺตาภาวทสฺสเนน 
อนุโยโค  สกวาทิสฺส ฯ  
        ตโต  ปร  อน ฺโ  อวิคโตติ  เอตฺถ  อน ฺโติ  สพฺพากาเรน  
เอกสทิโส ฯ  อวิคโตติ  เอเกนป  อากาเรน  อวิคโตติ  อตฺโถ ฯ 
น เหวนฺติ เทวโลเก  อุปปนฺนสฺส มนุสสฺภาวโต (๔) เอวมาห ฯ  
        ปุน  ทฬฺห  กตฺวา  อนุยุตฺโต  เสฺวว  ปุคฺคโล  สนฺธาวตีติ  
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๓-๗๐/๑๐๕,๑๓๗ ฯ 
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ปรวาทินา ปุฏโ อิธฏกสฺส ฯ 
# ๔. ม. มนุสสฺภาวาภาวโต ฯ  
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ลทฺธิยา  อนชุานาติ ฯ  หตฺถจฺฉินฺโนติอาทิ  อาการวิคมนทสฺสเนน 
อวิคโต  สนฺธาวตีติ ลทฺธิภินฺทนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อฬจฺฉินฺโนติ 
ยสฺส  องฺคุฏกา  ฉินฺนา ฯ กณฺฑรจฺฉินฺโนติ ยสฺส มหานฺหารู 
ฉินฺนา ฯ  
        สรโูปติอาทีสุ  ปเม  ปเ ฺห  อิมนิา  รูปกาเยน  สทฺธ ึ 
อคมน  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุติเย  อนฺตราภวปุคฺคล  สนฺธาย  
ปฏิชานาติ ฯ  โส  ห ิ ตสฺส ลทฺธิยา  สรูโปว  คนฺตฺวา  มาตุ- 
กุจฺฉึ ปวิสติ ฯ อถสฺส ต รปู ภิชฺชติ ฯ ต ชีวนฺติ เยน 
รูปสงฺขาเตน  สรีเรน  สทธฺึ  คจฺฉติ  กมิสฺส  ตเทว  ชีว  ต  
สรีรนฺติ ปุจฺฉติ ฯ ปรวาที อิธ สรีรนิกฺเขปา สุตฺตวิโรธา จ 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        สเวทโนติอาทีสุ   อส ฺ ูปปตฺตึ   สนฺธาย   ปฏิกฺขิปติ  ฯ 
ตท ฺ ูปปตฺตึ สนฺธาย  ปฏิชานาติ ฯ  ต  ชีวนฺติ  เยน  เวทนาทิ- 
สงฺขาเตน  สรีเรน  สทฺธ ึ คจฺฉติ ฯ กิมสฺส  ตเทว  ชวี  ต 
สรีรนฺติ  ปุจฺฉติ ฯ  ต ชีว ต สรีร อ ฺ ชีว อ ฺ 
สรีรนฺติ  เอติสฺสา  หิ  ลทธฺิยา  ป ฺจป  ขนฺธา  สรีรนฺติ 
อธิปฺเปตา ฯ  ปรวาที สุตฺตวิโรธา ปฏกิฺขิปติ ฯ  
        อรโูปติอาทีสุ  ปเม  ปเ ฺห  อนฺตราภว  สนฺธาย  
ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุติเย  อรูปารูป(๑)อุปปชชฺมาน  สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ 
# ๑. ส.ี ม. อารุปฺปา อารุปฺป ฯ  
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อ ฺ  ชีวนฺติ  ย รูปสงฺขาต  สรรี  ปหาย  อรโูป  สนฺธาวติ 
กินฺเต  ต  สรรี  อ ฺ  อ ฺ ชีวนฺติ ปุจฺฉติ ฯ อิตโร สุตฺตวิโรธา 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        อเวทโนติอาทีสุ  ส ฺ ีภว  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ  ตท ฺ  
อุปปตฺติภาว  (๑) สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ  อ ฺ  ชีวนฺติ  ย  เวทนาทิ- 
สงฺขาต  (๒)  สรีร  ปหาย อเวทโน อวิ ฺาโณ  สนฺธาวติ  กินฺเต  
ต  อ ฺ  สรรี  อ ฺ  ชีวนฺติ ปุจฺฉติ ฯ อิตโร สุตฺตวิโรธา 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        รูป  สนธฺาวตีติอาทีสุ  เย  รูปาทโย  ขนฺเธ  อุปาทาย 
ปุคฺคล  ป ฺเปติ  กินฺเต  ตสฺมึ  ปุคฺคเล  สนฺธาวนฺเต  ตมฺป 
รูป สนฺธาวตีติ ปุจฺฉติ ฯ ปรวาที  อวิชฺชานีวรณาน  สตฺตาน 
ตณฺหาส ฺโชนาน  สนธฺาวต  สสรตนฺติ สตฺตสฺเสว  สนฺธาวนโต  (๓) 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปุน  ปุฏโ  ยสฺมา  รูปาทธิมฺเม  วินา ปุคฺคโล 
นตฺถิ  ตสฺมา  ตสฺมึ  สนฺธาวนฺเต  เตนป  รูเปน  สนฺธาวิตพฺพนฺติ 
ส ฺาย ปฏิชานาติ ฯ เวทนาทีสุป เอเสว นโย ฯ  
        รูป  น  สนฺธาวตีติอาทีสุ  ยสฺมา  เต  รูป  ปุคฺคโล 
น  โหติ  เสฺวว จ  สนฺธาวตีติ  วเทสิ  ตสฺมา  ต  ปุจฺฉามิ  
กินฺเต  รูป  น สนฺธาวตีติ อตฺโถ ฯ อิตโร  ปุคฺคเลน  สนฺธา- 
วนฺเตน  (๔)  น  สกฺกา  ตสฺส  อุปาทานภูเตน  รูเปน  สนฺธาวิตุนฺติ 
# ๑. ม. อุปฺปตฺตึ ฯ  ๒. สี. ม. เวทนาสงฺขาต ฯ  
# ๓. ม. สนฺธาวนวจนโต ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. ปุคฺคเล สนฺธาวนฺเต ฯ  
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ส ฺาย  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปนุ  ปฏุโ  สตฺตาน ฺเจว (๑) สนฺธาวนโต 
ปฏิชานาติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
        คาถาน  ปน  อยมตฺโถ  อายสฺมโต  มเตน  รุกฺข  อุปาทาย 
ฉายา  วิย  อินฺธนมุปาทาย  อคฺคิ  วิย  จ  ขนฺเธ  อุปาทาย  
ปุคฺคโล  รูปาทีน สนฺธาวเน อสติ  เตสุ  ขนฺเธสุ  ภิชชฺมาเนสุ 
โส  ตว  ปุคฺคโล  ภิชฺชติ  เจ  เอว  สนฺเต อุจฺเฉทา  ภวติ  
ทิฏ ิ  อุจฺเฉททิฏ ิ  เต  อาปชฺชติ ฯ  กตรา  ยา  พุทฺเธน 
วิวชฺชิตา  อกสุลทิฏ ิ ฯ  ยา  ปน  อุจฺเฉทวาที  สมโณ  โคตโมติ 
ปริยายภาสิตา  น  ต  วทามาติ  ทสฺเสติ ฯ  อถาป  เตสุ  ขนฺเธสุ  
ภิชฺชมาเนสุ  โส  ปุคฺคโล  น  ภิชฺชติ  เอว  สนฺเต  สสฺสโต 
ปุคฺคโล  โหติ ฯ  ตโต  โส  นิพฺพาเนน  สมสโม  อาปชฺชติ ฯ 
สมสโมติ  อติวิย  สโม สเมน วา สโม สมภาเวเนว 
สโม ฯ ยถา จ (๒)  นิพฺพาน  น  อุปฺปชฺชติ  น  ภิชชฺติ  (๓)  เอว 
โส ปุคฺคโลป น ภิชชฺเต ปคฺุคโล เตน (๓) สมสโมติ ฯ  
                คติอนุโยควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. สตฺตาน ฺเว ฯ  ๒. ม. ยเถว ฯ  ๓. ม. เอว เต ปุคฺคโลป เตน ฯ  
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                อุปาทาป ฺตฺตานุโยควณฺณนา  
        อิทานิ  อุปาทาป ฺตฺตานุโยโค  โหติ ฯ  ตตฺถ  
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺาปฏิกฺเขโป  ปรวาทิสสฺ ฯ  โส  หิ  รุกฺข 
อุปาทาย  ฉายาย  วิย  อินฺทน(๑) อุปาทาย  อคฺคิสฺส  วิย  จ จกขฺุ- 
รูปาทีนิ (๒) อุปาทาย ปุคฺคลสฺส ป ฺตฺติ(๓) ป ฺาปน อวโพธน 
อิจฺฉติ  ตสฺมา  รูป  อุปาทายาติ  ปุฏโ  ปฏชิานาติ ฯ  ปุน  
ยถา รุกฺขุปาทานา  ฉายา  รุกโฺข  วิย  อินฺธนุปาทาโน  จ  
อคฺคิ  อินฺธน  วิย อนิจฺจาทิธมฺโม  เอว  เต  รูปาทิอุปาทาโน  
ปุคฺคโล  รูปาทโย  วิย  อนจฺิโจติ อิมมตฺถ ปุฏโ อตฺตโน ลทฺธิย 
ตฺวา ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        นลี  รูป  อุปาทาย  นโีลติอาทีสุ  นีลรูเปน  สทฺธึ  
ปุคฺคลสฺส เอกตฺต เอกสรีเร นีลาทีน พหูน วเสน พหุภาว ฺจ 
อนิจฺฉนฺโต ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        กุสล  เวทนนฺติ  เอตฺถาป  เวทนาย  สทฺธ ึ เอกตฺต 
เอกสนฺตาเน  พหูน  กุสลเวทนาน  วเสน  พหุภาว ฺจ  อนิจฺฉนฺโต 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุติยนเย มคฺคกุสโลติอาทิวจนสพฺภาวโต  เฉกฏ  
สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ  สผโลติอาทีนิ  ปุฏโ ตถารปูสฺส โวหารสฺส 
อภาวโต ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        อกุสลปกฺเข อเฉกฏ สนฺธาย ปฏชิานาติ ฯ  
# ๑. ม. อินฺธน ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. รูปาทีนิ ฯ 
# ๓. ม. ป ฺตฺตึ ฯ  
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        อพฺยากตปกฺเข  สสฺสตาทิวเสน  อพฺยากตภาว  สนฺธาย 
ปฏิชานาติ ฯ  เสสเมตฺถ เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        จกฺขุ  อุปาทายาติอาทีสุ   จกฺขุมา  วิสมานีว  ฯเปฯ  ปาปานิ  
ปริวชฺชเยติ(๑)  อาทิโวหารสพฺภาวโต  ปฏิชานาติ ฯ  จกฺขุมตฺตาทิ- 
นิโรเธน  ปุคฺคลสฺส นิโรธ อนิจฺฉนฺโต ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        รูป  อุปาทาย  เวทน  อุปาทายาติ  เอตฺถ  อ ฺเป  
รูปมูลกา  ทกุติกจตุกฺกา  เวทิตพฺพา ฯ  ยสฺมา  ปน  ขนฺเธ 
อุปาทาย ปุคฺคลสฺส ป ฺตฺติ ตสฺมา เทฺวป  ตโยป  จตฺตาโรป 
ป ฺจป  อุปาทาย  ป ฺตฺตึ  ปฏชิานาติ ฯ  เอกสนฺตาเน ปน 
ทฺวินฺน ป ฺจนฺน วา อภาวา ปฏิกฺขิปติ ฯ อายตนาทีสุป 
เอเสว นโย ฯ  
        อิทานิ  ย  อุปาทาย  ยสฺส  ป ฺตฺติ  ยถา  ตสฺส 
อนิจฺจตาย  ตสฺสาป  อนิจฺจตา  ตโต  จ  อ ฺตฺต  สิทฺธ เอว 
ตสฺส ปุคฺคลสฺสาป อาปชฺชตีติ ทสฺเสตุ  ยถา  รุกฺขนฺติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  อุปาทายาติ  ปฏิจฺจ  อาคมฺม  น  วินา ตนฺติ อตฺโถ ฯ 
ปรวาที ปน ตถา อนิจฺฉนฺโต ลทฺธิย ตฺวา ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        นิคโฬติ  สงฺขลิกพนฺธน ฯ  เนคฬิโกติ  เตน  พนฺธเนน  (๒) 
พนฺธโก ฯ  ยสฺส  รูป  โส  รูปวาติ  ยสมฺา  ยสฺส  รูป  โส  รูปวา  
โหติ  ตสฺมา  ยถา  น  นิคโฬ ฯเปฯ อ ฺโ รูปวาติ อตฺโถ ฯ  
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๔/๑๔๙ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
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        จิตฺเต  จิตฺเตติอาทีสุ  สราคาทิจิตฺตวเสน  สราคาทิต  สนฺธาย  
จิตฺตานุปสฺสนาวเสน  ปฏิชานาติ ฯ  ชายตีติอาทินา  นเยน  ปุฏโ 
ปุคฺคลสฺส ขณิกภาว  อนิจฺฉนฺโต  ปฏกิฺขิปติ ฯ  โสติ  วา  อ ฺโติ  
วา  ปุฏโ สสฺสตุจฺเฉทภยา  (๑)  ปฏิกขิฺปติ ฯ  ปุน น วตฺตพฺพ 
กุมารโกติ วา กุมาริกาติ วา ปุฏโ โลกโวหารสมุจฺเฉทภเยน 
วตฺตพฺพนฺติ ปฏิชานาติ ฯ เสสเมตฺถ ปากฏเมว ฯ  
        อิทานิ  ปรวาที  อ ฺเนากาเรน  ลทฺธึ  ปติฏาเปตุ- 
กาโม  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภตีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  น 
วตฺตพฺพนฺติ  กินฺเต  อิมินา เอว พหุนา อุปาทาป ฺตฺตานุ- 
โยเคน อิทนฺตาว วเทหิ กึ น วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  
สจฺฉิกฏปรมตฺเถนาติ ฯ  ตโต  สกวาทินา  อามนฺตาติ วุตฺเต 
นนุ  โย  ปสสฺตีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โยติ  ปุคฺคโล ฯ  ยนฺติ 
รูป ฯ  เยนาติ จกฺขุนา ฯ โสติ  ปุคฺคโล ฯ  ตนฺติ  รูป ฯ  เตนาติ  
จกฺขุนา ฯ  อิท  วุตฺต  โหตินนุ โย ย รปู  เยน  จกฺขุนา  
ปสฺสติ  โส  ต  รูป  เตน  จกฺขุนา  ปสฺสนฺโต  ปุคฺคโลติ ฯ สกวาที  
กิ ฺจาป  จกฺขุวิ ฺาณสฺส  นิสฺสยภาว  คจฺฉนฺต  จกฺขุเมว รูป 
ปสฺสติ ตถา  โสตเมว  สททฺ  สุณาติ  ฯเปฯ  มโนวิ ฺาณเมว  (๒) 
ธมฺม  วิชานาติ อตฺถิ  อรหโต  จกฺขุ  ปสฺสติ  อรหา  จกฺขุนา 
รูปนฺติอาทิสมฺมติวเสน  ปน  อามนฺตาติ ปฏิชานาติ ฯ  
# ๑. ม. สสฺสตุทฺเฉทภเยน ฯ  ๒. ม. วิ ฺาณเมว ฯ  
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        ตโต  ฉลวาท  นิสฺสาย  ปรวาทินา  ปุคฺคลสฺส  วตฺตพฺพตาย 
สาธิตาย  ตเมว  วาท  ปรวิตฺเตตฺวา  ปุคฺคโล  อุปลพฺภตีติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  โย  น  ปสฺสตีติ อนฺโธ  อส ฺ ีสตฺโต  (๑) 
อรูป  อุปปนโฺน  นโิรธสมาปนฺโน  อนนฺโธป  จ  อ ฺตฺร 
ทสฺสนสมยา  น  ปสฺสติ  นาม ฯ  เสสวาเรสุป  เอเสว  นโย ฯ 
เสส  ปาลิวเสเนว  อตฺถโต เวทิตพฺพ ฯ  
        สุตฺตสสนฺทนาย  ทพฺิพสฺส  จกฺขุโน  รูปโคจรตฺตา  รูป 
ปสฺสตีติ อาห ฯ  ทุติยวาเร  สตฺเต  ปสสฺามีติ  วจนโต  ปุคฺคล 
ปสฺสตีติ  อาห ฯ  ตติยวาเร  รูป  ทิสฺวา  ปุคฺคล  วิภาเวตีติ 
ลทฺธิโต  อุภย(๒)  ปสฺสตีติ  อาห ฯ  ยสฺมา  ปน ปสฺสิตพฺพ  นาม 
ทิฏ  สุต  มตุ วิ ฺาตนฺติ จตุพฺพิเธ รูปสงฺคเห รูปายตนเมว 
สงฺคหิต  ตสฺมา  สกวาที  รูป  ปุคฺคโล  ปุคฺคโล รูป อุโภ 
รูปนฺติ อนุโยค กโรติ ฯ ตสฺสตฺโถ ปากโฏเยวาติ ฯ  
                อุปาทาป ฺตฺตานุโยควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปรุิสการานุโยควณฺณนา  
        อิทานิ  ปุริสการานุโยโค  โหติ ฯ  ตตฺถ  กมฺเม  สติ  
นิยมโต  ตสฺส  การเกนาป  ภวิตพฺพนฺติ  ลทฺธิยา  ปจฺุฉา 
ปรวาทิสฺส ตถารูปาน กมมฺาน อตฺถิตาย ปฏิ ฺา 
# ๑. ม. อนโฺธ อส ฺสตฺโต ฯ  ๒. ม. อุโภ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 208 

        *เลมที่ 48  กถาวตฺถุปฺปกรณวณฺณนา หนา  208 
 
สกวาทิสฺส ฯ  ปุน  กตฺตา  กาเรตาติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ  
ตตฺถ  กตฺตาติ เตส  กมฺมาน  การโก ฯ  กาเรตาติ  อาณตฺติ- 
เทสนาทีหิ  อุปาเยหิ  การาปโก ฯ อิทานิ  ยสฺมา  ปรวาที  
ปุคฺคล  สนฺธาย  กตฺตาติ  ปุจฺฉติ  น  กรณมตฺต  ตสฺมา 
ปฏิกฺเขโป สกวาทิสฺส ฯ  
        ตสฺส  กตฺตา  กาเรตาติ  เอตฺถ  ยท ิ ย  ย  อุปลพฺภติ  
ตสฺส  ตสฺส  กตฺตา  (๑)  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  ปุคฺคโล  ตเวว 
อุปลพฺภติ (๒) กึ ตสฺสาป การโก จ การาปโก  จ  อ ฺโ 
ปุคฺคโล  อุปลพฺภตีติ  อตฺโถ ฯ  ปรวาที  ตถา  อนิจฺฉนฺโต  
อิสฺสรนิมฺมานวาทภเยน  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปุน  ปุฏโ ยสฺมา ปุคฺคล 
มาตาปตโร ชเนนฺติ นาม  กโรนฺติ  โปเสนฺติ  ตสฺมาสฺส  
เต  การกา ฯ  เย  จ  ปน  ต  กลฺยาณมิตฺตา  วา  อาจริยา 
วา  ตานิ  ตานิ  วิชชฺาฏานสิปฺปายตนานิ สิกฺขาเปนฺติ เต 
การาปกา  นามาติ  อิมมตฺถ  สนฺธาย  ปฏิชานาติ ฯ  ปุริม- 
กมฺมเมว  ตสฺส  กตฺตา เจว การาเปตา  จาติ อธิปฺเปต ฯ  
        ตสฺส  ตสฺเสวาติ  อิมินา  อิท  วุจฺจติ  (๒) ยทิ  กมฺมาน 
การกสฺส กตฺตา  ตสฺสาป  กตฺตา  ตสฺสาป  กตฺตา  อตฺเถว  
เอว  สนฺเต  ปุริเมน  ปุริเมน อวสฺส  ปจฺฉา  ปจฺฉา  ปุคฺคโล 
กาตพฺโพติ  อิมินาป  เตส  (๓)  กมฺมาน  การเกน ปุคฺคเลน  อายตึ 
# ๑. ม. ปุคฺคโล เต อุปลพฺภติ ฯ  ๒. ม. ปุจฺฉติ ฯ 
# ๓. ม. เต ฯ  
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อ ฺโ  ปุคฺคโล  กาตพฺโพ  เตนาป  อ ฺโติ  นตฺถิ  ทุกฺขสฺส 
อนฺตกิริยา  นตฺถิ วฏฏสฺส อุปจฺเฉโท นตฺถิ อปฺปจฺจย 
ปรินิพฺพาน ฯ ปจฺจยาภาเวน ปจฺจยปฏิพทฺธสฺส  ทุกขฺสฺส  อภาวา 
ย  นิพฺพาน  วุตฺต  นตฺถิ  เต ตนฺติ ฯ อถวา ตสฺส  ตสฺเสวาติ  
ยทิ  กมฺม  กมฺมมตฺต  น  โหติ  ตสฺส  ปน  การโก  ปุคฺคโล  
ตสฺสาป  การโก  ตสฺสาป  การโกติ  เอว  ปุคฺคลปรมฺปรา  อตฺถิ  
เอว  สนฺเต ยา  เอสา  กมมฺวฏฏสฺส  อปฺปวตฺติกรเณน  ทุกฺขสสฺ 
อนฺตกิริยา  วุตฺตา  สา  นตฺถีติ อตฺโถ ฯ  ปรวาที  ต  อนิจฺฉนฺโต 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  อิโต  อปราสุป  อุปลพฺภติสาม ฺเน การกปุจฺฉาสุ  
ปุคฺคลเยว  สนฺธาย  กตฺตา  กาเรตาติ  วุตฺต  น  ปจฺจเย ฯ 
น หิ มหาปวีอาทีน ปจฺจโย (๑) นตฺถิ ฯ  
        อ ฺโ  กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน  กตฺตาติ  ปโ ฺห  
สงฺขารวนฺต  วา อตฺตานนฺติอาทิทิฏ ิภยา ปฏิกฺขิตฺโต ฯ  
        วิปาโก  อุปลพฺภตีติอาทิ  วิปากปฏิสเวทีวเสน  ปุคฺคล 
ทสฺเสนฺตสฺส ลทฺธิภินฺทนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  วิปากปฏิสเวทีติ 
อนุโยโค  ปรวาทิสฺส วิปากปฺปวตฺติโต  อ ฺสฺส  เวทกสฺส 
อภาวา  ปฏิกเฺขโป  สกวาทิสฺส ฯ  ปุน  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  
        ตสฺส  ปฏิสเวทีติ  ตสฺส  ตสฺส  (๒)  วิปากปฏิสเวทกสฺส  
# ๑. ม. ปจฺจยา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ปฏิสเวที ฯ ยสฺมา  ปน  ปฏิสเวทิตพฺโพ  นาม  วิปาโก  น 
จ  ปุคฺคโล  วิปาโก  ตสฺมา  ปฏิกฺเขโป  ปรวาทิสฺส ฯ  ปุน 
ปุฏโ  ยสฺมา  ปุ ฺวิปาเก   ิตตฺตา วิปากปฏิสเวที ปุตฺต 
วา  ปตึ  วา  มาตา  วา  ชายา  วา ปริมุจฺจติ (๑) ปริสชฺชติ 
ตสฺมา ตถารูป ปฏิสเวทิต สนฺธาย ปฏชิานาติ [๒] ปรวาที ฯ  
        ตสฺส  ตสฺเสวาติ  ยทิ  วิปาโก  วิปากมตฺต  น  โหติ  
ตสฺส  ปน  ปฏิสเวที  ปุคฺคโล  ตสฺสาป  ปฏิสเวที  ตสฺสาป 
ปฏิสเวทีติ  เอว ปุคฺคลปรมฺปรา อตฺถิ เอว  สนฺเต  ยา  
เอสา  วิปากวฏฏสฺส  อปฺปวตฺติกรเณน  ทุกฺขสฺส  อนฺตกิริยา 
วุตฺตา  สา นตฺถีติ อตฺโถ ฯ อิโต ปร อุปลพฺภติสาม ฺเน 
ปฏิสเวทีปุจฺฉาสุ เหฏา วุตฺตนเยเนว อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        อ ฺโ  กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน  วิปากปฏสิเวทีติ  ปโ ฺห  
เวทนวนฺต วา อตฺตานนฺติอาทิทิฏ ิภยา ปฏิกฺขิตฺโต ฯ  
        ทิพฺพ  สุขนฺติอาทิ  กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน  วิปาก  
ภาเชตฺวา ทสฺสนวเสน  อารทฺธ ฯ  ต  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพ ฯ  สกวาทิโน  เจตฺถ ปุคฺคลวเสเนว ปฏิสเวทีปฏิกฺเขโป 
เวทิตพฺโพ น เวทยิตวเสน ฯ  
        มหาปวีอาทีนิ หิ อารมฺมณ กตฺวา เวทยิตาน อุปฺปตฺติ 
อปฺปฏิสิทฺธา ฯ  
# ๑. ม. ปริจุมฺพติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปรวาทีติ ทสิฺสติ ฯ  
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        กตฺตา  กาเรตา  วิปากปฏิสเวทีติอาทิ  โวมิสสฺกนยวเสน  
อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  โส  กโรตีติ  ย  ตฺว  กตฺตาติ  จ  ปฏสิเวทีติ  
จ  วเทสิ กึ โสเยว กโรติ โส ปฏิสเวเทติ ฯ อย อนุโยโค 
สกวาทิสฺส สุตฺตวิโรธภเยน ปฏิกฺเขโป ปรวาทิสฺส ฯ  
        ปุน  ปฏุโ  อิธ  นนฺทติ  เปจฺจ  นนฺทตีติอาทิสุตฺตวเสน  (๑)  
ปฏิชานาติ ฯ (๒) อถสฺส วจโนกาส ปฏิพาหนฺโต สกวาที สยกต 
สุขทุกฺขนฺติ อาห ฯ  
        ตตฺถ  อ ฺโ  กโรตีติ  การกเวทกาน  อ ฺตฺตปุจฺฉาวเสน 
วุตฺต ฯฉ  ตโต  ปรวาที  สตฺุตวิโรธภเยน  วจโนกาส  (๓) ปฏิกขิฺปตฺวา 
ปุน ปุฏโ มนุสฺสภูโต กตฺวา  เทวภูโต  ปฏิสเวเทตีติ  ม ฺมาโน 
ปฏิชานาติ ฯ  เอววาทิโน  ปน  ปรกต  สุขทุกฺข อาปชฺชตีติ 
ตสฺส วเสน ปุฏโ ปุน ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        โส  จ  อ ฺโ  จาติ  การกเวทกาน  เอกตฺตอ ฺตฺตปุจฺฉา- 
วเสน  วุตฺต ฯ  ตโต  ปรวาที  สุตฺตวิโรธภเยเนว  ปฏิกฺขิปตฺวา 
ปุน ปุฏโ ปรุิเม เทฺวป นเย  เอกโต  กตฺวา  ปฏิชานาติ ฯ  
เอววาทิโน  ปน  สยกต ฺจ  ปรกต ฺจ  สุขทุกฺข  อาปชฺชตีติ 
ตสฺส วเสน ปุฏโ ปุน ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        เนว  โส  กโรตีติ  การกเวทกาน  เอกตฺตอ ฺตฺต- 
ปฏิกฺเขปวเสน  วุตฺต ฯ  ตโต  ปรวาที  สุตฺตวิโรธวเสเนว 
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๑/๑๗ ฯ  ๒. ม. ปฏิ ฺา ตสฺเสว ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 212 

        *เลมที่ 48  กถาวตฺถุปฺปกรณวณฺณนา หนา  212 
 
ปฏิกฺขิปตฺวา ปุน ปุฏโ ยสฺมา มนุสฺโส เทวโลกูปปตฺติยา  
กมฺม  กตฺวา  น  มนุสฺสภูโตว  ปฏิสเวเทติ  นาป  เยน  กมฺม 
กต  ตโต  อ ฺโว  ปฏิสเวเทติ  ตสฺมา  การกโต  เวทโก 
เนว  โส  โหติ  น  อ ฺโติ  ม ฺมาโน  ปฏิชานาติ ฯ 
ลทฺธิมตฺตเมเวต ฯ  เอววาทิโน  ปน  อสยการ  อปรการ  
อธิจฺจสมุปฺปนฺน  สุขทุกฺข  อาปชฺชตีติ  ตสฺส  วเสน  ปุฏโ  ปุน 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  อปจ  อิมสฺม ึ โวมิสฺสกนเย  อาทิโต  ปฏาย  
อิมินาป  นเยน  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺมา  หิ  อย  ปุคฺคลวาที  
กมฺมาน  การก ฺเจว  เวทก ฺจ  อิจฺฉติ ตสฺมาสฺส  โย  การโก  
เตเนว  วา  เวทเกน  ภวิตพฺพ  อ ฺเน  วา อุโภหิ วา  
ภวิตพฺพ  อุโภหิ  วาป  น  ภวิตพฺพนฺติ  อิทมาปนฺน โหติ ฯ 
เอวมาปนฺนเมว อนุโยค อนุยุ ฺชนฺโต  สกวาที  เนว  (๑)  โส  กโรตีติ- 
อาทโย  จตฺตาโรป  วิกปฺเป  อาห ฯ  เสส วุตฺตปฺปการเมว ฯ  
        ปรโิยสาเน  ปน  จตฺตาโรป  ป ฺหา  เอกโต  ปุฏา ฯ 
ตตฺถ  ปฏกิฺเขโป  จ  ปฏชิานนา  จ  สยกตาทิโทสปฺปตฺติ  
จ  ปุริมนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  อิโต  ปร  กลฺยาณปาปกานีติ 
อวตฺวา  เหฏา  วุตฺตนยาเอว  กมฺม อตฺถีติอาทินา วิกปฺเปน 
ทสฺสิตา ฯ เตสมฺป เหฏา วุตฺตนเยเนว อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
                ปรุิสการานุโยควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                กลฺยาณวคฺโคติป เอตสฺเสว นาม ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 213 

                *เลมที่ 48    หนา 213 
 
                อภิ ฺานุโยควณฺณนา  
        อิโต  ปร  อภิ ฺานุโยคาทิวเสน  อรหตฺตสาธนา  โหติ ฯ 
ตตฺถ  อามนฺตาติ  สกวาทินา  ปฏิ ฺาเต  ปรวาที  พหิทฺธา 
อนินฺทฺริยพทฺธรูเป อิทฺธิวิธาทิวิเสสาธิคโม  นตฺถ ิ อชฺฌตฺต  อตฺถ ิ
ตสฺมา  อิทฺธาทินิพฺพตฺตเกน ปุคฺคเลน  ภวิตพฺพนฺติ  ม ฺมาโน 
นนุ อตฺถิ โกจิ อิทฺธึ วิกุพฺพตีติอาทิมาห ฯ ต สพฺพ 
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                อภิ ฺานุโยควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                าตกานุโยคาทิวณฺณนา  
        อิทานิ  มาตาติอาทิโก  าตกานุโยโค ฯ  ขตฺติโยติอาทิโก 
ชาติอนุโยโค ฯ  คหฏโ  ปพฺพชิโตติ  ปฏิปตฺติอนุโยโค ฯ  เทโว 
มนุสฺโสติ  อุปปตฺติอนุโยโค ฯ โสตาปนฺโนติอาทิโก  ปฏิเวธานุ- 
โยโค  อริยานุโยโคติป  วุจฺจติ ฯ  เต  สพฺเพ  อุตฺตานตฺถาเยว ฯ 
อรหา หุตฺวา น อรหาติ ปเนตฺถ โมฆป ฺหตฺตา น วุตฺต ฯ  
        จตฺตาโร ปุริสยุคาติอาทิ สงฺฆานุโยโค โสป อุตฺตา- 
นตฺโถเอว ฯ  
        สงฺขโตติอาทิ  สจฺฉิกฏสภาวานุโยโค ฯ  ตตฺถ  ตติยา 
โกฏีติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ  ตถารูปสฺส สจฺฉิกฏสฺส อภาวโต 
ปฏิกฺเขโป ปรวาทิสฺส ฯ ปุน ปุฏสฺส (๑) ปุคฺคล สนฺธาย 
# ๑. ม. ปฏุโ ฯ  
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ปฏิ ฺา ตสฺเสว ฯ  
        อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  ปเ ฺหป  สงฺขเตหิ  ขนฺเธหิ  อ ฺตฺต 
อนิจฺฉนฺโต ปฏิกฺเขโป ตสฺเสว ฯ  
        ขนฺธา  สงฺขตาติอาทิ  สงฺขตาสงฺขตานิ  สรูเปน  ทสฺเสตฺวา  
อ ฺตฺตปุจฺฉนตฺถ วุตฺต ฯ  
        รูป  สงฺขตนฺติอาทิ  ขนฺเธ  วิภาคโต  ทสฺเสตฺวา  อ ฺตฺต 
ปุจฺฉนตฺถ วุตฺต ฯ  
        ปุคฺคลสสฺ  อุปฺปาโทติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ชาติธมฺมา  
ชราธมฺมา  อโถ  มรณธมมฺิโนติอาทีสุ  วุตฺตวเสน  (๑)  ปฏิ ฺา 
ปรวาทิสฺส ฯ  สงฺขตภาว  ปนสฺส โส น อิจฺฉติ ตสฺมา 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        ปุน  น  อุปฺปาโท  ป ฺายตีติอาทินา  นเยน  ปุฏโ 
ทุกฺขเมว  หิ  สมฺโภติ  ทุกขฺ  ติฏติ  เวติ  จาติอาทิวจนโต  (๒) 
ปุคฺคลสฺส อุปฺปาทาทโย นาม น ยุชชฺนฺตีติ ปฏิชานาติ ฯ  
        อตฺถตฺถมฺหีติ  อตฺถ  วุจฺจติ  นิพฺพาน  ตตฺถ  อตฺถีติ  
ปุจฺฉติ ฯ ตสฺส  อตฺถิตาย  สสฺสต  นตฺถติาย  อุจฺเฉโท  
อาปชฺชติ ฯ  ตทุภยมฺป  อนิจฺฉนฺโต ปจฺฉา ปฏิกฺขิปติ ฯ  
                าตกานุโยคาทิวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ...อาทิสุตฺตวเสน ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๕๕๔/๑๙๙ ฯ  
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                        ภวนิสฺสายป ฺหาทิวณฺณนา 
        ภว นิสฺสาย ปเ ฺห ภวนฺติ อุปปตฺติภว ฯ  
        เวทน  เวทิยมานปเ ฺห  เวทน  เวทิยมาโน  ปริคฺคหิต- 
เวทโน  โยคาวจโรว ปชานาติ พาลปุถุชฺชโน นปฺปชานาติ ฯ  
กายานุปสฺสนาทิป ฺโห (๑) อุตฺตานตฺโถเยว ฯ (๒)  
        ปารายนกถาย  (๓)  สุ ฺโต  โลก  อเวกฺขสฺสูติ  สตฺต- 
สุ ฺตาวเสน  ขนฺธโลก โอโลเกหีติ อตฺโถ ฯ  
        ปุคฺคโล  อเวกฺขตีติ  สกวาทีปุจฺฉา ฯ  ปรวาทิสฺส  หิ  
สุ ฺโต  โลก  อเวกฺขสฺสูติ  คาถาย  โย  อเวกฺขติ  โส  ปุคฺคโลติ 
ลทฺธิ  ตสฺมา  น เอว  ปุจฺฉติ ฯ  สห  รูเปนาติ  รูปกาเยน 
สทฺธึ  ตโต  อนิสฺสิโต  (๔)  หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ  อิท  ป ฺจโวการวเสน 
อนุชานิตฺวา ปุน ต ชีวนฺติ ปุฏโ สุตฺตวิโรธภเยเนว ปฏิก-ฺ 
ขิปติ ฯ  วินา  รูเปนาติ  อิท  จตุโวการวเสน  อนุชานิตฺวา ปุน 
อ ฺ ชีวนฺติ ปุฏโ   สุตฺตวิโรธภเยเนว  ปฏิกฺขิปติ ฯ  อพฺภนฺตร- 
คโตติ  จ  พหิทฺธา นิกฺขมิตฺวาติ  จ  อิท  สห  รูเปน  วินา 
รูเปนาติ  เหฏา  วุตฺตสฺส ลกฺขณวจน ฯ  ตตฺถ  อพฺภนฺตร- 
คโตติ  รูปสสฺ  อนฺโตคโต  อิโต  วา  เอโต(๕)  วา   อนิกฺขมิตฺวา 
รูปปริจฺเฉทวเสเนว  ปโต  (๖)  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  นิกฺขมิตฺวาติ 
รูปปริจฺเฉท อติกฺกมิตฺวา รูป อนิสฺสิโต หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
# ๑. ม. ...ป ฺหา ฯ  ๒. ม. อุตฺตานตฺถาเยว ฯ 
# ๓. ม. ปารายนคาถาย ฯ  ๔. ม. อนิสสฺโฏ ฯ 
# ๕. ม. เอตฺโต ฯ  ๖. ม.  ิโต ฯ  
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        อนตฺตาติ  อตฺตนา  ชเีวน  ปุคฺคเลน  รหิโต  เอกธมฺเมป  
ปุคฺคโล  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  สพฺพสุตฺตาน  อาคมฏกถาสุ 
วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อิท (๑) ปน สนฺธาย ภาสิต- 
มตฺตเมว วกฺขาม ฯ  
        วุตฺต  ภควตา  สปฺปกุมฺโภติอาทิ  สพฺพาว  เทสนา 
ยถาวุตฺตวเสเนว  (๒)  อตฺถโต  น  คเหตพฺพาติ  ทสฺสนตฺถ  อาภต ฯ 
ยถา  ห ิ สุวณฺณ  คเหตฺวา  กโต  สุวณฺณวิกาโร  กุมฺโภ 
สุวณฺณกุมฺโภติ  วุจฺจติ  น  เอว  สปฺป คเหตฺวา  กโต 
สปฺปสฺส  วิกาโร  สปฺปกมฺุโภ  นาม  อตฺถิ ฯ  ยสฺมึ  ปน  กุมฺเภ 
ปกฺขิตฺต  โส  สปฺปกุมฺโภ  นามาติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ 
เตลกุมฺภาทีสุป  เอเสว นโย ฯ  ยถา  จ  นิพฺพาน  นิจฺจ  ธุว  
น  เอว  ภตฺต  วา  ยาคุ  วา  อตฺถ ิฯ กาลปริจฺเฉท  ปน  
อกตฺวา  ทิวเส  ทิวเส  ทสสฺามาติ  ป ฺตฺติวเสน (๓) นิจฺจภตฺต 
ธุวยาคูติ วุจฺจตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ  
        อตฺถ ิ ปคฺุคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโนติอาทีสุป  ยถา 
รูปาทโย  ธมมฺา ปจฺจตฺตลกฺขณสาม ฺลกฺขณวเสน  อตฺถ ิ น  
เอว  ปุคฺคโล ฯ  รูปาทีสุ  ปน  สติ เอวนาโม  เอว  โคตฺโตติ 
โวหาโรติ ฯ  (๔)  อิติ  อิมนิา  โลกโวหาเรน โลกสมฺมติยา  โลก- 
นิรุตฺติยา  อตฺถิ  ปุคฺคโลติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  วุตฺตมปฺ  เจต 
# ๑. ม. อิธ ฯ  ๒. ม. ยถารตุ... ฯ  ๓. ม. ป ฺตฺตวเสน ฯ 
# ๔. ม. โวหาโร โหติ ฯ  
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ภควตา อิมา โข  จิตฺต  โลกสม ฺา  โลกนิรุตฺติโย  โลกโวหารา 
โลกป ฺตฺติโยติ ฯ  (๑)  รูปาทิธมฺมา  ปน  วินาป  โลกสมฺมตึ 
ปจฺจตฺตสาม ฺลกฺขณวเสน  ป ฺาปนโต  อตฺถติี อยเมตฺถ 
อตฺโถ ฯ  
        พุทฺธาน  ปน  เทฺว  กถา  สมฺมติกถา  จ  ปรมตฺถกถา 
จ ฯ  ตตฺถ  สตฺโต  ปุคฺคโล  เทโว  พฺรหฺมาติอาทิกา  สมฺมติกถา 
นาม ฯ  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตา ขนฺธา  ธาตุโย  อายตนานิ  
สติปฏานา  สมฺมปฺปธานาติอาทิกา  ปรมตฺถกถา  นาม ฯ  
        ตตฺถ  โย  สมฺมติยา  เทสนาย  สตฺโตติ  วา  ฯเปฯ 
พฺรหฺมาติ  วาติ  วุตฺเต  ชานิตุ  ปฏิวิชฺฌตุิ  นิยฺยาตุ  อรหตฺต- 
ชยคฺคาห  คเหตุ  สกฺโกต ิ ตสฺส ภควา  อาทิโตว  สตฺโตติ  
วา  ปุคฺคโลติ  วา  โปโสติ  วา  เทโวติ  วา พฺรหฺมาติ  วา 
กเถติ ฯ  โย  ปรมตฺถเทสนาย  อนิจฺจนฺติ  วา  ทุกฺขนฺติ  วาติอาทีสุ 
อ ฺตร สุตฺวาว  ชานิตุ  ปฏิวิชฺฌิตุ  นยิฺยาตุ  อรหตฺตชยคฺคาห  
คเหตุ  สกฺโกติ  ตสฺส อนิจฺจนฺติอาทีสุ  อ ฺตร  กเถติ ฯ  ตถา 
สมฺมติกถาย  พุชฺฌนกสตฺตสฺส  น ปม  ปรมตฺถกถ  กเถติ  
สมฺมติกถาย  ปน  โพเธตฺวา  ปจฺฉา  ปรมตฺถกถ  กเถติ ฯ 
ปรมตฺถกถาย  พุชฌฺนกสตฺตสฺสาป  น  ปม  สมฺมติกถ  กเถติ  
ปรมตฺถกถาย  ปน  โพเธตฺวา  ปจฺฉา  สมฺมติกถ  กเถติ ฯ  ปกติยา 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๓๑๒/๒๔๘-๒๔๙ ฯ  
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ปน  ปมเมว  (๑)  สมฺมติกถ  กเถตฺวา  ปจฺฉา  (๑)  ปรมตฺถกถ  กเถนฺตสฺส 
เทสนา  สุขาการา  (๒) โหติ ตสฺมา  พุทฺธา  ปม  สมฺมติกถ 
กเถตฺวา  ปจฺฉา  ปรมตฺถกถ  กเถนฺติ ฯ  เต  สมฺมติกถ กเถนฺตาป 
สจฺจเมว  สภาวเมว  อมุสาว  กเถนฺติ  ปรมตฺถกถ  กเถนฺตาป 
สจฺจเมว  สภาวเมว อมุสาว กเถนฺติ ฯ อย ฺหิ 
                ทุเว สจฺจานิ อกฺขาสิ        สมพฺุทฺโธ วทต วโร  
                สมฺมตึ ปรมตฺถ ฺจ        ตติย นูปลพฺภติ ฯ  
        ตตฺถ 
                สงฺเกตวจน สจฺจ                โลกสมฺมติการณ  
                ปรมตฺถวจน สจฺจ        ธมฺมาน ตถลกฺขณนฺติ ฯ  
อปโร  นโย  เทฺว  ภควโต  เทสนา  ปรมตฺถเทสนา  จ 
ขนฺธาทิวเสน  สมฺมติเทสนา  จ  สปฺปกุมฺภาทิวเสน ฯ  น  หิ 
ภควา  สม ฺ  อติธาวติ ฯ  ตสฺมา  อตฺถิ ปุคฺคโลติ วจนมตฺตโต 
อภินิเวโส น กาตพฺโพ ฯ สตฺถารา หิ 
                ป ฺตฺตึ อนติกฺกมฺม        ปรมตฺโถ ปกาสิโต  
                สม ฺ นาติธาเวยฺย        ตสฺมา อ ฺโป ปณฺฑิโต  
                ปรมตฺถ ปกาเสนฺโต        สม ฺ นาติธาวเย ฯ  
        เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                ภวนิสฺสายป ฺหาทิวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                        ปุคฺคลกถา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ลูขาการา ฯ  
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                        ปริหานิกถาวณฺณนา  
                วาทยุตฺติปริหานิวณฺณนา  
        อิทานิ  ปริหานิกถา  นาม  (๑)  โหติ ฯ  ปริหานิธมฺโม 
อปริหานิธมฺโม  เทฺวเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน 
ปริหานาย สวตฺตนฺติ (๒) ป ฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา  สมยวิมุตฺตสฺส 
ภิกฺขุโน  ปรหิานาย สวตฺตนฺตีติ (๓) เอวมาทีนิ หิ สุตฺตานิ นิสฺสาย 
สมิติยา  วชฺชปิุตฺตกา  สพฺพตฺถิวาทิโน  เอกจฺเจ  จ  มหาสงฺฆิกา 
อรหโตป ปรหิานึ  อิจฺฉนฺติ  ตสฺมา  เต  วา  โหนฺตุ  อ ฺเเยว 
วา  เยส  อย  ลทฺธิ เตส  ลทฺธิภินฺทนตฺถ  ปริหายติ  อรหา  
อรหตฺตาติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ  ตตฺถ  (๔) ปริหายตีติ  เทฺว 
ปริหานิโย  ปตฺตปริหานิ  จ  อปฺปตฺตปริหานิ  จ ฯ  ตตฺถ 
ทุติยมฺป  โข  อายสฺมา  โคธิโก  ตมฺหา  สามายิกาย เจโต- 
วิมุตฺติยา ปริหายีติ (๕) อย  ปตฺตปริหานิ  นาม ฯ  มา  โว 
สาม ฺตฺถิกาน  สต  สาม ฺตฺโถ ปรหิายีติ (๖) อย  อปฺปตฺต- 
ปริหานิ ฯ  ตาสุ  อิธ  ปตฺตปริหานิ  อธปิฺเปตา ฯ  ต ฺหิ  
สนฺธาย อามนฺตาติ  ปฏิ ฺา  ปรวาทิสฺส ฯ  สกสมเย  ปน 
อิม  ปตฺตปรหิานึ  นาม  โลกิยสมาปตฺติยาว  อิจฺฉนฺติ  น 
อรหตฺตาทีหิ  สาม ฺผเลหิ ฯ  ปรสมเยป  น สพฺพสาม ฺผเลสุ 
สพฺพภเวสุ  สพฺพกาเลสุ  สพฺเพส ฺจ  ปุคฺคลาน  น  อิจฺฉนฺติ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. องฺ. ทุก. ๒๐/๔๒๙-๔๓๐/๑๒๑ ฯ 
# องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๔๙/๑๙๓ ฯ  ๔. ม. ตตฺร ฯ 
# ๕. ส. ส. ๑๕/๔๘๙/๑๗๖ ฯ ๖. ม. มู. ๑๒/๔๖๑/๔๙๗ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 220 

        *เลมที่ 48  กถาวตฺถุปฺปกรณวณฺณนา หนา  220 
 
ต  ปน  เตส  ลทฺธิมตฺตเมวาติ  สพฺพ  ลทฺธิชาล  ภินฺทิตุ ปุน 
สพฺพตฺถาติอาทินา นเยน เทสนา วฑฺฒิตา ฯ  
        ตตฺถ  ยสฺมา  ปรวาที  กมฺเมน  (๑)  ปริหายิตฺวา  โสตาปตฺติผเล 
 ิตสฺส  อรหโต  ปริหานึ  น  อิจฺฉติ  อุปริ  ผเลส ุ  ิตสฺเสว  
อิจฺฉติ ฯ  ยสฺมา  จ รูปารปูภเวสุ   ิตสฺส  น  อิจฺฉติ 
กมฺมารามตาทีน  ปน  ปรหิานิยธมฺมาน ภาวโต  กามภเว 
 ิตสฺเสว  อิจฺฉติ  ตสฺมา  สพฺพตฺถาติ  ปุฏโ  ปฏิกขิฺปติ ฯ ปุน 
ทฬฺห  กตฺวา  ปุฏโ  กามภว  สนฺธาย  ปฏิชานาติ ฯ  สพฺพสฺมิมปฺ 
หิ กามภเว ปริหานิกรา กามคุณา อตฺถิ ตสฺมา ตตฺถ 
ปริหายตีติ ตสฺส ลทฺธ ิฯ  
        ตติยปุจฺฉาย  ปริหานีติ  ปริหานิกเร  ธมฺเม  ปุจฺฉติ ฯ 
ตตฺถ  ยสฺมา  ปริหานิ นาม  กมฺมารามตาทิธมฺมา  วิเสสโต  
วา กามราคพฺยาปาทาเอว เต จ รูปารูปภเว  นตฺถ ิ
ตสฺมา น เหวนฺติ ปฏิกฺเขโป ปรวาทิสฺส ฯ  
        สพฺพทาติ  กาลปุจฺฉา ฯ  ตตฺถ  ปมปเ ฺห  โยนิโสมนสิ- 
การกาเล  อปริหายนโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุติเย  อโยนิโสมนสิ- 
กโรโต  รตฺติภาเค  วา  ทิวสภาเค  วา  สพฺพทา  ปรหิายนโต 
ปฏิชานาติ ฯ  ตติเย  ปริหานิกรธมฺมสมาโยเค  สติ  มุหุตฺตเมว 
ปริหานิ  นาม  โหติ  ตโต  ปุพฺเพ  อปริหีนสฺส  ปจฺฉา 
ปริหีนสฺส  จ  ปริหานิ  นาม  นตฺถีติ ปฏิกฺขิปติ ฯ  
# ๑. กเมน ฯ  
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        สพฺเพว  อรหนฺโตติ  ป ฺหาน  ปมสฺมึ  ติกฺขินทฺฺริเย  สนฺธาย 
ปฏิชานาติ ฯ (๑) ทุติยสฺมึ  มุทินฺทฺริเย  สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ 
ตติยสฺมิมฺป  ติกฺขินฺทฺริยาว อธิปฺเปตา ฯ เตส ฺหิ สพฺเพสมฺป 
ปริหานิ น โหตีติ ตสฺส ลทฺธิ ฯ  
        เสฏ ิอุทาหรเณ  ปมปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส  ทุติยา สก- 
วาทิสฺส ฯ ตตฺรายมธิปฺปาโย  ย  ม  ตุเมฺห  ปุจฺฉถ  อรหา  
อรหตฺตา  ปริหายนฺโต  จตูหิ  ผเลหิ  ปริหายตีติ  ตตฺร  โว  
ปฏิปุจฺฉามิ  จตูหิ  สตสหสฺเสหิ  เสฏ ี  เสฏ ิตฺต กาเรนฺโต  (๒)  
สตสหสฺเสหิ  ปริหโีน  (๓)  เสฏ ี  เสฏ ิตฺตา ปริหีโน โหตีติ ฯ 
ตโต สกวาทินา  เอกเทเสน  ปริหานึ  สนฺธาย  อามนฺตาติ 
วุตฺเต  สพฺพสาปเตยฺยา  ปริหีโน  โหตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  ตถา  
อปริหีนตฺตา  สกวาที  น  เหวนฺติ  วตฺวา  อถ น  เอวเมว 
อรหาป  ปรหิายติ  จ  น  จ  จตูหิ  ผเลหีติ  อุปฺปนฺนลทฺธิก 
ทุติย  ภพฺพป ฺห  ปุจฺฉติ ฯ  ปรวาที  เสฏ ิโน  อภพฺพตาย 
นิยม  อปสฺสนฺโต ปฏชิานิตฺวา   อรหโต   จตูหิ  ผเลหิ  ปริหาน-ิ 
ภพฺพต  ปุฏโ  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ  (๔)  วจนสฺส  อโยนโิส 
อตฺถ  คเหตฺวา  ลทฺธิย   ิโต  โสตาปตฺติผลโต ปริหายิตุ อภพฺพต 
สนฺธาย ปฏิกขิฺปติ ต ปนสฺส ลทฺธิมตฺตเมวาติ ฯ  
        เอตฺตาวตา วาทยุตฺติ นาม นิฏ ิตา โหติ ฯ  
# ๑. ม. ปฏิกขิฺปติ ฯ  ๒. ม. กโรนฺโต ฯ ๓. ม. ปรหิีเน ฯ 
# ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘๘/๑๑๖ ฯ  
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                อรยิปุคฺคลสสนฺทนปริหานิวณฺณนา  
        อิทานิ  อริยปุคฺคลสสนฺทนา  อารทฺธา ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา 
เกจิ  อรหโตว  ปริหานึ  อิจฺฉนฺติ  เกจิ  อนาคามิโนป  เกจิ  
สกทาคามิโนป ฯ (๑) โสตาปนฺนสฺส ปน สพฺเพป  น  อิจฺฉนฺติเยว ฯ  
เย  อรหตฺตา  ปริหายิตฺวา อนาคามิสกทาคามิภูมิภาเว (๒)  ิตา 
เตส  ปริหานึ  อิจฺฉนฺติ  น  อิตเรส  อนาคามิสกทาคามีน ฯ 
โสตาปนฺนสฺส ปน  เตป  สพฺพทาป  (๓)  น  อิจฺฉนฺติเยว  ตสฺมา 
เปยฺยาลมุเขน ปุจฺฉา กตา ฯ ตตฺถ  เตส  ลทฺธิวเสน  ปฏิ ฺา  
จ  ปฏิกฺเขโป  จ  เวทิตพฺพา ฯ  ปริหายติ  อนาคามี  อนาคามิ- 
ผลาติ  หิ  ป ฺหสฺมึ  เย  อนาคามิโน  ปริหานึ  น  อิจฺฉนฺติ  
เตส  วเสน ปฏิกฺเขโป ฯ  เย  ปกติอนาคามิโน  วา  อรหตฺตา 
ปริหายิตฺวา   ิตอนาคามิโน  วา  ปริหานึ  อิจฺฉนฺติ  เตส  วเสน 
ปฏิ ฺาติ  อิทเมตฺถ  นยมขุ ฯ  ตสฺสานุสาเรน สพฺพเปยฺยาลา 
อตฺถโต เวทิตพฺพา ฯ  
        ย  ปเนตฺถ  โสตาปตฺติผลสฺส  อนนฺตรา  อรหตฺตเยว 
สจฺฉิกโรตีติ  วุตฺต  ต  ปรหิีนสฺส ปุน วายมโต อรหตฺตุปฺปตฺตึ (๔) 
สนฺธาย วุตฺต ฯ อิตโร ต (๕) โสตาปตฺติผลานนฺตร อรหตฺตสฺส 
อภาวา ปฏิกขิฺปติ ฯ  
# ๑. ม. สกทาคามิสฺสป ฯ ๒. ม. อนาคามิสกทาคามิภาเว ฯ 
# ๓. ม. สพฺพตฺถาป ฯ  ๔. ม. อรหตฺตปฺปตฺตึ ฯ 
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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        ตโต  ปร  ปริหานิ  นาเมสา  กิเลสปฺปหานสฺส  วา 
มนฺทตาย  ภเวยฺย  มคฺคภาวนาทีน  วา  อนธิคมตาย  (๑) สจฺจาน 
วา อทสฺสเนนาติ เอวมาทีน  วเสน  อนยุุ ฺชิตุ  กสฺส  พหุตรา 
กิเลสา  ปหีนาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ต  สพฺพ อุตฺตานาธิปฺปายเมว 
สุตฺตาน ปนตฺโถ อาคมฏกถาสุ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ  
        สมยวิมตฺุโต  อรหา  อรหตฺตา  ปริหายตีติ  เอตฺถ  มุทินฺทรฺโิย  
สมยวิมุตฺโต  ติกฺขินฺทฺริโย อสมยวิมุตฺโตติ เตส ลทฺธิ ฯ สกสมเย 
ปน  อวสิปฺปตฺโต ฌานลาภี  สมยวิมุตฺโต  วสิปฺปตฺโต  ฌานลาภี  
เจว  สพฺเพ  จ  อริยปุคฺคลา  อริเย  วิโมกฺเข  อสมยวิมุตฺตาติ  
สนฺนิฏาน ฯ  โส  ปน  ต  อตฺตโน  ลทฺธึ  คเหตฺวา สมย- 
วิมุตฺโต ปริหายติ อิตโร น ปริหายตีติ อาห ฯ เสสเมตฺถ 
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ (๒)  
                อรยิปุคฺคลสสนฺทนปริหานิวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        สุตฺตสาธนปริหานิวณฺณนา  
        อิทานิ  สุตฺตสาธนา  โหติ ฯ  ตตฺถ  อุจฺจาวจาติ  อุตฺตม- 
หีนเภทโต  อุจฺจา  จ  อวจา  จ ฯ  ปฏปิาทาติ  ปฏิปทา ฯ 
สมเณน ปกาสิตาติ พุทฺธสมเณน โชติตา ฯ  สุขา   ปฏิปทา 
หิ  ขิปฺปาภิ ฺา  อุจฺจา  ทุกฺขาปฏิปทา  ทนฺธาภิ ฺา 
# ๑. ม. อนธิมตฺตาย ฯ  ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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อวจา ฯ  อิตรา เทฺว  เอเกน  อนฺเตน(๑)  อุจฺจา  เอเกน  อวจา ฯ 
ปม  วุตฺตาเอว  วา อุจฺจา อิตรา  ติสฺโสป  อวจา ฯ 
ตาย  เจตาย  อุจฺจาวจาย  ปฏิปทาย  น ปาร ทิคุณ ยนฺติ 
เอเกน  มคฺเคน  ทฺวิกฺขตฺตุ  นิพฺพาน  น  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
กสฺมา  เยน  มคฺเคน  เย กิเลสา  ปหีนา  เตน  เตส  ปุน  
อปฺปหาตพฺพโต ฯ เอเตน ปริหานิธมฺมาภาว ทีเปติ ฯ  นยิท  
เอกคุณ มุตนฺติ ต ฺจ อิท ปาร เอกวารเยว ผุสนารหมฺป (๒) น 
โหติ ฯ กสฺมา เอเกน  มคฺเคน  สพฺพกิเลสาน  อปฺปหานโต ฯ 
เอเตน  เอกมคฺเคเนว  อรหตฺตาภาว  ทีเปติ ฯ  
        อตฺถ ิ ฉินฺนสฺส  เฉทิยนฺติ  ฉินฺนสฺส  กิเลสวฏฏสฺส  ปุน 
ฉินฺทิตพฺพ กิ ฺจิ อตฺถีติ  ปุจฺฉติ ฯ  อิตโร  ติกฺขินฺทฺริย  สนฺธาย 
ปฏิกฺขิปตฺวา  ปุน  ปุฏโ มุทินฺทฺริย  สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ  
สกวาที  สุตฺต  อาหริตฺวา นตฺถิภาว ทสฺเสติ ฯ ตตฺถ 
โอฆปาโสติ กิเลโสโฆ เจว กิเลสปาโส จ ฯ  
        กตสฺส  ปฏิจโยติ  ภาวิตมคฺคสฺส  ปุน  ภาวนา ฯ  อิธาป 
ปฏิกฺเขปปฏิชานนานิ ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ  
        ปริหานาย  สวตฺตนฺตีติ  ปรวาทินา  อาภตสุตฺเต  ป ฺจ 
ธมฺมา  อปฺปตฺตปริหานาย  เจว  โลกิยสมาปตฺติปริหานาย  จ 
สวตฺตนฺติ ฯ  น  (๓)  โส  ปน  ปตฺตสฺส  อรหตฺตผลสฺส  ปริหานาย 
# ๑. ม. เอเกนงฺเคน ฯ  ๒. ม. ผุสนารห ฯ  ๓. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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สลฺลกฺเขติ ฯ  เตเนว  น  (๑)  อตฺถิ  อรหโต กมฺมารามตาติ  อาห ฯ 
อิตโรป  อสมยวิมุตฺต  สนฺธาย  ปฏิกขิฺปตฺวา  อิตร สนฺธาย 
ปฏิชานาติ ฯ  กามราควเสน  วา  ปวตฺตมาน  ต   ปฏิกฺขิปตฺวา 
อิตรถา ปวตฺตมาน  ปฏิชานาติ ฯ ราคาทีน ปน อตฺถิต 
ปุฏโ ปฏิชานิตุ น สกฺโกติ ฯ  
        ก ึ ปริยฏุ ิโตติ  เกน  ปรยิุฏ ิโต  อนุพทฺโธ  อชฺโฌตฺถริโต(๒) 
วา  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อนุสยปุจฺฉายป  ติกฺขินฺทฺริยมทุินฺทฺริย- 
วเสเนว  ปฏิกฺเขปปฏิชานนานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  กลยฺาณานุสโยติ 
วจนมตฺตสาม ฺเน วา ปฏิชานาติ ฯ ราโค  อุปจย  คจฺฉตีติ  
ภาวนาย  ปหีน  สนฺธายาห ฯ  ปรโต  โทสโมเหสุป  เอเสว  
นโย ฯ  สกฺกายทิฏาทีน  ปน  ทสฺสเนน  ปหีนตฺตา  อุปจย 
น  คจฺฉติ ฯ  (๓)  เสส  สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                สตฺุตสาธนปริหานิวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                ปริหานิกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อชฺโฌตฺถโต ฯ 
# ๓. ม. อิจฺฉติ ฯ  
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                        พฺรหฺมจริยกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  พฺรหฺมจริยกถา  นาม  (๑)  โหติ ฯ  ตตฺถ  เทฺว 
พฺรหฺมจริยวาสา  มคฺคภาวนา  จ  ปพฺพชฺชา  จ ฯ  ปพฺพชฺชา  
สพฺพเทเวสุ  นตฺถิ  มคฺคภาวนา เปตฺวา  อส ฺ ีสตฺเต  (๒)  เสเสสุ 
อปฺปฏิสิทฺธา ฯ  ตตฺถ  เย  ปรนิมฺมิตวสวตฺติเทเว อุปาทาย 
ตทุปริเทเวสุ  มคฺคภาวนมฺป  น  อิจฺฉนฺติ  เสยฺยถาป  สมิติยา 
เต สนฺธาย นตฺถิ เทเวสูติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ  ตีหิ  
ภิกฺขเว  าเนหิ  ชมฺพูทีปกา  มนุสฺสา อุตฺตรกุรุเก  จ  มนุสฺเส 
อธิคฺคณฺหนฺติ  เทเว  จ  ตาวตึเส ฯ  กตเมหิ  ตีหิ ฯ สูรา 
สติมนฺโต  อิธ  พฺรหฺมจรยิวาโสติ  (๓) อิท สุตฺต นสิฺสาย เทฺวป 
พฺรหฺมจริยวาสา นตฺถิ  เทเวสูติ  อุปฺปนฺนลทฺธิวเสน  ปฏิ ฺา  
ปรวาทิสฺส ฯ  ปุน  ทฺวินฺนมฺป พฺรหฺมจริยาน  อนฺตรายิกธมฺม- 
วเสน  สพฺเพ  เทวา  ชฬาติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ  ตตฺถ 
หตฺถสวาจิกาติ  มูคา  วิย  หตฺถมุทฺธาย  วตฺตาโร ฯ  ปรโต  อตฺถ ิ
เทเวสูติ ปุจฺฉา ปรวาทิสฺส  มคฺคภาวน  สนฺธาย  ปฏิ ฺา  
สกวาทิสฺส ฯ  ปฏิ ฺาย  อธิปฺปาย อสลฺลกฺเขตฺวา ปพฺพชฺชา- 
วเสน อนุโยโค ปรวาทิสฺส ฯ  
        ยตฺถ  นตฺถิ  ปพฺพชชฺาติ  ปเ ฺห  คิหีน ฺเจว  เอกจฺจาน ฺจ 
# ๑. ม. อย  ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อส ฺสตฺเต ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๓. องฺ. นวก. ๒๓/๒๒๕/๔๐๙ ฯ  
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เทวาน  มคฺคปฏิลาภ  สนธฺาย  ปฏิกฺเขโป  ตสฺเสว ฯ  ปุน 
ปุฏโ  ปจฺจนฺตวาสิโน  เจว  อส ฺ ีสตฺเต  จ  สนฺธาย  ปฏิ ฺา 
ตสฺเสว ฯ  โย  ปพฺพชตีติอาทีสุ  ปุจฺฉาสุป เอเสว  นโย ฯ  
ปุน  อตฺถ ิ เทเวสูติ  ปเ ฺหป  มคฺคภาวน  สนฺธาเยว  ปฏิ ฺา  
สกวาทิสฺส สพฺพเทเวสูติ วุตฺเต อส ฺ ีสตฺเต สนฺธาย 
ปฏิกฺเขโป ตสฺเสว ฯ  
        มนุสฺเสสูติ  ป ฺหทฺวเย  ชมฺพูทีปเก  สนฺธาย  ปฏิ ฺา 
ปจฺจนฺตวาสิโน สนฺธาย ปฏิกฺเขโป เวทิตพฺโพ ฯ  
        อตฺถ ิ ยตฺถ  อตฺถีติ  อตฺถิ  เต  เทวา  อตฺถิ  วา  โส 
ปเทโส ยตฺถ อตฺถีติ เอว  สตฺตปเทสวิภาคมุเขน  วิสฺสชฺชน  
สกวาทิสฺส ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺเพ  เอกนฺตริกป ฺหา 
เวทิตพฺพา ฯ  
        สุตฺตานุโยเค  กุหึ  ผลุปฺปตฺตีติ  ตสฺส  อนาคามิโน  อรหตฺต- 
ผลุปฺปตฺติ กุหินฺติ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ฯ ตตฺเถวาติ สุทฺธาวาเสสูติ 
อตฺโถ ฯ  
        หนฺท  หีติ  การณตฺเถ  นิปาโต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ 
ยสฺมา  อนาคามิปุคฺคโล อิธ  โลเก  ภาวิเตน  มคฺเคน  ตตฺถ 
สุทฺธาวาเสสุ  ผล  สจฺฉิกโรติ  น ตตฺถ อ ฺ มคฺค ภาเวติ 
ตสฺมา นตฺถิ เทเวสุ พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ  
        อิทานิ  ยทิ  อ ฺตฺถ  ภาวิเตน  มคฺเคน  อ ฺตฺถ  
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ผลสจฺฉิกิริยา  โหติ  ตสฺมา  (๑)  โสตาปนฺนาทีนมฺป สิยาติ เอตมตฺถ 
ทสฺเสตุ ปุน อนาคามีติอาทีน สสนฺทนปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ 
ตตฺถ  อนาคามิสฺส  ผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิ ฺา  เสสาน ผลสจฺ- 
ฉิกิริยาย  ปฏกิฺเขโป  ปรวาทิสฺส ฯ  อิธ  ภาวิตมคฺโค  หิ  
อนาคามี  อิธวิหายนิฏโ  นาม  โหติ ฯ  โส  อิธ  อนาคามิ- 
มคฺค  ภาเวตฺวา  โอปปาติโก  ตตฺถ  ปรนิิพฺพายีติ  วจนโต  ปน(๒) 
มคฺคภาวน  วินา  อุปปตฺติวเสเนว  อรหตฺตผล สจฺฉิกโรตีติ  ตสฺส 
ลทฺธิ ฯ  โสตาปนฺนสกทาคามิโน  ปน  ตตฺถ  มคฺค  ภาเวตฺวา  
ตตฺรุปปตฺติกา  นาม  โหนฺตีติ  เตส  อิธาคมน ฺเว  นตฺถิ ฯ 
อิติ  โส  อนาคามิสฺส ผลสจฺฉิกิริย ปุฏโ ปฏิชานาติ อิตเรส 
ปฏิกฺขิปติ ฯ 
        อนาคามี  ปุคฺคโล  ตตฺถ  ภาวิเตน  มคฺเคนาติ  ปเ ฺห 
อนาคามิโน  ตตฺถ  มคฺคภาวนาว  นตฺถีติ  ลทฺธิยา  ปฏิกฺขิปติ ฯ 
มคฺโค  จ  ภาวียติ  น  จ  กเิลสา ปหียนฺตีติ  ปุจฺฉา  
สกวาทิสฺส  รูปาวจรมคฺค  สนฺธาย  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ 
รูปาวจรมคฺเคน หิ โส อิธวิหายนิฏโ นาม ชาโต ฯ  
        อนาคามี  ปุคฺคโล  กตกรณีโยติ  ปเ ฺห  โอปปาติโก โหติ(๓) 
ตตฺถ  ปรินิพฺพายีติ  วจนโต  อุปปตฺติยาวสฺส  กตกรณียาทิภาว 
สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ  อรหาติ  ปเ ฺห  อิธ  ปรินพฺิพายิโน 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปุน ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อรหโต  วเสน(๑)  ปฏกิฺขิปติ  ปุน  ปุฏโ ตตฺถ ปรนิิพฺพายิโน 
วเสน ปฏิชานาติ ฯ  
        อตฺถ ิ อรหโต  ปุนพฺภโวติอาทีสุป  ตตฺถปรินพฺิพายีอิธ- 
ปรินิพฺพายีน  วเสเนว อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อปฺปฏวิิทฺธากุปฺโป  ว 
ตตฺถ  ปรินิพฺพายตีติ  ปุฏโ  อิเธว ภาวิเตน มคฺเคน อรหตฺตสฺส (๒) 
อกุปฺปปฏิเวธ อิจฺฉนฺโต ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        ยถา  มโิคติ  ปม  อุทาหรณ  ปรวาทิสฺส  ทติุย  
สกวาทิสฺส ฯ  เสส  สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                พฺรหฺมจริยกถา นิฏ ิตา ฯ  
 
                โอธิโสกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  โอธิโสกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เย  โสตาปนฺนาทีน  
นานาภิสมยวเสน  ทุกฺขทสฺสนาทีหิ  โอธิโส  โอธโิส  เอกเทเสน 
เอกเทเสน  กิเลสปฺปหาน  อิจฺฉนฺติ  เสยฺยถาป  เอตรหิ  
สมิติยาทโย เตส ต ลทฺธึ ภินฺทิตุ โอธิโสติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  ปรวาทิสฺส ฯ  ปนุ  อนุโยโค  สกวาทิสฺส เอกเทเสน 
โสตาปนฺนาทิภาวสฺส  อภาวโต  ปฏิกเฺขโป  ปรวาทิสฺส ฯ  อิมินา 
อุปาเยน  สพฺพวาเรสุ  อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                โอธิโสกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. วเสเนว ฯ  ๒. ม. ตสฺส ฯ  
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                        ชหติ(๑)กถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ชหติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส ฺจ  (๒) 
ฌานลาภีปุถุชฺชโน  สห  สจฺจาภิสมยา  อนาคามี  นาม  โหติ  
ตสฺส  ปุถชฺุชนกาเลเยว  กามราคพฺยาปาทา  ปหีนาติ  ลทฺธ ิ 
เสยฺยถาป  เอตรหิ  สมิติยาทีน  (๓)  เตส  ต ลทฺธึ  ภินฺทิตุ  ปชหต ิ 
ปุถุชชฺโนติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ฌานวิกฺขมฺภิตาน  ปน เตส  
ปริยุฏาน  อปสฺสนฺตสฺส  ปฏิ ฺา  ปรวาทิสฺส ฯ  ยสฺมา  ปน 
เตส ฌานวิกฺขมฺภิตานมฺป  อนาคามิมคฺเคเนว  อจฺจนฺต  ปหาน  
โหติ  ตสฺมา  ปุน อจฺจนฺตนฺติอาทิอนุโยโค  สกวาทิสฺส  
ตถารูปสฺส  ปหานสฺส  อภาวโต  ปฏิกเฺขโป  อิตรสสฺ ฯ  วิกฺขมฺเภตีติ  
อจฺจนฺตวิกฺขมฺภนเมว  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ  ตโต 
ปร อนาคามิมคฺคฏเน สทฺธึ ปุถชฺุชนสสนฺทน โหติ ฯ ต 
อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        ตโต  ปร  อนาคามิผเล  สณฺาตีติ  ปฏุโ  ฌานานาคามิต 
สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ  อรหตฺเต  สณฺาตีติ  ปุฏโ  ทสฺสนมคฺเคน 
อุทฺธมฺภาคิยาน ปหานาภาวโต ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        อปุพฺพ  อจริม  ตโย  มคฺเคติ  ปุฏโ  ตถารูปาย  ภาวนาย 
อภาวา  ปฏิกขิฺปติ ฯ  ปุน  ปุฏโ  ติณฺณ  มคฺคาน  กิจฺจสภาว  
สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ สาม ฺผลปุจฺฉาสุป  เอเสว  นโย ฯ  
# ๑. ม. ชหติ... ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. เยส ฯ  ๓. ม.สมฺมิติยาน ฯ  
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กตเมน  มคฺเคนาติ  ปุฏโ  อนาคามิมคฺเคนาติ  ฌานานาคามิต 
สนฺธาย  วทติ ฯ  ปุน  ส ฺโชนปฺปหาน  ปุฏโ  ติณฺณ 
อนาคามิมคฺเคน เตส  กิเลสาน  อปฺปหีนตฺตา  (๑)  ปฏิกฺขิปติ ฯ 
ทุติย  ปุฏโ  ปมมคฺคสฺเสว ฌานานาคามิมคฺคภาว สนฺธาย 
ปฏชิานาติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                ชหติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สพฺพมตฺถีติกถาวณฺณนา  
                        วาทยุตฺติวณฺณนา 
        อิทานิ  สพฺพมตฺถีติวาทกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส 
ยงฺกิ ฺจิ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  ฯเปฯ  อย  วุจฺจติ 
รูปกฺขนโธติอาทิวจนโต  (๒) สพฺเพป  อตีตาทิเภทา  ธมฺมา  ขนธฺ- 
สภาว  น  วิชหนฺติ  ตสฺมา  สพฺพ  อตฺถิเยว นามาติ  ลทฺธิ  
เสยฺยถาป  เอตรหิ  สพฺพมตฺถิวาทาน  เตส  ลทฺธ ิ วิโสธนตฺถ 
สพฺพมตฺถีติ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส วุตฺตปฺปการาย ทิฏ ิยา (๓) ตฺวา 
ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ 
        สพฺพตฺถาติ  สพฺพสฺมึ  สรีเร  สพฺพมตฺถีติ  ปุจฺฉติ ฯ 
สพฺพทาติ  สพฺพสฺมึ  กาเล สพฺพมตฺถีติ  ปุจฺฉติ ฯ  สพฺเพนสพฺพนฺติ  
สพฺเพนากาเรน  สพฺพมตฺถีติ  ปุจฺฉติ ฯ สพฺเพสูติ  สพฺพธมฺเมสุ  
# ๑. ม. อปฺปเหยฺยตา ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๒/๑ ฯ 
# ๓. ม. ลทฺธยิา ฯ  
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สพฺพมตฺถีติ  ปุจฺฉติ ฯ อโยคนฺติ อยุตฺต ฯ นานาสภาวาน ฺหิ 
โยโค  โหติ  น  เอกสภาวสฺส ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  ปเ ฺห  รูป  
เวทนาย  เวทน  วา  รูเปน  อนาน  เอกสลกฺขณเมว(๑)  กตฺวา  
สพฺพมตฺถีติ  ปุจฺฉติ ฯ  ยมฺป  นตฺถ ิ ตมฺป อตฺถีติ  ยมปฺ  
ฉฏขนฺธาทิก  สสวิสาณาทิก วา กิ ฺจิ นตฺถีติ สิทฺธ ตมฺป 
เต อตฺถีติ  ปจฺุฉติ ฯ สพฺพมตฺถีติ ยา ทฏิ ิ สา ทิฏ ิ 
มิจฺฉาทิฏ ีติ ยา ทิฏ ิ สา ทิฏ ิ  สมฺมาทิฏ ีติ  เหวมตฺถติี 
อิมินา อิท ปุจฺฉติยา เต เอสา สพฺพมตฺถีติ ทิฏ ิ  สา 
ทิฏ ิ  อยาถาวกตฺตา  มิจฺฉาทิฏ ีติ  เอว ยา จ (๒) อมฺหาก ทิฏ ิ 
สา  ทิฏ ิ  ยาถาวกตฺตา  สมฺมาทิฏ ีติ  เอว  ตว  สมเย  อตฺถีติ 
ปุจฺฉติ ฯ อิตโร สพฺเพสุป  เอเตสุ  นเยสุ  วุตฺตปฺปการาย  อตฺถิตาย  
อภาวโต  ปฏกิฺขิปติ ฯ  อิเมสุ ปน  สพฺเพสุป  นเยสุ  อาชานาหิ 
นิคฺคหนฺติ  อาทิก  กตฺวา  สพฺโพ กถามคฺคเภโท วิตฺถารโต 
เวทิตพฺโพติ อย ตาเวตฺถ วาทยุตฺติ ฯ  
 
                        กาลสสนฺทนวณฺณนา  
        อิทานิ  อตีต  อตฺถีติ  กาลสสนฺทน  โหติ ฯ  ตตฺถ อตีต 
อตฺถีติอาทิก สุทฺธิกสสนฺทน ฯ อตีต รปู อตฺถีติอาทิก ขนฺธาทิ- 
วเสน กาลสสนฺทน ฯ  
        ปจฺจุปฺปนฺน  รูป  อปปฺย  กริตฺวาติ อตีตานาคต ปหาย 
# ๑. ม. เอกลกฺขณเมว ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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ปจฺจุปฺปนฺนรูปเมว  อปฺปย  อวิภชิตพฺพ  กริตฺวา ฯ  รปูภาว  
ชหตีติ  ปเ ฺห  นิรุทฺธสฺสาป รูปสฺส  รปูกฺขนฺธสงฺคหิตตฺตา  
ปฏิกฺขิปติ ฯ  รูปภาว  น  ชหตีติ(๑)  ปฏิโลมปเ ฺหป รูปกฺขนฺเธน 
สงฺคหิตตฺตาว  ปฏชิานาติ ฯ  โอทาต  วตฺถ  อปฺปย  กริตฺวาติ 
เอตฺถ กิ ฺจาป  น  สพฺพ  วตฺถ  โอทาต  อิมินา  ปน  วตฺถนฺติ  
อวตฺวา โอทาต วตฺถ อปฺปย  กริตฺวาติ  วุตฺเต  สกวาทินา  
เอกตฺถตา  อนุ ฺาตา ฯ  โอทาตภาว  ชหตีติ ปเ ฺห 
วณฺณวิคม  สนฺธาย  ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส  วตฺถภาว  ชหตีติ 
เอตฺถ  ปน ป ฺตฺติยา อวิคตตฺตา ปฏิกฺเขโป ตสฺเสว ฯ 
ปฏิโลเมป เอเสว นโย ฯ  
        อตีต  อตีตภาว  น  ชหตีติ  ปุฏโ  ปน  (๑)  ยท ิ ชเหยฺย(๓) 
อนาคต  วา  ปจฺจุปฺปนฺน  วา  สิยาติ  ม ฺมาโน  ปฏิชานาติ ฯ 
อนาคต อนาคตภาว น ชหตีติ ปุฏโ  ปน  ยท ิ ชเหยฺย  
อนาคตเมว  (๔) ปุจฺจุปฺปนฺนภาว น ปาปุเณยฺยาติ  ม ฺมาโน  
ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนปเ ฺหป  อตีตภาว  อนาปชฺชนโทโส  
สิยาติ ปฏิกฺขิปติ ฯ อนุโลมปเ ฺหสุป อิมินาว นเยน อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  สุทฺธิกนย  วตฺวา  ปนุ  ขนฺธวเสน  ทสฺเสตุ  
อตีต  รูปนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ต สพฺพ ปาลิอนุสาเรเนว สกฺกา 
ชานิตุ ฯ  
# ๑. ม. โอทาตภาว ชหตีติ ฯ  ๒. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. น ชเหยฺย ฯ  ๔. ม. อนาคตเมวสฺส ฯ  
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                        วจนโสธนวณฺณนา  
        อิทานิ  อตีต  นวตฺถีติอาทิวจนโต  โสธนา  (๑)  โหติ ฯ  ตตฺถ  
ห ฺจิ  อตีต  นวตฺถีติ  ยทิ  อตีต  โน  อตฺถีติ  อตฺโถ ฯ อตีต 
อตฺถีติ มิจฺฉาติ อตีต ฺจ  ต  อตฺถ ิ จาติ  มิจฺฉา  เอว ฯ  
ต ฺเว  อนาคต ต ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ ปุฏโ อนาคตกฺขเณเยวสฺส 
ปจฺจุปฺปนฺนตาย อภาว สนฺธาย กาลนานตฺเตน ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        ทุติย  ปฏุโ  ย  อุปฺปาทโต  ปุพฺเพ  อนาคต  อโหสิ  
ตสฺส  อุปฺปนนฺกาเล ปจฺจุปฺปนฺนตฺตา  ปฏิชานาติ ฯ  หุตฺวา  โหติ  
หุตฺวา  โหตีติ  ยเทต  ตยา  อนาคต หุตฺวา  ปจฺจุปฺปนฺน  โหตีติ 
วทตา  ต ฺเว  อนาคต  ต  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ ลทฺธวิเสน  อนาคต  
วา  ปจฺจุปฺปนฺน  วา  หุตฺวา  โหตีติ วุตฺต กินฺเต ตมฺป หุตฺวา 
โหตีติ ฯ  อิตโร  หุตฺวา  ภูตสฺส  ปุน  หตฺุวา  อภาวโต  น  
เหวนฺติ ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        ทุติย  ปฏุโ  ยสฺมา  ต  อนาคต  หุตฺวา  ปจฺจุปฺปนฺน 
โหนฺต  หุตฺวา โหตีติ  สงฺขฺย  คต  ตสมฺา  ปฏชิานาติ ฯ  อถ  
น  สกวาที  ยทิ  เต  ต อนาคต หุตฺวา  ปจฺจุปฺปนฺน  โหนฺต  
หุตฺวา โหตีติ สงฺขฺย คต ปุน หุตฺวา โหติ ย อนาคต  
น  หุตฺวา  ปจฺจุปฺปนฺน  น  โหนฺต  น  หุตฺวา  น  โหตีติ 
สงฺขฺย คต สสวิสาณ  กินฺเต  ตมฺป  ปุน  น  หุตฺวา  น 
# ๑. ม. วจนโสธนา ฯ  
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โหตีติ  อธิปปฺาเยน  น  หตฺุวา  น โหติ  น  หุตฺวา  น 
โหตีติ  ป ฺห  ปุจฺฉติ ฯ  อิตโร  ย  นตฺถ ิต นตฺถิตาย  เอว 
อนาคต  น  หุตฺวา  ปจฺจุปฺปนฺน  น  โหตีติ  น  หุตฺวา  น  
โหติ  นาม  ตาว  โหตุ ปนุ  น  หุตฺวา  น   โหติภาโว 
ปนสฺส  กโุตติ  ม ฺมาโน  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ต ฺเว  ปจฺจุปฺปนฺน 
ต  อตีตนฺติ  ปเ ฺหป  ปจฺจุปฺปนฺนลกฺขเณเยวสฺส  (๑) อตีตตาย อภาว 
สนฺธาย กาลนานตฺตา ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        ทุติยปเ ฺห  ปุฏโ  ย  อตีตภาวโต  ปุพฺเพ  ปจฺจุปฺปนฺน 
อโหสิ  ตสฺเสว อตีตตฺตา  ปฏชิานาติ ฯ  หุตฺวา  โหติ  หุตฺวา 
โหตีติ  ยเทต  ตยา  ปจฺจุปฺปนฺน หุตฺวา  อตีต  โหตีติ  วทตา 
ต ฺเว  ปจฺจุปฺปนฺน  ต  อตีตนฺติ  ลทฺธิวเสน ปจฺจุปฺปนฺน  วา  
อตีต วา หุตฺวา โหตีติ วุตฺต กินฺเต ตมฺป หุตฺวา โหตีติ ฯ 
อิตโร หุตฺวา ภูตสฺส ปุน หุตฺวา อภาวโต น เหวนฺติ 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        ทุติยปเ ฺห  ยสฺมา  ต  ปจฺจุปฺปนฺน  หุตฺวา  อตีต  โหนฺต 
หุตฺวา โหตีติ สงฺขฺย  คต  ตสฺมา  ปฏิชานาติ ฯ  อถ  น  
สกวาที  ยทิ  เต ต ฺเว ปจฺจุปฺปนฺน หุตฺวา  อตีต  โหนฺต  
หุตฺวา  โหตีติ  สงฺขฺย  คต  ปุน  หุตฺวา  โหติ  ย ปจฺจุปฺปนฺน  
หุตฺวา  อตีต  น  โหนฺต  น  หุตฺวา  น  โหตีติ  สงฺขฺย 
# ๑. ม. ปจฺจุปฺปนฺนกฺขเณเยวสฺส ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 236 

        *เลมที่ 48  กถาวตฺถุปฺปกรณวณฺณนา หนา  236 
 
คต สสวิสาณ  กินฺเต  ตมฺป  ปุน  น  หุตฺวา  น  โหตีติ  
อธิปฺปาเยน  น  หุตฺวา  น โหติ  น  หุตฺวา  น  โหตีติ  
ป ฺห  ปุจฺฉติ ฯ  อิตโร  ย  นตฺถิ ต นตฺถติายเอว ปจฺจุปฺปนฺน 
น  หุตฺวา  อตีต  น  โหตีติ  นหุตฺวานโหติ  นาม 
ตาว  โหตุ  ปนุ นหุตฺวานโหติภาโว  ปนสฺส  กโุตติ  
ม ฺมาโน  ปฏิกฺขิปติ ฯ  อุภย  เอกโต  กตฺวา อาคเต 
ตติยปเ ฺหป อิมินา อุปาเยน (๑) โยชนา กาตพฺพา ฯ  
        อปโร  นโย  ยทิ  ต ฺเว  อนาคต  ต  ปจฺจุปฺปนฺน  
อนาคตสฺส  ปจฺจุปฺปนฺเน  วุตฺโต  โหติภาโว  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส  จ  
อนาคเต  วุตฺโต  หุตฺวาภาโว อาปชฺชติ  เอว  สนฺเต อนาคตมฺป 
หุตฺวาโหติ นาม ปจฺจุปฺปนฺนมฺป หุตฺวาโหติเยว นาม ฯ 
เตน  ต  ปุจฺฉามิ  (๒) กินฺเต เอเตสุ เอเกก  หุตฺวา 
โหติ หุตฺวา โหตีติ ฯ อิตโร  ต ฺเว อนาคต ต ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ ปเ ฺห 
ปฏิกฺขิตฺตนเยเนว ปฏิกฺขิปตฺวา ปุน  ปฏุโ  ทุติยปเ ฺห  ปฏิ ฺา- 
ตนเยเนว  ปฏิชานาติ ฯ  อถ  น  สกวาที  ต ฺเว  อนาคต  
ต  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  ป ฺหาวเสน  เตสุ เอเกก หุตฺวา โหติ 
หุตฺวา โหตีติ ปฏชิานนฺต  ปุริม  ปฏิกฺขิตฺตป ฺห  ปริวตฺเตตฺวา  
ปุจฺฉนฺโต  น  หุตฺวา น โหติ น  หุตฺวา  น  โหตีติ  ปจฺุฉติ ฯ  
ตสฺสตฺโถ นนุ  ตยา  ต ฺเว  อนาคต  ต  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ 
# ๑. ม. อิมินาวุปาเยน ฯ  ๒. ม. ปุจฺฉาม ฯ  
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วุตฺเต  ปมป ฺห  ปฏิกฺขิปนฺเตน  อนาคตสฺส  โหติภาโว 
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส  จ  หุตฺวาภาโว  ปฏิกฺขิตฺโตติ ฯ  เตน  อนาคต 
น  โหติ  นาม ปจฺจุปฺปนฺน น หุตฺวา นาม ฯ  
        ทุติยปเ ฺห  จ  ต ฺเว  อนาคต  ต  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  
ปฏิ ฺาต  เอว สนฺเต อนาคตมฺป  น  หุตฺวา  น  โหติ  
นาม  ปจฺจุปฺปนฺนมฺป  น  หุตฺวา  น  โหติเยว นาม ฯ  เตน 
ต  ปุจฺฉามิ   กินฺเต  เอเตสุ  เอเกก น หตฺุวา น โหตีติ ฯ 
ปรวาที  สพพฺโต  อนฺธกาเรน  ปริโยนทฺโธ  วิย เตส น  หุตฺวา 
น  โหติภาว  อปสฺสนฺโต น เหวนฺติ ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        ทุติยวาเรป  ยทิ  ต ฺเว  ปจฺจุปฺปนฺน  ต  อตีต  
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส  อตีเต วุตฺโต  โหติภาโว  อตีตสฺส  จ  ปจฺจุปฺปนฺเน 
วุตฺโต  หุตฺวาภาโว  อาปชฺชติ เอว สนฺเต  ปจฺจุปฺปนฺนมฺป  
หุตฺวาโหติ  นาม  อตีตมฺป  หุตฺวาโหติเยว  นาม เตน 
ต ปุจฺฉามิ  กินฺเต  เอเตสุ  เอเกก หุตฺวา โหติ หุตฺวา 
โหตีติ ฯ อิตโร ต ฺเว ปจฺจุปฺปนฺน  ต  อตีตนฺติ  ปเ ฺห 
ปฏิกฺขิตฺตนเยเนว  ปฏิกฺขิปตฺวา  ปุน ปฏุโ ทุติยปเ ฺห 
ปฏิ ฺาตนเยเนว  ปฏชิานาติ ฯ  อถ  น  สกวาที  ต ฺเว 
ปจฺจุปฺปนฺน ต  อตีตนฺติ  ป ฺหาวเสน  เตสุ  เอเกก หุตฺวา 
โหติ หุตฺวา โหตีติ ปฏิชานนฺต  ปุริม  ปฏิกฺขิตฺตป ฺห  
ปริวตฺเตตฺวา  ปุจฺฉนฺโต  น  หุตฺวา  น โหติ น หุตฺวา น  
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โหตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  ตสฺสตฺโถ นน ุ ตยา  ต ฺเว ปจฺจุปฺปนฺน 
ต อตีตนฺติ วุตฺเต ปมป ฺห  ปฏกิฺขิปนฺเตน  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส 
โหติภาโว  อตีตสฺส  จ  หตฺุวาภาโว ปฏิกฺขิตฺโตติ ฯ เตน 
ปจฺจุปฺปนฺน นโหติ นาม อตีต นหุตฺวา นาม ฯ  
        ทุติยปเ ฺห  จ  เต  ต ฺเว  ปจฺจุปฺปนฺน  ต  อตีตนฺติ 
ปฏิ ฺาต  เอว สนฺเต  ปจฺจุปฺปนฺนมฺป  น  หุตฺวา  น  โหติ 
นาม  อตีตมฺป  น หุตฺวา น โหติเยว นาม  เตน  ต 
ปุจฺฉามิ   กินฺเต  เอเตสุ  เอเกก น หุตฺวา น โหติ น 
หุตฺวา  น  โหตีติ ฯ  ปรวาที  สพฺพโต  อนฺธกาเรน  ปริโยนทฺโธ 
วิย เตส นหุตฺวานโหติภาว  อปสฺสนฺโต น เหวนฺติ 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        ตติยวาเรป  ยทิ  ต ฺเว  อนาคต  ต  ปจฺจุปฺปนฺน  ต 
อตีต  อนาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  ปจฺจุปฺปนฺนาตีเตสุ วุตฺโต โหติภาโว 
ปจฺจุปฺปนฺนาตีตาน ฺจ อนาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ  วุตฺโต  หุตฺวาภาโว  
อาปชฺชติ  เอว สนฺเต อนาคตมฺป หุตฺวาโหติ นาม  
ปจฺจุปฺปนฺนมฺป  อตีต(๑) หุตฺวา โหติเยว นาม เตน ต ปุจฺฉามิ (๒) 
กินฺเต ตีสุป  เอเตสุ  เอเกก  หุตฺวา  โหติ  หุตฺวา  โหตีติ ฯ 
อิตโร ต ฺเว อนาคต ต ปจฺจุปฺปนฺน  ต  อตีตนฺติ  ปเ ฺห 
ปฏิกฺขิตฺตนเยเนว  ปฏิกฺขิปตฺวา ปุน ปุฏโ ทุติยปเ ฺห  
# ๑. ม. อตีตมฺป ฯ  ๒. ม. ปจฺฉาม ฯ  
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ปฏิ ฺาตนเยเนว  ปฏชิานาติ ฯ  อถ  น  สกวาที  ต ฺเว 
อนาคต  ต  ปจฺจุปฺปนฺน  ต  อตีตนฺติ  ป ฺหาวเสน  เตสุ  เอเกก  
หุตฺวา  โหติ  หุตฺวา โหตีติ  ปฏิชานนฺต  ปุริม  ปฏกิฺขิตฺตป ฺห 
ปริวตฺเตตฺวา(๑) ปุจฺฉนฺโต น หุตฺวา น โหติ  น  หุตฺวา  น  
โหตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  ตสฺสตฺโถ นน ุ ตยา  ต ฺเว  อนาคต  ต  
ปจฺจุปฺปนฺน ต อตีตนฺติ วุตฺเต ปมป ฺห ปฏิกฺขิปนฺเตน 
อนาคตปจฺจุปฺปนฺนาน โหติภาโว  ปจฺจุปฺปนฺนาตีตาน ฺจ  หุตฺวา- 
ภาโว  ปฏิกฺขิตฺโตติ ฯ  เตน  อนาคต ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ น โหติ 
นาม ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ อตีต ฺจ น หุตฺวา นาม ฯ  
        ทุติยปเ ฺห  จ  เต  ต ฺเว  อนาคต  ต  ปจฺจุปฺปนฺน 
ต  อตีตนฺติ ปฏิ ฺาต  เอว  สนฺเต  อนาคตมฺป  น  หตฺุวา  
น  โหติ  นาม  ปจฺจุปฺปนฺนมฺป อตีตมฺป  น  หุตฺวา  น  โหติเยว 
นาม เตน ต ปุจฺฉามิ  กินฺเต เอเตสุ เอเกก น  หุตฺวา  
น  โหติ  น  หุตฺวา  น  โหตีติ ฯ  ปรวาที  สพฺพโต  อนฺธกาเรน  
ปริโยนทฺโธ  วิย  เตส  น  หุตฺวา  น  โหติภาว  อปสฺสนฺโต 
น เหวนฺติ ปฏิกฺขิปติ ฯ นคฺิคหาทีนิ ปเนตฺถ เหฏา 
วุตฺตนเยเนว โยเชตพฺพานิ ฯ  
                วจนโสธนวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ปริวตฺติตฺวา ฯ  
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        อตีต  จกฺขุ  อตฺถีติอาทีสุป  จกฺขฺวาทิภาวาวิชหเนเนว 
อตีต  (๑) ปฏชิานาติ ฯ  ปสฺสตีติอาทีนิ  ปฏุโ  ปุน  (๒)  เตส  วิ ฺาณาน  
กิจฺจาภาววเสน ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        เตน  าเณน  าณกรณีย  กโรตีติ  ปเ ฺห  ตสฺส  าณสฺส 
นิรุทฺธตฺตา  กิจฺจภาวมสฺส  อปสฺสนฺโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปุน  ปุฏโ 
อตีตารมฺมณ  ปจฺจุปฺปนฺน าณ  อตีตารมฺมณธมฺมาน  (๓)  ชานนโต 
อตีตาณสฺส (๔) เลเสน ปจฺจุปฺปนฺนเมว อตีต  าณนฺติ  กตฺวา  
เตน  าเณน  าณกรณียสฺส  อตฺถิตาย  ปฏิชานาติ ฯ  อถสฺส  
สกวาที  เลโสกาส  อทตฺวา  เตน  าเณน  ทุกฺข  ปริชานาตีติ- 
อาทิมาห  อิตโร  อตีตารมฺมเณเนว  าเณน  อิเมส  จตุนฺน 
กิจฺจาน อภาวา ปฏิกฺขิปติ ฯ อนาคตปเ ฺหป เอเสว นโย ฯ 
ปจฺจุปฺปนฺนปโ ฺห เจว สสนฺทนปโ ฺห จ อุตฺตานตฺถาเยว ฯ  
        อรหโต  อตีโต  ราโค  อตฺถีติอาทีสุป  ราคาทิภาวา- 
วิชหนโต  เอว  ปฏชิานาติ ฯ  สราโคติอาทีสุ  สุตฺตวิโรธภเยน 
จ(๕) วจนยุตฺติวิโรธภเยน  (๕)  จ  ปฏกิฺขิปติ ฯ  
        เอว  สพฺพมฺป  ปาลอินุสาเรน(๖)  วิทิตฺวา  ปรโต  อตฺถิ  
สิยา อตีต สิยา  นฺวาตีตนฺติ  เอตฺถ  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ย  
อตีตเมว  อตฺถิ ต อตีต ฯ ย  ปจฺจุปฺปนฺนานาคต  อตฺถิ  ต  
# ๑. ม. อตฺถติ ฯ  ๒. ม. ปน ฯ  ๓. ม. อตีตาน ธมฺมาน ฯ 
# ๔. ม. อตีต านนฺติ ฯ  ๕. ม. เจว ยุตฺติวิโรธภเยน ฯ 
# ๖. ม. ปาฬอินุสาเรเนว  ฯ  
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โน  อตฺถ ิ ต โน อตีต ฯ เตนาตีต นฺวาตีต นฺวาตีต  อตีตนฺติ  
เตน  การเณน  อตีต  โน  อตีต  โน  อตีต  อตีตนฺติ ฯ 
อนาคตปจฺจุปฺปนฺนปุจฺฉาสุป เอเสว นโย ฯ  
        น  วตฺตพฺพ  อตีต  อตฺถิ  อนาคต  อตฺถีติ  สุตฺตสาธนาย  
ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส ฯ  ปุน  อตฺตโน  ลทฺธ ึ
นิสฺสาย ยงฺกิ ฺจิ ภิกฺขเว  รูปนฺติ  อนุโยโค  ปรวาทิสฺส ฯ 
ทุติยนเย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  เอว  สพฺพตฺถ 
ปุจฺฉา  จ  ปฏิ ฺา  จ  เวทิตพฺพา ฯ  ยมฺปเนต  ปรวาทินา 
อนาคตสฺส  อตฺถิภาวสาธนตฺถ  นน ุ วุตฺต  ภควตา  กวฬีกาโร  (๑) 
เจ ภิกฺขเวติ สุตฺตสฺส  ปรโิยสาเน  อตฺถิ  ตตฺถ  อายตึ  
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตีติอาทิ  ทสฺสิต น ต  อนาคตสฺส  อตฺถ-ิ 
ภาวสาธก ฯ  ต ฺหิ  เหตูน  ปรินฏิ ิตตฺตา  อวสฺส  ภาวิต 
สนฺธาย ตตฺถ วุตฺต ฯ อย สุตฺตาธิปฺปาโย ฯ เสส สพฺพตฺถ 
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                สพฺพมตฺถีติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. กพฬกีาเร ฯ  
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                        อตีตกฺขนฺธาติอาทิกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อตีต  ขนฺธาติอาทิกถา  นาม  (๑)  โหติ ฯ  ตตฺถ 
ขนฺธาทิภาวาวิชหนโต  อตีตานาคตาน  อตฺถิต  อิจฺฉนฺตสฺส  
อตีต  ขนฺธาติอาทิปุจฺฉา   ปรวาทิสฺส  อตีตสฺส  ขนฺธ- 
สงฺคหิตตฺตา  อามนฺตาติ  ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส ฯ  ปนุ อตีต 
อตฺถีติ  (๒) ปุจฺฉา ปรวาทิสฺส ตสฺส นริุตฺติปถสุตฺเตน อตฺถิตาย 
วาริตตฺตา ปฏิกฺเขโป  สกวาทิสฺส ฯ  อายตนธาตุปุจฺฉาสุป 
อนาคตปเ ฺหสุป  ปจฺจุปฺปนฺเนน สทฺธึ  สสนฺทิตฺวา  อนุโลม- 
ปฏิโลมโต  อาคตปเ ฺหสุป  อตีต  รปูนฺติอาทิป ฺเหป (๓) อิมินาว 
อุปาเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        สุตฺตสาธเน  (๔)  ปน  น  วตฺตพฺพนฺติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ 
ตตฺถ  นตฺถ ิ เจเตติ  นตฺถิ  จ  เอเต  ธมฺมาติ  อตฺโถ ฯ  
ขนฺธาทิภาเว  สติ  นตฺถิต อนิจฺฉนฺตสฺส  อามนฺตาติ  ปฏิ ฺา 
ปรวาทิสฺส  อถ  เนส  นตฺถิภาวสาธนตฺถ สุตฺตาหรณ  สก- 
วาทิสฺส ฯ  ทติุยปุจฺฉาป  ปรวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส 
สุตฺตาหรณ  ปรวาทิสฺส ฯ  ตมฺปน  เนส  ขนฺธาทิภาวเมว  สาเธติ 
น  อตฺถิภาวนฺติ อาหฏมฺป อนาหฏสทิสเมวาติ ฯ  
                อตีตกฺขนฺธาทิกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. นตฺถีติ ฯ 
# ๓. ม. ...อาทิป ฺเหสุป ฯ  ๔. ส.ี สุตฺตโสธเน ฯ  
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                        เอกจฺจมตฺถีติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  เอกจฺจมตฺถีติกถา  นาม  โหติ ฯ  (๑)  ตตฺถ  เย  
เอกจฺจ  อตีต อตฺถีติ ม ฺนฺติ เสยฺยถาป กสฺสปกา เตส 
ลทฺธิภินฺทนตฺถ อตีต อตฺถีติ ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  เอกจฺจ 
อตฺถีติ  วิสฺสชฺชน  ปรวาทิสฺส ฯ  อย ฺหิสฺส  (๒) อธิปฺปาโย อวิปกฺก- 
วิปากา อตฺถิ วิปกฺกวิปากา (๓) นตฺถีติ ฯ เอกจฺจ นิรุทฺธนฺติ 
อนุโยโค  สกวาทิสฺส ฯ  ตสฺสตฺโถ ยท ิ เต  อตีต  เอกจฺจ  อตฺถิ 
เอกจฺจ นตฺถิ เอว  สนฺเต  เอกจฺจ  อตีต  นิรุทฺธ  เอกจฺจ  
อตีต อนิรุทฺธ ตเถว  ิตนฺติ อาปชฺชติ ฯ วิคตนฺติอาทีสุป 
เอเสว นโย ฯ  
        อวิปกฺกวิปากธมฺมา  เอกจฺเจติ  อิท  ยสฺมา [๔] เยส  โส  อวิปกฺก- 
วิปากาน อตฺถิต  อิจฺฉติ  เตป  อตีตาเยว  ธมฺมา ฯ (๕) ตสฺมา 
ยถา เต อตีต เอกจฺจ อตฺถิ กึ  ตถา  อวิปกฺกวิปากาป  
ธมฺมา  เอกจฺเจ  อตฺถิ เอกจฺเจ นตฺถีติ โจเทตุ วุตฺต ฯ 
วิปกฺกวิปากาติ  อิท  เยส  โส  นตฺถิต  อิจฺฉติ  เตส  วเสน 
โจเทตุ  วุตฺต ฯ อวิปากาติ  อิท  อพฺยากตาน  วเสน  โจเทตุ 
วุตฺต ฯ  อิติ  อิเมส ติณฺณ ราสีน วเสน  สพฺเพสุ  อนโุลม- 
ปฏิโลเมส ุ ปฏิ ฺา  จ  ปฏิกฺเขโป  จ  เวทิตพฺพา ฯ  อตีตา  
# ๑. ม. เอกจฺจ อตฺถีติ กถา โหติ ฯ  ๒. ม. อย ฺหิ ฯ 
# ๓. ม. วิปกกฺวิปาก ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เยสนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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เอกเทส  วิปกฺกวิปากา เอกเทส อวิปกฺกวิปากาติ วิปฺปกตวิปากา 
วุจฺจนฺติ ฯ เยน หิ กมฺเมน  ปฏิสนฺธ ินิพฺพตฺติตา ภวงฺคมฺป 
จุติป ตสฺเสว วิปาโก ฯ ตสฺมา ปฏิสนฺธิโต ยาว จุติ ตาว 
ต วิปฺปกตวิปาก นาม โหติ ฯ ตถารูเป ธมฺเม สนธฺาเยต 
วุตฺต ฯ  
        วิปจฺจิสฺสนฺตีติ  กตฺวา  เต  อตฺถีติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ 
ยถา  ธมฺมธรสฺส ปุคฺคลสฺส  นิทฺทายนฺตสฺสาป  พหุปวตฺติโน 
ธมฺมา  อตฺถติี  วุจฺจนฺติ  เอว โลกโวหารวเสน  อตฺถิต  สนฺธาย 
ปฏิ ฺา  ปรวาทิสฺส ฯ  วิปจฺจิสฺสนฺตีติ  กตฺวา ปจฺจุปฺปนฺนาติ  
ทุติยปเ ฺห  กมฺมาน  อวินาสสงฺขาโต  กมฺมปฺปจฺจโย  (๑)  นาเมโก 
อตฺถีติ ลทฺธิย ตฺวา ปฏิ ฺา ปรวาทิสฺส ฯ  
        อนาคต  อตฺถีติอาทีสุป  เอกจฺจ  อตฺถีติ  อุปฺปาทิโน  
ธมฺเม สนฺธาย วทติ ฯ เสส สพฺพตฺถ เหฏา วุตฺตนยตฺตา 
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                เอกจฺจมตฺถีติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. กมฺมปูจโย ฯ  
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                สติปฏานกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สติปฏานกถา  นาม  (๑)  โหติ ฯ  ตตฺถ  จตุนฺน 
ภิกฺขเว  สติปฏานาน  สมุทย ฺจ  อตฺถงฺคม ฺจ  เทสิสฺสามีติ  
สติปฏานสยุตฺเต  (๒) วุตฺตนเยเนว  เยส  กายาทโย  สติยา  
อารมฺมณธมฺเม  คเหตฺวา  สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏานาติ  ลทฺธิ  
เสยฺยถาป  เอตรหิ  อนฺธกาน  อนฺธกา  นาม  ปุพฺพเสลิยา 
อปรเสลิยา  ราชคิริยา  สทิฺธตฺถิกาติ  อิเม  ปจฺฉา  อุปฺปนฺน- 
นิกายา  เตส ลทฺธิวิเวจนตฺถ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  
ปรวาทิสฺส ฯ ตตฺถ ยสฺมา ปติฏาติ เอเตสูติ  ปฏานา ฯ  
กา  ปติฏาติ  สติ ฯ  สติยา  ปฏานา  สติปฏานาติ อิมินา 
อตฺเถน  สติโคจราป  สติปฏานา ฯ  ปติฏหนฺตีติ  ปฏานา ฯ 
กา  ปติฏหนฺติ สติโย ฯ  สติโยว  ปฏานา  สติปฏานาติ 
อิมินา  อตฺเถน  (๓)สติโย  เอว  ปฏานา  สติปฏานาติ  (๓)  ตสฺมา 
เทฺวป วาทา ปริยาเยน ยุชชฺนฺติ ฯ เย ปเนต  (๔) ปรยิาย 
ปหาย  เอกนฺเตเนว  สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏานาติ  วทนฺติ ฯ 
เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  อารมฺมณวเสน  ปฏิ ฺา 
ปรวาทิสฺส ฯ  สพฺเพ  ธมมฺา  สตีติ  อนุยุตฺตสฺส ปน  สพฺเพส 
สติสภาวาภาวโต  ปฏกิฺเขโป  ตสฺเสว ฯ  ตตฺถ  ขยคามีติอาทีนิ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๘๑๙/๒๔๖ ฯ 
# ๓. ม. สติโยว สติปฏานา ฯ  ๔. ม. ปน ต ฯ  
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มคฺควิเสสนามานิ ฯ  (๑)  เอกายนมคฺโค  หิ  กิเลสาน  ขยภูต  
นิพฺพาน  คจฺฉตีติ ขยคามี ฯ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  พุชฺฌนฺโต 
คจฺฉตีติ  โพธคามี ฯ  วฏฏ  อปจินนฺโต คจฺฉตีติ  อปจยคามี ฯ 
เอวเมเตหิ  ปเทหิ  กินฺเต  สพฺเพ  ธมฺมา  เอวรูโป  เต  
เอกายโน  มคฺโค  โหตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  อนาสวา  อส ฺโชนิยาติ- 
อาทีนิป  โลกุตฺตรภาวปุจฺฉนตฺถาย วุตฺตานิ ฯ พุทฺธานุสฺสตีติ- 
อาทีนิ ปเภทปุจฺฉาวเสน วุตฺตานิ ฯ  จกฺขายตน  สติ- 
ปฏานนฺติอาทีนิ (๒) สพฺพธมฺมาน ปเภทปุจฺฉาวเสน วุตฺตานิ ฯ (๓) 
ตตฺถาป  สติวเสน  ปฏิกฺเขโป  อารมฺมณวเสน  ปฏิ ฺาติ  เอว 
สพฺพปเ ฺหสุ  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ สตฺุตสาธน อุตฺตานตฺถ- 
เมวาติ ฯ (๔)  
                สติปฏานกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                เหวตฺถีติกถาวณฺณนา 
        อิทานิ  เหวตฺถีติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  สพฺเพป  
อตีตาทิเภทา  ธมฺมา  รูปาทิวเสน  อตฺถิ  อตีต  อนาคต- 
ปจฺจุปฺปนฺนวเสน  อนาคตปจฺจุปฺปนฺนานิ  วา  อตีตาทิวเสน  นตฺถิ  
ตสฺมา  สพฺพเมวิท  เอว  อตฺถิ เอว  นตฺถีติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป 
# ๑. ม. มคฺควิเสสนานิ ฯ  ๒. ม. ...อาทิ ฯ  ๓. ม. วุตฺต ฯ 
# ๔. ม. สุตฺตสาธนา อุตฺตานตฺถาเยวาติ ฯ  
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เอตรหิ  วุตฺตปฺปเภทาน  อนฺธกาน  เต สนฺธาย อตีต  อตฺถีติ 
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ  เหวตฺถิ  เหว นตฺถีติ วิสฺสชชฺน 
ปรวาทิสฺส ฯ ตตฺถ  เหวาติ  เอว ฯ  อถ  น  สกวาที  ยทิ  
อตีโตว  เอว  อตฺถิ  เอว  นตฺถีติ ลทฺธิ  เอว  สนฺเต  โสเยว  อตฺถ ิ
โสเยว  นตฺถ ิ นามาติ  ปุจฺฉนฺโต  เสวตฺถิ เสว  นตฺถติี  
อาห ฯ  อิตโร  เตเนว  สภาเวน  อตฺถิต  เตเนว  นตฺถิต 
สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ ฯ  ทุติย  ปฏุโ  สกภาเวเนว  อตฺถิต  
ปรภาเวเนว  นตฺถิต  สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ  ตโต  ปร  อตฺถฏโ 
นตฺถฏโติ  อตฺถิ  สกภาโว  นตฺถ ิ สกภาโว  นาม  โหตีติ 
ปุจฺฉติ ฯ  อิมินาว  อุปาเยน(๑)  สพฺพวาเรสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
ปริโยสาเน  ปน  เตน  ห ิ อตีต  เหวตฺถิ  เหว  นตฺถีติ  จ  เตน 
หิ  รูป  เหวตฺถิ  เหว  นตฺถติี  จาติอาทีนิ วตฺวา กิ ฺจาป 
ปรวาทินา ลทฺธิ ปติฏาปตา อโยนิโส ปติฏาปตตฺตา ปเนสา 
อปฺปติฏาปตาเยวาติ ฯ  
                เหวตฺถีติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                ปโม มหาวคฺโค สมตฺโต ฯ  
# ๑. ม. อิมินาวุปาเยน ฯ  
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                        ปรูปหารกถาวณฺณนา(๑) 
        อิทานิ  ปรูปหารกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เย  อรหตฺต 
ปฏิชานนฺตาน  อปฺปตฺเต  ปตฺตส ฺ ีน  อธิมานิกาน  กุหกาน  
วา  อรหตฺต  ปฏิชานนฺตาน อสุจิ  สุกฺกวิสฏ ึ   ทิสฺวา 
มารกายิกา  เทวตา  อรหโต  อสุจึ  อุปสหรนฺตีติ ม ฺนฺติ 
เสยฺยถาป  เอตรหิ  ปุพฺพเสลิยา  จ  อปรเสลิยา  จ  เต  สนฺธาย  
อตฺถิ  อรหโต (๒) อสุจิ  สุกฺกวิสฏ ีติ(๒)  ปุจฺฉา    สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ อิทานิ  ยสฺมา  สกฺุกวิสฏ ิ  นาม  ราค- 
สมุฏานา  โหติ  ตสฺมา  อตฺถิ  อรหโต ราโคติ อนุโยโค 
อารทฺโธ ฯ โส สพฺโพป อุตฺตานตฺโถเยว ฯ  
        มารกายกิา  เทวตา  อตฺตโนติอาทิปเ ฺห  ยสฺมา  ตาส 
เทวตาน  สุกฺกวิสฏ ิ  นาม  นตฺถ ิ อ ฺเสมฺป  สุกฺก  คเหตฺวา 
น  อุปสหรนฺติ  อรหโต  ปน  สุกฺกเมว นตฺถิ ตสฺมา น 
เหวนฺติ ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        เนว  อตฺตโนติ  ปเ ฺห  ปน  นิมฺมินิตฺวา  อุปสหรนฺตีติ  
ลทฺธิยา  ปฏชิานาติ ฯ 
        โลมกูเปหีติ  ปเ ฺห  สปฺปเตลาน  วิย  โลมกูเปหิ  
อุปสหรณาภาว  ทิสฺวา ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        หนฺท  หีติ  พฺยวสายตฺเถ  (๓)  นปิาโต ฯ  อรหา  นุ  โข  
# ๑. ม. ปรูปหารวณฺณนา ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. วจสายฏเ ฯ  
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อห  โนติ  เอว  วิมตึ  คาหยิสฺสามาติ  เอว พฺยวสาย (๑) กตฺวา 
อุปสหรนฺตีติ อตฺโถ ฯ อตฺถิ  อรหโต  วิมตีติ  ปุฏโ อฏวตฺถุก 
วิจิกิจฺฉ สนฺธาย ปฏิกฺขิปติ ทุติย ปุฏโ อิตฺถีปุริสาทีน  
นามโคตฺตาทีสุ สนฺนิฏานาภาว สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ  
        อตฺถ ิ ตสฺส  อาสโยติ  ตสฺส  สกุกฺสฺส  อุจฺจารปสฺสาวาน 
วิย  ปติฏาโนกาโส อตฺถติี ปุจฺฉติ ฯ  สธมฺมกุสลสฺสาติ  อตฺตโน  (๒) 
อรหตฺตธมฺมมตฺเตเยว  กุสลสฺส ฯ  ป ฺาวิมุตฺต   สนฺธาเยว   
วทติ ฯ  ปรธมฺมกุสลสฺสาติ  สธมฺมโต  ปรสฺมึ อฏสมาปตฺติธมฺเมป  
กุสลสฺส ฯ  อุภโตภาควิมุตฺต  สนฺธาเยว  วทติ ฯ  เสสเมตฺถ 
ปาลิอนุสาเรเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                ปรูปหารกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อ ฺาณกงฺขาปรวิตารณกถาวณฺณนา(๓) 
        อิทานิ  อ ฺาณกงฺขาปรวิตารณาติ  (๔)  ติสฺโส  กถา  นาม 
โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  เยส  อรหโต  อิตฺถีปรุสิาทีน  นามโคตฺตาทีสุ 
าณุปฺปตฺติยา  (๕)  อภาเวน อตฺถิ  อ ฺาณ  ตตฺเถว  สนฺนฏิานา- 
ภาเวน  อตฺถิ  กงฺขา ฯ  ยสมฺา  จ  เนส  ตานิ วตฺถูนิ  ปเร  
วิตรนฺติ  ปกาเสนฺติ  อาจิกฺขนฺติ  ตสฺมา เนส อตฺถิ ปรวิตารณาติ 
# ๑. ม. วจสาย ฯ  ๒. สี. อตฺตโนป ฯ  ๓. ม. อ ฺาณาทิกถาวณฺณนา ฯ 
# ๔. ม. อ ฺาน กงฺขา ปรวิตรณาติ ฯ  ๕. ม. าณปฺปวตฺติยา ฯ  
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อิมา  ลทฺธิโย  เสยฺยถาป  เอตรหิ  ปุพฺพเสลิยาทีน  เตส [๑] 
ตา  ลทฺธิโย ภินฺทิตุ ตีสุป  กถาสุ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา 
จ  ปฏิกฺเขโป  จ  อิตรสฺส ฯ  ตตฺถ สพฺเพสุป ปเ ฺหสุ เจว 
วิสฺสชฺชเนสุ จ ปาลึ อนุคนฺตฺวาว อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
        อ ฺาณกงฺขาปรวิตารณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                วจีเภทกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  วจีเภทกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  โสตา- 
ปตฺติมคฺคกฺขเณ  ปมชฺฌาน  สมาปนฺนสฺส  ทุกฺขนฺติ  วาจา 
ภิชฺชตีติ  ลทธฺิ  เสยฺยถาป  เอตรหิ ปุพฺพเสลิยาทีน  เต  สนฺธาย 
มาปนฺนสฺส  อตฺถิ  วจีเภโทติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ลทฺธิย 
ตฺวา  ปฏิ ฺา  ปรวาทิสฺส ฯ  ปุน  สพฺพตฺถาติ  ตโย  ภเว 
สนฺธาย  ปุฏโ อรูป  สนธฺาย  ปฏิกฺขิปติ ฯ  สพฺพทาติ  กาลวเสน  
ปุฏโ  ปมมคฺคกฺขเณ  ปมชฺฌานิกสมาปตฺติโต  อ ฺ  สพฺพ 
สมาปตฺติกาล  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ ฯ  สพฺเพส สมาปนฺนานนฺติ  
ปุฏโ  โลกิยสมาปตฺติโย  สมาปนฺเน  สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ ฯ 
สพฺพสมาปตฺตีสูติ  ปุฏโ  ทุติยชฺฌานิก  (๒)  โลกุตฺตร  สพฺพ ฺจ 
โลกิยสมาปตฺตึ สนฺธาย ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        กายเภโทติ  อภิกฺกมาทิวเสน  ปวตฺตา  กายวิ ฺตฺติ ฯ  อิท  
ยานิ  จิตฺตานิ วจีวิ ฺตฺตึ  สมุฏาเปนฺติ  ตาเนว  กายวิ ฺตฺตึ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม งทุติยชฺฌานาทิก ฯ  
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เอว สนฺเต กสฺมา กายเภโทป น  โหตีติ  โจทนตฺถ  ปุจฺฉติ 
อิตโร  ลทฺธิวเสน  ปฏิกฺขิปติ  เจว ปฏชิานาติ จ ฯ อิทานิ 
ยทิ  โส  มคฺคกฺขเณ  ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสติ  สมุทโยติอาทิกมฺป 
ภาเสยฺย ฯ  ยทิ  วา  ต  น  ภาสติ  อิตรมฺป  น  ภาเสยฺยาติ  
โจทนตฺถ  ทกฺุขนฺติ ชานนฺโตติอาทโย  ป ฺหา  วุตฺตา  อิตโร  ปน 
อตฺตโน  ลทธฺิวเสเนว  ปฏิชานาติ  เจว  ปฏกิฺขิปติ  จ ฯ 
โลกุตฺตร  ปมชฺฌาน สมาปนฺโน ทุกฺข ทุกฺขนฺติ วิปสฺสตีติ 
หิสฺส ลทฺธิ ฯ  
        าณนฺติ  โลกุตฺตร  จตุสจฺจาณ ฯ  โสตนฺติ  โสตวิ ฺาณ 
อธิปฺเปต เยน ต สทฺท สุณาติ ฯ ทฺวินฺน ผสฺสานนฺติ 
โสตสมฺผสฺสมโนสมฺผสฺสาน ฯ  
        โน  วต  เร  วตฺตพฺเพติ  ยทิ  อวิเสเสน  ยงฺกิ ฺจิ  
สมาปนฺนสฺส  นตฺถ ิ วจีเภโท  น  อวิเสเสน  วตฺตพฺพ  
สมาปนฺนสฺส  อตฺถ ิ วจีเภโทติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว 
สทฺธึ  สุตฺตสาธนาย ฯ  ยมปฺเนต  (๑)  สิขิสฺส  อานนฺท ภควโตติ 
ปริโยสาเน  สุตฺต  อาภต  ตตฺถ  เยน  สมาปตฺติจิตฺเตน  โส 
วจีเภโท  สมุฏ ิโต  กายเภโทป  เตน  สมุฏาติเยว  น  จ  
ต  โลกุตฺตร ปมชฺฌานจิตฺต ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                วจีเภทกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ย ปเนเตน ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 252 

                *เลมที่ 48   หนา 252 
 
                ทกฺุขาหารกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ทุกฺขาหารกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ทกฺุข  ทุกฺขนฺติ  
วาจ ภาสนฺโต  ทุกฺเข  าณ  อาหรติ  ต  ทุกฺขาหาโร  นาม 
วุจฺจติ  ต ฺจ  ปเนต  มคฺคงฺค  มคฺคปริยาปนฺนนฺติ  เยส  ลทฺธิ  
เสยฺยถาป  เอตรหิ ปุพฺพเสลิยาน เต สนฺธาย  ทุกฺขาหาโรติ  
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  (๑)  เย  เกจีติ ปม- 
ปเ ฺห  อวิปสฺสเก  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุติยปเ ฺหป  วิปสฺสเก 
สนฺธาย ปฏิชานาติ  ต  ปนสฺส  ลทฺธิมตฺตเมว  ตสฺมา  สพฺเพ 
เตติ  วาทสฺส  ภินฺทนตฺถ พาลปุถุชฺชนาติอาทิมาห ฯ ต 
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                ทกฺุขาหารกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                จิตฺตฏ ิติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  จิตฺตฏ ิติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  
สมาปตฺติจิตฺต ฺเจว ภวงฺคจิตฺต ฺจ  อนุปฺปพนฺเธน  ปวตฺตมาน  
ทิสฺวา  เอกเมว จิตฺต จิร ติฏตีติ ลทฺธิ  เสยฺยถาป  เอตรหิ 
เหฏา  วุตฺตปฺปเภทาน  อนฺธกาน  ตลทฺธิวิโสธนตฺถ (๒)เอกจิตฺต 
ทิวสมฺป  (๒)  ติฏตีติ  ปจฺุฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  (๓) 
อุปฑฺฒทิวโส  อุปฺปาทกขฺโณติ  เอตฺถ   ิติกฺขณ  อนามสิตฺวา 
# ๑. ม. ปรวาทิสฺส ฯ  ๒. ม. เอก จิตฺต ทิวส ฯ 
# ๓. ม. ปรวาทิสฺส ฯ  
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อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโนติ (๑) เทสนานเยน 
อุปฺปาทวยวเสเนว ปุจฺฉา กตา ฯ  
        เต  ธมมฺา  จิตฺเตน  ลหุปริวตฺตาติ  ปุฏโ  จิตฺตโต 
ลหุตรปริวตฺติโน  ธมฺเม อปสฺสนฺโต ปฏิกฺขิปติ ฯ ทุติย ปุฏโ 
ยสฺส จิตฺตสฺส ทีฆฏ ิตึ อิจฺฉติ ต สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ 
ยาวตายุก  ติฏตีติ  ปเ ฺหสุ  จูฬาสีติสหสฺสานิ  กปฺปานิ(๒) ติฏนฺติ 
เย  มรูติอาทิวจนวเสน  (๓)  อรูปโต  (๔)  อ ฺตฺร  ปฏิกฺขิปติ อรูเป(๕) 
ปฏิชานาติ ฯ  มุหุตฺต  มุหตฺุต  อุปฺปชฺชตีติ  ปเ ฺห  ปรวาทิสฺส 
อุปฺปาทวยธมฺมิโนติอาทิสุตฺตวิโรธภเยน  ปฏิชานาติ ฯ   ิตึ  
ปนสฺส  ลทฺธวิเสน  อิจฺฉติ ฯ  เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                จิตฺตฏ ิติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        กุกกฺุฬกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กุกฺกุฬกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  สพฺพ  
ภิกฺขเว  อาทิตฺต  (๖)  สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขาติอาทีนิ  (๗)  สุตฺตานิ 
อโยนิโส  คเหตฺวา นิปฺปริยาเยเนว   สพฺเพ   สงฺขารา   กุกกฺุฬา  
วีตจฺจิตงฺคารสมฺมิสฺสา ฉาริกนิรยสทิสาติ  ลทฺธิเสยฺยถาป  เอตรหิ  
# ๑. ส. ส. ๑๕/๖๒๒/๒๓๒ ฯ  ๒. ม. กปฺปา ฯ  
# ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๔๙/๔๙ ฯ  ๔. ม. อารุปฺปโต  ฯ 
# ๕. ม. อารปุเป ฯ  ๖. วิ. มหา. ๔/๕๔/๔๔ ฯ  
# ส. สฬา. ๑๘/๓๑/๒๓ ฯ  ๗. ขุ. ธ. ๒๕/๒๐/๕๑ ฯ  
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โคกุลิกาน  เตส  นานปฺปการสุขสนฺทสฺสเนน  ต  ลทฺธึ  วิเวเจตุ  
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  ปรวาทิสฺส ฯ  ตตฺถ อโนธิกตฺวาติ 
โอธึ  มริยาท  โกฏาส  อกริตฺวา อวิเสเสน สพฺเพเยวาติ 
อตฺโถ ฯ เสส สพฺพ ปาลินเยเนว เวทิตพฺพ สทฺธึ สุตฺต- 
สาธนายาติ ฯ  
                กกฺุกุฬกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อนุปุพฺพาภิสมยกถาวณฺณนา  
        อิทานิ อนุปุพฺพาภิสมยกถา   นาม โหติ ฯ ตตฺถ เยส  
                อนุปุพฺเพน เมธาวี     โถก โถก ขเณ ขเณ  
                กมฺมาโร รชตสฺเสว    นิทฺธเม มลมตฺตโนติ(๑)-  
อาทีนิ   สุตฺตานิ  อโยนิโส  คเหตฺวา  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย 
ปฏิปนฺโน เอกจฺเจ  กิเลเส  ทุกฺขสฺส  ทสฺสเนน  ปชหติ  เอกจฺเจ 
สมุทยนิโรธมคฺคทสฺสเนน  ตถา  เสสาติ  (๒)  เอว  โสฬสหิ 
โกฏาเสหิ  อนุปุพฺเพน  กิเลสปฺปหาน  กตฺวา  อรหตฺตปฏิลาโภ 
โหตีติ  เอวรูปา  นานาภิสมยลทฺธิ  อุปฺปนฺนา  เสยฺยถาป  เอตรหิ 
อนฺธกสพฺพตฺถิกวาทสมิติยภทฺรยานิกาน (๓) เตส ลทฺธิวิเวจนตฺถ 
อนุปุพฺพาภิสมโยติ ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  
อนุปุพฺเพน  โสตาปตฺติมคฺคนฺติ ปุฏโ ปน เอกสฺส  มคฺคสฺส 
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๘/๔๗ ฯ  ๒. ม. เสาสาปติ ฯ 
# ๓. ม. ...สพฺพตฺถิกสมฺมิติเย... ฯ  
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พหุภาวาปตฺติภเยน  ปฏิกขิฺปติ ฯ ทุติย ปุฏโ ทุกฺขทสฺสนาทิ- 
วเสน ปฏิชานาติ ฯ  ตานิ  วา  จตฺตาริป  าณานิ  เอโก 
โสตาปตฺติมคฺโคเยวาติ ปฏิชานาติ  ผล ปน เอกเมว อิจฺฉติ 
ตสฺมา ปฏิกฺขิปติ ฯ สกทาคามิมคฺคาทีสุป เอเสว นโย ฯ  
        มคฺเค  ทิฏเ  ผเล   ิโตติ  ปเ ฺห  ยสฺมา  ทกฺุขทสฺสนาทีหิ  
ทสฺสน  อปรนิิฏ ิต  มคฺคทสฺสเนน  ปรินิฏ ิต  นาม  โหติ  ตทา 
โส  ผเล  ิโตติ สงฺขฺย คจฺฉติ ตสฺมา ปฏิชานาติ ฯ  
        ทุกฺเข  ทิฏเ  จตฺตาริ  สจฺจานีติ  ปุจฺฉา ปรวาทิสฺส 
เอกาภิสมยวเสน ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส ฯ  ปุน  ทุกฺขสจฺจ  จตฺตาริ 
สจฺจานีติ  อนุโยเค  จตุนฺนมฺป นานาสภาวตฺตา ปฏิกฺเขโป 
ตสฺเสว ฯ  
        รูปกฺขนฺเธ  อนิจฺจโต  ทิฏเติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ 
สมุทฺทโต  เอกพินฺทุสฺส รเส  ปฏิวิทฺเธ  เสสอุทกสฺส  ปฏิเวโธ 
วิย  เอกธมฺเม  อนิจฺจาทิโต  ปฏิวิทฺเธ สพฺเพป ปฏิเวธา(๑) โหนฺตีติ 
ลทฺธิยา ปฏิ ฺา ปรวาทิสฺส ฯ  
        จตูหิ  าเณหีติ  ทุกฺเข  าณาทีหิ ฯ  อฏหิ  าเณหีติ 
สาวกาน  สาธารเณหิ สจฺจาเณหิ  เจว  ปฏิสมฺภิทาาเณหิ 
จ ฯ  ทฺวาทสหิ  าเณหีติ  ทฺวาทสงฺคปฏิจฺจสมุปฺปาทาเณหิ ฯ  
จตุจตฺตาลีสาย  าเณหีติ  ชรามรเณ  าณ  ชรามรณสมุทเย  
# ๑. ม. ปฏิวิทฺธา ฯ  
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าณนฺติ  เอว  นิทานวคฺเค  วุตฺตาเณหิ ฯ  สตฺตสตฺตติยา 
าเณหีติ  ชรามรณ ภิกฺขเว  อนิจฺจ  สงฺขต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  
ขยธมฺม  วิราคธมฺม นิโรธธมฺมนฺติ  (๑)  เอว  ตตฺเถว  วุตฺตาเณหิ ฯ 
เสสเมตฺถ  ปาลินเยเนว เวทิตพฺพ สทฺธึ สุตฺตสาธเนนาติ ฯ  
                อนุปุพฺพาภิสมยกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        โวหารกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  โวหารกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  พุทฺโธ  ภควา 
โลกุตฺตเรน  โวหาเรน  โวหรตีติ  เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  เอตรหิ  
อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ลทฺธิวเสน  
ปฏิ ฺา  ปรวาทิสฺส ฯ  โลกุตฺตเร  โสเตติอาทีนิ ตสฺส  อยุตฺตวาที- 
ภาวทสฺสนตฺถ  (๒)  วุตฺตานิ ฯ  อยเมตฺถ (๓) อธิปฺปาโย สทฺทายตนเมว 
เต โลกุตฺตร อุทาหุ โสตาทีนิปติ ฯ  
        ห ฺจิ  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาโร  โลกิเย  โสเต 
ปฏิห ฺตีติ  เอตฺถ  ยท ิ โส  โลกุตฺตเร  ปฏิห ฺเยฺย ฯ 
โลกุตฺตโร  สยิาติ  เอวมตฺโถ  น  คเหตพฺโพ ฯ  โลกเิย  ปฏิห ฺ- 
มานสฺส  ปน  โลกุตฺตรตา  นาม  นตฺถติี  อยเมตฺถาธิปฺปาโย ฯ  
โลกิเยน  วิ ฺาเณนาติ  เอตฺถาป  โลกเิยเนวาติ  อตฺโถ ฯ 
อิตรถา  อเนกนฺตตา  สิยา ฯ  โลกุตฺตร ฺหิ  โลกิเยนาป  าเณน  
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๖๒/๓๑ ฯ ๒. ม. อยุตฺตวาทีภาวทีปนตฺถ ฯ 
# ๓. ม. อยเ ฺหตฺถ ฯ  
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ายติ ฯ  เอว  สพฺพ  ยถานุรูปโต  เวทิตพฺพ ฯ  สพฺเพ  เต 
มคฺค  ภาเวนฺตีติ  ปเ ฺหสุ  เย  มคฺค  น  ปฏิลภนฺติ เต สนฺธาย 
ปฏิกฺขิปติ ฯ เย ปฏิลภนฺติ เต สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ  
        โสวณณฺมยายาติ สุวณฺณมยาย ฯ อิท ปรวาทิสฺส 
อุทาหรณ ฯ  
        เอลณฺฑิยายาติ  เอลณฺฑมยาย ฯ  อิท  สกวาทิสฺส 
อุทาหรณ ฯ  โลกิย  โวหรนฺตสฺส โลกโิยติ  อยมฺป  เอกา  
ลทฺธิ ฯ  สา  เอตรหิ  เอกจฺจาน  อนฺธกาน  อตฺถิ(๑) ฯ  เสสเมตฺถ 
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                โวหารกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        นิโรธกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นิโรธกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  อปฺปฏ-ิ 
สงฺขานิโรธ ฺจ  ปฏิสงฺขานิโรธ ฺจ  เทฺวป  เอกโต  กตฺวา 
นิโรธสจฺจนฺติ  ลทฺธ ิ เสยยฺถาป เอตรหิ  มหิสาสกาน ฺเจว 
อนฺธกาน ฺจ  เต  สนฺธาย  เทฺว  นิโรธาติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  ปรวาทิสฺส ฯ  เทฺว  ทุกฺขนิโรธาติ  ปเ ฺหสุ  ยสฺมา 
เทฺว ทุกฺขสจฺจานิ  น  อิจฺฉติ  ตสฺมา  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ยสฺมา  
ทฺวีหากาเรหิ  ทุกฺข นิรชฺุฌตีติ  อิจฺฉติ  ตสฺมา  ปฏิชานาติ ฯ 
# ๑. ม. ลทฺธิ ฯ  
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เทฺว นิโรธสจฺจานีติ ปเ ฺหสุ ทฺวินฺน ทกฺุขสจฺจาน  นิโรธวเสน  
อนิจฺฉนฺโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทฺวีหากาเรหิ  ทุกฺขสฺส นริุชฺฌนโต 
ปฏิชานาติ ฯ เทฺว ตาณานีติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ  
        อตฺถ ิ ทวิฺนฺน  นิพฺพานานนฺติอาทีสุ  ปุจฺฉาสุ  อุจฺจนีจตาทีนิ 
อปสฺสนฺโต ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        อปฺปฏสิงฺขานิรุทฺเธติ  เย  ปฏิสงฺขาย  โลกุตฺตเรน  าเณน 
อนิรุทฺธา สุทฺธปกติกตฺตา  วา  อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีน  วา  วเสน 
น  สมุทาจรณโต  นิรุทฺธาติ วุจฺจนฺติ  เต  สงฺขาเร ฯ  ปฏิสงฺขา 
นิโรเธนฺตีติ  โลกุตฺตราเณน  นิโรเธนฺติ อนุปฺปตฺติภาว คเมนฺติ ฯ 
นนุ อปฺปฏิสงฺขานิรุทฺธา สงฺขาราติ ปุจฺฉา ปรวาทิสฺส ฯ (๑) 
ตตฺถ  ภคฺคาน  ปุน  ภ ฺชนโต  (๒)  อปฺปฏิสงฺขานิรุทฺธาน  วา 
อริยมคฺเค อุปฺปนฺเน ตถา นิรุชฺฌนโตว สกวาที อจฺจนฺตภคฺคต 
ปฏิชานาติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                นโิรธกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                ทติุโย วคฺโค สมตฺโต ฯ  
# ๑. ส.ี สกวาทิสฺส ฯ  ๒. ม. อภ ฺชนโต ฯ  
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                        พลกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  พลกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  อนรุุทฺธ- 
สยุตฺเต  อิเมส ฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  
ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  าน ฺจ  านโต อฏาน ฺจ  อฏานโต 
ยถาภูต  ปชานามีติอาทีนิ  (๑) ทส สุตฺตานิ อโยนิโส คเหตฺวา 
ตถาคตพล  สาวกสาธารณนฺติ  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  เอตรหิ 
อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ลทฺธิย  ตฺวา  
ปฏิ ฺา  ปรวาทิสฺส ฯ  ตถาคตพล ฺจ  นาเมต สาวเกหิ 
สาธารณมฺป  อตฺถิ  อสาธารณมฺป  สาธารณาสาธารณมฺป ฯ 
ตตฺถ  อาสวาน  ขเย  าณ  สาธารณ  อินฺทฺริยปโรปริยตฺติ- 
าณ  อสาธารณ  เสส  สาธารณ ฺจ  อสาธารณ ฺจ ฯ 
านาานาทีนิ  หิ  สาวกา  ปเทเสน ชานนฺติ ตถาคตา 
นิปฺปเทเสน ฯ  อิติ  ตานิ  อุทฺเทสโต  สาธารณานิ  น  
นิทฺเทสโต ฯ  อยมฺปน  อวิเสเสน  สพฺพมฺป  สาธารณนฺติ  อาห ฯ 
ตเมน  ตโต  วิเวเจตุ  ตถาคตพล  สาวกพลนฺติ  ปุน  อนุโยโค  
อารทฺโธ ฯ  ตตฺถ  ปมปเ ฺห  นิทฺเทสโต  สพฺพาการวิสยต 
สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ  ทุติยปเ ฺห  อุทฺเทสโต  านาานมตฺตาทิ- 
ชานนวเสน  ปฏิชานาติ ฯ  ต ฺเวาติอาทิปเ ฺหสุ  สพฺพากาเรน 
นานากรณตาย  (๒)  อภาเวน  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปุพฺพโยโค  จ  ปุพฺพจริยา 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๒๙๐/๓๘๙ ฯ  ๒. ม. นินฺนานากรณตาย ฯ  
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จ อตฺถโต เอก ตถา ธมฺมกฺขาน ฺจ ธมฺมเทสนา จ ฯ  
        อินฺทฺริยปโรปริยตฺติปเ ฺห  เอกเทเสน  สาธารณต  สนฺธาย 
สาวกวิสเย  ปฏิชานาติ ฯ  
        อิทานิ  ยสฺมา  อุทฺเทสโต  านาานาทีนิ  สาวโก  
ชานาติ  ตสฺมา  สาวกสฺส  อตฺถชานน  (๑)  ปกาเสตฺวา  เตน 
ชานนมตฺตสาม ฺเน  เตส  สาวกสาธารณต  ปติฏาเปตุ  
สาวโก  านาาน  ชานาตีติอาทโย  ปรวาทิป ฺหา  โหนฺติ ฯ 
ตตฺถ อินฺทฺริยปโรปริยตฺติาณ ฉนฺน อสาธารณาณาน 
อ ฺตรนฺติ น คหิต ฯ อาสวกฺขเยน  วา  อาสวกฺขยนฺติ  ย  
ตถาคตสฺส  อาสวกฺขเยน  สทฺธึ  สาวกสฺส  อาสวกฺขย ปฏิจฺจ 
วตฺตพฺพ สิยา นานากรณ ต นตฺถิ ฯ วิมตฺุติยา วา วิมุตฺตีติ (๒) 
ปเทป เอเสว นโย ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ (๓)  
        อิทานิ  ย  สกวาทินา  อาสวาน  ขเย  าณ  สาธารณนฺติ  
อนุ ฺาต  เตน  สทฺธึ  สสนฺเทตฺวา  เสสานมฺป  สาธารณภาว 
ปุจฺฉิตุ  ปุน อาสวาน  ขเยติอาทโย  ปรวาทิป ฺหาว  โหนฺติ ฯ 
เตส  วิสฺสชฺชเนน  (๔)  สกวาทินา  อาสวกฺขเย  วิเสสาภาเวน  ต 
าณ  สาธารณนฺติ อนุ ฺาต ฯ อิตเรสุป วิเสสาภาเวน  
สาธารณตา  ปฏิกฺขิตฺตา ฯ  ปุน  านาานาทีน(๕)  อาสวกฺขเยเนว  
# ๑. ม. ตถา ชานน ฯ  ๒. ม. วิมุตฺตินฺติ ฯ  ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ 
# ๔. ม. วิสฺสชฺชเน ฯ ๕. ม. านาฏานนาทีน ฯ  
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สทฺธึ  สสนฺเทตฺวา  อสาธารณปุจฺฉา  ปรวาทิสฺเสว ฯ  ตตฺถ 
อาสวกฺขยาเณ  ปฏิกฺเขโป  เสเสสุป  จ (๑)  ปฏิ ฺา   สกวาทิสฺส ฯ 
ตโต  อินฺทฺรยิปโรปริยตฺเตน  สทฺธึ  สสนฺเทตฺวา อสาธารณปุจฺฉา 
ปรวาทิสฺส ฯ  สา  สงฺขิปตฺวา  ว (๒) ทสฺสิตา ฯ ตตฺราป  (๓) อินทฺฺริย- 
ปโรปริยตฺเต  ปฏิ ฺา  เสเสสุ  จ  ปฏิกเฺขโป  สกวาทิสฺส ฯ 
ตโต านาานาทีหิ(๔)  สทฺธึ  สสนฺเทตฺวา  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตสฺส  
สาธารณปุจฺฉา ปรวาทิสฺส ฯ สาป สงฺขิปตฺวาว ทสฺสิตา ฯ 
ตตฺถ อินฺทฺริยปโรปริยตฺเต ปฏิกฺเขโป เสเสสุ จ ปฏิ ฺา 
สกวาทิสฺสาติ ฯ  
                พลกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อรยินฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อริยนฺติกถา นาม โหติ ฯ ตตฺถ เยส น เกวล 
อาสวกฺขยาณเมว  อริย  อถโข  ปุริมานิป  นว  พลานิ 
อริยานิเยวาติ  (๕)  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป เอตรหิ  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย 
อริยนฺติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ ปนุ  ยทิท 
อริยมคฺคาทีสุ  (๖)  เตน  อ ฺตเรน  ภวิตพฺพนฺติ  มคฺคาทิวเสน  
ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิกฺเขโป อิตรสฺส ฯ  
# ๑. ม.เสเสสุ จ ฯ  ๒. ม. วสทฺโท ฯ  ๓. ม. ตถาป ฯ 
# ๔. ม. านาฏานาทีหิ ฯ  ๕. ม. อรยิานิจฺเจว ฯ 
# ๖. ม. ปุน ยทิ ต อริย มคฺคาทีสุ ฯ  
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        ปุน  สุ ฺตารมฺมณาทิวเสน  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ  ตตฺถ 
เทฺว  สุ ฺตา  สตฺตสุ ฺตา  จ  สงฺขารสุ ฺตา  จ ฯ  
สตฺตสุ ฺตา  นาม ทิฏ ิยา ปริกปฺปตพฺเพน (๑) สตฺเตน  สุ ฺา 
ป ฺจกฺขนฺธา ฯ  สงฺขารสุ ฺตา  นาม สพฺพสงฺขาเรหิ สุ ฺ 
วิวิตฺต นิสฺสฏ  นิพฺพาน ฯ  ตตฺถ  ปรวาที  นิพฺพานารมฺมณต  
สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ สงฺขารารมฺมณต  สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ 
มนสิ  กโรตีติ  ปุฏโป  นิพฺพานเมว สนฺธาย ปฏิกขิฺปติ  สงฺขาเร 
สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ  ตโต  สกวาทินา านาานาทิมนสิกาโร  
สงฺขารารมฺมโณ  สุ ฺตมนสิกาโร  นิพฺพานารมฺมโณติ  อิม 
นย คเหตฺวา ทฺวินฺน ผสฺสาน  ทฺวินฺน จิตฺตาน สโมธาน 
โหตีติ ปุฏโ เลโสกาส อลภนฺโต ปฏกิฺขิปติ ฯ อนิมิตฺตา 
ปณิหิเตสุป  เอเสว  นโย ฯ  สตฺตนิมิตฺตาภาวโต  หิ  ขนฺธา 
อนิมิตฺตา สงฺขารนิมิตฺตาภาวโต  นิพฺพาน ฯ  เอกธมฺมสฺมิมฺป 
อาโรเปตฺวา  เปตพฺพสงฺขาเตน จ  ปณิหิตพฺพตฺเถน (๒)  ปณิธติี  
สงฺขคเตน  (๓)  สตฺตปณิธินา (๔) อปฺปณิหิตา ขนฺธา ตณฺหาปณิธินา 
วา  ตณฺหาย  วา  อารมฺมณภูเตน  สพฺพสงฺขารปณิธินา  
อปฺปณิหิต นิพฺพาน ฯ ตสฺมา อิธาป ปฏิกฺเขโป จ ปฏิ ฺา 
จ ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ  
# ๑. ม. ปริกปฺปเตน ฯ  ๒. ม. ปณิทหิตพฺพฏเน ฯ 
# ๓. ม. ปณิหิตสงฺข คเตน ฯ ๔. ส.ี สตฺตปณิธินา จ ฯ  
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        ยถา  สติปฏานาทโย  โลกุตฺตรธมฺมา  อริยา  เจว  
สุ ฺตาทิอารมฺมณา  จ  กินฺเต  เอว านาานาณนฺติ 
อนุโลมปฏโิลมปุจฺฉา โหนฺติ ฯ ตตฺถ  สพฺพาป  ปฏิ ฺา 
สพฺเพ  จ  ปฏิกฺเขปา  ปรวาทิสฺเสว ฯ  อิมินาว  อุปาเยน  
เสสาเณสุป  ปุจฺฉาวิสฺสชฺชน  เวทิตพฺพ ฯ  ปาลยิมฺปน เสสานิ 
สงฺขิปตฺวา อวสาเน จุตูปปาตาณเมว  วิภตฺต ฯ  ตโต  ปร 
สกสมเยป  อริยนฺติ  สิทฺเธน  อาสวาน  ขยาเณน  สทฺธึ 
สสนฺเทตฺวา  เสสาณาน  อนุโลมโต  จ  ปฏิโลมโต  จ  อรยิ- 
ภาวปุจฺฉา  โหนฺติ ฯ  ตา  สพฺพา  ปรวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
จ ปฏิกฺเขโป จ สกวาทิสฺส ฯ เต  อุตฺตานตฺถาเยว ฯ  ปาลิย 
ปเนตฺถ  ปมนเยเนว  (๑)  ทสฺเสตฺวา  สตฺต าณานิ  สงฺขิตฺตานีติ ฯ  
                อรยินฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        วิมุตฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  วิมุตฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  วีตราค- 
จิตฺตาน  วิมุตฺติปฺปโยชน  นาม  นตฺถิ ฯ  ยถา  ปน  มลีน  
วตฺถ  โธวิยมาน มลา วิมุจฺจติ เอว  สราค  จิตฺต  ราคโต  
วิมุจฺจตีติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  เอตรหิ  อนฺธกาน เต  สนฺธาย 
สราคนฺติ  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ ตโต 
# ๑. ม. ปมนวมาเนว ฯ  
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ราคสหคตนฺติอาทินา นเยน  ปฏุโ  ต  (๑)  มคฺคกฺขเณ  จิตฺต  
วิมุจฺจติ  นาม  ตทา จ เอวรูป จิตฺต นตฺถีติ ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        สผสฺสนฺติอาทินา  นเยน  ปุฏโป  ยถา  ผสฺโส  จ 
จิตฺต ฺจ  อุโภ  ราคโต  วิมุจฺจนฺติ  เอว  ราคสฺส วิมุตฺตึ 
อปสฺสมาโน ปฏิกฺขิปติ ฯ สโทสาทีสฺวป อิมินาว อุปาเยน อตฺโถ 
เวทิตพฺโพติ ฯ (๒)  
                วิมุตฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                วิมุจฺจมานกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  วิมุจฺจมานกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  ฌาเนน  
วิกฺขมฺภนวิมุตฺติยา  วิมุตฺต  จิตฺต  (๓)  มคฺคกฺขเณ  สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา 
วิมุจฺจมาน  นาม  โหตีติ  ลทฺธ ิ เต  สนฺธาย  วิมุตฺต  วิมุจฺจ- 
มานนฺติ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  
        ปุน  เอกเทสนฺติ  ปจฺุฉา  สกวาทิสฺส ฯ  ตตฺถ  เอกเทสนฺติ 
ภาวนปปสก ฯ  ยถา  วิมุตฺต  เอกเทเสน  วา  เอกเทเสน(๔)  วา  
อวิมุตฺต  โหติ  กึ  เอว  เอกเทส  วิมุตฺต  เอกเทส  อวิมุตฺตนฺติ 
ปุจฺฉติ ฯ  กึการณา  เอว ปุจฺฉตีติ ฯ วิมุตฺต วิมุจฺจมานนฺติ 
วิปฺปกตภาเวน  วุตฺตตฺตา ฯ  ยถา  ห ิกริยมานา กฏาทโย(๕) 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เวทิตพฺโพ ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. เอกเทเส ฯ  ๕. ม. กฎาทโย ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 265 

        *เลมที่ 48  วิมุจฺจมานกถาวณฺณนา หนา 265 
 
วิปฺปกตตฺตา เอกเทเสน  กตา  เอกเทเสน  อกตา  โหนฺติ  ตถา 
อิทมฺป  เอกเทส  วิมุตฺต  เอกเทส  อวิมุตฺตนฺติ  อาปชฺชติ ฯ  ตโต 
ปรวาที กฏาทีน วิย จิตฺตสฺส เอกเทสาภาวา ปมปเ ฺห  
ปฏิกฺขิปตฺวา ทุติเย วิมุจฺจมานสฺส อปรินิฏ ิตวิมุตฺติตาย 
ปฏิชานาติ ฯ โลกิยชฺฌานกฺขณ  วา  สนฺธาย  ปฏิกขิฺปติ ฯ  
น  หิ  ต  ตทา  สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา วิมุจฺจมาน ฯ   โลกุตฺตรชฺฌาน- 
กฺขณ   สนฺธาย   ปฏชิานาติ ฯ   ต ฺหิ  ตทา สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา 
วิมุตฺเตกเทเสน  วิมุจฺจมานนฺติ ตสฺส ลทฺธิ ฯ ตโต สกวาที 
ยทิ เต  เอกเมว จิตฺต เอกเทส วิมุตฺต เอกเทส อวิมุตฺต 
เอว สนฺเต โย เอเกเนว (๑) จิตฺเตน  โสตาปนฺโน  โหติ  โสป  
เตน  (๒)  เอกเทส  โสตาปนฺโน  เอกเทส น  โสตาปนฺโน  อาปชฺชตีติ 
โจทนตฺถ  เอกเทส  โสตาปนฺโนติอาทิมาห ฯ  อิตโร  ต  วิธาน 
อปสฺสนฺโต ปฏิกฺขิปติ ฯ เสสวาเรสุป เอเสว นโย ฯ   
        อุปฺปาทกฺขณปเ ฺห  ยทิ  เอกเมว  จิตฺต  วิมุตฺต ฺจ 
วิมุจฺจมาน ฺจ  เอกสฺมึ ขเณ วิมุตฺต เอกสฺมึ วิมุจฺจมาน 
อาปชฺชติ ฯ กินฺเต เอวรูป จิตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  
        สุตฺตสาธเน  ปมสุตฺต  ปรวาทิสฺส ฯ  ตตฺรสฺสายมธิปฺปาโย(๓) 
วิมุจฺจตีติ  วิปฺปกตนิทฺเทโส  ตสฺมา  ย  ตสฺส  โยคิโน  เอว 
ชานโต  เอว ปสฺสโต เอเตหิ อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจติ ต 
# ๑. ส.ี เอกเทเสเนว ฯ  ๒. ม. เต ฯ  ๓. ม. ตตฺราสฺสายมธิปฺปาโย ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  
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วิมุจฺจมาน นาม โหตีติ ฯ ทุติยสุตฺต สกวาทิสฺส ฯ ตตฺรสฺสา- 
ยมธิปฺปาโยยทิ เต วิมุจฺจตีติ วจนโต วิมุตฺต วิมุจฺจมาน อิธ 
วิมุจฺจตีติ วจนาภาวโต วิมุตฺตเมว สิยา น วิมุจฺจมานนฺติ ฯ  
        อิทานิ  ยถา  เต  วิปปฺกตวิมุตฺติตาย วิมุจฺจมาน ก ึ
เอว วิปฺปกตราคาทิตาย รชฺชมานาทีนิป  อตฺถีติ  โจทนตฺถ 
ปุน อตฺถิ จิตฺตนฺติอาทิ อารทฺธ ฯ ปรวาทินาป ตถารูป  
จิตฺต  อปสฺสนฺเตน  สพฺพ  ปฏิกฺขิตฺต ฯ  อถ  น  สกวาที 
เทฺวเยว โกฏโิย  ตติยา  นตฺถีติ  อนุโพเธนฺโต  นน ุ รตฺต ฺเจว 
อรตฺต ฺจาติอาทิมาห ฯ ตสฺสตฺโถ นนุ  ภทฺรมุข  ราคสมฺปยุตฺต 
จิตฺต  รตฺต  วิปฺปยุตฺต อรตฺตนฺติ เทฺวเยว(๑)  โกฏิโย  รชฺชมาน 
นาม  ตติยา  โกฏ ิ นตฺถีติ ฯ  ทฏุาทีสุ เอเสว นโย ฯ  
อถ  น  อามนฺตาติ  ปฏิชานิตฺวา  จิตฺตวิมุตฺติปกฺเขป (๒) เทฺวเยว 
โกฏโิย ทสฺเสตุ ห ฺจิ  รตฺต ฺเจวาติอาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ ยท ิ 
เอตา  เทฺว  โกฏิโย  สมฺปฏิจฺฉสิ อวิมุตฺต ฺเจว  วิมุตฺต ฺจาติ  
อิมานิป (๓) สมฺปฏิจฺฉ ฯ กิเลสสมฺปยุตฺต ฺหิ จิตฺต อวิมุตฺต วิปฺปยุตฺต 
วิมุตฺต ฯ  วิมจฺุจมาน  นามาติ  ปรมตฺถโต  ตติยา  โกฏิ นตฺถีติ ฯ  
                วิมุจฺจมานกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. เทวฺว ฯ  ๒. ม.  ิต วิมุตฺติปกฺเขป ฯ  ๓. ม. อิมาป ฯ  
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                        อฏมกกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อฏมกกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส อนุโลม- 
โคตฺรภูมคฺคกฺขเณ  กิเลสาน    สมุทาจาราภาวโต    อฏมกสฺส 
โสตาปตฺติมคฺคฏปุคฺคลสฺส  เทฺว  ปรยิุฏานา  ปหีนาติ  ลทฺธิ  
เสยฺยถาป  เอตรหิ อนฺธกาน ฺเจว สมิติยาน ฺจ เตส  อ ฺตร 
สนฺธาย  ปจฺุฉา  สกวาทิสฺส ฯ  มคฺคกฺขณโต  ปฏาย  ทฏิ ิยา 
อนุปฺปตฺตึ  สนฺธาย  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ตโต  ยสฺมา  ทิฏ ิ  
นาเมสา  โสตาปนฺนสฺส(๑) ปหีนา  น  มคฺคฏสฺส  ตสฺมา  อฏมโก  
ปุคฺคโล  โสตาปนฺโนติ  อนุโยโค  สกวาทิสฺส ฯ  วิจิกิจฺฉาปเ ฺหป  
เอเสว  นโย ฯ  อนุสยปเ ฺห  ปริยุฏานโต  อ ฺโ อนุสโยติ 
เตส ลทฺธิ ตสฺมา น เหวนฺติ ปฏิกฺขิตฺต ฯ  
        สลีพฺพตปรามาสปเ ฺหป  สีลพพฺตปรามาสปริยุฏานนฺติ 
โวหาร  น  ปสฺสติ ตสฺมา ปฏิกฺขิปติ ฯ ปริยุฏานเมวสฺส 
ปหีนนฺติ ลทธฺิ ฯ  
        มคฺโค  ภาวิโตติ  ปเ ฺห  ตสฺม ึ ขเณ  ภาเวติ  น  
ภาวิโต ฯ  ตสฺมา  ปฏิกฺขิปติ ฯ  อมคฺเคนาติอาทิอนุโยเค  ปม- 
มคฺเคเนว  ปหีนภาว  (๒)  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ยทิ  หิ  อมคฺเคน 
ปหิยฺเยถ  โคตฺรภูปุคฺคลาทีนมฺป (๓) ปหิยฺเยถาติ  ตสฺส  ลทฺธ ิฯ  (๔) 
# ๑. ม. โสตาปนฺนสฺเสว ฯ  ๒. สี. ปหานภาว ฯ  
# ๓. ม. โคตฺรภุปุคฺคลานมฺป ฯ  ๔. ม. อาปชฺชนโต ฯ  
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อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ปุจฺฉา ปรวาทิสฺส วิสฺสชฺชน สกวาทิสฺส ฯ 
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                อฏมกกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อฏมกสฺส อินฺทฺริยกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อฏมกสฺส  อินฺทฺริยกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
เยส  อฏมโก  ปุคฺคโล  (๑)  มคฺคกฺขเณ  อินฺทฺริยานิ  ปฏิลภติ(๒)  โน 
จสฺส  ปฏลิทธฺานิ  โหนฺตีติ  ลทฺธ ิ เสยยฺถาป  เอตรหิ  อนฺธกาน 
เต  สนฺธาย นตฺถิ  สทฺธินทฺฺริยนฺติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  
อิตรสฺส  นตฺถิ  สทฺธาติ ปุฏโ  ปน  สทฺธินฺทฺริยโต  สทฺธาย 
นานตฺต  สลฺลกฺเขตฺวา ปฏิกฺขิปติ ฯ เสเสสุป เอเสว  นโย ฯ 
ยถา  ปน  ยสสฺ  อตฺถ ิ มโน  ตสฺส  มนนิฺทฺริยมฺป  อตฺถิ  เอว  
ยสฺส  สทฺธาทโย  อตฺถิ  ตสฺส  อตฺถ ิ สทฺธินฺทฺริยาทีนิปติ  ทีปนตฺถ 
อตฺถิ มโน อตฺถิ สทฺธินฺทรฺิยนฺติอาทิ(๓) อารทฺธ ฯ ต สพฺพ 
อุตฺตานตฺถเมว สทฺธึ สุตฺตสาธเนนาติ ฯ 
                อฏมกสฺส อินฺทฺริยกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปฏลิภติ นาม ฯ 
# ๓. ม. อตฺถ ิมโน อตฺถ ิมนินฺทฺริยนฺติอาทิ ฯ  
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                ทพฺิพจกฺขุกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ทิพฺพจกฺขุกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส 
จตุตฺถชฺฌานธมฺมูปตฺถทฺธ  มสจกฺขุเมว  ทิพฺพจกฺขุ  นาม  โหตีติ  
ลทฺธิ  เสยฺยถาป  เอตรหิ อนฺธกาน ฺเจว  สมิติยาน ฺจ  เต  
สนฺธาย  มสจกฺขุนฺติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  
        ปุน (๑) มสจกฺขุ  ทิพฺพจกฺขุ  ทิพฺพจกฺขุ มสจกฺขุนฺติ (๑) ปุฏโ 
ตมฺมตฺตเมว ต  น  โหตีติ  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ยาทิสนฺติอาทิ 
ปุจฺฉาสุป  อุภินฺน  เอกสภาวาภาเวเนว ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        วิสโยติอาทีสุป  (๒)  อุภินฺนมฺป  รูปายตนเมว  วิสโย  มสจกฺขุ 
ปน อาปาถคตเมว  (๓)  ปสฺสติ  อิตร  อนาปาถคต (๔) ติโรปพฺพตาทิ- 
คตมฺป ฯ ทิพฺพจกฺขุสฺส จ  อติสุขุมมฺป  รูป  โคจโร  น  ตาทิส  
อิตรสฺสาติ  เอวเมเตส  อานุภาวโคจรา อสทิสา ฯ  
        อุปาทินฺน  หุตฺวา  อนุปาทินฺน  โหตีติ  ปุฏโ ยสฺมา 
มสจกฺขุ อุปาทินฺน ทิพฺพจกฺขุ  อนุปาทินฺน  น  จ  มสจกฺขุเมว 
ทิพฺพจกฺขุนฺติ  (๕) อิจฺฉติ ตสฺมา ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุติย  ปุฏโ  ยสฺมา 
มสจกฺขุสฺส  อุปฺปาโท  มคฺโค  ทิพฺพสฺส จกฺขุโนติ  วจน  นิสฺสาย  
มสจกฺขุปจฺจยา  ทิพฺพจกฺขุ  อุปฺปชฺชติ  ต ฺจ รูปาวจริกาน  จตุนฺน  
มหาภูตาน  ปสาโทติ  อิจฺฉติ  ตสฺมา  ปฏิชานาติ ฯ กามาวจร 
# ๑. ม. มสจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ มสจกฺขูติ ฯ 
# ๒. ม. ปสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. สี. อาปาตคตเมว ฯ 
# ๔. สี. อนาปาตคต ฯ  ๕. ม. ทิพฺพจกฺขูติ ฯ เอวมุปริป ฯ  
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หุตฺวาติ  ปุฏโป  ยสฺมา  น  มสจกฺขุเมว ทิพฺพจกฺขุนฺติ  อิจฺฉติ 
ตสฺมา  ปฏิกขิฺปติ ฯ  ทุติย  ปฏุโ  รูปาวจรชฺฌานปจฺจเยน 
อุปฺปนฺนตฺตา รูปาวจร นาม ชาตนฺติ ปฏิชานาติ ฯ  
        รูปาวจร  หุตฺวา  อรปูาวจรนฺติ  ปุฏโป  ตโต  ปร  
ภาวนาย  อรูปาวจรกฺขเณ  รูปาวจรจิตฺตสฺส  อภาวา  ปฏิกฺขิปติ 
ทุติย  ปุฏโ  อรูปาวจริกาน  จตุนฺน มหาภูตาน  ปสาโท  หุตฺวา 
อุปฺปชฺชตีติ  ลทฺธิยา  ปฏชิานาติ ฯ  อปริยาปนฺนภาว ปนสฺส 
น อิจฺฉติ ตสฺมา ปฏิกฺขิปติเยว ฯ  
        ทิพฺพจกฺขุ  ธมฺมุปตฺถทฺธนฺติ  กามาวจรธมฺเมน  อุปตฺถมฺภิต 
หุตฺวา ฯ ปุน  ธมฺมุปตฺถทธฺนฺติ  โลกุตฺตรธมฺเมน  อุปตฺถทฺธ ฯ 
เทฺวว  จกฺขูนีติ  ปุฏโ กิ ฺจาป  ทิพฺพจกฺขุโน ธมฺมุปตฺถทฺธสฺส 
ป ฺาจกฺขุภาว น อิจฺฉติ ป ฺาจกฺขุสฺส ปน  อตฺถติาย 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปุน ปฏุโ มสจกฺขุ ธมฺมุปตฺถทฺธ ทิพฺพจกฺขุ 
โหตีติ ลทฺธิวเสน ปฏิชานาติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                ทพฺิพจกฺขุกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        ทิพฺพโสตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ทิพฺพโสตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เอกเยว 
โสตนฺติ  ปุฏโ  ทฺวินฺน  อตฺถิตาย  ปฏิกฺขิปตฺวา(๑) ฯ  ปุน ปฏุโ 
ยสฺมา ตเทว ธมฺมุปตฺถทฺธ ทิพฺพโสต นาม โหติ ตสฺมา 
ปฏิชานาติ ฯ เสส เหฏา วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
                ทพฺิพโสตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ยถากมฺมูปคตาณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ยถากมฺมูปคตาณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  
อิติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  ฯเปฯ  ยถากมฺมูปเค(๒)  สตฺเต 
ปชานาตีติ  (๓)  สุตฺต อโยนิโส  คเหตฺวา  ยถากมฺมปูคาณเมว(๔) 
ทิพฺพจกฺขุนฺติ  ลทฺธิ  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส  
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ปุน  ยถากมฺมูปคต ฺจ  มนสิ  กโรตีติ  ปฏุโ 
เอกจิตฺตสฺส  อารมฺมณทฺวยาภาวา  ปฏกิฺขิปติ ฯ  ทุติย  ปฏุโ 
นานาจิตฺตวเสน ปฏชิานาติ ฯ  ปุน  เลโสกาส  อทตฺวา  ทฺวินฺน 
ผสฺสานนฺติ ปุฏโ ปฏิกขิฺปติ ฯ อิติ ยถา  อิมินา  ยถา- 
กมฺมูปคตปเทน  เอวเมว  อิเม  วต  โภนฺโต  สตฺตาติอาทิ- 
ปเทนาป(๕)  สทฺธึ โยชนาสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
# ๑. ม. ปฏิกขิฺปติ ฯ  ๒. ม. ยถากมฺมูปเค ฯ 
# ๓. ท.ี สี. ๙/๒๔๖/๘๓ ฯ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๗/๑๖๙ ฯ 
# ๔. ม. ...กมมฺูปคาณเมว ฯ  ๕. ม. ...อาทิปเทหิป ฯ  
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        อายสฺมา  สาริปุตฺโต  ยถากมฺมูปคต  าณ  ชานาตีติ  
อิท  สกวาที  ยสฺมา  เถโร  อปฺปจฺฉตาย  อภิ ฺาาณานิ  
น  วล ฺเชตีติ  เอกจฺเจ  น  ชานนฺติ  ตานิ  ปนสฺส  เนว  
อตฺถีติ  ม ฺนฺติ  ตสฺมา  ต  ทิพฺพจกฺขุโน  อลาภี  เถโรติ 
ม ฺมาน  ปุจฺฉติ ฯ  เตเนว  การเณน  อตฺถายสฺมโต  สาร-ี 
ปุตฺตสฺส  ทิพฺพจกฺขูติ ปรโต  ปุฏโ  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุติย  ปุฏโ 
ยงฺกิ ฺจิ สาวเกน ปตฺตพฺพ สพฺพนฺต เถเรน  อนุปฺปตฺตนฺติ 
ปฏิชานาติ ฯ อิทานิสฺส วิกฺเขป กโรนฺโต สกวาที นนุ อายสฺมา 
สาริปุตฺโตติอาทิมาห ฯ  อิม ฺหิ  คาถ  เถโร  วล ฺชนปณิธิยา 
เอว  อภาเวน  อาห  น  อภิ ฺาาณาน  (๑)  อภาเวน ฯ  ปรวาที 
ปน  อภาเวเนวาติ อตฺถ สลฺลกฺเขติ ฯ ตสฺมา  ตสฺส  ลทฺธิยา  
เถรสฺส  ยถากมฺมูปคตาณเมว  อตฺถิ  โน  ทิพฺพจกขฺุ ฯ  เตน  
วุตฺต เตน หิ น วตฺตพฺพ ยถากมฺมูปคตาณ ทิพฺพจกฺขูติ ฯ  
                ยถากมฺมูปคตาณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อภิ ฺาาณสฺส ฯ  
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                        สวรกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สวรกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  ตาวตึเส 
เทเว อุปาทาย  ตทุตฺตริเทเวสุ(๑)  ยสฺมา  เต  ป ฺจ  เวรานิ น 
สมาจรนฺติ ตสฺมา สวโร อตฺถีติ ลทฺธิ  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  
สกวาทิสฺส  เวรสมุทาจาร  อปสฺสโต ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ 
ตโต  ยสฺมา  สวโร  นาม  สวริตพฺเพ  อสวเร  สติ  โหติ  
ตสฺมา  อสวรปุจฺฉา  สกวาทิสฺส เทเวสุ ปาณาติปาตาทีน 
อภาเวน ปน (๒) ปฏิกฺเขโป อิตรสฺส ฯ  
        อตฺถ ิ มนุสฺเสสูติอาทิ  สวเร  สติ  อสวรสฺส  อสวเร  จ 
สติสวรสฺส ปวตฺติทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ  
        ปาณาติปาตา  เวรมณีติอาทิปเ ฺหสุ  ปาณาติปาตาทีน 
อสมาจรณวเสน  ปฏิ ฺา  ปาณาติปาตาทีน  นตฺถิตาย  ปฏิกฺเขโป 
เวทิตพฺโพ ฯ  ปฏิโลมป ฺหา  อุตฺตานตฺถาเยว ฯ  
        อวสาเน  นตฺถ ิ เทเวสุ  สวโรติ  ปเ ฺห  ปาณาติปาตาทีน 
อสมาจรณวเสน  ปฏิ ฺา  ปาณาติปาตาทีน  นตฺถิตาย  ปฏิกฺเขโป 
เวทิตพฺโพ ฯ  ปฏิโลมป ฺหา   อุตฺตานตฺถาเยว ฯ  อวสาเน  นตฺถิ 
เทเวสุ  สวโรติ  ป ฺเหสุ(๓)  ปาณาติปาตาทีนิ  กตฺวา   ปุน  ตโต 
สวราภาว  สนฺธาย  ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส ฯ  ตโต  ฉลวเสน 
ยทิ  สวโร นตฺถิ สพฺเพ  เทวา  ปาณาติปาติโนติอาทิปุจฺฉา 
# ๑. ม. ตตุตฺตริ เทเวสุ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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ปรวาทิสฺส ฯ  เทวาน  เวรสมุทาจารสฺส  อภาเวน  ปฏิกฺเขโป 
สกวาทิสฺส ฯ  น  เหวนฺติ  วจนมตฺต คเหตฺวา ลทฺธิปติฏาปน 
ปรวาทิสฺส ฯ เอว ปติฏ ิตา ปน ลทฺธ ิอปฺปติฏ ิตาว 
โหตีติ ฯ  
                สวรกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อส ฺกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อส ฺกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  สงฺขาร- 
ปจฺจยา  วิ ฺาณนฺติ  วจนโต  วินา  วิ ฺาเณน  ปฏิสนฺธ ิ
นาม  นตฺถิ ฯ  ส ฺ ุปฺปาทา จ  ปน  เต  เทวา  ตมฺหา  
กายา  ปวตฺตนฺตีติ  (๑)  วจนโต  อส ฺสตฺตานมฺป  จุติปฏิสนฺธกิฺขเณ 
ส ฺา  อตฺถีติ  ลทฺธ ิ เสยยฺถาป เอตรหิ อนฺธกาน เต 
สนฺธาย ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ตโต  น  
สกวาที  กินฺเต  ต  าน ส ฺาภโวติอาทีหิ  โจเทตุ  ส ฺาภโว  
ส ฺาคตีติอาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ  ตโต  ปร ฺจ ปาลินเยเนว 
เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                อส ฺกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. จวนตีฺติ ฯ  
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                เนวส ฺานาส ฺายตนกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  เนวส ฺานาส ฺายตนกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
เยส  เนวส ฺานาส ฺายตนนฺติ  วจนโต  น  วตฺตพฺพ  ตสฺมึ 
ภเว  ส ฺา  อตฺถีติ  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  เอตรหิ  อนฺธกาน  
เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ 
เสสเมตฺถ สพฺพ ปาลินเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
        เนวส ฺานาส ฺายตนกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                ตติโย วคฺโค สมตฺโต ฯ  
 
                คิหิสฺสอรหาติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  คิหิสฺส  อรหาติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส 
ยสกุลปุตฺตาทีน คิหิพฺย ฺชเน   ิตาน  อรหตฺตุปฺปตฺตึ  (๑)  ทิสฺวา 
คิหิ  อสฺส  อรหาติ  ลทฺธ ิเสยฺยถาป  เอตรหิ  อุตฺตราปถกาน 
เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ฯ ตตฺถ คิหิสฺสาติ โย  คิหิ- 
ส ฺโชนสมฺปยุตฺตตาย  คิหิ  โส อรห อสฺสาติ อตฺโถ ฯ ปรวาที 
ปน อธิปฺปาย อสลฺลกฺเขตฺวา  คิหิพฺย ฺชนมตฺตเมว  ปสฺสนฺโต 
ปฏิชานาติ ฯ  อิทานิสฺส  คิหิ  นาม คิหิส ฺโชเนน โหติ 
น พฺย ฺชนมตฺเตน ฯ ยถาห ภควา 
                อลงฺกโต เจป สม จเรยฺย  
                สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจารี  
# ๑. ม อรหตฺตปฺปตฺตึ ฯ  
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                สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ  
                โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกฺขูติ (๑)  
อิม นย ทสฺเสตุ อตฺถิ อรหโตติอาทิ อารทฺธ ฯ ต สพฺพ 
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                คิหิสฺสอรหาติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        อุปปตฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อุปปตฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  อุปปาติโก(๒) 
โหติ  ตตฺถ  ปรินิพฺพายีติอาทีนิ  (๓) วจนานิ อโยนิโส คเหตฺวา 
สุทฺธาวาเส (๔) อุปปนฺโน สห  อุปปตฺติยา  อรหา  โหตีติ  ลทธฺิ 
เยส วา (๕) อุปหจฺจปรินิพฺพายีติ ปท ปริวตฺเตตฺวา  อุปปชฺช- 
ปรินิพฺพายีติ  ปริยาปุณนฺตาน  สห  อุปปตฺติยา  อรหา โหตีติ  
ลทฺธิ  เสยฺยถาป  เอตรหิ  อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส  ตตฺถ  ยสฺมา  อุปปตฺติ- 
จิตฺต  นาม โลกิย เตน โสตาปนฺนาทโยป น  โหนฺติ  ปเคว 
อรหา  ตสฺมา  ตสฺส  อิม  นย  ทสฺเสตุ  สห  อุปปตฺติยา  
โสตาปนฺโนติอาทิ อารทฺธ ฯ  
        สาริปุตฺโตติอาทิ  อิเมสุ  มหาเถเรสุ  โก  เอโกป  สห  อุปปตฺติยา  
อรหา โหติ(๖) นามาติ โจทนตฺถ วุตฺต ฯ  อุปปตฺเตสิเยนาติ  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๐/๓๓ ฯ  ๒. ม. โอปปาติโก ฯ 
# ๓. อภิ. ป.ุ ๓๖/๕๑/๑๔๘ ฯ ๔. ม. สขุาวาเสสุ อุปปตฺติยา 
# อรหาติ ลทธฺิ ฯ  ๕. ส.ี เยส ฯ  ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ปฏิสนฺธิจิตฺเตน ฯ  ต ฺหิ  อุปปตฺตึ  เอสติ  คเวสติ 
ตสฺมา อุปปตฺเตสิยนฺติ วุจฺจติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                อุปปตฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อนาสวกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อนาสวกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เย  ธมฺมา 
อนาสวสฺส  อรหโต  สพฺเพ  เต  อนาสวาติ  เยส  ลทฺธิ  
เสยฺยถาป  เอตรหิ  อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย  อรหโตติ  ปุจฺฉา  
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  อนาสวา  นาม 
มคฺคาทโย  กึ  ตสฺส  เตเยว  อุปฺปชชฺนฺตีติ  โจทนตฺถ  มคฺโค 
ผลนฺติอาทิ อารทฺธ ฯ  จกขฺุ  (๑)  อนาสวนฺติ  ปุฏโ ตสฺส สาสวตฺตา 
ปฏิกฺขิปติ ฯ ทุติย ปุฏโ อนาสวสฺเสตนฺติ ปฏิชานาติ ฯ  
        จีวรปเ ฺห  เอโกว  ธมฺโม  อนาสโว  จ  สาสโว  จ 
โหตีติ ตสฺส (๒)  ลกฺขณวิโรธภยา  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุติย  ปุฏโ  
อนาสวสฺส  หุตฺวา  สาสวสฺส  โหตีติ ปฏิชานาติ ฯ  ต ฺเว 
อนาสวนฺติ  ป ฺหทฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ  สกวาที  ปน  ต ฺเวาติ 
อนุ ฺาตตฺตา  มคฺโค  อนาสโว  หุตฺวาติอาทีหิ  โจเทติ ฯ  อิมินา 
อุปาเยน สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                อนาสวกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. จกฺขุ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                        สมนฺนาคตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สมนฺนาคตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เทฺว  
สมนฺนาคมา  ปจฺจุปฺปนฺนกฺขเณ  สมงฺคีภาวสมนฺนาคโม  จ  
รูปาวจราทีสุ  อ ฺตรภูมิปฺปตฺติโต ปฏิลาภสมนฺนาคโม  จ ฯ 
โส  ยาว  อธคิตวิเสสา  น  ปริหายติ  ตาวเทว  ลพฺภติ ฯ  เยส  
ปน  เปตฺวา  อิเม  เทฺว  สมนฺนาคเม  อ ฺโ  ปตฺติธมฺมวเสน  (๑)  
เอโก  สมนฺนาคโม  นาม  โหตีติ  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  เอตรหิ 
อุตฺตราปถกาน  เตส  ปตฺติธมฺโม  นาม  โกจิ  นตฺถีติ 
อนุโพธนตฺถ อรหา จตูหิ ผเลหิ สมนฺนาคโตติ ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ปตฺตึ  สนฺธาย  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถสฺส  ยท ิ
เต  อรหา  จตูหิ  ขนฺเธหิ  วิย  จตูหิ  ผเลหิ  สมนฺนาคโต 
เอว  สนฺเต  เย  จตูสุ  ผเลสุ จตฺตาโร  ผสฺสาทโย  เตหิ  เต 
อรหโต  สมนฺนาคตตา  ปาปุณาตีติ  โจทนตฺถ  อรหา  จตูหิ  
ผสฺเสหีติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ต  สพฺพ  ปรวาทินา  เอกกฺขเณ 
จตุนฺน ผสฺสาทีน อภาวา ปฏิกฺขิตฺต ฯ อนาคามิปเ ฺหสุป (๒) 
เอเสว นโย ฯ  
        โสตาปตฺติผล  วีติวตฺโตติ  น  ปมชฺฌาน  วิย 
ทุติยชฺฌานลาภี ปุน  อนุปปฺตฺติยา  ปน วีติวตฺโตติ ปุจฺฉติ ฯ 
โสตาปตฺติมคฺคนฺติอาทิ ย วีติวตฺโต เตนสฺส ปุน อสมนฺนาคม 
# ๑. ม. อุปปตฺติธมฺมวเสน ฯ  ๒. ม. อนาคามิป ฺหาทีสุป ฯ  
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ทสฺเสตุ อารทฺธ ฯ  
        เตหิ  จ  อปริหีโนติ  ปเ ฺห  ยสฺมา  ยถา  ปจฺจนีกสมุทา- 
จาเรนม  โลกิยชฺฌานธมฺมา  ปริหายนฺติ  น  เอว  โลกุตฺตรา ฯ 
มคฺเคน  หิ  เย  กิเลสา  ปหียนฺติ  ผเลน  จ  ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ  
เต  ตถา  ปหนีาว  ตถา  ปฏิปฺปสฺสทฺธาเยว จ  โหนฺติ  
ตสฺมา  สกวาทินา  อามนฺตาติ  ปฏิ ฺาต ฯ  สฺวายมตฺโถ  ปรโต 
อรหตา  จตฺตาโร มคฺคา ปฏิลทฺธาติอาทีสุ ปกาสิโตเยว ฯ 
เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                สมนฺนาคตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อุเปกฺขาสมนฺนาคตกถาวณฺณนา  
        อรหา  ฉหิ  อุเปกฺขาหีติ  กถายป  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ  อรหา  ห ิ ฉสุ  ทฺวาเรสุ  อุเปกฺขาน  อุปฺปตฺติ- 
ภพฺพตาย  ตาหิ สมนฺนาคโตติ วุจฺจติ น เอกกฺขเณ สพฺพาส 
อุปฺปตฺติภาเวนาติ ฯ  
                อุเปกฺขาสมนฺนาคตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        โพธิยาพุทโฺธติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  โพธิยา  พุทฺโธติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  โพธีติ  
จตุมคฺคาณสฺสาป  สพฺพ ฺ ุตาณสฺสาป  อธิวจน ฯ  ตสฺมา  เยส 
ยถา  โอทาเตน  วณฺเณน  โอทาโต  สาเมน  วณฺเณน  สาโม  เอว 
โพธิยา  พุทฺโธติ  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  เอตรหิ  อุตฺตราปถกานเยว 
เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  จ  อนุโยโค  จ  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
จ ปฏิกฺเขโป จ อิตรสฺส ฯ  
        อตีตายาติ  ปเ ฺห  ตสฺมึ  ขเณ  อภาวโต  ปฏิกขิฺปติ ฯ  
ทุติย  ปุฏโ ปฏิลาภ  สนธฺาย  ปฏชิานาติ ฯ  ปุน  กจฺิจวเสน 
ปุฏโ  กิจฺจาภาวโต  ปฏิกขิฺปติ ฯ ทุติย  ปุฏโ  ย  เตน  ตาย  
กรณีย  กต  ตตฺถ  สมฺโมหาภาว  ปฏิชานาติ ฯ เลโสกาส  ปน  
อทตฺวา  ทุกฺข  ปรชิานาตีติอาทินา  นเยน  ปฏุโ  ตสฺส  กิจฺจสฺส 
อภาวา ปฏิกขิฺปติ ฯ  
        อนาคตปเ ฺห  ตสฺมึ  ขเณ  มคฺคาณสฺส  อภาวา 
ปฏกิฺขิปติ ฯ  ทุติย  ปฏุโ อคมา  ราชคห  พุทฺโธติ  (๑)  อนาคตาย 
โพธิยา  พุทธฺภาว   ม ฺมาโน  ปฏชิานาติ ฯ  โพธกิรณีย  
กโรตีติ  ปฏุโ  ตสฺมึ  ขเณ  กิจฺจาภาเวน  ปฏกิฺขิปติ ฯ ทุติย 
ปุฏโ  ยทิ  น  กเรยฺย  พุทฺโธติ  น วุจฺเจยฺย ฯ ยสฺมา 
อวสฺส กริสฺสติ ตสฺมา  กโรติเยว  นามาติ  ปฏชิานาติ ฯ  ปุน 
เลโสกาส  อทตฺวา  ปุฏโ ปฏิกฺขิปติ ฯ ปจฺจุปฺปนฺนปโ ฺห สทฺธึ 
# ๑. ขุ.  ส.ุ ๒๕/๓๕๔/๔๐๖ ฯ  
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สสนฺทนาย อุตฺตานตฺโถว ฯ  
        ติสฺโส  โพธิยา  เอกโต  กตฺวา  ปฏุโ  สพฺพ ฺ ุตาณ  
สนฺธาย  ตีหิป  พุทฺโธติ  วตฺตพฺพภาวโต  ปฏิชานาติ ฯ  ปุน 
ตีหีติ  ปุฏโ  สพฺพาส เอกกฺขเณ  อภาวา  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุติย  
ปุฏโ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนสฺส สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  วเสน 
ปฏิชานาติ ฯ  ปุน  เลโสกาส  อทตฺวา  สตต  สมิตนฺติ  ปุฏโ 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        น  วตฺตพฺพ  โพธิยาติ  ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส  โพธิยา  
อภาวกฺขเณ  อพุทฺธภาวาปตฺติโต  ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส ฯ  นน ุ
โพธิปฏิลาภาติ  ปเ ฺห  ปน  ยสฺม ึ สนตฺาเน  โพธิสงฺขาต  
มคฺคาณ  อุปฺปนฺน ตตฺถ พุทฺโธติ สมฺมติสพฺภาวโต ปฏิ ฺา 
ตสฺเสว ฯ  ตสฺส  อธิปฺปาย  อชานิตฺวา  ห ฺจีติ  ลทธฺิฏปนา  
ปรวาทิสฺส ฯ อิทานิสฺส  อสลฺลกฺขณ  ปากฏ  กาตุ  โพธิปฏิลาภา 
พุทฺโธติ  โพธิยา  พุทฺโธติ ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ  ตสฺสตฺโถ  กินฺเต 
ยสฺมา  โพธปิฏิลาภา  พุทฺโธ  ตสฺมา โพธิยา  พุทฺโธติ ฯ  อิตโร 
โพธิปฏิลาโภ  นาม  โพธิยา อุปฺปชฺชตฺิวา นิรุทฺธายป สนฺตาเน 
อุปฺปนฺนภาโวเยว  โพธิ  นาม  มคฺคกฺขเณ  าณนฺติ  อิม  วิภาค  
อสลฺลกฺเขนฺโตว  ปุน  ปฏชิานาติ ฯ  ตโต  สกวาทินา  โพธ-ิ 
ปฏิลาภา  โพธีติ  ปุฏโ วจโนกาส อลภนฺโต ปฏิกขิฺปตีติ ฯ  
                โพธิยาพุทฺโธติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        อิติ อิมา ติสฺโสป กถา อุตฺตราปถกานเยว ฯ   
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                        ลกฺขณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ลกฺขณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยหิ 
สมนฺนาคตสฺส  มหาปุริสสฺส  เทฺวว  คติโย  ภวนฺตีติ  (๑)  อิม  สุตฺต 
อโยนิโส  คเหตฺวา ลกฺขณสมนฺนาคโต  โพธิสตฺโตว  โหตีติ  เยส  
ลทฺธิ  เสยฺยถาป  เอตรหิ  อุตฺตราปถกาน เต สนฺธาย ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  
        จกฺกวตฺติสตฺโตติ  ปเ ฺหสุ  ยสฺมา  จกฺกวตฺตี  สตฺโตป  จ  โพธิ- 
สตฺโตป (๒)อตฺถิ อโพธิสตฺโตป(๒) สนฺธาย ปฏิกฺขิปติ ฯ โพธิสตฺต สนฺธาย 
ปฏิชานาติ ฯ  
        ทฺวตฺตึสิมานีติ  สุตฺต  โพธิสตฺตเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  โส  
หิ ปจฺฉิเม  ภเว  พุทฺโธ  โหติ  อิตเรสุ  จกฺกวตฺตี  ตสฺมา  
อาคตมฺป  อนาคตสทิสเมวาติ ฯ (๓)  
                ลกฺขณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                นยิาโมกฺกนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นิยาโมกฺกนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  
ฆฏิการสุตฺเต  โชติปาลสฺส  ปพฺพชชฺ  สนฺธาย  โพธิสตฺโต 
กสฺสปสฺส  ภควโต  ปาวจเน  โอกฺกนฺตนิยาโม  จริตพฺรหฺมจริโยติ  
ลทฺธิ  เสยฺยถาป  เอตรหิ  อนฺธกาน  เต สนฺธาย  โพธิสตฺโตติ  
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ลทฺธิย  ตฺวา  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๔๓/๑๖๖ ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. อาภตมฺป อนาภต... ฯ  
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ตโต  ยสฺมา  นิยาโมติ  วา  พฺรหฺมจริยนติฺ  วา  อริยมคฺคสฺส  
นาม โพธิสตฺตาน ฺจ เปตฺวา  ปารมีปูรณ  อ ฺา  
นิยาโมกฺกนฺติ  นาม  นตฺถิ ฯ  ยท ิ ภเวยฺย โพธิสตฺโต โสตาปนฺโน 
สาวโก  ภเวยฺย  น  เจตเมว ฯ  เกวล ฺหิ  ต  พุทฺธา  อตฺตโน  
าณพเล  ตฺวา  อย  พุทโฺธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากโรนฺติ  ตสฺมา 
ปุน โพธิสตฺโตติ อนุโยโค  สกวาทิสฺส ฯ  ปจฺฉิมภว  สนฺธาย 
ปฏิกฺเขโป  อิตรสฺส ฯ  
        ทุติยปเ ฺห โชติปาลกาล  สนฺธาย  ปฏิ ฺา  ตสฺเสว ฯ  
สาวโก  หุตฺวาติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อนุสฺสวิโกติ(๑)  อนุสฺสเวน  
ปฏิวิทฺธธมฺโม ฯ  ปจฺฉิมภว  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปตฺวา โชติปาลกาเล 
อนุสฺสว สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ  
        อ ฺ  สตฺถารนฺติ  อาฬาร ฺจ  รามปุตฺต ฺจ  สนฺธาย 
วุตฺต ฯ  อายสฺมา  อานนฺโทติอาทิ  โอกฺกนฺตนิยามาว  สาวกา 
โหนฺติ  น  อิตเร  โอกฺกนตฺนิยามา เอวรูปา โหนฺตีติ 
ทสฺเสตุ วุตฺต ฯ  
        สาวโก  ชาตึ  วีติวตฺโตติ  ยาย  ชาติยา  สาวโก 
ต  วีติวตฺโต  อ ฺสฺมึ  ภเว  อสาวโก  โหตีติ  ปุจฺฉติ 
อิตโร  (๒)โสตาปนฺนาทีน  สาวกภาวโต (๒) ปฏิกขิฺปติ ฯ  เสสเมตฺถ 
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                นยิาโมกฺกนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อนุสสฺวิโยติ ฯ  ๒. ม. โสตาปนฺนาทิสาวกภาวโต ฯ  
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                อปราปสมนฺนาคตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อปราป  สมนฺนาคตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
เยส  จตุตฺถมคฺคฏโ  ปุคฺคโล  ปตฺติธมฺมวเสน  ตีหิ  ผเลหิ 
สมนฺนาคโตติ  ลทฺธ ิเสยฺยถาป  เอตรหิ  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย 
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ เหฏา 
จตูหิ ผเลหิ สมนฺนาคตกถาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                อปราปสมนฺนาคตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สพฺพส ฺโชนปฺปหานกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สพฺพส ฺโชนปฺปหานกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
เยส  นิปฺปริยาเยเนว  สพฺพส ฺโชนปฺปหาน  อรหตฺตนฺติ  ลทธฺิ 
เสยฺยถาป  เอตรหิ อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ปุน  สพฺเพ  ส ฺโชนาติ  ปุฏโ  เหฏา 
วุตฺตมคฺคตฺตเยน  ปหีน  (๑)  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ ฯ ทุติย  ปุฏโ 
เตน  มคฺเคน  อปฺปหีนสฺส  อภาวา ปฏิชานาติ ฯ สกฺกาย- 
ทิฏ ิอาทีสุป ปมมคฺเคน  ปหีนภาว  สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ  
จตุตฺถมคฺเคน  อนวเสสปฺปหาน  สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ เอเสว 
นโย สพฺพตฺถาติ ฯ  
                สพฺพส ฺโชนปฺปหานกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                        จตุตฺโถ วคฺโค สมตฺโต ฯ  
# ๑. ม. ปหีเน ฯ  
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                        วิมุตฺติกถาวณฺณนา 
        อิทานิ  วิมุตฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  วิปสสฺนา  มคฺโค  
ผล  ปจฺจเวกฺขณาณนฺติ  (๑)  จตุนฺน  าณาน วิมุตฺติาณนฺติ นาม ฯ 
เตสุ วิปสฺสนาาณ นิจฺจนิมิตฺตารมฺมณาทีหิ (๒) วา  วิมุตฺตตฺตา 
ตทงฺควิมุตฺติภาเวน วา วิมุตฺตตฺตา วิมุตฺติาณ (๓)ฯ  มคฺโค  สมุจฺเฉทวิมุตฺติ ผล 
ปฏิปฺปสฺสทธฺิวิมุตฺติ ปจฺจเวกฺขณาณมฺปน  วิมุตฺตึ  ชานาตีติ 
วิมุตฺติาณ ฯ  เอว  จตุพฺพิเธ  วิมุตฺติาเณ นิปฺปริยาเยน  
ผลาณเมว  วิมุตฺต  (๔) เสสานิ วิมุตฺตานีติ วา อวิมุตฺตานีติ วา 
น  วตฺตพฺพานิ ฯ ตสฺมา อิทนฺนาม วิมุตฺติาณ วิมุตฺตนฺติ 
อวตฺวา อวิเสเสเนว วิมุตฺติาณ  วิมุตฺตนฺติ  เยส  ลทธฺิ  
เสยฺยถาป อนฺธกาน เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  (๕)  ปุน  ยงฺกิ ฺจีติ  ปุฏโ  ปจฺจเวกฺขณาทีนิ สนฺธาย 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปฏิปนฺนสฺสาติ  ปุฏโ  มคฺคาณสฺส  อนาสวต  
สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ  ยสฺมา  ปเนต  (๖)  โสตาปนฺนสฺส  ผเล   ิตสฺส 
าณ  น โหติ ตสฺมา  วิมุตฺติ  (๗)  นาม  น  โหตีติ  โจทนตฺถ  ปนุ 
สกวาที  โสตาปนฺนสฺสาติอาทิมาห ฯ อิมินา อุปาเยน สพฺพตฺถ 
อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                วิมุตฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ปจฺจเวกฺขณนฺติ ฯ  ๒. ม. นิจฺจนิมิตฺตาทีหิ ฯ 
# ๓. ม. วิมุตฺตตฺตา วิมุตฺติาณ ฯ  ๔. ม. วิมุตฺติ ฯ 
# ๕. ม. ปรวาทิสฺส ฯ  ๖. ม. ปน ต ฯ  ๗. ม. วิมุตฺต ฯ  
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                        อเสกฺขาณกถาวณฺณนา(๑)  
        อิทานิ  อเสกฺขกถา(๑)  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  อานนฺทตฺ- 
เถราทโย  เสกฺขา  อุฬาโร  ภควาติอาทินา  นเยน  อเสกฺเข 
ชานนฺติ  ตสฺมา  เสกฺขสฺส  อเสกฺขาณ  อตฺถีติ  เยส  ลทฺธ ิ
เสยฺยถาป  อุตฺตราปถกาน  เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส  
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ชานาติ  ปสฺสตีติ  อิท  อตฺตนา  อธิคตสฺส 
ชานนวเสน  วุตฺต ฯ  โคตฺรภุโนติอาทิ  เหฏ ิมาย  ภูมิย   ิตสฺส 
อุปรูปริาณสฺส อภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  นน ุ อายสฺมา 
อานนฺโท  เสกฺโข  อุฬาโร  ภควาติ  ชานาตีติ  ปรวาที  อเสกฺโข 
ภควาติ  (๒)  ปวตฺตตฺตา  ต  อเสกฺขาณนฺติ  อิจฺฉติ น ปเนต 
อเสกฺข ตสฺมา เอว ปติฏาปตาป ลทฺธิ อปฺปติฏาปตาว 
โหตีติ ฯ  
                อเสกฺขาณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        วิปรีตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  วิปรีตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยฺวาย  ปวีกสิเณ  
ปวีส ฺ ี  สมาปชฺชติ  ตสฺส  ต  าณ  วิปรีตาณนฺติ  เยส 
ลทฺธิ  เสยฺยถาป อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส  ปวึ  นิสฺสาย อุปฺปนฺนนิมิตฺต ฺหิ  น 
# ๑. ม. อเสขาณกถาวณฺณนา ฯ  ๒. ม. อเสข... ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. อเสเข ภควติ ฯ  
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ปวิยเยว(๑)  ตตฺร  จาย  ปวีส ฺ ึ  สมาปชฺชติ ฯ  (๒)  ตสฺมา วิปรีต  
ต  าณนฺติ  (๓)  อยเมตสฺส  อธิปฺปาโย ฯ  ตโต  สกวาที  ลกขฺณ- 
ปวีป  สสมฺภารปวีป  นิมิตฺตปวีป  ปวีเทวตาป  สพฺพา 
ปวีเยว  ตาสุ  ปวีติ าณ  วิปรีต  น  โหติ ฯ  อนจฺิเจ 
นิจฺจนฺติอาทิวิปริเยโส  ปน  วิปรีตาณ  นาม กินฺเต  อิท 
เอตฺตเกสุ  (๔) อ ฺตรนฺติ โจเทตุ อนิจฺเจ นิจฺจนฺติอาทิมาห ฯ 
อิตโร วิปลลฺาสลกฺขณาภาว สนฺธาย ปฏิกฺขิปติ ปวีนิมิตฺต 
สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ  
        กุสลนฺติ  เสกฺขปุถุชชฺนาน  าณ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  อตฺถ ิ
อรหโตติ ปเ ฺหสุป  วิปลลฺาสลกฺขณาภาเวเนว (๕) ปฏิกฺขิปติ 
ปวีนิมิตฺต สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ สพฺเพว  ปวี  โหตีติ  (๖) 
สพฺพนฺต  ปวีกสิณ  ลกฺขณปวีเยว  โหตีติ  ปุจฺฉติ ฯ สกวาที 
ตถา  อภาวโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  นนุ  ปวี  อตฺถ ิ อตฺถ ิ จ 
โกจิ  ปวึ  ปวิโต  สมาปชฺชตีติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ 
ตสฺสตฺโถ นนุ  นิมิตฺตปวี  อตฺถิ อตฺถ ิ จ โกจิ  ต  ปวึ  ปวิโตเยว 
สมาปชฺชติ  น  อาปโต  วา  น  เตชโต  วาติ ฯ  ปวี  อตฺถีติ- 
อาทิ  ย  (๗)  ยถา  อตฺถิ  ต  ตถา  สมาปชฺชนฺตสฺส  าณ 
วิปรีต  โหติ  นิพฺพาน  อตฺถิ  ตมฺป  สมาปชฺชนฺตสฺส  สพฺพ- 
# ๑. ม. ปถวีเยว ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม.วิปรตีาณนฺติ ฯ  ๔. ม. เอเตสุ ฯ  
# ๕. ม. ...ลกขฺณาภาเวน ฯ  ๖. ม. สพฺเพว ปถวีติ ฯ 
# ๗. ม. ยทิ ย ฯ  
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วิปริเยสสมุคฺฆาตน มคฺคาณมฺป เต วิปรีต โหตูติ ทสฺสนตฺถ 
วุตฺตนฺติ ฯ  
                วิปรีตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        นิยามกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นิยามกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  โย  ปุคฺคโล  
สมฺมตฺตนิยาม  โอกกฺมิสสฺติ  ต  ภพฺโพ  เอส  ธมฺม  อภิสเมตุนฺติ 
ยสฺมา ภควา ชานาติ  ตสฺมา  อนิยตสฺส  ปถุุชชฺนสเฺสว  สโต  
ปุคฺคลสฺส  นยิามคมนาย  าณ  อตฺถีติ  เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป 
เอตรหิ  อุตฺตราปถกาน เต สนฺธาย อนิยตสฺสาติ ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส ฯ  ตตฺถ  นิยามคมนายาติ  นิยาโม  วุจฺจติ  มคฺโค 
มคฺคคมนาย  มคฺโคกฺกมนายาติ  อตฺโถ ฯ  ยมฺปนสฺส  าณ 
ทิสฺวา  ภควา  ภพฺโพ  อยนฺติ  ชานาติ ต สนฺธาย ปฏิ ฺา 
ปรวาทิสฺส ฯ  
        อถสฺส  สกวาที  อยุตฺตนฺติ(๑)  ทีเปตุ  นิยตสฺสาติ  วิปรีตานุ- 
โยคมาห ฯ  ตตฺถ ปมปเ ฺห  มคฺเคน  นิยตสฺส  นิยามคมนาย  (๒) 
าณ  นาม  นตฺถีติ  ปฏกิขิฺปติ  ทุติเย  นตฺถิภาเวน 
ปฏิชานาติ  ตติเย  อนิยตสฺส นตฺถีติ ปฏุตฺตา ลทฺธิวิโรเธน 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปุน  ปมป ฺหเมว  จตุตฺถ  กตฺวา  นยิตสฺส 
# ๑. ม. อยุตฺตวาทิต ฯ  ๒. ม. อนิยามคมนาย ฯ  
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นิยามคมนาทิวเสน  ตโย ป ฺหา  กตา ฯ  เตสุ  ปเม  ยสฺมา  
อาทิมคฺเคน  นิยตสฺส  ปุน  ตทตฺถาย  าณ  นตฺถิ  ตสฺมา 
ปฏิกฺขิปติ ฯ ทุติเย นตฺถิภาเวเนว ปฏิชานาติ ฯ ตติเย ลทฺธ-ิ 
วิโรเธน (๑) ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปุน  ปมป ฺห  อฏม  กตฺวา  อนิยตสฺส 
อนิยามคมนาทิวเสน  ตโย ป ฺหา  กตา  เตส  อตฺโถ  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  ปุน  ปมป ฺหเมว ทฺวาทสม  กตฺวา 
ตมูลกา  อตฺถิ  นิยาโมติอาทโย  ป ฺหา  กตา ฯ  ตตฺถ  
ยสฺมา  นิยามคมนาย  าณ  นาม  มคฺคาณเมว  โหติ  ตสฺมา 
ต  สนฺธาย  อตฺถิ  นิยาโมติ  วุตฺต ฯ  อิตโร  ปน  นิยาโมติ  วุตฺเต  
ปฏิกฺขิปติ  าณนฺติ  วุตฺเต  ปฏิชานาติ ฯ สติปฏานาทีสุป  
เอเสว  นโย ฯ  ปจฺจนีก  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  โคตฺรภุโนติอาทิ  เยน 
ย  อปฺปตฺต  ตสฺส  ต  นตฺถีติ  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ภควา  
ชานาตีติ  อตฺตโน าณพเลน  ชานาติ  น  ตสฺส  นิยาม- 
คมนสพฺภาวโต ฯ  (๒)  ตสฺมา  อิมินา  การเณน  ปติฏ ิตาปสฺส ลทฺธิ 
อปฺปติฏ ิตาเยวาติ ฯ  
                นยิามกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ลทฺธวิิโรเธเนว ฯ  ๒. ม. นิยามคมนาณสพฺภาวโต ฯ  
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                ปฏิสมฺภิทากถาวณฺณนา  
        อิทานิ ปฏิสมฺภิทากถา นาม โหติ ฯ ตตฺถ เยส ยงฺกิ ฺจิ  
อริยาน  าณ  สพฺพ  โลกุตฺตรเมวาติ  คเหตฺวา สพฺพ าณ 
ปฏิสมฺภิทาติ ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ สมฺมติาณปเ ฺหสุ   ปวี- 
กสิณสมฺมติย  สมาปตฺติาณ  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ นริุตฺติ- 
าณ  สนฺธาย ปฏชิานาติ ฯ เย เกจิ สมมฺตินฺติ ปเ ฺหสุ (๑) 
ปุถุชชฺเน สนธฺาย ปฏิกฺขิปติ ฯ  เจโตปรยิายปเ ฺหสุ  ปุถุชชฺนสฺส  
าณ  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ อริยสฺส าณ  สนฺธาย  
ปฏิชานาติ ฯ  สพฺพา  ป ฺาติ  ปเ ฺหสุ  กสิณสมาปตฺติป ฺ(๒) 
สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ  โลกตฺุตร  สนฺธาย  ปฏิชานาติ ฯ  ปวี- 
กสิณสมาปตฺตินฺติอาทิ ยา  เอเตสุ  เอตฺตเกสุ  าเนสุ  ป ฺา 
กึ  สพฺพา  สา ปฏิสมฺภิทาติ ปุจฺฉนตฺถ วุตฺต ฯ  เตน  หิ 
สพฺพ  าณนฺติ  ยสฺมา  สพฺพา  โลกตฺุตรป ฺา  ปฏิสมฺภิทา 
ตสฺมา สพฺพนฺติ วจน สาม ฺผเลน (๒) สทฺธึ ปติฏาเปสีติ ฯ  
                ปฏิสมฺภิทากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ป ฺเห ฯ  ๒. ม. ...ป ฺห ฯ  
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                สมฺมติาณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สมฺมติาณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  สมฺม- 
ติสจฺจ  ปรมตฺถสจฺจนฺติ  เทฺว  สจฺจานิ ฯ  เย  ปน เอว วิภาค 
อกตฺวา สจฺจนฺติ วจนสาม ฺเน สมฺมติาณมฺป  สจฺจา- 
รมฺมณเมวาติ  วทนฺติ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน  (๑)  เต  อยุตฺตวาทิโนติ 
เตส  วาท  วิโสธนตฺถ  อย  กถา  อารทฺธา ฯ  ตตฺถ น 
วตฺตพฺพนฺติ ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส  ปรมตฺถสจฺจ  สนฺธาย 
ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส ฯ  สมฺมติสจฺจมฺหีติ สมฺมตึ  อนุปวิฏเ 
สจฺจมฺหิ ฯ  ปจฺจตฺเต  วา  ภุมฺมวจน ฯ  สมฺมติสจฺจนฺติ อตฺโถ ฯ 
สมฺมติาณ  สจฺจารมฺมณ ฺเวาติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ตโต น  ยทิ  ต  อวิเสเสน  สจฺจา- 
รมฺมณ ฺเว  เตน  าเณน  ทุกฺขปริ ฺาทีนิ  กเรยฺยาติ 
โจเทตุ เตน าเณนาติอาทิมาห ฯ  
                สมฺมติาณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อนฺธกา ฯ เอวมุปริป ฯ  
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                จิตฺตารมฺมณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  จิตฺตารมฺมณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เจโตปริยาเย  
าณนฺติ  วจนมตฺตเมว  คเหตฺวา  ต  าณ  จิตฺตารมฺมณเมวาติ 
เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  เอตรหิ  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ อถสสฺ  โย  สราคาทิวเสน  
จิตฺต  ชานาติ  ตสฺส  ราคาทโยป  อารมฺมณา โหนฺติ  ตสฺมา 
น  วตฺตพฺพ  ต  จิตฺตารมฺมณ ฺเวาติ  โจทนตฺถ  นนุ  อตฺถ ิ 
โกจีติอาทิ อารทฺธ ฯ  ผสฺสารมฺมเณติ  ผสฺสสงฺขาเต  อารมฺมเณ ฯ 
เวทนารมฺมเณติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ปุน  ผสฺสารมฺมเณ  าณ 
น  วตฺตพฺพนฺติ  ปุฏโ  ผสฺสสฺส  ผุสนลกฺขณ มนสกิโรโต 
ผสฺสารมฺมณ  (๑)  โหตีติ  ปฏชิานาติ ฯ  กิมฺปเนต  ผสฺสปริยาเย 
าณนฺติ ปุฏโ  ปน  ตาทิสสฺส  สุตฺตปทสฺส  อภาวา 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  เวทนาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ อิทานิ  ย  นิสฺสายสฺส(๒) 
ลทฺธิ  ตเทว  ทสฺเสตฺวา ลทฺธึ ปติฏาเปตุ นนุ เจโต- 
ปริยาเย าณนฺติอาทิมาห ฯ  สา  ปเนสา  วจนมตฺตาภินิเวเสน 
ปติฏาปตาป  อปฺปติฏาปตาว โหตีติ ฯ  
                จิตฺตารมฺมณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม.ผสฺโสวารมฺมณ ฯ  ๒. ม. นิสฺสาย ฯ  
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                อนาคตาณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อนาคตาณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  อนาคต 
นาม  อนฺตรมฺป  อตฺถ ิ อนนฺตรมฺป ฯ  เตสุ  อนนฺตเร  เอกนฺเตเนว 
าณ  อตฺถิ(๑) ฯ  ยถา  จ อนนฺตเร  ตถา  เอกวีถิเอกชวน- 
ปริยาปนฺเนป ฯ  ตตฺถ  เย  สพฺพสฺมิมฺป  อนาคตาณ  อิจฺฉนฺติ 
เสยฺยถาป อนฺธกาน  เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ อถ  น  ยนฺเต  อนาคเต  าณ  กินฺเตน  อนนฺตรา- 
นาคต  มูลาทิวเสน  ชานาตีติ  โจเทตุ  อนาคต  มูลโตติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  มูลโตติอาทีนิ  สพฺพานิ การณเววจนาเนว ฯ  การณ ฺหิ 
ย  อตฺตโน  ผล  กโรติ  ต  ตตฺถ  มูลยติ  ปติฏาตีติ  มูล ฯ  ตโต 
จ ต  หิโนติ  ปวตฺตยตีติ  เหตุ ฯ  ตเทว  ต  นิเทติ  หนฺท 
น คณฺหถาติ นิยฺยาเทติ วิยาติ  นิทาน ฯ  ตโต  ต  สมภฺวตีติ 
สมฺภโว ฯ ปภวตีติ ปภโว ฯ ตตฺถ จ ต สมุฏาติ ต  วา  น  
สมุฏาเปตีติ  สมฏุาน ฯ  ตเทว  น  อาหรตีติ  อาหาโร ฯ  
ต ฺจ  ตสฺส อปริจฺจชิตพฺพฏเน  อารมฺมณ ฯ  ตเทว  เจต  ปฏิจฺจ 
เอตีติ  ปจฺจโย ฯ  ตโต  น สมุเทตีติ  สมุทโยติ  วุจฺจติ ฯ 
ยสฺมา  ปน  อนนฺตร  จิตฺต เอเตหากาเรหิ น สกฺกา ชานิตุ 
ตสฺมา  น เหวนฺติ ปฏิกฺขิปติ ฯ อนาคต เหตุปจฺจยตนฺติ ยา 
อนนฺตรานาคเต  จิตฺเต  เหตุปจฺจยตา  ต  ชานาติ ฯ  เย  ตตฺถ 
# ๑. ม. นตฺถิ ฯ  
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ธมฺมา  เหตุปจฺจยา  โหนฺติ  เต  ชานาตีติ  อตฺโถ ฯ  เสสปเทสุป  
เอเสว  นโย ฯ 
        โคตฺรภุโนติอาทิ  ยสฺมึ  อนาคเต  าณ  น  อุปฺปชฺชติ  ต  
สรูปโต ทสฺเสตุ วุตฺต ฯ ปาฏลิปุตฺตสฺสาติ สุตฺต ยสฺมึ อนาคเต 
าณ  อุปฺปชฺชติ  ต  ทสฺเสตุ  อาหฏ ฯ  ยสฺมา  ปเนต  น 
สพฺพสฺมึ อนาคเต าณสฺส สาธก ตสฺมา อนาหฏเมวาติ(๑) ฯ  
                อนาคตาณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปจฺจุปฺปนฺนาณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ปจฺจุปฺปนฺนาณกถา  (๒)  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  
สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจโต  ทิฏเสุ  ตมฺป  าณ  อนจฺิจโต  
ทิฏ โหตีติ วจน นิสฺสาย  อวิเสเสน  สพฺพสฺมึ  ปจฺจุปฺปนฺเน 
าณ  อตฺถีติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  
ปจฺจุปฺปนฺเนติ (๓) ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ อถ 
น  ยท ิ อวิเสเสน  ปจฺจุปฺปนฺเน  าณ  อตฺถิ  ขเณ  ปจฺจุปฺ- 
ปนฺเนป  เตน ภวิตพฺพ ฯ  เอว  สนฺเต  ทวิฺนฺน  าณาน  
เอกโต  อภาโว(๔)  เตเนว  าเณน  ต  ชานิตพฺพ  โหตีติ  โจเทตุ 
เตนาติ  อนุโยโค  สกวาทิสฺส ฯ  ตตฺถ ปมปเ ฺห เตเนว  ต 
ชานิตุ  น  สกฺกาติ  ปฏิกฺเขโป  อิตรสสฺ  ทุติยปเ ฺห  สนฺตตึ 
สนฺธาย ปฏิ ฺา ตสฺเสว ฯ  ปฏิปาฏิโต  ภงฺค  ปสสฺนฺโต 
# ๑. ม. อนาหฏเมวาติ ฯ  ๒. ม. ปฏปปฺนฺนาณกถา ฯ 
# ๓. ม. ปุฏปปฺนฺเนติ ฯ  ๔. ม. อภาวา ฯ  
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ภงฺคานุปสฺสนาาเณเนว (๑) ภงฺคานุปสฺสนาาณ  ปสฺสตีติ  ตสฺส  (๒) 
อธิปฺปาโย ฯ  เตน าเณน าณ ต ชานาตีติอาทีสุป เอเสว 
นโย ฯ  เตน  ผสฺเสน  ต  ผสฺสนฺติอาทีนิสฺส  เลโสกาส  นิวารณตฺถ  
วุตฺตานิ ฯ ยมฺปเนเตน  ลทฺธิปติฏาปนตฺถ  นน ุ สพฺพสงฺขาเรติ- 
อาทิ  วุตฺต  ตตฺถ  นยโต  ต าณ  ทิฏ  โหติ  น  อารมฺมณโตติ 
อธิปฺปาเยน  ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส ฯ  ตสฺมา เอว ปติฏ ิตาปสฺส 
ลทฺธิ อปฺปติฏ ิตาว โหตีติ ฯ  
                ปจฺจุปฺปนฺนาณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ผลาณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ผเล  าณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  พุทฺธาป  
สตฺตาน  อริยผลุปฺปตฺติยา(๓)  ธมฺม  เทเสนฺติ  สาวกาปติ อิมินา 
สาม ฺเน พุทฺธาน วิย  สาวกานมฺป  เตน  เตน  สตฺเตน 
ปตฺตพฺเพ  ผเล  าณ  อตฺถีติ  เยส  ลทธฺิ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน  
เต  สนฺธาย  สาวกสฺสาติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  
อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยทิ  สาวกสฺส  ผเล  าณ  อตฺถิ  ยถา 
พุทฺธา  สมาเนป  โสตาปตฺติผเล  อตฺตโน  าณพเลน  อย  
เอกพีชี  อย  โกลโกโล  อย สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ  ผลสฺสกต  
ป ฺาเปนฺติ  กินฺเต  เอว  สาวโกปติ  โจเทตุ  สาวโก  ผลสฺสกต 
ป ฺาเปตีติ อาห อิตโร ปฏิกฺขิปติ ฯ  
# ๑. ม. ภงฺคานุปสฺสเนเนว ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. อริยผลปฺปตฺติยา ฯ  
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        อตฺถ ิ สาวกสฺส  ผลปโรปริยตฺตีติอาทิ  ผเล  าณสฺส  
อตฺถิตาย ปจฺจยปุจฺฉนตฺถ วุตฺต ฯ  อยเ ฺหตฺถาธิปฺปาโย พุทฺธาน 
อิท  ผล  ปร  อิท โอปรนติฺ เอว ผลาน  อุจฺจาวจภาวชานน- 
สงฺขาตา  ผลา  (๑)  ปโรปริยตฺติ  นาม  อตฺถิ ฯ  ตถา  อินฺทฺริยปุคฺคล- 
ปโรปริยตฺติโย  ตาส  อตฺถิตาย  ตสฺส  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส วา 
เตส เตส อินฺทฺริยาน  วเสเนว(๒)  ต  ต ผล ชานนฺติ กินฺเต 
สาวกสฺสาป เอตา ปโรปริยตฺติโย อตฺถติี ฯ  
        อตฺถ ิ สาวกสฺส  ขนฺธป ฺตฺตีติอาทีนิป  ยทิ  เต  สาวกสฺส  
พุทฺธาน  วิย ผเล  าณ  อตฺถิ  อิมาหิปสฺส  ป ฺตฺตีหิ  
ภวิตพฺพ กิมสฺส ตา อตฺถิ สกฺโกติ โส  เอตา  ป ฺตฺติโย  
อตฺตโน  พเลน  ชานิตุ  วา  ป ฺาเปตุ  วาติ  โจทนตฺถ  
วุตฺตานิ ฯ  สาวโก  ชโินติอาทิ  ยทิ  สาวกสฺส  พุทฺธาน  วิย 
ผเล  าณ  อตฺถิ เอว  สนฺเต  เสฺวว  ชโินติ  โจทนตฺถ  วุตฺต ฯ 
สาวโก  อนปฺุปนฺนสฺสาติ ปเ ฺหป อยเมว  นโย ฯ  อ ฺาณีติ 
ปเ ฺห  อวิชฺชาสงฺขาตสฺส  อ ฺาณสฺส  วิหตตฺตา  ปฏิกฺขิตฺโต  น 
ปนสฺส  พุทธฺาน  วิย  ผเล  าณ  อตฺถิ ฯ  ตสฺมา  อปฺปติฏ ิโตว 
ปรวาทีวาโทติ ฯ  
                ผลาณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        ป ฺจโม วคฺโค นิฏ ิโต ฯ มหาปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ  
# ๑. ม.  ผเล ฯ        ๒. ม. วเสน ฯ  
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                        นิยามกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นิยามกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  นิยาโมติ  ภพฺพา  
นิยาม  โอกฺกมิตุ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมมฺตฺตนฺติ  (๑) วจนโต อริยมคฺโค 
วุจฺจติ ฯ ยสฺมา  ปน  ตสฺมึ  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺเธป  ปคฺุคโล  
อนิยโต นาม น โหติ ตสฺมา โส  นยิาโม  นิจฺจฏเน 
อสงฺขโตติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนธฺาย  
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ตโต ยท ิโส 
อสงฺขโต เอวรูเปน  เตน ภวิตพฺพนฺติ ทีเปนฺโต นิพฺพานนฺติ- 
อาทิมาห ฯ สสนฺทนปุจฺฉา อุตฺตานตฺถาเยว ฯ  
        อตฺถ ิ เกจีติอาทิ  นิยามสฺส  สงฺขตภาวทีปนตฺถ  วุตฺต ฯ 
มคฺโค  อสงฺขโตติ ปเ ฺห  ตสฺส  อุปฺปาทนิโรธภาวโต ปฏิกฺขิปติ ฯ (๒) 
นียาโม สงฺขโตติ ปเ ฺห นิรุทฺเธป มคฺเค  นิยามสฺส  อตฺถิต  
สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ ฯ  โสตาปตฺตินิยาโมติอาทิปเ ฺหสุป(๓) อนุโลมโต  จ 
ปฏิโลมโต  จ  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ ป ฺจ 
อสงฺขตานีติ  ปุฏโ  ป ฺจนฺน  อสงฺขตาน  อาคตฏาน  อปสฺสนฺโต 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุติย ปุฏโ จตุนฺน  สมฺมตฺตนิยามาน  นิยามวจนโต  
นิพฺพานสฺส  จ  อสงฺขตภาวโต  ปฏชิานาติ ฯ มิจฺฉตฺตนิยามปโ ฺห 
นิยามวจนมตฺเตน อสงฺขตตาย อยุตฺตภาวทีปนตฺถ วุตฺโตติ ฯ  
                นยิามกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. อภิ. ธา. ๓๖/๒๙/๑๔๓ ฯ  ๒. ม. ปฏิกฺขิปตีติ ฯ 
# ๓. ม. ...นิยาโมติอาทิป ฺเหสุป ฯ  
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                ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส 
นิทานวคฺเค  อุปฺปาทา  วา  ตถาคตาน  อนุปฺปาทา  วา  
ตถาคตาน   ิตาว  สา  ธาตุ  ธมฺมฏ ิตตาติ  วจนโต  (๑)  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาโท  อสงฺขโตติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป ปุพฺพเสลิยาน ฺจ  
มหิสาสกาน ฺจ  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  
อิตรสฺส ฯ  
        อวิชชฺา  อสงฺขตาติอาทโย  ป ฺหา  อวิชฺชาทีนเยว  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาทภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺตา ฯ  เยน  ปนตฺเถน  ตตฺถ  เอเกก  
องฺค  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ วุจฺจติ โส ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺเค 
วุตฺโตเยว ฯ  
        อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขาราติ  ยา  ตตฺถ  ธมฺมฏ ิตตาติ- 
อาทิ  เยน  สตฺุเตน  ลทฺธิ  ปติฏาปตา  ตสฺเสว  อตฺถทสฺสเนน 
ภินฺทนตฺถ(๒)  วุตฺต ฯ อยเ ฺหตฺถ  อตฺโถ ยา  อย  เหฏา  ิตาว 
สา ธาตุ ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตาติ  วุตฺตา  น  สา  อ ฺตฺร  
อวิชฺชาทีหิ  วิสุ  เอกา  อตฺถิ  อวิชชฺาทีนมฺปน ปจฺจยานเยเวต  
นาม ฯ  อุปฺปนฺเนป  หิ  ตถาคเต  อนุปฺปนฺเนป อวิชฺชาโต 
สงฺขารา สมฺภวนฺติ  สงฺขาราทีหิ  จ  วิ ฺาณาทีนิ  ตสฺมา  
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ ยา  เอตสฺมึ  ปเท  สงฺขารธมฺมาน 
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๖๑/๓๐ ฯ ม. ธมฺมฏ ิตตาติอาทิวจนโต ฯ 
# ๒. ม. ลทฺธภิินฺทนตฺถ ฯ  
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การณฏเน   ิตตาติ  ธมฺมฏ ิตตา  เตสเยว  จ  ธมมฺาน  
การณฏเเนว  นิยามตาติ  ธมฺมนิยามตาติ  อวิชฺชา  วุจฺจติ  สา  
จ  อสงฺขตา  นิพฺพาน ฺจ  อสงฺขตนฺติ  วุจฺจติ(๑) ฯ  ปรวาที  
ลทฺธิวเสน  ปฏิชานิตฺวา ปุน  เทฺว อสงฺขตานีติ ปุฏโ สุตฺตา- 
ภาเวน ปฏิกฺขิปตฺวา ลทฺธิวเสน (๒) ปฏิชานาติ ฯ เสสปเทสุป เอเสว 
นโย ฯ เหฏา วุตฺตสทิส ปเนตฺถ วุตฺตนเยน (๓) เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        สจฺจกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สจฺจกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  จตฺตารมิานิ  
ภิกฺขเว  ตถานิ  อวิตถานีติ  (๔)  สุตฺต  นิสฺสาย  จตฺตาริ  สจฺจานิ [๕] 
นิจฺจานิ อสงฺขตานีติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  ปุพฺพเสลิยาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อย ฺหิสฺส  อธิปฺปาโย  ทุกฺข- 
สมุทยมคฺเคสุ  วตฺถุสจฺจ สงฺขต  ลกฺขณสจฺจ  อสงฺขต ฯ  นิโรเธ 
วตฺถุสจฺจ  นาม นตฺถิ อสงฺขตเมว ตนฺติ ฯ ตสฺมา  อามนฺตาติ 
อาห ฯ  ตมฺปนสฺส  ลทฺธิมตฺตเมว ฯ  โส  หิ  ทุกฺข  วตฺถุสจฺจ 
อิจฺฉติ  ตถา  สมุทย  มคฺค ฺจ ฯ  ยานิ  ปน  เนส  พาธนปภว- 
นิยฺยานิกลกขฺณานิ ตานิ  ลกฺขณสจฺจ  นามาติ  น  จ  
# ๑. ม. ปุจฺฉติ ฯ ๒. ม. ลทฺธิวเสเนว ฯ  ๓. ม. วุตฺตนเยเนว ฯ 
# ๔. ส. มหา. ๑๙/๑๖๙๗/๕๓๙ ฯ 
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร นิจฺจานีติ ทิสฺสติ ฯ  
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พาธนลกฺขณาทีหิ  อ ฺานิ  ทุกฺขาทีนิ  นาม อตฺถีติ ฯ 
ตาณานีติอาทีสุ อธิปฺปาโย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ  
        ทุกฺขสจฺจนฺติ  ปเ ฺห  ลทฺธิวเสน  ลกฺขณ  สนฺธาย  
ปฏิชานาติ ฯ  ทุกฺขนฺติ ปเ ฺห  วตฺถุ  สนฺธาย  ปฏิกขิฺปติ ฯ 
อิโต  ปร  สทฺุธิกป ฺหา  จ  สสนฺทนป ฺหา จ  สพฺเพ  ปาล-ิ 
อนุสาเรเนว  เวทิตพฺพา ฯ  อวสาเน  ลทฺธิปติฏาปนตฺถ  อาหฏ- 
สุตฺต อตฺถสฺส มิจฺฉา คหิตตฺตา อนาหฏสทิสเมวาติ ฯ  
                สจฺจกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อารุปฺปกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อารุปฺปกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  จตฺตาโร  
อารุปฺปา  อาเน ฺชาติ  วจน  นิสฺสาย  สพฺเพป  เต  ธมฺมา  
อสงฺขตาติ  ลทฺธิ เต  สนฺธาย  อากาสาน ฺจายตนนฺติ  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ 
สาธกสุตฺตมฺป  อตฺถ  อชานิตฺวา  อาหฏตฺตา อนาหฏสทิ- 
สเมวาติ ฯ  
                อารุปฺปกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                นโิรธสมาปตฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นิโรธสมาปตฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  นิโรธ- 
สมาปตฺตีติ  จตุนฺน  ขนฺธาน  อปฺปวตฺติ ฯ  ยสฺมา  ปน  สา 
กริยมานา  กริยติ  สมาปชฺชิยมานา สมาปชฺชิยติ  ตสฺมา 
นิรุทฺธาติ  (๑)  วุจฺจติ ฯ  สงฺขตาสงฺขตลกฺขณาน  ปน อภาเวน 
น  วตฺตพฺพา  สงฺขตาติ  วา  อสงฺขตาติ  วา ฯ  ตตฺถ  เยส 
ยสฺมา  สงฺขตา  น  โหติ  ตสฺมา  อสงฺขตาติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  
อนฺธกาน ฺเจว  อุตฺตราปถกาน ฺจ  เต  สนฺธาย  นิโรธสมาปตฺตีติ 
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  อุปฺปาเทนฺตีติอาทิ  
สมาปชฺชนปฏิลาภวเสเนว  วุตฺต ฯ  ยถา  ปน  รูปาทโย 
สงฺขตธมฺเม  (๒)  อุปฺปาเทนฺติ ฯ  น  ตถา  ต  เกจิ  อุปฺปาเทนฺติ 
นาม ฯ  นิโรธา  โวทาน  วุฏานนฺติ  ผลสมาปตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ 
อสงฺขตา  ปน  ต  นตฺถิเยว  ตสฺมา  ต  (๓)  ปฏิกฺขิปติ ฯ  เตน 
หีติ  ยสฺมา  สงฺขตา  น  โหติ ตสฺมา อสงฺขตาติ ลทฺธิ ฯ อิทมฺปน 
อสงฺขตภาเว การณ น โหตีติ วุตฺตมฺป อวุตฺตสทิสเมวาติ ฯ  
                นโิรธสมาปตฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. นิปฺผนฺนาติ ฯ  ๒. ม. อสงฺขตธมฺเม ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                        อากาสกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อากาสกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ติวิโธ  อากาโส  
ปริจฺเฉทากาโส  กสิณุคฺฆาฏิมากาโส  อชฏากาโสติ ฯ  ตุจฺฉา- 
กาโสติป  ตสฺเสว  นาม ฯ  เตสุ  ปริจฺเฉทากาโส  สงฺขโต 
อิตเร  ปน  เทฺวป  (๑)  ป ฺตฺติมตฺตา ฯ  เยสมฺปน  ทุวิโธป  ยสมฺา 
สงฺขโต  น  โหติ  ตสฺมา  อสงฺขโตติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อุตฺตรา- 
ปถกาน ฺจ  มหิสาสกาน ฺจ  เต  สนฺธาย  อากาโสติ  ปุจฺฉา  
สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                อากาสกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อากาโสสนิทสฺสโนติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อากาโส  สนิทสฺสโนติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส 
ตาฬจฺฉิทฺทาทีสุ  าณปฺปวตฺตึ  นิสฺสาย  สพฺโพป  อชฏากาโส  
สนิทสฺสโนติ ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนธฺาย  อากาโส 
สนิทสฺสโนติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  
น  ยท ิ สนิทสฺสโน  เอววิโธ  ภเวยฺยาติ โจทนตฺถ  รปูนฺติอาทิ  
วุตฺต ฯ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจาติ ปเ ฺหสุ เอวรูปสฺส สุตฺตสฺส อภาเวน  
ปฏิกฺขิปตฺวา  ถลุนฺตริกาทีน  (๒) อุปลทฺธึ นิสฺสาย ปฏิชานาติ ฯ 
ทฺวินฺน รุกฺขาน  อนฺตรนฺติ  เอตฺถ  รุกฺขรูป  จกฺขุนา  ทิสฺวา 
# ๑. ม. อิตเร เทฺว ฯ  ๒. ม. ตุลานนฺตรกิาทีน ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 303 

        *เลมที่ 48  ปวีธาตุสนิทสฺสนาตฺยาทิกถาวณฺณนา  หนา 303 
 
อนฺตเร  รูปาภาวโต อากาสนฺติ  มโนทวฺารวิ ฺาณ  อุปฺปชฺชติ 
น  จกฺขุวิ ฺาณ ฯ  เสเสสุป  เอเสว นโย ฯ ตสฺมา อสาธก- 
เมตนฺติ ฯ  
                อากาโสสนิทสฺสโนติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปวีธาตุสนิทสฺสนาตฺยาทิกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ปวีธาตุ  สนิทสฺสนาติอาทิกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
เยส  ปาสาณอุทกชาลรุกขฺจลนาน ฺเจว  ป ฺจินฺทฺริยปติฏโ- 
กาสาน ฺจ  วณฺณายตน กายวิ ฺตฺติกาเล  หตฺถปาทาทิรูป ฺจ  
ทิสฺวา  ปวีธาตุอาทโย  สนิทสฺสนาติ ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  อนฺธกาน  
เต  สนฺธาย  สพฺพกถาสุ  อาทิปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  ปาลิอนุสาเรน  เจว  เหฏา  วุตฺตนเยน  
จ  เวทิตพฺพนฺติ ฯ  ปวีธาตุ  สนิทสฺสนาติ  อาทึ  กตฺวา  กายกมฺม 
สนิทสฺสนนฺติ ปริโยสานกถา ฯ  
                ปวีธาตุสนิทสฺสนาตฺยาทิกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                        ฉฏโ วคฺโค สมตฺโต ฯ   
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                        สงฺคหิตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สงฺคหิตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสมฺา  ทามาทีหิ  
พลิพทฺทาทโย  วิย  เกจิ  ธมฺมา  เกหิจิ  ธมฺเมหิ  สงฺคหิตา 
นาม  นตฺถิ  ตสฺมา นตฺถิ  เกจิ  ธมฺมา  เกหิจิ ธมฺเมหิ สงฺคหิตา 
เอว สนฺเต เอกวิเธน รูปสงฺคโหติอาทิ  นิรตฺถกนฺติ  เยส  ลทฺธ ิ
เสยฺยถาป  ราชคิริกาน ฺเจว  สิทฺธตฺถิกาน ฺจ เต  สนฺธาย 
อ ฺเนตฺเถน  สงฺคหภาว  ทสฺเสตุ  ปจฺุฉา  สกวาทิสฺส  อตฺตโน  
ลทฺธิวเสน  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อิทานิ  เยนตฺเถน  สงฺคโห  
ลพฺภติ  ต  ทสฺเสตุ นนุ อตฺถิ เกจิ ธมฺมาติอาทิ อารทฺธ ฯ 
ต สพฺพ เหฏา วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถเมว ฯ ยา  ปเนสา 
ปรวาทินา  อตฺตโน  (๑)  ลทฺธิปติฏาปนตฺถ  ยถา  ทาเมน วาติอาทิกา  
อุปมา  อาหฏา  สกวาทินา  ต  อนภินนฺทิตฺวา  อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา  
ห ฺจิ  ทาเมน วาติ  ตสฺส  ลทฺธิ  ภินฺนาติ  เวทิตพฺพา ฯ  
อยเ ฺหตฺถ  อตฺโถ ยท ิ เต ทามาทีหิ พลิพทฺทาทโย สงฺคหิตา 
นาม อตฺถิ เกจิ ธมฺมา เกหิจิ ธมฺเมหิ สงฺคหิตาติ ฯ  
                สงฺคหิตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                        สมฺปยุตฺตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สมฺปยุตฺตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสมฺา  ติลมฺหิ  
เตล  วิย  น  เวทนาทโย  ส ฺาทีสุ  อนุปวิฏา  ตสฺมา  นตฺถิ  
เกจิ  ธมฺมา  เกหิจิ  ธมฺเมหิ  สมฺปยุตฺตา  เอว สนฺเต าณ- 
สมฺปยุตฺตนฺติอาทิ นิรตฺถก โหตีติ เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป 
ราชคิริกาน ฺเจว  สิทฺธตฺถิกาน ฺจ  (๑)  เต  สนฺธาย อ ฺเเนวตฺเถน 
สมฺปยุตฺตต  ทสฺเสตุ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  อตฺตโน  ลทฺธิวเสน 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสมิธาป  เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตา- 
นตฺถเมว ฯ โย ปเนโส (๒)  ปรวาทินา  ยถา  ติลมฺหิ  เตลนฺติ- 
อาทิโก  อุปมาปโ ฺห  อาหโฏ  โส  ยสฺมา  เวทนาส ฺาน 
วิย  ติลเตลาน  ลกฺขณโต  นานตฺตววตฺถาน  นตฺถิ ฯ  สพฺเพสุป 
หิ  ติลอฏ ิตเจสุ  ติโลติ  โวหารมตฺต  เตเนว  ติล  นพฺิพตฺเตตฺวา 
คหิต(๓) ปุริมสณฺาเนน ติโล นาม น ป ฺายติ ตสฺมา 
อนาหฏสทิโสว โหตีติ ฯ  
                สมฺปยุตฺตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ราชคิริกสิทฺธตฺถิกาน ฺเว ฯ  ๒. ม. ปเนส ฯ 
# ๓. ม. คหิเต ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 306 

                        *เลมที่ 48   หนา  306 
 
                        เจตสิกกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  เจตสิกกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  ผสฺสิกาทโย  
นาม  นตฺถิ  ตสฺมา  เจตสิเกนาป  น  ภวิตพฺพ  อิติ  นตฺถิ  เจตสิโก 
ธมฺโมติ เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  ราชคิริกสิทฺธตฺถิกาน  เต  สนฺธาย  
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  สหชาโตติ  สมฺปยุตฺต- 
สหชาต  สนธฺาย  วุตฺต ฯ ผสฺสิกาติ ตาทิส โวหาร  อปสฺสนฺตสฺส  
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส(๑)  ก ึ โวหาเรน  ยถา  จิตฺตนิสฺสิตโกติ เจตสิโก 
เอว  โสป  ผสฺสนิสฺสิตตฺตา  ผสฺสิโกติ  วุตฺเต  โทโส นตฺถีติ 
ปฏิ ฺา สกวาทิสฺส ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                เจตสิกกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ทานกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ทานกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ทาน  นาม 
ติวิธ จาคเจตนาป  วิรติป  เทยฺยธมฺโมป ฯ  สทฺธา  หริิย 
กุสล ฺจ ทานนฺติ (๒) อาคตฏาเน จาคเจตนา ทาน ฯ  อภย  
เทตีติ  (๓)  อาคตฏาเน  วิรติ ฯ  ทาน  เทติ  อนฺน  ปานนฺติ  
อาคตฏาเน  เทยฺยธมฺโม ฯ  ตตฺถ  จาคเจตนา  เทติ  วา  เทยฺยธมฺม  
เทนฺติ วา  เอตาย  เทยฺยธมฺมนฺติ  ทาน ฯ  วิรติ  อวขณฺฑนตฺเถน 
ลวนฏเน  วา  ทาน ฯ สา หิ  อุปฺปชฺชมานา  ภยเภรวาทิ- 
# ๑. ม. ปรวาทิสฺสฯ  ๒. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๒๒/๒๔๐ ฯ 
# ๓. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๒๙/๒๕๐ ฯ  
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สงฺขาต  ทุสฺสีลฺยเจตน  ทาติ ขณฺเฑติ ลุนาติ วาติ ทาน ฯ เทยฺยธมฺโม 
ทิยฺยตีติ  ทาน ฯ  เอวเมต  ติวิธมฺป  อตฺถโต  เจตสิโก  เจว  
ธมฺโม เทยฺยธมฺโม  จาติ  ทวิุธ โหติ ฯ ตตฺถ เยส เจตสิโกว 
ธมฺโม ทาน น เทยฺยธมฺโมติ ลทฺธิ  เสยฺยถาป  ราชคิริก- 
สิทฺธตฺถิกาน  เต  สนฺธาย  เจตสิโกติ  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  เทยฺยธมฺมวเสน  โจเทตุ  ลพฺภาติ 
ปุจฺฉา สกวาทิสฺส  อนฺนาทีนิ  วิย  โส  น  สกฺกา  ทาตุนฺติ 
ปฏิกฺเขโป  อิตรสฺส ฯ  ปนุ ทฬฺห  กตฺวา  ปุฏเ  อภย  เทตีติ 
สุตฺตวเสน  ปฏิ ฺา ตสฺเสว ฯ ผสฺสป ฺหาทีสุ ปน ผสฺส 
เทตีติอาทิโวหาร อปสฺสนฺโต ปฏิกฺขิปเตว ฯ  
        อนิฏผลนฺติอาทิ  อเจตสิกสฺส  ธมฺมสฺส  ทานภาวทีปนตฺถ 
วุตฺต ฯ น  ห ิ อเจตสิโก  อนฺนาทิธมฺโม  อายตึ  วิปาก  เทติ  
อิฏผลภาวนิยามตฺถ ปเนต วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อยมฺป  
เหตฺถ  อธิปปฺาโย ยทิ  อเจตสิโก  อนนฺาทิธมฺโม ทาน  ภเวยฺย 
หิตจิตฺเตน  อนิฏ  อกนฺต  เภสชฺช เทนฺตสฺส นิมฺพพีชาทีหิ 
วิย นิมฺพาทโย  อนิฏเมว  ผล  นิพฺพตฺเตยฺย ฯ  ยสฺมา  ปเนตฺถ 
(๑)หิตผล  ททาติ  จาคเจตนาทาน(๑)  ตสฺมา อนิฏเป เทยฺยธมฺเม 
ทาน อิฏผลเมว โหตีติ ฯ  
        เอว  ปรวาทินา  เจตสิกธมฺมสฺส  ทานภาเว  ปติฏาปเต 
# ๑. ม. หิตผรณจาคเจตนา ทาน ฯ  
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สกวาที  อิตเรน  ปริยาเยน  เทยฺยธมฺมสฺส  ทานภาว  สาเธตุ  
ทาน  อิฏผล วุตฺต ภควตาติอาทิมาห ฯ ปรวาที  ปน  จีวราทีน 
อิฏวิปากต  อปสฺสนฺโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  สุตฺตสาธน ปรวาทีวาเทป 
ยุชฺชติ  สกวาทีวาเทป  น  ปน  เอเกนตฺเถน ฯ  เทยฺยธมฺโม  
อิฏผโลติ  อิฏผลภาวมตฺตเมว  ปฏิกฺขิตฺต ฯ  ตสฺมา  เตน หิ น 
วตฺตพฺพนฺติ เอตฺถ อิฏผลภาเวเนว  น  วตฺตพฺพตา  ยุชฺชติ 
ทาตพฺพฏเน  ปน  เทยฺยธมฺโม ทานเมว ฯ  ทฺวินฺน ฺหิ ทานาน 
สงฺกรภาวโมจนตฺถเมว อย กถาติ ฯ  
                ทานกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปริโภคมยปุ ฺกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ปริโภคมยปุ ฺกถา  นาม  โหติ ฯ ตตฺถ เตส 
ทิวา จ รตฺโต จ  สทา  ปุ ฺ  ปวฑฺฒตีติ  (๑)  จ  ยสสฺ  ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ จีวร ปรภุิ ฺชมาโนติ (๒) จ  เอวมาทีนิ  สุตฺตานิ  อโยนโิส 
คเหตฺวา  เยส  ปรโิภคมย  นาม  ปุ ฺ  อตฺถีติ  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป 
ราชคิริกสิทธฺตฺถิกสมิติยาน เต สนฺธาย ปริโภคมยนฺติ ปุจฺฉา  
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ปุ ฺ  นาม 
ผสฺสาทโย  กุสลา ธมฺมา  น  ตโต  อ ฺ  (๓)  ตสฺมา  ผสฺสาทีหิ  
เต  วฑฺฒิตพฺพนฺติ  โจเทตต$ ปริโภคมโย  ผสฺโสติอาทิ  อารทฺธ ฯ  
# ๑. ส. ส. ๑๕/๑๔๕/๔๖ ฯ  ๒. องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๑/๗๑ ฯ 
# ๓. ม. ปร ฯ  
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ต  สพฺพ  อิตเรน เตส อวฑฺฒนโต ปฏกิฺขิตฺต ฯ ลตา  วิยาติ- 
อาทีนิ  กิริยาย  วา  ภาวนาย  วา  วินาป  ยถา  ลตาทีนิ  สยเมว 
วฑฺฒนฺติ  กินฺเต  เอว  วฑฺฒนฺตีติ  โจทนตฺถ  วุตฺตานิ ฯ  ตถา 
ปนสฺส อวฑฺฒนโต น เหวนฺติ (๑) ปฏกิฺขิตฺต ฯ  
        น  สมนฺนาหรตีติ  ปเ ฺห  ปฏิคฺคาหกาน  ปริโภเคน  
ปุริมเจตนา  วฑฺฒติ  เอวนฺต  โหติ  ปุ ฺนฺติ  ลทฺธิวเสน 
ปฏิชานาติ ฯ ตโต อนาวชฺชนฺตสฺสาติ(๒)อาทีหิ  ปุฏโ  ทายกสฺส 
จาคเจตน  สนฺธาย ปฏิกฺขิปติ ฯ ตตฺถ อนาวชฺชนฺตสฺสาติ  
ทานเจตนาย  ปุเรจาริเกน  อาวชฺชเนน  ภวงฺคมนาวชฺชนฺตสฺส 
อปริวชฺเชนฺตสฺส ฯ  (๓)  อนาโภคสฺสาติ   นิราโภคสฺส ฯ   อสมนฺนา- 
หรนฺตสฺสาติ  น  สมนฺนาหรนฺตสฺส ฯ  อาวชฺชน ฺหิ  ภวงฺค  
วิจฺฉินฺทิตฺวา  อตฺตโน  คตมคฺเค  อุปฺปชฺชมาน  ทานเจตน 
สมนฺนาหรติ  นาม ฯ  เอวกิจฺเจน  อิมินา  จิตฺเตน  อสมนฺนา- 
หรนฺตสฺส  ปุ ฺ โหตีติ ปุจฺฉติ ฯ  อมนสิกโรนฺตสฺสาติ  มน  
อกโรนฺตสฺส ฯ  อาวชฺชน ฺหิ  (๔)  ตทนนฺตร อุปฺปชฺชมาน  มน 
กโรติ  นาม  เอว  อกโรนฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อุปโยควจนสฺมิ ฺหิ 
เอต  ภุมฺม ฯ  อเจตยนฺตสฺสาติ  เจตนมนุปฺปาเทนฺตสฺส ฯ  
อปตฺถยนฺตสฺสาติ  (๕) ปตฺถนาสงฺขาต  กุสลจฺฉนฺท  อกโรนฺตสสฺ ฯ 
# ๑. ม. น เหวาติ ฯ  ๒. ม. อนาวฏเฏนตฺสฺสาติ ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. อปริวฏเฏนฺตสฺส ฯ  ๔. ม. อาวชฺชเนน หิ ฯ 
# ๕. ม. อปตฺเถนฺตสฺสาติ ฯ  
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อปฺปณิทหนฺตสฺสาติ ทานเจตนาวเสน จิตฺต อฏเปนฺตสฺสาติ  
อตฺโถ ฯ  นน ุ อาวชฺชนฺตสฺสาติ  วาเร  อาโภคสฺสาติ  อาโภควโต ฯ  
อถวา อาโภโค(๑)  อสฺส อาโภคสฺส วา อนนฺตร ต ปุ ฺ 
โหตีติ อตฺโถ ฯ  
        ทฺวินฺน  ผสฺสานนฺติอาทีสุป  เอกกฺขเณ  ทายกสฺส  ทฺวินฺน 
ผสฺสาทีน อภาวา  ปฏิกฺขิปติ  ทายกสฺส  จ  ปริภุ ฺชนฺตสฺส 
จาติ  อุภินฺน ผสฺสาทโย สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ  อปจสฺส  
ป ฺจนฺน  วิ ฺาณาน  สโมธาน  โหตีติ  ลทฺธิ  ตสฺสาป วเสน 
ปฏิชานาติ ฯ  อถ  น  สกวาที  ปริยายสฺส ทฺวาร ปทหิตฺวา 
อุชุวิปจฺจนีกวเสน โจเทตุ  กุสลาทิป ฺห  ปุจฺฉติ ฯ  ตตฺราป  
กุสลากุสลาน เอกกฺขเณ (๒) สมฺปโยคาภาว สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ ฯ 
ปริโภคมย  ปน  จิตฺตวิปฺปยุตฺต  อุปฺปชฺชตีติ  ลทฺธยิา 
ปฏิชานาติ ฯ อถ น สกวาที สุตฺเตน นิคฺคณฺหาติ ฯ  
        สุตฺตสาธเน   อารามโรปกาทีน   อนุสฺสรณปฏิสงฺขรณาทิ- 
วเสน  อนฺตรนฺตรา  อุปฺปชฺชมาน  ป ฺ  สนฺธาย  สทา ปุ ฺ 
ปวฑฺฒตีติ วุตฺต ฯ อปฺปมาโณ ตสฺส  ปุ ฺาภิสนฺโทติ  อิทมฺป  (๓) 
อปฺปมาณวิหาริโน  ทินฺนปจฺจยตฺตา จ เอวรูโป เม  จีวร  
ปริภุ ฺชตีติ  อนุโมทนวเสน  จ  วุตฺต  ต  โส  ปริโภคมยนฺติ 
สลฺลกฺเขติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ปฏิคฺคาหเกน  ปฏิคฺคเหตฺวา  อปริภุตฺเตป 
# ๑. ม. อาโภคา ฯ  ๒. ม. เอกสฺเสกกขฺเณ ฯ  ๓. ม. อิท ฯ  
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เทยฺยธมฺเม ปุ ฺ  โหติเยว  ตสฺมา  สกวาทีวาโทว  พลวา ฯ 
ตตฺถ (๑) ปฏคฺิคาหเกน  ปฏิคฺคหิเตติ ปทสฺส(๑) ปฏคฺิคาหเกน ทฏพฺโพ ฯ 
เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                ปริโภคมยปุ ฺกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อิโตทินฺนกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อิโต  ทินฺนกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  อิโต  
ทินฺเนน  ยาเปนฺติ  เปตา  กาลกตา  (๒)  ตหินฺติ  (๓)  วจน  นิสฺสาย 
ย  อิโต  จีวราทิ  ทินฺน  เตเนว  ยาเปนฺตีติ ลทฺธิ เสยยฺถาป 
ราชคิริกสิทธฺตฺถิกาน เต สนฺธาย  อิโต  ทินฺเนนาติ  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ ปุน จีวราทิวเสน อนุยุตฺโต 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  อ ฺโ  อ ฺสฺส  การโกติ  อ ฺสฺส  วิปากทายกาน 
กมฺมาน  อ ฺโ  การโก  น  อตฺตนาว  อตฺตโน  กมฺม  
กโรตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ เอว ปุฏโ  ปน  อิตโร  สุตฺตวิโรธภเยน 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทาน  เทนฺตนฺติ  ทาน  ททมาน ทิสฺวาติ  อตฺโถ ฯ 
ตตฺถ  ยสฺมา  อตฺตโน  อนุโมทิตตฺตา  จ  เตส  ตตฺถ  โภคา  
อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺมาสฺส อิมินา การเณน ลทฺธึ ปติฏ- 
เปนฺตสฺสาป  อปฺปติฏ ิตาว โหติ ฯ  น หิ เต อิโต ทนิฺเนน (๔) 
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. กาลงฺกตา ฯ 
# ๓. ขุ. เปต. ๒๖/๙๐/๑๖๐ ฯ  ๔. ม.ทนิฺเนเนว ฯ  
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วตฺถุนา  ยาเปนฺตีติ ฯ (๑) เสเสสุป สุตฺตสาธเนสุ เอเสว นโยติ ฯ  
                อิโตทินฺนกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปวีกมฺมวิปาโกติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ปวี  กมฺมวิปาโกติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา 
อตฺถิ  อิสฺสรยิสวตฺตนิย กมฺม อาธิปจฺจสวตฺตนิย กมฺมนฺติ เอตฺถ 
(๒)อิสฺสราน ภาโว อิสฺสรยิ นาม อธิปตีน ฺจ ภาโว อาธิปจฺจ 
นาม (๒) ปวิสฺสริยาธิปจฺจสวตฺตนิก ฺจ กมฺม อตฺถติี วุตฺต ตสฺมา 
เยส ปวี กมฺมวิปาโกติ ลทฺธิ เสยฺยถาป อนฺธกาน เต  
สนฺธาย  ปวีติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  
สุขเวทนียาติอาทิ กมฺมวิปากสภาวทสฺสนวเสน  วุตฺต ฯ  ผสฺโส 
โหตีติอาทินา  นเยน  นิททฺิฏเสุ วิปาเกสุ  ผสฺโส  สุข- 
เวทนียาทิเภโท  โหติ ฯ  โส  จ  ส ฺาทโย  จ  สุขเวทนาทีหิ  
สมฺปยุตฺตา  เวทนาทโย  ส ฺาทีหิ  สพฺเพป  สารมฺมณา  อตฺถิ  
จ  เนส  ปุเรจาริกาวชฺชนาทิสงฺขาต (๓) อาวชฺชน กมฺมปจฺจยภูตา 
เจตนา โย ตตฺถ อิฏวิปาโก ตสฺส  ปตฺถนา  ปณิธานวเสน 
ปวตฺตา  มูลตณฺหา  กินฺเต  เอวรูปา  ปวีติ ปุจฺฉติ ฯ อิตโร 
ปฏิกฺขิปติ ฯ ปฏิโลมปุจฺฉาทีนิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
# ๑. ม. ยาเปนฺติ ฯ  ๒. สี. อิสฺสราน อิสฺสริย นาม อธิปตีน ฺจ 
# อาธิปจฺจ  นาม ฯ  ๓. ม. ปุเรจาริกอาวฏฏนาทิสงฺขาต ฯ  
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        กมฺมวิปาโก  ปเรส  สาธารโณติ  ปเ ฺห  ผสฺสาทโย  สนฺธาย  
ปฏิกฺขิปติ  กมฺมสมุฏาน  รูป ฺจ  ปวีอาทีนเยว 
จ  สาธารณภาว  สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ  อสาธารณ- 
ม ฺเสนฺติ  สุตฺต  ปรสมยโต  อาหริตฺวา  ทสฺสิต ฯ  สพฺเพ 
สตฺตา  ปวึ  ปริภุ ฺชนฺตีติ  ปเ ฺห  ปวึ อนิสฺสิเต สนฺธาย 
ปฏิกฺขิปติ นสิฺสิเต สนฺธาย  ปฏิชานาติ ฯ  ปวึ  อปริ- 
ภุ ฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายนฺตีติ  ปเ ฺห  อารุปฺเป ปรินิพฺพายนฺตาน  
วเสน  ปฏิชานาติ ฯ  กมฺมวิปาก  อเขเปตฺวาติ  อิท  ปรสมย- 
วเสน วุตฺต ฯ  กมฺมวิปาก ฺหิ  เขเปตฺวาว  ปรินิพฺพายนฺตีติ  เตส 
ลทฺธิ ฯ  สกสมเย  ปน กโตกาสสฺส  กมฺมสฺส  อุปฺปนฺนวิปาก  
อเขเปตฺวา  ปรินิพฺพาน  นตฺถิ ฯ  เตส ฺจ ลทฺธิยา  ปวี  
สาธารณวิปากตฺตา  อุปฺปนฺนวิปาโกเยว  โหติ  ต  วิปากภาเวน  
 ิต  อเขเปตฺวา  ปรินิพฺพาน  น  ยุชชฺตีติ  โจเทตุ  วฏฏติ ฯ 
อิตโร  ลทฺธิวเสน ปฏิกฺขิปติ ฯ  จกฺกวตฺติสตฺตสฺส  กมฺมวิปากนฺติ 
ปเ ฺห  อสาธารณผสฺสาทึ  สนฺธาย ปฏิกฺขิปติ  สาธารณ 
สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ  ปวีสมุทฺทจนฺทสุริยาทโย  หิ  สพฺเพส 
สาธารณกมฺมวิปาโกติ เตส ลทฺธ ิฯ  
        อิสฺสริยสวตฺตนิยนฺติ  เอตฺถ  อิสฺสริย  นาม  พหุธนตา 
อาธิปจฺจ นาม  เสสชเน  อตฺตโน  วเส  วตฺเตตฺวา  เตหิ  
ครุกาตพฺพฏเน  อธิปติภาโว ฯ  ตตฺถ  กมฺม  ปฏิลาภวเสน  
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ตสวตฺตนิก  นาม  โหติ  น  ชนกวเสน  ตสฺมา  กมฺม- 
วิปากภาเว (๑) อสาธกเมตนฺติ ฯ  
                ปวีกมฺมวิปาโกติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ชรามรณวิปาโกติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ชรามรณ  วิปาโกติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส 
อตฺถิ  ทุพฺพณฺณสวตฺตนิย  กมฺม  อปฺปายุกสวตฺตนิย  กมฺมนฺติ 
เอตฺถ  ทุพฺพณฺณตา นาม  ชรา  อปฺปายุกตา  นาม  มรณ 
ตสวตฺตนิย ฺจ  กมฺม  อตฺถิ ฯ  ตสฺมา  ชรามรณ  วิปาโกติ  ลทธฺิ  
เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ปฏโิลมปเ ฺห  อนารมฺมณนฺติ  รูปธมฺมาน 
ตาว  อนารมฺมณเมว  อรูปาน ปน ชรามรณ สมฺปโยค- 
ลกฺขณาภาวา อนารมฺมณเมว ฯ  
        อกุสลาน  ธมฺมาน  ชรามรณ  อกุสลาน  ธมมฺาน  วิปาโกติ  
ปเ ฺห  ชรามรเณน  นาม  อนิฏวิปาเกน  ภวิตพฺพนฺติ  ลทฺธิยา 
ปฏิชานาติ ฯ  เตเนว  การเณน  กุสลาน  ธมฺมาน  ชรามรณสฺส 
กุสลวิปากต  ปฏิกฺขิปติ  ปรโต  จสฺส อกุสลวิปากต ฺเว 
ปฏิชานาติ ฯ  
        กุสลาน ฺจ  อกุสลาน ฺจาติ  ปุจฺฉาวเสน  เอกโต  กต  
# ๑. ม.วิปากภาเว ฯ  
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เอกกฺขเณ  ปเนต  (๑) นตฺถิ ฯ  อพฺยากตาน  อวิปากาน  ชรามรณ 
วิปาโกติ  วตฺตพฺพตาย  ปริยาโย  นตฺถิ ตสฺมา อพฺยากตวเสน 
ปุจฺฉา น กตา ฯ  
        ทุพฺพณฺณสวตฺตนิยนฺติ  เอตฺถ  ทุพฺพณฺณิย  นาม  อปร-ิ 
สุทฺธวณฺณตา อปฺปายุกตา  นาม  อายุโน  จิร  ปวตฺติตุ  
อสมตฺถตา ฯ  ตตฺถ  อกุสลกมฺม  กมฺมสมุฏานสฺส  ทุพฺพณฺณ- 
รูปสฺส  กมฺมปจฺจโย  โหติ  อสทิสตฺตา  ปนสฺส ตวิปาโก  น 
โหติ ฯ  อุตุสมุฏานาทิโน  (๒)  ปน  ตปฏิลาภวเสน  อายุโน  จ  
อุปจฺเฉทกวเสน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  เอวเมต  ปริยาเยน  ตสวตฺตนิก 
นาม  โหติ  น  วิปากผสฺสาทีน  วิย  ชนกวเสน  ตสฺมา 
วิปากภาเว  อสาธก ฯ  เสสเมตฺถ  เหฏา  วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ  
                ชรามรณวิปาโกติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อรยิธมฺมวิปากกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อริยธมฺมวิปากกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส 
กิเลสปฺปหานมตฺตเมว   สาม ฺผล  น  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมาติ 
ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  นตฺถ ิ อริยธมฺม- 
วิปาโกติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ  ตตฺถ อริยธมฺมวิปาโกติ  มคฺค- 
สงฺขาตสฺส อริยธมฺมสฺส วิปาโก ฯ กิเลสกฺขยมตฺต อริยผลนฺติ 
# ๑. ม. ปน ต ฯ  ๒. สี. ม. อุตุสมุฏานาทิเภเทน ฯ  
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ลทฺธิยา  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  สาม ฺนฺติ  สมณภาโว  มคฺคสฺเสต 
นาม ฯ  สาม ฺ ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ สาม ฺผล ฺจาติ (๑) 
หิ วุตฺต ฯ พฺรหฺม ฺเป เอเสว นโย ฯ  
        โสตาปตฺติผล  น  วิปาโกติอาทีสุ  โสตาปตฺติมคฺคาทีน  
อปจยคามิต  สนฺธาย อริยผลาน นวิปากภาว ปฏิชานาติ 
ทานผลาทีน ปฏิกฺขิปติ ฯ โส หิ อาจยคามีติกสฺส (๒) เอว  อตฺถ  
วาเรติ  (๓) วิปากสงฺขาต  อาจย  คจฺฉนฺติ  ต  วา  อาจินนฺตา(๔) 
คจฺฉนฺตีติ  อาจยคามิโน  วิปาก  อปจินนฺตา  คจฺฉนฺตีติ  อปจย- 
คามิโนติ ฯ  ตสฺมา เอว ปฏิชานาติ จ ปฏิกฺขิปติ จ ฯ  
        กามาวจร  กุสล  สวิปาก  อาจยคามีติอาทิกา  ปุจฺฉา  
ปรวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  จ  ปฏิกฺเขโป  จ  สกวาทิสฺส ฯ  โลกิย ฺหิ 
กุสลวิปาก  จุติปฏิสนฺธิโย (๕) เจว  วฏฏ ฺจ  อาจินนฺต  คจฺฉตีติ  
อาจยคามิ  โลกุตฺตรกุสล จุติปฏิสนฺธิโย เจว วฏฏ ฺจ  อปจินนฺต  
คจฺฉตีติ  อปจยคามิ ฯ  เอวเมต  สวิปากเมว  โหติ  น  อปจย- 
คามีติ  วจนมตฺเตน  (๖)  อวิปาก ฯ  อิมมตฺถ  สนฺธาเยเวตฺถ  สกวาทิโน 
ปฏิ ฺา  จ ปฏิกฺเขโป จ เวทิตพฺพาติ ฯ  
                อรยิธมฺมวิปากกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๙๙,๑๐๒/๓๐ ฯ  ๒. ม. อาจยคามิตฺติกสฺส ฯ 
# ๓. ม. ธาเรติ ฯ  ๔. ม. ต วา อาจินนฺตา ฯ  ๕. ม. กสุล 
# วิปากจุติปฏิสนฺธิโย ฯ  ๖. ม. อปจยคามิวจนมตฺเตน ฯ  
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                        วิปาโกวิปากธมฺมธมฺโมติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  วิปาโก  วิปากธมฺมธมฺโมติกถา  นาม  โหติ ฯ 
ตตฺถ  ยสฺมา  วิปาโก  วิปากสฺส  อ ฺม ฺาทิปจฺจยวเสน  
ปจฺจโย  โหติ  ตสฺมา  วิปาโกป  วิปากธมฺมธมฺโมติ  เยส  ลทฺธิ  
เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ตสฺส  วิปาโกติ  ตสฺส  วิปากธมฺมธมฺมสฺส 
วิปากสฺส โย  วิปาโก  โสป  เต  วิปากธมฺมธมฺโม  โหตีติ  ปุจฺฉติ ฯ 
อิตโร  อายตึ  วิปากทานาภาว  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ ฯ 
ทุติย ปุฏโ (๑)สมยวิโรธภเยน  ปฏิกฺขิปติ(๑) ฯ ตปฺปจฺจยาป อ ฺสฺส 
วิปากสฺส อุปฺปตฺตึ  สนฺธาย  ปฏิชานาติ ฯ  เอว  สนฺเต  ปนสฺส 
กุสลากุสลสสฺ  วิย  ตสฺสาป วิปากสฺส  วิปาโก  ตสฺสาป 
วิปาโกติ  วฏฏานุปจฺเฉโท  (๒)อาปชฺชติ ฯ  ต  ปุฏโ (๒) สมยวิโรธ- 
ภเยน ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        วิปาโกติ  วาติอาทิมฺหิ  วจนสาธเน  ปน  ยท ิ วิปากสฺส 
วิปากธมฺมธมฺเมน  เอกตฺถตา  ภเวยฺย  กุสลากุสลาพฺยากตาน 
เอกตฺถต  อาปชฺเชยฺยาติ  ปฏิกฺขิปติ ฯ วิปาโก  จ  วิปาก- 
ธมฺมธมฺโม  จาติ  เอตฺถ  อยมธิปฺปาโย  โหติ(๓)  จตูสุ  วิปากกฺ- 
ขนฺเธสุ  เอเกก  อ ฺม ฺปจฺจยาทีสุ  ปจฺจยฏเน  วิปาก- 
ธมฺมธมฺมต ปจฺจยุปฺปนฺนฏเน  จ  วิปาก  ม ฺมาโน  วิปาโก 
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อาปชฺชตีติ ปุฏโ ฯ 
# ๓. ม. โส หิ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 318 

        *เลมที่ 48  กถาวตฺถุปฺปกรณวณฺณนา หนา  318 
 
วิปากธมฺมธมฺโมติ  ปฏุโ อามนฺตาติ  ปฏชิานาติ ฯ  อถ  น 
สกวาที  ยสมฺา  ตยา  เอกกฺขเณ  จตูสุ  ขนฺเธสุ  วิปาโกป  (๑) 
วิปากธมฺมธมฺโมป  อนุ ฺาโต  ตสฺมา เตส สหคตาทิภาโว 
อาปชฺชตีติ โจเทตุ  เอวมาห ฯ  อิตโร  กุสลสงฺขาต  (๒)  วิปาก- 
ธมฺมธมมฺ  สนฺธาย  ปฏิกขิฺปติ ฯ ต ฺเว  อกุสลนติฺ  ยท ิ
เต  วิปาโก  วิปากธมฺมธมฺโม  โย  อกุสลวิปาโก  โส  อกุสล  
อาปชฺชติ ฯ  กสฺมา  วิปากธมฺมธมฺเมน  เอกตฺตา ฯ  ต ฺเว 
กุสลนฺติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ  
        อ ฺม ฺปจฺจยาติ  อิท  สหชาตาน  ปจฺจยมตฺตวเสน 
วุตฺต  ตสฺมา  อสาธก ฯ  มหาภูตานมฺป  จ  อ ฺม ฺปจฺจยตา 
วุตฺตา  น จ ตานิ วิปากานิ  น จ วิปากธมฺมธมฺมานีติ ฯ  
                วิปาโกวิปากธมฺมธมฺโมติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                สตฺตโม วคฺโค สมตฺโต ฯ  
# ๑. ม.วิปาโก ฯ  ๒. ม. กสุลากุสลสงฺขาต ฯ  
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                                ฉคติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ฉคติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  อสุรกาเยน  สทฺธ ึ 
ฉ  คติโยติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน ฺเจว  อุตฺตรา- 
ปถกาน ฺจ  เต สนฺธาย  ปจฺุฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  อถ  น  สกวาที  ป ฺจ  โข  ปนิมา  สารปิุตฺต  คติโยติ  (๑) 
โลมหสนปริยาเย  ปริจฺฉินฺนาน  คตีน  วเสน  โจเทตุ นนุ  ป ฺจ 
คติโยติอาทิมาห ฯ  อิตโร  สุตฺตวิโรธภเยน  ปฏชิานาติ ฯ  กสฺมา  
ปน  สกวาที  ฉ  คติโย  น  สมฺปฏิจฺฉติ  นนุ  จตูหปาเยหิ  (๒) 
จ  วิปฺปมุตฺโตติ เอตฺถ  อสุรกาโยป  สงฺคหิโตติ(๓) ฯ  สจฺจ  คหิโต  
น  ปเนสา  คติ ฯ  กสฺมา  วิสุ  อภาวโต ฯ  อสุรกายสฺมิ ฺหิ 
กาลก ฺชิกาสุรา(๔)  เปตคติยา สงฺคหิตา เวปจิตฺติปริสา เทว- 
คติยา อสุรกาโยติ วิสุ เอกา คติ นาม นตฺถิ ฯ  
        อิทานิ  เอตเมว  อตฺถ  ทสฺเสตุ  นนุ  กาลก ฺชิกาติอาทิ  
อารทฺธ ฯ  ตตฺถ สมานวณฺณาติ  สทิสรูปสณฺานา  ภีภจฺฉาติ(๕) 
วิรูปา  ทุทฺทสฺสิกา ฯ  สมานโภคาติ สทิสเมถุนสมาจารา ฯ  
สมานาหาราติ   สทิสเขฬสิงฺฆานิกปุพฺพโลหิตาทิอาหารา ฯ  
สมานายุกาติ  สทิสอายุปริจฺเฉทา ฯ  อาวาหวิวาหนฺติ  ก ฺา- 
คหณ ฺเจว  ก ฺาทาน ฺจ ฯ  สุกฺกปกฺเข  สมานวณฺณาติ  สทิส- 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๗๐/๑๔๘ ฯ  ๒. ม. จตูหาปาเยหิ ฯ 
# ๓. ม. คหิโตติ ฯ  ๔. ม. กาลก ฺชิกา อสุรา ฯ 
# ๕. ปาลิย อิท น ทิสฺสติ นสฺสติ ม ฺเ ฯ ม. พีภจฺฉา ฯ  
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รูปสณฺานา  อภิรูปา  ปาสาทิกา  ทสฺสนียา  ปภาสมฺปนฺนา ฯ 
สมานโภคาติ  สทิสป ฺจกามคุณโภคา ฯ สมานาหาราติ สทิส- 
สุธาโภชนาทิอาหารา ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  นนุ  อตฺถิ  
อสุรกาโยติ  อิท  อสุรกายสฺเสว  สาธก ฯ ตสฺส ปน วิสุ 
คติปริจฺเฉทาภาเวน น คติสาธกนฺติ ฯ  
                ฉคติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        อนฺตราภวกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อนฺตราภวกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  
อนฺตราปรินิพฺพายีติ  สุตฺตปท  อโยนโิส  คเหตฺวา  อนฺตราภโว 
นาม  อตฺถิ  ยตฺถ สตฺโต  ทพฺิพจกฺขุโก  วิย  อทิพฺพจกฺขุโก 
อิทฺธิมา  วิย  อนิทฺธิมา  มาตาปติสมาคม ฺเจว  อุตุสมย ฺจ 
โอโลกยมาโน  สตฺตาห  วา  อติเรกสตฺตาห  วา  ติฏตีติ  ลทฺธ ิ
เสยฺยถาป  ปพฺุพเสลิยาน ฺเจว  สมิติยาน ฺจ  เต  สนฺธาย อตฺถีติ 
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ลทฺธิย  ตฺวา  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ 
อถ น เย จ ภควตา ตโย  ภวา  วุตฺตา  เตส  วเสน 
โจเทตุ  กามภโวติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺรายมธิปฺปาโย ยทิ  เต  อนฺตราภโว  นาม  โกจิ  ภโว 
อตฺถิ  เตน  กามภวาทีนเยว  อ ฺตเรน  ภวิตพฺพ  ป ฺจโวการ- 
ภวาทินา   วิย  เตน  ต  ปจฺุฉามิ  กินฺเต  อย  อนฺตราภโว  
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นาม  กามภโว  อุทาหุ  รูปภโว  วา  อรปูภโว  วาติ ฯ อิตโร 
ตถา  อนิจฺฉนฺโต  สพฺพ  ปฏิกฺขิปติ ฯ  กามภวสฺส  จาติ  อาทิ 
ยทิ  อนฺตราภโว  นาม อตฺถิ  อิเมส  ภวาน  อนฺตรา 
ทฺวินฺน สีมาน สีมนฺตริกา วิย ภเวยฺยาติ โจเทตุ อารทฺธ ฯ 
ปรวาที  ปน  ตถา  อนิจฺฉนฺโต  สพฺพปเ ฺห  ปฏิกฺขิปติ  เกวล 
ลทฺธิยา น สหธมฺเมน ฯ เตเนว น สกวาที โน วต 
เรติ ปฏิเสเธติ ฯ  
        ป ฺจมี  สา  โยนีติอาทีนิป  ยถาปริจฺฉินฺนโยนิอาทีสุ 
โส  สโมธาน น  คจฺฉติ  อถ  เตน  ตโต  ตโต  อติเรเกน 
ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ  วุตฺตานิ ฯ  อนฺตราภวูปค  กมฺมนฺติ  ยท ิ
โสป  เอโก  ภโว  ยถา  กามภวูปคาทีนิ กมฺมาทีนิ (๑) อตฺถีติ 
สตฺถารา  วิภชิตฺวา  ทสฺสติานิ  เอว  ตทุปเคนาป  กมฺเมน  
ภวิตพฺพนฺติ โจทนตฺถ  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน  ปรสมเย  อนฺตรา- 
ภวูปค  นาม  ปาฏิเยกฺก  กมฺม นตฺถิ  ย  ย  ภว  อุปปชฺชิสฺสติ 
ตทุปเคเนว  กมฺเมน  อนตฺราภเว นิพฺพตฺตตีติ เตส  ลทฺธ ิ ตสฺมา 
น  เหวนฺติ  ปฏิกฺขิปติ ฯ  (๒)  อตฺถ ิ อนฺตราภวูปคา  สตฺตาติ ปุฏโป 
กามภวูปคาเยว   นาม  เตติ  ลทฺธิยา  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ชายนฺตีติ- 
อาทีนิ ปุฏโป  ตตฺถ  ชาติชรามรณานิ  เจว  จุติปฏิสนฺธิ- 
ปรมฺปร ฺจ  อนิจฺฉนฺโต ปฏิกฺขิปติ ฯ  รูปาทิวเสน  ปุฏโป  ยสมฺา 
# ๑. ม. กมฺมานิ ฯ  ๒. ม. ปฏิกฺขิตฺต ฯ  
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อนฺตราภวสตฺตสฺส  อนิทสฺสน  รูป เวทนาทโยป  อ ฺเส  วิย 
น  โอฬาริกาติ  ตสฺส  ลทธฺิ  ตสฺมา  ปฏิกฺขิปติ ฯ อิมินา  ว 
การเณน ป ฺจโวการภวภาเวป ปฏิกฺเขโป เวทิตพฺโพ ฯ  
        อิทานิ  กามภโว  ภโว  คตีติอาทิ  ภวสสนฺทน  นาม 
โหติ ฯ  ตตฺรายมธิปฺปาโย ยทิ  เต  อนตฺราภโว  นาม  โกจิ  
ภโว  (๑)  ภเวยฺย  ยถา  กามภวาทีสุ  ภวคติอาทิเภโท  ลพฺภติ  ตถา 
ตตฺราป  ลพฺเภถ ฯ  ยถา  วา  ตตฺถ  น  ลพฺภติ  ตถา  อิเมสุป  
น  ลพฺเภถ ฯ  สมานสฺมิ ฺหิ  ภวภาเว  เอเตเสฺวว  สวิภาโค  (๒) 
อตฺถิ  น  อิตรสฺมินฺติ  โก  เอตฺถ  วิเสสเหตูติ ฯ  อิตโร  ปน  (๓) 
ลทฺธิมตฺตวเสน ต ต ปฏชิานาติ เจว ปฏิกฺขิปติ จ ฯ  
        สพฺเพส ฺเว  สตฺตาน  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ  ปุฏโ  ยสฺมา  
นิรยูปคอส ฺ ีสตฺตูปคอรูปูปคาน  อนฺตราภว  น  อิจฺฉติ  ตสฺมา 
ปฏิกฺขิปติ ฯ เตเนว  การเณน  ปฏโิลเมน  (๔)  ปฏชิานาติ ฯ  อานนฺตริ- 
กสฺสาติอาทิ(๕)  เยส  โส  อนฺตราภว  น  อิจฺฉติ  เต  ตาว  วิภชิตฺวา  
ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  ต  สพฺพ ปาลิอนุสาเรเนว เวทิตพฺพ สทฺธ ึ
สุตฺตสาธเนนาติ ฯ  
                อนฺตราภวกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ส.ี อติภโว ฯ  ๒. ม. เอเตสฺวเวส วิภาโค ฯ 
# ๓. ม. ปุน ฯ  ๔. ม. ปฏโิลเม ฯ ๕. ม. อนนฺตริยสสฺาติ ฯ  
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                        กามคุณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กามคุณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  สกสมเย  ตาว 
กามธาตูติ  วตฺถุกามาป  วุจฺจนฺติ  กิเลสกามาป  กามภโวป ฯ 
เอเตสุ หิ วตฺถุกามา กมนียฏเน กามา  สภาวนิสฺสตฺต- 
สุ ฺตฏเน  ธาตูติ  กามธาตุ ฯ  กิเลสกามา  กมนียฏเน  เจว 
กมนฏเน  จ  กามา  ยถาวุตฺเตเนวตฺเถน  ธาตูติ  กามธาตุ ฯ 
กามภโว  กมนียฏเน  กมนฏเน  วตฺถกุามปวตฺติเทสฏเนาติ 
ตีหิ  การเณหิ  กาโม  ยถาวุตฺเตเนวตฺเถน  ธาตูติ  กามธาตุ ฯ 
ปรสมเย  ปน  ป ฺจิเม ภิกฺขเว กามคุณาติ  วจนมตฺต  นิสฺสาย 
ป ฺเจว  กามคุณา  กามธาตูติ  คหิต  ตสฺมา  เยส  อย  ลทฺธ ิ
เสยฺยถาป  เอตรหิ  ปุพฺพเสลิยาน  เต  สนฺธาย  กามธาตุนานตฺต 
โจเทตุ  (๑)  ป ฺเจวาติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ลทฺธิวเสน ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ นนุ อตฺถีติอาทีนิ (๒) กิเลสกามทสฺสนตฺถ  วุตฺตานิ ฯ  (๓) 
        ตตฺถ  ตปฺปฏิสยุตฺโตติ  กามคุณปฏิสยุตฺโต กามคุณา- 
รมฺมโณติ  อตฺโถ ฯ  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ป ฺเจวาติ 
อิเมสุ  ตปฺปฏิสยุตฺตจฺฉนฺทาทีสุ  สติ  ป ฺเจว  กาม- 
คุณา  กามธาตูติ  น  วตฺตพฺพ ฯ เอเตป หิ  ฉนฺทาทโย  กมนียฏเน 
กามา  จ  ธาตู  จาติป  กามธาตุ  กมนฏเน  กามสงฺขาตา 
ธาตูติป กามธาตูติ อตฺโถ ฯ  มนุสฺสาน  จกฺขุนฺติอาทิ  วตฺถุกาม- 
# ๑. ม. โพเธต ฯ  ๒. ม. ...อาทิ ฯ  ๓. ม. วุตฺต ฯ  
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ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ ปรวาที ฉนฺนมฺป อายตนาน  วตฺถ-ุ 
กามภาเวน  นกามธาตุภาว  ปฏกิฺขิปตฺวา  ปุน  มโนติ  ปุฏโ 
มหคฺคตโลกุตฺตร  สนฺธายสฺส(๑)  นกามธาตุภาว  ปฏิชานาติ ฯ 
ยสฺมา  ปน  สพฺโพป  เตภูมิกมโน กามธาตุเยว ตสฺมา น 
สกวาที สุตฺเตน นิคฺคณฺหาติ ฯ  กามคุณา  ภโวติอาทิ  ภวสฺส 
กามธาตุภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน  กามคุณมตฺเต  ภโวติ 
โวหาโร  นตฺถิ  ตสฺมา  ปรวาที  น  เหวนฺติ (๒) ปฏกิฺขิปติ ฯ  กาม- 
คุณูปค  กมฺมนฺติอาทิ  สพฺพ  กามคุณมตฺตสฺส  นกามธาตุภาว- 
ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  กามธาตุสงฺขาตกามภวูปคเมว  หิ  
กมฺม  อตฺถ ิ กามภวูปคาเอว จ  สตฺตา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  
ชายนฺติ  ชิยยฺนฺติ  มิยฺยนฺติ  จวนฺติ  อุปปชฺชนฺติ น กามคุเณสูติ 
อิมินา อุปาเยน สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                กามคุณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        กามกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กามกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  ป ฺจิเม  
ภิกฺขเว  กามคุณาติ  วจนมตฺต  นิสฺสาย  รูปายตนาทีนิ 
ป ฺเจวายตนานิ  กามาติ ลทฺธิ  เสยฺยถาป  ปุพฺพเสลิยาน 
เตส  กิเลสกามสฺเสว  นิปฺปริยาเยน  กามภว (๓) ทสเฺสตุ  
# ๑. ม. สนฺธาย ฯ ๒. ม. นเหวาติ ฯ  ๓. ม. กามภาว ฯ  
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ป ฺเจวาติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                กามกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        รูปธาตุกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  รูปธาตุกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  รูปโน  ว(๑) ธมฺมา 
รูปธาตุ  นามาติ  เยส  ลทธฺิ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย 
รูปโนติ ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น 
สกวาที  ยสมฺา  รูปธาตุ  นาม  รูปภโว  น  รูปมตฺตเมว  ตสฺมา  
เตนตฺเถน  โจเทตุ  รูปธาตูติอาทิมาห ฯ  ต สพฺพ  กามคุณ- 
กถาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  สาว  กามธาตูติ ปุฏโ 
ภูมิปริจฺเฉทวิโรธ สมฺปสฺสมาโน  ปฏกิฺขิปติ ฯ  ปนุ  ทฬฺห  กตฺวา 
ปุฏโ  อตฺตโน  ลทฺธิวเสน ปฏชิานาติ ฯ  เอว  สนฺเต  ปน 
ทฺวีหิ  ภเวหิ  สมนฺนาคตตา  อาปชฺชติ  เตน  ต  สกวาที  
กามภเวน  จาติอาทิมาห ฯ  อิตโร เอกสฺส ทฺวีหิ ภเวหิ (๒) 
สมนฺนาคตาภาวโต  ปฏิกขิฺปตีติ ฯ  
                รปูธาตุกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. วสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                        อรูปธาตุกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  (๑)  อรูปธาตุกถายป  อิมินาว  อุปาเยน  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ  อรูปธมฺเมสุ  ปน  เวทนากฺขนฺธเมว  คเหตฺวา  
เวทนา  ภโวติอาทินา  นเยเนตฺถ  เทสนา  กตา ฯ  ตตฺถ  กินฺเต 
อรูปโน  ธมมฺาติ  สงฺขคตา (๒) เวทนา  ภวาทีสุ(๓)  อ ฺตรา 
โหตีติ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ เสส เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                อรปูธาตุกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                รปูธาตุยาอายตนกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  รูปธาตุยา  อายตนกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส 
รูป  มโนมโย  สพฺพงฺคปจฺจงฺคี  อหีนินฺทฺริโยติ  (๔)  สุตฺต  นิสสฺาย  
พฺรหฺมกายิกาน ฆานนิมิตฺตานิป  (๕)  อายตนาเนวาติ  กปฺเปตฺวา 
สฬายตนิโก  เตส  อตฺตภาโวติ  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  อนฺธกาน ฺเจว 
สมิติยาน ฺจ  เต  สนฺธาย  สฬายตนิโกติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ 
ลทฺธิยา  วเสน  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส  อถ  น  ย  ตตฺถ  อายตน 
นตฺถิ  ตสฺส  วเสน  โจเทตุ  อตฺถิ  ตตฺถ  ฆานายตนนฺติอาทิ  
อารทฺธ ฯ  ตโต  ปรวาที  ย  ตตฺถ อชฺฌตฺติกาน ติณฺณ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. สงฺข คตา ฯ 
# ๓. ม. เวทนาทีสุ ฯ  ๔. ที. ส.ี ๙/๑๙/๔๔ ฯ 
# ๕. ม. ฆานาทินิมิตฺตานิป ฯ  
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อายตนาน ฆานาทีน (๑) สณฺานนิมิตฺต ตเทว  อายตนนฺติ  ลทฺธยิา 
ปฏิชานาติ ฯ  พาหิราน  คนฺธายตนาทีน  วเสน  ปฏุโ  ฆาน- 
ปสาทาทโย  ตตฺถ  น  อิจฺฉติ  ตสฺมา  เตส  โคจร  ปฏิเสวนฺโต (๒) 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปฏิโลมป ฺหสสนฺทนปเ ฺหสุป อิมินาว อุปาเยน 
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        อตฺถ ิ ตตฺถ  ฆานายตน  อตฺถ ิ คนธฺายตน  เตน  ฆาเนน 
ต  คนฺธ  ฆายตีติ  ตสฺมึเยว  ปรสมเย  เอกจฺเจ  อาจริเย  สนฺธาย 
วุตฺต ฯ  เต  กริ  ตตฺถ  ฉ  อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานิ  ปริปุณฺณานิ 
อิจฺฉนฺติ  อายตเนน  จ  นาม สกิจฺจเกน  ภวิตพฺพนฺติ  เตหิ 
ฆานาทีหิ  เต  คนฺธาทโย  ฆายนฺติ  สายนฺติ ผุสนฺติ ฯ (๓) ต 
ลทฺธึ นิสฺสาย (๔) ปรวาที อามนฺตาติ(๕) ปฏชิานาติ ฯ  
        อตฺถ ิ ตตฺถ  มลูคนฺโธติอาทีนิ  ปน  ปฏุโ  อตฺถิภาว  
สาเธตุ อสกฺโกนฺโต  ปฏิกขิฺปติ ฯ  นนุ  อตฺถิ  ตตฺถ  ฆาน- 
นิมิตฺตนฺติอาทิ  สณฺานมตฺตสฺเสว สาธก น อายตนสฺส ตสฺมา 
อุทาหฏมฺป อนุทาหฏสมเมวาติ ฯ (๖)  
                รปูธาตุยาอายตนกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ฆานาทิก ฯ  ๒. ม. ปฏิเสเธนฺโต ฯ 
# ๓. ม. ผุสนตีฺติป อิจฺฉนฺติ  ๔. ม. สนธฺาย ฯ 
# ๕. ม. อามนฺตาติ ฯ  ๖. ม. อนุทาหฏสทิสเมวาติ ฯ  
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                        อรูเปรูปกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อรูเป  รูปกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  
วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนติฺ  วจนโต  อรูปภเวป  โอฬาริก- 
รูปานิสฺสิต  (๑)  สุขุมรูป อตฺถีติ  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  อนฺธกาน 
เต สนฺธาย อตฺถิ รูปนฺติ ปจฺุฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                อรเูปรูปกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                รปูกมฺมนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  รูป  กมฺมนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  
กายวจีวิ ฺตฺติสงฺขาต  รูปเมว  กายกมฺม  วจีกมฺม  นาม  ต ฺจ 
กุสลสมุฏาน กุสล  อกสุลสมุฏาน  อกุสลนฺติ  ลทฺธิ เสยฺยถาป 
มหิสาสกาน ฺเจว สมิติยาน ฺจ เต  สนฺธาย  กุสเลน  จิตฺเตน 
สมุฏ ิตนฺติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ อถ 
น  สเจ  ต  กสุล  ยฺวาย  สารมฺมณาทิเภโท  กุสลสฺส  ลพฺภติ  
อตฺถิ  เต โส  ตสฺสาติ  โจเทตุ  สารมฺมณนฺติอาทิ  อารทฺธ ฯ 
        ตตฺถ  ปตฺถนา  ปณิธติี เจตนาเยเวต  เววจน ฯ  กุสล- 
เจตนาเยว  หิ  ปกปฺปยมานา  ปตฺถนาติ  ปกปฺปนวเสน   ิตตฺตา 
ปณิธีติ  จ  วุจฺจติ ฯ  ปรโต  ปน  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิตา 
# ๑. ม. ...นิสสฺฏ ฯ  
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เวทนา ส ฺา  เจตนา  สทฺธาติอาทีสุ  เวทนาทีน ฺเว  เจตฺถ 
ปตฺถนา  ปณิธีติ  ลพฺภติ น  เจตนาย ฯ  กสฺมา  ทฺวินนฺ  
เจตนาน  เอกโต  อภาวา  โสตปติตตฺตา  ปน  เอว  ตนฺติคตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  รูปายตนนฺติอาทิ  ปุริมวาเร สพฺพนฺต กุสลนฺติ 
สงฺขิตฺตสฺส  ปเภททสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  เสสา  สสนฺทนนยา  วจี- 
กมฺมนฺติกถา  (๑) อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิตนฺติอาทิวิธาน ฺจ  สพฺพ  
ปาลิอนุสาเรเนว เวทิตพฺพ ฯ อสุจีติ ปเนตฺถ สุกฺก อธิปฺเปต ฯ 
สุตฺตสาธน อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                รปูกมฺมนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ชีวิตินฺทฺริยกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ชีวิตินฺทฺริยกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส 
ชีวิตินฺทฺริย นาม จิตฺตวิปฺปยุตฺโต  อรูป  ธมฺโม  (๒)  ตสฺมา  
รูปชีวิตินฺทฺรยิ  นตฺถีติ  ลทฺธิ เสยฺยถาป  ปุพฺพเสลยิาน ฺเจว 
สมิติยาน ฺจ เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  นตฺถิ รูปน ธมมฺาน อายูติ ปเ ฺห อุปาทินฺน- 
รูปานมฺป ติณกฏาทีนมฺป สนฺตานวเสน  ปวตฺติเมว  อายุ   ิติ 
ยปนา  ยาปนา  อิริยนา  วตฺตนา  ปาลนาติ  อิจฺฉติ  ตสฺมา 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  อตฺถีติ  ปเ ฺหป  อิมินา การเณน ปฏิชานาติ ฯ 
# ๑. ม. วจีกมฺมกถา ฯ  ๒. ม. อรูปธมโฺม ฯ  
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อตฺถิ อรูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ปเ ฺหป  อรูปธมฺมาน  จิตฺตวิปฺปยุตฺต 
ชีวิตินฺทฺริยสนฺตาน นาม อตฺถีติ อิจฺฉติ ตสฺมา ปฏิชานาติ ฯ  
        รูปน  ธมฺมาน  อายุ  อรูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ปเ ฺห  สตฺต- 
สนฺตาเน (๑)รูปโน  วา  ธมฺมา  โหนฺติ  อรูปโน  วา  (๑)  สพฺเพส 
จิตฺตวิปฺปยุตฺต อรูปชีวิตินฺทฺริยเมว อิจฺฉติ ตสฺมา ปฏิชานาติ ฯ  
        นิโรธสมาปนฺนปเ ฺหสุป  จิตฺตวิปฺปยุตฺต  อรปูชีวิตินฺ- 
ทฺริยเมว  (๒) สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ  จ  ปฏิชานาติ  จ ฯ  สกวาที 
ปน  ต  อสมฺปฏิจฺฉนฺโต  ย อรูปปวตฺเต  อสติ  อตฺถิ  รูเปน [๓] 
เตน  ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ  ห ฺจีติอาทิมาห ฯ 
        สงฺขารกฺขนฺธปเ ฺห  ผสฺสาทิสงฺขารกฺขนฺธ สนฺธาย 
ปฏิกฺขิปติ กายกมฺมาทิสงฺขารกฺขนฺธ  สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ 
กายวิ ฺตฺติ  วจีวิ ฺตฺติ  สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต ชีวิติน-ฺ 
ทฺริยนฺติ  เอวมาทโยป  ธมฺมา  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ  ตสฺส (๔) 
ลทฺธิ ฯ สกวาที  ปน  ต  อสมฺปฏิจฺฉนฺโต  ยท ิ นริทฺุเธป  
อรูปปวตฺเต  สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ  จตุนฺนมฺป  ขนฺธาน อตฺถิตา 
โหตูติ โจเทตุ อตฺถิ เวทนากฺขนฺโธติอาทิมาห อิตโร  อนฺโต- 
สมาปตฺตึ  สนฺธาย  ปฏิกขิฺปติ  สมาปชฺชนฺตสฺส  จ  วุฏหนฺตสฺส 
จ ปุพฺพาปรภาค สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ  
# ๑. ม. รูปโน วา โหนฺตุ อรูปโน วา ฯ  ๒. ม. อรูปชีวิตเมว ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เตนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ...ปริยาปนฺนาติสฺส ฯ  
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        อส ฺสตฺตวาเรป  เอเสว  นโย ฯ  ตสฺสา  (๑)  หิ  ลทฺธยิา  
อส ฺสตฺตาน  ปฏิสนฺธิกาเล  จิตฺต  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฺฌติ  เตน 
สห จิตฺตวิปฺปยุตฺต  อรูปชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิตฺวา  ยาวตายุก  
ปวตฺตติ ฯ ตสฺมา เตส  ชีวิตินฺทฺริย  นตฺถีติ  ปฏุโ  ปฏิกฺขิปติ 
อตฺถีติ  ปุฏโ ปฏิชานาติ ฯ เวทนากฺขนฺธาทโยป  เตส  ปวตฺติ- 
วเสน  ปฏิกขิฺปติ  ปฏิสนธฺิวเสน  (๒)  ปฏชิานาติ ฯ สกวาที  
ปน  ต  อนิจฺฉนฺโต  สเจ  ตตฺถ  เอกกฺขเณป  เวทนาทโย 
อตฺถิ  ป ฺจโวการภวตฺต  ปาปุณาตีติ  โจเทตุ  ป ฺจโวการภโวติ  
อาห ฯ  อิตโร  สุตฺตวิโรธภยา ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        เอกเทส  ภิชชฺตีติ  ปเ ฺห  สมฺปยุตฺต  ภิชชฺติ  วิปฺปยุตฺต 
ติฏตีติ  ตสฺส  ลทฺธิ  ตสฺมา  ปฏชิานาติ ฯ  เทฺว  ชีวิตินฺ- 
ทฺริยานีติ  ปจฺุฉา ปรวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส ฯ  รูปา- 
รูปวเสน หิ เทฺว ชีวิตินฺทฺรยิานิ เตหิเยว สตฺโต  ชีวติ  
เตส  ภงฺเคน  มรตีติ  วุจฺจติ ฯ จุติกฺขณสฺมิ ฺหิ เทฺวป ชีวิตานิ 
สเหว ภิชฺชนตีฺติ ฯ  
                ชีวิตินฺทฺริยกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ตสฺส ฯ  ๒. ม. จุติปฏิสนฺธิวเสน ฯ  
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                        กมฺมเหตุกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กมฺมเหตุกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยน  อรหตา 
ปุริมภเว  อรหา  อพฺภาจิกฺขิตปุพฺโพ  โส  ตสฺส  กมมฺสฺส  เหตุ  
อรหตฺตา  ปริหายตีติ  เยส ลทฺธ ิ เสยยฺถาป  ปุพฺพเสลิยาน ฺเจว  
สมิติยาน ฺจ  เต  สนฺธาย  กมฺมเหตูติ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ เสส ปริหานิกถาย วุตฺตนยเมว ฯ  
        หนฺท  หิ  อรหนฺตาน  อพฺภาจิกฺขตีติ  อิท  ยสฺส  กมฺมสฺส 
เหตุ  ปริหายติ ต  สมฺปฏิจฺฉาเปตุ  วทติ ฯ  อถ  น  สกวาที 
ต  ปกฺข  ปฏชิานาเปตฺวา  ยทิ เอว เยหิ  อรหนฺโต  น  อพฺภาจิกฺขิ- 
ตพฺพา  (๑)  เต  สพฺเพ  อรหตฺต  ปาปุเณยฺยุนฺติ โจเทตุ  เย  เกจีติ- 
อาทิมาห ฯ  อิตโร  ตสฺส  ตสฺส  (๒)  กมฺมสฺส อรหตฺต สมฺปาปุณเน  
นิยาม อปสฺสนฺโต ปฏิกฺขิปติ ฯ   
                กมฺมเหตุกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                อฏโม วคฺโค สมตฺโต ฯ  
# ๑. ม. น อพฺภาจิกฺขิตปุพฺพา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                        อานิสสกถาวณฺณนา(๑)  
        อิทานิ  อานิสสทสฺสาวีกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  สกสมเย  สงฺขาเร  
อาทีนวโต   นิพฺพาน ฺจ  อานิสสโต  ปสฺสนฺตสฺส  ส ฺโชนปฺ- 
ปหาน  โหตีติ นิจฺฉโย ฯ  เยส  ปน  เตสุ  ทฺวีสุป  เอกสิกวาท  
คเหตฺวา  อานิสสทสฺสาวิโนว ส ฺโชนปฺปหาน  โหตีติ  ลทฺธ ิ
เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ฯ 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ อถสสฺ  เอส  สกวาโท (๒) ตยา คหิโต 
อาทีนโวป  ทฏพฺโพเยวาติ วิภาคทสฺสนตฺถ สกวาที สงฺขาเรติ- 
อาทิมาห ฯ  
        สงฺขาเร  จ  อนิจฺจโต  มนสิกโรติ  นิพฺพาเน  จ  อานิสส- 
ทสฺสาวี  โหตีติ  ป ฺหสฺมึ  อยมธิปฺปาโย  อานิสสทสฺสาวิสฺส  
ส ฺโชนาน  ปหาน  โหตีติ  เตส ลทฺธิ ฯ  นนุ  สงฺขาเร  
อนิจฺจโต  มนสิกโรโต  ส ฺโชนา  ปหิยฺยนฺตีติ  จ  ปุฏโ อามนฺตาติ 
ปฏิชานาติ ฯ  เตน  เต  สงฺขาเร  จ  อนิจฺจโต  มนสิกโรติ  
นิพฺพาเน  จ  อานิสสทสสฺาวี  โหตีติ  อิท  อาปชฺชติ  ก ึ
สมฺปฏิจฺฉสิ เอตนฺติ ฯ ตโต ปรวาที เอกจิตฺตกฺขณ  สนฺธาย  
ปฏิกฺขิปติ  ทติุย  ปุฏโ  นานาจิตฺตวเสน  ปฏิชานาติ ฯ สกวาที  
ปนสฺส  อธิปปฺาย  มทฺทิตฺวา  อนิจฺจมนสิการสฺส  อานิสสทสฺสา- 
วิตาย  จ เอกโต  ปฏิ ฺาตตฺตา ทฺวินฺน ผสฺสาน ทฺวินฺน 
# ๑. ม. อานสิสทสฺสาวีกถา ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๒. ม. เอกสิกวาโท ฯ  
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จิตฺตาน สโมธาน โหตีติ ปุจฺฉติ ฯ อิตโร  ทฺวินฺน  สโมธาน  
อปสฺสนฺโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุกฺขโตติอาทิปเ ฺหสุป เอเสว นโย ฯ 
        กิมฺปเนตฺถ  สนฺนฏิาน  กึ  อนิจฺจาทิโต มนสิกโรโต 
ส ฺโชนา ปหิยฺยนฺติ อุทาหุ  นิพฺพาเน  อานิสสทสฺสาวิสฺส 
อุทาหุ  เทฺวป  เอกโต  กโรนฺตสฺสาติ ฯ ยทิ ตาว  อนจฺิจาทิโต 
มนสิกโรโต  ปหาน  ภเวยฺย  วิปสฺสนาจิตฺเตเนว  ภเวยฺย  อถ  
อานิสสทสฺสาวิโน  อนุสสฺววเสน  นิพฺพาเน อานิสส ปสฺสนฺตสฺส 
วิปสฺสนาจิตฺเตเนว ภเวยฺย  อถ  เทฺวป  เอกโต  กโรนฺตสฺส  
ภเวยฺย  ทฺวินฺน  ผสฺสาทีน  สโมธาน ภเวยฺย ฯ  ยสฺมา  ปน 
อริยมคฺคกฺขเณ  อนิจฺจาทิมนสิการสฺส กิจฺจ นิปฺผตฺตึ คจฺฉติ 
ปุน  นิจฺจโตติอาทิคฺคหณสฺส  อนุปฺปตฺติธมฺมภาวโต  นิพฺพาเน 
จ  ปจฺจกฺขโตว อานิสสทสฺสน อิจฺฉติ ตสฺมา กิจฺจนิปฺผตฺติวเสน 
อนิจฺจาทิโต มนสิกโรโต อารมฺมณ กตฺวา  ปวตฺติวเสน  จ 
นิพฺพาเน  อานิสสทสฺสาวิสฺส  ส ฺโชนาน  ปหาน  โหตีติ 
เวทิตพฺพ ฯ  
        นิพฺพาเน  สุขานุปสฺสีติ  สุตฺต  นพฺิพาเน  สุขานุปสฺสนาทิ- 
ภาวเมว สาเธติ  น  อานิสสทสฺสาวิตามตฺเตน  ส ฺโชนาน  
ปหาน  ตสฺมา  อาภตมฺป  อนาภตสทิสเมวาติ ฯ  
                อานิสสทสฺสาวีกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        อมตารมฺมณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อมตารมฺมณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  
นิพฺพาน  ม ฺตีติอาทีน  ปทาน  (๑)  อโยนิโส  อตฺถ  คเหตฺวา 
อมตารมฺมณ ส ฺโชน โหตีติ ลทฺธิ  เสยฺยถาป  ปพฺุพเสลิยาน 
เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ อถ 
น  สเจ  อมตารมฺมณ  ส ฺโชน  อมตสฺส  ส ฺโชนิยาทิภาโว 
อาปชฺชตีติ  โจเทตุ  อมต  ส ฺโชนิยนฺติอาทิมาห  อิตโร 
สุตฺตวิโรธภเยน  สพฺพ  ปฏิกฺขิปติ ฯ อิมินา  อุปาเยน สพฺพวาเรสุ 
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ นิพฺพาน นิพฺพานโตติ อาคตสุตฺต (๒) ปน 
ทิฏธมฺมนิพฺพาน สนฺธาย ภาสิต ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                อมตารมฺมณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        รูปสารมฺมณนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  รูป  สารมฺมณนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  รูป   
สปฺปจฺจยฏเน  สารมฺมณ  นาม  โหติ น อ ฺ อารมฺมณ 
กโรตีติ อารมฺมณปจฺจยวเสน ฯ เยส  ปน  อวิเสเสน  รูป  
สารมฺมณนฺติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อุตฺตราปถกาน เต  สนฺธาย 
อารมฺมณทฺวยสฺส  (๓)  วิภาคทสฺสนตฺถ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  เสสเมตฺถ  ปาลิอนุสาเรเนว  เวทิตพฺพ ฯ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อาหฏสุตฺต ฯ 
# ๓. ม. อารมฺมณตฺถสฺส ฯ  
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        น  วตฺตพฺพนฺติ  ปเ ฺห  โอลุพฺภารมฺมณ  สนฺธาย  ปฏิ ฺา 
สกวาทิสฺส ฯ  ทุติยปเ ฺหป  ปจฺจยารมฺมณ สนฺธาย ปฏิ ฺา 
ตสฺเสว ฯ อิติ สปฺปจฺจยฏเเนเวตฺถ สารมฺมณตา สิทฺธาติ ฯ  
                รปูสารมฺมณนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อนุสยาอนารมฺมณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อนุสยา  อนารมฺมณาติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
เยส  อนุสยา  นาม  จิตฺตวิปฺปยุตฺตา  อเหตุกา  อพฺยากตา 
เตเนว  จ  อนารมฺมณาติ  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  อนฺธกาน ฺเจว 
เอกจฺจาน ฺจ  อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย  อนุสยาติ  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  อนารมฺมเณน  นาม  
เอววิเธน  ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ  รูปนฺติอาทิมาห ฯ  กามราโคติ- 
อาทิ  กามราคานุสยโต อน ฺตฺตา  ทสฺสิต ฯ  สงฺขารกฺขนฺโธ  
อนารมฺมโณติ  ปเ ฺห  จิตฺตสมฺปยุตฺต สงฺขารกฺขนฺธ  สนฺธาย 
ปฏิกฺขิปติ ฯ อนุสย ฺจ ชีวิตินฺทฺริย กายกมฺมาทิรูป ฺจ  สงฺขารกฺ- 
ขนฺธปริยาปนฺนต (๑) สนธฺาย ปฏิชานาติ ฯ  อิมินาว อุปาเยน 
สพฺพวาเรสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  สานุสโยติ  ปเ ฺห  ปน 
อปฺปหีนานุสยตฺตา  สานุสยตา  อนุ ฺาตา  น  อนุสยาน 
ปวตฺติสพฺภาวา ฯ  โย  ห ิ อปฺปหีโน  น  โส  อตีโต  นานาคโต  
# ๑. ม. สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺน ต ฯ  
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น  ปจฺจุปฺปนฺโน  จ ฯ  มคฺควชฺฌกิเลโส  ปเนส อปฺปหีนตฺตา  ว 
อตฺถีติ วุจฺจติ ฯ เอวรูปสฺส จ  อิท  นาม  อารมฺมณนฺติ  น 
วตฺตพฺพ ฯ  ตสฺมา  ต  ปฏกิฺขิตฺต ฯ  ตมฺปเนต  น เกวล  อนุสยสฺส 
ราคาทีนมฺป  ตาทิสเมว  ตสฺมา  อนุสยาน  อารมฺมณตาสาธก(๑)  
น โหตีติ ฯ  
                อนุสยาอนารมฺมณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                าณอนารมฺมณนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  าณ  อนารมฺมณนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสมฺา 
อรหา  จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคี  าณีติ  วุจฺจติ  ตสฺส  าณสฺส  
ตสฺมึ  ขเณ อารมฺมณ  นตฺถิ  ตสฺมา  าณ  อนารมฺมณนฺติ 
เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  อนฺธกาน เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสเมตฺถ  อนุสยกถาย  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                าณอนารมฺมณนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม อนารมฺมณตาสาธก ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 338 

                        *เลมที่ 48   หนา  338 
 
                อตีตานาคตารมฺมณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อตีตานาคตารมฺมณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  
อตีตานาคตานิ  (๑)  นาม  นตฺถิ  ตสฺมา  ตทารมฺมเณน  จิตฺเตน 
อารมฺมณสฺส  นตฺถิตาย  อนารมฺมเณน  ภวิตพฺพนฺติ  อตีต  
อนารมฺมณนฺติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป อุตฺตราปถกาน  เต 
สนฺธาย  อตีตานาคตารมฺมณนฺติ  (๒)  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ ยถาปาลิเมว นิยฺยาตีติ ฯ  
                อตีตานาคตารมฺมณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                วิตกฺกานุปติตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  วิตกฺกานุปติตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  วิตกฺกานุ- 
ปติตา  นาม  ทุวิธา  อารมฺมณโต  จ  สมฺปโยคโต  จ ฯ  ตตฺถ 
อสุกจิตฺต  นาม  วิตกฺกสฺสารมฺมณ  น  โหตีติ  นิยมาภาวโต 
สิยา  สพฺพ  จิตฺต  วิตกฺกานุปติต วิตกฺกวิปฺปยุตฺตจิตฺตสพฺภาวโต 
ปน  สพฺพ  จิตฺต  น  วิตกกฺานุปติต ฯ อิติ อิม วิภาค  
อกตฺวา  อวิเสเสเนว สพฺพ จิตฺต วิตกฺกานุปติตนฺติ เยส ลทฺธ ิ
เสยฺยถาป อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสเมตฺถ  ปาลิวเสเนว นิยฺยาตีติ ฯ  
                วิตกฺกานุปติตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อตีตานาคตารมฺมณ ฯ  ๒. ม. อตีตารมฺมณนฺติ ฯ  
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                        วิตกฺกวิปฺผารสทฺทกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  วิตกฺกวิปฺผารสทฺทกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ ยสฺมา 
วิตกฺกวิจารา  วจีสงฺขาราติ  วุตฺตา  ตสฺมา  สพฺพโส  วิตกฺกยโต 
วิจารยโต  อนฺตมโส  มโนธาตุปวตฺติกาเลป  วิตกกฺวิปฺผาโร 
สทฺโทเยวาติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป ปุพฺพเสลิยาน  เต  สนฺธาย 
สพฺพโสติ  ปจฺุฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ อถ  
น  ยท ิ วิตกกฺวิปฺผารมตฺต  สทฺโท  ผสฺสาทิวิปฺผาโรป  สทฺโท 
ภเวยฺยาติ โจเทตุ  สพฺพโส  ผุสยโตติอาทิมาห ฯ  อิตโร  ตาทิส  
สุตฺตเลส  อปสฺสนฺโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  วิตกฺกวิปฺผาโร  สทฺโท 
โสตวิ ฺเยฺโยติ  วิตกฺกสสฺ  วิปฺผารมตฺตเมว สทฺโทติ  กตฺวา 
ปุจฺฉติ  น  วิตกฺกวิปฺผารสมุฏ ิต  สุตฺตปฺปมตฺตาน  สทฺท ฯ 
อิตโร  ปฏิกขิฺปติ ฯ  นนุ  วิตกฺกวิปฺผารสทฺโท  น  โสต- 
วิ ฺเยฺโยติ  อิท  ตสฺเสว สทฺธิยา  ทสฺเสติ ฯ  โส  หิ  วิตกฺก- 
วิปฺผารมตฺตเมว  สทฺท  วทติ  โส  น  โสตวิ ฺเยฺโยติ ฯ  อิตโร 
ปน  วิตกฺกวิปฺผารสทฺท  สุตฺวา  อาทิสตีติ  (๑) วจนโต โสตวิ ฺเยฺโย 
วทติ ฯ  
                วิตกฺกวิปฺผารสทฺทกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๗๘/๑๑๓ ฯ  
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                นยถาจิตฺตสฺสวาจาติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นยถาจิตฺตสฺส  วาจาติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
ยสฺมา  โกจิ  อ ฺ  ภณิสฺสามีติ  อ ฺ  ภณติ  ตสฺมา  น 
ยถาจิตฺตสฺส  วาจา  จิตฺตานุรูปา จิตฺตานุคติกา  น  โหติ  วินาป  
จิตฺเตน  ปวตฺตตีติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป ปุพฺพเสลิยาน  เต 
สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น 
ยทิ  ตสมุฏาปก  จิตฺต  น  สิยา  ผสฺสาทโยป  ตสฺมึ ขเณ น 
สิยุนฺติ โจเทตุ อผสฺสกสฺสาติอาทิมาห ฯ  น  ภณิตุกาโมติอาทีสุ 
ยสฺมา  อ ฺ  ภณิสฺสามีติ  อ ฺ ภณนฺโตป ภณิตุกาโมเยว 
นาม โหติ ตสฺมา น เหวนฺติ ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        นน ุ อตฺถิ  โกจิ  อ ฺ  ภณิสฺสามีติอาทีสุ  จีรนฺติ(๑) 
ภณิตุกาโม จีรนฺติ  ภเณยฺย ฯ  ตตฺถ  อ ฺ  ภณิตุกามตาจิตฺต  
อ ฺ  ภณนจิตฺต  อิติ ปุพฺพภาคจิตฺเตน  อสทิสตฺตา  นยถา- 
จิตฺโต  (๒)  นาม  โหติ  เตนสฺส เกวล อนาปตฺติ  นาม  โหติ  น 
ปน  จีรนฺติ  วจนสมุฏาปกจิตฺต  นตฺถิ  อิติ  อจิตฺตกา  สา 
วาจาติ  อตฺถ  สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ (๓)ฯ  อิมินา  อุทาหรเณน  นยถา- 
จิตฺตสฺส  วาจาติ ปติฏาปตาป อปฺปติฏาปตาว โหตีติ ฯ  
                นยถาจิตฺตสฺสวาจาติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. จีวรนฺติ ฯ  ๒. ม. อยถาจิตฺโต ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                นยถาจิตฺตสฺสกายกมฺมนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นยถาจิตฺตสฺส  กายกมฺมนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
ยสฺมา  โกจิ  อ ฺตฺร  คจฺฉิสฺสามีติ  อ ฺตฺร  คจฺฉติ  ตสฺมา 
นยถาจิตฺตสฺส กายกมฺม  จิตฺตานุรูป  จิตฺตานุคติก  น  โหติ 
วินาป จิตฺเตน ปวตฺตตีติ เยส ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  ปุพฺพเสลิยานเยว 
เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ 
เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                นยถาจิตฺตสฺสกายกมฺมนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯี  
 
                อตีตานาคตสมนฺนาคตกถาวณฺณนา (๑)  
        อิทานิ  อตีตานาคเตหิ  สมนฺนาคตกถา  นาม  โหติ ฯ  
ตตฺถ  สมนฺนาคตป ฺตฺติ  ปฏิลาภป ฺตฺตีติ  เทฺว  ป ฺตฺติโย 
เวทิตพฺพา ฯ  ตาสุ ปจฺจุปฺปนฺนธมฺมสมงฺคี  สมนฺนาคโตติ  วุจฺจติ ฯ 
อฏสมาปตฺติลาภิโน ปน สมาปตฺติโย กิ ฺจาป  น  เอกกฺขเณ  
ปวตฺตนฺติ  อ ฺา  อตีตา  โหนฺติ  อ ฺา  อนาคตา  อ ฺา 
ปจฺจุปฺปนฺนา  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  อปริหีนตาย  ปน  ลาภีติ  วุจฺจติ ฯ 
ตตฺถ เยส  อิม  วิภาค  อคฺคเหตฺวา  ยสฺมา  ฌานลาภีน 
อตีตานาคตานิป  ฌานานิ อตฺถิ  ตสฺมา  เต  อตีเตนป  
อนาคเตนป  สมนฺนาคตาติ  ลทฺธ ิ เสยยฺถาป  อนฺธกาน  เต 
# ๑. สฺยา. อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนกถา ฯ 
# ม. อตีตานาคตสมนฺนาคตกถาวณฺณนา ฯ  
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สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  อฏวิโมกฺขฌายีติอาทิ  ปน  ลาภีภาวสฺส 
สาธก  น  สมนฺนาคตภาวสฺสาติ ฯ  
                อตีตานาคตสมนฺนาคตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        นิโรธกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นิโรธกถา  นาม  โหติ  ตตฺถ  เยส  อุปปตฺเตสิยนฺติ  
สงฺขคตสฺส  ภวงฺคจิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณน  สเหว  กิรยิาติ  สงฺขคตา 
กุสลา วา อกสุลา วา  จตฺตาโร  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน- 
รูป ฺจาติ  ป ฺจ  ขนฺธา  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เตสุ หิ อนุปฺปนฺเนสุ 
ภวงฺคจิตฺเต (๑) นิรุทฺเธ สนฺตติวิจฺเฉโท ภเวยฺยาติ ลทฺธิ เสยฺยถาป 
อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  อุปปตฺเตสิเยติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ ตตฺถ อุปปตฺเตสิเยติ จตูสุป ปเทสุ 
พหุวจนภุมฺมตฺเถ เอกวจนภุมฺม อุปปตฺเตสิเยสุ ป ฺจสุ   ขนฺเธสุ 
อนิรุทฺเธสูติ   อยเ ฺหตฺถ   อตฺโถ ฯ   ทสนฺนนฺติ อุปปตฺเตสิยกฺ- 
ขนฺธาน ฺจ กิริยากฺขนฺธาน ฺจ วเสน วุตฺต ฯ ตตฺถ ปม- 
ปเ ฺห ขนฺธลกฺขณวเสน  กิริยาวเสน  จ  ป ฺเจว  นาม  เต 
ขนฺธาติ  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุติยปเ ฺห  ปุรมิปจฺฉิมวเสน  อุปปตฺเตสิย- 
# ๑. ม. ภวงฺเค ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 343 

        *เลมที่ 48  รูปมคฺโคติกถาวณฺณนา  หนา 343 
 
กิริยาวเสน จ นานตฺต สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ ทฺวินฺนมฺปน 
ผสฺสาน จิตฺตาน ฺจ สโมธาน ปุฏโ สตฺุตเลสาภาเวน 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        กริิยา  จตฺตาโรติ  รูเปน  วินา  กสุลา  วา  อกสุลา  
วา  จตฺตาโร  คหิตา ฯ  กริยิาาณนฺติ  ปรวาทินา  จกฺขุ- 
วิ ฺาณสมงฺคิกฺขเณ  อรหโต  อนุ ฺาต  อนารมฺมณาณ ฯ 
นิรุทฺเธ  มคฺโค  อุปฺปชฺชตีติ  ปุจฺฉา ปรวาทิสฺส อนิรุทฺเธ 
อนุปฺปชฺชนโต ปฏิ ฺา  อิตรสฺส(๑) ฯ  มโต  มคฺค  ภาเวตีติ  ฉเลน 
ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส ฯ  ยสมฺา  ปน  ปฏสินฺธิโต  ยาว  จุติ- 
จิตฺตา  สตฺโต  ชีวติเยว  นาม  ตสฺมา  สกวาทิสฺส(๒)  น เหวนฺติ 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  
                นโิรธกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                รปูมคฺโคติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  รูป  มคฺโคติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  สมฺมา- 
วาจากมฺมนฺตาชีวา  รูปนฺติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  มหิสาสกสมิติยมหา- 
สงฺฆิกาน เต  สนฺธาย  มคฺคสมงฺคิสฺสาติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ฯ 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น ยทิ  เต  สมฺมาวาจาทโย  รูป  
น  วิรติโย ยถา สมฺมาทิฏาทิมคฺโค สารมฺมณาทิสภาโว  เอว 
# ๑. ม. สกวาทิสฺส ฯ  ๒. ม. สกวาที ฯ  
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ตมฺป  รูป  สยิาติ  โจเทตุ  สารมฺมโณติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ ปฏิกฺเขโป 
จ ปฏิ ฺา จ ปรวาทิโน ลทฺธิวเสน (๑) เวทิตพฺพา ฯ 
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                รปูมคฺโคติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺสมคฺคกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺส  มคฺคภาวนากถา  นาม  โหติ ฯ  
ตตฺถ  เยส  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  น  นมิิตฺตคฺคาหี  โหตีติ  
สุตฺต  นิสฺสาย ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺส  อตฺถ ิ มคฺคภาวนาติ  ลทธฺิ 
เสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกาน เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  สเจ  ตสฺส  มคฺคภาวนา  อตฺถ ิ 
ป ฺจวิ ฺาณคติเกน  วา  มคฺเคน  มคฺคคติเกหิ  วา  ป ฺจ- 
วิ ฺาเณหิ  ภวิตพฺพ  น  จ  ตานิ  มคฺคคติกานิ  อนิพฺพา- 
นารมฺมณตฺตา อโลกุตฺตรตฺตา  จ  น  มคฺโค  ป ฺจวิ ฺาณคติโก 
เตส  ลกฺขเณน  อสงฺคหิตตฺตาติ โจเทตุ  นน ุ ป ฺจวิ ฺาณา  
อุปฺปนฺนวตฺถุกาติอาทิมาห ฯ  ตตฺรายมธิปฺปาโย ยทิ ป ฺจ- 
วิ ฺาณสมงฺคิสฺส  มคฺคภาวนา  สิยา  เยน  มโนวิ ฺาเณน 
มคฺโค  สมฺปยุตฺโต ตมฺป  ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺส  สิยา ฯ  เอว  
สนฺเต  ยทิท  ป ฺจวิ ฺาณา อุปฺปนฺนวตฺถุกาติอาทิ  ลกฺขณ 
# ๑. ม. ลทฺธอินุรูเปน ฯ  
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วุตฺต  ต เอว อวตฺวา ฉวิ ฺาณาติ วตฺตพฺพ สิยา ฯ  
ตถา  ปน  อวตฺวา  ป ฺจวิ ฺาณาเตฺวว  วุตฺต  ตสมฺา  น 
วตฺตพฺพ  ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺส  อตฺถิ  มคฺคภาวนาติ ฯ  ยสฺมา 
เจตฺถ  อยเมว  อธิปฺปาโย ตสฺมา  สกวาที  ต  ลกฺขณ  ปรวาทึ  
สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ป ฺจวิ ฺาณ- 
สมงฺคิสฺส อตฺถิ มคฺคภาวนาติ อาห ฯ  
        อปโร  นโย  ป ฺจวิ ฺาณา  อุปฺปนฺนวตฺถุกา  มคฺโค  
อวตฺถุโกป  โหติ ฯ  เต  จ  อุปฺปนฺนารมฺมณา  มคฺโค  นวตฺตพฺพา- 
รมฺมโณ ฯ  เต  ปุเรชาตวตฺถุกาว มคฺโค  อวตฺถุโกป ฯ  เต  
ปุเรชาตารมฺมณา มคฺโค อปุเรชาตารมฺมโณ ฯ เต อชฺฌตฺติก- 
วตฺถุกาว  มคฺโค  อวตฺถุโกป  โหติ ฯ  เต  จ  รูปาทิวเสน  พหิทฺธา- 
รมฺมณา(๑)  มคฺโค  นิพฺพานารมฺมโณ ฯ  เต  อนริุทธฺ  วตฺถุ นิสฺสย 
กตฺวา ปวตฺตนโต อสมฺภินฺนวตฺถุกา มคฺโค  อวตฺถุโกป ฯ 
เต  อนิรุทฺธาเนว  รูปาทีนิ  อารพฺภ  ปวตฺตนโต  อสมฺภินฺนา- 
รมฺมณา  มคฺโค  นิพฺพานารมฺมโณ ฯ  เต  นานาวตฺถุกา  มคฺโค 
อวตฺถุโก  วา  เอกวตฺถุโก  วา ฯ  เต นานารมฺมณา มคฺโค 
เอการมฺมโณ ฯ เต อตฺตโน อตฺตโนว  รูปาทิโคจเร  ปวตฺตนโต 
น  อ ฺม ฺสฺส  โคจรวิสย  ปจฺจนุโภนฺติ มคฺโค รูปาทีสุ 
เอกมฺป  โคจร  น  กโรติ ฯ  เต  กิริยามโนธาตุ  ปุเรจาริก 
# ๑. ม. พาหริารมฺมณา ฯ  
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กตฺวา  อุปฺปชฺชนโต น  อสมนฺนาหารา  น  อมนสิการา 
อุปฺปชฺชนฺติ  มคฺโค  นิราวชฺชโนว ฯ  เต  สมฺปฏิจฺฉนฺนาทีหิ 
โวกิณฺณา อุปฺปชฺชนฺติ มคฺคสฺส โวกาโรเยว นตฺถ ิฯ เต 
อ ฺม ฺ ปุพฺพจริมภาเวน  อุปฺปชชฺนฺติ  มคฺคสฺส  เตหิ  สทฺธ ึ
ปุริมปจฺฉิมตาว นตฺถิ เตส อนุปฺปตฺติกาเล ติกฺขวิปสฺสนา- 
สมเย เตส อนุปฺปตฺติเทเส อารุปฺเปป จ อุปฺปชฺชนโต ฯ เต 
สมฺปฏิจฺฉนฺนาทีหิ  อนฺตริตตฺตา  น  อ ฺม ฺสฺส  สมนนฺตรา 
อุปฺปชฺชนฺติ มคฺคสฺส  สมฺปฏิจฺฉนฺนาทีหิ  อนฺตริตภาโวว  นตฺถิ ฯ 
เตส  อ ฺตฺร  อภินิปาตา อาโภคมตฺตมฺป  กิจฺจ  นตฺถิ  มคฺคสฺส 
กิเลสสมุคฺฆาตน กิจฺจนฺติ ฯ ยสฺมา เจตฺถ อยมธิปฺปาโย  (๑)  ตสฺมา 
สกวาที  อิเมหากาเรหิ  ปรวาทึ  มคฺคสฺส อป ฺจวิ ฺาณคติก- 
ภาว  สมฺปฏจฺิฉาเปตฺวา  โน  จ  วต  เน  วตฺตพฺเพ  ป ฺจ- 
วิ ฺาณสมงฺคิสฺส อตฺถิ มคฺคภาวนาติ อาห ฯ 
        สุ ฺต  อารพฺภาติ  ยถา  โลกุตฺตรมคฺโค  สุ ฺต  นิพฺพาน 
อารพฺภ  โลกโิย  สุทฺธสงฺขารปุ ฺช  อารพฺภ  อุปฺปชฺชติ  กินฺเต 
เอว  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ  ปุจฺฉติ ฯ  อิตโร  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป 
จาติ วจนโต ปฏิกฺขิปติ ฯ ทุติย  ปุฏโ  น  นิมิตฺตคฺคาหีติ  
วจนโต ย ตตฺถ อนิมิตฺต ตเทว สุ ฺตนฺติ สนฺธาย 
ปฏิชานาติ ฯ จกฺขุ ฺจ ปฏิจฺจาติ ป ฺหทฺวเยป เอเสว นโย ฯ  
# ๑. ม. อยมฺป อธิปฺปาโย ฯ  
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        จกฺขุวิ ฺาณ  อตีตานาคต  อารพฺภาติ  เอตฺถ  อยมธิปฺปาโย 
มโนวิ ฺาณสมงฺคิสฺส  อตฺถิ  มคฺคภาวนา  มโนวิาณ ฺจ 
อตีตานาคตมฺป  อารพฺภ อุปฺปชฺชติ กนิฺเต เอว จกฺขุ- 
วิ ฺาณมฺปติ ฯ ผสฺส อารพฺภาติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ จกฺขุนา 
รูป  ทิสฺวา  น  นิมิตฺตคฺคาหีติ  เอตฺถ  ชวนกฺขเณ  น  นิมิตฺ- 
ตคฺคาหิตา วุตฺตา น จกฺขุวิ ฺาณกฺขเณ ฯ ตสฺมา โลกิย- 
มตฺตมฺป สนฺธาเยต อสาธกนฺติ ฯ  
        ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺสมคฺคภาวนากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ป ฺจวิ ฺาณากุสลาปติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ป ฺจวิ ฺาณา  กุสลาปติกถา  นาม  โหติ ฯ  สา  
เหฏา วุตฺตนเยเนว อตฺถโต เวทิตพฺพาติ ฯ  
                ป ฺจวิ ฺาณากุสลาปติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ป ฺจวิ ฺาณาสาโภคาติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ป ฺจวิ ฺาณา  สาโภคาติกถา  นาม  โหติ ฯ 
ตตฺถ  อาโภโค  นาม  กุสลากุสลวเสน  โหติ  สตฺถารา  
จ  จกฺขุนา  รปู  ทิสฺวา  นมิิตฺตคฺคาหี  โหติ  น  นิมตฺิตคฺคาหี 
โหตีติอาทิ  วุตฺต ต อโยนิโส คเหตฺวา ป ฺจวิ ฺาณา  
สาโภคาติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกาน  เต  สนฺธาย   
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ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ ปุริมกถา- 
สทิสเมวาติ ฯ  
                ป ฺจวิ ฺาณาสาโภคาติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ทวีฺหิสีเลหิสมนฺนาคโตติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ทฺวีหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโตติกถา  (๑)  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
สีเล  ปติฏาย  นโร  สป ฺโติ  อาทิวจนโต  (๒)  ยสฺมา  โลกเิยน 
สีเลน  สลีวา  โลกุตฺตรมคฺค  ภาเวติ  ตสฺมา  ปุริเมน  จ โลกิเยน 
มคฺคกฺขเณ โลกุตฺตเรน จาติ  ทฺวีหิ สีเลหิ สมนฺนาคโต นาม 
โหตีติ เยส ลทฺธิ เสยฺยถาป มหาสงฺฆิกานเยว เต  สนฺธาย 
มคฺคสมงฺคีติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  
ยทิ โส  เอกกฺขเณ  โลกิยโลกุตฺตเรหิ  ทฺวีหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  
ทฺวีหิ ผสฺสาทีหิป เตน  สมนฺนาคเตน  ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ 
ทฺวีหิ  ผสฺเสหีติอาทิมาห ฯ อิตโร ตถารูป นย  อปสฺสนฺโต 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  โลกิเยน  จ  โลกุตฺตเรน  จาติ  ปเ ฺห  ปุพฺเพ- 
สมาทินฺน ฺจ มคฺคกฺขเณ อุปฺปนฺนสมฺมาวาจาทีนิ จ สนฺธาย 
ปฏิชานาติ ฯ  
        โลกิเย  สีเล  นริุทฺเธติ  ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส  ขณภงฺคนิโรธ 
สนฺธาย ปฏิ ฺา สกวาทิสฺส ฯ  อิตโร  ปุน  (๓)  ต  วีติกฺกม 
# ๑. ม. ทฺวีห ิสีเลหีติกถา ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๖๑/๒๐ ฯ 
# ๓. ม. ปน ฯ  
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วิย สลฺลกฺเขนฺโต ทุสฺสีโลติอาทิมาห ฯ ลทฺธิปติฏาปน  ปนสฺส 
ปุพฺเพ  อภินฺนสีลตเยว  ทเีปติ  น  ทฺวีห ิสมนฺนาคตต ฯ ตสฺมา 
อปฺปติฏ ิตาว ลทฺธีติ ฯ  
                ทวีฺหิสีเลหิสมนฺนาคโตติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สลีอเจตสิกนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สีล  อเจตสิกนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  
สีเล  อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุทฺเธป  สมาทานเหตุโก  สีโลปจโย  นาม  
อตฺถิ  เยน  โส สีลวาเยว  นาม  โหติ  ตสฺมา  สีล  อเจตสิกนฺติ  
เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ ทาน อเจตสิกนฺติ- 
กถาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ ลทฺธิปติฏาปนมฺป อโยนิโส 
คหิตตฺตา อปฺปติฏาปนเมวาติ ฯ  
                สลีอเจตสิกนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        สลีนจิตฺตานุปริวตฺตีติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สีล  น  จิตฺตานุปริวตฺตีติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
น จิตฺตานุปริวตฺตีติ ภาสนฺตรเมว นาม เสส ปุริมกถา- 
สทิสเมวาติ ฯ  
                สลีนจิตฺตานุปริวตฺตีติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        สมาทานเหตุกกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สมาทานเหตุกกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
อารามโรปาติกถาย  (๑)  อตฺถ  อโยนโิส  คเหตฺวา  สทา  ปุ ฺ  
ปวฑฺฒตีติ  วจนโต  สมาทานเหตุก  สีล  วฑฺฒตีติ  เยส  
ลทฺธิ  เสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกาน ฺเว  เต สนฺธาย  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส จิตฺตวิปฺปยุตฺต สีโลปจย สนฺธาย ปฏิ ฺา 
ปรวาทิสฺส ฯ เสส ปุริมกถาสทิสเมวาติ ฯ  
                สมาทานเหตุกกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                วิ ฺตฺติสีลนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  วิ ฺตฺติ  สีลนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
กายวิ ฺตฺติ กายกมฺม  วจีวิ ฺตฺติ  วจีกมฺมนฺติ  คหิตตฺตา 
วิ ฺตฺติ สีลนฺติ เยส ลทฺธ ิเสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกาน ฺเจว 
# ๑. ม. ...คาถาย ฯ  
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สมิติยาน ฺจ  เต  สนฺธาย  วิ ฺตฺตีติ  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ฯ 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยสฺมา  สลี  นาม  วิรติ  น 
รูปธมฺโม ตสฺมา  เตนตฺเถน  โจเทตุ  ปาณาติปาตา  เวรมณีติ- 
อาทิมาห ฯ อภิวาทน  สีลนฺติ(๑)อาทิ  ยถารูป  วิ ฺตฺตึ  โส 
สีลนฺติ  ป ฺตฺติ (๒) ต อุทฺธริตฺวา ทสฺเสตุ วุตฺต ฯ ยสฺมา 
ปน  สา  วิรติ  น  โหติ  ตสฺมา  ปุน  ปาณาติปาตา 
เวรมณีติอาทิมาห ฯ  ลทฺธ ิปนสฺส ฉเลน ปติฏ ิตตฺตา 
อปฺปติฏ ิตาเยวาติ ฯ  
                วิ ฺตฺติสีลนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อวิ ฺตฺติทุสฺสีลฺยนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อวิ ฺตฺติ  ทุสฺสีลฺยนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
จิตฺตวิปฺปยุตฺต  อปุ ฺ ูปจย ฺเจว  อาณตฺติยา  จ  ปาณาติปาตาทีสุ  
องฺคปาริปูรึ สนฺธาย  อวิ ฺตฺติ ทุสฺสีลฺยนฺติ เยส ลทฺธิ 
เสยฺยถาป มหาสงฺฆิกาน เต สนฺธาย ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ อถ น สเจ สา ทุสฺสีลฺย ปาณาติ- 
ปาตาทีสุ อ ฺตรา  สิยาติ  โจเทตุ  ปาณาติปาโตตฺยาทิมาห ฯ 
ปาปกมฺม  สมาทิยิตฺวาติ  อสุกนฺนาม  ฆาเตสฺสามิ  อสุก  ภณฺฑ  
อวหริสฺสามีติ  เอว  ปาปสมาทาน กตฺวา ฯ อุโภ  วฑฺฒนฺตีติ 
# ๑. ม. อภิวาทน สีลนฺติ ฯ  ๒. ม. ม ฺติ ฯ  
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ปุฏโ  ทานกฺขเณ ปาปสฺส อนุปฺปตฺตึ สนฺธาย ปฏิกขิฺปติ ฯ 
ทุติย ปุฏโ  จิตฺตวิปฺปยุตฺต  ปาปูปจย  สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ 
เสสเมตฺถ ปริโภคมยกถาย วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺพ ฯ   ลทฺธ-ิ 
ปติฏาปนมฺปสฺส  ปาปสมาทินฺนปุพฺพภาคเมว สาเธติ น 
อวิ ฺตฺติยา ทุสฺสีลภาวนฺติ ฯ  
                อวิ ฺตฺติทุสฺสีลฺยนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                        ทสโม วคฺโค นิฏ ิโต ฯ  
                        ทุติโย ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ  
 
                        ติสฺโสปอนุสยกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อนุสยา  อพฺยากตา  อเหตุกา  จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ  
ติสฺโสป  อนสุยกถา  นาม  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  ปถุุชชฺโน 
กุสลาพฺยากเต  จิตฺเต วตฺตมาเน  สานุสโยติ  วตฺตพฺโพ  โย 
จสฺส  ตสฺมึ  ขเณ  เหตุ น เตน เหตุนา  อนุสยา 
สเหตุกา  น  เตน  จิตเตน สมฺปยุตฺตา ตสฺมา เต อพฺยากตา 
อเหตุกา  จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกา- 
น ฺเจว  สมิติยาน ฺจ  เต สนฺธาย  ตีสปุ  กถาสุ  ปจฺุฉา 
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสส  เหฏา วุตฺตนยตฺตา 
ปาลิมคฺเคเนว สกฺกา ชานตุินฺติ ตสฺมา น วิตฺถาริตนฺติ ฯ  
                ติสฺโสปอนุสยกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        าณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  าณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  มคฺคาเณน  
อ ฺาเณ  วิคเตป  ปุน  จกฺขุวิ ฺาณาทิวเสน  าณวิปฺปยุตฺต- 
จิตฺเต  วตฺตมาเน ยสฺมา  ต  มคฺคจิตฺต  นปฺปวตฺตติ  ตสฺมา  น 
วตฺตพฺพ  าณีติ  เยส  ลทธฺิ เสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกาน  เต 
สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ อถ  น 
ยทิ  อ ฺาเณ  วิคเต  าณีติ  ป ฺตฺติ  น  สิยา  ราคาทีสุ  
วิคเตสุ วีตราคาทิป ฺตฺติป  น  สิยาติ  ปุคฺคลป ฺตฺติย 
อโกวิโทสีติ  โจเทตุ  ราเค วิคเตติอาทิมาห ฯ  อิตโร  เตสุ  วิคเตสุ 
สราคาทิภาเว ยุตฺตึ อปสฺสนฺโต ปฏิกขิฺปติ ฯ ปริโยสาเน  ยสฺมา 
าณปฏิลาเภน  โส  าณีติ  วตฺตพฺพต  อรหติ  ตสฺมา  น 
เหวนฺติ ปฏิกฺเขโป สกวาทิสฺสาติ ฯ  
                าณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                าณจิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  าณ  จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
ยสฺมา  อรหา  จกฺขุวิ ฺาณาทิสมงฺคี  ปฏิลทฺธ  มคฺคาณ  สนฺธาย 
าณีติ วุจฺจติ  น  จสฺส  ต เตน จิตฺเตน สมฺปยุตฺต ตสฺมา 
าณ จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  ปุพฺพเสลิยาน 
เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  อถ  
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น  ยท ิ เต  าณ จิตฺตวิปฺปยุตฺต จิตฺตวิปฺปยุตฺเตสุ รูปาทีสุ 
อ ฺตร  สิยาติ  โจเทตุ  รปูนฺติอาทิมาห  อิตโร  ปฏิกฺขิปติ ฯ 
เสส  เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ  ปรโิยสาเน  ปน  ป ฺวาติ  ปุฏโ 
ปฏิลาภวเสน  ตป ฺตฺตึ (๑)  อิจฺฉติ ตสฺมา ปฏิชานาตีติ ฯ  
                าณจิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อิททุกฺขนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อิท  ทุกฺขนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  
โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  โยคาวจโร  อิท  ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสติ 
เอวมสฺส  อิท ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสโต  จ  อิท  ทุกฺขนฺติ  าณ  
ปวตฺตตีติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  มคฺคกฺขเณ  ตถา  วาจาภาสน ฺจ  าณปฺปวตฺติ ฺจ 
สนฺธาย  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ยสฺมา  ปน  โส  เสสสจฺจ- 
ปฏิสยุตฺต วาจ  ปุถชุชฺโนว  ภาสติ  น  จ  ตสฺส  ตถา  
าณ  ปวตฺตตีติ  (๒)  อิจฺฉติ ตสฺมา สมุทยาทิปเ ฺหสุ  ปฏกิฺขิปติ ฯ 
รูป อนิจฺจนฺติอาทิ ทุกฺขปริยายทสฺสนวเสน วุตฺต อิตโร  ปน  
สกสมเย  ตาทิส  โวหาร  อปสฺสนฺโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  อีติ  (๓)  จ 
ทนฺติ จาติอาทิ  ยท ิ ตสฺส  ทุกฺเข  าณ  ปวตฺตติ  อีการทการ- 
ทุการ  ขกาเรสุ  ปฏิปาฏิยา  จตูหิ  าเณหิ  ปวตฺตตีติ  (๔)  ทสฺเสตุ  
# ๑. ม. ปวตฺตึ ฯ  ๒. ม. าณปฺปวตฺตีติ ฯ 
# ๓. ม. อิติ ฯ  ๔. ม. ปวตฺติตพฺพนฺติ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 355 

        *เลมที่ 48  อิทฺธิพลกถาวณฺณนา หนา  355 
 
 
วุตฺต ฯ  อิตโร  ปน  ตถา  น อิจฺฉติ ตสฺมา ปฏิกฺขิปตีติ ฯ (๑)  
                อิททุกฺขนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อิทฺธิพลกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อิทฺธิพลกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  อิทธฺิปาทภาวนา- 
นิสสสฺส  อตฺถ  อโยนิโส  คเหตฺวา  อิทฺธิพเลน  สมนฺนาคโต  กปฺป  
ติฏเยฺยาติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกาน  เต  สนฺธาย 
อิทฺธิพเลน สมนฺนาคโต  กปฺป  ติฏเยยฺาติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ 
ตตฺถ  กปโฺป  นาม  มหากปฺโป  กปฺเปกเทโส  อายกุปฺโปติ 
ติวิโธ ฯ  จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  กปฺปสฺส อสงฺเขยฺยานีติ  (๒)  เอตฺถ 
หิ  มหากปฺโปว  กปฺโปติ  วุตฺโต ฯ  พฺรหฺมกายิกาน เทวาน 
กปฺโป  อายุปฺปมาณนฺติ  (๓)  เอตฺถ  กปฺเปกเทโส ฯ กปฺป นิรยมฺหิ 
ปจฺจติ กปฺป  สคฺคมฺหิ  โมทตีติ  (๔)  เอตฺถ  อายุกปโฺป อายุกปฺปน 
อายุวิธาน กมฺมสฺส วิปากวเสน  วา  วสฺสคณนาย  วา  อายุ- 
ปริจฺเฉโทติ  อตฺโถ ฯ  เตสุ  มหากปฺป  สนฺธาย ปุจฺฉติ อิตโร 
ปฏิชานาติ ฯ  
        อถ  น  สกวาที  สเจ  เต  อิทฺธิพเลน  สมนฺนาคโต 
โย  จิร  ชีวติ  โส  วสฺสสต  อปฺป  วา ภิยฺโยติ (๕) เอว ปริจฺฉินฺนา 
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. องฺ. จตุกกฺ. ๒๑/๑๕๖/๑๙๐ ฯ 
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๒๓/๑๖๙ ฯ  ๔. วิ. จุล. ๗/๔๐๗-๔๑๐/๒๐๘ ฯ 
# ๕. ส. น.ิ ๑๖/๔๖๐/๒๒๗ ฯ  
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อายุกปฺปา อุทฺธ มหากปฺป วา  มหากปฺเปกเทส  วา  ชีเวยฺย 
อิทฺธิมยิเกนสฺส  อายุนา  ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ อิทฺธิมยิโก  โส 
อายูติอาทิมาห ฯ  อิตโร  ชีวิตินฺทฺริย นาม อิทฺธิมยิก นตฺถ ิ
กมฺมสมุฏานเมวาติ  วุตฺตตฺตา  ปฏิกฺขิปติ ฯ  โก  ปเนตฺถ  อิทธฺิ- 
มโต วิเสโส นนุ อนิทฺธิมาป  อายุกปฺป  ติฏเยฺยาติ ฯ 
อย  วิเสโส อิทฺธิมา  หิ  ยาวตายุก ชีวิตสฺส  ปวตฺติยา  
อนฺตรายกเร  ธมฺเม  อิทฺธพิเลน  ปฏิพาหิตฺวา  อนฺตรา อกาล- 
มรณ  นิวาเรตุ  สกฺโกติ  อนิทฺธิมโต  เอต  พล  นตฺถีติ ฯ  (๑)  อยเมเตส 
วิเสโส ฯ  
        อตีต  อนาคตนฺติ  อิท  อวิเสเสน  กปฺป  ติฏเยฺยาติ  
ปฏิ ฺาตตฺตา โจเทติ ฯ  เทฺว  กปฺเปติอาทิ  ยทิ อิทธฺิมา 
ชีวิตปริจฺเฉท อติกฺกมิตุ สกฺโกติ น เกวล  เอก  อเนเกป  
กปฺเป  ติฏเยฺยาติ  โจทนตฺถ  วุตฺต ฯ  อุปฺปนฺโน ผสฺโสติอาทิ  
น  สพฺพ  อิทฺธิยา  ลพฺภติ  อิทฺธิยา  อวิสโยป  อตฺถีติ  ทสฺเสตุ 
วุตฺต ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                อิทฺธิพลกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. นตฺถิ ฯ  
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                        สมาธิกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สมาธิกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  เอกจิตฺตกฺขเณ  
อุปฺปนฺนาป  เอกคฺคตา  สมาธานฏเน  สมาธีติ  อคฺคเหตฺวา 
สตฺต  รตฺตินฺทิวานิ เอกนฺตสุข  ปฏิสเวที  วิหริตุนฺติอาทิ  วจน  (๑) 
นิสฺสาย จิตฺตสนฺตติ สมาธีติ ลทฺธิ  เสยฺยถาป  สพฺพตฺถิก- 
วาทาน ฺเจว  อุตฺตราปถกาน ฺจ  เต  สนฺธาย  จิตฺตสนฺตตีติ  
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยทิ 
จิตฺตสนฺตติ สมาธิ  จิตฺตสนฺตติ  นาม  อตีตาป  อตฺถิ  อนาคตาป 
อตฺถิ ฯ  น  หิ  เอก ปจฺจุปฺปนฺนจิตฺตเมว  จิตฺตสนฺตติ  นาม 
โหติ  กินฺเต  สพฺพาป  สา  สมาธีติ โจเทตุ อตีตาติอาทิมาห 
อิตโร ตถา อนิจฺฉนฺโต ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        นน ุ อตีต  นิรุทฺธนฺติอาทิ จิตฺตสนฺตติย ปจฺจุปฺปนฺนเมว 
จิตฺต กิจฺจกร อตีตานาคต  นิรุทฺธตฺตา  อนุปฺปนฺนตฺตา  จ  
นตฺถิ  กถ  ต  สมาธิ  นาม โหตีติ ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ 
เอกจิตฺตกฺขณิโกติ  ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส ฯ  ตโต  ยา  สกสมเย 
สมาธึ  ภิกฺขเว  ภาเวถาติอาทีสุ  ปจฺจุปฺปนฺนกุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา 
เอกคฺคตา สมาธีติ  วุตฺตา  ต  สนฺธาย  ปฏิ ฺา  สก- 
วาทิสฺส ฯ  จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคีติอาทิ เอกจิตฺตกฺขณิโกติ  วจน- 
มตฺต  คเหตฺวา  ฉเลน  วุตฺต  เตเนว  สกวาทินา  ปฏิกฺขิตฺต ฯ 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๒๒๐/๑๘๘ ฯ  
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นนุ  วุตฺต  ภควตาติ  สุตฺต ปุริมปจฺฉิมวเสน วตฺตมานสฺส สมาธิสฺส 
อพฺโพกิณฺณต สาเธติ น สนฺตติยา สมาธิภาว ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                สมาธิกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ธมฺมฏ ิตตากถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ธมฺมฏ ิตตากถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ   ิตา  ว 
สา  ธาตูติ  วจน  นิสฺสาย  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสงฺขาตา  ธมฺมฏ ิตตา 
นาม  เอกา  อตฺถิ  สา  จ  ปรินิปฺผนฺนาติ  เยส  ลทฺธิ  
เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยท ิ ปรินปิฺผนฺนาน  อวิชฺชาทีน 
อ ฺา  ธมฺมฏ ิตตา  นาม  ปรินิปฺผนฺนา  อตฺถิ  ตายป  จ  
เต  ธมฺมฏ ิตตาย อ ฺา   ิตตา  ปรินิปฺผนฺนา  อาปชฺชตีติ 
โจเทตุ  ตาย   ิตตาติอาทิมาห  ปรวาที เอวรูปาย  ลทฺธิยา  
อภาเวน  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทุติย  ปฏุโ  อนนฺตรปจฺจยต ฺเจว 
อ ฺม ฺปจฺจยต ฺจ   สนฺธาย   ปฏิชานาติ ฯ  เสส  เหฏา 
วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                ธมฺมฏ ิตตากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                อนิจฺจตากถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อนิจฺจตากถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  อนิจฺจาน 
รูปาทีน  อนจฺิจตาป  รูปาทโย  วิย  ปรนิิปฺผนฺนาติ  เยส  ลทฺธิ  
เสยฺยถาป  อนฺธกาน เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยท ิ เต  รปูาทโย  วิย อนิจฺจตา 
ปรินิปฺผนฺนา ตสฺสาป อ ฺาย ปรินิปฺผนฺนาย อนิจฺจตาย  
ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ  ตาย  อนิจฺจตายาติ  อาห(๑) ฯ อิตโร ทฺวินฺน 
อนิจฺจตาน(๒) เอกโต อภาเวน  ปฏิกฺขิปตฺวา  ปุน  ยสฺมา  สา 
อนิจฺจตา  นิจฺจา  น  โหติ  เตเนว  อนิจฺเจน  สทฺธึ  อนฺตรธายติ  
ตสฺมา  ปฏิชานาติ ฯ  อถสฺส  สกวาที  เลโสกาส  อทตฺวา  ยา 
เตน  ทุติยา  อนิจฺจตา  ปฏิ ฺาตา  ตายป  ตโต  ปรายปติ  
ปรมฺปรวเสน  อนุปจฺเฉทโทส  อาโรเปนฺโต  ตาย  ตาเยวาติ- 
อาทิมาห ฯ  ชรา  ปรินิปผฺนฺนาติอาทิ  ยสฺมา  อุปฺปนฺนสฺส  ชรา- 
มรณโต  อ ฺา  อนิจฺจตา  นาม นตฺถ ิ ตสฺมา  อนิจฺจตา- 
วิภาคานุยุ ฺชนวเสน  วุตฺต ฯ ตตฺรป ปรวาทิโน ปุรมินเยเนว 
ปฏิ ฺา จ ปฏิกฺเขโป จ เวทิตพฺพา ฯ (๓)  
        รูป  ปรนิิปฺผนฺนนฺติอาทิ  เยส  สา  อนิจฺจตา  เตหิ  
สทฺธึ สสนฺทนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ยถา  ปรินิปฺผนฺนาน  
รูปาทีน  อนจฺิจตาชรามรณานิ อตฺถิ  เอว  ปรินิปฺผนฺนาน 
# ๑. ม. อาทมิาห ฯ  ๒. ม. อนิจฺจตาย ฯ  ๓. ม. เวทิตพฺโพ ฯ  
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อนิจฺจตาทีน  ตานิ  นตฺถีติ  ม ฺมาโน  เอกนฺเตน ปฏิก-ฺ 
ขิปติเยวาติ ฯ  
                อนิจฺจตากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                เอกาทสโม วคฺโค สมตฺโต ฯ  
 
                สวโรกมฺมนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สวโร  กมฺมนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  จกฺขุนา  
รูป  ทิสฺวา  นิมิตฺตคฺคาหี  โหติ  น  นิมตฺิตคฺคาหี  โหตีติ  สุตฺต  
นิสฺสาย สวโรป  อสวโรป  กมฺมนฺติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป 
มหาสงฺฆิกาน  เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  
        อถ  น  ยา  สกสมเย  เจตนา  กมฺมนฺติ วุตฺตา ยถา 
สา กายวจีมโนทฺวาเรสุ  ปวตฺตมานา  กายกมฺมาทินาม  ลภติ 
ตถา  ยทิ  เต  สวโร  กมฺม  โสป  จกฺขุนฺทฺริยาทีสุ  ปวตฺตมาโน 
จกฺขุกมฺมาทินาม ลเภยฺยาติ โจเทตุ จกฺขุนฺทฺริยสวโร  จกฺขุ- 
กมฺมนฺติอาทิมาห ฯ  อิตโร  ตาทิส  สตฺุตปท อปสฺสนฺโต จตูสุ 
ทฺวาเรสุ ปฏิกฺขิปตฺวา  ป ฺจเม  กายทฺวาเร  ปสาทกาย  สนฺธาย 
ปฏิกฺขิปติ  วิ ฺตฺติกาย สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ  โส  ห ิ
ปสาทกายมฺป  วิ ฺตฺติกายมฺป  กายินฺทฺริยนฺเตฺวว อิจฺฉติ ฯ 
มโนทฺวาเร  วิปากทฺวาร  สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ  กมฺมทฺวาร   
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สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ  อสวเรป  เอเสว  นโย ฯ  จกฺขุนา  รูป  
ทิสฺวาติ  สุตฺต  เตสุ ทฺวาเรสุ สวราสวรเมว ทีเปติ น ตสฺส 
กมฺมภาว ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                สวโรกมฺมนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        กมฺมกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กมฺมกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  นาห  ภิกฺขเว  
ส ฺเจตนิกาน  กมฺมานนฺติ  (๑)  สุตฺตปท  นิสฺสาย สพฺพ กมฺม 
สวิปากนฺติ เยส ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกาน เตส เจตนาห 
ภิกฺขเว กมฺม วทามีติ (๒) สตฺถารา อวิเสเสน  เจตนา  กมฺมนฺติ 
วุตฺตา  สาป (๓) กุสลากุสลาว สวิปากา อพฺยากตา  อวิปากาติ 
อิม  วิภาค  ทสฺเสตุ  สพฺพ  กมฺมนฺติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  
ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  ปุน  สพฺพา  เจตนาติ  ปเ ฺหสุ  อพฺยากต 
สนฺธาย ปฏิกเฺขโป กุสลากุสเล สนฺธาย   ปฏิ ฺา  เวทิตพฺพา ฯ 
วิปากาพฺยากตาติอาทิ  สวิปากาวิปากเจตน  สรูเปน  ทสฺเสตุ  
วุตฺต ฯ  เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ นาห ภิกฺขเวติ  สุตฺต สติ 
ปจฺจเย ทิฏธมฺมาทีสุ วิปากปฏิสเวทน สนฺธาย วุตฺต ตสฺมา 
อสาธกนฺติ ฯ  
                กมฺมกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๔๙/๓๑๓ ฯ 
# ๒. องฺ. ฉกกฺ. ๒๒/๓๓๔/๔๖๔ ฯ ๓. ม.  สา จ ฯ  
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                        สทฺโทวิปาโกติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สทฺโท  วิปาโกติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  โส 
ตสฺส  กมฺมสสฺ  กตตฺตา อุปจิตตฺตา อุสฺสนฺนตฺตา วิปุลตฺตา 
พฺรหฺมสฺสโร โหตีติอาทีนิ (๑) อโยนโิส  คเหตฺวา  สทฺโท  วิปาโกติ 
เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกาน เตส กมฺมสมุฏานา 
อรูปธมฺมา(๒)  วิปากาติ  นาม  ลภนฺติ  รูปธมฺเมสุ  ปนาย  โวหาโร 
นตฺถีติ  ทสฺเสตุ  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ 
สุขเวทนีโยติอาทิ วิปาโก นาม  เอวรูโป  โหตีติ  ทสฺสนตฺถ  
วุตฺต ฯ  โส  ตสฺส  กมฺมสสฺาติ  สุตฺต ลกฺขณปฏิลาภทสฺสนตฺถ 
วุตฺต ฯ มหาปุริโส ห ิปุรมิกมฺมสฺส (๓) กตตฺตา สุจิปริวาโรป 
โหติ น จ ปรวิาโร วิปาโก ตสฺมา อสาธกเมตนฺติ ฯ  
                สทฺโทวิปาโกติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สฬายตนกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สฬายตนกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสมฺา 
สฬายตน  กมฺมสฺส  กตตฺตา  อุปฺปนฺน ตสฺมา วิปาโกติ เยส 
ลทฺธิ เสยฺยถาป มหาสงฺฆิกาน เต  สนธฺาย  จกฺขฺวายตน(๔)  
วิปาโกติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสส เหฏา 
วุตฺตนยเมว ฯ  สฬายตน  วิปาโกติ  เอตฺถ  มนายตน  สิยา วิปาโก 
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๖๖/๑๘๘ ฯ ๒. ม. อรูปธมฺมาว ฯ 
# ๓. ม. กมฺมสฺส ฯ  ๔. ม. จกฺขายตน ฯ  
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เสสานิ  เกวล กมฺมสมุฏานานิ น จ (๑) วิปาโก ฯ ตสฺมา 
อสาธกเมตนฺติ ฯ  
                สฬายตนกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สตฺตกฺขตฺตุปรมกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สตฺตกฺขตฺตุปรมกถา  นาม  โหติ  ตตฺถ  ยสฺมา  
สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ  วุตฺต  ตสฺมา สตฺตกฺขตฺตุปรโม ปุคฺคโล  สตฺตกฺ- 
ขตฺตุปรมตาย นิยโตติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อุตฺตราปถกาน 
เตส เปตฺวา อริยมคฺค อ ฺโ ตสฺส  นยิโม  นตฺถิ  เยน 
โส  สตฺตกฺขตฺตุปรมตาย  นิยโต  ภเวยยฺาติ อิม วิภาค ทสฺเสตุ 
ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  
        มาตา  ชีวิตาติอาทีสุ  อยมธิปฺปาโย  เทฺว  นยิามา 
สมฺมตฺตนิยาโม  จ  มิจฺฉตฺตนิยาโม จ ฯ สมฺมตฺตนิยาโม อริยมคฺโค 
โส อวินิปาตธมฺมต ฺเจว ผลุปฺปตฺติ ฺจ นิยเมติ ฯ  มจฺิฉตฺต- 
นิยาโม  อนนฺตริยกมฺม  ต อนนฺตรา นิรยูปปตฺตึ นิยเมติ ฯ 
ตตฺถ สตฺตกฺขตฺตุปรโม  โสตาปตฺติมคฺเคน  อวินิปาตธมฺมตาย 
จ  ผลุปฺปตฺติยา  จ นิยมิโต เสสมคฺคนิยาโม  ปนสสฺ  นตฺถ ิ
อนธิคตตฺตา  อนนฺตริยมปฺ  กาตุ  โส  อภพฺโพ  ตฺว  ปนสฺส 
นิยาม อิจฺฉสิ เตน ต วทามิ (๒) กินฺเต โส อิมินา 
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. วทาเม ฯ  
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มิจฺฉตฺตนิยาเมน นิยมิโตติ ฯ  
        อภพฺโพ  อนฺตราติ  ปเ ฺหสุ อนนฺตริยาภาว สนฺธาย 
ปฏิกฺขิปติ สตฺตกฺขตฺตุปรม สนฺธาย  ปฏิชานาติ ฯ  อตฺถิ  โส 
นิยาโมติ  ปเ ฺหสุ  (๑)  สตฺตกฺขตฺตุปรมตาย  นิยาม  อปสฺสนฺโต 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  อตฺถิ  เต  สติปฏานาติอาทิ  นิยามสงฺขาเต 
มคฺคธมฺเม  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  ตสฺส  ปน  ปุน  ปมมคฺคานุปฺปตฺติโต 
เตป  นตฺถิ ตสฺมา  ปฏิกฺขิปติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ 
นนุ โส สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ เอตฺถ ภควา อย  ปุคฺคโล 
เอตฺตเก ภเว สนฺธาวิตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสติ อย เอตฺตเกติ 
อตฺตโน าณพเลน  พฺยากโรติ  น  ภวนิยาม  นาม  กิ ฺจิ 
เตน  สตฺตกฺขตฺตุปรโม  โกลโกโล เอกพีชีติ (๒) วุตฺต ตสฺมา 
อสาธกเมตนฺติ ฯ  
                สตฺตกฺขตฺตุปรมกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        โกลโกลเอกพีชิกถาวณฺณนา (๓) อิมินาว อุปาเยน 
เวทิตพฺพา ฯ  
# ๑. ม. ป ฺเห ฯ  ๒. ม. เอกพีซี วาติ ฯ 
# ๓. ม. โกลโกลเอกพีชิกถาโยป ฯ  
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                        ชีวิตาโวโรปนกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ชีวิตาโวโรปนกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  
โทสสมฺปยุตฺตจิตฺเตน(๑)  ปาณาติปาโต  โหติ  โทโส  จ  ทิฏ ิ- 
สมฺปนฺนสฺส  อปฺปหีโน ตสฺมา  ทิฏ ิสมฺปนฺโน  ส ฺจิจฺจ  ปาณ 
ชีวิตา  โวโรเปยฺยาติ  เยส  ลทฺธ ิเสยฺยถาป  ปุพฺพเสลิยาน  (๒)  เต 
สนฺธาย  ทิฏ ิสมฺปนฺโนติ  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  
อิตรสฺส ฯ  ส ฺจิจฺจ  มาตรนฺติอาทิปเ ฺหสุ  ปน  อฏานเมต 
อนวกาโสติ สุตฺตภเยน  ปฏิกฺขิปติ ฯ  สตฺถริ  อคารโวติอาทิ 
สตฺถาราทีสุ สคารวสฺส สิกฺขาปท (๓) วีติกฺกมาภาวทสฺสนตฺถ 
วุตฺต ฯ  อิตโร  ปน  อกุสลวเสน  ตสสฺ  อคารโว  นาม  นตฺถีติ 
ปฏิกฺขิปตฺวา  สคารวภาว ฺจ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ปุน  อคารโวติ 
ปุฏโ เตสุ เตสุ  กิจฺเจสุ  ปสุตตาย  วิกฺขิตฺตาน  อสติยา  
อมนสิกาเรน  เจติเย  อภิวาทนปทกฺขิณกรณาภาว  สนฺธาย  
ปฏิชานาติ ฯ  ปุน  โอทเหยฺยาติอาทินา  (๔)  นเยน ปุฏโ  ตาทิสาย 
กิริยาย ส ฺจิจฺจ อกรณโต ปฏิกฺขิปติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถ- 
เมวาติ ฯ  
                ชีวิตาโวโรปนกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. โทสสมฺปยุตฺเตน จิตฺเตน ฯ  ๒. ม. ปุพฺพเสลิยาปรเสลิยาน ฯ 
# ๓. ม. สิกฺขาปทสฺส ฯ  ๔. ม.โอหเทยฺยาติ ฯ  
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                        ทุคฺคติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ทุคฺคติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เย  ทคฺุคติ ฺจ  
ทุคฺคติสตฺตาน  รูปาทิอารมฺมณ  ตณฺห ฺจาติ  อุภยมฺป ทุคฺคตีติ 
คเหตฺวา ปุน ตถา อวิภชิตฺวา  อวิเสเสเนว  ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส 
ปหีนา  ทุคฺคตีติ  วทนฺติ เสยฺยถาป อุตฺตราปถกาน  (๑)  เต  สนฺธาย 
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ อาปายิเก  รูเป  
รชฺเชยฺยาติอาทิ  ปรวาทิโน  ลทฺธิยา  ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส  ทุคฺคติ 
อปฺปหีนา ตสฺสา  (๒) วเสน โจเทตุ วุตฺต ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตา- 
นตฺถเมว ฯ นริย อุปปชฺเชยฺยาติอาทิ ทุคฺคติปหานเมว  ทุคฺคติ- 
คามินิตณฺหาปหาน  วา  ทเีปติ  น  ทุคฺคติสตฺตาน รูปาทิ- 
อารมฺมณาย ตณฺหาย ปหาน ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                ทคฺุคติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        สตฺตมภวิกกถาวณฺณนายป (๓) เอเสว นโยติ ฯ  
                ทวฺาทสโม วคฺโค สมตฺโต ฯ  
# ๑. ม. อุตฺตราปถกา ฯ  ๒. ม. ตสฺส ฯ ๓. ม. สตฺตมภวิกกถายป ฯ  
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                กปฺปฏกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กปฺปฏกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  สงฺฆ 
สมคฺค  เภตฺวาน  กปฺป  นริยมฺหิ  ปจฺจตีติ  สกลมฺป กปฺป 
สงฺฆเภทโก นิรเย ติฏตีติ ลทฺธิ  เสยฺยถาป  ราชคิริกาน  เต  
สนฺธาย  กปปฺฏโติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ 
พุทฺโธ  จ  โลเกติ  อิท  วินา  พุทฺธุปฺปาเทน  สงฺฆเภทสฺส 
อภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  กปฺโป  จ  สณฺาติ  สงฺโฆ  จ  ภิชฺชตีติ- 
อาทิ  ยทิ  โส สกลกปฺป  ติฏติ  สณฺหนโต  ปฏาย  ต  
กมฺม  กตฺวา  ตตฺถ  อุปฺปชชฺิตฺวา ติฏเยฺยาติ  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ 
อตีตนฺติอาทิ เหฏา วุตฺตาธิปฺปายเมว ฯ กปฺปฏโ อิทฺธิมาติ  
ปเ ฺห  ภาวนามย  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ  ปรสมเย  ปนสฺส ชาติมย 
อิทฺธึ อิจฺฉนฺติ  ต  สนฺธาย  ปฏิชานาติ ฯ  ฉนฺทิทฺธิปาโทติ- 
อาทิ  ชาติมยาย  อิทฺธิยา อิทฺธิมาติ  ลทธฺิมตฺตเมต  กินฺเตน 
ยทิ  ปนสฺส  อิทฺธิ อตฺถิ อิเม (๑) เตน (๑) อิทฺธิปาทา  ภาวิตา 
ภเวยฺยุนฺติ  โจทนตฺถ  วุตฺต ฯ  อาปายิโก เนรยิโกติ สุตฺต ย  
โส  เอก  กปปฺ  อสีติภาเค  กตฺวา  ตโต  เอกภาคมตฺต  กาล 
ติฏเยฺย  ต อายุกปฺป สนฺธาย วุตฺต ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                กปฺปฏกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อิมินา นเยน ฯ  
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                        กุสลปฏลิาภกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กุสลจิตฺตปฺปฏิลาภกถา(๑)  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
กปฺปฏโ  สกสมเย  กามาวจรกุสลเมว  ปฏลิภติ ฯ  เยน  ปน  ต 
อุปปตฺตึ  ปฏพิาเหยฺย  ต  มหคฺคต  โลกุตฺตร  วา  น  ปฏิลภติ ฯ 
เยส  ปน  อิม  วิภาค  อกตฺวา อวิเสเสเนว โส  กุสลจิตฺต  
น  ปฏิลภตีติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อุตฺตราปถกาน  เตส วิภาค- 
ทสฺสเนน  ต  ลทฺธ ึ ภินฺทตุิ  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                กสุลปฏลิาภกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        อนนฺตราปยุตฺตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อนนฺตราปยุตฺตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
อนนฺตราปยุตฺโต  นาม  เยน  ขนฺธเภทโต  อนนฺตรา  วิปากทายก 
มาตุฆาตาทิอนนฺตริยกมฺม  อาณตฺต ฯ  ตตฺถ  ยสฺส  นิยตาย 
อาณตฺติยา  อาณตฺโต  ต  กมฺม  กริสฺสติ  โส อตฺถสาธิกาย 
เจตนาย  อุปฺปาทิตตฺตา  มิจฺฉตฺตนิยโต  โหติ  อภพฺโพ สมฺมตฺต- 
นิยาม โอกฺกมิตุ ฯ  ยสฺส  อนิยตาย  อาณตฺติยา  อาณตฺโต 
ต  กมฺม  กรสิฺสติ  โส อตฺถสาธิกาย  เจตนาย  อนุปฺปาทิตตฺตา 
น  มิจฺฉตฺตนิยโต  ภพฺโพ  สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมิตุนติฺ  อิท 
สกสมเย  สนฺนิฏาน ฯ  เยส  ปน  อนิยตายป  อาณตฺติยา 
# ๑. ม. กสุลปฏิลาภกถา ฯ  
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อภพฺโพเยว  สมฺมตฺตนิยาม  โอกกฺมิตุนฺติ  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป 
อุตฺตราปถกาน เตส ต  ลทธฺึ  ภินฺทิตุ  สกวาที  ปุพฺพปกฺข 
ทตฺวา  อนนฺตราปยุตฺโตติ  ปรวาทินา อตฺตาน  ปุจฺฉาเปติ ฯ 
เตเนตฺถ  ปมปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส  อตฺถสาธิกเจตนาย  อภาว  
สนฺธาย  ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส ฯ  ตโต  ปรวาที  มาตุฆาตาทิ- 
กมฺมสฺส  อาณตฺตตฺตาว  โส  มิจฺฉตฺตนิยโตติ  ม ฺติ ตสฺมา 
มิจฺฉตฺตนิยาม ฺจาติ ป ฺห ปุจฺฉติ ฯ สกวาที ปน  เอกสฺส  
ปุคฺคลสฺส  ทวิฺนฺน  นิยามาน  อโนกกฺนติฺมตฺตเมว  สนฺธาย  น 
เหวนฺติ ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        นน ุ ต  กมฺมนฺติ  มาตุฆาตาทิก  กมฺม(๑) ฯ  ตตฺถ  
อนิยตาณตฺตึ  สนฺธาย อามนฺตาติ  ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส ฯ 
อนิยตมฺป  ห ิ อาณตฺตึ  ปโยเชตฺวา   ิตสฺส อนนุจฺฉวิก  มยา  
กตนฺติ กุกฺกุจฺจ อุปฺปชฺชเตว วิปฺปฏิสาโร ชายเตว ฯ ห ฺจีติ- 
อาทิ กุกฺกุจฺจุปฺปตฺติมตฺต คเหตฺวา ปรวาทินา ลทฺธิปติฏา- 
ปนตฺถ วุตฺต ฯ  
        อิทานิ  ยสฺส  อนิยตาณตฺติกสฺสาป  อนนฺตราปยุตฺตสฺส 
ปรวาทินา  สมฺมตฺตนิยาโมกฺกมน  ปฏสิิทฺธ  ตเมว  ปุคฺคล  
คเหตฺวา อนนฺตราปยุตฺโต ปุคฺคโล อภพฺโพติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส 
อตฺตโน  ลทฺธิวเสน  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น สกวาที  
อภพฺโพ  นาม  มาตุฆาตาทิกมฺมาน  การโก  กินฺเต  เตน  ตานิ 
# ๑. ม. มาตุฆาตาทิกมฺมฯ  
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กมฺมานิ  กตานีติ  โจเทตุ  มาตา  ชีวิตา  โวโรปตาติอาทิมาห ฯ 
อิตโร  เตส  วตฺถูน  อโรคตาย ตถารูป กิริย อปสฺสนฺโต 
น เหวนฺติ ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        ต  กมฺม  ปฏิสหริตฺวาติ  อนิยตาณตฺติกมฺม  สนฺธาย  วุตฺต ฯ 
ต ฺหิ  มา โข  มยา  อาณตฺต  อกาสีติ  อาณตฺต  นิวาเรนฺเตน  
ปฏิสหฏ  นาม  โหติ  ปฏสิหฏตฺตาเยว  เจตฺถ  กุกฺกจฺุจ 
ปฏิวิโนทิต วิปฺปฏิสาโร ปฏิวิโนทิโต (๑) นาม โหติ ฯ  เอว  สนฺเตป 
ปเนตฺถ  ปุรมิาณตฺติยาเยว  นิยตภาว  ม ฺมาโน  ปรวาที  
อามนฺตาติ  ปฏิชานาติ ฯ  อถ  น  สกวาที  ตสฺส  กมฺมสฺส 
ปฏิสหฏภาว  สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา อตฺตโน ลทฺธ ึปติฏเปตฺวา (๒) 
ห ฺจีติอาทิมาห ฯ  
        ปุน  อนนฺตราปยุตฺโตติ  ปรโิยสานปเ ฺห  ปมปเ ฺห  วิย 
ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  (๓)  นน ุ ต  กมฺมนฺติ  
อนุโยโค  ปรวาทิสฺส ปฏิสหฏกาลโต  ปุพฺเพ  ปยุตฺตกาล 
สนฺธาย ปฏิ ฺา สกวาทิสฺส ฯ ปยุตฺตปุพฺพตามตฺต คเหตฺวา 
อนิยตาณตฺติวเสน  ห ฺจีติ  ลทฺธิปติฏาปน  ปรวาทิสฺส ฯ  
อยมฺปน  ลทธฺิ อโยนิโส ปติฏ ิตตฺตา อปฺปติฏ ิตาว โหตีติ ฯ  
                อนนฺตราปยุตฺตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ปฏิวินีโต ฯ  ๒. ม. ปติฏาเปตฺวา ฯ 
# ๓. ม. สกวาทิสฺส ฯ  
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                        นิยตสฺสนยิามกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นิยตสฺส  นิยามกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ทุวิโธ  
นิยาโม  มิจฺฉตฺตนิยาโม  จ  อนนฺตริยกมฺม  สมฺมตฺตนิยาโม  จ 
อริยมคฺโค  อิเม เทฺว  นิยาเม  เปตฺวา  อ ฺโ  นิยาโม  นาม 
นตฺถิ ฯ  สพฺเพป  ห ิ เสสา  เตภูมิกธมฺมา  อนิยตา  นาม  เตหิ  
สมนฺนาคโตป  อนิยโตเยว ฯ  พุทฺเธหิ  ปน  อตฺตโน  าณพเลน 
อย  สตฺโต  อนาคเต  โพธึ  ปาปุณิสฺสตีติ  อพฺยากโต(๑)  โพธิสตฺโต 
ปุ ฺ ุสฺสทตฺตา  นิยโตติ  วุจฺจติ ฯ  อิติ  อิม  โวหารมตฺต  คเหตฺวา 
ปจฺฉิมภวิโก  โพธิสตฺโต  ตาย  ชาติยา  ภพฺโพ [๒]  ธมฺม อภิสเมตุนฺติ 
อธิปฺปายโต (๓) นิยโต  นิยาม  โอกฺกมตีติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป 
ปุพฺพเสลิยาปรเสลิยาน เต สนฺธาย  ปจฺุฉา  สกวาทิสฺส  
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  มิจฺฉตฺตนิยโตติอาทิ  อ ฺเน นิยาเมน 
นิยตสฺส  อ ฺนิยามาภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ปุพฺเพ มคฺค 
ภาเวตฺวาติอาทิ นิยามปฺปเภททสฺสนตฺถ   วุตฺต ฯ  สติปฏานนฺติ- 
อาทิ  เอกสฺมิมฺป  นิยาเม ธมฺมปฺปเภททสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ภพฺโพ  
โพธิสตฺโตติ วจน เกวล โพธิสตฺตสฺส ภพฺพต ทีเปติ  น 
นิยตสฺส  นิยาโมกฺกมน  ตสฺมา  อสาธก ฯ  โส  ห ิ ปุพฺเพ 
เอเกนป  นิยตธมฺเมน อนิยโต โพธิมูเล สจฺจทสฺสเนน นิยาม 
โอกฺกนฺโตติ ฯ  
                นยิตสฺสนิยามกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. พฺยากโต ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ธมฺมนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. อธิปปฺาเยน ฯ  
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                        นิวุตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นิวุตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  สุทฺธสฺส  สุทฺธ-ิ 
กิจฺจาภาวโต  (๑)  นีวรเณหิ  นิวุโต  โอผุโฏ  ปริโยนทฺโธ  จ  นวีรณ 
ชหตีติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย 
นิวุโตติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  รตฺโต  
ราคนฺติอาทิ  นิวุตสฺส  นีวรณชหเน  โทสทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ  
ปริสุทฺเธ  ปรโิยทาเตติอาทิ  วิกฺขมฺภนวิสุทฺธิยา  วิสุทฺธสฺส 
สมุจฺเฉทวิสุทฺธิทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตสฺส  เอว  ชานโตติอาทิ  
ชานโต  ปสสฺโต  อาสวกฺขย ทีเปติ น นิวุตสฺส นีวรณชหน 
ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                นวุิตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สมฺมุขีภูตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สมฺมุขีภูตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  สมมฺุขีภูโตติ  
ส ฺโชนาน สมฺมุขีภาว เตหิ สมงฺคิภาว อุปคโต ฯ เสสเมตฺถ 
นิวุตกถาสทิสเมวาติ ฯ  
                สมฺมุขีภูตกถาวณณฺนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. สุทฺธกิจฺจาภาวโต ฯ  
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                สมาปนฺโนอสฺสาเทติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สมาปนฺโนอสฺสาเทติกถา(๑)  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  โส  ตทสฺสาเทตีติอาทิวจน  (๒) 
นิสฺสาย  สมาปนฺโน  อสสฺาเทติ  สา  จสฺส  ฌานนิกนฺติ  ฌานา- 
รมฺมณา  โหตีติ  เยส  ลทธฺิ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย 
สมาปนฺโนติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ต 
ฌาน  ตสฺส  ฌานสฺส  อารมฺมณนฺติ  ปเ ฺหสุ  ตสฺเสว ตทา- 
รมฺมณต  อปสฺสนฺโต  สุตฺตวิโรธภเยน  ปฏิกฺขิปติ  ตทสฺสาเทตีติ 
วจนมตฺเตน ปฏิชานาติ ฯ  โส  ตทสฺสาเทตีติ  สุตฺต  ฌานลาภิโน 
ฌานา  วุฏาย  ฌานสฺสาท  สาเธติ น อนฺโตสมาปตฺติยเยว 
ฌานนิกนฺติยา ฌานารมฺมณต ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
        สมาปนฺโนอสฺสาเทติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อสาตราคกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อสาตราคกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยงฺกิ ฺจิ  เวทน  
เวเทติ  สุข  วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา โส ต เวทน 
อภินนฺทติ อภิวทตีติ (๓) สุตฺต(๔)  ทิฏาภินนฺทนวเสน  วุตฺต ฯ 
อภินนฺทตีติ  วจน  นิสฺสาย ทุกฺขเวทนายป ราคสฺสาทวเสน  
# ๑. ม. สมาปนฺโนอสฺสาเทตีติกถา ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๒๓/๑๖๙ ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๔๕๓/๔๘๙ ฯ ๔. ม. สุตฺเต ฯ  
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อภินนฺทนาป  (๑)  โหติ  ตสฺมา  อตฺถิ  อสาตราโคติ  เยส  ลทฺธ ิ 
เสยฺยถาป  อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย  อตฺถ ิ อสาตราโคติ 
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ  ตตฺถ  อสาตราโคติ  อสาเต  ทุกฺขเวทยิเต 
อโห  วต  เม  เอตเทว  ภเวยฺยาติ  รชชฺนา ฯ อามนฺตาติ ลทฺธิวเสน 
ปฏิ ฺา ปรวาทิสฺส(๒) ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        โส  ต  เวทน  อภินนฺทตีติ  สุตฺเต  ปน  วินิวฏเฏตฺวา  
ทุกฺขเวทนเมว  อารพฺภ  ราคุปฺปตฺติ  นาม  นตฺถิ  สมูหคฺคหเณน 
ปน  เวทยิตลกฺขณ ธมฺม  ทุกฺขเวทนเมว  วา  อตฺตโต  สมน-ุ 
ปสฺสนฺโต  ทฏิ ิม ฺนาสงฺขาตาย  ทิฏาภินนฺทนาย  เวทน  
อภินนฺทติ น(๓) ทุกฺขาย  เวทนาย  วิปริณาม  อภินนฺทติ ทุกฺขาย 
เวทนาย  อภิภูโต  ตสฺสา  ปฏิปกฺข  กามสุข  ปตฺถยนฺโตป  
ทุกฺขเวทน อภินนฺทติ  นาม ฯ  เอว  ทุกขฺเวทนาย  อภินนฺทนา 
โหตีติ  อธิปปฺาโย ฯ  ตสฺมา  อสาธกเมต อสาตราคสฺสาติ ฯ  
                อสาตราคกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อภินนฺทนา ฯ ๒. ม. อิตรสฺส ฯ  ๓. ม. นสทโฺท นตฺถ ิฯ  
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                ธมฺมตณฺหาอพฺยากตาติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ธมฺมตณฺหา  อพฺยากตาติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
รูปตณฺหา  ฯเปฯ  ธมฺมตณฺหาติ  อิมาสุ  ฉสุ  ตณฺหาสุ  ยสฺมา 
สพฺพปจฺฉิมา ตณฺหา  ธมฺมตณฺหาติ  วุตฺตา  ตสฺมา  สา  อพฺยา- 
กตาติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป ปุพฺพเสลิยาน  เต  สนธฺาย 
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสป ฺหาน ปาลิยา 
อตฺโถ  นยิฺยาติ ฯ  กามตณฺหาติอาทีหิ  ตีหิ  โกฏาเสหิ  ฉป  
ตณฺหา สงฺขิปตฺวา  ทสฺสิตา  รูปาทีสุป  (๑)  ฉสุ  อารมฺมเณสุ  
กามสฺสาทวเสน  ปวตฺตา ตณฺหา  กามตณฺหา  ภวิสฺสติ  อตฺตา 
จ  โลโก  จาติ  สสฺสตทิฏ ิสหคตา  ตณฺหา  ภวตณฺหา  น 
ภวิสฺสตีติ  อุจฺเฉททิฏ ิสหคตา  ตณฺหา  วิภวตณฺหาติ ฯ  นนุ  
สา ธมฺมตณฺหาติ  ปท  ตณฺหาย  ธมฺมารมฺมณมารพฺภ  ปวตฺตึ  
ทีเปติ  น  อพฺยากตภาว ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                ธมฺมตณฺหาอพฺยากตาติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. รูปาทีสุ ฯ  
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                ธมฺมตณฺหานทุกฺขสมุทโยติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ธมฺมตณฺหา  น  ทุกฺขสมุทโยติกถา  นาม  โหติ ฯ  
ตตฺราป  ยสฺมา  สา  ธมฺมตณฺหาติ  วุตฺตา  ตสฺมา  น 
ทุกฺขสมุทโยติ  เยส  ลทฺธิ เสยฺยถาป  ปพฺุพเสลิยานเยว  เต  
สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ เสส 
ปุริมกถาสทสิเมวาติ ฯ  
                ธมฺมตณฺหานทุกฺขสมุทโยติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                        เตรสโม วคฺโค สมตฺโต ฯ  
 
                กสุลากุสลปฏสินฺทหนกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กุสลากุสลปฏิสนฺทหนกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
กุสล  วา  อกสุลสฺส  อกุสล  วา  กุสลสฺส  อนนฺตรา  อุปฺปชฺชนก  
นาม  นตฺถีติ  เตส อ ฺม ฺ  ปฏิสนทฺหน  (๑)  น  ยชฺุชติ ฯ 
เย  ปน  ยสฺมา เอกวตฺถุสฺมิ ฺเว รชฺชติ วิรชฺชติ  จ  ตสฺมา 
ต  อ ฺม ฺ  ปฏิสนฺทหตีติ  ลทฺธึ คเหตฺวา  ิตา เสยฺยถาป 
มหาสงฺฆิกาน  (๒) เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ อาวชฺชนา(๓) ปณิธีติ อุภย  อาวชฺชนสฺเสว  นาม ฯ 
ต ฺหิ  ภวงฺค  อาวชฺเชตีติ อาวชฺชนา ภวงฺคารมฺมณโต 
อ ฺสฺมึ  อารมฺมเณ  จิตฺต  ปณิทหติ  เปตีติ  ปณิธิ ฯ  กุสล 
# ๑. ม. ปฏิสนฺธาน ฯ  ๒. ม. มหาสงฺฆิกา ฯ 
# ๓. ม. อาวฏฏนา ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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อนาวชฺชนฺตสฺสาติ ย  ต  อกุสลานนฺตร  ปฏิสนฺทหนฺต  กุสล 
อุปฺปชฺชติ  ต  อนาวชฺชนฺตสฺส อุปฺปชฺชตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  อิตโร  ปน 
วินา  อาวชฺชเนน กุสลสฺส อุปฺปตฺตึ อปสฺสนฺโต ปฏกิฺขิปติ ฯ  
กุสล  อโยนโิส  มนสิกโรโตติ  อิท  ยทิ  อกุสลานนฺตร  กุสล 
อุปฺปชฺเชยฺย  อกุสลสฺเสว  อาวชฺชเนน  อโยนิโส  มนสิกโรโต 
อุปฺปชฺเชยฺยาติ โจทนตฺถ  วุตฺต ฯ  เสส  ยถาปาลิเมว  นิยฺยาติ ฯ 
นนุ ยสฺมึเยว วตฺถุสฺมินฺติ วจน เอการมฺมเณ  สราค- 
วิราคุปฺปตฺตึ  ทีเปติ  น  กสุลากุสลาน  อนนฺตรต  ตสฺมา 
อสาธกนฺติ ฯ 
                กสุลากุสลปฏสินฺทหนกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        สฬายตนุปฺปตฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สฬายตนุปฺปตฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
อุปปตฺเตสิเยน  ปฏิสนฺธิจิตฺเตน  สเหว  โอปปาติกาน  สฬายตน  
อุปฺปชฺชติ  คพฺภเสยฺยกาน อชฺฌตฺติกายตเนสุ  มนายตนกายาย- 
ตนาเนว  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  อุปฺปชฺชนฺติ  เสสานิ จตฺตาริ  สตฺต- 
สตฺตรตฺติมฺหิ(๑)  ตานิ  จ  โข  เยน  กมมฺุนา  ปฏิสนธฺิ  คหิตา 
ตสฺเสว  อ ฺสฺส  วา  กตตฺตาติ  อย  สกสมเย  วาโท ฯ 
เยส ปน เอกกมฺมสมฺภวตฺตา  สมฺปนฺนสาขาวิฏปาน  รกฺุขาทีน 
# ๑. ม. สตฺตสตฺตติรตฺติมฺหิ ฯ  
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องฺกุโร  วิย  พีชมตฺต  สฬายตน มาตุกุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธิกฺขเณเยว 
อุปฺปชฺชตีติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  ปุพฺพเสลิยาปรเสลิยาน (๑) เต สนฺธาย  
สฬายตนนฺติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ สพฺพงฺค- 
ปจฺจงฺคีติอาทิ สฬายตเน  สติ  เอวรูโป หุตฺวา โอกฺกเมยฺยาติ 
โจทนตฺถ วุตฺต ฯ มาตุกุจฺฉิคตสฺสาติ ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส ฯ 
ปรโต  มาตุกุจฺฉิคตสฺส  ปจฺฉา  เกสาติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ 
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                สฬายตนุปฺปตฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อนนฺตรปจฺจยกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อนนฺตรปจฺจยกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
นจฺจคีตาทีสุ  รูปทสฺสนสทฺทสวนาทีน  ลหุปริวตฺติต  ทิสฺวา 
อิมานิ  วิ ฺาณานิ  อ ฺม ฺสฺส อนนฺตรา  อุปฺปชฺชนฺตีติ 
เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย จกฺขุ- 
วิ ฺาณสฺสาติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  โสต- 
วิ ฺาณ รูปารมฺมณเยวาติ  ยทิ  จกฺขุวิ ฺาณสฺส  อนนฺตรา 
อุปฺปชฺเชยฺย  วิปากมโนธาตุ วิย  รูปารมฺมณ  สิยาติ  โจทนตฺถ (๒) 
วุตฺต ฯ จกฺขุ ฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ โสต- 
วิ ฺาณนฺติ  ปเ ฺหสุ  สุตฺตาภาเวน  ปฏิกฺขิปตฺวา  อนนฺตรุปฺปตฺตึ  (๓) 
# ๑. ม. ปุพฺพเสลิยาน ฯ  ๒. ม. โจเทตุ ฯ  ๓. สี. ม. อนนฺตรปวตฺตึ ฯ  
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สลฺลกฺเขนฺโต  ลทฺธิวเสน  ปฏิชานาติ ฯ  ต ฺเว  จกฺขุวิ ฺาณ  
ต  โสตวิ ฺาณนฺติ ยถา  ปมชวนานนฺตร  ทุติยชวน  มโน- 
วิ ฺาณภาเวน  ต ฺเว  โหติ  กินฺเต  ตถา  เอตมฺป  ทฺวย 
เอกเมวาติ  ปุจฺฉติ ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพวาเรสุ อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ นจฺจติ  คายตีติอาทิวจน  อารมฺมณสโมธาเน  ลหุ- 
ปริวตฺติตาย  โวกิณฺณภาว  ทีเปติ น อนนฺตรปจฺจยต ตสฺมา 
อสาธกนฺติ ฯ  
        อนนฺตรปจฺจยกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อรยิรูปกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อริยรูปกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  สมฺมาวาจา- 
กมฺมนฺตา  รปู  ต ฺจ  โข  สพฺพ  รูป  จตฺตาริ  จ  มหาภูตานิ  
จตุนฺน ฺจ  มหาภูตาน อุปาทารูปนฺติ  (๑)  วจนโต  อุปาทายรูปนฺติ 
เยส ลทฺธิ เสยฺยถาป อุตฺตราปถกาน เต  สนฺธาย  อรยิรูป  
มหาภูตาน  อุปาทายาติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ฯ  ตตฺถ  อริยาน รปู 
อริย  วา  รูปนฺติ  อริยรูป ฯ  อามนฺตาติ ลทฺธิย ตฺวา ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ กสุลนฺติ  ปฏุโ  ลทฺธิวเสเนว  ปฏชิานาติ ฯ  อนาสว- 
ปุจฺฉาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ ยงฺกิ ฺจิ  รูปนฺติ  สุตฺต  เปตฺวา 
ภูตานิ  เสสรูปสฺส  อุปาทาภาว  ทีเปติ  น สมฺมาวาจา- 
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๘๓/๗๕ ฯ  
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กมฺมนฺตาน ฯ  เตส ฺหิ  รปูตฺต ฺเว(๑)  อสิทฺธ  กโุต  อุปาทา- 
รูปตา ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                อรยิรูปกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อ ฺโอนุสโยติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อ ฺโ  อนุสโยติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา 
ปุถุชชฺโน  กสุลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน สานุสโยติ วตฺตพฺโพ 
น ปริยฏุ ิโตติ ตสฺมา  อ ฺโ  อนุสโย  อ ฺ  ปริยฏุานนฺติ  
เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  อนฺธกาน เต  สนฺธาย  อ ฺโ  กาม- 
ราคานุสโยติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสส 
เหฏา  อนุสยกถาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  สานุสโยติอาทิ 
ปน  ตสฺมึ สมเย  อนุสยสสฺ  อปฺปหีนตฺตา  สานุสโยติ  วตฺตพฺพต  
อนุปฺปนฺนตฺตา  จ ปริยุฏ ิโตติ  อวตฺตพฺพต  ทีเปติ  น  อนุสย- 
ปริยุฏานาน  อ ฺตฺต  ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                อ ฺโอนุสโยติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. รูปมตฺต ฺเว ฯ  
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                ปริยุฏานจิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ปริยุฏาน  จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
ยสฺมา  อนิจฺจาทิโต  มนสกิโรโตป  ราคาทโย  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ 
วุตฺตมฺป  เจต อปฺเปกทา  โภ  ภารทฺวาช  อสุภโต  มนสิ- 
กริสฺสามีติ สุภโตว มนสิกโรตีติ ฯ (๑)  ตสฺมา  ปริยฏุาน  จิตฺต- 
วิปฺปยุตฺตนฺติ  เยส  ลทฺธ ิเสยฺยถาป อนฺธกานเยว เต สนฺธาย 
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสเมตฺถ  เหฏา 
 ุวุตฺตนยตฺตา (๒) อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                ปริยุฏานจิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ปรยิาปนฺนกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ปริยาปนฺนกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  
กามราโค  กามธาตุ  อนุเสติ  กามธาตุปริยาปนฺโนติ จ วุจฺจติ 
ตสฺมา รูปราคาป (๓)  รูปธาตุอรูปธาตุโย  อนุเสนฺติ  รูปธาตุ- 
อรูปธาตุปริยาปนฺนาเยว  จ  นาม  โหนฺตีติ เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป 
อนฺธกาน ฺเจว  สมิติยาน ฺจ  เต  สนฺธาย  รูปราโคติ  ปุจฺฉา  
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ตตฺถ  อนุเสตีติ  ยถา 
กามราโค  กามวิตกฺกสงฺขาต  กามธาตุ  สหชาตวเสน  อนุเสติ 
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๑๙๗/๑๔๑ ฯ  ๒. ม. เหฏา วุตฺตนยตฺตาติ 
# นตฺถ ิฯ  ๓. ม. รูปราคารูปราคาป ฯ  
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กินฺเต  เอว  รปูราโคป  รูปธาตุนฺติ  ปุจฺฉติ ฯ  ปริยาปนฺโนติ  ยถา  
จ  โส ติวิธาย กามธาตุยา กิเลสกามวเสน ปริยาปนฺนตฺตา 
กามธาตุปริยาปนฺโน  กินฺเต  เอว  รูปราโคป รูปธาตุปริยา- 
ปนฺโนติ ปุจฺฉติ ฯ  อิตโร  ปนสฺส  อธิปฺปาย  อสลลฺกฺเขนฺโต 
เกวล  ลทฺธิวเสน อามนฺตาติ  ปฏชิานาติ ฯ  อถ  น  ตมตฺถ 
สลฺลกฺขาเปตุ  กุสลวิปากกิริยาสงฺขาเตหิ  สมาปตฺเตสิยาทีหิ 
สสนฺเทตฺวา  (๑)  ปุจฺฉิตุ  สมาปตฺเตสิโยติอาทิมาห ฯ  เสสเมตฺถ ยถา- 
ปาลิเมว  นิยยฺาติ ฯ  นนุ  กามราโคติอาทิวจนมฺป  กามราคสฺเสว 
กามธาตุย  อนุสยภาว ฺจ ปริยาปนฺนต ฺจ ทีเปติ น อิตเรส 
อิตรธาตูสูติ ฯ  
                ปริยาปนฺนกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อพฺยากตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อพฺยากตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  วิปาก- 
กิริยารูปนิพฺพานสงฺขาต  จตุพฺพิธ  อพฺยากต  อวิปากตฺตา 
อพฺยากตนฺติ วุตฺต ทิฏ ิคต สสฺสโต  โลโกติ  โข  วจฺฉ  
อพฺยากตเมตนฺติ  (๒)  สสสฺตาทิภาเวน  อกถิตตฺตา ฯ  เยส  ปน  อิม 
วิภาค  อคฺคเหตฺวา  ปุริมาพฺยากต  วิย  ทิฏ ิคต  อพฺยากตนฺติ 
ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน ฺเจว  อุตฺตราปถกาน ฺจ  เตส 
# ๑. ม. สสนฺทิตฺวา ฯ  ๒. ส. สฬา. ๑๘/๗๙๒/๔๗๙ ฯ  
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ต  วิภาค  ทสฺเสตุ ทิฏ ิคต  อพฺยากตนฺติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสเมตฺถ ยถาปาลิเมว นิยฺยาตีติ ฯ  
                อพฺยากตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        อปริยาปนฺนกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อปริยาปนฺนกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  
ปุถุชชฺโน  ฌานลาภี  กาเมสุ  วีตราโคติ  วตฺตพฺโพ  โหติ  น  
ปน  วิคตทิฏ ิโกติ ตสฺมา  ทิฏ ิคต  อปริยาปนฺนนฺติ  เยส  ลทฺธิ  
เสยฺยถาป  ปพฺุพเสลิยาน  เต สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสเมตฺถ  ยถาปาลิเมว  นิยฺยาตีติ ฯ  
                อปริยาปนฺนกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                จุทฺทสโม วคฺโค สมตฺโต ฯ 
 
                ปจฺจยตากถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ปจฺจยตากถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  โย  ธมฺโม  
เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  โส  เยส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  เตส ฺเว 
ยสฺมา  อารมฺมณานนฺตรสมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  น  โหติ 
โย  วา  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  โส  ยสฺมา  เตส ฺเว  
อนนฺตรสมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  น โหติ ตสฺมา  ปจฺจยตา 
ววตฺถิตาติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกาน  เต  สนฺธาย  
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ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ ยถา- 
ปาลิเมว นิยฺยาตีติ ฯ  
                ปจฺจยตากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อ ฺม ฺปจฺจยกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อ ฺม ฺปจฺจยกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  
สมเย  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ  อยเมว  ตนฺติ  สงฺขารปจฺจยาป  
อวิชฺชาติ  อย  นตฺถ ิ ตสฺมา  อวิชฺชาว  สงฺขาราน  ปจฺจโย  น  
ปน  สงฺขารา  อวิชชฺายาติ  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกาน  
เต สนฺธาย อวิชฺชาสงฺขาราทีน อ ฺม ฺปจฺจยตาป อตฺถีติ 
ทสฺเสตุ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อวิชฺชา  
สงฺขาเรนาติ เอตฺถ  อปุ ฺาภิสงฺขาโรว  คหิโต  ตสฺมา  สงฺขาร- 
ปจฺจยาป  อวิชฺชาติ  เอตฺถ สหชาตอ ฺม ฺอตฺถิอวิคตสมฺปยุตฺต- 
วเสน  ปจฺจยตา  เวทิตพฺพา ฯ 
        อุปาทานปจฺจยาป ตณฺหาติ  เอตฺถ  เปตฺวา  กามุปาทาน 
เสสานิ  ตีณิ  อุปาทานานิ  อวิชฺชาย  สงฺขารา  วิย  ตณฺหาย 
ปจฺจยา  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  เสส  ยถาปาลิเมว  นิยฺยาติ ฯ 
ชรามรณปจฺจยาติ  ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส  นามรูป  วิ ฺาณ- 
ปจฺจยาติ ปุจฺฉา  สกวาทิสฺสาติ ฯ  
                อ ฺม ฺปจฺจยกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        อทฺธากถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อทฺธากถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  
กถาวตฺถูนีติ  (๑)  สุตฺต  นสิฺสาย  กาลสงฺขาโต  อทฺธา  นาม 
ปรินิปฺผนฺโน อตฺถีติ  เยส  ลทฺธิ  เตส  อทฺธา  นาม  โกจิ 
ปรินิปฺผนฺโน  นตฺถ ิ อ ฺตฺร กาลป ฺตฺติมตฺตา  รูปาทโย  ปน 
ขนฺธา  ปรินปิฺผนฺนาติ  วิภาค  ทสฺเสตุ  อทฺธา ปรินปิฺผนฺโนติ  
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  สเจ  โส 
ปรินิปฺผนฺโน  รูปาทีสุ [๒] อเนน  อ ฺตเรน  ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ  
รูปนฺติอาทิมาห ฯ อิตโร ปฏิกฺขิปติ ฯ เสส ยถาปาลิเมว 
นิยฺยาตีติ ฯ  
                อทฺธากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ขณลยมุหุตฺตกถาวณฺณนา(๓)  
        (๔)อิทานิ  ขณลยมุหตฺุตกถา  นาม  โหติ(๔) ฯ  ขณลยมุหุตฺต- 
กถาสุป  เอเสว นโย ฯ สพฺเพป เหเต ขณาทโย อทฺธาปริยายา 
เอวาติ ฯ  
                ขณลยมุหุตฺตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๗/๒๕๓ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อเนนาติ 
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. อิเม ปาา น 
# ทิสฺสติ ฯ  
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                        อาสวกถาวณฺณนา  
        อิทานิ อาสวกถา นาม โหติ ฯ ตตฺถ ยสฺมา จตูหิ  
อาสเวหิ อุตฺตรึ อ ฺโ อาสโว นาม นตฺถิ เยน จตฺตาโร 
อาสวา สาสวา  สิยุ ตสฺมา จตฺตาโร อาสวา อนาสวาติ 
เยส ลทฺธิ เสยฺยถาป เหตุวาทาน เต  สนฺธาย ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ อถ น ยทิ เต อาสวา  
อนาสวา เอว สนฺเต เตหิ มคฺคาทิลกฺขณปฺปตฺเตหิ ภวิตพฺพนฺติ 
โจเทตุ  มคฺโคติอาทิมาห ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                อาสวกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ชรามรณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ชรามรณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ชรามรณ  
นาม  อปรินปิฺผนฺนตฺตา  โลกิยนฺติ  วา  โลกุตฺตรนติฺ  วา  น 
วตฺตพฺพ ฯ  โลกิยา ธมฺมา โลกุตฺตรา  ธมฺมาติ  หิ  ทุเก  
ชรามรณ  เนว  โลกิยปเท  น  โลกุตฺตรปเท  นิทฺทิฏ ฯ  ตตฺถ 
เยส  อิม  ลกขฺณ  อนาทิยิตฺวา โลกุตฺตราน ธมฺมาน ชรามรณ 
โลกุตฺตรนฺติ  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  
สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ ยถาปาลิเมว 
นิยฺยาตีติ ฯ  
                ชรามรณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        ส ฺาเวทยิตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ส ฺาเวทยิตกถา  นาม  โหติ  ตตฺถ  ส ฺา- 
เวทยิตนิโรธสมาปตฺติ  นาม  น  โกจิ  ธมฺโม  จตุนนฺ  ปน 
ขนฺธาน  นิโรโธ ฯ  อิติ  สา  เนว  โลกิยา  น  โลกตฺุตรา ฯ  ยสมฺา 
ปน โลกิยา น โหติ ตสฺมา โลกุตฺตราติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  
เหตุวาทานเยว  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ เสส ปุริมสทิสเมวาติ ฯ (๑)  
                ส ฺาเวทยิตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ทติุยส ฺาเวทยิตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ยสฺมา  สา  โลกุตฺตรา  น  โหติ  ตสฺมา  โลกิยาติ  
เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  เหตุวาทาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ เสส ปุริมสทิสเมวาติ ฯ  
                ทติุยส ฺาเวทยิตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ปรุิมกถาสทิสเมวาติ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 388 

                        *เลมที่ 48    หนา 388 
 
                        ตติยส ฺาเวทยิตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ยสฺมา  อสุโก  มรณธมโฺม  อสุโก  น  มรณ- 
ธมฺโมติ  สตฺตาน  มรณธมฺมตาย  นิยโม  นตฺถีติ  ส ฺาเวทยิต- 
นิโรธ  สมาปนฺโนป  กาล กเรยฺยาติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  
ราคิริกาน  เตส  สมาปนฺนายป  มรณธมฺมตาย มรณสมย ฺจ  
อมรณสมย ฺจ  ทสฺเสตุ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ 
อถ  น  ยสฺมา  กาล  กโรนฺตสฺส  นาม  มรณนฺติเกหิ  ผสฺสาทีหิ 
ภวิตพฺพ  ตสฺมา เตนากาเรน โจเทตุ อตฺถีติอาทิมาห ฯ  
        อผสฺสกสฺส  กาลกริิยาติอาทีนิ  ปุฏโ  เสสสตฺเต  สนฺธาย 
ปฏิกฺขิปติ ฯ วิส  กเมยฺยาติอาทีนิ  ปุฏโ  สมาปตฺติอานุภาว 
สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ ฯ ทุติยวาเร สรีรปกตึ  สนฺธาย  ปฏิชานาติ ฯ 
เอว  สนฺเต  ปน  สมาปตฺติอานุภาโว  นาม  น  โหติ เตเนว 
น(๑) นิโรธ สมาปนฺโนติ อนุยุ ฺชติ ฯ  
        น  กาล  กเรยฺยาติ  ปจฺุฉา  ปรวาทิสฺส ฯ  อตฺถิ  โส  นยิาโมติ  
ปรวาทิสฺส  ปเ ฺห  ปน  ยสฺมา  เอวรูโป  นยิาโม 
นาม  นตฺถิ  ตสฺมา  ปฏิกขิฺปติ ฯ  จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคีติอาทิ 
สกวาทินา  นิยาเม  อสนฺเตป  สมเยเนว  (๒)  มรติ  น  อสมเยนาติ 
ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  ตตฺรายมธิปฺปาโย ยทิ  นิยามาภาเวน  กาล- 
กิริยา  ภเวยฺย  จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคิโนป  ภเวยฺย  ตโต  ป ฺจหิ  
วิ ฺาเณหิ  น  จวติ น  อุปปชฺชตีติ  สตฺุตวิโรโธ  สยิา ฯ 
# ๑. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. มรณสมเยเนว ฯ  
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ยถา  ปน  จกขฺุวิ ฺาณสมงฺคิสฺส  กาลกิริยา น โหติ ตถา 
นิโรธสมาปนฺนสฺสาปติ ฯ  
                ตติยส ฺาเวทยิตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ฯ อส ฺสตฺตูปกากถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อส ฺสตฺตูปกา  กถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ส ฺา- 
วิราควเสน  ปวตฺตภาวนา   อส ฺสมาปตฺติป   นิโรธสมาปตฺติป 
ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ นาม ฯ  อิติ  เทฺว  ส ฺาเวทยิต- 
นิโรธสมาปตฺติโย  โลกิยา  จ  โลกุตฺตรา  จ ฯ  ตตฺถ  โลกิยา  
ปุถุชชฺนสฺส  อส ฺสตฺตูปกา  โหติ  โลกุตฺตรา  อรยิาน  สา  
จ นาส ฺสตฺตูปกา ฯ  อิม  ปน  วิภาค  อกตฺวา  อวิเสเสเนว 
ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ  อส ฺสตฺตูปกาติ  เยส  ลทฺธ ิ
เสยฺยถาป  เหตุวาทาน  เต  สนฺธาย ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยสฺมา  อส ฺสมาปตฺตึ 
สมาปนฺนสฺส อโลภาทโย อตฺถิ น นิโรธสมาปตฺตึ ตสฺมา 
เตส วเสน โจเทตุ อตฺถีติอาทิมาห ฯ  
        อิธาป  อส ฺ ีติ  ปเ ฺห  อิธ  ส ฺาวิราควเสน  สมา- 
ปนฺนตฺตา  อส ฺ ิตา  อนุ ฺาตา  ตตฺราป  (๑)  อส ฺสตฺเตเนว 
ตสฺมา  อิม ปฏิ ฺ คเหตฺวา ลทฺธึ  ปติฏเปนฺเตน  ฉเลน 
ปติฏาปตา  โหติ ฯ  อิธ  วา  นิโรธสมาปตฺตึ  สนฺธาย  อส ฺ ิตา  
# ๑. ส.ี ตตฺร ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 390 

        *เลมที่ 48  กถาวตฺถุปฺปกรณวณฺณนา หนา  390 
 
อนุ ฺาตา  ตตฺราป  อิโต  จุตสฺส  อนาคามิโน  นิโรธสมา- 
ปตฺติเมว ฯ  ตสฺมาป อิมาย ปฏิ ฺาย ปติฏาปตา ลทฺธ ิ
อปฺปติฏ ิตาเยวาติ ฯ  
                อส ฺสตฺตูปกากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        กมฺมูปจยกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กมฺมูปจยกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  กมฺมูปจโย 
นาม  กมฺมโต  อ ฺโ  จิตฺตวิปฺปยุตฺโต  อพฺยากโต  อนารมฺมโณติ 
ลทฺธิ  เสยฺยถาป อนฺธกาน ฺเจว  สมิติยาน ฺจ  เต  สนฺธาย  
อ ฺ  กมฺมนฺติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ 
อถ  น  ยท ิ กมฺมโต  อ ฺโ  กมฺมูปจโย  ผสฺสาทิโตป  อ ฺเน 
ผสฺสูปจยาทินา  ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ  อ ฺโ  ผสฺโสติอาทิมาห ฯ  
อิตโร ลทฺธิยา อภาเวน ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        กมฺเมน  สหชาโตติ  ปเ ฺหสุ  จิตฺตวิปฺปยุตฺต  สนฺธาย  
ปฏิกฺขิปติ  จิตฺตสมฺปยุตฺต  สนฺธาย ปฏชิานาติ ฯ กุสโลติ 
(๑)ป ฺเหสุ วิปฺปยุตฺต สนฺธาย  ปฏิกขิฺปติ  สมฺปยุตฺต  สนฺธาย 
ปฏิชานาติ ฯ (๑)  ปรโต อกุสโลติ ปเ ฺหสุป เอเสว นโย ฯ  
        สารมฺมโณติ  ปุฏโ  ปน  เอกนฺต  อนารมฺมณเมว  อิจฺฉติ  
ตสฺมา  ปฏิกขิฺปติ ฯ  จิตฺต  ภิชชฺมานนฺติ  ยทา จิตฺต ภิชฺชมาน 
# ๑. ม. ปเ ฺหสุป จิตฺตวิปฺปยุตฺต สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ  
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โหติ ตทา กมฺม ภิชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  ภุมมฺตฺเถ  วา  ปจฺจตฺต 
จิตฺเต ภิชฺชมาเนติ อตฺโถ ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  
สมฺปยุตฺโต  ภิชฺชติ  วิปฺปยุตฺโต  น  ภิชฺชติ  ตสฺมา ปฏิชานาติ 
เจว ปฏิกฺขิปติ จ ฯ  
        กมฺมมหฺิ  กมฺมูปจโยติ  กมฺเม  สติ  กมฺมูปจโย  กมฺเม 
วา  ปติฏ ิโต(๑)  กมฺมูปจโย  กมฺมูปจยโตว  วิปาโก  นิพฺพตฺตติ ฯ 
ตสฺมึ  ปน  กมฺเม นิรุทฺเธ  ยาว  องฺกุรุปฺปาทา  พีช วิย 
ยาว วิปากุปฺปาทา กมฺมูปจโย ติฏตีติสฺส ลทฺธ ิ ตสฺมา 
ปฏิชานาติ ฯ  ต ฺเว  กมฺม  โส  กมมฺูปจโย  โส  กมฺม- 
วิปาโกติ  ยสมฺา  กมฺมมฺหิ  กมฺมูปจโย  โส  จ  ยาว  วิปากุปฺปาทา 
ติฏตีติสฺส  ลทฺธิ ตสฺมา  น  เตส  ติณฺณมฺป  เอกตฺต  ปุจฺฉติ ฯ 
วิปาโก  สารมฺมโณติ  อิท(๒) วิปาโก วิย  วิปากธมฺมธมฺโมป  
อารมฺมณปฏิพทฺโธเยวาติ  โจทนตฺถ  ปจฺุฉติ ฯ  อิตโร  ปน ลทฺธ-ิ 
วเสน  เอก(๓)  ปฏิชานาติ  เอก  ปฏิกขิฺปติ ฯ  ปฏโิลเมป  เอเสว 
นโย ฯ  เสสเมตฺถ ยถาปาลิเมว นิยฺยาตีติ ฯ  
                กมฺมูปจยกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                ปณฺณรสโม วคฺโค นิฏ ิโต ฯ  
                ตติโย ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ  
# ๑. ม. ปติฏ ิเต ฯ  ๒. ม. อิทนฺติ ปทโต อิมินาติ สุนฺทรต ฯ 
# ๓. ม. เนก ฯ  
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                        นิคฺคหกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นิคฺคหกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เย  โลเก  
พลปฺปตฺตา  วสีภูตา  เต  ยทิ  ปรสฺส  จิตฺต  นิคฺคณฺหิตุ  น 
สกฺกุเณยฺยุ  กา เตส  พลปปฺตฺติ  โก  วสีภาโว ฯ  พลปฺปตฺติยา 
ปน  วสีภาเวน  จ  อทฺธา  เต  ปรสฺส  จิตฺต  นิคฺคณฺหนฺตีติ  เยส  
ลทฺธิ  เสยฺยถาป  มหาสงฺฆิกาน  เต สนฺธาย ปโร  ปรสฺสาติ 
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ตตฺถ  นิคฺคณฺหาตีติ 
สงฺกิเลสาปตฺติโต  นิวาเรติ ฯ  เสสเมตฺถ  ยถาปาลิเมว  นิยฺยาตีติ ฯ  
                นคฺิคหกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                ปคฺคหกถายป  เอเสว  นโยติ ฯ 
 
                สขุานุปฺปทานกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สุขานุปฺปทานกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  พหุนฺน  
วต  โน  ภควา  สุขธมฺมาน  อุปหตฺตาติ  (๑)  สุตฺต  นิสฺสาย  ปโร 
ปรสฺส  สุข อนุปฺปเทตีติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  เหตุวาทาน  
เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  
ทุกฺข  อนุปฺปเทตีติ  ปุฏโ  ปน  ตาทิส สุตฺตปท อปสฺสนฺโต 
ปฏิกฺขิปติ ฯ  อตฺตโน  สุขนฺติอาทิปเ ฺห  ย  อตฺตโน  ปรสฺส  
วา  ต  อนุปปฺทาตุ น  สกกฺา ฯ  ย  ตสฺเสว  ก ึ ตตฺถ 
อนุปฺปทาน  นามาติ  ปฏิกฺขิปติ ฯ  เนวตฺตโนติ อาทิปเ ฺห  ปน 
# ๑. ม. ม. ๑๓/๑๗๕/๑๗๙ ฯ  
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ย  เอวรูป  น  ต  อนุปฺปทนิฺน  นาม  ภวิตุมรหตีติ  ลทฺธิยา 
ปฏิชานาติ ฯ  โน  จ  วต  เรติ  ตาทิสสฺส  สุขสฺส  อภาวา 
วุตฺต ฯ  สุขธมฺมาน  อุปหตฺตาติ  วจน  ภควโต  ปเรส 
สุขุปฺปตฺติยา  ปจฺจยภาว  ทีเปติ  น อนฺนาทีน วิย สุขสฺส 
อนุปฺปทาน ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                สขุานุปฺปทานกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อธิคยฺหมนสิการกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อธิคยฺห  มนสิการกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ทุวิโธ  
มนสิกาโร  นยโต  จ  อารมฺมณโต  จ ฯ  ตตฺถ  เอกสงฺขารสฺสาป 
อนิจฺจตาย ทิฏาย  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ  อวเสเสสุ  นยโต 
มนสิกาโร  โหติ ฯ  อตีเต  ปน  สงฺขาเร  มนสิกโรนฺโต  น  
อนาคเต  มนสิกาตุ  สกฺโกติ ฯ  อตีตาทีสุ  อ ฺตร  มนสิกโรโต 
อารมฺมณโต  มนสิกาโร  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปจฺจุปฺปนฺเน  มนสิกโรนฺโต  
เยน  จิตฺเตน  เต  มนสิกโรติ  ต  ปจฺจุปฺปนฺนกฺขเณ  มนสิกาตุ 
น  สกโฺกติ ฯ ตตฺถ  เยส  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติอาทิ 
วจน นิสฺสาย  มนสิกโรนฺโต  นาม  อธิคยฺห  อธิคณฺหิตฺวา 
สงฺคณฺหิตฺวา  สพฺเพ  สงฺขาเร  เอกโต  มนสิกโรตีติ ลทฺธ ิ
เสยฺยถาป ปุพฺพเสลิยาน (๑) เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ฯ 
ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  
# ๑. ม. ปุพฺพเสลิยาปรเสลิยาน ฯ  
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        อถ  น  ยสฺมา  สพฺเพ  เอกโต  มนสิกโรนฺเตน  เยน 
จิตฺเตน  เต  มนสิกโรติ  ตมฺป  มนสิกาตพฺพ  โหติ  ตสฺมา ต 
จิตฺตตาย โจเทตุ เตน จิตฺเตนาติอาทิมาห ฯ  อิตโร  อารมฺมณ  
กตฺวา  น  สกกฺา  ชานิตุนฺติ  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ ฯ เอวลกฺขณ  
จิตฺตนฺติ  าตตฺตา  ปน  ตมฺป  จิตฺต  าตเมว  โหตีติ  สนฺธาย 
ปฏิชานาติ ฯ  อถวา  ต ฺเว  ตสฺส  อารมฺมณ  น  โหตีติ  
ปฏิกฺขิปติ  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ  (๑)  ยทา  ป ฺาย ปสฺสตีติ- 
อาทีนิ นิสฺสาย อุปฺปนฺนลทฺธิวเสน ปฏิชานาติ ฯ  เสสป ฺห- 
ทฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ  เตน  ผสฺเสนาติอาทีสุ  ปน  ตถารูป  
สุตฺต  อปสฺสนฺโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  (๒)  เตเนว (๓) อตีตาทิปเ ฺหสุ เหฏา 
วุตฺตนเยเนว ปฏิกฺเขปปฏิ ฺา  เวทิตพฺพา ฯ  เสส  ยถาปาลิเมว  
นิยฺยาตีติ ฯ  สพฺเพ  สงฺขาราติอาทิวจน  นยโต  ทสสฺน  สนฺธาย 
วุตฺต  น  เอกกฺขเณ  อารมฺมณโต  ตสฺมา  อสาธกนฺติ ฯ  
                อธิคยฺหมนสิการกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        รูปเหตูติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  รูป  เหตูติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เหตูติ  กุสล- 
มูลาทิโน  เหตุเหตุสฺสาป  นาม  ยสฺส  กสฺสจิ  ปจฺจยสฺสาป ฯ 
อิม ปน วิภาค อกตฺวา  จตฺตาโร  มหาภูตา  เหตูติ  วจนมตฺต 
นิสฺสาย  อวิเสเสเนว  รูป เหตูติ เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  
# ๑. ม. อนิจฺจา ฯ  ๒. ม. ปฏิกฺขิปเตว ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  อโลโภ  เหตูติ  กินฺเต  รูป  อโลภสงฺขาโต  เหตูติ  
ปุจฺฉติ  อิตโร  ปฏิกฺขิปติ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  มหาภูตา 
อุปาทายรูปาน  อุปาทายเหตูติ  เอตฺถ ปจฺจยฏเน เหตุภาโว วุตฺโต 
น มูลฏเน ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                รปูเหตูติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        รูปสเหตุนฺติกถาวณฺณนาย  (๑)  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพติ ฯ  
                รปูสเหตุกนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                รปูกุสลากุสลนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  รูป  กุสลากสุลนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  กายกมฺม 
วจีกมฺม  กุสลมฺป  อกุสลมฺปติ  วจน  นิสฺสาย  กายวจีกมฺมสงฺขาต 
กายวิ ฺตฺติวจีวิ ฺตฺติรูป  กุสลมฺป  อกุสลมฺปติ  เยส  ลทฺธ ิ
เสยฺยถาป มหิสาสกาน ฺเจว  สมิติยาน ฺจ  เต  สนฺธาย  รูป 
กุสลนฺติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น 
ยทิ  เต  รูป  กุสล  เอววิเธนาเนน  ภวิตพฺพนฺติ โจเทตุ  
สารมฺมณนฺติอาทิมาห ฯ  ปรโต  อกุสลปเ ฺหป  เอเสว  นโย ฯ 
เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                รปูกุสลากุสลนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. สเหตุกกถายมฺป ฯ  
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                        รูปวิปาโกติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  รูป  วิปาโกติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ย  กมฺมสฺส  
กตตฺตา  อุปฺปนฺนา  จิตฺตเจตสิกา  วิย  กมฺมสฺส  กตตฺตา  อุปฺปนฺน  
ต  รูปมฺป วิปาโกติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน ฺเจว  
สมิติยาน ฺจ  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยทิ  เต  รูป  วิปาโก  เอววิเธนาเนน 
ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ  สุขเวทนียนฺติอาทิมาห ฯ  เสสเมตฺถ  (๑)  ยถา- 
ปาลิเมว นิยฺยาตีติ ฯ  
                รปูวิปาโกติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                รปูรูปาวจรารูปาวจรนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  รูป  รูปาวจรารูปาวจรนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
ย  กามาวจรกมฺมสฺส  กตตฺตา  รูป  ต  ยสฺมา  กามาวจร  
ตสฺมา รูปาวจรารูปาวจรกมฺมานมฺป  กตตฺตา  รูเปน  รูปาวจเรน  (๒) 
ภวิตพฺพนฺติ  เยส  ลทฺธ ิเสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนธฺาย 
อตฺถิ  รูป  รปูาวจรารูปาวจรนฺติ  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ เหฏา วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
                รปูรูปาวจรารูปาวจรนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. เสส ฯ  ๒. ม. รูปาวจรารูปาวจเรน ฯ  
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        รูปราโครูปธาตุปริยาปนฺโนติอาทิกถาวณฺณนา (๑)  
        อิทานิ  รูปราโค  รูปธาตุปริยาปนฺโน  อรูปราโค  อรูปธาตุ-  
ปริยาปนฺโนติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  กามราโค 
กามธาตุปริยาปนฺโน  ตสฺมา  รูปราเคหิป  (๒)  รูปธาตุอรูปธาตุปริยา- 
ปนฺเนหิ  ภวิตพฺพนฺติ  เยส  ลทฺธิ เสยยฺถาป  อนฺธกาน  เต  
สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสส เหฏา 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เกวล ฺหิ  ตตฺถ  รูปธาตุ  อนุเสติ  
อรูปธาตุ อนุเสตีติ  ปทวิเสโส ฯ  สา  จ  ลทฺธ ิ อนธฺกาน ฺเจว 
สมิติยาน ฺจ  อย  อนฺธกานเยวาติ ฯ  
        รูปราโครูปธาตุปริยาปนฺโนติอาทิกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                        โสฬสโม วคฺโค สมตฺโต ฯ  
 
                อตฺถิอรหโตปุ ฺ ูปจโยติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อตฺถิ  อรหโต  ปุ ฺ ูปจโยติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
เยส  อรหโต  ทานสวิภาคเจติยวนฺทนาทีนิ  กมฺมานิ  นิสฺสาย  (๓)  
อตฺถิ อรหโต  ปุ ฺ ูปจโยติ  ลทฺธ ิ เสยยฺถาป  อนฺธกาน  เต  
สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  
อรหา  นาม  ปหีนปุ ฺปาโป  โส  ยท ิ ปุ ฺ  กเรยฺย  ปาปมฺป 
# ๑. ม. รูปารปูธาตุปริยาปนฺนกถาวณฺณนา ฯ 
# ๒. ม. รูปราคารูปราเคหิป ฯ  ๓. ม. ทิสฺวา ฯ  
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กเรยฺยาติ โจเทตุ อปุ ฺ ูปจโยติ อาห ฯ อิตโร ปาณาติ- 
ปาตาทิกิริย อปสฺสนฺโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปุ ฺาภิสงฺขารนฺติอาทีสุ  
ภวคามิกมฺม  อรหโต  นตฺถีติ ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทาน  ทเทยฺยาติอาทีสุ 
กิริยาจิตฺเตน  ทานาทิปวตฺติสพฺภาวโต สกวาที ปฏิชานาติ ฯ 
อิตโร  จิตฺต  อนาทิยิตฺวา  กิริยาปวตฺติมตฺตทสฺสเนเนว  ลทฺธ ึ
ปติฏเปติ ฯ สา ปน อโยนิโส ปติฏาปตตฺตา อปฺปติฏาปตา 
โหตีติ ฯ  
                อตฺถิอรหโตปุ ฺ ูปจโยติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                นตฺถิอรหโตอกาลมจฺจูติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นตฺถิ  อรหโต  อกาลมจฺจูติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
นาห  ภิกฺขเว  ส ฺเจตนิกาน  กมฺมาน  กตาน  อุปจิตาน  วิปาก(๑) 
อปฺปฏิสวิทิตฺวา พฺยนฺตีภาว  วทามีติ  (๒)  สุตฺตสฺส  อตฺถ  อโยนโิส 
คเหตฺวา  อรหตา  นาม  สพฺพกมฺมวิปาก  ปฏิสเวทยิตฺวาว  
ปรินิพฺพายิตพฺพ  ตสฺมา  นตฺถิ  อรหโต อกาลมจฺจูติ  เยส  ลทฺธิ  
เสยฺยถาป  ราชคิริกาน ฺเจว  สิทฺธตฺถิกาน ฺจ  เต สนฺธาย  
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  สเจ  ตสฺส  
นตฺถิ  อกาลมจฺจุ  อรหนฺตฆาตเกน  นาม  น  ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ  
นตฺถิ  อรหนตฺฆาตโกติ  อาห ฯ  อิตโร  อนนฺตริยกมฺมสฺส  เจว  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๙๔/๓๑๓ ฯ  
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ตาทิสาน ฺจ  ปุคฺคลาน  สพฺภาวโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        วิส  น  กเมยฺยาติ  ปเ ฺห  ยาว  ปพฺุเพ  กตกมฺม  ปรกิฺขย 
น  คจฺฉติ ตาว น กมตีติ ลทฺธิยา ปฏิกฺขิปติ ฯ เสสเมตฺถ 
ยถาปาลิเมว นิยฺยาติ ฯ  
        นาห  ภิกฺขเวติ  สุตฺต  อิท  สนฺธาย  วุตฺต ส ฺเจตนิกาน 
กมฺมาน  กตาน  วิปาก  อปฺปฏิสเวทิตฺวา  อวินฺทิตฺวา  อนนุ- 
ภวิตฺวา พฺยนฺตีภาว เตส  กมฺมาน  ปริวฏมปริจฺฉินฺนภาว  น 
วทามิ  ต ฺจ  โข  ทิฏธมฺมเวทนียาน ทิฏเว  ธมฺเม  น  ตโต 
ปร อุปปชชฺเวทนียาน อนนฺตร อุปปตฺตึ อุปปชฺชิตฺวาว น 
ตโต  ปร  อปราปริยเวทนียาน  กมฺมาน  (๑)  ยทา  วิปาโกกาส 
ลภนฺติ  ตถารูเป  อปเร  (๒)  วา ปริยาเย ฯ เอว สพฺพถาป 
สสารปวตฺเต สติ ลทฺธวิปากวาเร  กมฺเม  น  วิชชฺติ  โส  (๓) 
ชคติปฺปเทโส  (๔)ยตฺร   ิโต  มุจฺเจยฺย(๔) ปาปกมฺมาติ ฯ  เอว 
สนฺเต  ยเทต อลทฺธวิปากวารมฺป กมฺม อวสฺส อรหตา (๕) 
ปฏิสเวทิตพฺพนฺติ กปฺปนาวเสน  นตฺถิ  อรหโต  อกาลมจฺจูติ 
ลทฺธิปติฏาปน  กต  ต  ทุกฺกฏเมวาติ ฯ  
                นตฺถิอรหโตอกาลมจฺจูติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ        ๒. ม. อปราปเร ฯ 
# ๓. ม. น วิชฺช เตโส ฯ  ๔. ม. ยตฺถฏ ิโต  มุจฺเจยฺย ฯ 
# ๕. ม. อรหโต ฯ  
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                        สพฺพมิทกมฺมโตติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สพฺพมิท  กมมฺโตติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
กมฺมุนา  วตฺตติ  โลโกติ  สุตฺต  นิสฺสาย  สพฺพมิท  กมฺมกิเลส- 
วิปากวฏฏ  กมฺมโตว โหตีติ  เยส  ลทธฺิ  เสยฺยถาป  ราช- 
คิริกาน ฺเจว  สิทฺธตฺถิกาน ฺจ  เต  สนฺธาย สพฺพมิทนฺติ  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  เอว  สนฺเต กมฺมมฺป  
กมฺมโต  อาปชฺชตีติ  โจเทตุ  กมฺมมฺป  กมฺมโตติ  อาห ฯ  อิตโร  
ยทิ กมฺมมฺป  กมฺมโตว  นาม  ต  กมฺม  วิปาโกเยว สิยาติ 
ปฏิกฺขิปติ ฯ ปุพฺเพกตเหตูติ ยทิ  สพฺพมิท  กมฺมโต  ปุพฺเพ- 
กตเหตุนา  เตน  ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ  ปุจฺฉติ อิตโร ปุพฺเพ- 
กตเหตุวาทภเยน ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        กมฺมวิปากโตติ  ยทิ  สพฺพมิท  กมมฺโต  ย  อตีตภเว 
ปวตฺตสฺส  เหตุภูต  กมฺม  ตมฺป  ปุริมวาเร  (๑)  ภเว กมฺมโตติ 
กมฺมวิปาโก สมฺปชฺชติ เตน เต  สพฺพมิท  กมฺมวิปากโต  
อาปชฺชตีติ  โจเทตุ  ปุจฺฉติ ฯ  อิตโร  พีชโต องฺกุรสฺเสว 
ปจฺจุปฺปนฺนปวตฺตสฺส  กมฺมโต  นิพฺพตฺตึ  สนฺธาย ปฏิกฺขิปติ ฯ 
ทุติย ปุฏโ  ตสฺสาป กมฺมสฺส พีชสฺส ปุริมพีชโต วิย ปุริม- 
กมฺมโต ปวตฺตตฺตา ปฏิชานาติ ฯ ปาณ  หเนยฺยาติอาทิ  ยท ิ 
สพฺพ  กมฺมวิปากโต  อาปชฺชติ(๒) ปาณาติปาตาทีนิ  กมฺมวิปาเกเนว 
# ๑. ม. ปรุิมตเร ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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กเรยฺยาติ  โจเทตุ  วุตฺต ฯ  อิตโร  ทุสฺสลีฺยเจตนาป  ปุริม- 
กมฺมนิพฺพตฺตา เอเกน ปริยาเยน  วิปาโกเยวาติ  ลทฺธิยา 
ปฏิชานาติ ฯ  อถ  น  ยท ิ เต  ปาณาติปาโต  กมฺมวิปากโต 
นิพฺพตฺตติ  ปาณาติปาโต  วิย  วิปาโกป  สผโล  อาปชฺชตีติ  
โจเทตุ  สผโลติ  อาห ฯ  อิตโร  ปาณาติปาตสฺส  นิรยสวตฺต- 
นิกาทิภาวโต  สผลต  ปสสฺนฺโต  ปฏิชานาติ  กมฺมวิปากสฺส  
ปน  อิทนฺนาม  ผลนฺติ  วุตฺตฏาน อปสฺสนฺโต  ปฏกิฺขิปติ ฯ 
อทินฺนาทานาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ 
        คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร  สผโลติ  เทยฺยธมฺมวเสน 
ทานผล  ปุจฺฉติ ฯ  กมฺมนุา  วตฺตตีติ  สุตฺต นตฺถิ  กมฺมนฺติ  
อกมฺมวาทิต  ปฏิกฺขิปตฺวา  อตฺถ ิ กมฺมนฺติ  กมฺมวาทิตกมฺมสฺสกต 
ทีเปติ น สพฺพสฺเสว กมฺมโต นิพฺพตฺตึ ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                สพฺพมิทกมฺมโตติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อินฺทฺริยพทฺธกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อินฺทฺริยพทฺธกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ทุวิธ  
ทุกฺข  อินฺทฺรยิพทฺธ อนินฺทฺริยพทฺธ ฺจ ฯ อินฺทฺริยพทฺธ ทุกฺข- 
วตฺถุตาย ทุกฺข อนินฺทฺริยพทฺธ  อุทยพฺพยปฏิปฬนฏเน  ยทนิจฺจ 
ต  ทุกฺขนฺติ  สงฺคหิตตฺตา ทุกฺข ฯ  อิม  วิภาค  อคฺคเหตฺวา  ยสฺส 
ปริ ฺาย  ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ต  อินฺทฺริยพทฺธเมว   
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ทุกฺข  น  อิตรนฺติ  เยส  ลทฺธิ เสยฺยถาป เหตุวาทาน เต 
สนฺธาย  อิตรสฺสาป  (๑)  ทุกฺขภาว  ทสฺเสตุ  อินฺทฺริยพทฺธ ฺเวาติ  
ปุจฺฉา สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยสฺมา  
ภควตา  ยทนิจฺจ  ต ทุกฺขนฺติ วุตฺต  ตสฺมา  อินฺทฺริยพทฺเธเนว  
เตน  อนิจฺเจน  ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ อินฺทฺริยพทฺธ ฺเว 
อนิจฺจนฺติอาทิมาห ฯ  นนุ  อนินฺทฺริยพทฺธ  อนิจฺจนฺติ  นน ุ
ปวีปพฺพตปาสาณาทิ อนินฺทฺริยพทฺธมฺป อนิจฺจนฺติ อตฺโถ ฯ  
        วตฺตพฺพ  อินฺทฺริยพทธฺ ฺเว  ทุกขฺนฺติ  ปเ ฺห  อามนฺตาติ 
ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส ฯ  อนินฺทฺริยพทฺธ ฺหิ (๒) ทุกฺขโทมนสฺสาน 
อารมฺมณ  โหติ ฯ อุณฺหกาลสฺมิ ฺหิ  อคฺคิ สีตกาเล จ วาโต 
ทุกฺขสฺสารมฺมณ นิจฺจมฺป โภควินาสาทโย โทมนสฺสสฺส ฯ  ตสฺมา 
วินาป  อนิจฺจฏเน  อนินฺทฺริยพทฺธ  ทุกฺขนฺติ  วตฺตพฺพ ฯ กมฺม- 
กิเลเสหิ  ปน  อนิพฺพตฺตตฺตา  ทุกฺข  อรยิสจฺจนฺติ  น  วตฺตพฺพ  
ตถา มคฺเคน  อปริ ฺเยฺยตฺตา ฯ  ยสฺมา  ปน  ติณกฏาทินิโรโธ 
วา  อุตุพีชาทินิโรโธ วา  ทุกฺขนิโรโธ  (๓)  อริยสจฺจ  นาม  น 
โหติ  ตสฺมา อินฺทฺริยพทฺธ ทุกฺข ฺเจว อริยสจฺจ ฺจ  อิตร  ปน 
ทุกฺขเมวาติ  อิท  นานตฺต  ทสฺเสตุ  ปฏชิานาติ ฯ  ยถา อินฺทฺริย- 
พทฺธสฺสาติอาทิวจน   อินฺทฺริยพทฺธสฺส  ปริ ฺาย  พฺรหฺมจริยวาส 
ปริ ฺาตสฺส  ปุน  อนุปฺปตฺตึ  ทีเปติ ฯ  เตเนเวตฺถ  สกวาทินา  
# ๑. ม. เตส อิตรสฺสาป ฯ  ๒. ม. อนินฺทฺริยพทฺธ ฺหิ ฯ 
# ๓. ม. ทุกฺขนิโรธ ฯ  
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ปฏิกฺเขโป  กโต ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺขนฺติ  วจเนน  ปน  สงฺคหิตสฺส  
อนินฺทฺริยพทฺธสฺส  ทุกฺขภาว ปฏิเสเธตุ น สกฺโกติ ตสฺมา 
อสาธกนฺติ ฯ  
                อินฺทฺริยพทฺธกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                เปตฺวาอริยมคฺคนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  เปตฺวา  อริยมคฺคนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
ยสฺมา  อริยมคฺโค  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ  วุตฺโต ตสฺมา 
เปตฺวา อริยมคฺค อวเสสา  สงฺขารา  ทุกฺขาติ  เยส  ลทฺธ ิ
เสยฺยถาป  เหตุวาทาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยท ิ เอว  สมุทยสฺสาป ทุกฺขภาโว  
อาปชฺชตีติ  โจเทตุ  ทุกฺขสมุทโยปติ  อาห ฯ  อิตโร  เหตุลกฺขณ 
สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ ฯ  ปนุ  ปฏุโ  ปวตฺติปริยาปนฺนภาว  (๑)  สนฺธาย 
ปฏิชานาติ ฯ ตีเณวาติ  ปเ ฺหสุ  สุตฺตวิโรธภเยน  ปฏิกฺขิปติ 
ลทฺธิวเสน  ปฏิชานาติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                เปตฺวาอริยมคฺคนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ปริวตฺตปริยาปนฺนภาว ฯ  
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                นวตฺตพฺพสงฺโฆทกฺขิณปฏิคฺคณฺหาตีติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ทกฺขิณ  ปฏิคฺคณฺหาตีติกถา นาม 
โหติ ฯ  ตตฺถ  ปรมตฺถโต  มคฺคผลาเนว  สงฺโฆ  มคฺคผเลหิ  อ ฺโ  
สงฺโฆ  นาม  นตฺถิ  มคฺคผลานิ  จ  น  กิ ฺจิ  ปฏิคฺคณฺหนฺติ 
ตสฺมา  น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ ทกฺขิณ  ปฏิคฺคณฺหาตีติ  เยส  ลทฺธ ิ 
เสยฺยถาป  เอตรหิ มหาปุ ฺวาทีสงฺขาตาน เวตุลฺลกาน  เต 
สนฺธาย  น  วตฺตพฺพนฺติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยทิ  เต(๑) สงฺโฆ  น  ปฏิคฺคเณฺหยฺย  น น 
สตฺถา อาหุเนยฺโยติอาทีหิ โถเมยฺยาติ  โจเทตุ  นน ุ สงฺโฆ 
อาหุเนยฺโยติอาทิมาห ฯ  สงฺฆสฺส  ทาน  เทนฺตีติ  เย  เต  สงฺฆสฺส 
เทนฺติ  เต  ปฏิคฺคาหเกสุ  อสติ  กสฺส ทเทยฺยุนฺติ โจทนตฺถ 
วุตฺต ฯ  อาหุตึ  ชาตเวโทวาติ  สุตฺต  ปรสมยโต อาภต(๒) ฯ 
ตตฺถ มหาเมฆนฺติ เมฆวุฏ ึ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  วุฏ ิ ฺหิ  เมทนี(๓)  
ปฏิคฺคณฺหาติ  น  เมฆเมว ฯ มคฺโค ปฏคฺิคณฺหาตีติ  มคฺคผลานิ  
สงฺโฆติ  ลทธฺิยา  วทติ  น  จ  มคฺคผลาเนว  สงฺโฆ มคฺคผล- 
ปาตุภาวปริสุทฺเธ  ปน  ขนฺเธ  อุปาทาย  ป ฺตฺตา  อฏ 
ปุคฺคลา  สงฺโฆ  ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ (๔)  
        นวตฺตพฺพสงฺโฆทกฺขิณปฏิคฺคณฺหาตีติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อาคต ฯ 
# ๓. ม. เมทินี ฯ  ๔. ม. อสาธกเมตนฺติ ฯ  
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                นวตฺตพฺพสงฺโฆทกฺขิณวิโสเธตีติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ทกฺขิณ  วิโสเธตีติกถา  นาม  โหติ ฯ 
ตตฺถ  มคฺคผลาเนว  สงฺโฆ  นาม  ปน(๑)  ตานิ  ทกฺขิณ วิโสเธตุ 
สกฺโกนฺติ  ตสฺมา  น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ทกฺขิณ  วิโสเธตีติ 
เยส ลทฺธิ เสยฺยถาป เตส ฺเว เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อาหุเนยฺโยติอาทิ  ยทิ สงฺโฆ 
ทกฺขิณ  วิโสเธตุ  น  สกฺกเุณยฺย  (๒)  น  น  สตฺถา  เอว  โถเมยฺยาติ 
ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  วิโสเธตีติ  มหปฺผล  กโรติ ฯ  สงฺฆสฺมิ ฺหิ  
อปฺป ทินฺน พหุ โหติ  พหุ (๓) ทินฺน  พหุตร โหติ ฯ ทกฺขิเณยฺยาติ 
ทกฺขิณารหา ทกฺขิณาย อนุจฺฉวิกา ทกฺขิณ  วิโสเธตุ  สมตฺถาติ 
อตฺโถ ฯ  ทกขิฺณ  อาราเธนฺตีติ  สมฺปาเทนฺติ อปฺปมตฺติกายป  
ทกฺขิณาย  มหนฺต  ผล  ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เสส  เหฏา 
วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
        นวตฺตพฺพสงฺโฆทกฺขิณวิโสเธตีติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. น จ ฯ  ๒. สี. น สกฺกา ฯ  ๓. ม. พหุ ฯ  
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                นวตฺตพฺพสงฺโฆภุ ฺชตีติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ภุ ฺชตีติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺราป 
มคฺคผลาเนว  สงฺโฆ  นาม  น  จ  ตานิ  กิ ฺจิ  ภุ ฺชนฺติ 
ตสฺมา  น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ภุ ฺชติ  ปวติ  ขาทติ  สายตีติ 
เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป เตส ฺเว  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยท ิ เต  สงฺโฆ  น 
ภุ ฺเชยฺย  สงฺฆภตฺตาทิกรณ  นิรตฺถก  ภเวยฺยาติ  โจเทตุ  นนุ 
อตฺถิ  เกจิ  สงฺฆภตฺตานิ  กโรนฺตีติอาทิมาห ฯ  คณโภชนนฺติ- 
อาทิ  ยทิ  สงฺโฆ  น ภุ ฺเชยฺย  กสฺส  คณโภชนาทีนิ สิยุนฺติ 
โจทนตฺถ วุตฺต ฯ อฏ ปานานีติ อิท (๑) ยทิ  สงฺโฆ  น  ปเวยฺย 
กสฺเสตานิ  ปานานิ  สตฺถา  อนุชาเนยฺยาติ  โจทนตฺถ  วุตฺต ฯ 
เสสมิทมฺป (๒) เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                นวตฺตพฺพสงฺโฆภุ ฺชตีติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                นวตฺตพฺพสงฺฆสฺสทินฺนมหปฺผลนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  น  วตฺตพฺพ  สงฺฆสฺส  ทินฺน  มหปฺผลนติฺกถา  นาม  โหติ ฯ 
ตตฺราป  มคฺคผลาเนว  สงฺโฆ  นาม  น  จ  สกฺกา  เตส  
กิ ฺจิ  ทาตุ  น  จ  เตหิ  ปฏิคฺคณฺหิตุ  น  จ(๓)  เตส  ทาเนน 
โกจิ  อุปกาโร  อิชฺฌติ  ตสฺมา  น  วตฺตพฺพ  สงฺฆสฺส  ทินฺน 
# ๑. ม. อิทมปฺ ฯ  ๒. ม. เสสมิธาป ฯ  ๓. ม. นาป ฯ  
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มหปฺผลนฺติ เยส ลทฺธ ิเสยฺยถาป เตส ฺเว เต  สนฺธาย  
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อาหุ(๑)เนยฺโยติอาทิ 
ยทิ สงฺฆสฺส  ทินฺน  มหปฺผล  น  ภเวยยฺ  น  น  สตฺถา  เอว 
โถเมยฺยาติ ทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ เสส ยถาปาลิเมว นิยฺยาตีติ ฯ  
        นวตฺตพฺพสงฺฆสฺสทินฺนมหปฺผลนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
        นวตฺตพฺพพุทฺธสฺสทินฺนมหปฺผลนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นวตฺตพฺพพุทฺธสฺสทินฺนมหปฺผลนฺติกถา  นาม โหติ ฯ 
ตตฺถ  พุทฺโธ  ภควา  น  กิ ฺจิ  ปริภุ ฺชติ  โลกานุวตฺตนตฺถ 
ปน ปริภุ ฺชมาน วิย อตฺตาน ทสฺเสติ ตสฺมา นิรูปการตฺตา 
น วตฺตพฺพ ตสฺส (๒) ทินนฺ มหปฺผลนติฺ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป 
เตส ฺเว  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  
ทฺวิปทาน  อคฺโคติอาทิ  มนุสฺสทฺสฺสีเลป  ทาน  สหสฺสคุณ โหติ 
กิมงฺค  ปน  เอวรูเป  อคฺคปุคฺคเลติ  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  เสสเมตฺถ 
ยถาปาลิเมว นิยฺยาตีติ ฯ  
        นวตฺตพฺพพุทฺธสฺสทินฺนมหปฺผลนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อาหุเนยฺโยติ ฯ  ๒. ม. ตสฺมึ ฯ  
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                ทกฺขิณาวิสุทฺธิกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ทกฺขิณาวิสุทฺธิกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยท ิ 
ปฏิคฺคาหกโต  ทกฺขิณา  วิสุชฺเฌยฺย  มหปฺผลา  ภเวยฺย ฯ  ทายเกน 
ทาน  ทินฺน ปฏิคฺคาหเกน  วิปาโก  นพฺิพตฺติโตติ  อ ฺโ 
อ ฺสฺส  การโก  ภเวยฺย  ปรกต  (๑)  สุขทุกฺข  อาปชฺเชยฺย  อ ฺโ 
กเรยฺย  อ ฺโ  ปฏิสเวเทยฺย  ตสฺมา  ทายกโตว  ทาน  วิสุชฌฺติ 
โน  ปฏิคฺคาหกโต  ทายกสฺเสว  (๒)  จิตฺตวิสุทฺธิ  วิปากทายิกา 
โหตีติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย 
ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อาหุเนยฺยาติอาทิ  
ยทิ  ปฏิคฺคาหกโต  ทาน  น  วิสุชฺเฌยยฺ กิมสฺส  อาหุเนยฺยาทิ- 
ภาโว  กเรยฺยาติ  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ อ ฺโ อ ฺสฺส การโกติ 
ยทิ  ทายกสฺส  ทานเจตนา  ปฏิคฺคาหเกน  กตา  ภเวยฺย  ยุตฺตรูป 
สิยา ฯ  ตสฺส  ปน  ทานเจตนา  ปริสุทธฺา  ปฏิคฺคาหกสงฺขาต  
วตฺถุ  ปฏิจฺจ  มหาวิปากฏเน  วิสุชฺฌติ ตสฺมา อโจทนา เอสา 
ปฏิคฺคาหกโต (๓) ทาน วิสุชฺฌตีติ ฯ  
                ทกฺขิณาวิสุทฺธิกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                สตฺตรสโม วคฺโค สมตฺโต ฯ  
# ๑. ม. ปรกต ฯ  ๒. สี. ทายกสฺเสเวตฺถ ฯ 
# ๓. ส.ี ปฏิคฺคาหกโตป ฯ  
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                มนุสฺสโลกกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  มนุสฺสโลกกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ภควา(๑)  โลเก  
ชาโต  โลเก  สวฑฺโฒ  โลก  อภิภุยฺย  วิหรติ  อนุปลตฺิโต  โลเกนาติ  (๒) 
สุตฺต อโยนิโส  คเหตฺวา  ภควา  ตุสิตภวเน  นิพฺพตฺโต  ตตฺเถว 
วสติ  น  มนสฺุสโลก  อาคจฺฉติ  นิมฺมิตรูปมตฺตก  ปเนตฺถ  ทสฺเสตีติ 
เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป เอตรหิ เวตุลฺลกานเยว  เต  สนฺธาย  
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ปฏุโกาเสน 
เจว  สุตฺตสาธเนน  จ  ส ฺาเปตุ  นนุ  อตฺถีติอาทิมาห ฯ  
โลเก  ชาโตติ  ปรวาที  ตุสิตปุร  สนฺธาย  วทติ  สตฺถารา 
ปเนต  มนุสฺสโลก ฺเว  สนฺธาย  โลก  วุตฺต ฯ โลก อภิภุยฺยาติ 
ปรวาที มนุสฺสโลก อภิภวิตฺวาติ ทิฏ ิยา วทติ  สตฺถา  ปน 
อารมฺมณ  โลก อภิภวิตฺวา วิหาสิ ฯ อนุปลิตฺโต โลเกนาติ 
ปรวาที มนุสฺสโลเกน  อนุปลิตฺตต ฺเว(๓)  สนฺธาย  วทติ  
สตฺถา  ปน  โลกธมฺเมสุ  กิเลเสหิ  อนุปลิตฺโต วิหาสิ ฯ ตสฺมา 
อสาธกเมตนฺติ ฯ  
                มนุสฺสโลกกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ตถาคโต ฯ  ๒. ส. ข. ๑๗/๙๕/๑๑๑ ฯ 
# ๓. ม. อนุปลิตฺตตว ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 410 

        *เลมที่ 48  กถาวตฺถุปฺปกรณวณฺณนา หนา  410 
 
                ธมฺมเทสนากถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ธมฺมเทสนากถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ตุสิตปุเร  
 ิโต  ภควา  ธมฺมเทสนตฺถาย  อภินิมมฺิต  เปเสสิ  เตน เจว 
ตสฺส จ ธมฺมเทสน (๑)  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อายสฺมตา  อานนฺเทน  ธมฺโม  
เทสิโต  น  พุทฺเธน  ภควตาติ  เยส  ลทธฺิ  เสยฺยถาป 
เวตุลฺลกาน ฺเว  เต  สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยทิ  เตน  ธมฺโม  เทสิโต  เสฺวว  สตฺถา 
ภเวยฺยาติ โจเทตุ  อภินิมฺมิโต  ชิโนติอาทิมาห ฯ  อิตโร  ตถา 
อสมฺปฏิจฺฉนฺโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                ธมฺมเทสนากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        กรุณากถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กรุณากถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปยายติาน 
วตฺถูน  วิปตฺติยา  สราคาน  ราควเสน  กรุณาปฏิรูปก  ปวตฺตึ 
ทิสฺวา  ราโคว  กรุณา นาม  โส  จ  ภควโต  นตฺถ ิ ตสฺมา 
นตฺถิ  พุทฺธสสฺ  ภควโต  กรุณาติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป 
อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  อถ  น  กรุณา  นาเมสา  นิกฺกิเลสตาย  เจว 
สตฺตารมฺมณตาย  จ  เจโตวิมุตฺติตาย  จ  เอกาทสานิสสตาย  จ 
# ๑. เทสน ฯ  
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        *เลมที่ 48  คนฺธชาตกถาวณฺณนา  หนา 411 
 
เมตฺตาทีหิ  สมานชาติกา  ตสฺมา  ยทิ  ภควโต  กรณุา  นตฺถิ  
เมตฺตาทโยป  ตสฺส  น  สยิุนฺติ  โจเทตุ  นตฺถ ิ พุทฺธสฺส ภควโต 
เมตฺตาติอาทิมาห ฯ  อการุณิโกติ  ปเ ฺห  ตถารูป  โวหาร  
อปสฺสนฺโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                กรณุากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                คนฺธชาตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  คนฺธชาตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  พุทฺเธ 
ภควติ  อโยนิโส  เปมวเสน  ภควโต  อุจฺจารปสฺสาโว  อ ฺเ 
คนฺธชาเต  อติวิย  อธิคณฺหาติ  นตฺถิ  ตโต  จ  สุคนฺธตร 
คนฺธชาตนฺติ  ลทฺธ ิเสยฺยถาป เอกจฺจาน อนฺธกาน ฺเจว 
อุตฺตราปถกาน ฺจ  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา(๑)  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  
อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ ปาลิเมว(๒) นิยฺยาตีติ ฯ  
                คนฺธชาตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ปุจฺฉาย ฯ  ๒. ม. ยถาปาลิเมว ฯ  
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                *เลมที่ 48   หนา  412 
 
                เอกมคฺคกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  เอกมคฺคกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  พุทฺเธ  
ภควติ  อโยนิโส  เปมวเสเนว  ภควา (๑)โสตาปนฺโน  หุตฺวา 
สกทาคามี  หุตฺวา  อนาคามี  หุตฺวา  (๑)  อรหตฺต  สจฺฉากาสิ 
เอเกเนว  ปน  อริยมคฺเคน  จตฺตาริ  ผลานิ  สจฺฉากาสีติ  
ลทฺธิ  เสยฺยถาป  เตส ฺเว  เต  สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  จตูหิ  ผเลหิ  สทฺธึ  อุปปฺนฺนาน 
จตุนฺน ผสฺสาทีน เอกโต  สโมธานวเสน  โจเทตุ  จตุนฺน  
ผสฺสานนฺติ(๒)อาทิมาห ฯ 
        โสตาปตฺติมคฺเคนาติอาทิ  กตรมคฺเคน  สจฺฉิกโรตีติ  ปุจฺฉนตฺถ 
วุตฺต ฯ  อรหตฺตมคฺเคนาติ  จ  วุตฺเต เตน  สกฺกายทิฏ ิอาทีน  
ปหานาภาววเสน  โจเทติ ฯ  ภควา  โสตาปนฺโนติ  พุทฺธภูตสฺส 
โสตาปนฺนสฺส  ภาโว(๓)  นตฺถีติ  ปฏกิฺขิปติ ฯ  ปรโต  ป ฺหทฺวเยป  
เอเสว นโย ฯ เสสเมตฺถ ยถาปาลิเมว นิยฺยาตีติ ฯ  
                เอกมคฺคกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. โสตาปนฺโน หุตฺวา สกทาคามี สกทาคามี หุตฺวา อนาคามี 
# อนาคามี หุตฺวา ฯ  ๒. ม. ผสฺสานนฺติ... ฯ 
# ๓. ม. โสตาปนฺนภาโว ฯ  
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                *เลมที่ 48    หนา 413 
 
                ฌานสงฺกนฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ฌานสงฺกนฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช 
วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา  ทุติย  ฌาน  ตติย  ฌาน  ฯ เป ฯ 
ตติย ฌาน ฯ เป ฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมปฺชฺช วิหรตีติ (๑) อิม 
ปฏิปาฏิเทสน  นิสฺสาย  ตสฺส  ตสฺส  ฌานสฺส  อุปจารปฺ- 
ปวตฺตึ  วินาว  ฌานา  ฌาน สงฺกมตีติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  
มหิสาสกาน ฺเจว  เอกจฺจาน ฺจ  อนฺธกาน  เต  สนธฺาย  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น ยทิ เต ทุติยชฺฌา- 
นูปจาร อปฺปตฺวา  อุปฺปฏิปาฏิยา  ปมชฺฌานา  ทุติยชฺฌานเมว 
สงฺกมติ  ปมโต  ตติย ทุติยโต  จตุตฺถมฺป  สงฺกเมยฺยาติ  โจเทตุ  
ปมา  ฌานาติอาทิมาห ฯ  ยา  ปมสฺสาติอาทิ  ยทิ  ปมโต 
อนนฺตร ทุติย ทุติยาทีหิ วา ตติยาทีนิ สมาปชฺชติ เอกา- 
วชฺชเนน  สมาปชฺเชยฺยาติ  โจทนตฺถ  วุตฺต ฯ  กาเม  อาทีนวโตติ 
ปม กาเม  อาทีนวโต  มนสิกโรโต  ปจฺฉา  อุปฺปชฺชติ  
ฌานกฺขเณ  ปเนส นิมิตฺตเมว มนสิกโรติ ฯ  ต ฺเว  ปมนฺติ 
ยทิ  ปรุิมชวนโต  ปจฺฉิมชวน  วิย  อนนฺตร  อุปฺปชฺเชยฺย เปตฺวา 
ปุริมปจฺฉิมภาว  ลกฺขณโต  ต ฺเว  ต  ภเวยฺยาติ  โจเทตุ 
ปุจฺฉติ ฯ อิมินา  อุปาเยน  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ 
วิวิจฺเจว กาเมหีติอาทีหิ ปฏิปาฏิยา ฌานาน เทสิตภาว 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๓๐๒/๓๙๒ ฯ  
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        *เลมที่ 48  กถาวตฺถุปฺปกรณวณฺณนา หนา  414 
 
ทีเปติ น อนนฺตรุปฺปตฺตึ ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                ฌานสงฺกนฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ฌานนฺตริกกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ฌานนฺตริกกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  สมเย  
ป ฺจกนเย  ป ฺจ  ฌานานิ  วิภตฺตานิ  เกวล  ตโย  สมาธี 
อุทฺทิฏาติ อวิตกฺกวิจารมตฺตสฺส  สมาธิโน  โอกาส  อชานนฺตาน 
ปมสฺส  จ  ทุติยสฺส  จ  ฌานสฺส  อนตฺเร  ฌานนฺตริกา  นาม 
เอสาติ  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  สมิติยาน ฺเจว เอกจฺจาน ฺจ  อนฺธกาน 
เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ 
น  ฌานมฺป เจตสิกา  ธมฺมา  ผสฺสาทโยป  ตสฺมา  ยทิ  
ฌานนฺตริกา  นาม  ภเวยฺย  ผสฺสนฺตริกาทีหิป เต(๑) ภวิตพฺพนฺติ 
โจทนตฺถ อตฺถิ ผสฺสนฺตรกิาติอาทิมาห ฯ  
        ทุติยสฺส  จ  ฌานสฺสาติ จ(๒) ฌานสฺสาติ  ยทิ  ฌานนฺตริกา  
นาม  ภเวยฺย  ทุติยตติยาทีนิป ฌานาเนว  เตสมฺป  อนฺตริกาย 
ภวิตพฺพนฺติ  โจทนตฺถ  วตฺุต ฯ โส เกวล ลทฺธิยา อภาเวน 
ปฏิกฺขิปติ  เจว  ปฏชิานาติ  จ ฯ  ปมสฺส  จาติ  ปุฏโ  ลทฺธ-ิ 
วเสน  ปฏิชานาติ ฯ  
        สวิตกฺโก  สวิจาโรติอาทิ  ติณฺณมฺป  สมาธีน  สมาธิภาเว 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ตติยสฺส จาติ น ทิสฺสติ ฯ  
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สมาเน  อวิตกฺโก  วิจารมตฺโตว  สมาธิ  ฌานนฺตริโก  น  อิตโรติ  
โก  เอตฺถ วิเสสเหตูติ  โจทนตฺถ วุตฺต ฯ  
        ทฺวินฺน  ฌานาน  ปฏปฺปนฺนานนฺติ  ปมทุติยานิ  สนฺธาย 
ปุจฺฉติ ฯ  อิตโร  เตส  ปฏปฺปนฺนานเยว  (๑)  อนฺตเร  อวิตกฺโก 
วิจารมตฺโต สมาธิ ฌานนฺตริโก  นาม  โหตีติ  ลทฺธยิา 
ปฏิชานาติ ฯ  ปม  ฌาน  นิรุทฺธนฺติ  ปุฏโ ติณฺณ  เอกกฺขเณ 
ปวตฺติ  น  ยตฺุตาติ  ปฏิชานาติ ฯ  อวิตกฺโก  วิจารมตฺโต  สมาธิ 
ปม  ฌานนฺติ  จตุกฺกนยวเสน  ปุจฺฉติ ฯ  สกวาที  ตสฺมึ  นเย  
ตสฺส  อภาวา  ปฏิกฺขิปติ ฯ  นน ุ ตโย  สมาธีติ  เอตฺถ  อยมธิปฺ- 
ปาโย ยถา  เตสุ  ตีสุ  สมาธีสุ เทฺว  สมาธี  ฌานาเนว 
น  ฌานนฺตรกิา  เอว  อิตเรนาป  ฌาเนเนว  ภวิตพฺพ  น 
ฌานนฺตริกายาติ ฯ  
                ฌานนฺตริกกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สมาปนโนสทฺทสุณาตีติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สมาปนฺโน  สทฺท  สุณาตีติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
ยสฺมา  ปมสฺส  ฌานสฺส  สทฺโท  กณฺฏโก  (๒)  วุตฺโต  ภควตา 
ยทิ จ สมาปนฺโน  ต  น  สุเณยฺย  กถ  กณฺฏโก  สิยา ฯ  ตสฺมา  
สมาปนฺโน  สทฺท  สุณาตีติ  เยส ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  ปพฺุพเสลิยาน 
# ๑. ม. ปจฺจุปฺปนฺนานเยว ฯ  ๒. ม. กณฺฑโก ฯ เอวมุปริป ฯ  
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เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  จกฺขุนา 
รูป  ปสฺสตีติอาทิ สมาปนฺนสฺส ตาว ป ฺจทฺวารปฺปวตฺต 
นตฺถิ ตสฺมึ  อสติ  ยทิ  โส  สทฺท  สุเณยยฺ  รูปมฺป  ปสฺเสยฺยาติ 
โจทนตฺถ วุตฺต ฯ สทฺโท  กณฺฏโกติ  วิกฺเขปกรณตฺตา  (๑)  วุตฺต ฯ 
โอฬาริเกน  หิ  สทฺเทน  โสเต  ฆฏฏิเต  ปมชฺฌานโต  วุฏาน  
โหติ  เตเนต  วุตฺต  ตสฺมา  อสาธก ฯ ทติุยสฺส ฌานสฺสาติ 
อาทิ  ยถา  อ ฺโป  กณฺฏโก  อนฺโตสมาปตฺติย  นตฺถิ  เอว  
สทฺทสวนมฺปติ โพธนตฺถ วุตฺต ต สพฺพ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                สมาปนฺโนสทฺทสุณาตีติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                จกขฺุนารูปปสฺสตีติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  จกฺขุนา  รูป  ปสฺสตีติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  
จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวาติ  วจน  นิสฺสาย  ปสาทจกฺขุเมว  รูป 
ปสฺสตีติ  เยส ลทฺธ ิ เสยยฺถาป  มหาสงฺฆิกาน  เต  สนฺธาย 
ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ อถ  น  ยท ิ จกฺขุนา 
รูป  ปสฺเสยฺย  รูเปน  รูป  ปสฺเสยฺยาติ(๒) โจเทตุ รูเปน รูป 
ปสฺสตีติ  อาห ฯ  อิตโร  รูปายตน สนฺธาย ปฏิกฺขิปตฺวา ปุน 
ปุฏโ จกฺขุเมว สนฺธาย  ปฏิชานาติ ฯ  
        ปฏิวิชานาตีติ  เอตฺถ  อยมธิปฺปาโย ปสฺสตีติ  หิ  มย 
# ๑. ม. วิกฺเขปกรตฺตา ฯ  ๒. ม. ปสฺเสยฺยาตีติ ฯ  
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ปฏิชานน  สนฺธาย  ปุจฺฉาม  น  จกฺขุปสหารมตฺต ฯ  ตสฺมา 
วทติ  (๑)  ตาว กินฺเต จกฺขุมา  รูเปน รปู ปฏิวิชานาตีติ ฯ 
อิตโร ปุริมนเยเนว ปฏิกฺขิปติ เจว ปฏิชานาติ จ ฯ  อถ 
น  เอว  สนฺเต  รูป  มโนวิ ฺาณ  อาปชฺชติ  ต ฺหิ  ปฏ-ิ 
วิชานาติ นามาติ  โจเทตุ  รูป  มโนวิ ฺาณนฺติ  อาห ฯ  อิตโร 
เลส  อลภนโฺต ปฏิกฺขิปเตว ฯ อิตฺถิ  จกขฺุสฺส  อาวชฺชนาติอาทิ 
ยทิ  จกฺขุ  ปฏิวิชานนฏเน  ปสฺสติ จกฺขุวิ ฺาณสฺส  วิย  
ตสฺสาป  อาวชฺชนาย  ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ  ปุจฺฉติ ฯ อิตโร 
ยสฺมา  น  อาวชฺชนปฏิพทฺธ  จกฺขฺวายตน  (๒)  อาวชฺชนานนฺตร 
อุปฺปชฺชติ ตสฺมา น เหวนฺติ  ปฏิกฺขิปติ ฯ  โสเตน  สทฺทนฺติ 
อาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุนา  รูป  
ปสฺสตีติ  สสมฺภารกถานเยน  วุตฺต ฯ  ยถา  ห ิ อุสนุา  วิชฺฌนฺโตป 
ธนุนา  วิชฺฌตีติ  วุจฺจติ เอว จกฺขุวิ ฺาเณน ปสฺสนฺโตป 
จกฺขุนา ปสฺสตีติ วุตฺโต ตสฺมา อสาธกเมต ฯ เสเสสุป เอเสว 
นโยติ ฯ  
                จกขฺุนารูปปสฺสตีติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                อฏารสโม วคฺโค สมตฺโต ฯ  
# ๑. ม. วเทหิ ฯ  ๒. ม. อาวชฺชนปฏิพทฺธ จกฺขุ น ต ฯ  
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                        กิเลสชหนกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กิเลสชหนกถา   นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  
กิเลสปฺปหาน  นาม  อตฺถิ  ปหีนกิเลสสฺส  จ  อตีตาป  กิเลสา  
ปหีนาว  โหนฺติ อนาคตาป  ปจฺจุปฺปนฺนาป  ตสฺมา  อตีเตป 
กิเลเส  ปชหติ  อนาคเตป  ปจฺจุปฺปนฺเนปติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป 
เอกจฺจาน  อุตฺตราปถกาน เต สนฺธาย อตีเตติอาทิ  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสส  ยถาปาลิเมว นิยฺยาติ ฯ 
นตฺถิ  กิเลเส  ชหตีติ  อิมสฺมิมฺปน  ปรวาทีปเ ฺห(๑)  ยสฺมา  กจวร 
ชหนฺตสฺส (๒) กจวเร ฉฑฺฑนวายาโม  วิย  กิเลเส  ชหนฺตสฺส  น 
อตีตาทิเภเทสุ  กิเลเสสุ  วายาโม  อตฺถิ  นิพฺพานารมฺมเณ  ปน 
อริยมคฺเค  ปวตฺติเต  กิเลสา  อนุปฺปนฺนาเยว  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ 
ปหีนา  นาม  โหนฺติ  ตสฺมา  น  เหวนฺติ  ปฏิกฺขิปติ ฯ  เตน  
หิ อตีเต  กิเลเส  ชหตีติอาทิ  ปน  ยสฺมา  นตฺถิ  กิเลสชหนาติ (๓) 
น  วตฺตพฺพ  ตสฺมา อตีตาทิเภเท ปชหตีติ ฉเลน วุตฺต ฯ  
                กิเลสชหนกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ปรวาทิสฺส ป ฺเห ฯ  ๒. ม. ปชหนฺตสฺส ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. กิเลสปชหนาติ ฯ  
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                        สุ ฺตากถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สุ ฺตากถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  สุ ฺตาติ 
เทฺว  สุ ฺตา  ขนฺธาน ฺจ  อนตฺตลกฺขณ  นิพฺพาน ฺจ ฯ  
เตสุ  อนตฺตลกฺขณ  ตาว  เอกจฺจ เอเกน  ปรยิาเยน  สิยา 
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺน  นิพฺพาน  ปริยาปนฺนเมว(๑) ฯ  อิม  ปน 
วิภาค  อคฺคเหตฺวา  สุ ฺตา  สงฺขารปริยาปนฺนาติ(๒)  เยส  ลทธฺิ 
เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  
อิตรสฺส ฯ  อนิมิตฺตนฺติ  สพฺพนิมิตฺตรหิต  นิพฺพาน ฯ  อปฺปณิ- 
หิโตติป ตสฺเสว นาม ฯ กสฺมา ปเนต  อาภตนฺติ  อวิภชฺชวาที- 
วาเท  โทสาโรปนตฺถ ฯ  ยสฺส  ห ิ อวิภชิตฺวา  เอกเทเสเนว  
สุ ฺตา  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ  ลทฺธิ  ตสฺส  นิพฺพานมฺป 
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนนฺติ  อาปชฺชติ ฯ  อิมสฺส  โทสสฺสา- 
โรปนตฺถ  อนิมิตฺต อปฺปณิหิตนฺติ  อาภต ฯ  อิตโร  ตสฺส 
ปริยาปนฺนภาว  อนิจฺฉนฺโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ สงฺขารกฺขนฺโธ  น 
อนิจฺโจติอาทิ  นิพฺพานสงฺขาตาย  สุ ฺตาย  อนิจฺจภาวาปตฺติ- 
โทสสฺส ทสสฺนตฺถ วุตฺต ฯ  
        สงฺขารกฺขนฺธสฺส  สุ ฺตาติ  ยทิ  อ ฺสฺส  ขนฺธสฺส 
สุ ฺตา อ ฺกฺขนฺธปริยาปนฺนา    สงฺขารกฺขนฺธสุ ฺตายป 
เสสกฺขนฺธปริยาปนฺนาย ภวิตพฺพนฺติ  โจทนตฺถ  วุตฺต ฯ 
สงฺขารกฺขนฺธสฺส สุ ฺตา น วตฺตพฺพาติอาทิ ยทิ 
# ๑. ม. อปรยิาปนฺนเมว ฯ  ๒. ม. สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 420 

        *เลมที่ 48  กถาวตฺถุปฺปกรณวณฺณนา หนา  420 
 
สงฺขารกฺขนฺธสุ ฺตา  เสสกฺขนฺธปริยาปนฺนา  น  โหติ 
เสสกฺขนฺธสุ ฺตาป สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา นาม(๑) โหตีติ 
ปฏิโลมทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ  
        สุ ฺมิท  ภิกฺขเว  สงฺขาราติ  สุตฺต  ปรสมยโต  อาภต ฯ  
ตตฺถ  สงฺขาราติ  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ  อาคตฏาเน  วิย  
ป ฺจกฺขนฺธา เต  ว (๒)  อตฺตตฺตนิยสุ ฺตฺตา  สุ ฺตาติ  สาสนาวจร  
โหติ น วิรชุฌฺติ ตสฺมา อนุ ฺาต ฯ ยสฺมา  ปเนต  น  สุ ฺตาย(๓) 
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนภาว  ทีเปติ  ตสฺมา  อสาธกนฺติ ฯ  
                สุ ฺตากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        สาม ฺผลกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สาม ฺผลกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  มคฺควีถิยมฺป  
ผลสมาปตฺติยมฺป  (๔)  อริยมคฺคสฺส  วิปากจิตฺต  สาม ฺผล  นามาติ 
สกสมเย สนฺนิฏาน ฯ  เยส  ปน  ตถา  อคฺคเหตฺวา  กิเลสปฺปหา- 
น ฺเจว  ผลปฺุปตฺติ  จ สาม ฺผล  ตสฺมา  อสงฺขตนฺติ  ลทฺธ ิ
เสยฺยถาป  ปพฺุพเสลิยาน  เต  สนฺธาย ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสเมตฺถ  เหฏา วุตฺตนยตฺตา ยถาปาลิเมว 
นิยฺยาตีติ ฯ  
                สาม ฺผลกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. น ฯ  ๒. ม. เต จ ฯ  ๓. ม. น สุ ฺตาย ฯ 
# ๔. ม. ผลสมาปตฺติวีถิยมฺป ฯ  
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                        ปตฺติกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ปตฺติกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ย  ย  ปฏลิภติ  (๑)  
ตสฺส  ตสฺส  ปฏิลาโภ  ปตฺติ  นาม  สา  จ  อสงฺขตาติ  เยส  
ลทฺธิ  เสยฺยถาป  ปุพฺพเสลิยาน ฺเว  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสมิธาป  เหฏา  วุตฺต- 
นยตฺตา  ยถาปาลิเมว  นิยยฺาตีติ ฯ  น  วตฺตพฺพนฺติอาทิ ยาย  ลทธฺิยา 
ปตฺติ  อสงฺขตาติ  ป ฺตฺติ  (๒)  ต  ปกาเสตุ วุตฺต ฯ ตตฺถ สกวาที 
น  เหว  วตฺตพฺเพติ  ปฏิกขิฺปนฺโต  เกวล  ปตฺติยา  รปูาทิภาว 
น สมฺปฏิจฺฉติ ฯ น  หิ  ปตฺติ  นาม  โกจิ  ธมฺโม  อตฺถิ  
น  ปน  อสงฺขตภาว  อนุชานาติ ฯ  อิตโร  ปน  ปฏิกฺเขป- 
มตฺเตเนว  อสงฺขตาติ  ลทฺธึ  ปติฏเปติ  สา อโยนิโส ปติฏา- 
ปตตฺตา อปฺปติฏ ิตาเยวาติ ฯ  
                ปตฺติกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ตถตากถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ตถตากถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  รปูาทีน  
สพฺพธมฺมาน  รูปาทิสภาวตาสงฺขาตา  ตถตา  นาม  อตฺถิ  สา  
จ  สงฺขเตสุ รูปาทีสุ  อปรยิาปนฺนตฺตา  อสงฺขตาติ  ลทฺธ ิ
เสยฺยถาป  เอกจฺจาน  อุตฺตราปถกาน  เต สนฺธาย  ปจฺุฉา 
# ๑. ม. ปฏลพฺภติ ฯ  ๒. ม. ม ฺติ ฯ  
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สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสมิธาป  เหฏา  วุตฺตน- 
ยตฺตา ปากฏเมวาติ ฯ  
                ตถตากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        กุสลกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กุสลกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  อนวชชฺมฺป  กุสล 
อิฏวิปากมฺป ฯ  (๑)  อนวชฺช  นาม  กเิลสวิปฺปยุตฺต ฯ  อย  นโย 
เปตฺวา อกุสล  สพฺพธมฺเม  ภชติ ฯ  อิฏวิปาก  นาม  อายตึ  
อุปปตฺติปวตฺเตสุ  อิฏผลนิปฺผาทก  ปุ ฺ ฯ  อย  นโย  กุสลตฺติเก 
อาทิปทเมว  ภชติ ฯ  เยส  ปน  อิม วิภาค  อคฺคเหตฺวา  อนวชฺช- 
ภาวมตฺเตเนว  นิพฺพาน  กุสลนฺติ  ลทธฺิ  เสยฺยถาป อนฺธกาน 
เตส  อิฏวิปากฏเน  นิพฺพานสฺส  กุสลตาภาว  ทีเปตุ  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  อตฺตโน  ลทธฺิวเสน  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสมิธาป 
เหฏา วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                กสุลกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อิฏปากมฺป ฯ  
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                        อจฺจนฺตนิยามกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อจฺจนฺตนิยามกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  
สกึ  นิมุคฺโค  นิมุคฺโคว  โหตีติ  (๑)  สตฺุต  นิสฺสาย  อตฺถิ  ปุถชฺุชนสฺส 
อจฺจนฺตนิยามตาติ ลทฺธิ  เสยฺยถาป  เอกจฺจาน  อุตฺตราปถกาน 
เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  มาตุ- 
ฆาตโกติอาทิ  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิกสฺส  จ  มาตุฆาตกาทีน ฺจ 
สมาเน  มิจฺฉตฺตนิยาเม  มาตุฆาตกาทีหิป  เต  อจฺจนฺตนิยเตหิ 
ภวิตพฺพนฺติ โจทนตฺถ  วุตฺต ฯ  อิตโร  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิโก 
สสารขาณุโก  ภวนฺตเรป  นิยโตว อิเม ปน เอกสฺมิ ฺเว 
อตฺตภาเวติ ลทฺธิยา น เหวนฺติ ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺเชยยฺาติ  อย  นิยโต  วา  โน  วาติ  เอว  
อุปฺปชฺเชยฺยาติ  วุจฺจติ ฯ  (๒)  อิตโร  อนุปฺปตฺติการณ  อปสฺสนฺโต 
ปฏิชานาติ ฯ นุปฺปชฺเชยฺยาติ  ปุฏโ  ปน  ย  ทฏิ ึ  อาเสวนฺโต 
นิยาม  โอกฺกนฺโต  ตตฺถ อนุปฺปตฺตึ สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ 
ตโต ปหีนาติ ปุฏโ มคฺเคน อปฺปหีนตฺตา ปฏิกฺขิปติ ต 
ทิฏ ึ  อารพฺภ  อสมุทาจารโต  ปฏชิานาติ ฯ  อถ  น  ยสฺมา 
ปหาน  นาม  วินา  อริยมคฺเคน  นตฺถิ  ตสฺมา  ตสฺส  วเสน 
โจเทตุ โสตาปตฺติมคฺเคนาติอาทิมาห ฯ  โส  เอกมคฺเคนาป 
อปฺปหีนตฺตา  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปุน  กตเมนาติ  ปุฏโ  มิจฺฉามคฺค 
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๕/๑๐ ฯ  ๒. ม. ปุจฺฉติ ฯ  
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สนฺธาย อกุสเลนาติอาทิมาห ฯ  
        อุจฺเฉททิฏ ิ  อุปฺปชเฺชยฺยาติ  ทุติยนิยามุปฺปตฺตึ  ปุจฺฉติ ฯ 
อิตโร ยสฺมา  เยป  เต อุกฺกณฺณวสฺส อ ฺา  นตฺถิกวาทา 
อกิริยวาทา อเหตุกวาทาติ (๑)  วจนโต ติสฺโสป นิยตมิจฺฉา- 
ทิฏ ิโย เอกสฺส อุปฺปชฺชนฺติ ตสฺมา ปฏิชานาติ ฯ  
        อถ  น  น  จ  นาม  โส(๒) อจฺจนฺตนิยาโมติ โจทนตฺถ 
ห ฺจีติอาทิมาห ฯ  อจฺจนฺตนิยตสฺส  หิ  ทุติยนิยาโม  นิรตฺถโก ฯ 
นุปฺปชฺเชยฺยาติ  ปเ ฺห  ย สสฺสตทิฏ ิยา  สสฺสตนฺติ  คหิต  ตเทว 
อุจฺฉิชฺชตีติ  (๓)  คเหตฺวา  อนุปฺปตฺตึ สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ  ปหนีาติ 
ปุฏโ  มคฺเคน  อปฺปหีนตฺตา  ปฏิกฺขิปติ วุตฺตนเยน  อนุปฺปชชฺนโต 
ปฏิชานาติ ฯ  สสฺสตทิฏ ิ  อุปฺปชฺเชยฺยาติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ 
เสส วิจิกิจฺฉาวาเร วุตฺตนยเมว ฯ  
        น  วตฺตพฺพนฺติ  ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส  ตสฺส  (๔)  สุตฺตสฺส  
อตฺถิตาย  ปฏิ ฺา  สกวาทิสฺส ฯ  น  ปน  โส  ภวนฺตเรป  
นิมุคฺโคว ฯ  อิมสฺมึเยว หิ  ภเว  อภพฺโพ  โส  ต  ทฏิ ึ 
ปชหิตุนฺติ  อยเมตฺถ  อธิปปฺาโย  ตสฺมา อสาธกเมตนฺติ ฯ  
สพฺพกาล  อุมฺมุชฺชิตฺวา  นิมุชฺชตีติอาทิ  วจนมตฺเต  อภินิเวส 
อกตฺวา อตฺโถ ปน (๕) ปริเยสิตพฺโพติ ทสฺสนตฺถ วุตฺตนฺติ ฯ  
                อจฺจนฺตนิยามกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๒๘๑/๑๘๘ ฯ  ๒. ม. โส อจฺจนฺตนิยาโมติ โจเทตุ ฯ 
# ๓.ม. อจฺฉิชฺชสิฺสตีติ ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๕. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ  
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                        อินฺทฺริยกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อินฺทฺริยกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  โลกิยา  สทฺธา  
สทฺธาเยว  นาม  น  สทฺธนิฺทฺริย ฯ  ตถา  โลกิย  วิรยิ  สติ  
สมาธิ  ป ฺา ป ฺาเยว  นาม  น  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ  เยส  
ลทฺธิ  เสยฺยถาป  เหตุวาทาน ฺเจว มหิสาสกาน ฺจ  เต  สนฺธาย 
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  นตฺถ ิ โลกิยา 
สทฺธาติอาทิ  ยสฺมา  โลกยิาป  สทฺธาทโยว ธมฺมา อธิปติยฏเน 
อินฺทฺริย น  สทฺธาทีหิ  อ ฺ  สทฺธินฺทฺรยิาทิ  นาม  อตฺถิ  
ตสฺมา  โลกิยานมฺป สทฺธาทีน ฺเว  สทฺธินฺทฺริยาทิภาว- 
ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  อตฺถิ  โลกโิย  มโนติอาทิ ยถา  เต  โลกิยาป 
มนาทโย  ธมฺมา  มนินฺทรฺิยาทีนิ  เอว  โลกิยา  สทธฺาทโยป  
สทฺธินฺทฺริยาทีนีติ (๑) อุปมายา ตสฺสตฺถสฺส วิภาวนตฺถ วุตฺต ฯ 
เสสเมตฺถ ยถาปาลิเมว นิยฺยาตีติ ฯ  
                อินฺทฺริยกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                เอกูนวีสติโม วคฺโค สมตฺโต ฯ  
# ๑. ม.สทฺธนิฺทริยานีติ ฯ  
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                อส ฺจิจฺจกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อส ฺจิจฺจกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  อนนฺตริย- 
วตฺถูนิ  นาม  ครูนิ  ภาริยานิ  ตสฺมา  อส ฺจิจฺจาป เตสุ 
วตฺถูสุป วิโกปเตสุ อนนฺตริโก โหตีติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  
เอกจฺจาน  อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย  อส ฺจิจฺจาติ  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ลทฺธิวเสน  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยสฺมา 
อนนฺตริยกมฺม  นาม  กมมฺปถปฺปตฺต  ยทิ  จ  อส ฺจิจฺจ  กมฺมปถเภโท 
สิยา อวเสสา  ปาณาติปาตาทโยป  อส ฺจิจฺจ  ภเวยฺยุนฺติ 
โจทนตฺถ  อส ฺจิจฺจ  ปาณ หนฺตฺวาติอาทิมาห ฯ  อิตโร  ตถา- 
รูปาย  ลทฺธิยา  อภาเวน  ปฏิกฺขิปติ ฯ  เสส  ยถาปาลิเมว 
นิยฺยาติ ฯ  น  วตฺตพฺพ  มาตุฆาตโกติ  ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส  
โรคติกิจฺฉาการาทิกาเล  (๑)  อส ฺจิจฺจ  ฆาต  สนฺธาย  ปฏิ ฺา 
สกวาทิสฺส ฯ  นน ุมาตา  ชีวิตา  โวโรปตาติ  ปเ ฺหป  อส ฺจิจฺจ 
โวโรปต  สนฺธาย  ปฏิ ฺา สกวาทิสฺเสว ฯ  เอว  อธิปฺปา- 
ยมฺปน  อคฺคเหตฺวา  ห ฺจีติ ลทฺธิปติฏาปน อิตรสฺส ต  อโยนิโส 
ปติฏาปตตฺตา  อปฺปติฏ ิตเมว ฯ  ปตุฆาตกาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ 
สงฺฆเภทเก  ปน  ธมฺมส ฺ ึ  สนฺธาย  สงฺฆเภโท  อนนฺตริโกติ  
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  สงฺฆ  สมคฺค  เภตฺวาน  กปฺป  นริยมฺหิ  
ปจฺจตีติ  วจน  อโยนโิส  คเหตฺวา ปฏิ ฺา  ปรวาทิสฺส ฯ  ปุน 
# ๑. ม. โรคปฏิการาทิกาเล ฯ  
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สพฺเพติ  ปุฏโ  สกปกฺเข  ธมฺมส ฺ ึ  สนฺธาย ปฏิกขิฺปติ  
ปรปกฺเข  ธมมฺส ฺ ึ  สนฺธาย  ปฏชิานาติ ฯ  ธมฺมส ฺ ีติ 
ป ฺหทฺวเยป เอเสว  นโย ฯ  นน ุ วุตฺต  ภควตาติ  สุตฺต 
เอกนฺเตเนว ธมฺมวาทิสฺส อนนฺตริกภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  
อาปายิโก  เนรยิโกติ  คาถายป  อธมฺมวาทีเยว  อธิปฺเปโต ฯ 
อิตโร  ปน  อธิปฺปาย  อคฺคเหตฺวา  ลทฺธึ ปติฏาเปติ ฯ สา 
อโยนิโส ปติฏาปตตฺตา อปฺปติฏ ิตาเยวาติ ฯ  
                อส ฺจิจฺจกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        าณกถาวณฺณนา 
        อิทานิ  าณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ทุวิธ  าณ 
โลกิย ฺจ  โลกุตฺตร ฺจ ฯ  โลกิย  สมาปตฺติาณมฺป  โหต ิ
ทานาทิวเสน  ปวตฺต  กมมฺสฺสกตาณมฺป  โลกุตฺตร  สจฺจ- 
ปริจฺเฉทก  มคฺคาณมฺป  ผลาณมฺป ฯ  อิม  ปน  วิภาค 
อกตฺวา  สจฺจปริจฺเฉทกเมว  าณ  น  อิตร  ตสฺมา  นตฺถิ 
ปุถุชชฺนสฺส าณนฺติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  เหตุวาทาน  เต 
สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ป ฺาติ- 
อาทิ  าณเววจนทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  เตเนต  ทีเปติ ยทิ  ตสฺส 
าณ  นตฺถิ  ป ฺาทโยป  นตฺถ ิฯ  อถ  ป ฺาทโย  อตฺถ ิ 
าณมฺป อตฺถิ ฯ  กสฺมา  ป ฺาทีน  าณโต  อน ฺตฺตา ฯ  
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ปม  ฌานนฺติอาทิ  สมาปตฺติาณสฺส  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ทาน 
ทเทยฺยาติอาทิ  กมฺมสฺสกตาณสฺส ฯ ทุกฺข ปริชานาตีติ โลกุตฺตร- 
มคฺคาณเมว ทีเปติ น จ โลกุตฺตรเมว าณนฺติ ฯ  
                าณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                นริยปาลกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  นิรยปาลกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  นิรเย 
เนรยิกกมฺมาเนว  นิรยปาลรูเปน  (๑)  วเธนฺติ  นตฺถิ  นิรยปาลา  นาม 
สตฺตาติ  เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยท ิ ตตฺถ  นิรยปาลา 
น  สิยุ  กมฺมกรณาป   น  ภเวยฺยุ ฯ กรณิเกสุ  หิ สติ กรณาติ 
โจเทตุ นตฺถิ นิรเยสูติอาทิมาห ฯ  
        อตฺถ ิ มนุสฺเสสูติ  ปจฺจกฺเขน  าปนตฺถ  วุตฺต ฯ  ยถา 
หิ มนุสฺเสสุ  สติ  กรณิเกสุ  กรณา  เอว  ตตฺถาปติ  อยเมตฺถ 
อธิปฺปาโย ฯ  อตฺถิ นิรเยสูติ  ปุจฺฉา  ปรวาทิสฺส  ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ น เวสฺสภู โนป จ เปตฺติราชาติ ปรวาทินา 
สกสมยโต  สุตฺต  อาภต ฯ  ตมฺปน  สาสนาวจริกนฺติ  สกวาทินา  
อนุ ฺาต ฯ  ตตฺถ  เวสฺสภูติ  เอโก เทโว ฯ เปตฺติราชาติ 
ปตฺติวิสเย เปตมหิทฺธิโก ฯ โสมาทโย  ปากฏาเอว ฯ  อิท 
# ๑. ม. นริยปาลรูปวเสน ฯ  
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วุตฺต  โหติ อตฺตโน  กมฺเมหิ  อิโต  ปนณฺุณ  (๑)  ปรโลก  ปตฺต 
ปุริส  น  เอเต  เวสฺสภูอาทโย  หนนฺติ ฯ  เยหิ  ปน  โส  กมฺเมหิ  
ตตฺถ  ปนุณฺโณ  ตานิ  สกานิ  กมฺมานิเยว  น  ตตฺถ  หนนฺตีติ 
กมฺมสฺสกต ทีเปติ น  นิรยปาลาน  อภาว ฯ  สกวาทินา  ปน 
ตเมน  ภิกฺขเวติ  อาภตานิ  สุตฺตปทานิ  นีตตฺถาเนวาติ ฯ  
                นริยปาลกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ติรจฺฉานกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ติรจฺฉานกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เทเวสุ 
เอราวณาทโย  เทวปุตฺตา  หตฺถิวณฺณ  อสฺสวณฺณ  วิกุพฺพนฺติ  
นตฺถิ  ตตฺถ  ติรจฺฉานคตา ฯ เยส  ปน  ติรจฺฉานวณฺณิโน 
เทวปุตฺเต  ทิสฺวา  อตฺถิ  เทเวสุ  ติรจฺฉานคตาติ ลทฺธิ  
เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ อถ  น  ยทิ  เทวโยนิย  ติรจฺฉานคตา  สิยุ  
ติรจฺฉานโยนิยมฺป  เทวา สิยุนฺติ โจเทตุ  อตฺถิ  ติรจฺฉาน- 
คเตสูติอาทิมาห ฯ  กฏีาติอาทิ  เยส  โส อภาว อิจฺฉติ เต 
ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  เอราวโณติ  ปเ ฺห  ตสฺส  อตฺถิตาย  ปฏิ ฺา 
สกวาทิสฺส  น ติรจฺฉานคตาย(๒) ฯ  หตฺถิพนฺธาติอาทิ  ยทิ  ตตฺถ  
หตฺถิอาทโย สิยุ หตฺถิพนฺธาทโยป สิยนฺุติ  โจทนตฺถ  วุตฺต ฯ 
# ๑. ม. ปณุนฺน ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. ติรจฺฉานคตสฺส ฯ  
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ตตฺถ  ยาวสิกาติ  ยวสสฺส(๑)  ทายกา ฯ  การณิกาติ หตฺถาจริยาทโย 
เยหิ  เต  นานาวิธ  การณ  กเรยฺยุ ฯ  ภตฺตการกาติ  หตฺถิอาทีน 
ภตฺตรนฺธกา ฯ น เหวนฺติ ตถา อนิจฺฉนฺโต ปฏิกฺขิปตีติ ฯ  
                ติรจฺฉานกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        มคฺคกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  มคฺคกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เยส  ปุพฺเพ  ว 
โข  ปนสฺส  กายกมฺม  วจีกมฺม  อาชีโว  สุปริสุทโฺธ  โหตีติ  (๒) 
อิท ฺเจว  สุตฺต สมฺมาวาจากมฺมนฺตาชีวาน ฺจ  จิตฺตวิปฺปยุตฺตต 
นิสฺสาย นิปฺปริยาเยน ป ฺจงฺคิโกว มคฺโคติ  ลทฺธิ เสยฺยถาป 
มหิสาสกาน เต สนฺธาย ป ฺจงฺคิโกติ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  สมฺมาวาจา  มคฺคงฺค  สา  จ[๓]  น  มคฺโคติอาทิ 
ปรสมยวเสน  วุตฺต ฯ  ปรสมยสฺมิ ฺหิ  สมฺมาวาจาทโย  มคฺคงฺคนฺติ 
อาคตา ฯ  รปูตฺตา  ปน  มคฺโค น  โหตีติ  วณฺณิตา ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  
มคฺคงฺคนฺติอาทิ  มคฺคงฺคสฺส  อมคฺคตา  นาม นตฺถติี  ทสฺสนตฺถ 
วุตฺต ฯ ปุพฺเพว โข ปนสสฺาติ สุตฺเต ปริสุทฺธสีลสฺส มคฺค- 
ภาวนา นาม  โหติ  น  อิตรสฺสาติ  อาคมนียปฏิปทาย  วิสุทฺธ-ิ 
ภาวทสฺสนตฺถ  กายกมฺม วจีกมฺม  อาชีโว  สุปริสุทโฺธ  โหตีติ  
วุตฺต  น  อิเมหิ  วินา ป ฺจงฺคิกภาวทสฺสนตฺถ ฯ  เตเนวาห 
# ๑. ม. ยวสฺส ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๘๓๐/๕๒๔ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นาติ ทิสฺสติ ฯ  
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เอวมสฺสาย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉตีติ ฯ 
สกวาทินา อาภตสุตฺต นีตตฺถเมวาติ ฯ  
                มคฺคกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        าณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  าณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ธมฺมจกฺกปฺ- 
ปวตฺตเน  ทฺวาทสาการาณ  สนฺธาย  ทฺวาทสวตฺถุก  าณ 
โลกุตฺตรนฺติ  เยส  ลทฺธิ เสยฺยถาป  ปพฺุพเสลิยาปรเสลิยาน  (๑)  เต 
สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  อถ  น  
สเจ  ต  ทฺวาทสวตฺถุก  ทวฺาทสหิ  มคฺคาเณหิ  ภวิตพฺพนฺติ 
โจเทตุ  ทฺวาทสาติอาทิมาห ฯ  อิตโร  มคฺคสฺส เอกตฺต สนฺธาย 
ปฏิกฺขิปติ เอเกกสฺมึ สจฺเจ  สจฺจาณกิจฺจาณกตาณาน  
วเสน  าณนานตฺต  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ ฯ  (๒)  ทฺวาทส  โสตา- 
ปตฺติมคฺคาติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตาติ  สุตฺต 
สทฺธึ  ปุพฺพภาคปรภาเคหิ  าณนานตฺต  ทีเปติ  น  อริยมคฺคสฺส 
ทฺวาทสาณต ฯ ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                าณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                วีสติโม วคฺโค นิฏ ิโต ฯ  
                จตุตฺโถ ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ  
# ๑. ม. ปุพฺพเสลิยาน ฯ  ๒. ม. ปฏชิานาติ ฯ  
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                        สาสนกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สาสนกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ติสฺโส  สงฺคีติโย 
สนฺธาย  สาสน  นว  กตนฺติ  จ  อตฺถ ิ โกจิ  ตถาคตสาสน  
นว  กโรตีติ  จ  ลพฺภา  ตถาคตสาสน (๑) นว  กาตุนฺติ  จ  
เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป เอกจฺจาน อุตฺตราปถกาน เต  สนฺธาย 
ตีสุป  กถาสุ  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ 
สติปฏานาติอาทิ สาสน  นาม  สติปฏานาทโย  เจว  อริย- 
ธมฺมา  กุสลาทีน ฺจ  เทสนา ฯ  ตตฺถ  เยส  ภควตา  เทสิตา 
สติปฏานาทโย  เปตฺวา  เต  อ ฺเส  วา  สติปฏานาทีน  
กรเณน  อกสุลาทีน  วา  กุสลาทิภาวกรเณน  สาสน  นว  
กต  นาม  ภเวยฺย  กินฺต  เอว  กต  เกนจิ  อตฺถิ  วา  โกจิ 
เอว กโรติ ลพฺภา วา  เอว  กาตุนฺติ  ตีสุป  ปุจฺฉาสุ  โจทนตฺถ  
วุตฺต ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  ยถาปาลิเมว นิยฺยาตีติ ฯ  
                สาสนกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        อวิวิตฺตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อวิวิตฺตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  
โย  ธมฺโม  ปจฺจุปฺปนฺโน  โส  เตน  อวิวิตฺโต  นามาติ  อิท 
สกสมเย สนฺนิฏาน ฯ ยสฺมา  ปน  ปถุุชชฺเนน  เตธาตุกา 
# ๑. ม. ตถาคตสฺส สาสน ฯ  
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ธมฺมา  อปริ ฺาตา  ตสฺมา  โส เอกกฺขเณเยว  สพฺเพหิป 
เตธาตุเกหิ  ธมฺเมหิ  อวิวิตฺโตติ  เยส ลทฺธิ เสยฺยถาป เตส ฺเว 
เต สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ 
ผสฺเสหีติอาทิ สพฺเพส ผสฺสาทีน เอกกฺขเณ ปวตฺติโทส- 
ทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                อวิวิตฺตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ส ฺโชนกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ส ฺโชนกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  อรหา  
สพฺพ  พุทฺธวิสย  น  ชานาติ  ตสฺมา  ตสฺส ตตฺถ อวิชฺชา- 
วิจิกิจฺฉาหิ อปฺปหีนาหิ ภวิตพฺพนฺติ  ส ฺาย  อตฺถิ  กิ ฺจิ 
ส ฺโชน  อปฺปหาย  อรหตฺตปฺปตฺตีติ เยส  ลทฺธ ิ เสยฺยถาป 
มหาสงฺฆิกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  อตฺถิ  กิ ฺจิ  สกฺกายทิฏ ีติอาทิ  อรหโต  สพฺพ- 
ส ฺโชนปฺปหานทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ  สพฺพ  พุทฺธวิสยนฺติ  ป ฺหทฺวเย 
อรหโต  สพฺพ ฺ ุตาณาภาเวน  ปฏิเสโธ กโต  น  อวิชชฺา- 
วิจิกิจฺฉาน  อปฺปหาเนน ฯ  อิตโร  ปน  เตส  อปฺปหีนต  สนฺธาย 
เตน หีติ ลทฺธึ ปติฏเปติ ฯ สา อโยนิโส ปติฏาปตตฺตา 
อปฺปติฏ ิตาว โหตีติ ฯ  
                ส ฺโชนกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        อิทฺธิกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อิทฺธิกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  อิทฺธ ิ นาเมสา  
กตฺถจิ  อิชฺฌติ  กตฺถจิ  น  อิชฺฌติ  อนิจฺจาทีน  นิจฺจาทิกรเณ 
เอกนฺเตเนว น อิชฺฌติ ฯ  สภาคสนฺตตึ  ปน  ปริวตฺเตตฺวา  
วิสภาคสนฺตติกรเณ  วา  สภาคสนฺตติวเสเนว  จิรตรปฺปวตฺตเน 
วา  เยส  อตฺถาย  กริยติ(๑)  เตส  ปุ ฺาทีนิ  การณานิ  นิสฺสาย 
กตฺถจิ  อิชฺฌติ  ภิกฺขูน  อตฺถาย  ปานียส(๒)ปฺปขีราทิกรเณ  วิย 
มหาธาตุนิธาเน  ทีปาทีน  จิรสนฺตานปฺปวตฺตเน  วิย  จาติ  อิท 
สกสมเย  สนฺนิฏาน ฯ ย ปน  อายสฺมา  ปลินฺทวจฺโฉ  ร ฺโ 
ปาสาท  สุวณฺณนฺเตฺวว  อธิมุจฺจิ ต นิสฺสาย เยส  อตฺถิ  
อธิปฺปายิทฺธีติ  ลทฺธ ิ เสยยฺถาป  อนฺธกาน  เต  สนธฺาย  อตฺถ ิ
อธิปฺปายอิทฺธีติ  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ฯ ตตฺถ อธิปฺปายอิทฺธีติ อธิปฺปาย 
อิทฺธิ (๓) ยถาธิปฺปาย  อิชฺฌน  อิทฺธีติ  (๔) อตฺโถ ฯ อามนฺตาติ ลทฺธิ- 
มตฺเต เปตฺวา(๕) ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  (๖)  อถ  น  อนิจฺจาทีน  
นิจฺจาทิตาย  อนุยุ ฺชิตุ  นจฺิจปณฺณา รุกฺขา โหนฺตูติอาทิมาห ฯ 
เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  ลทฺธิปติฏาปเนป  (๗)  สุวณฺโณ  จ 
ปนาสีติ  ร ฺโ  ปุ ฺ ูปนิสฺสเยน  อาสิ  น  เกวล  เถรสฺส  
อธิปฺปาเยเนว ฯ  ตสฺมา อสาธกเมตนฺติ ฯ  
                อิทฺธิกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. กริยติ ฯ ๒.ม. ปานียสฺส... ฯ  ๓.ม. อธิปฺปายอิทฺธิ ฯ 
# ๔. ม.อิชฺฌนอิทฺธีติ ฯ  ๕. ม. ตฺวา ฯ  ๖. ม. ปรวาทิสฺส ฯ 
# ๗. ม. ลทฺธปิติฏาปเน ฯ  
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                        พุทฺธกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  พุทฺธกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  เปตฺวา  ตสฺมึ ตสฺมึ  
กาเล  (๑)สรรีเวมตฺตก  อายุเวมตฺตก  ปภาเวมตฺตก ฺจ  (๑)  เสเสหิ  พุทฺธ- 
ธมฺเมหิ  พุทฺธาน พุทฺเธหิ  หีนาติเรกตา  นาม  นตฺถิ ฯ  เยสมฺปน 
อวิเสเสเนว อตฺถีติ ลทฺธิ เสยฺยถาป อนฺธกาน  เต  สนฺธาย  
อตฺถิ  พุทฺธานนฺติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ  
อถ  น  พุทฺธธมฺเมหิ  อนุยุ ฺชิตุ  สติปฏานโตติอาทิมาห ฯ  
อิตโร เตส วเสน หีนาติเรกต อปสฺสนฺโต ปฏิกฺขิปเตวาติ(๒) ฯ  
                พุทฺธกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                สพฺพทิสากถาวณฺณนา  
        อิทานิ  สพฺพทิสากถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  จตูสุ  ทิสาส ุ
เหฏา  อุปรีติ  สมนฺตโต  โลกธาตุสนฺนิวาส  สพฺพโลกธาตูสุ  จ 
พุทฺธา  อตฺถีติ  อตฺตโน วิกปฺปสิปฺป อุปฺปาเทตฺวา สพฺพทิสาสุ 
พุทฺธา ติฏนฺตีติ เยส ลทฺธ ิเสยฺยถาป มหาสงฺฆิกาน 
เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ปุรตฺถ-ิ 
มายาติ ปุฏโ  สกฺยมุนึ  สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ ฯ  ปนุ  ปฏุโ 
ลทฺธิวเสน  อ ฺโลกธาตุย  ิต  สนฺธาย  ปฏิชานาติ ฯ  กินฺนาโม 
โส  ภควาติอาทิ  สเจ  ตฺว  น (๓) ชานาสิ  นามาทิวเสน  น 
# ๑. ม. สรีรเวมตฺตต อายุเวมตฺตต ปภาเวมตฺตต ฺจ ฯ 
# ๒. ม. ปฏกิฺขิปเยวาติ ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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กเถหีติ  โจทนตฺถ  วุตฺต ฯ  อิมินา  อุปาเยน  สพฺพตฺถ  อตฺโถ 
เวทิตพฺโพติ ฯ  
                สพฺพทิสากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ธมฺมกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ธมฺมกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  รปูาทโย  
รูปาทิสภาเวน  นิยตา  น  ต  สภาว  วิชหนฺติ  ตสฺมา  สพฺเพ 
ธมฺมา  (๑) นยิตาติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน ฺเจว 
เอกจฺจาน ฺจ  อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย  สพฺเพ  ธมฺมาติ 
ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น  สเจ เต 
นิยตา  มิจฺฉตฺตนิยตา  วา  สิยุ  สมฺมตฺตนิยตา  วา  อิโต  อ ฺโ 
นิยาโม  นาม นตฺถีติ โจเทตุ  มิจฺฉตฺตนิยตาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ 
ปฏิกฺเขโป  จ  ปฏิ ฺา  จ  ปรวาทิสฺส ฯ รูป  รูปฏเนาติอาทิ 
เยนตฺเถน  นยิตาติ  วทติ  ตสฺส  วเสน  โจเทตุ  วุตฺต ฯ 
ตตฺรายมธิปฺปาโย รูป ฺหิ  รูปฏเน  นยิตนฺติ  รูป รปูเมว 
น เวทนาทิสภาวนฺติ อธิปฺปาเยน  วตฺตพฺพ  อิโต  อ ฺถา  
น  วตฺตพฺพ ฯ  กสฺมา  รูปฏโต  อ ฺสฺส รูปสฺส  อภาวา ฯ 
รูปสภาโว  หิ  รูปฏโ  รปูสภาโว  จ  รูปเมว  น  รปูโต  
อ ฺโ ฯ  เวทนาทีหิ  ปนสฺส  นานตฺตป ฺาปนตฺถ  เอส  โวหาโร 
# ๑. ม. สพฺพธมฺมา ฯ  
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โหตีติ ฯ  ตสฺมา  รูป  รูปฏเน  นิยตนฺติ  วทนฺเตน  รปู  นิยตนฺติ 
วุตฺต  โหติ ฯ นิยต ฺจ นาม มิจฺฉตฺตนิยต  วา  สิยา  สมฺมตฺตนิยต 
วา  สิยา(๑) อิโต  อ ฺโ นิยาโม  นาม นตฺถีติ ฯ อถ  กสฺมา  
ปฏิชานาตีติ  อตฺถนฺตรวเสน ฯ  รูป  รปูฏเน  นิยตนฺติ  เอตฺถ 
หิ รูป  รูปเมว  น  เวทนาทิสภาวนฺติ  อยมตฺโถ ฯ  ตสฺมา  
ปฏิชานาติ ฯ  อิโต  อ ฺถา  ปนสฺส  นิยตตฺต  นตฺถีติ  
ปุน  เตเนว  นเยน  โจเทตุ  มิจฺฉตฺตนิยตนฺติอาทิมาห ฯ ต 
สพฺพ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  เตน  หิ  รูปนติฺ  ลทฺธิป  อโยนิโส 
ปติฏาปตตฺตา อปฺปติฏ ิตาว โหตีติ ฯ  
                ธมฺมกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        กมฺมกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กมฺมกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  ทฏิ- 
ธมฺมเวทนียฏานาทีนิ  (๒)  ทิฏธมฺมเวทนียฏาทีหิ  นิยตานิ  ตสฺมา 
สพฺเพ  กมฺมา นิยตาติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  เตส ฺเว  
เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  ทฏิ- 
ธมฺมเวทนียฏเน  นิยตนฺติ  เอตฺถ  ทฏิธมฺมเวทนีย ทิฏธมฺมิก- 
เวทนียเมว (๓) ฯ  สเจ ทิฏเว ธมฺเม วิปาก ทาตุ สกฺโกติ เทติ 
โน เจ อโหสกิมฺม  นาม  โหตีติ  อิมมตฺถ  สนฺธาย  ปฏิ ฺา  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ทิฏธมฺมเวทนียาทีนิ ฯ 
# ๓. ม. ทิฏธมฺมเวทนียฏเมว ฯ  
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สกวาทิสฺส ฯ  มิจฺฉตฺตนิยามวเสน (๑) ปเนต อนิยตเมวาติ สพฺพ 
เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                กมฺมกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                เอกวีสติโม วคฺโค สมตฺโต ฯ  
 
                ปรินิพฺพานกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ปรินิพฺพานกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  
อรหา  สพฺพ ฺ ุวิสเย  อปฺปหีนส ฺโชโนว  ปรนิิพฺพาติ  (๒)  ตสฺมา 
อตฺถิ กิ ฺจิ ส ฺโชน อปฺปหาย  ปรินพฺิพานนฺติ  เยส  
ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ เหฏา วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
                ปรินิพฺพานกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                กสุลจิตฺตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  กุสลจิตฺตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสมฺา  อรหา  
สติเวปุลฺลปฺปตฺโต  ปรินพฺิพายนฺโตป  สโต  สมฺปชาโนว  ปรินพฺิพาติ  
ตสฺมา กุสลจิตฺโต  ปรินิพฺพาตีติ(๓)  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน 
เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  อถ  น 
ยสฺมา กุสลจิตฺโต นาม ปุ ฺาภิสงฺขาราภิสงฺขรณาทิวเสน  โหติ  
# ๑. ม. มิจฺฉตฺตสมฺมตฺตนิยามวเสน ฯ 
# ๒. ม. ปรินพฺิพายติ ฯ ๓. ม.ปรินิพฺพายตีติ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 439 

        *เลมที่ 48  อาเน ฺชกถาวณฺณนา  หนา 439 
 
ตสฺมา  เตนตฺเถน  โจเทตุ อรหา ปุ ฺาภิสงฺขารนฺติอาทิมาห ฯ  
เสสเมตฺถ  อุตฺตาน  (๑)  ยถาปาลิเมว  นิยฺยาติ ฯ  สโต  สมฺปชาโนติ 
อิท  ชวนกฺขเณ  กิรยิาสติสมฺปช ฺาน  วเสน  อสมฺโมหมรณ- 
ทีปนตฺถ  วุตฺต  น กุสลจิตฺตทีปนตฺถ ฯ ตสฺมา อสาธกนฺติ ฯ  
                กสุลจิตฺตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        อาเน ฺชกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อาเน ฺชกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ภควา  
จตุตฺถชฺฌาเน   ิโต  ปรินพฺิพายตีติ  (๒)  สลลฺกฺเขตฺวา  อรหา  อาเน ฺเช 
 ิโต  ปรินิพฺพายตีติ เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  เอกจฺจาน  
อุตฺตราปถกาน  เต สนธฺาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  ปกติจิตฺเตติ  ภวงฺคจิตฺเต ฯ  สพฺเพ  หิ  ส ฺ ิโน 
สตฺตา ภวงฺคจิตฺเต  ตฺวา  (๓)  ภวงฺคปริโยสาเนน  จุติจิตฺเตน  กาล 
กโรนฺติ ฯ  อิติ  น อิมินา  อตฺเถน  โจเทตุ  เอวมาห ฯ  ตตฺถ  
กิ ฺจาป  จตุโวการภเว  อรหโต  ปกติจิตฺตมฺป  อาเน ฺช  โหติ  
อยมฺปน  ปโ ฺห  ป ฺจโวการภววเสน(๔)  อุทฺธโฏ ฯ  ตสฺมา โน จ 
วต เร วตฺตพฺเพติ อาห ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                อาเน ฺชกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปรินิพฺพายีติ ฯ 
# ๓. ส.ี  ิตา ฯ ๔. ม. ป ฺจโวการภววเสน ฯ  
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                ธมฺมาภิสมยกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ธมฺมาภิสมยกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  อตีตภเว 
โสตาปนฺน  มาตุกุจฺฉิย  วสิตฺวา  นิกฺขนฺต ทิสฺวา อตฺถิ 
คพฺภเสยฺยาย ธมฺมาภิสมโยติ เยส ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  เอกจฺจาน 
อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  อถ  น  ยทิ  ตตฺถ  ธมฺมาภิสมโย  อตฺถิ  ธมฺมาภิ- 
สมยการเณหิ เอตฺถ  (๑)  ธมฺมเทสนาทีหิ  ภวิตพฺพนฺติ  โจเทตุ  อตฺถิ 
คพฺภเสยฺยาย ธมฺมเทสนาติอาทิมาห ฯ  สุตฺตสฺสาติอาทิ  ภวงฺค- 
วาร  สนฺธาย  วุตฺต ฯ คพฺภเสยฺยาย หิ เยภุยฺเยน ภวงฺคเมว 
ปวตฺตติ ฯ  เตเนว  สุตฺโต  (๒)  กิริยสมยปฺปวตฺตาภาวา  (๓)  สตฺุโต  
ภาวนานุโยคสฺส  อภาวา  ปมตฺโต  กมมฺฏานปริคฺคาหกาน 
สติสมฺปช ฺาน  อภาวา  มฏุสฺสติ อสมฺปชาโน นาม โหติ 
ตถารูปสฺส กโุต ธมฺมาภิสมโยติ ฯ  
                ธมฺมาภิสมยกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. สตฺโต ฯ 
# ๓. ม. กิริยมยปฺปวตฺตาภาวา ฯ  
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                        ติสฺโสปกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ติสฺโสป  กถา  นาม  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  อจิรชาตาน  
ปน  โสตาปนฺนาน  อรหตฺตุปฺปตฺตึ  (๑)  สุปฺปวาสาย  จ  อุปาสิกาย 
สตฺตวสฺสิก คพฺภ  ทิสฺวา  อตฺถิ  คพฺภเสยฺยาย  อรหตฺตุปฺปตฺตีติ  จ 
สุปเน อากาสคมนาทีนิ ทิสฺวา  อตฺถิ  ธมฺมาภิสมโยติ  จ  อตฺถ ิ
ตตฺถ  อรหตฺตุปฺปตฺตีติ  จ  อิธาป เยส  ลทฺธิ  (๒)  เสยฺยถาป  เตส ฺเว 
เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ 
ปุริมกถาสทสิเมวาติ ฯ  
                ติสฺโสปกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อพฺยากตกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อพฺยากตกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  อตฺเถสา 
ภิกฺขเว  เจตนา  สา  จ  โข  อพฺโพหาริกาติ  (๓)  วจนโต  สพฺพ  
สุปนคตสฺส  จิตฺต  อพฺยากตนฺติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  
เอกจฺจาน  อุตฺตราปถกาน ฺเว  เต สนฺธาย ปุจฺฉา  สก- 
วาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ  เสสเมตฺถ  ยถาปาลิเมว  
นิยฺยาติ ฯ  สปุนคตสฺส  จิตฺต  อพฺโพหาริกนฺติ  อิท  อาปตฺตึ 
สนฺธาย วุตฺต ฯ สุปนคตสฺส หิ ปาณาติปาตาทิวเสน  กิ ฺจาป  
อกุสลจิตฺต  ปวตฺตติ  วตฺถุวิโกปน  ปน  นตฺถีติ น  สกฺกา  
# ๑. ม. อรหตฺตปฺปตฺตึ ฯ  ๒. ม. ลทฺธโิย ฯ 
# ๓. วิ. มหาวิ. ๑/๓๐๒/๒๒๔ ฯ  
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ตตฺถ  อาปตฺตึ  ป ฺเปตุ ฯ  อิมินา  การเณน  ต  อพฺโพหาริก 
น  อพฺยากตนฺติ (๑)  ฯ 
                อพฺยากตกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อาเสวนปจฺจยตากถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อาเสวนปจฺจยตากถา(๒)  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสมฺา  
สพฺเพ  ธมฺมา  ขณิกา  น  โกจิ  มุหุตฺตมฺป  ตฺวา  อาเสวน- 
ปจฺจย  อาเสวติ  นาม ฯ  ตสฺมา  นตฺถิ  กิ ฺจาป(๓)  อาเสวนปจฺจยตา 
อาเสวนปจฺจยตาย  อุปฺปนฺน  ปน  น  กิ ฺจิ  อตฺถีติ  เยส  ลทฺธ ิ
เสยฺยถาป  เตส ฺเว  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  อถ  น  สุตฺตวเสเนว  ป ฺาเปตุ  นนุ  วุตฺต ภควตา 
ปาณาติปาโตติอาทิ อาภต ฯ ต สพฺพ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                อาเสวนปจฺจยตากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ขณิกกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  ขณิกกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  สพฺเพ  
สงฺขตธมฺมา  อนิจฺจา  ตสฺมา  เอกจิตฺตกฺขณิกาเยว ฯ  สมานาย 
หิ  อนิจฺจตาย  เอโก  ลหุ  ภิชฺชติ  เอโก  จิเรนาติ  โก 
# ๑. ม. น อพฺยากตตฺตาติ ฯ  ๒. ม. อาเสวนปจฺจยกถา ฯ 
# ๓. ม. กิ ฺจิ ฯ ๔. ม. ป ฺาเปตุ ฯ  
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เอตฺถ วิเสโสติ (๑) เยส ลทฺธิ เสยฺยถาป ปุพฺพเสลิยาปรเสลิยาน  
เต  สนฺธาย เอกจิตฺตกฺขณิกาติ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา 
อิตรสฺส ฯ  จิตฺเต  มหาปวีติอาทีสุ  เตส  ตถา  สณฺาน  
อปสฺสนฺโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ จกฺขายตนนฺติอาทิ  ยทิ  สพฺเพ  ล 
เอกจิตฺตกฺขณิกา  ภเวยฺยุ  จกฺขายตนาทีนิ จกฺขุวิ ฺาณาทีหิ   
สทฺธึเยว  อุปฺปชฺชิตฺวา  นริุชฺเฌยฺยุนฺติ โจทนตฺถ วุตฺต ฯ อิตโร 
ปน  อนฺโตมาตุกุจฺฉิคตสฺส  วิ ฺาณุปฺปตฺตึ  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ 
ปวตฺต สนฺธาย  ลทฺธิวเสเนว  (๒)  ปฏชิานาติ ฯ  เสสเมตฺถ 
อุตฺตานตฺถเมว(๓) ฯ  เตน  หิ  เอกจิตฺตกฺขณิกาติ  ยสฺมา  นิจฺจา 
น  โหนฺติ  ตสฺมา  เอกจิตฺตกฺขณิกาติ  อตฺตโน รุจิยา การณ 
วทติ ฯ ต อวุตฺตสทิสเมวาติ ฯ  
                ขณิกกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                พาวีสติโม วคฺโค สมตฺโต ฯ  
 
                เอกาธิปฺปายกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  เอกาธิปฺปายกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  การุ ฺเน 
วา  เอเกน  อธิปฺปาเยน  เอกาธิปฺปาโย  สสาเร  วา  เอกโต 
ภวิสฺสามาติ  อิตฺถิยา  สทธฺึ  พุทฺธปูชาทีนิ  กตฺวา  ปณิธิวเสน 
เอโก  อธิปฺปาโย  อสฺสาติ เอกาธิปฺปาโย เอวรูโป  ทวิฺนฺนมฺป  
# ๑. ม. นิยาโมติ ฯ  ๒. ม. ลทฺธิวเสน ฯ 
# ๓. ม. อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
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ชนาน  เอกาธิปฺปาโย  เมถุโน  ธมฺโม  ปฏิเสวิตพฺโพติ  เยส ลทธฺิ 
เสยฺยถาป  อนฺธกาน ฺเจว  เวตุลฺลกาน ฺจ  เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา 
สกวาทิสฺส ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ ยถาปาลิเมว 
นิยฺยาตีติ ฯ  
                เอกาธิปฺปายกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อรหนฺตวณฺณกถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อรหนฺตวณฺณกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  อิริยา- 
ปถสมฺปนฺเน  อากปฺปสมฺปนฺเน  ปาปภิกฺขู  ทิสฺวา  อรหนฺตาน 
วณฺเณน  อมนุสฺสา  เมถุนธมฺม ปฏิเสวนฺตีติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป 
เอกจฺจาน  อุตฺตราปถกาน  เต  สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส 
ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                อรหนฺตวณฺณกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อิสฺสริยกามการิกากถาวณฺณนา  
        อิทานิ  อิสฺสริยกามการิกากถา  นาม  โหติ ฯ  ฉทฺทนฺต- 
ชาตกาทีนิ  สนฺธาย  โพธิสตฺโต  อิสสฺริยกามการิกาเหตุ(๑)  วินิปาต  
คจฺฉติ  คพฺภเสยฺย โอกฺกมติ  ทุกฺกรการกิ  อกาสิ อปรนฺตป 
อกาสิ อ ฺ สตฺถาร อุทฺทิสีติ เยส ลทฺธ ิ เสยฺยถาป  อนฺธกาน  
# ๑. ม. อิสฺสริยกามการิกาเหตุ ฯ  
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เต  สนฺธาย  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ เสส  
ปมกถาย  อุตฺตานตฺถเมว ฯ ทุติยกถาย อิทฺธิมาติ ยทิ อิสฺสริย- 
กามการิกาเหตุ คจฺเฉยฺย  อิทฺธิยา  คจฺเฉยฺย  น  กมมฺวเสนาติ 
โจทนตฺถ  วุตฺต ฯ  อิตโร  ปน ปมปเ ฺห  ภาวนามย  สนฺธาย 
ปฏิกฺขิปติ  ทติุยปเ ฺห  ปุ ฺ ิทฺธึ  สนฺธาย ปฏิชานาติ ฯ  
ตติยกถาย  อิสฺสริยกามการิกาเหตุ  นาม  ทุกฺกรการกิา มิจฺฉา- 
ทิฏ ิยา กริยติ ฯ  ยท ิ จ  โส  ต  กเรยฺย  สสฺสตาทีนิป  คเณฺหยฺยาติ 
โจทนตฺถ  สสฺสโต โลโกติอาทิ วุตฺต ฯ จตุตฺถกถายมฺป เอเสว 
นโยติ ฯ  
                อิสฺสริยกามการิกากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ราคปฏิรูปกถาวณฺณนา (๑)  
        อิทานิ  ราคปฏิรูปกถา  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
เมตฺตากรุณามุทิตาโย  สนฺธาย  น  ราโค  ราคปฏิรปูโกติ  จ 
อิสฺสามจฺฉริยกุกฺกุจฺจานิ สนฺธาย น  โทโส  โทสปฏิรูปโกติ 
จ  หสิตุปฺปาท  สนฺธาย  น  โมโห  โมหปฏิรูปโกติ  จ 
ทุมฺมงฺกูน  ปคฺุคลาน  นิคฺคห  เปสลาน  ภิกฺขูน  อนุคฺคห  
ปาปครหิต กลฺยาณปสส  อายสฺมโต  ปลินฺทวจฺฉสฺส  วสลวาท 
ภควโต  เขฬาสิกวาท  (๒)  โมฆปรุิสวาท ฺจ  สนฺธาย  น  กิเลโส 
# ๑. ม. ปฏิรปูกถาวณฺณนา ฯ  ๒. ม. เขฬาสกวาท ฯ  
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กิเลสปฏิรูปโกติ  จ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป  อนฺธกาน  เต  
สนฺธาย  สพฺพกถาสุ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา  อิตรสฺส ฯ 
อถ  น  ยสฺมา  ผสฺสาทิปฏริูปกาน  ผสฺสาทโย  (๑)  นาม  นตฺถ ิ
ตสฺมา  ราคาทิปฏิรูปกาน  ราคาทโยป (๒) นตฺถีติ  โจเทตุ อตฺถิ 
น ผสฺโสติอาทิมาห ฯ อิตโร เตส อภาวา ปฏิกฺขิปติ ฯ 
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                ปฏิรูปกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อปรินิปฺผนฺนกถาวณฺณนา  
        อิทานิ อปรินิปฺผนฺนกถา นาม โหติ ฯ ตตฺถ  
                ทกฺุขเมว หิ สมฺโภติ    
                ทกฺุข ติฏติ เวติ จ  
                นา ฺตฺร ทุกฺขา สมฺโภติ   
                นา ฺตฺร ทุกฺขา นิรุชฺฌตีติ (๓)  
วจน  นิสฺสาย  ทุกฺข ฺเว  ปรินิปฺผนนฺ  เสสา  ขนธฺายตน- 
ธาตุอินฺทฺริยธมฺมา อปรินิปฺผนฺนาติ  เยส  ลทฺธิ  เสยฺยถาป 
เอกจฺจาน  อุตฺตราปถกาน ฺเจว เหตุวาทาน ฺจ  เต  สนฺธาย 
รูป  อปรินิปผฺนฺนนฺติ  ปุจฺฉา  สกวาทิสฺส  ปฏิ ฺา อิตรสฺส ฯ 
# ๑. ม. ผสฺสาทิปติรูปกา นผสฺสาทโย ฯ 
# ๒. ม. ราคาทิปติรูปกา นราคาทโยป ฯ ๓. ส. ส. ๑๕/๕๕๔/๑๙๙ ฯ  
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อถ  น สเจ รปู อปรินิปฺผนฺน น อนิจฺจาทิสภาว สิยาติ 
โจเทตุ รูป นานิจฺจนฺติอาทิมาห ฯ  อิตโร  ตถารูป  รูป  
อปสฺสนฺโต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  สกวาที  นน ุรูป  อนิจฺจนฺติอาทิ 
วจเนน  ตสฺส  เอก  ลทฺธ ึ ปฏิเสเธตฺวา  ทุติย  ปุจฺฉนฺโต 
ทุกฺข ฺเว  ปรินิปฺผนฺนนฺติอาทิมาห ฯ  อถสฺส  ตมฺป  ลทฺธึ  ปฏิเสเธตุ  
นนุ  (๑) ยทนิจฺจนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺราย  อธิปฺปาโย  น  เกวล ฺหิ 
จ(๒) ปมสจฺจเมว  ทุกฺข ยมฺปน  กิ ฺจิ  อนิจฺจ ต ทกฺุขเมว ฯ 
รูป ฺจ อนิจฺจ ตสฺมา ตมฺป ปรินิปฺผนฺน ฯ อิติ  ย  ตฺว 
วเทสิ  รูป(๓) อปรินิปฺผนฺน  ต โน วต  เร  วตฺตพฺเพ 
ทุกฺข ฺเว  ปรินิปฺผนฺนนฺติ ฯ  เวทนาทิมูลิกาทีสุป  โยชนาส ุ
เอเสว  นโย ฯ  ธมฺมายตนธมฺมธาตูสุ  ปน  เปตฺวา  นิพฺพาน  
เสสธมฺมาน  วเสน  อนิจฺจตา เวทิตพฺพา ฯ อินฺทฺริยานิ 
อนิจฺจาเนวาติ ฯ  
                อปรินิปฺผนฺนกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                        เตวีสติโม วคฺโค สมตฺโต ฯ  
# ๑. ม. น ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓. ม. รูป อปรนิิปฺผนฺน ทุกฺข ฺเว 
# ปรินิปฺผนนฺนฺติ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 448 

                *เลมที่ 48   หนา  448 
 
                        นิคมนกถา  
        เอตฺตาวตา จ 
                ปณฺณาสเกหิ จตูหิ        ตีหิ วคฺเคหิเทว(๑) จ 
                สงฺคเหตฺวา กถา สพฺพา        อูนติสตเภทนา ฯ (๒)  
                กถาวตฺถุปฺปกรณ        กถามคฺเคสุ โกวิโท  
                ย ชิโน เทสยิ ตสฺส        นฏิ ิตา อตฺถวณฺณนา ฯ  
                อิม เตรสมตฺเตหิ        ภาณวาเรหิ ตนฺติยา  
                จิรฏ ิตตฺถ ธมฺมสฺส        สงฺขโรนฺเตน ย มยา ฯ  
                สมฺปตฺต (๓) กสุลนฺเตน   โลโกย สนรามโร  
                ธมฺมราชสฺส สทฺธมฺม-        สเมวาธิคจฺฉตูติ ฯ  
                        กถาวตฺถุปฺปกรณฏกถา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. วคฺเคหิเจว จ ฯ  ๒. จตูสุ ปณฺณาสเกสุ ทฺวิสต ตีสุ วคฺเคสุ ตึส 
# กาถาติ  ตึสาธิกทฺวิสตปฺปเภทาติ อตฺโถติ โยชนา ฯ  
# ๓. ม. ย ปตฺต ฯ  
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                        ยมกปฺปกรณวณฺณนา 
                                อารมฺภกถา  
                สงฺเขเปเนว เทวาน        เทวเทโว สุราลเย  
                กถาวตฺถุปฺปกรณ        เทสยิตฺวา รณ ฺชโห ฯ  
                ยมสฺส วิสยาตีโต                นานายมกมณฺฑิต  
                อภิธมฺมปฺปกรณ        ฉฏ ฉฏาน เทสโก ฯ  
                ยมก อยมาวฏฏ- (๑)        นลีามลตนูรุโห  
                ย เทสยิ อนุปฺปตฺโต        ตสฺส สวณฺณนากฺกโม  
                อิทานิ ยสฺมา ตสฺมาสฺส        โหติ สวณฺณนา อยนฺติ ฯ  
 
                                อุทฺเทสวารวณฺณนา  
        มลูยมก  ขนฺธยมก  อายตนยมก  ธาตุยมก  สจฺจยมก 
สงฺขารยมก  อนุสยยมก  จิตฺตยมก  ธมฺมยมก  อินทฺฺริยยมกนฺติ 
อิเมส  ทสนฺน  ยมกาน  วเสน อิท  ปกรณ  ทสวิเธน  วิภตฺตนฺติ 
หิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  เยส  ทสนฺน  ยมกาน วเสน อิท  ปกรณ  
ทสวิเธน  วิภตฺต  เตส ฺเจว  อิมสฺส  จ  ปกรณสฺส  นามตฺโถ 
ตาว  เอว  เวทิตพฺโพ เกนฏเน  ยมกนฺติ  ยุคลฏเน ฯ  
ยุคล ฺหิ  ยมกนฺติ  วุจฺจติ ยมกปาฏิหาริย  ยมกสาลาติอาทีสุ 
# ๑. ม. อยมาวตฺต... ฯ  
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วิย ฯ  อิติ  ยคุลสงฺขาตาน  ยมกาน  วเสน  เทสิตตฺตา  อิเมสุ 
ทสสุ  เอเกก  ยมกนฺนาม  อิเมส  ปน  ยมกาน  สมูหภาวโต  
สพฺพเมต ปกรณ ยมกนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        ตตฺถ  มลูวเสน  ปุจฺฉาวิสฺสชฺชน  กตฺวา  เทสิตตฺตา  ทสนฺน 
ตาว  สพฺพปม มูลยมกนติฺ  วุตฺต ฯ  ตสฺส  อุทฺเทสวาโร  
นิทฺเทสวาโรติ  เทฺว  วารา โหนฺติ เตสุ อุทฺทิฏานุกฺกเมน  
นิทฺทิสิตพฺพตฺตา  อุทฺเทสวาโร  ปโม ฯ  ตสฺส  เย  เกจิ กุสลา 
ธมฺมา  สพฺเพ  เต  กุสลมูลา  เย  วา  ปน  กุสลมูลา  สพฺเพ 
เต  ธมฺมา  กสุลาติ  อิท  ยมก  อาทิ ฯ  ตสฺส  กุสลากุสลมูลสงฺขาตาน (๑) 
ทฺวินฺน อตฺถาน วเสน อตฺถยมกนฺติ  วา  เตส ฺเว  อตฺถาน 
วเสน  อนุโลมปฏิโลมโต  ปวตฺตปาลิธมฺมวเสน  ธมฺมยมกนฺติ  วา 
อนุโลมปฏโิลมโต  ปวตฺตปุจฺฉาวเสน  ปุจฺฉายมกนฺติ  วา  ติธา  
ยมกภาโว เวทิตพฺโพ ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ  
        อิทานิ  อิเมส  ยมกาน  วเสน  เทสิเต  อิมสฺมึ  มูล- 
ยมเก  อุทฺเทสวารสฺเสว(๒)  ตาว  นยยมกปุจฺฉาอตฺถวารปฺปเภท- 
วเสน  ปาลิววตฺถานเมว  เอว  เวทิตพฺพ กุสลตฺติกมาติกาย ฺหิ 
กุสลา  ธมฺมาติ  อิท  อาทิปท นิสฺสาย มูลนโย มูลมลูนโย 
มูลกนโย  มลูมูลกนโยติ  อิเม  จตฺตาโร  นยา  โหนติฺ ฯ  เตส 
เอเกกสฺมึ  นเย  มลูยมก  เอกมูลยมก  อ ฺม ฺมูลยมกนฺติ  ตีณิ 
# ๑. ม.กุสลากุสลมูลสงฺขาตาน ฯ  ๒. ม. อุทฺเทสวารสฺส ฯ  
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ตีณิ  ยมกานิ ฯ  เอว  จตูสุ นเยสุ  ทฺวาทส  ยมกานิ  เอเกกสฺมึ  
ยมเก  อนุโลมปฏิโลมวเสน  เทฺว  เทวฺ  ปุจฺฉาติ  จตุวีสติ  
ปุจฺฉา  เอเกกาย  ปุจฺฉาย  สนฺนิฏานสสยวเสน  เทฺว  เทฺว 
อตฺถาติ อฏจตฺตาฬีส อตฺถาติ ฯ  
        ตตฺถ  เย  เกจิ  กุสลา  ธมฺมาติ  กุสเลสุ  กุสลา  นุ  โข 
น  กุสลา  น ุ โขติ  สนฺเทหาภาวโต  อิมสฺมึ  ปเท  สนฺนิฏานตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ  สพฺเพ  เต  กสุลมูลาติ  สพฺเพ  เต  กุสลา  ธมฺมา 
กุสลมูลา  นุ  โข  นนุ  โขติ  เอว  วิมติวเสน  ปุจฺฉิตตฺตา 
อิมสฺมึ  ปเท  สสยตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  โส จ โข เวเนยฺยาน 
สสยฏาเน  สสยทีปนตฺถ  วุตฺโต  ตถาคตสฺส  ปน  สสโย 
นาม  นตฺถิ ฯ  อิโต  ปเรสุป ปุจฺฉาปเทสุ เอเสว นโย ฯ  
        ยถา  จ  กุสลปท  นิสสฺาย  อิเม  จตฺตาโร  นยา  เอเกกสฺมึ  
นเย  ติณฺณ  ติณฺณ  ยมกาน  วเสน  ทฺวาทส  ยมกานิ  เอเกกสฺมึ  
ยมเก  ทฺวินฺน  ทฺวินฺน ปุจฺฉาน  วเสน  จตุวีสติ  ปุจฺฉา  เอเกกาย 
ปุจฺฉาย  ทฺวินฺน ทฺวินฺน อตฺถาน วเสน  อฏจตฺตาฬีสอตฺถา  
จ  โหนฺติ  อกุสลปท  นิสสฺายป  ตเถว  อพฺยากตปท  นิสฺสายป 
ตเถว  ตีณิป ปทานิ เอกโต กตฺวา นิทฺทิฏนาม ปท 
นิสฺสายป ตเถวาติ กุสลตฺติกมาติกาย  จตูสุ  ปเทสุ  สพฺเพสุป  (๑) 
โสฬสนยา  อฏจตฺตาฬีสยมกานิ ฉนฺนวุติปุจฺฉา  เทฺวนวุติ- 
# ๑. ม. สพฺเพป ฯ  
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สตอตฺถา  จ  อุทฺเทสวเสน  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ เอตฺตาวตา 
มูลวาโร นาม [๑] ปม อุทฺทิฏโ โหติ ฯ  
        ตโต  ปร  เย  เกจิ  กสุลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  กสุล- 
เหตูติอาทโย  ตสฺเสว  มลูวารสฺส  เววจนวเสน  นว  วารา 
อุทฺทิฏา ฯ อิติ มูลวาโร เหตุวาโร นิทานวาโร  สมฺภววาโร 
ปภววาโร  สมุฏานวาโร  อาหารวาโร  อาลมฺพณวาโร (๒) ปจฺจย- 
วาโร  สมุทยวาโรติ  สพฺเพป  ทส  วารา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ 
มูลวาเร  อาคตปริจฺเฉเทเนว  เสเสสุป  นยาทโย  เวทิตพฺพาติ 
สพฺเพสุป  ทสสุ วาเรสุ สฏ ิสตนยา อสีตฺยาธิกานิ จตฺตาริ  
ยมกสตานิ  สฏยาธิกานิ  นวปุจฺฉาสตานิ  วีสาธิกานิ  เอกูน- 
วีสติ อตฺถสตานิ  จ  อุทฺทฏิานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  เอว  ตาว 
อุทฺเทสวาเร นยยมกปุจฺฉาอตฺถวารปฺปเภทวเสน ปาลิววตฺถาน- 
เมต เวทิตพฺพ ฯ  
        มลู  เหตุ  นิทาน ฺจาติ  คาถา  ทสนฺนมฺป  วาราน 
อุทฺทานคาถา  นาม ฯ  ตตฺถ  มูลาทีนิ  สพฺพานิป  การณ- 
เววจนาเนว ฯ  การณ ฺหิ  ปติฏานฏเน  มูล อตฺตโน 
ผลนิปฺผาทนตฺถ  หโินติ  ปวตฺตตีติ  เหตุ  หนฺท  น  คณฺหถาติ 
ทสฺเสนฺต วิย  อตฺตโน  ผล  นิเทตีติ  นทิาน  เอตสฺมา  ผล  
สมฺภวตีติ (๓) สมฺภโว ผล (๔) ปภวตีติ  ปภโว  สมฏุาติ  เอตฺถ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปมนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อารมฺมณวาโร ฯ 
# ๓. ม.สมฺโภตีติ ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ผล  เอเตน  วา  สมุฏาตีติ  สมฏุาน อตฺตโน  ผล  อาหรตีติ  
อาหาโร  อปฺปฏิกฺขิปตพฺพฏเน  (๑)  อตฺตโน  ผเลน  อาลมฺพิยตีติ 
อาลมฺพณ  เอต  ปฏิจฺจ  อปฺปฏิกฺขิปตฺวา  ผล  เอติ  ปวตฺตตีติ 
ปจฺจโย  เอตสฺมา  ผล  สมุเทตีติ  สมุทโย ฯ  เอวเมเตส  ปทาน 
วจนตฺโถ  เวทิตพฺโพติ ฯ (๒)  
                อุทฺเทสวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                มลูยมกวณฺณนา(๓)  
        อิทานิ  เย  เกจิ  กุสลา  ธมฺมาติอาทินา  นเยน  นิทฺเทส- 
วาโร  อารทฺโธ ฯ  ตตฺถ  เย  เกจีติ  อนวเสสวจน ฯ  กุสลา 
ธมฺมาติ กุสลตฺติกสฺส ปทภาชเน  วุตฺตลกฺขณา  อนวชฺชสุขวิปากา 
กุสลสภาวา ฯ  สพฺเพ  เต  กุสลมูลาติ  กินฺเต  สพฺเพเยว  กุสล- 
มูลาติ  ปุจฺฉติ ฯ  ตีเณว  กุสลมูลานีติ  น  เต  สพฺเพ  กุสลมูลาน ิ
อโลภาทีนิ  ปน  ตีเณว  กุสลมูลานีติ  อตฺโถ ฯ  อวเสสา  กุสลา 
ธมฺมา  น  กสุลมูลาติ  อวเสสา  ผสฺสาทโย  กุสลา  ธมฺมา  
กุสลมูลานิ  นาม  น  โหนฺติ ฯ  อถวา  อวเสสา  ผสฺสาทโย 
กุสลา  ธมฺมาเยว  นาม  น  กุสลมูลานีติป  อตฺโถ ฯ  เย  วา 
ปน  กุสลมูลาติ  เย  วา  ปน  ปมปุจฺฉาย  ทุติยปเทน  กุสลมูลาติ  
ตโย  อโลภาทโย  คหิตา ฯ  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  กุสลาติ  กินฺเต  
สพฺเพ  ตโยป  ธมฺมา  กุสลาติ ปุจฺฉติ ฯ อามนฺตาติ สพฺเพสมฺป 
# ๑. ม. อปฺปฏิกฺขิปตพฺเพน ฯ ๒. ม. เวทิตพฺโพ ฯ 
# ๓. ม. นิทฺเทสวารวณฺณนา ฯ  
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กุสลมูลาน กุสลภาว สมฺปฏิจฺฉนฺโต อาห ฯ  อย  ตาว  มูลนเย 
มูลยมกสฺส  อตฺโถ ฯ  อิมนิา  อุปาเยน  สพฺพปุจฺฉาสุ  วิสฺสชชฺน- 
นโย เวทิตพฺโพ ฯ ยมฺปน ยตฺถ วิเสสมตฺต อตฺถิ ตเทว 
วณฺณยิสฺสาม ฯ  
        เอกมูลยมเก  ตาว  สพฺเพ  เต  กสุลมูเลน  เอกมูลาติ  
คณนฏเน  เอกมูลก  อคฺคเหตฺวา  สมานฏเน  คเหตพฺพา ฯ 
อยเ ฺหตฺถ  อตฺโถ สพฺเพ  เต  กุสลมูเลน  สมานมูลา  ย  ผสฺสสฺส 
มูล  ตเทว  เวทนาทีนนฺติ ฯ  อถ  เนส  ตถาภาว  สมฺปฏิจฺฉนฺโต  
อามนฺตาติ  อาห ฯ กุสลสมุฏานนฺติ กุสลจิตฺตสมุฏานรูป 
ทสฺสิต ฯ  เอกมูลนฺติ  อโลภาทินา  กสุลมูเลน  สมานมูล ฯ  ยเถว 
หิ  ผสฺสาทีน อโลภาทโย  เหตุปจฺจยตฺตา  มูลา(๑)  ตถา  ต 
สมุฏานรูปสฺสาป  กุสลลกฺขณาภาเวน  ปน ต น กุสล ฯ  
        อ ฺม ฺยมเก  เย  เกจิ  กุสลาติ  อปุจฺฉิตฺวา  เย  เกจิ 
กุสลมูเลน  เอกมูลาติ  ปจฺุฉา  กตา  กสฺมา  อิมินาป  พฺย ฺชเนน  
ตสฺเสวตฺถสฺส  สมฺภวโต ฯ กุสลมูลานีติ  อิท  ปุริมสฺส  วิเสสน ฯ  
มูลานิ  ยานิ เอกโต อุปฺปชชฺนฺตีติ หิ วุตฺต  ตานิ  ปน 
กุสลมูลานิป  โหนฺติ อกุสลาพฺยากตมูลานิป อิธ กุสล- 
มูลานีติ วิเสสนทสฺสนตฺถ  อิท  (๒)  วุตฺต ฯ  อ ฺม ฺมูลานิ  จาติ 
อ ฺม ฺ เหตุปจฺจเยน ปจฺจยา  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺเสว 
# ๑. ม. มลู ฯ  ๒. ม. วิเสสทสฺสนตฺถมิท ฯ  
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ปฏิโลมปุจฺฉาย  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  กุสลมูเลน  เอกมูลาติ  อวตฺวา 
สพฺเพ  เต  ธมฺมา  กุสลาติ วุตฺต กสฺมา อตฺถวิเสสา- 
ภาวโต ฯ  กสุลมูเลน  เอกมูลาติ  หิ  ปุจฺฉาย  กตาย  มลูานิ  
ยานิ  เอกโต  อุปฺปชฺชนฺตีติ เหฏา  วุตฺตนเยเนว  วิสฺสชฺชน  
กาตพฺพ  ภเวยฺย  เอว ฺหิ  สติ อตฺถวิเสสาภาโว โหติ ฯ  ตสฺมา 
ตถา  อกตฺวา  เอว  ปุจฺฉา  กตา ฯ  อิมินา  อุปาเยน มูล- 
มูลนยาทีสุป อ ฺม ฺมูลยมเก ปุจฺฉาวิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ  
        มลูมูลนเย  สพฺเพ  เต  กุสลมูลมลูาติ  สพฺเพ  เต  กุสลมลู- 
สงฺขาตา  มูลาติ  ปุจฺฉติ ฯ  เอกมูลมูลาติ  สมานฏเน เอกเมว 
มูลมูล เอเตสนฺติ เอกมูลมูลา ฯ อ ฺม ฺมูลมูลาติ  อ ฺ- 
ม ฺสฺส  มูล อ ฺม ฺมูล อ ฺม ฺมูล เหตุปจฺจยฏเน 
มูล เอเตสนฺติ อ ฺม ฺมูลมูลา ฯ  
        มลูกนเย  กุสลมูลกาติ  เหตุปจฺจยฏเน  กุสล  มูล  เอเตสนฺติ  
กุสลมูลกา ฯ  
        มลูมูลกนเย  กุสลมูลมูลกาติ  กุสลาน  มลู  กสุลมูล  เหตุ- 
ปจฺจยฏเเนว  กุสลมูล  มูล  เอเตสนฺติ  กุสลมลูมลูกาติ ฯ  อยนฺตาว 
กุสลปท นิสฺสาย นยยมกปุจฺฉาทีสุ (๑) วิเสสตฺโถ ฯ  
        อกุสลปทาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อยมฺปน  วิเสโส  อเหตุก  
อกุสลนฺติ วิจิกิจฺฉาย เจว อุทฺธจฺเจน จ สมฺปยุตฺต โมห 
# ๑. ม. นยยมกปุจฺฉาสุ ฯ  
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สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        อเหตุก  อพฺยากตนฺติ  อฏารส  จิตฺตุปฺปาทา  รปู 
นิพฺพาน ฺจ ฯ อพฺยากตมูเลน  น  เอกมูลนฺติ  อิธ  ปน  เปตฺวา 
สเหตุกอพฺยากตสมุฏานรูป  เสส  ลพฺภติ ฯ  สเหตุกอพฺยากต- 
สมุฏานรูป  อพฺยากตมูเลน  เอกมูล  โหติ  ต อพฺโพหาริก 
กตฺวา เอกโต ลพฺภมานกวเสเนว เจต วิสฺสชฺชน กต ฯ  
        นามา  ธมฺมาติ  นามสงฺขาตา  ธมฺมา  เต  อตฺถโต  จตฺตาโร  
อรูปโน  ขนฺธา  นิพฺพาน ฺจ ฯ  นเวว  นามมูลานีติ  กุสลากุสลา- 
พฺยากตมูลวเสน  นว  มูลานิ ฯ  อเหตุก  นาม  นามมูเลน  น  
เอกมูลนฺติ  อเหตุก  สพฺพมฺป อฏารสจิตฺตุปฺปาทวิจิกิจฺฉุทฺธจฺจ- 
สมฺปยุตฺตโมหนิพฺพานสงฺขาต  นาม  นามมูเลน น เอกมูล ฯ  
น  หิ  ต  เตน  สทฺธ ึ อุปฺปชฺชติ ฯ  สเหตุก  นาม  นามมูเลนาติ 
ปเทป สเหตุก นาม นามมูเลนาติ อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ 
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                        มลูวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        เหตุวาราทีสุป  อิมินาว  อุปาเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ 
มูล  เหตุ  นทิาน ฺจาติ  คาถา  ยถานิทฺทิฏาน  ทสนฺนมฺป  
วาราน  ปุน อุทฺทานวเสเนว วุตฺตาติ ฯ  
                มลูยมกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        ขนฺธยมกวณฺณนา  
        อิทานิ  มูลยมเก  เทสิเตเยว  กุสลาทิธมฺเม  ขนฺธวเสน 
สงฺคณฺหิตฺวา  มูลยมกานนตฺร  เทสิตสฺส  ขนฺธยมกสฺส  วณฺณนา 
โหติ ฯ  ตตฺถ  ปาลิววตฺถาน  ตาว  เอว  เวทิตพฺพ  อิมสฺมิ ฺหิ 
ขนฺธยมเก  ตโย  มหาวารา  โหนฺติ  ปณฺณตฺติวาโร  ปวตฺติวาโร 
ปริ ฺาวาโรติ ฯ  เตสุ  ปณฺณตฺติวาโร  ขนฺธาน นามาภิธาน- 
โสธนวเสเนว  กตตฺตา  (๑)  ปณฺณตฺติวาโรติ  วุจฺจติ ฯ  ปวตฺติวาโร 
เตน  โสธิตนามาภิธานาน  ขนฺธาน  อุปฺปาทนิโรธวเสน  ปวตฺตึ 
โสธยมาโน  คโต  ตสฺมา  ปวตฺติวาโรติ  วุจฺจติ ฯ  ปริ ฺาวาโร 
อิมินานุกฺกเมน  ปวตฺตาน  ขนฺธาน สงฺเขเปเนว  ติสฺโส  ปริ ฺา  
ทีปยมาโน  คโต  ตสฺมา  ปริ ฺาวาโรติ  วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ  
ปณฺณตฺติวาโร  อุทฺเทสนิทฺเทสวเสน  ทฺวีหากาเรหิ  ววตฺถิโต ฯ 
อิตเรสุป วิสุ  อุทฺเทสวาโร  นตฺถ ิ อาทิโต  ปฏาย  ปจฺุฉา- 
วิสฺสชฺชนวเสน  เอกธา  ววตฺถิโต ฯ  (๒)  ตตฺถ  ป ฺจกฺขนฺธาติ  ปท  
อาทิก  กตฺวา  ยาว  น  ขนธฺา  น  สงฺขาราติ  ปท  ตาว 
ปณฺณตฺติวารสฺส  อุทฺเทสวาโร  เวทิตพฺโพ ฯ  ปุจฺฉาวาโรติป 
ตสฺเสว  นาม ฯ  ตตฺถ  ป ฺจกฺขนฺธาติ  อย  ยมกวเสน  ปุจฺฉิ- 
ตพฺพาน  ขนฺธาน อุทฺเทโส ฯ รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิ ฺาณกฺ- 
ขนฺโธติ เตส ฺเว ปเภทโต นามววตฺถาน ฯ  
# ๑. ม. คตตฺตา ฯ  ๒. ม. ววตฺถิตา ฯ  
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        อิทานิ  อิเมส  ขนฺธาน  วเสน  ปทโสธนวาโร  ปท- 
โสธนมูลจกกฺวาโร  สุทฺธขนฺธวาโร  สทฺุธขนฺธมูลจกฺกวาโรติ  
จตฺตาโร  นยวารา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  รูป  รูปกฺขนฺโธ  รูปกฺขนฺโธ  
รูปนฺติอาทินา  นเยน  ปทเมว  โสเธตฺวา กโต  (๓)  ปทโสธนวาโร 
นาม  โส  อนุโลมปฏโิลมวเสน  ทุวิโธ  โหติ ฯ  ตตฺถ  อนุโลมวาเร 
รูป  รูปกฺขนโฺธ  รูปกฺขนโฺธ  รูปนฺติอาทีนิ  ป ฺจ  ยมกานิ 
ปฏิโลมวาเรป  น  รูป  น  รูปกฺขนฺโธ  น  รูปกฺขนฺโธ  น  
รูปนฺติอาทีนิ ป ฺเจว ฯ  ตโต  ปร  เตส ฺเว  ปทโสธนวาเร 
โสธิตาน  ขนฺธาน  รูป  รปูกฺขนฺโธ  ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธติ- 
อาทินา  นเยน  เอเกกกฺขนฺธมูลกานิ  จตฺตาริ จตฺตาริ  จกฺกานิ 
พนฺธิตฺวา  กโต  (๑)  ปทโสธนมูลกาน  จกฺกาน  อตฺถิตาย  ปทโสธน- 
มูลจกฺกวาโร  นาม  โสป  อนุโลมปฏโิลมวเสน  ทุวิโธ  โหติ ฯ  
ตตฺถ  อนุโลมวาเร  รูป  รปูกฺขนฺโธ  ขนฺธา เวทนากฺขนฺโธติ- 
อาทีนิ เอเกกกฺขนฺธมูลกานิ จตฺตาริ  จตฺตาริ  กตฺวา  วีสติ  
ยมกานิ  ปฏโิลมวาเรป  น  รูป  น รูปกฺขนฺโธ น ขนฺธา 
น เวทนากฺขนฺโธติอาทีนิ วีสติเมว ฯ  
        ตโต  ปร  รูป  ขนฺโธ  ขนฺธา  รูปนฺติอาทินา  นเยน 
สุทฺธขนฺธวเสเนว  คโต  สุทฺธขนฺธวาโร  นาม ฯ  ตตฺถ  ขนฺธา 
รูปนฺติอาทีสุ  ขนฺโธ(๒)  รูปกฺขนฺโธ ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธติ  อตฺโถ 
# ๑. ม. คโต ฯ  ๒. ม. ขนฺธา ฯ  
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คเหตพฺโพ ฯ  กสฺมา  นิทฺเทสวาเร  เอว  วิภชิตตฺตา ฯ  (๑)  ตตฺถ  
หิ  รูป  ขนฺโธติ  อามนฺตา ฯ  ขนฺธา  รปูกฺขนฺโธติ รปูกฺขนฺโธ 
รูป ฺเจว (๒) รูปกฺขนฺโธ  จ   อวเสสา  ขนฺธา  น  รปูกฺขนฺโธติ 
เอว ขนฺธา  รูปนฺติอาทีน  ขนฺธา  รูปกขฺนฺโธติอาทินา  นเยน 
ปท  อุทฺธริตฺวา อตฺโถ  วิภตฺโต ฯ  เตเนว  จ  การเณเนส 
สุทฺธขนฺธวาโรติ  วุตฺโต ฯ  วจนโสธเน  วิย  หิ  เอตฺถ  น  
ขนฺธาติ (๓) วจน   ปมาณ ฯ  ยถา  ยถา  ปน  สุทฺธขนฺธา  ลพฺภนฺติ 
ตถา  ตถา  อตฺโถว  ปมาณ ฯ  ปรโต  อายตนยมกาทีสุป  เอเสว 
นโย ฯ  เอโสป  จ  สุทฺธขนฺธวาโร  อนโุลมปฏโิลมวเสน  ทุวิโธ 
โหติ ฯ  ตตฺถ  อนุโลมวาเร  รูป  ขนฺโธ  ขนฺธา  รูปนฺติอาทีนิ  
ป ฺจ  ยมกานิ  ปฏิโลมวาเรป  น  รูป น ขนฺโธ น ขนฺธา น 
รูปนฺติอาทีนิ ป ฺเจว ฯ  
        ตโต  ปร  เตส ฺเว  สุทฺธขนฺธาน  รูป  ขนฺโธ  ขนฺธา 
เวทนาติอาทินา  นเยน  เอเกกกฺขนฺธมูลกานิ  จตฺตาริ  จตฺตาริ 
จกฺกานิ  พนฺธิตฺวา  คโต  สุทฺธขนฺธมูลกาน  จกฺกาน  อตฺถิตาย  
สุทฺธขนฺธมูลจกฺกวาโร  นาม ฯ  ตตฺถ  ขนฺธา เวทนาติอาทีน  (๔) 
ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธติอาทินา  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
อิตรถา  นิทฺเทสวาเรน  สทฺธึ  วิโรโธ  โหติ ฯ  โสป  อนุโลม- 
# ๑. ม. ภาชติตฺตา ฯ ๒. ม. ขนฺโธ เจว ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. ...อาทีสุ ฯ  
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ปฏิโลมวเสน  ทุวิโธ  โหติ ฯ  ตตฺถ  อนุโลมวาเร  รูป  ขนฺโธ 
ขนฺธา เวทนาติอาทีนิ เอเกกกฺขนฺธมูลกานิ จตฺตาริ  จตฺตาริ 
กตฺวา  วีสติ  ยมกานิ  ปฏโิลมวาเรป  น  รูป  
น  ขนฺโธ  น  ขนฺธา  น  เวทนาติอาทีนิ  วีสติเมว ฯ  เอว 
ตาว  เอเกน  ยมกสเตน  ทวีฺหิ  ปุจฺฉาสเตหิ  เอเกกนยปุจฺฉาย  (๑) 
สนฺนิฏานสสยวเสน  เทฺว  เทฺว  อตฺเถ  กตฺวา  จตูหิ จ อตฺถ- 
สเตหิ ปฏิมณฺฑิโต ปณฺณตฺติวารสฺส อุทฺเทสวาโร เวทิตพฺโพติ ฯ  
                ปณฺณตฺติอุทฺเทสวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ปณฺณตฺตินิทฺเทสวารวณฺณนา  
        อิทานิ  รูป  รูปกฺขนโฺธติอาทินา  นเยน  นิทฺเทสวาโร  
อารทฺโธ ฯ  ตตฺถ  รูป  รปูกฺขนฺโธติ ยงฺกิ ฺจิ รูปนฺติ วุจฺจติ 
สพฺพนฺต รูป รูปกฺขนฺโธติ วจนโสธนตฺถ  วุจฺจติ ฯ  (๒)  ปยรูป 
สาตรูป  รูป  น  รูปกฺขนฺโธติ ย ปยรูป สาตรูปนฺติ  เอตฺถ 
รูปนฺติ  วุตฺต  ต  รูปเมว  น  รูปกฺขนฺโธติ  อตฺโถ ฯ รูปกฺขนฺโธ 
รูป ฺเจว  รูปกฺขนฺโธ  จาติ  โย  ปน  รูปกฺขนฺโธ  โส  รูปนฺติป 
รูปกฺขนฺโธติป  วตฺตุมฺป  วฏฏตีติ  อตฺโถ ฯ  รูปกฺขนฺโธ รูปนฺติ 
เอตฺถ ปน ยสมฺา รูปกฺขนฺโธ  นิยเมเนว  รูปนฺติ  วตฺตพฺโพ  
ตสฺมา  อามนฺตาติ  อาห ฯ  อิมินา อุปาเยน  สพฺพวิสฺสชฺชเนส ุ
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  โย  ปน  ยตฺถ  วิเสโส  ภวิสฺสติ ตตฺเถว  ต 
# ๑. ม. เอเกกปุจฺฉาย ฯ  ๒. ม. ปุจฺฉติ ฯ  
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วณฺณยิสฺสาม ฯ  ส ฺายมเก  ตาว  ทฏิ ิส ฺาติ  
ปป ฺจส ฺาติอาทีสุ  อาคตา  ทิฏ ิส ฺา ฯ  สงฺขารยมเก 
อวเสสา  สงฺขาราติ  อนิจฺจา  วต  สงฺขาราติอาทีสุ  อาคตา ฯ 
สงฺขารกฺขนฺธโต  อวเสสา  สงฺขตธมฺมา ฯ  ปฏิโลมวาเรป  
เอเสว นโยติ ฯ  
                ปทโสธนวาโร นิฏ ิโต ฯ  
 
        ปทโสธนมูลจกฺกวาเร  ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธติ  เย  เกจิ  ขนฺธา  
สพฺเพ  เต  เวทนากฺขนฺโธติ  ปุจฺฉติ ฯ  (๑)  ตสฺสา  เวทนากฺขนฺโธ 
ขนฺโธ  เจว  เวทนากฺขนฺโธ  จ  อวเสสา  ปน  ขนฺธา  ขนฺธา 
น เวทนากฺขนฺโธติ วิสฺสชชฺน ฯ (๑)  เสสปุจฺฉาสุป  เอเสว  นโย ฯ 
ปฏิโลเม  น  ขนฺธา  น  เวทนากฺขนฺโธติ  เอตฺถ เย  ป ฺตฺติ- 
นิพฺพานสงฺขาตา  ธมฺมา  น  ขนฺธา  โหนฺติ  เต  ยสมฺา  เวทนากฺ- 
ขนฺโธป น โหนฺติ ตสฺมา อามนฺตาติ อาห ฯ เสสวิสฺสชฺชเนสุป 
เอเสว นโยติ ฯ  
                ปทโสธนมูลจกฺกวาโร นฏิ ิโต ฯ  
 
        สุทฺธขนฺธวาเร  รปู  ขนฺโธติ  ยงฺกิ ฺจิ  รูปนฺติ  วุตฺต 
สพฺพนฺต ขนฺโธติ  ปุจฺฉติ ฯ  ตตฺถ  ยสมฺา  ปยรูปสาตรูปสงฺขาต 
# ๑. ม. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ  
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วา รูป โหตุ ภูตุปาทารูป วา  สพฺพ  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ 
สงฺคห  คจฺฉเตว  ตสฺมา  อามนฺตาติ  ปฏิชานาติ ฯ ทุติยปเท 
ขนฺธา  รูปนติฺ  ปุจฺฉิตพฺเพ  ยสฺมา  รูปนฺติ  วจเนน  รูปกฺขนฺโธว 
อธิปฺเปโต  ตสฺมา  วจน  อนาทิยิตฺวา  อตฺถวเสน  ปุจฺฉนฺโต  
ขนฺธา  รูปกขฺนฺโธติ อาห ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ  ปรโต  อายตนยมกาทีน  นิทฺเทสวาเรป  เอเสว 
นโย ฯ  (๑)ส ฺา  ขนฺโธติ  เอตฺถาป  ทิฏ ิส ฺา  วา 
โหตุ  ส ฺาเอว  วา  สพฺพายป  ขนฺธภาวโต  อามนฺตาติ 
วุตฺต ฯ  (๒)สงฺขารา  สงฺขารกฺขนฺโธติ(๒)  ปเทป เอเสว นโย ฯ 
ขนฺธวินิมุตฺตโก ห ิสงฺขาโร นาม นตฺถ ิฯ  
        ปฏิโลเม  น  รูป  น  ขนฺโธติ  ย  ธมฺมชาต  รปู  น 
โหติ  ต  ขนฺโธป  น  โหตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  วิสฺสชชฺเน  ปนสฺส 
รูป  เปตฺวา  อวเสสา  ขนฺธา น  รูป  ขนฺธาติ  รูปโต  
อ ฺเ  เวทนาทโย  ขนฺธา  รูปเมว  น  โหนฺติ  ขนฺธา  ปน 
โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  รูป ฺจ  ขนฺเธ  จ  เปตฺวา  อวเสสาติ 
ป ฺจกฺขนฺธวินิมุตฺต นิพฺพาน ฺเจว ป ฺตฺติ จ ฯ อิโต ปเรสุป 
อวเสสาติ ปเทสุ เอเสว นโยติ ฯ  
                สทฺุธขนฺธวาโร นิฏ ิโต ฯ  
# ๑. ม. ส ฺา ขนฺโธติ ฯ  ๒. ม. สงฺขารา ขนฺโธติ ฯ  
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        สุทฺธขนฺธมูลจกฺกวาเร  รูป  ขนฺโธติอาทีน  เหฏา 
วุตฺตนเยเนว อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                สทฺุธขนฺธมูลจกฺกวาโร นฏิ ิโต ฯ  
                ปณฺณตฺตินิทฺเทสวารวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
 
                        ปวตฺติวารวณฺณนา  
        อิทานิ  ยสฺส  รูปกฺขนฺโธติอาทินา  นเยน  ปวตฺติวาโร  
อารทฺโธ ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  อุทฺเทสวาโร  น  วุตฺโตติ  เหฏา 
ทสฺสิตนยตฺตา ฯ  ปณฺณตฺติวารสฺมิ ฺหิ  อุทฺเทสวาเร  นโย  ทสฺสิโต 
เตน  ปน  นเยน  สกกฺา  โส  อิธ  อวุตฺโตป  ชานิตุนฺติ  ต 
อวตฺวา  นิทฺเทสวาโรว  อารทฺโธ ฯ  อิมสฺมึ  ปน ปวตฺติวาร- 
สงฺขาเต  มหาวาเร  อุปฺปาทวาโร  นโิรธวาโร  อุปฺปาทนิโรธ- 
วาโรติ  ตโย  อนฺตรวารา  โหนฺติ ฯ  เตสุ  ปโม ธมมฺาน 
อุปฺปาทลกฺขณสฺส ทีปตตฺตา อุปฺปาทวาโรติ วุจฺจติ  ทุติโย  
เตส ฺเว  นิโรธลกฺขณสฺส ทีปตตฺตา นิโรธวาโรติ วุจฺจติ 
ตติโย อุภินฺนมฺป  ลกฺขณาน  ทีปตตฺตา  อุปฺปาทนิโรธวาโรติ 
วุจฺจติ ฯ  อุปฺปาทวาเรน เจตฺถ  ธมฺมาน  อุปฺปชชฺนากาโร  ว 
ทีปโต  นโิรธวาเรน  อุปฺปนฺน  นาม  นิจฺจ นตฺถีติ เตส ฺเว 
อนิจฺจตา ทีปตา อุปฺปาทนิโรธวาเรน ตทุภย ฯ  
        ตตฺถ  อุปฺปาทวาเร  ตาว  ติณฺณ  อทฺธาน  วเสน  ฉ   
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กาลเภทา  โหนฺติ ปจฺจุปฺปนฺโน   อตีโต   อนาคโต  ปจฺจุปฺปนฺเน- 
นาตีโต  ปจฺจุปฺปนฺเนนานาคโต อตีเตนานาคโตติ ฯ  เตสุ  ยสฺส 
รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชตีติ  ปจฺจุปฺปนฺนาภิธานวเสน ปจฺจุปฺปนฺโน  
เวทิตพฺโพ  โส  ปจฺจุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน  ปจฺจกฺขโต  คเหตพฺพตฺตา 
อติวิย สุวิ ฺเยฺโยติ ปม วุตฺโต ฯ ยสสฺ รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิตฺถาติ 
อตีตาภิธานวเสน  อตีโต  เวทิตพฺโพ  โส  ปจฺจกฺขโต  อนุภูต- 
ปุพฺพาน  อตีตธมฺมาน  อนุมาเนน อนาคเตหิ  สุวิ ฺเยฺยตรตฺตา 
ทุติย  วุตฺโต ฯ  ยสฺส รูปกขฺนฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ อนาคตาภิธาน- 
วเสน  อนาคโต  เวทิตพฺโพ  โส  ปจฺจกฺขโต  จ  อนภูุตปุพฺพ- 
วเสน  จ  คหิตธมฺมานุมาเนน  อนาคเตป  เอวรูปา  ธมฺมา 
อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ  คเหตพฺพโต ตติย วุตฺโต ฯ        ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ 
อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชิตฺถาติ ปจฺจุปฺปนฺเนน  
สทฺธึ  อตีตาภิธานวเสน  ปจฺจุปฺปนฺเนนาตีโต เวทิตพฺโพ โส 
มิสฺสเกสุ ตีสุ สุวิ ฺเยฺยตรตฺตา จตุตฺถ วุตฺโต ฯ ยสสฺ 
รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชชฺิสฺสตีติ 
ปจฺจุปฺปนฺเนน  สทฺธ ึ อนาคตาภิธานวเสน  ปจฺจุปฺปนฺเน- 
นานาคโต เวทิตพฺโพ  โส  ปจฺจกฺขโต  คเหตพฺพาน  ธมฺมาน 
อตฺถิตาย  อตฺถโต  สุวิ ฺเยฺยตโรติ ป ฺจม วุตฺโต ฯ ยสฺส 
รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิตฺถ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ 
อตีเตน  สทฺธึ  อนาคตาภิธานวเสน  อตีเตนานาคโต  เวทิตพฺโพ  
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โส ปุริเมหิ ทวิุ ฺเยฺโยติ ฉฏ วุตฺโต ฯ  
        เอวเมเตสุ  ฉสุ  กาลเภเทสุ  ยฺวาย  ปโม  ปจฺจุปฺปนฺโน 
ตตฺถ  ปุคฺคลโต  โอกาสโต  ปุคฺคโลกาสโตติ  ตโย  วารา  
โหนฺติ ฯ  เตสุ  ยสฺสาติ  ปุคฺคลวเสน  ขนฺธาน   อุปฺปตฺติทีปโน 
ปุคฺคลวาโร  ยตฺถาติ  โอกาสวเสน  ขนฺธาน  อุปฺปตฺติทีปโน 
โอกาสวาโร  ยสฺส  ยตฺถาติ  ปุคฺคโลกาสวเสน  ขนฺธาน  อุปฺปตฺติทีปโน 
ปุคฺคโลกาสวาโร ฯ  อิเม  ปน  ตโยป  วารา  ปม  อนุโลมนเยน  
นิทฺทิสิตฺวา  ปจฺฉา  ปฏิโลมนเยน  นทิฺทิฏา ฯ  เตสุ  อุปฺปชชฺติ 
อุปฺปชฺชิตฺถ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  วจนโต  อุปฺปตฺติทีปโน  อนุโลมนโย 
นุปฺปชฺชติ นปฺุปชฺชิตฺถ นปฺุปชฺชิสฺสตีติ วจนโต อนุปฺปตฺติทีปโน 
ปฏิโลมนโย ฯ  
        ตตฺถ  ปจฺจุปฺปนฺนกาเล  ตาว  ปุคฺคลวารสฺส  อนุโลมนเย 
ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ  
ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูกฺขนฺโธ  
อุปฺปชฺชติ ฯ  ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส ส ฺากฺขนฺโธ 
สงฺขารกฺขนฺโธ  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ  ยสฺส  วา  ปน 
วิ ฺาณกฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺติ ตสฺส รูปกฺขนฺโธ อุปปฺชฺชตีติ เอว 
รูปกฺขนฺธมูลกานิ จตฺตาริ  ยมกานิ  ยสสฺ  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺติ  
ตสฺส  ส ฺากฺขนฺโธ อุปปฺชฺชตีติอาทินา  นเยน  เวทนากฺขนฺธ- 
มูลกานิ  ตีณิ  ส ฺากฺขนฺธมูลกานิ เทฺว สงฺขารกฺขนฺธมูลก  
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เอกนฺติ อคฺคหิตคฺคหเณน ทส ยมกานิ โหนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  รปูกฺขนฺธมูลเกสุ  จตูสุ  อาทิโต  เอกเมว  วิสฺสชชฺิต 
เสสานิ  เตน สทิสวิสฺสชฺชนานีติ  ตนฺติยา  ลหุภาวตฺถ  สงฺขิตฺตานิ ฯ 
เวทนากฺขนฺธาทิมูลเกสุป อามนฺตาติ  เอกสทิสเมว  วิสฺสชฺชน 
ตสฺมา  ตานิป  ตนฺติยา  ลหุภาวตฺถ สงฺขิตฺตาเนวาติ  เอวเมตานิ  
ปจฺจุปฺปนฺนกาเล  ปุคฺคลวาเร  อนุโลมนเย  เอกยมกวิสฺสชฺชเนเนว 
ทส  ยมกานิ  วิสฺสชฺชิตานิ  นาม  โหนตีฺติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  
ยถา  จ ปุคฺคลวาเร  ทส  เอว  โอกาสวาเร  ทส ปุคฺคโลกาสวาเร 
ทสาติ ปจฺจุปฺปนฺนกาเล  ตีสุ  วาเรสุ  อนุโลมนเย  ตึสยมกานิ  
โหนฺติ ฯ  ยถา  จ  อนุโลมนเย  เอว  ปฏิโลมนเยปติ  สพฺพานิป 
ปจฺจุปฺปนฺนกาเล  สฏ ิยมกานิ  โหนฺติ ฯ  เตสุ   วีสปุจฺฉาสต  
จตฺตาฬีสานิ  จ  เทฺว  อตฺถสตานิ  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ 
เอว เสเสสุป  ป ฺจสุ  กาลเภเทสุ  ปุคฺคลาทิเภทโต  อนุโลม- 
ปฏิโลมนยวเสน  ฉ  ฉ  วารา ฯ  เอเกกสฺมึ  วาเร  ทส  ทส 
กตฺวา  สฏ ี  สฏ ี  ยมกานีติ ตีณิ ยมกสตานิ  ตานิ  ปุริเมหิ 
สทฺธึ  สฏาธิกานิ  ตีณิ  ยมกสตานิ วีสาธิกานิ สตฺต 
ปุจฺฉาสตานิ จตฺตาฬีสานิ  จ  จุทฺทส  อตฺถสตานิ  โหนฺติ ฯ 
อิทนฺตาว อุปฺปาทวาเร ปาลิววตฺถาน ฯ ยถา  จ  อุปฺปาทวาเร 
ตถา  นิโรธวาเรป  อุปฺปาทนิโรธวาเรปติ  สพฺพสฺมิมฺป ปวตฺติ- 
มหาวาเร   อสีติยมกสหสฺส   สฏ ิสตาธิกานิ   เทฺว  ปุจฺฉาสหสฺสานิ  
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วีสติติสตาธิกานิ (๑) จ จตฺตาริ อตฺถสหสฺสานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  
        ปาล ิ ปน  อุปฺปาทวาเร  นิโรธวาเร  จ  ตีสุ  อสมฺมิสฺสก- 
กาลเภเทสุ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  วาเร  เอกเมว  (๒)  ยมก  วิสฺสชฺเชตฺวา 
สงฺขิตฺตา ฯ  ตีสุ มิสฺสกกาลเภเทสุ ยสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺติ 
ตสฺส  ส ฺากฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชิตฺถาติอาทินา นเยน  เวทนากฺ- 
ขนฺธาทิมูลเกสุป  เอก  ยมก  วิสฺสชฺชิต ฯ  อุปฺปาทนิโรธวาเร 
ปน ฉสุป  กาลเภเทสุ  ตมฺป  วิสฺสชชฺิตเมว ฯ  เสสานิ  เตน 
สมานวิสฺสชฺชนตฺตา สงฺขิตฺตานีติ อิท สกเลป ปวตฺติมหาวาเร 
ปาลิววตฺถาน ฯ  
        อตฺถวินจฺิฉยตฺถ  ปนสฺส  อิท  ลกขฺณ  เวทิตพฺพ 
อิมสฺมิ ฺหิ  ปวตฺติมหาวาเร  จตุนฺน  ป ฺหาน  ป ฺจ  วิสฺสชฺชนานิ  
สตฺตวีสติยา  าเนสุ ปกฺขิปตฺวา อตฺถวินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ 
ตตฺถ  ปุเรปโ ฺห  ปจฺฉาปโ ฺห  ปริปณฺุณปโ ฺห โมฆปโ ฺหติ  
อิเม  จตฺตาโร  ป ฺหา  นาม ฯ  เอเกกสฺมิ ฺหิ  ยมเก เทฺว 
เทฺว ปุจฺฉา  เอเกกปุจฺฉายป  เทฺว  เทฺว  ปทานิ ฯ  ตตฺถ  ยาย 
ปุจฺฉาย  วิสฺสชฺชเน  เอเกเนว  ปเทน  คหิตกฺขนฺธสฺส  อุปฺปาโท 
วา  นิโรโธ  วา  ลพฺภติ  อย  ปุเรปโ ฺห  นาม ฯ  ยาย  ปน 
ปุจฺฉาย  วิสฺสชฺชเน  ทฺวีหิป  ปเทหิ  คหิตกฺขนฺธาน  อุปฺปาโท 
วา นิโรโธ  วา  ลพฺภติ  อย  ปจฺฉาปโ ฺห  นาม ฯ  ยาย 
# ๑. ม. วีส ติสตาธิกานิ ฯ  ๒. ม. เอเกกเมว ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 468 

        *เลมที่ 48  ยมกปฺปกรณวณฺณนา หนา  468 
 
ปน  ปุจฺฉาย  วิสฺสชฺชเน  เอเกนาป  ปเทน  คหิตกฺขนฺธสฺส 
ทฺวีหิป  ปเทหิ  คหิตกฺขนฺธาน  อุปฺปาโท  วา นิโรโธ  วา 
ลพฺภติ  อย  ปริปุณฺณปโ ฺห  นาม ฯ  ยาย  ปน  ปุจฺฉาย 
วิสฺสชฺชเน  ปฏิกฺเขโป  วา  ปฏิเสโธ  วา  ลพฺภติ  อย  โมฆปโ ฺห  
นาม ฯ  ยสฺมา  ปเนส  อทสฺสิยมาโน น สกฺกา ชานิตุ 
ตสฺมา น ทสฺสยิสฺสาม ฯ  
        ยตฺถ  รปูกฺขนฺโธ  นปฺุปชฺชติ  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ 
นุปฺปชฺชตีติ  ปุจฺฉาย ตาว  อุปฺปชฺชตีติ  อิมสฺมึ  วิสฺสชฺชเน 
เอเกเนว  ปเทน  คหิตสฺส  เวทนากฺขนฺธสฺส อุปฺปาโท  ลพฺภติ 
อิติ  อย ฺเจว  อ ฺโ  จ  เอวรูโป  ปโ ฺห  ปุเรปโ ฺหติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺิตฺถ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ 
อุปฺปชฺชิตฺถาติ ปุจฺฉาย  ปน  อามนฺตาติ  อิมสฺมึ  วิสฺสชฺชเน 
ทฺวีหิ ปเทหิ คหิตาน รูปเวทนากฺขนฺธาน  ยสฺส  กสฺสจิ  สตฺตสฺส  
อตีเต  อุปฺปาโท  ลพฺภติ  อิติ  อย ฺเจว  อ ฺโ จ เอวรูโป 
ปโ ฺห ปจฺฉาปโ ฺหติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        ยสฺส  รปูกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺตีติ 
อิมาย ปน  ปมปุจฺฉาย  อส ฺสตฺต  อุปปชฺชนฺตานนฺติอาทิเก 
อิมสฺมึ  วิสฺสชฺชเน อส ฺสตฺต  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  รูปกฺขนฺโธ 
อุปฺปชฺชติ โน จ เตส เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชฺชตีติ  อิมสฺมึ 
โกฏาเส  เอเกเนว  ปเทน  คหิตสฺส  รปูกฺขนฺธสฺสาป อุปฺปาโท   
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ลพฺภติ  ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนฺตาน  เตส  รูปกฺขนฺโธ  จ 
อุปฺปชฺชติ เวทนากฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชชฺตีติ  อิมสฺมึ  โกฏาเส 
ทฺวีหิป  ปเทหิ  สงฺคหิตาน รูปเวทนากฺขนฺธานมฺป  อุปฺปาโท 
ลพฺภติ  อิติ  อย ฺเจว  อ ฺโ  จ  เอวรโูป ปโ ฺห  ปริปุณฺณ- 
ปโ ฺหติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ปุเรปจฺฉาปโ ฺหติป  เอตสฺเสว  นาม ฯ 
เอตสฺส หิ  วิสฺสชฺชเน  ปรุิมโกฏาเส  เอเกน  ปเทน  สงฺคหิตสฺส 
รูปกฺขนฺธสฺเสว อุปฺปาโท ทสฺสิโต ฯ  ทุติยโกฏาเส  ทฺวีหิ  ปเทหิ 
สงฺคหิตาน รูปเวทนากฺขนฺธาน ฯ (๑) อิมินา นเยน  จ  ลกฺขเณน 
จ  (๑)  ยตฺถ  เอเกน  ปเทน  สงฺคหิตสฺส  ขนฺธสฺส  อุปฺปาโท  วา 
นิโรโธ  วา  ลพฺภติ  โส ปเุรปโ ฺหติ วุตฺโต ฯ ยตฺถ ทฺวีหิ 
ปเทหิ สงฺคหิตาน ขนฺธาน อุปฺปาโท วา นิโรโธ วา ลพฺภติ 
โส ปจฺฉาปโ ฺหติ วุตฺโต ฯ  
        ยสฺส  รปูกฺขนฺโธ  นปฺุปชฺชิตฺถ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ 
นุปฺปชฺชิตฺถาติ อิมาย  ปน  ปุจฺฉาย  นตฺถีติ  อิมสฺม ึ วิสฺสชฺชเน 
ปฏิกฺเขโป  ลพฺภติ ฯ  ยสฺส รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  
เวทนากฺขนฺโธ นิรุชฌฺตีติ ปุจฺฉาย โนติ อิมสฺมึ วิสฺสชฺชเน 
ปฏิเสโธ  ลพฺภติ  ตสฺมา  อย ฺเจว  ทุวิโธ  อ ฺโ  จ  เอวรูโป 
ปโ ฺห  โมฆปโ ฺหติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เฉทตุจฺฉป ฺโหติป  (๒)  วุจฺจติ ฯ 
เอว  ตาว  จตฺตาโร ป ฺหา เวทิตพฺพา ฯ  
# ๑. ม. อิมินาเยว จ ลกฺขเณน ฯ ๒. ม. ตุจฺฉปโ ฺหติป ฯ  
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        ปาลิคติยา   วิสฺสชชฺน   ปฏิวจนวิสฺสชฺชน  สรปูทสฺสเนน 
วิสฺสชฺชน ปฏิกฺเขเปน  วิสฺสชฺชน  ปฏเิสเธน  วิสฺสชฺชนนฺติ  อิมานิ  
ปน  ป ฺจ วิสฺสชฺชนานิ นาม ฯ  ตตฺถ  ย  วิสฺสชชฺน  ปาลิปทเมว 
หุตฺวา อตฺถ วิสฺสชฺเชติ อิท ปาลิคติยา วิสฺสชฺชน  นาม  
ต  ปุเรปเ ฺห  ลพฺภติ ฯ  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชติ  ตตฺถ 
เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชตีติ  หิ  ปเ ฺห  อุปฺปชฺชตีติ อิท วิสฺสชฺชน 
ปาลิปทเมว หุตฺวา  อตฺถ  วิสฺสชฺชิยมาน(๑)  คต  ตสฺมา  เอวรูเปสุ 
าเนสุ  ปาลิคติยา วิสฺสชฺชน  เวทิตพฺพ ฯ  ยมฺปน  วิสฺสชฺชน 
ปฏิวจนภาเวน  อตฺถ  วิสสฺชฺเชติ อิท  ปฏิวจนวิสฺสชฺชน  นาม 
ต  ปจฺฉาปเ ฺห  ลพฺภติ ฯ  ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส 
เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺิตฺถาติ  หิ  ปเ ฺห  อามนฺตาติ อิท 
วิสฺสชฺชน  ปฏิวจนภาววเสเนว  (๒)  อตฺถ  วิสฺสชชฺิยมาน  คต  ตสฺมา 
เอวรูเปสุ  าเนสุ  ปฏิวจนวิสฺสชฺชน  เวทิตพฺพ ฯ ย วิสฺสชฺชน 
สรูเปน ทสฺเสตฺวา อตฺถ  วิสฺสชฺเชติ  อิท สรูปทสฺสเนน วิสฺสชฺชน 
นาม ต ปริปณฺุณปเ ฺห ลพฺภติ ฯ ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ 
ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชตีติ  ห ิ ปเ ฺห อส ฺสตฺต  
อุปปชฺชนฺตานนฺติ  อิท วิสฺสชฺชน อิเมส รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชติ 
โน  จ  เวทนากฺขนฺโธ  อิเมส  รูปกฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชฺชติ  เวทนากฺ- 
ขนฺโธ  จาติ สรูปทสฺสเนเนว  อตฺถ  วิสฺสชฺชิยมาน  คต  ตสฺมา 
# ๑. ม. วิสฺสชฺชยมาน ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๒. ม. ปฏิวจนวเสเนว ฯ  
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เอวรูเปสุ าเนสุ สรูปทสสฺเนน วิสฺสชฺชน  เวทิตพฺพ ฯ  ยมฺปน 
วิสฺสชฺชน  ตถารูปสฺส  อตฺถสฺสาภาวโต  อตฺถปฏิกฺเขเปน  ป ฺห  
วิสฺสชฺเชติ  อิท  ปฏิกฺเขเปน วิสฺสชฺชน นาม ฯ ย ตถารูปสฺส 
อตฺถสฺส  เอกกฺขเณ  อลาภโต  อตฺถปฏิเสเธน  (๑)  ป ฺห  วิสฺสชฺเชติ 
อิท ปฏิเสเธน วิสฺสชฺชน  นาม  ต  โมฆปเ ฺห  ลพฺภติ ฯ  ยสฺส 
รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ  นุปปฺชฺชิตฺถาติ  
หิ  ปเ ฺห  นตฺถีติ  อิท  วิสฺสชฺชน เอวรูโป นาม  สตฺโต  นตฺถีติ  
อตฺถปฏิกฺเขเปน  ป ฺห วิสฺสชฺชิยมาน คต ตสฺมา เอวรูเปสุ 
าเนสุ  ปฏิกฺเขเปน  วิสฺสชฺชน  เวทิตพฺพ ฯ  ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ 
อุปฺปชฺชติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ  นิรชุฌฺตีติ  ปเ ฺห  ปน  โนติ 
อิท  วิสฺสชชฺน  เอกสฺมึ ปฏิสนฺธิกฺขเณ  อุปฺปาเทน  สทฺธึ  นิโรโธ 
นาม  น  ลพฺภตีติ  อตฺถปฏิเสเธน  ป ฺห  วิสฺสชชฺิยมาน  คต  
ตสฺมา  เอวรูเปสุ  าเนสุ  ปฏิเสเธน  วิสฺสชฺชน เวทิตพฺพ ฯ  
        อิทานิ  อิเม  จตฺตาโร  ป ฺหา  อิมานิ  จ  ป ฺจ 
วิสฺสชฺชนานิ  เยสุ  สตฺตวีสติยา  าเนสุ  ปกฺขิปตพฺพานิ  ตานิ 
เอว  เวทิตพฺพานิ อส ฺสตฺต อุปปชฺชนฺตานนฺติ  เอก  าน  
อส ฺสตฺเต  ตตฺถาติ เอก อส ฺสตฺตานนฺติ เอก อส ฺ- 
สตฺตา  จวนฺตานนฺติ เอก อรูป อุปปชชฺนฺตานนฺติ เอก อรูเป 
ตตฺถาติ เอก อรูปานนฺติ  เอก  อรูปา  จวนฺตานนฺติ เอก อรูเป 
# ๑. ม. อตฺถปฏิเสธเนน ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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ปจฺฉิมภวิกานนฺติ เอก อรเูป ปรินิพฺพายนฺตานนฺติ  (๑)  เอก  เย 
จ  อรูป อุปปชฺชิตฺวา ปรินพฺิพายิสฺสนฺตีติ เอก  ป ฺจโวการ  
อุปปชฺชนฺตานนฺติ เอก ป ฺจโวกาเร ตตฺถาติ เอก ป ฺจโว- 
การานนฺติ  เอก  ป ฺจโวการา  จวนฺตานนฺติ  เอก ป ฺจโวกาเร 
ปจฺฉิมภวิกานนฺติ เอก ป ฺจโวกาเร  ปรินิพฺพายนฺตานนฺติ  เอก 
สุทฺธาวาส  อุปปชฺชนฺตานนฺติ  เอก สุทธฺาวาเส  ตตฺถาติ เอก 
สุทฺธาวาสานนฺติ เอก สุทฺธาวาเส ปรินิพฺพายนฺตานนฺติ เอก  
สพฺเพส อุปปชฺชนฺตานนฺติ เอก สพฺเพส จวนฺตานนฺติ เอก 
สพฺพสาธารณวเสน ปจฺฉิมภวิกานนฺติ  เอก  ปรินิพฺพายนฺตานนฺติ  
เอก  จตุโวการ  ป ฺจโวการ อุปปชฺชนตฺานนฺติ  เอก  จวนฺตานนฺติ 
เอก ฯ เอว อิเมส จตุนฺน ป ฺหาน อิมานิ ป ฺจ  วิสฺสชฺชนาน ิ
อิเมสุ  สตฺตวีสติยา  าเนสุ  ปกฺขิปตฺวา  อิมสฺมึ ปวตฺติมหาวาเร 
อตฺถวินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ เอว วิทิตฺวา หิ ป ฺห วิสฺสชฺเชนฺเตน 
สุวิสฺสชฺชิโต โหติ อตฺถ ฺจ วินิจฺฉยนฺเตน สุวินิจฺฉิโต โหติ ฯ  
        ตตฺถาย  นโย  ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชตีติ  ยสฺส 
ปุคฺคลสฺส อุปฺปาทกฺขณสมงฺคิตาย  รูปกฺขนฺโธ  อุปปฺชฺชติ ฯ  ตสฺส 
เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชฺชตีติ เวทนากฺขนฺโธป  ตสฺส  ตสฺมึเยว  ขเณ 
อุปฺปชฺชตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  อส ฺสตฺต อุปปชฺชนฺตานนฺติ  อจิตฺตก- 
ปฏิสนฺธิวเสน  อส ฺสตฺตภว  อุปปชฺชนฺตาน ฯ  เตส รูปกฺขนฺโธ 
# ๑. ม. ปรินพฺิพนฺตานนฺติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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อุปฺปชฺชตีติ  เตส  เอกนฺเตน  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺติเยว ฯ  ปวตฺเต 
ปน  ตตฺถ(๑)  อุปฺปนฺนาน   รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺติป  นิรชฺุฌติป 
ตสฺมา อส ฺสตฺตานนฺติ  อวตฺวา  อส ฺสตฺต  อุปปชฺชนฺตานนฺติ 
วุตฺต ฯ  โน  จ  เตส เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชตีติ  อจิตฺตกตฺตา  
ปน  เตส  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺเตว ฯ อิท  สตฺตวีสติยา 
าเนสุ  ปเม  าเน  ปรปิุณฺณป ฺหสฺส  ปุริมโกฏาเส สรูป- 
ทสฺสเนน  วิสฺสชฺชน ฯ  ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนฺตานนฺติ  รูปารปู- 
มิสฺสกปฏิสนฺธิวเสน  ป ฺจโวการภว  อุปปชชฺนฺตาน ฯ  เตส 
รูปกฺขนฺโธ  จ  อุปฺปชฺชติ เวทนากฺขนฺโธ  จาติ  เตส  เอกนฺเตน 
รูปเวทนาสงฺขาตา(๒)  เทฺวป  ขนฺธา  อุปฺปชฺชนฺติเยว  ปวตฺเต  ปน 
ตตฺถ  อุปฺปนนฺาน  เต  ขนฺธา  อุปฺปชฺชนฺติป นิรุชฺฌนฺติป  ตสฺมา 
ป ฺจโวการานนฺติ  อวตฺวา  ป ฺจโวการ  อุปปชฺชนตฺานนฺติ 
วุตฺต ฯ  อิท  ป ฺจโวการ อุปปชฺชนฺตานนฺติ าเน ปริปุณฺณ- 
ป ฺหสฺส ปจฺฉิมโกฏาเส สรูปทสฺสเนน วิสฺสชฺชน ฯ อิมินา 
อุปาเยน สพฺพานิ วิสฺสชฺชนานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  
        อิท  ปเนตฺถ  อุปฺปาทนิโรเธสุ  นยิมลกฺขณ  สกเลป  ห ิ
อิมสฺมึ ขนฺธยมเก  ตตฺถ  ตตฺถ  อุปฺปนนฺาน  ปวตฺเต  ยาว  มรณา 
ขนฺธาน  อปริยนฺเตสุ  อุปปฺาทนิโรเธสุ  วิชชฺมาเนสุป  ลหุปริวตฺตาน 
ธมฺมาน  วินิพฺโภค  กตฺวา อุปฺปาทนิโรเธ  ทสฺเสตุ  น  สุกรนฺติ 
# ๑. ม. ปน ตตฺถาติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. รูปเวทนากฺขนฺธสงฺขาตา ฯ  
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ปวตฺติย  อุปฺปาทนิโรเธ อนามสิตฺวา อภินว วิปากวฏฏ  นิปฺผาท- 
ยมาเนน  นานากมฺเมน  นิพฺพตฺตาน  ปฏิสนฺธิขนฺธาน  อุปฺปาท 
ทสฺเสตุ  สุขนฺติ  ปฏิสนฺธกิาเล  อุปฺปาทวเสเนว  อุปฺปาทวาโร 
กถิโต อุปฺปนฺนสฺส ปน  วิปากวฏฏสฺส  ปรโิยสาเนน  นิโรธ  
ทสฺเสตุ  สุขนฺติ  มรณกาเล  นิโรธวเสน  นิโรธวาโร กถิโต ฯ  
        กิมฺปเนตฺถ  ปวตฺติย  อุปฺปาทนิโรธาน  อนามฏภาโว 
ปมาณนฺติ  ปาลิเยว ฯ ปาลยิ ฺหิ  วิเสเสน  อุปฺปาทวารสฺส  
อนาคตกาลวาเร  ปจฺฉิมภวิกาน  เตส  รูปกฺขนฺโธ  จ  
นุปฺปชฺชิสฺสติ  เวทนากฺขนฺโธ  จ  นุปปฺชฺชิสฺสตีติ  อย  ปาล ิ
อติปมาณเมว ฯ  ปจฺฉิมภวิกาน ฺหิ  ปวตฺเต  รูปารูปธมฺมาน 
อุปฺปชฺชิตุ  ยตฺุตภาเว สติป  รูปกฺขนฺโธ  จ  นุปฺปชชฺิสฺสติ  
เวทนากฺขนฺโธ  จ  นุปฺปชชฺิสฺสตีติ สนฺนิฏาน  กตฺวา  วุตฺตภาเวน 
ปวตฺเต  อุปฺปาโท  น  คหิโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ สุทฺธาวาเส  
ปรินิพฺพนฺตาน  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  น  นริุชฌฺิตฺถ 
โน  จ เตส  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  น  นริุชฺฌตีติ  อยมฺปน 
ปาลิ  ปวตฺเต  นิโรธสฺส อนามฏภาเว  อติวิย  ปมาณ ฯ 
สุทฺธาวาเส  ปรินิพฺพนฺตาน ฺหิ  จุติจิตฺตสฺส ภงฺคกฺขเณ   ิตาน  
ปฏิสนฺธิโต  ปฏาย  ปวตฺเต  อุปฺปชฺชตฺิวา  นิรุทฺธส ฺากฺขนฺธาน 
คณนปโถ  นตฺถิ ฯ  เอว  สนฺเตป  เตส  ตตฺถ  ส ฺากฺขนฺโธ  น  
นิรุชฺฌิตฺถาติ  สนฺนิฏาน  กตฺวา  วุตฺตภาเวน  ปวตฺเต  นิโรโธ  
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น  คหิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        เอวเมตฺถ  อุปฺปาทนิโรเธสุ  นยิมลกฺขณ  วิทิตฺวา  ปฏิสนฺธ-ิ 
อุปฺปาทเมว จุตินิโรธเมว  จ  คเหตฺวา  เตสุ  เตสุ าเนสุ 
อาคตาน วิสฺสชฺชนาน อตฺถวินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ  โส  ปน  
สกฺกา  อาทิวิสฺสชฺชเน  วุตฺตนเยน  สพฺพตฺถ  วิทิตุนติฺ วิสฺสชฺชน- 
ปฏิปาฏิยา  น  วิตฺถาริโต ฯ  อิมินา  ปน  เอว  ทินฺเนนาป  
นเยน  โย เอเตส  อตฺถวินจฺิฉย  ชานิตุ  น  สกโฺกติ เตน 
อาจริย (๑) ปยิรุปาสิตฺวา สาธุก สุตฺวาป ชานิตพฺโพ ฯ  
                อุปฺปาทสฺส นิโรธสฺส        อุภินฺน ฺจาป (๒) เอกโต  
                นยสฺส อนุโลมสฺส        ปฏโิลมนยสฺส จ ฯ  
                วเสน ยานิ ขนฺเธสุ        ยมกานิ จ ป ฺจสุ  
                ปคฺุคล อถ โอกาส        ปุคฺคโลกาสเมว จ ฯ  
                อามสิตฺวา ปวตฺเตสุ        วาเรสุ (๓) กถย ีชิโน  
                เตส ปาลิววตฺถาน        ทสฺสติ อนุปุพฺพโต ฯ  
                วินิจฺฉยตฺถ อตฺถสฺส        ป ฺหาวิสฺสชฺชนานิ จ  
                วิสฺสชฺชนาน านานิ        ยานิ ตานิ จ สพฺพโส ฯ  
                ทสฺเสตฺวา เอกป ฺหสฺมึ    โยชนาป ปกาสิตา  
                วิตฺถาเรน คเต เอตฺถ        ป ฺหาวิสฺสชฺชนกฺกโม(๔) ฯ  
# ๑. ม. อาจรเิย ฯ  ๒. ม. อุปฺปนฺน ฺจาป ฯ 
# ๓. ม. าเนสุ ฯ  ๔. ม. ป ฺหาวิสฺสชฺชนกฺกเม ฯ  
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                อตฺถ วณฺณยตา กาตุ        กนิฺนุ สกฺกา อิโต ปร  
                นเยน อิมินา ตสฺมา        อตฺถ ชานนฺตุ ปณฺฑิตาติ ฯ  
                        ปวตฺติมหาวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ปริ ฺาวารวณฺณนา  
        ตทนนฺตร  (๑)  ปริ ฺาวาเรป  ฉเฬว  กาลเภทา  อนุโลมปฏ-ิ 
โลมโต  เทฺวเยว  นยา  ปุคฺคลวาโร  โอกาสวาโร  ปคฺุคโลกาส- 
วาโรติ  อิเมสุ  ปน  ตีสุ  ปุคฺคลวาโรว  ลพฺภติ  น  อิตเร  
เทฺว ฯ  กึการณา  สทิสวิสฺสชฺชนตาย ฯ  โย  หิ  โกจิ  ปุคฺคโล 
ยตฺถ กตฺถจิ าเน รูปกฺขนฺธ ฺเจ ปริชานาติ เวทนากฺขนฺธมฺป  
ปริชานาติเยว ฯ  เวทนากฺขนฺธ ฺเจ  ปรชิานาติ  รูปกขฺนฺธมฺป 
ปริชานาติเยว ฯ  รูปกฺขนธฺ ฺเจ  น  ปรชิานาติ  เวทนากฺขนฺธมฺป  
น  ปรชิานาติเยว ฯ เวทนากฺขนฺธ ฺเจ  น  ปริชานาติ  รูปก-ฺ 
ขนฺธมฺป  น  ปริชานาติเยว ฯ  ตสฺมา  เตสุป  ยตฺถ  รูปกฺขนฺธ  
ปริชานาติ  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺธ  ปรชิานาตีติอาทิวเสน  ปุจฺฉ 
กตฺวา  อามนฺตาเตฺวว  วิสฺสชฺชน  กาตพฺพ  สิยาติ สทิส- 
วิสฺสชฺชนตาย เต อิธ น ลพฺภนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ  
        อถวา  ปริ ฺากิจฺจ  นาม  ปุคฺคลสฺเสว  โหติ  โน 
โอกาสสฺส  ปุคฺคโลว  ปริชานิตุ  สมตฺโถ  โน  โอกาโสติ  ปุคฺคล- 
# ๑. ม.ตทนนฺตเร ฯ  
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วาโร เจตฺถ (๑) คหิโต น โอกาสวาโร ฯ  ตสฺส  ปน  อคฺคหิตตฺตา 
ตทนนฺตโร  ปุคฺคโลกาสวาโร  ลพฺภมาโนป  น  คหิโต ฯ    โย 
ปเนส (๒) ปจฺจุปฺปนฺเน  กาเล  ปุคฺคลวาโร  คหิโต ตตฺถ (๒) รปูกฺขนฺธ- 
มูลกานิ  จตฺตาริ  เวทนากฺขนฺธมูลกานิ  ตีณิ ส ฺากฺขนฺธ- 
มูลกานิ เทฺว สงฺขารกฺขนฺธมูลก เอกนฺติ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว 
อนุโลมนเย  อคฺคหิตคฺคหเณน  ทส  ยมกานิ  ปฏโิลมนเย  ทสาติ 
วีสติ  ตถา  เสเสสุปติ  เอเกกสฺมึ  กาเล  วีสติ  วีสติ กตฺวา 
ฉสุ  กาเลสุ  วีสยมกสต  จตฺตาฬีสานิ  เทฺว  ปุจฺฉาสตานิ  
อสีตฺยาธิกานิ  จตฺตาริ อตฺถสตานิ จ โหนฺตีติ อิทเมตฺถ 
ปาลิววตฺถาน ฯ  
        อตฺถวินจฺิฉเย  ปเนตฺถ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนสงฺขาตา 
ตโย  อทฺธา  ปวตฺติวาเร วิย  จุติปฏิสนธฺิวเสน  น  ลพฺภนฺติ  
ปวตฺเต  จิตฺตกฺขณวเสเนว  ลพฺภนฺติ ฯ เตเนเวตฺถ  โย  รูปกฺขนฺธ  
ปริชานาติ  โส  เวทนากฺขนฺธ  ปรชิานาตีติอาทีสุ ปุจฺฉาสุ  
อามนฺตาติ  วิสฺสชฺชน กต ฯ โลกุตฺตรมคฺคสฺมิ ฺหิ (๓) นิพฺพานา- 
รมฺมเณน จิตฺเตน  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  ปริ ฺากิจฺจนิปฺผตฺติยา  (๔) 
ยงฺกิ ฺจิ  เอก  ขนฺธ ปรชิานนฺโต  อิตรมฺป  ปรชิานาตีติ 
วุจฺจติ ฯ  เอวเมตฺถ  ปรชิานาตีติ  ปเ ฺหสุ อนุโลมนเย  ปริ ฺา- 
# ๑. ม. ปุคฺคลวาโรเวตฺถ ฯ  ๒. ม. ปุคฺคลวาโร คหิโต ตตฺถ 
# ปจฺจุปฺปนฺนกาเล ฯ  ๓. ม. โลกุตฺตรมคฺคกฺขณสฺมิ ฺหิ ฯ 
# ๔. ม. ...นพฺิพตฺติยา ฯ  
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กิจฺจสฺส  มตฺถกปฺปตฺต  อคฺคมคฺคสมงฺคึ  สนฺธาย  อามนฺตาติ 
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ปฏโิลมนเย  ปน  น  ปรชิานาตีติ  ปเ ฺหสุ  
ปุถุชชฺนาทโย สนฺธาย  อามนฺตาติ  วุตฺต  ปรชิานิตฺถาติ  
อิมสฺมิมฺปน  อตีตกาลวาเร มคฺคานนฺตเร อคฺคผเล  ิโตป 
ปริ ฺากิจฺจสฺส นิฏ ิตตฺตา ปริชานิตฺถเยว นาม ฯ  
        โย  รูปกฺขนฺธ  ปรชิานาติ  โส  เวทนากฺขนฺธ  ปริชานิตฺถาติ  
ปเ ฺหน  อคฺคมคฺคสมงฺคึ  ปุจฺฉติ ฯ  ยสฺมา  ปเนส  ขนฺธป ฺจก  
ปริชานาติเยว นาม  น  ตาว  นิฏ ิตปริ ฺากิจฺโจ  ตสฺมา 
โนติ  ปฏิเสโธ  กโต ฯ  ทติุยปเ ฺห  ปน  ปรชิานิตฺถาติ  อรหตฺต  (๑) 
ปุจฺฉติ ฯ  ยสฺมา  ปน  โส  นิฏ ิตปริ ฺากิจฺโจ ฯ นตฺถิ  ตสฺส  
ปริ ฺเยฺย  นาม  ตสฺมา  โนติ  ปฏิเสโธ  กโต ฯ  ปฏิโลมนย-  
วิสฺสชฺชเน  ปเนตฺถ  อรหา  รูปกฺขนฺธ  น  ปรชิานาตีติ  อรหโต  
ปริ ฺาย  อภาเวน  วุตฺต ฯ  อคฺคมคฺคสมงฺคี  เวทนากฺขนฺธ 
น  ปรชิานิตฺถาติ  อรหตฺตมคฺคฏสฺส อนิฏ ิตปริ ฺากิจฺจตาย 
วุตฺต ฯ  น  เกวล ฺจ  เวทนากฺขนฺธเมว  เอกธมฺมมฺป  โส น 
ปริชานิตฺเถว ฯ  อิท  ปน  ปุจฺฉาวเสน  วุตฺต ฯ  โน  จ 
รูปกฺขนฺธนฺติ  อิทมฺป ปุจฺฉาวเสเนว วุตฺต อ ฺมฺป ปน โส 
ขนฺธ น (๒) ปริชานาติ ฯ  
        โย  รูปกฺขนฺธ  ปรชิานาติ  โส  เวทนากฺขนฺธ  ปริชานิสฺสตีติ 
# ๑. ม. อรหนฺต ฯ  ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ  
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เอตฺถ  ยสฺมา  มคฺคฏปุคฺคโล  เอกจิตฺตกฺขณิโก  ตสฺมา  โส  
ปริชานิสฺสตีติ สงฺขฺย  น  คจฺฉติ ฯ  เตน  วุตฺต  โนติ ฯ  เต 
รูปกฺขนฺธ ฺจ  น  ปรชิานิตฺถาติ ปุจฺฉาสภาเคน  วุตฺต  น 
ปริชานึสูติ  ปเนตฺถ  อตฺโถ ฯ  อิมินา  อุปาเยน สพฺพตฺถ 
อตฺถวินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ ฯ  
                ปริ ฺาวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                ขนฺธยมกวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
 
                        อายตนยมกวณฺณนา 
        อิทานิ  มูลยมเก  เทสิเตเยว  กุสลาทิธมฺเม  อายตนวเสนาป  
สงฺคณฺหิตฺวา  ขนฺธยมกานนฺตร  เทสิตสฺส  อายตนยมกสฺส  
วณฺณนา โหติ ฯ  ตตฺถ  ขนฺธยมเก  วุตฺตนเยเนว  ปาลิววตฺถาน 
เวทิตพฺพ ฯ  ยเถว  หิ  ตตฺถ  ปณฺณตฺติวาโร  ปวตฺติวาโร  
ปริ ฺาวาโรติ  ตโย  มหาวารา  โหนฺติ  ตถา  อิธาป ฯ  
วจนตฺโถป  เนส  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  อิธาป  
จ  ปณฺณตฺติวาโร  อุทฺเทสนิทฺเทสวเสน  ทฺวิธา  ววตฺถิโต  อิตเร 
นิทฺเทสวเสเนว ฯ  ตสฺมา(๑) ตตฺถ  ทฺวาทสายตนานีติ  ปท  อาทึ  
กตฺวา  ยาว  มนายตน(๒)  น  มโนติ  ตาว  ปณฺณตฺติวารสฺส  
อุทฺเทสวาโร  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ทฺวาทสายตนานีติ  อย  ยมกวเสน 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. นายตนา ฯ  
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ปุจฺฉิตพฺพาน อายตนาน  อุทฺเทโส ฯ  จกฺขายตน  ฯเปฯ 
ธมฺมายตนนฺติ  เตส ฺเว  ปเภทโต  นามววตฺถาน ฯ  ยมก- 
วเสน  ปุจฺฉาสุขตฺถ ฺเจตฺถ  ปม  ปฏปิาฏิยา  อชฌฺตฺตรูปายตนานิ 
วุตฺตานิ ปจฺฉา พาหิรรูปายตนานิ ปริโยสาเน มนายตน- 
ธมฺมายตนานิ ฯ  
        ยถา  ปน  เหฏา  ขนฺธวเสน  เอวมิธ อิเมส อายตนาน 
วเสน ปทโสธนวาโร  ปทโสธนมูลจกกฺวาโร  สุทฺธายตนวาโร 
สุทฺธายตนมูลจกฺกวาโรติ  จตฺตาโรว  นยวารา  โหนฺติ ฯ  เอเกโก 
เจตฺถ  อนุโลมปฏิโลมวเสน  ทุวิโธเยว ฯ  เตส  อตฺโถ  ตตฺถ  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา  ปน  ขนฺธยมเก  ปทโสธนวารสฺส 
อนุโลมวาเร  รูป  รูปกฺขนฺโธ  รูปกฺขนฺโธ  รูปนฺติอาทีนิ  ป ฺจ 
ยมกานิ  ตถา  อิธ จกฺขุ(๑) จกฺขายตน  จกฺขายตน  จกฺขูติ- 
อาทีนิ  ทฺวาทส  ปฏิโลมวาเรป  น  จกฺขุ  น จกฺขายตน 
น  จกฺขายตน  น  จกฺขูติอาทีนิ  ทฺวาทส ฯ  ปทโสธน- 
มูลจกฺกวารสฺส  ปเนตฺถ  อนุโลมวาเร  เอเกกายตนมูลกานิ 
เอกาทเสกาทส  กตฺวา  ทฺวตฺตึสสต  ยมกานิ  ปฏโิลมวาเรป  ทฺวตฺตึส- 
สตเมว ฯ  สทฺุธายตนวารสฺสาป  อนุโลมวาเร  ทฺวาทส  ปฏิโลม- 
วาเร  ทฺวาทส ฯ  สุทฺธายตนมูลจกฺกวารสฺสาป  อนุโลมวาเร  เอเกกา- 
ยตนมูลกานิ  เอกาทเสกาทส  กตฺวา  ทฺวตฺตึสสต  ยมกานิ  ปฏโิลม- 
# ๑. ม. จกฺขุ ฯ  
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วาเรป  ทฺวตฺตึสสตเมวาติ  เอวมิธ  ฉสตฺตตาธิเกหิ  ป ฺจหิ  
ยมกสเตหิ  ทฺวิป ฺาสาธิเกหิ เอกาทสหิ  ปุจฺฉาสเตหิ  จตุราธิเกหิ 
เตวีสาย  อตฺถสเตหิ  จ  ปฏิมณฺฑิโต  ปณฺณตฺติวารสฺส อุทฺเทส- 
วาโร เวทิตพฺโพ ฯ  นิทฺเทสวาเร  ปนสฺส  เหฏา  ขนฺธยมกสฺส 
ปณฺณตฺติวารนิทฺเทเส  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  คเหตพฺโพ  (๑) อ ฺตฺร 
วิเสสา ฯ ตตฺราย วิเสโสทิพฺพจกฺขูติ ทุติยวิชฺชาาณ ฯ 
ป ฺาจกฺขูติ  ตติยวิชฺชาาณ ฯ ทิพฺพโสตนฺติ ทุติยอภิ ฺา- 
าณ ฯ ตณฺหาโสตนฺติ  ตณฺหาว ฯ  อวเสโส  กาโยติ  นามกาโย 
รูปกาโย  หตฺถิกาโย  อสฺสกาโยติ  เอวมาทิ ฯ  อวเสส  รูปนฺติ 
รูปายตนโต  เสส  ภูตุปาทารูป ฺเจว  ปยรูปสาตรูป ฺจ ฯ  สีล- 
คนฺโธติอาทีนิ  วายนฏเน  สลีาทีนเยว  นามานิ ฯ อตฺถรโสติ- 
อาทีนิป  สาทุมธุรฏเน  อตฺถาทีน ฺเว นามานิ ฯ อวเสโส 
ธมฺโมติ ปริยตฺติธมฺมาทิอเนกปฺปเภโทติ อยเมตฺถ วิเสโส ฯ  
        อิธาป  จ  ปวตฺติวารสฺส  อุปฺปาทวาราทีสุ  ตีสุ  อนฺตรวาเรสุ  
เอเกกสฺมึ  ฉเฬว  กาลเภทา  เตส  เอเกกสฺมึ กาเล ปคฺุคล- 
วาราทโย ตโย วารา  เต  สพฺเพป  อนุโลมปฏโิลมนยวเสน 
ทุวิธาว  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปจฺจุปฺปนฺนกาเล  ปุคฺคลวารสฺส  อนุโลม- 
นเย  ยถา  ขนฺธยมเก  รูปกฺขนฺธมูลกานิ  จตฺตาริ  เวทนากฺ-  
ขนฺธมูลกานิ  ตีณิ  ส ฺากฺขนฺธมูลกานิ  เทฺว  สงฺขารกฺขนฺธมูลก 
# ๑. ม. เวทิตพฺโพ ฯ  
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เอกนฺติ  อคฺคหิตคฺคหเณน  ทส  ยมกานิ  โหนฺติ  เอว  ยสฺส 
จกฺขฺวายตน  อุปฺปชฺชติ ตสฺส  โสตายตน  อุปฺปชชฺติ  ยสฺส  วา 
ปน  โสตายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  จกขฺฺวายตน  อุปฺปชฺชติ ฯ 
ยสฺส  จกฺขฺวายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  ฆานายตน ชิวฺหายตน  
กายายตน  รปูายตน  สทฺทายตน  คนฺธายตน  รสายตน 
โผฏพฺพายตน มนายตน  ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชติ  ยสฺส  วา 
ปน  ธมฺมายตน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส จกฺขฺวายตน  อุปฺปชฺชตีติ 
เอว  จกฺขฺวายตนมูลกานิ  เอกาทส ฯ  ยสฺส  โสตายตน อุปฺปชฺชติ 
ตสฺส  ฆานายตน  อุปฺปชชฺตีติอาทินา  นเยน  โสตายตนมูลกานิ 
ทส ฆานายตนมูลกานิ  นว  ชิวฺหายตนมูลกานิ  อฏ  กายายตน- 
มูลกานิ สตฺต  รูปายตนมูลกานิ  ฉ  สทฺทายตนมูลกานิ  ป ฺจ 
คนฺธายตนมูลกานิ  จตฺตาริ  รสายตนมูลกานิ   ตีณิ  โผฏพฺพา- 
ยตนมูลกานิ  เทฺว  มนายตนมูลก  เอกนฺติ  อคฺคหิตคฺคหเณน 
ฉสฏ ิยมกานิ โหนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  จกฺขฺวายตนมูลเกสุ  เอกาทสสุ  ยสฺส  จกฺขฺวายตน 
อุปฺปชฺชติ ตสฺส  โสตายตน  ฆานายตน  รูปายตน  มนายตน 
ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชตีติ  อิมานิ  ป ฺเจว วิสฺสชฺชิตานิ ฯ เตสุ 
ปม วิสฺสชฺชิตพฺพ ตาว วิสฺสชฺชิต ฯ ทุติย กิ ฺจาป   ปเมน 
สทิสวิสฺสชฺชน  จกฺขุโสตายตนาน  ปวตฺติฏาเน  ปน ฆานาย- 
ตนสฺส  น  เอกนฺเตน  ปวตฺติโต  กถ  นุ  โข  เอต  วิสฺสชฺเชตพฺพนฺติ    
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วิมตินิวารณตฺถ  วิสฺสชฺชติ ฯ  รูปายตนมนายตนธมฺมายตเนหิ  สทฺธึ 
ตีณิ  ยมกานิ อสทิสวิสฺสชฺชนตฺตา  วิสฺสชฺชิตานิ ฯ  เสเสสุ  ชิวฺหาย- 
ตนกายายตเนหิ ตาว สทฺธึ เทฺว ยมกานิ  ปุริเมหิ  ทฺวีหิ  สทฺธึ  
สทิสวิสฺสชฺชนานิ ฯ  สททฺายตนสฺส  ปฏิสนฺธิกฺขเณ อนุปฺปตฺติโต 
เตน  สทฺธึ  ยมกสฺส  วิสฺสชฺชนเมว  นตฺถิ ฯ  คนฺธรสโผฏพฺพาย- 
ตเนหิป  สทฺธึ  ตีณิ  ยมกานิ  ปุริเมหิ  ทฺวีหิ  สทฺธึ  (๑)  สทิส- 
วิสฺสชฺชนาเนว โหนฺตีติ  ตนฺติยา  ลหุภาวตฺถ  สงฺขิตฺตานิ ฯ 
โสตายตนมูลเกสุ  ย  ลพฺภติ  ต ปุริเมหิ  สทิสวิสฺสชฺชนเมวาติ 
เอกมฺป  ปาล ึ นารุฬฺห ฯ  ฆานายตนมูลเกสุ รูปายตเนน  สทฺธ ึ
เอก  มนายตนธมฺมายตเนหิ  สทฺธึ  เทฺวติ  ตีณิ  ยมกานิ  ปาล ึ
อารุฬฺหานิ  เสสานิ  ฆานายตนยมเกน  สทฺธ ึ (๑)  สทิสวิสฺสชฺชนตฺตา  
นารุฬฺหานิ ฯ  ตถา  ชิวฺหายตนกายายตนมูลกานิ  รปูายตน- 
มูลเกสุ  มนายตนธมฺมายตเนหิ  สทฺธึ  เทฺวเยว  วิสฺสชฺชิตานิ ฯ 
คนฺธรสโผฏพฺเพหิ  ปน  สทฺธึ ตีณิ รปูายตนมนายตเนหิ  สทฺธึ  
สทิสวิสฺสชฺชนานิ ฯ  ยเถว  เหฏา  (๒)  สรูปกาน  อจิตฺตกานนฺติ- 
อาทิ  วุตฺต  ตถา  อิธาป  สรูปกาน  อคนฺธกาน  อรสกาน 
อโผฏพฺพกานนฺติ  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  คนฺธาทีนิ  เจตฺถ 
อายตนภูตาเนว  อธิปฺเปตานิ  ตสฺมา  สรูปกาน  สคนฺธาย- 
ตนานนฺติ  อายตนวเสเนตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เหตฺถ ฯ  
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        สทฺทายตนมูลกานิ  อตฺถาภาวโต  ปาล ึ นารุฬหฺาเนว ฯ  
คนฺธรสโผฏพฺพมูลกานิ  จตฺตาริ  ตีณิ  เทฺว  จ  เหฏ ิเมหิ  สทฺธึ  (๑) 
สทิสวิสฺสชฺชนตฺตา ปาลึ นารุฬฺหานิ ฯ  มนายตนมูลก  วิสฺสชชฺติ- 
เมวาติ  เอวเมตานิ  ปจฺจุปฺปนฺนกาเล ปุคฺคลวารสฺส  อนุโลมนเย 
กติปยยมกวิสฺสชฺชเนเนว  ฉสฏ ิยมกานิ  วิสฺสชฺชติานิ นาม 
โหนฺตีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  ยถา  จ  ปุคฺคลวาเร  เอว  โอกาสวาเรป  
ปุคฺคโลกาสวาเรป  ฉสฏ ีติ  ปจฺจุปฺปนฺนกาเล  ตีส ุ วาเรสุ 
อนุโลมนเย อฏนวุติสตยมกานิ  โหนฺติ ฯ  ยถา  จ  อนุโลมนเย 
เอว  ปฏิโลมนเยปติ  สพฺพานิป  ปจฺจุปฺปนฺนกาเล  ฉนฺนวุตาธิกานิ  
ตีณิ  ยมกสตานิ  โหนฺติ ฯ  เตสุ เทฺวนวุตาธิกานิ  สตฺต  ปุจฺฉา- 
สตานิ  จตุราสีตฺยาธิกานิ  จ  ปณฺณรส  อตฺถสตานิ โหนฺตีติ 
เวทิตพฺพานิ ฯ  เอว  เสเสสุป  ป ฺจสุ  กาลเภเทสูติ  สพฺพานิป 
ฉสตฺตตาธิกานิ  เตวีสติยมกสตานิ  ตโต  ทิคุณา  ปุจฺฉา  ตโต 
ทิคุณา  อตฺถาติ อิทเมตฺถ  อุปฺปาทวาเร  ปาลิววตฺถาน ฯ 
นิโรธวารอุปฺปาทนิโรธวาเรสุป  เอเสว  นโยติ  สพฺพสฺมิมฺป 
ปวตฺติวาเร  อฏวีสานิ  เอกสตฺตติยมกสตานิ  ตโต  ทิคุณา ปุจฺฉา 
ตโต  ทิคุณา  อตฺถา  เวทิตพฺพา ฯ  ปาลิ  ปน  มนายตน  
ธมฺมายตน ฺจ  เอกสทิส  นาน  นตฺถิ ฯ  อุปร ิ ปน  วาเร  สงฺเขโป 
โหตีติอาทีนิ  วตฺวา  ตตฺถ ตตฺถ  สงฺขิตฺตา ฯ  ตสฺมา  ย  ตตฺถ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ตตฺถ  สงฺขิตฺต  ต  สพฺพ อสมฺมุยฺหนฺเตหิ สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ  
        อตฺถวินจฺิฉเย  ปเนตฺถ  อิท  นยมขุ  สจกฺขุกาน  อโสต- 
กานนฺติ  อปาเย ชาติพธิร  โอปปาติก  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  โส  
หิ  สจกฺขุโก  อโสตโก  หตฺุวา อุปปชชฺติ ฯ  ยถาห  กามธาตุยา 
อุปปตฺติกฺขเณ  กสฺสจิ  อปรานิ  ทสายตนานิ  ปาตุภวนฺติ 
โอปปาติกาน  เปตาน  โอปปาติกาน  อสุราน  โอปปาติกาน  
ติรจฺฉานคตาน   โอปปาติกาน   เนรยิกาน   ชจฺจพธิราน 
อุปปตฺติกฺขเณ ทสายตนานิ   ปาตุภวนฺติ   จกฺขฺวายตน  รูปฆาน- 
คนฺธชิวฺหารสกายโผฏพฺพายตน มนายตน   ธมมฺายตนนฺติ ฯ  
สจกฺขุกาน   สโสตกานนฺติ   สุคติทุคฺคตีสุ ปริปุณฺณายตเน  จ 
โอปปาติเก  รูปพฺรหฺมาโน  จ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เต หิ 
สจกฺขุกา สโสตกา  หุตฺวา  อุปปชชฺนฺติ ฯ  ยถาห  กามธาตุยา 
อุปปตฺติกฺขเณ  กสฺสจิ  เอกาทสายตนานิ  ปาตุภวนฺติ  กามา- 
วจราน  เทวาน  ปมกปฺปกาน  มนุสฺสาน  โอปปาติกาน 
เปตาน  โอปปาติกาน  อสุราน  โอปปาติกาน  ติรจฺฉานคตาน  
โอปปาติกาน   เนรยิกาน   ปริปุณฺณายตนาน ฯ   รปูธาตุยา   
อุปปตฺติกฺขเณ กตมานิ(๑) ป ฺจายตนานิ ปาตุภวนฺติ จกฺขฺวายตน 
รูปโสตมนายตน ธมฺมายตนนฺติ ฯ  
        อฆานกานนฺติ  พฺรหฺมปาริสชฺชาทโย  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เต  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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หิ  สจกฺขุกา  อฆานกา  หุตฺวา  อุปปชฺชนฺติ ฯ  กามธาตุยา(๑) 
ปน  อฆานโก  โอปปาติโก  นตฺถ ิฯ  ยทิ  ภเวยฺย  กสฺสจิ  อฏ 
อายตนานิ  ปาตุภวนฺตีติ  วเทยฺย ฯ  โย คพฺภเสยฺยโก  ปน  
อฆานโก  สยิา  โส  สจกขฺุกานนฺติ  วจนโต  อิธ  อนธิปฺเปโต ฯ 
สจกฺขุกาน  สฆานกานนฺติ  ชจฺจพธิรมฺป  ปริปุณฺณายตนมฺป  
โอปปาติก  สนฺธาย  วุตฺต ฯ สฆานกาน  อจกฺขุกานนฺติ  ชจฺจนฺธมฺป 
ชจฺจพธิรมฺป  โอปปาติก  สนฺธาย  วุตฺต(๒) ฯ สฆาน- 
กาน สจกฺขุกานนฺติ ปริปุณฺณายตนเมว โอปปาติก สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        สรูปกาน  อจกฺขุกานนฺติ  เอตฺถ  ชจฺจนฺธชจฺจพธิรโอปปาติเกสุ  
อ ฺตโรป คพฺภเสยฺยโกป  ลพฺภติเยว ฯ  สจิตฺตกาน  อจกฺขุกานนฺติ 
เอตฺถ  เหฏา  วุตฺเตหิ ชจฺจนฺธาทีหิ  ตีหิ  สทฺธึ  อรูปโนป  
ลพฺภนฺติ ฯ  อจกฺขุกานนฺติ  เอตฺถ ปุรมิปเท วุตฺเตหิ  จตูหิ  สทธฺึ  
อส ฺสตฺตาป  ลพฺภนฺติ ฯ  สรูปกาน  อฆานกานนฺติ  เอตฺถ 
คพฺภเสยฺยกา  จ  อส ฺสตฺตา  จ  เสสรูปพฺรหฺมาโน  จ 
ลพฺภนฺติ ฯ  สจิตฺตกาน อฆานกานนฺติ  เอตฺถ  คพฺภเสยฺยกา  
จ  รูปารูป(๓)พฺรหฺมาโน  จ  ลพฺภนฺติ ฯ อจิตฺตกาน อรูปกานนฺติ 
ปเทสุ  ปน  เอกโวการจตุโวการสตฺตาว  ลพฺภนฺตีติ  อิมินา 
นเยน  สพฺเพสุ ปุคฺคลวาเรสุ ปุคฺคลวิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ  
        โอกาสวาเร  ยตฺถ  จกฺขายตนนฺติ  รูปพฺรหฺมโลเก  (๔)  ปุจฺฉติ  
เตเนว  อามนฺตาติ  วุตฺต ฯ  ตสฺมิ ฺหิ  ตเล  นิยมโต  ตานิ  
# ๑. ม. กามธาตุย ฯ  ๒. ม. วุตฺตเมว ฯ  ๓. ม. รูปารูป... ฯ 
# ๔. ม. ...โลก ฯ  
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อายตนานิ  ปฏิสนฺธิย อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อิทเมตฺถ  นยมขุ  อิมินา 
นยมุเขน  สกเลป  ปวตฺติวาเร  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ปริ ฺาวาโร 
ขนฺธยมเก วุตฺตนโยเยวาติ ฯ  
                ปวตฺติวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                อายตนยมกวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
 
                        ธาตุยมกวณฺณนา 
        อิทานิ  เตเยว  มูลยมเก  เทสิเต  กสุลาทิธมฺเม  ธาตุ- 
วเสน  สงฺคณฺหิตฺวา  อายตนยมกานนฺตร  เทสิตสฺส  ธาตุยมกสฺส  
วณฺณนา  โหติ ฯ  ตตฺถ  อายตนยมเก  วุตฺตนเยเนว  ปาลิววตฺถาน  
เวทิตพฺพ ฯ  อิธาป  หิ  ปณฺณตฺติวาราทโย  ตโย  มหาวารา  
อวเสสา  อนฺตรวารา  จ  สทฺธึ กาลปฺปเภทาทีหิ  อายตน- 
ยมเก  อาคตสทิสาเยว ฯ  อิธาป  จ  ยมกปุจฺฉาสุขตฺถ  ปฏิปาฏิยา  
อชฺฌตฺติกพาหิรา  รูปธาตุโยว  วตฺวา  วิ ฺาณธาตุโย  วุตฺตา ฯ 
ธาตูน  ปน  พหุตาย  (๑) อิธ  อายตนยมกโต  พหุตรานิ  ยมกานิ 
ยมกทิคุณา  ปุจฺฉา  ปุจฺฉาทิคุณา  จ  อตฺถา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ 
จกฺขุธาตุมูลกาทีสุ  ยมเกสุ  ลพฺภมานาน  ยมกาน  อตฺถวินิจฺฉโย 
อายตนยมเก  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  ตสทิสาเยว  เหตฺถ  
อตฺถคติ  เตเนว  จ  การเณน ปาลิป สงฺขิตฺตา ปริ ฺา- 
วาโร ปากติโกเยวาติ ฯ  
                ธาตุยมกวณฺณนา สมตฺตา ฯ 
# ๑. ม พหุตฺตา ฯ  
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                        สจฺจยมกวณฺณนา  
        อิทานิ  เตเยว  มูลยมเก  เทสิเต  กสุลาทิธมฺเม  สจฺจวเสน  
สงฺคณฺหิตฺวา  ธาตุยมกานนฺตร  เทสิตสฺส  สจฺจยมกสฺส  วณฺณนา 
โหติ ฯ  ตตฺถาป เหฏา  วุตฺตนเยเนว  ปณฺณตฺติวาราทโย  ตโย 
มหาวารา  อนฺตรวาราทโย  จ  อวเสสปฺปเภทา  เวทิตพฺพา ฯ 
ปณฺณตฺติวาเร  ปเนตฺถ  จตุนฺน  วเสน  ปทโสธนวาโร  
ปทโสธนมูลจกฺกวาโร  สทฺุธสจฺจวาโร  สุทฺธสจฺจมูลจกฺกวาโรติ 
อิเมสุ  จตูสุ วาเรสุ ยมกคณนา เวทิตพฺพา ฯ  
        ปณฺณตฺติวารนิทฺเทเส  ปน  อวเสส  ทุกฺขสจฺจนฺติ  ทุกฺข- 
เวทนาย  เจว  ตณฺหาย  จ  วินิมุตฺตา เตภูมิกธมฺมา เวทิตพฺพา ฯ 
อวเสโส สมุทโยติ สจฺจวิภงฺเค นิทฺทิฏกามาวจรกุสลาทิเภโท  
ทุกฺขสจฺจสฺส  ปจฺจโย ฯ  อวเสโส  นิโรโธติ  ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉท- 
ปฏิปสฺสทฺธนิิโรโธ  เจว  ขณภงฺคนิโรโธ  จ ฯ  อวเสโส  มคฺโคติ 
ตสฺมึ  โข  ปน  สมเย  ป ฺจงฺคิโก  มคฺโค  โหติ  อฏงฺคิโก  
มคฺโค  มิจฺฉามคฺโค ชงฺฆมคฺโค สกฏมคฺโคติ เอวมาทิโก ฯ  
        ปวตฺติวาเร   ปเนตฺถ   ปจฺจุปฺปนฺนกาเล  ปุคฺคลวารสฺส  
อนุโลมนเย  ยสฺส  ทุกฺขสจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  สมทุยสจฺจ 
อุปฺปชฺชติ ยสฺส วา ปน  สมุทยสจฺจ อุปฺปชฺชติ ตสฺส 
ทุกฺขสจฺจ อุปฺปชฺชตีติ ทุกขฺสจฺจมูลเกหิ ตีหิ สมุทยสจฺจมูลเกหิ 
ทฺวีหิ  นิโรธสจฺจมูลเกน  เอเกนาติ  ลพฺภมาน ฺจ  อลพฺภมาน ฺจ  
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คเหตฺวา  ปาลิวเสน  ฉหิ  ยมเกหิ  ภวิตพฺพ ฯ  เตสุ  ยสฺมา 
นิโรธสฺส เนว อุปฺปาโท  น  นิโรโธ  ยชฺุชติ  ตสฺมา  ทุกฺข- 
สจฺจมูลกานิ  สมุทยสจฺจมคฺคสจฺเจหิ สทฺธึ เทฺว สมุทยสจฺจมูลก 
มคฺคสจฺเจน  สทฺธึ  เอกนฺติ  ตีณิ  ยมกานิ  อาคตานิ ฯ  ตสฺส 
ปฏิโลมนเยป  โอกาสวาราทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอวเมตฺถ  
สพฺพวาเรสุ ติณฺณ ติณฺณ ยมกาน  วเสน  ยมกคณนา  
เวทิตพฺพา ฯ  อตฺถวินิจฺฉเย  ปเนตฺถ  อิท  ลกฺขณ อิมสฺส  ห ิ
สจฺจยมกสฺส  ปวตฺติวาเร  นิโรธสจฺจ  ตาว  น  ลพฺภเตว 
เสเสสุ  ปน  ตีสุ  สมุทยสจฺจมคฺคสจฺจานิ  เอกนฺเตน  ปวตฺติยเยว 
ลพฺภนฺติ  ทุกขฺสจฺจ จุติปฏิสนฺธีสุป  ปวตฺเตป  ลพฺภติ  
ปจฺจุปฺปนฺนกาลาทโย  ปน  ตโย  กาลา จุติปฏิสนฺธีนมฺป 
ปวตฺตสฺสป  ลพฺภนฺติ ฯ  (๑)  เอวเมตฺถ ย ย ลพฺภติ ตสฺส ตสฺส 
วเสน อตฺถวินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺริท นยมุขสพฺเพส อุปปชฺชนตฺานนฺติ อนฺตมโส 
สุทฺธาวาสานมฺป ฯ เตป  หิ  ทุกฺขสจฺเจเนว  อุปปชชฺนฺติ ฯ  ตณฺหา- 
วิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺสาติ  อิท  ทุกฺขสจฺจสมุทยสจฺเจสุ  เอกโกฏาสสฺส 
อุปฺปตฺติทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ ตสฺมา ป ฺจโวการวเสเนว คเหตพฺพ ฯ 
จตุโวกาเร  ปน  ตณฺหาวิปฺปยุตฺตสฺส  ผลสมาปตฺติจิตฺตสฺส  อุปฺปา- 
ทกฺขเณ เอกมฺป  สจฺจ  นปฺุปชฺชตีติ  (๒)  อิท  อิธ  น  คเหตพฺพ ฯ 
# ๑. ม. ปวตฺติยาป วเสน ลพฺภนฺติ ฯ  ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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เตส ทุกฺขสจฺจ ฺจาติ ตสฺมิ ฺหิ  ขเณ  ตณฺห  เปตฺวา  เสส  
ทุกฺขสจฺจ  นาม โหตีติ สนฺธาเยต วุตฺต(๑) ฯ มคฺคสฺส  อุปฺปา- 
ทกฺขเณป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  ปน  รปูเมว  ทุกฺขสจฺจ  นาม  
เสสา  มคฺคสมฺปยุตฺตกา  ธมฺมา  สจฺจวินิมุตฺตา  เตเนว  การเณน 
อารุปฺเป  มคฺคสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  มคฺคสจฺจ  อุปฺปชฺชติ 
โน  จ  เตส  ทุกฺขสจฺจ อุปฺปชฺชตีติ  วุตฺต ฯ  สพฺเพส  อุปปชชฺนฺตาน 
ปวตฺเต ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  ตตฺถาติ  
เตส  ตสฺมึ  อุปปตฺติกฺขเณ  จ  ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปตฺติกฺขเณ 
จาติ  เอวเมตฺถ  ขณวเสน  โอกาโส  เวทิตพฺโพ ฯ  อ ฺเสุป 
เอวรูเปสุ  เอเสว  นโย ฯ  อนภิสเมตาวีนนฺติ  จตุสจฺจปฏิเวธสงฺขาต 
อภิสมย  อปปฺตฺตสตฺตาน ฯ  อภิสเมตาวีนนฺติ  อภิสมิตสจฺจานนฺติ ฯ 
อิมินา  นยมุเขน  สพฺพตฺถ อตฺถวินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ  ปริ ฺา- 
ปน  าตปริ ฺา  ตีรณปริ ฺา  ปหานปริ ฺาติ  
ติสฺโสเปตฺถ  ปริ ฺาโย  ลพฺภนฺติ ฯ  ยสฺมา  จ โลกตฺุตรธมฺเมสุ 
ปริ ฺา นาม  นตฺถ ิ ตสฺมา  อิธ  เทฺว  สจฺจานิ  คหิตานิ ฯ  
ตตฺถ  ทุกฺขสจฺจ ปริชานาตีติ าตตีรณปริ ฺาวเสน  วุตฺต ฯ 
สมุทยสจฺจ  ปชหตีติ  าตปหานปริ ฺาวเสน ฯ  อิติ อิมาส 
ปริ ฺาน วเสน สพฺพปฺปเทสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                ปริ ฺาวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                สจฺจยมกวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
# ๑. ม. โหติ สนฺธาเยต วุตฺต ฯ  
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                        สงฺขารยมกวณฺณนา  
        อิทานิ  เตส ฺเว  มูลยมเก  เทสติาน  กุสลาทิธมฺมาน 
ลพฺภมานวเสน  เอกเทส  สงฺคณฺหิตฺวา  สจฺจยมกานนฺตร  เทสิตสฺส 
สงฺขารยมกสฺส  วณฺณนา  โหติ ฯ ตตฺถาป  เหฏา  วุตฺตนเยเนว 
ปณฺณตฺติวาราทโย  จ(๑)  มหาวารา  อนฺตรวาราทโย  จ  อวเสสปฺ- 
ปเภทา  เวทิตพฺพา ฯ  อยมฺปเนตฺถ  วิเสโส ปณฺณตฺติวาเร  ตาว 
ยถา  เหฏา  ขนฺธาทโย  ธมฺเม  อุทฺทิสิตฺวา  รูป  รูปกฺขนฺโธ  
จกฺขุ  จกฺขฺวายตน จกฺขุ  จกฺขุธาตุ  ทุกฺข  ทุกฺขสจฺจนฺติ  
ปทโสธนวาโร  อารทฺโธ ตถา อนารภิตฺวา อสฺสาสปสฺสาสา 
กายสงฺขาโรติ ปม ตโยป สงฺขารา วิภชิตฺวา ทสฺสิตา ฯ  
        ตตฺถ  กายสฺส  สงฺขาโร  กายสงฺขาโร ฯ  อสฺสาสปสฺสาสา 
กายิกา  เอเต  ธมฺมา  กายปฏิพทฺธาติ  (๒)  หิ  วจนโต  การณภูตสฺส 
กรชกายสฺส  ผลภูโต  เอว  สงฺขาโรติ  กายสงฺขาโร ฯ  อปโร  
นโย สงฺขริยตีติ  สงฺขาโร ฯ  เกน สงฺขริยตีติ  กาเยน ฯ 
อย ฺหิ  วาโต  วิย  ภสฺตาย  กรชกาเยน  สงฺขริยตีติ  เอวมฺป  
กายสฺส  สงฺขาโรติ  กายสงฺขาโร  กาเยน  กโต  อสสฺาสปสฺสาส- 
วาโตติ  อตฺโถ ฯ  ปุพฺเพว  โข  อาวุโส  วิสาข  วิตกฺเกตฺวา  วิจาเรตฺวา 
ปจฺฉา  วาจ ภินฺทติ ตสฺมา วิตกฺกวิจารา  วจี- 
สงฺขาโรติ  (๓)  วจนโต  ปน  สงฺขโรตีติ  สงฺขาโร ฯ ก ึสงฺขโรติ 
# ๑. ม. ตโย ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๔๖๓/๔๑๓ ฯ 
# ส. สฬา. ๑๘/๕๖๒/๓๖๑ ฯ ๓. ม. มู. ๑๒/๕๐๙/๕๕๐ ฯ  
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วจี(๑) ฯ  วจิยา  สงฺขาโรติ  วจีสงฺขาโร ฯ  วจีเภทสมุฏาปกสฺส 
วิตกฺกวิจารทฺวยสฺเสต นาม ฯ ส ฺา  จ  เวทนา  จ  เจตสิกา 
เอเต  ธมฺมา  จิตฺตปฏิพทฺธาติ  (๒) วจนโตเยว  ปน  ตติยปเทป  
สงฺขริยตีติ  สงฺขาโร ฯ  เกน  สงฺขริยตีติ  จิตฺเตน ฯ  กรณตฺเถ 
สามิวจน  กตฺวา  จิตฺตสฺส  สงฺขาโรติ จิตฺตสงฺขาโร ฯ สพฺเพสมฺป 
จิตฺตสมุฏานาน เจตสิกธมฺมานเมต  อธิวจน ฯ  วิตกฺกวิจาราน 
ปน  วจีสงฺขารภาเวน  วิสุ  คหิตตฺตา เปตฺวา วิตกฺกวิจาเรติ 
วุตฺต ฯ  
        อิทานิ  กาโย  กายสงฺขาโรติ  ปทโสธนวาโร  อารทฺโธ 
ตสฺส  อนุโลมนเย  ตีณิ  ปฏิโลมนเย  ตีณีติ  ฉ  ยมกานิ ฯ  
ปทโสธนมูลจกฺกวาเร  เอเกกสงฺขารมูลกานิ  เทฺว  เทวฺ  กตฺวา  
อนุโลมนเย  ฉ  ปฏโิลมนเย  ฉาติ  ทฺวาทส  ยมกานิ ฯ 
สุทฺธสงฺขารวาเร  ปน  ยถา  สุทฺธขนฺธวาราทีสุ  รูป  ขนฺโธ  
ขนฺโธ  รูป ฯ  จกฺขุ  อายตน  อายตน  จกฺขูติอาทินา  นเยน 
ยมกานิ  วุตฺตานิ เอว  กาโย  สงฺขาโร  สงฺขารา  กาโยติ  
อวตฺวา  กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร  วจีสงฺขาโร  กายสงฺขาโรติ- 
อาทินา  นเยน  กายสงฺขารมูลกานิ  เทฺว วจีสงฺขารมูลก  เอกนฺติ 
อนุโลเม  ตีณิ  ปฏโิลเม  ตีณีติ  สพฺพานิป  สุทฺธิกวาเร  ฉ 
ยมกานิ วุตฺตานิ ฯ  กึการณา  สุทฺธิกเอเกกปทวเสน  อตฺถา- 
# ๑. ม. วจึ ฯ  ๒. ม.ม.ู ๑๒/๔๖๓/๔๑๓ ฯ 
# ส. สฬา. ๑๘/๕๖๓/๓๖๑ ฯ  
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ภาวโต ฯ  ยถา  หิ  ขนฺธยมกาทีสุ  รูปาทิวิสิฏาน  ขนฺธาน 
จกฺขฺวาทิวิสิฏาน ฺจ อายตนาทีน อธิปฺเปตตฺตา รูป ขนฺโธ 
ขนฺโธ  รูป ฯ  จกฺขุ อายตน อายตนา จกฺขูติ สุทฺธิก- 
เอเกกปทโสธนวเสน (๑)  อตฺโถ  อตฺถ ิ เอวมิธ  กาโย  สงฺขาโร 
สงฺขารา กาโยติ นตฺถิ ฯ กายสงฺขาโรติ  ปน  ทฺวีหิป  ปเทหิ 
เอโกว  อตฺโถ  ลพฺภติ ฯ  อสฺสาโส  วา  ปสฺสาโส  วาติ  สุทฺธิก- 
เอเกกปทโสธนวเสน   อตฺถาภาวโต  กาโย  สงฺขาโร 
สงฺขารา กาโยติ  น  วุตฺต  กาโย  กายสงฺขาโรติอาทิ  ปน วตฺตพฺพ 
สิยา ตมฺป กายวจีจิตฺตปเทหิ อิธ  อธิปฺเปตาน  สงฺขาราน 
อคฺคหิตตฺตา  น  ยุชชฺติ ฯ  สุทฺธสงฺขารวาโร  เหส ฯ ปทโสธเน 
ปน  วินาป  อตฺเถน  วจน  น  (๒)  ยุชชฺตีติ  ตตฺถ  โส  นโย 
คหิโต ฯ  อิธ  ปน  กายสงฺขารสฺส  วจีสงฺขาราทีหิ  วจีสงฺขารสฺส 
จ  จิตฺตสงฺขาราทีหิ จิตฺตสงฺขารสฺส  จ  กายสงฺขาราทีหิ  
อ ฺตฺตา กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร วจีสงฺขาโร กายสงฺขาโรติ  
เอเกกสงฺขารมูลกานิ  เทฺว  เทฺว  กตฺวา  ฉ  ยมกานิ  ยชฺุชนฺติ ฯ  
เตสุ  อคฺคหิตคฺคหเณน  ตีเณว  ลพฺภนฺติ ฯ  ตสฺมา  ตาเนว  ทสฺเสตุ  
อนุโลมนเย  ตีณิ  ปฏิโลมนเย  ตีณีติ  ฉ  ยมกานิ  วุตฺตานิ ฯ 
สุทฺธสงฺขารมูลจกฺกวาโร  ปเนตฺถ น คหิโตติ เอว ปณฺณตฺติ- 
วารสฺส อุทฺเทสวาโร เวทิตพฺโพ ฯ  
# ๑. ม. สุทฺธกิเอเอกกปทวเสน ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 494 

        *เลมที่ 48  ยมกปฺปกรณวณฺณนา หนา  494 
 
        นิทฺเทสวาเร  ปนสฺส  อนุโลเม  ตาว  ยสฺมา  น  กายาทโยว  
กายสงฺขาราทีน  นาม  ตสฺมา  โนติ  ปฏิเสโธ  กโต ฯ  ปฏิโลเม 
น  กาโย  น  กายสงฺขาโรติ  โย  น  กาโย  โส  กายสงฺขาโรป 
น โหตีติ ปุจฺฉติ ฯ กายสงฺขาโร  น  กาโย  กายสงฺขาโรติ  กายสงฺขาโร  
กาโย  น โหติ กายสงฺขาโรเยว ปเนโสติ  อตฺโถ ฯ  
อวเสสนฺติ  น  เกวล  เสสสงฺขารทฺวยเมว  กายสงฺขารวินิมุตฺต 
ปน  เสส  สพฺพมฺป  สงฺขตาสงฺขตปณฺณตฺติเภท  ธมฺมชาต  เนว 
กาโย  น  กายสงฺขาโรติ  อิมินา อุปาเยน สพฺพวิสฺสชฺชเนส ุ
อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                ปณฺณตฺติวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
        ปวตฺติวาเร  ปเนตฺถ  ปจฺจุปฺปนฺนกาเล  ปุคฺคลวารสฺส 
อนุโลมนเย  ยสฺส  กายสงฺขาโร  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  วจีสงฺขาโร 
อุปฺปชฺชตีติ กายสงฺขารมูลกานิ เทฺว  วจีสงฺขารมูลก  เอกนฺติ 
ตีเณว  ยมกานิ  ลพฺภนฺติ  ตานิ  คหิตาเนว ฯ ตสฺส ปฏิโลมนเยป  
โอกาสวาราทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอวเมตฺถ  สพฺพวาเรสุ  ติณฺณ  
ติณฺณ ยมกาน วเสน ยมกคณนา เวทิตพฺพา ฯ  
        อตฺถวินจฺิฉเย  ปเนตฺถ  อิท  ลกฺขณ อิมสฺมิ ฺหิ  
สงฺขารยมเก  อสฺสาสปสฺสาสาน อุปฺปาทกฺขเณ วิตกฺกวิจาราน 
อุปฺปาทกฺขเณติอาทิวจนโต ปจฺจุปฺปนฺนาทิกาลเภโท  ปวตฺติ-  
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วเสนาป  คเหตพฺโพ  น  จุติปฏิสนฺธิวเสเนว ฯ  ทุติยชฺฌาเน  
ตติยชฺฌาเน  ตตฺถ  กายสงฺขาโร  อุปฺปชชฺตีติอาทิวจนโต 
จตุตฺถชฺฌานมฺป  (๑) โอกาสวเสน  คหิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เอวเมตฺถ 
ย  ย  ลพฺภติ  ตสฺส  ตสฺส  วเสน  อตฺถวินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺริท  นยมุข วินา  วิตกฺกวิจาเรหีติ ทุติยตติยวเสน (๒) 
วุตฺต ฯ เตสนฺติ เตส  ทุติยตติยชฺฌานสมงฺคีน ฯ  กามาวจรานนฺติ  
กามาวจเร  อุปฺปนฺนสตฺตาน ฯ รูปาวจรเทวาน  ปน  อสฺสาส- 
ปสฺสาสา  นตฺถิ  อรูปาวจรานมฺป  รูปเมว  นตฺถ ิฯ วินา  
อสฺสาสปสฺสาเสหีติ  รูปารูปภเวสุ  นพฺิพตฺตสตฺตาน  วิตกฺก- 
วิจารุปฺปตฺตึ  สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        ปมชฌฺาเน  กามาวจเรติ  กามาวจรภูมิย  อุปฺปนฺเน  
ปมชฺฌาเน ฯ  องฺคมตฺตวเสน(๓)  เจตฺถ  ปมชฌฺาน  คเหตพฺพ 
น  อปฺปนาวเสเนว ฯ  อนปฺปนาปฺปตฺเตป หิ สวิตกฺกสวิจาร- 
จิตฺเต อิท สงฺขารทฺวย อุปฺปชฺชเตว ฯ  
        จิตฺตสฺส  ภงฺคกฺขเณติ  อิท  กายสงฺขารสฺส  เอกนฺตจิตฺต- 
สมุฏานตฺตา วุตฺต ฯ อุปฺปชฺชมานเมว หิ จิตฺต รูป วา 
อรูป วา  สมฏุาเปติ น ภิชฺชมาน ฯ  
        สุทฺธาวาสาน  ทุติเย  จิตฺเต  วตฺตมาเนติ  ปฏิสนฺธิโต 
ทุติเย ภวงฺคจิตฺเต ฯ  กาม ฺเจต  ปฏิสนฺธิจิตฺเต  วตฺตมาเน 
# ๑. ม. จ ฌานมฺป ฯ  ๒. ม.ทุติยตติยชฺฌานวเสน ฯ 
# ๓. ม. องฺคมตฺตวเสน ฯ  
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เตส  ตตฺถ  นปฺุปชฺชิตฺเถว ยาว  ปน  อพฺโพกิณฺณ  วิปากจิตฺต  
ปวตฺตติ (๑) ตาว  นุปฺปชชฺิตฺเถว  นามาติ ทสฺสนตฺถเมต  วุตฺต ฯ 
ยสฺส  วา  ฌานสฺส  วิปากจิตฺเตน  เต  นิพฺพตฺตา  ต สตโสป(๒) 
สหสฺสโสป  (๒)  อุปฺปชชฺมาน  ปมจิตฺตเมว ฯ  วิปากจิตฺเตน  ปน 
วิสทิส ภวนิกนฺติยา อาวชฺชนจิตฺต ทุติยจิตฺต นาม ต 
สนฺธาเยต วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคีนนฺติ  สพฺพปจฺฉิเมน  อปฺปฏสินฺธิกจิตฺเตน 
สมงฺคีภูตาน  ขีณาสวาน ฯ  อวิตกฺกอวิจาร ปจฺฉิมจิตฺตนฺติ 
รูปาวจราน ทุติยชฺฌานิกาทิจุติจิตฺตวเสน(๓) อรูปาวจราน ฺจ 
จตุตฺถชฺฌานิกจุติจิตฺตวเสเนต วุตฺต ฯ เตสนฺติ เตส ปจฺฉิม- 
จิตฺตสมงฺคีอาทีน ฯ  
        ยสฺส  กายสงฺขาโร  นิรุชฺฌติ  ตสฺส  จิตฺตสงฺขาโร  นิรชฺุฌตีติ 
เอตฺถ นิยมโต  กายสงฺขารสฺส  จิตฺตสงฺขาเรน  สทธฺึ  เอกกฺขเณ 
นิรุชฺฌนโต  อามนฺตาติ ปฏิวจน  ทินฺน  น  จิตฺตสงฺขารสฺส 
กายสงฺขาเรน  สทฺธ ึฯ กกึารณา จิตฺตสงฺขาโร หิ  กาย- 
สงฺขาเรน  วินาป  อุปฺปชชฺติ  จ  นิรชุฌฺติ  จ  กายสงฺขาโร 
ปน  จิตฺตสมุฏาโน  อสสฺาสปสฺสาสวาโต ฯ  จิตฺตสมุฏาน- 
รูป ฺจ  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ อุปฺปชฺชิตฺวา  ยาว  อปรานิ  (๔) 
# ๑. ม. วตฺตติ ฯ  ๒. สตโสปติ สเตนป ฯ 
# สหสฺสโสปติ สหสฺเสนปติ โยชนา ฯ  ๓. ม. ทุติยชฺฌานิกาทิ... ฯ 
# ๔. ม. อ ฺานิ ฯ  
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โสฬส  จิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ตาว ติฏติ ฯ เตส โสฬสนฺน 
สพฺพปจฺฉิเมน  สทฺธ ึ นิรชฺุฌตีติ  เยน  จิตฺเตน  สทฺธึ  อุปฺปชชฺติ 
ตโต  ปฏาย  สตฺตรสเมน  สทฺธ ึ นิรชุฌฺติ ฯ  น  กสฺสจิ  จิตฺตสฺส 
อุปฺปาทกฺขเณ วา   ิติกฺขเณ  วา  นริุชฌฺติ  นาป  ภงฺคกฺขเณ 
อุปฺปชฺชติ ฯ เอสา  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  ธมฺมตาติ  นิยมโต  
จิตฺตสงฺขาเรน  สทฺธ ึ เอกกฺขเณ นิรุชฺฌนโต  อามนฺตาติ  วุตฺต ฯ 
ยมฺปน  วิภงฺคปฺปกรณสฺส  สีหลฏกถาย จิตฺตสมุฏานรูป  
สตฺตรสมสฺส  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ นิรุชฺฌตีติ วุตฺต ต 
อิมาย  ปาลิยา  วิรุชฺฌติ ฯ  อฏกถาโต  จ  ปาลิเยว  พลวตราติ 
ปาลิย  วุตฺตเมว  ปมาณ ฯ  
        ยสฺส  กายสงฺขาโร  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  วจีสงฺขาโร  นิรชฺุฌตีติ 
เอตฺถ  ยสฺมา  กายสงฺขาโร  จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  อุปฺปชฺชติ 
น  จ  ตสฺมึ ขเณ  วิตกฺกวิจารา  นิรุชฌฺนฺติ  ตสฺมา  โนติ  
ปฏิเสโธ  กโตติ  อิมินา  นยมุเขน สพฺพตฺถ วินิจฺฉโย (๑) 
เวทิตพฺโพ ฯ ปริ ฺาวาโร ปากติโกเยวาติ ฯ  
                ปวตฺติวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                สงฺขารยมกวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
# ๑. ม. อตฺถวินิจฺฉโย ฯ  
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                        อนุสยยมกวณฺณนา  
        อิทานิ  เตส ฺเว  มูลยมเก  เทสติาน  กุสลาทิธมฺมาน 
ลพฺภมานวเสน  เอกเทส  สงฺคณฺหิตฺวา  สงฺขารยมกานนฺตร 
เทสิตสฺส  อนุสยยมกสฺส  อตฺถวณฺณนา โหติ ฯ  ตตฺถ  ปาล-ิ 
ววตฺถาน  ตาว  เวทิตพฺพอิมสฺมิ ฺหิ อนุสยยมเก ขนฺธยมกาทีสุ 
วิย  เทสน  อกตฺวา  อ ฺเน  นเยน  ปาลิเทสนา  กตา ฯ  
กถ  ปม  ตาว  ปริจฺเฉทโต  อุทฺเทสโต  อุปฺปตฺติฏานโตติ 
ตีหากาเรหิ  อนุสเย  คาหาเปตุ ปริจฺเฉทวาโร  ปริจฺฉินฺนุทฺเทส- 
วาโร  อุปฺปตฺติฏานวาโรติ  ตโย  วารา  เทสิตา ฯ ตโต  สตฺตนฺน 
มหาวาราน  วเสน  อนุสเย  โยเชตฺวา  ยมกเทสนา  กตา ฯ  ตตฺถ  
สตฺต  อนุสยาติ  อย  สตฺเตว  น  ตโต  อุทฺธ  น  เหฏาติ 
คณนปริจฺเฉเทน  ปริจฺฉินทฺิตฺวา  อนุสยาน  เทสิตตฺตา  ปริจฺเฉท- 
วาโร  นาม ฯ  กามราคานุสโย  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสโยติ  อย 
ปริจฺเฉทวาเรน  ปริจฺฉินฺนาน  ธมฺมาน  (๑)  นามมตฺต อุทฺทิสิตฺวา 
อิเม  นาม  เตติ  เทสิตตฺตา  ปริจฺฉินฺนุทเฺทสวาโร  นาม ฯ  ตตฺถ 
กามราคานุสโย  อนุเสติ  ฯเปฯ  เอตฺถ  อวิชฺชานุสโย  อนุเสตีติ 
อย  อิเมสุ  นาม  วาเรสุ  (๒)  อิเม  อนสุยา  อนุเสนฺตีติ  เอว 
เตส ฺเว  อุปฺปตฺติฏานสฺส เทสิตตฺตา อุปฺปตฺติฏานวาโร 
นาม ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. าเนสุ ฯ  
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        เยสมฺปน  สตฺตนฺน  มหาวาราน  วเสน  อนุสเย  โยเชตฺวา 
ยมกเทสนา  กตา  เตส  อิมานิ  นามานิ อนุสยวาโร  สานุสย- 
วาโร ปชหนวาโร ปริ ฺาวาโร  ปหีนวาโร  อุปฺปชชฺนวาโร 
ธาตุวาโรติ ฯ  เตสุ  ปโม  อนุสยวาโร  โส  อนโุลมปฏิโลมนย- 
วเสน ทุวิโธ โหติ ฯ  
        ตตฺถ  อนุโลมนเย  ยสฺส  อนุเสติ  ยตฺถ  อนุเสติ  ยสฺส  
ยตฺถานุเสตีติ  ปุคฺคโลกาสตทุภยวเสน  ตโย  อนตฺรวารา  
โหนฺติ ฯ  เตสุ  ปเม  ปุคฺคลวาเร ยสฺส  กามราคานุสโย  อนุเสติ 
ตสฺส  ปฏิฆานุสโย  อนุเสติ  ยสฺส  วา  ปน  ปฏิฆานุสโย  
อนุเสติ  ตสฺส  กามราคานุสโย  อนุเสติ ฯ  ยสฺส  กามราคา- 
นุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  มานานุสโย  ทฏิานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสโย 
ภวราคานุสโย  อวิชชฺานุสโย  อนุเสติ ยสฺส  วา  ปน  อวิชชฺา- 
นุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  กามราคานุสโย  อนุเสตีติ  กามราคา- 
นุสยมูลกานิ  ฉ  ยมกานิ ฯ  ปุน  อคฺคหิตคฺคหณวเสน  ปฏิฆา- 
นุสยมูลกานิ  ป ฺจ  มานานุสยมูลกานิ  จตฺตาริ ทิฏานุสย- 
มูลกานิ ตีณิ วิจิกิจฺฉานุสยมูลกานิ เทฺว  ภวราคานุสยมูลก  
เอกนฺติ  เอว  สพฺพานิป  เอกมูลกานิ  เอกวีสติ  ปุน ยสฺส 
กามราคานุสโย  จ  ปฏิฆานุสโย  จ  อนุเสนฺตีติ  เอว  อาคตานิ 
ทุกมูลกานิ  ป ฺจ  ติกมูลกานิ  จตฺตาริ  จตุกฺกมูลกานิ  ตีณิ 
ป ฺจกมูลกานิ เทฺว ฉกฺกมูลก เอกนฺติ  อปรานิป  ปณฺณรส  
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โหนฺติ ฯ  ตานิ  ปุริเมหิ  เอกวีสติยา สทฺธึ ฉตฺตึสาติ ปุคฺคลวาเร  
ฉตฺตึส  ยมกานิ ฯ  ตถา  โอกาสวาเร  ตถา  ปุคฺคโลกาสวาเรติ  
สพฺพานิป  อนุโลมนเย  อฏสตยมกานิ  ตถา  ปฏโิลมนเยติ 
อนุสยวาเร โสฬสาธิกานิ  เทฺว  ยมกสตานิ  ตโต  ทคุิณา  ปุจฺฉา 
ตโต  ทิคุณา  อตฺถา  จ  เวทิตพฺพา ฯ  ยถา  เจตฺถ  เอว 
สานุสยวาโร  ปชหนวาโร  ปริ ฺาวาโร  ปหีนวาโร  อุปฺปชชฺน- 
วาโรติ  อิเมสมฺป  ป ฺจนฺน  วาราน  เอเกกสฺมึ  ยมกคณนา 
ยมกทิคุณา  ปุจฺฉา  ปุจฺฉาทิคุณา  จ  อตฺถา  เวทิตพฺพา ฯ 
อยมฺปเนตฺถ  ปุริเมสุ  ตีสุ วาเรสุ วิเสโสโอกาสวาเร  ยตฺถ  
ตตฺถาติ  อวตฺวา  ยโต  ตโตติ  นิสฺสกฺกวจเนน  เทสนา  กตา ฯ 
เสส ตาทิสเมว ฯ  
        โย  ปนาย  สพฺพตฺถ  ปจฺฉิโม  (๑)  ธาตุวาโร  นาม  โส 
ปุจฺฉาวาโร  วิสฺสชฺชนวาโรติ  ทฺวิธา   ิโต ฯ  ตสฺส  ปุจฺฉาวาเร 
กามธาตุยา  จุตสฺส  กามธาตุ อุปปชฺชนฺตสฺสาติ  วตฺวา  กามธาตุ  
วา  ปน  อุปปชฺชนฺตสฺส  กามธาตุยา จุตสฺสาติ น  วุตฺต ฯ  
กึการณา  อตฺถวิเสสาภาวโต ฯ  เทฺวป  หิ  เอตา  ปุจฺฉา 
เอกตฺถาเยว  ตสฺมา  เอเกกมฺหา  ยมกา  เอเกกเมว  ปุจฺฉ  ปุจฺฉิตฺวา 
สพฺพปุจฺฉาวสาเน  ปุจฺฉานุกฺกเมเนว  กามธาตุยา  จุตสฺส  กาม- 
ธาตุ  อุปปชชฺนฺตสฺส  กสสฺจิ  สตฺต อนุสยา อนุเสนฺตีติอาทินา 
# ๑. ม. สพฺพปจฺฉิโม ฯ  
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นเยน วิสฺสชชฺน กต ฯ  
        ตตฺถ  กามธาตุยา  จุตสฺส  กามธาตุ  อุปปชชฺนตฺสฺส 
รูปธาตุ  อรูปธาตุ  นกามธาตุ  นรูปธาตุ  นอรูปธาตุ 
อุปปชฺชนฺตสฺสาติ  ฉ สุทฺธิกปุจฺฉา นกามธาตุ นอรูปธาตุ 
นรูปธาตุ  นอรูปธาตุ  นกามธาตุ  นรูปธาตุ  อุปปชฺชนฺตสฺสาติ 
ติสฺโส  มิสฺสกปุจฺฉา  จาติ  กามธาตุมูลิกา  นว  อนุโลมปุจฺฉา 
โหนฺติ ฯ  ตถา รูปธาตุมูลิกา(๑)  นว  อรูปธาตุมูลิกา  นวาติ  
สตฺตวีสติ  อนุโลมปุจฺฉา โหนฺติ ฯ ตถา นกามธาตุนรูปธาตุ- 
นอรูปธาตุมูลิกา  สตฺตวีสติ  ปฏโิลมปุจฺฉา ฯ  ปุน  นกาม- 
ธาตุยา นอรูปธาตุยา  นรูปธาตุยา  นอรูปธาตุยา  นกาม- 
ธาตุยา  นอรูปธาตุยาติ  สตฺตวีสติ  ทุกมูลิกปุจฺฉาติ  สพฺพาป  
สมฺปณฺฑิตา  เอกาสีติ  ปุจฺฉา โหนฺติ ตาส วเสเนตฺถ 
วิสฺสชฺชน  กาตพฺพนฺติ  (๒)  อิท  ธาตุวาเร  ปาลิววตฺถาน ฯ  เอว 
ตาว  สกเลป อนุสยยมเก ปาลิววตฺถานเมว เวทิตพฺพ ฯ  
        อาทิโต  ปฏาย  ปเนตฺถ  ย  ย  อนุตฺตาน  ตตฺถ  ตตฺถ 
อย  วินิจฺฉยกถา  อนุสยาติ  เกนฏเน  อนุสยา  อนุสย- 
นฏเน ฯ  โก  เอส  อนุสยนฏโ  นามาติ  อปฺปหีนฏโ ฯ  
เอเต  หิ  อปฺปหีนฏเน  สตฺตสฺส  (๓)  สนฺตาเน  อนุเสนฺติ  นาม  
ตสฺมา  อนุสยาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อนุเสนฺตีติ  อนุรูปการณ  ลภิตฺวา 
# ๑. ม. ...มูลกา ฯ  เอวมุปริป ฯ ๒. ม. กตนฺติ ฯ 
# ๓. ม. ตสฺส ตสฺส ฯ  
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อุปฺปชฺชนฺตีติ อตฺโถ ฯ  อถาป  สิยา  อนสุยนฏโ  นาม  
อปฺปหีนากาโร  อปฺปหีนากาโร  จ  อุปฺปชฺชตีติ  วตฺตุ  น 
ยุชฺชติ  ตสฺมา  น  อนุสยา  อุปฺปชชฺนฺตีติ ฯ  ตตฺริท ปฏิวจน 
อปฺปหีนากาโร   อนุสโย   อนุสโยติ   ปน  อปฺปหนีฏเน  
ถามคตกิเลโสติ  (๑)  วุจฺจติ ฯ  โส  จิตฺตสมฺปยุตฺโต สารมฺมโณ 
สปฺปจฺจยฏเน สเหตุโก  เอกนฺตากุสโล  อตีโตป  โหติ  อนาคโตป  
ปจฺจุปฺปนฺโนป  ตสฺมา  อุปฺปชฺชตีติ วตฺตุ ยุชฺชตีติ ฯ (๒)  
        ตตฺริท  ปมาณ  อภิธมฺเม  ตาว  กถาวตฺถุสฺมึ  (๓)  อนุสยา 
อพฺยากตา  อนุสยา  อเหตุกา  อนุสยา  จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ  สพฺเพ 
วาทา  ปฏิเสธิตา ฯ  ปฏิสมฺภิทามคฺเค  (๔)  ปจฺจุปฺปนฺเน  กิเลเส 
ปชหตีติ  ปุจฺฉ  กตฺวา  อนสุยาน ปจฺจุปฺปนฺนภาวสฺส  อตฺถิตาย 
ถามคตานุสย  ปชหตีติ  วุตฺต ฯ  ธมฺมสงฺคเห  ปน โมหสฺส  
ปทภาชเน  อวิชฺชานุสโย  อวิชฺชาปริยุฏาน  อวิชฺชาลงฺคี  โมโห 
อกุสลมูล  อย  ตสฺมึ  สมเย โมโห โหตีติ (๕) อกุสลจิตฺเตน สทฺธึ 
อวิชฺชานุสยสฺส อุปฺปนฺนภาโว  วุตฺโต ฯ  อิมสฺมึเยว  อนุสยยมเก  
สตฺตนฺน  มหาวาราน  อ ฺตรสฺมึ อุปฺปชฺชนวาเร  ยสฺส 
กามราคานุสโย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส ปฏฆิานุสโย อุปฺปชฺชตีติอาทิ 
วุตฺต ฯ ตสฺมา อนุเสนฺตีติ อนุรูปการณ ลภิตฺวา อุปฺปชฺชนฺตีติ 
# ๑. ม. ...กิเลโส ฯ  ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ 
# ๓. อภิ. ก. ๓๗/๑๔๔๐-๑๔๔๓/๔๗๖-๔๗๗ ฯ 
# ๔. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๙๙/๖๐๕ ฯ  ๕. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓๐๐/๑๑๓ ฯ  
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ย วุตฺต ต  อิมนิา  ตนฺติปฺปมาเณน  สุวุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
ยมฺป  จิตฺตสมฺปยุตฺโต สารมฺมโณติอาทิ  วุตฺต  ตมปฺ  สุวุตฺตเมว ฯ 
อนุสโย  ห ิ นาเมส  ปรินปิฺผนฺโน จิตฺตสมฺปยุตฺโต  อกุสลธมฺโมติ 
นิฏเมตฺถ  คนฺตพฺพ ฯ  กามราคานุสโยติอาทีสุ กามราโค  จ 
โส  อปฺปหีนฏเน  อนุสโย  จาติ  กามราคานุสโย ฯ  เสสปเทสุป  
เอเสว นโย ฯ  
        อิทานิ  เนส  อุปฺปตฺติฏาน  ปกาเสตุ  กตฺถ  กามราคา- 
นุสโย  อนุเสตีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสูติ 
กามาวจรภูมิย  สุขาย  จ อุเปกฺขาย  จาติ  ทฺวีสุ  เวทนาสุ ฯ 
เอตฺถ  กามราคานุสโย อนุเสตีติ อิมาสุ ทฺวีสุ เวทนาสุ 
อุปฺปชฺชติ ฯ  โส  ปเนส  อกุสลสุขุเปกฺขาเวทนาสุ  (๑)  สหชาตวเสน  
จ  อารมฺมณวเสน  จาติ  ทฺวีหากาเรหิ  อนุเสติ ฯ  อกุสลาย 
สุขเวทนาย  เจว  อุเปกฺขาเวทนาย  จ  สหชาโตป  หตฺุวา 
อุปฺปชฺชติ  ตา  เวทนา  อารมฺมณ  กตฺวาป  อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ 
อวเสสา  ปน  กามาวจรกุสลวิปากกิริยาเวทนา  อารมฺมณเมว 
กตฺวา  อุปฺปชฺชติ ฯ  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  อนุสยมาโน  
เจส  ตาหิ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺเตสุ  ส ฺาสงฺขารวิ ฺาเณสุป 
อนุเสติเยว ฯ  น  หิ สกฺกา เวทนาสุ  อนุสยมาเนน  ตสมฺปยุตฺเต วา 
ส ฺาทีหิ  สทฺธึ  อสหชาเตน  วา  ภวิตุ ตสมฺปยุตฺเต  วา 
# ๑. ม. อกุสลเวทนาสุ ฯ  
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 ส ฺาทโย  อารมฺมณ  อกตฺวา  อุปฺปชฺชิตุ ฯ  เอว  สนฺเตป  ปน 
ยสฺมา  อิมา  เทฺว  เวทนาว  สาตสนฺตสุขตฺตา  อสฺสาทฏเน 
กามราคานุสยสฺส  อุปฺปตฺติยา  เสสสมฺปยุตฺตธมฺเมสุ  ปธานา 
ตสฺมา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ กามราคานุสโย  อนุเสตีติ 
วุตฺต ฯ  โอฬาริกวเสน  หิ  โพธเวเนยฺเย  สุข  โพเธตุนฺติ ฯ  
        นน ุ เจส  อารมฺมณวเสน  อนุสยมาโน  น  เกวล  อิมาส ุ
ทฺวีสุ เวทนาสุ เจว  เวทนาสมฺปยุตฺตธมฺเมสุ  จ อนุเสติ อิฏเสุ 
ปน รูปาทีสุป อนุเสติเยว ฯ วุตฺตมฺป เจต  วิภงฺคปฺปกรเณ  (๑) 
ย  โลเก ปยรปู สาตรูป เอตฺถ สตฺตาน ราคานุสโย 
อนุเสตีติ ฯ  อิมสฺมิมฺป  ปกรเณ  อนุสยวารสฺส  ปฏโิลมนเย  
วุตฺต  ยตฺถ กามราคานุสโย  นานุเสติ  ตตฺถ  ทิฏานุสโย  นานุเสตีติ  
ทุกฺขาย  เวทนาย  รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ  กามราคา- 
นุสโย  นานุเสติ  โน  จ ตตฺถ ทิฏานุสโย  นานุเสติ  อปริยา- 
ปนฺเน  เอตฺถ  กามราคานุสโย  จ  นานเุสติ  ทิฏานุสโย  จ  
นานุเสตีติ ฯ  เอตฺถ หิ ทุกขฺาย เวทนาย เจว รูปธาตุอาทีสุ 
จ นานุเสตีติ วุตฺตตฺตา สสมฺปยุตฺตธมฺม  ทุกฺขเวทน  สโอกาเส 
รูปารูปาวจรธมฺเม  นว  จ  โลกุตฺตรธมฺเม เปตฺวา  อวเสเสสุ  
รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺเพสุ  อนุเสตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ต  อิธ 
กสฺมา  น  วุตฺตนฺติ  อโนฬาริกตฺตา ฯ  เหฏา  วุตฺตนเยน 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๔/๔๖๑ ฯ  
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หิ  เวทนาน ฺเว  โอฬาริกตฺตา  อิเมส ฺจ  (๑)  อารมฺมณาน(๒) 
อโนฬาริกตฺตา  เอเตสุ รูปาทีสุ อนุเสตีติ น  วุตฺต  อตฺถโต 
ปน  ลพฺภติ ฯ  ตสฺมา  เอเตสุป  กามราคานุสโย  อนุเสติเยวาติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  น  หิ  สตฺถา  สพฺพ  สพฺพตฺถ  กเถติ ฯ 
โพธเนยฺยสตฺตาน  ปน  วเสน  กตฺถจิ  ย  ลพฺภติ  ต  สพฺพ  
กเถติ ฯ  กตฺถจิ  น  กเถติ ฯ  ตถา  หิ อเนน กตฺถจิ ทฏิา- 
นุสโย  อนุเสตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  สพฺพสกฺกายปริยาปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ 
เอตฺถ ทิฏานุสโย  อนุเสตีติ ย ลพฺภติ ต สพฺพ กถิต ฯ 
อปรสฺมึ าเน วิสฺสชฺเชนเฺตน รูปธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ 
วิจิกิจฺฉานุสโย  จ  มานานุสโย  จ  ทฏิานุสโย จ  อนุเสนฺติ 
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ เอตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย จ กาม- 
ราคานุสโย จ  มานานุสโย  จ  ทิฏานุสโย จ อนุเสนฺติ 
ทุกฺขาย เวทนาย เอตฺถ วิจิกิจฺฉานุสโย จ  ปฏิฆานุสโย  จ 
ทิฏานุสโย  จ  อวิชชฺานุสโย  จ  อนุเสนฺตีติ  ย  ลพฺภติ ต 
สพฺพ  อกเถตฺวา  รูปธาตุอรูปธาตูหิ  สทฺธึ  ติสฺโส  เวทนา  ว 
กถิตา ฯ  เวทนาสมฺปยุตฺตา  ปน  อรูปธมฺมา  สพฺพ ฺจ รูป 
น กถิต ฯ กิ ฺจาป น กถิต ทิฏานุสโย ปเนตฺถ 
อนุเสติเยว ฯ  เอวเมว  กิ ฺจาป  อิธ  รปูาทิอิฏารมฺมณ  น  
กถิต กามราคานุสโย  ปเนตฺถ  อนุเสติเยวาติ  เอว  ตาว 
# ๑. ม. อิเมส ปน ฯ  ๒.  ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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กามราคานุสยสฺส อนุสยนฏาน  เวทิตพฺพ ฯ  
        ปฏิฆานุสยสฺส  ปน  ทุกฺขาย  เวทนายาติ  วจนโต  เทฺว 
โทมนสฺสเวทนา  กายวิ ฺาณสมฺปยุตฺตา  ทุกฺขเวทนาติ  ติสฺโส 
เวทนา  อนุสยนฏาน ฯ  โส  ปเนส  โทมนสฺสเวทนาย  (๑)  สห- 
ชาตวเสน  อารมฺมณวเสน  จาติ  ทฺวีหากาเรหิ  อนุเสติ  อวเสส- 
ทุกฺขเวทนาย  ปน  อารมฺมณวเสน  อนุเสติ ฯ  ตาสุ  เวทนาสุ 
อนุสยมาโน  เจส  ตาหิ  สมฺปยุตฺเตสุ  ส ฺากฺขนฺธาทีสุป  
อนุเสติเยว ฯ  ยาย  หิ  เวทนาย เอส  สหชาโต  ตสมฺปยุตฺเตหิ  
ส ฺาทีหิป  สหชาโตว ฯ  ยา  จ  เวทนา  อารมฺมณ  กโรติ  
ตาหิ  สมฺปยุตฺเต  ส ฺาทโยป  กโรติเยว ฯ  เอว  สนฺเตป  ปน  
ยสฺมา   ทุกฺขเวทนาว  อสาตทุกฺขเวทยิตตฺตา  นิรสฺสาทฏเน 
ปฏิฆานุสยสฺส  อุปฺปตฺติยา  เสสสมฺปยุตฺตธมฺเมสุ  อธิกา  ตสฺมา 
ทุกฺขเวทนาย เอตฺถ ปฏิฆานุสโย อนุเสตีติ วุตฺต ฯ โอฬาริก- 
วเสน หิ โพธเวเนยฺเย สุข โพเธตุนฺติ ฯ  
        นน ุ เจส  อารมฺมณวเสน  อนุสยมาโน  น  เกวล 
ทุกฺขเวทนาย  เจว  ตสมฺปยุตฺตธมฺเมสุ  จ  อนุเสติ  อนิฏเสุ 
ปน รูปาทีสุป อนุเสติเยว ฯ วุตฺตมฺป เจต  วิภงฺคปฺปกรเณ  (๒) 
ย  โลเก  อปฺปยรูป  อสาตรูป  เอตฺถ  สตฺตาน ปฏิฆานุสโย 
อนุเสตีติ ฯ  อิมสฺมิมฺป  ปกรเณ  อนุสยวารสฺส  ปฏโิลมนเย  วุตฺต 
# ๑. ม. โทมนสฺสเวทนาสุ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๔/๔๖๑ ฯ  
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กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  เอตฺถ  ปฏฆิานุสโย  นานุเสติ 
โน  จ  เอตฺถ  (๑)  กามราคานุสโย  นานุเสติ  รูปธาตุยา  อรูป- 
ธาตุยา  อปริยาปนฺเน  เอตฺถ  ปฏิฆานุสโย  จ  นานเุสติ  
กามราคานุสโย  จ  นานุเสตีติ ฯ  เอตฺถ  หิ  ทฺวีส ุ กามา- 
วจรเวทนาสุ  เจว  รูปธาตุอาทีสุ  จ  นานุเสตีติ  วุตฺตตฺตา  
สสมฺปยุตฺตธมฺมา เทฺว  เวทนา  สโอกาเส  รูปารูปาวจรธมฺเม 
นว  จ  โลกุตฺตรธมฺเม  เปตฺวา  อวเสเสสุ  รูปาทีสุ  อนุเสตีติ 
วุตฺต  โหติ ฯ  ต  อิธ  กสมฺา  น  วุตฺตนฺติ อโนฬารกิตฺตา ฯ 
เหฏา  วุตฺตนเยเนว  หิ  ทุกฺขาย  เวทนายเอว  โอฬาริกตฺตา  
อิเมสมฺปน  อโนฬาริกตฺตา  เอเตสุ  รูปาทีสุ  อนุเสตีติ  น  
วุตฺต  อตฺถโต  ปน ลพฺภติ ฯ ตสฺมา เอเตสุป ปฏิฆานุสโย 
อนุเสติเยวาติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        กิมฺปน  อิตรา  เทฺว  เวทนา  อิฏารมฺมณ  วา  ปฏิฆสฺส 
อารมฺมณ  น  โหนฺตีติ ฯ  โน  น  โหนติฺ ฯ  ปริหีนชฺฌานสฺส 
หิ  วิปฺปฏิสารวเสน  สสมปฺยุตฺตธมฺมา ตา  เวทนา  อารพฺภ 
โทมนสฺส  อุปฺปชฺชติ  อิฏารมฺมณสฺส  จ  ปฏลิทฺธสฺส วิปริณาม 
วา  สมนุสฺสรโตป  (๒)  อปฺปฏิลทฺธสสฺ  อปฺปฏลิาภ  วา  สมนสฺุสรโตป 
โทมนสฺส  อุปฺปชฺชติ ฯ  โทมนสฺสมตฺตเมว  ปเนต  โหติ  น 
ปฏิฆานุสโย ฯ  ปฏิฆานุสโย  หิ  อนิฏารมฺมเณ  ปฏิห ฺนวเสน 
# ๑. ม. ตตฺถ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อุปฺปนฺโน  ถามคตกิเลโส  ตสฺมา  เอตฺถ  โทมนสฺเสน  สทฺธ ึ
ปฏิโฆ  อุปฺปนฺโนป  อตฺตโน  ปฏิฆกิจฺจ อกรณภาเวน  เอว 
ปฏิฆานุสโย  น  โหติ  อพฺโพหาริกต  คจฺฉติ ฯ  ยถา  หิ  ปาณาติ- 
ปาตเจตนาย  สทฺธึ  อุปฺปนฺโนป  พฺยาปาโท  มโนกมฺม  นาม  
น  โหติ  อพฺโพหาริกต  คจฺฉติ  เอว  ปฏิฆานุสโย  น  โหติ 
อพฺโพหาริกต  คจฺฉติ ฯ วุตฺตมฺป  เจต  เอกจฺจ  อิฏารมฺมณ 
เนกฺขมฺมนิสฺสิต (๑) โทมนสฺส สนฺธาย ย เอวรูป  โทมนสฺส  ปฏิฆ  
เตน  ปชหติ  น  ตตฺถ  ปฏฆิานุสโย  อนุเสตีติ ฯ  (๒)  เอว 
ปฏิฆานุสยสฺส อนุสยนฏาน เวทิตพฺพ ฯ  
        มานานุสยสฺส  ปน  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสูติอาทิ- 
วจนโต  เทฺว  กามาวจรเวทนา  รูปารูปธาตุโย  จาติ  อิท 
ติวิธ  อนุสยนฏาน  ตสฺส  อกุสลเวทนาสุ  กามราคานุสยสฺส 
วิย  สหชาตานุสยตา  เวทิตพฺพา ฯ  สสมฺปยุตฺตธมฺมาสุ  ปน 
สพฺพาสุป  กามาวจราสุ  สุขทุกฺขอทุกฺขมสุขเวทนาสุ  (๓)  รูปธาตูสุ 
จ อารมฺมณวเสเนว  อนุเสติ ฯ  อนุสยวารสฺส  ปน  ปฏิโลมนเย 
ทุกฺขาย  เวทนาย  อปริยาปนฺเน  เอตฺถ  กามราคานุสโย  จ  
นานุเสติ  มานานุสโย  จ  นานุเสตีติ  วุตฺตตฺตา  เปตฺวา ทุกฺข- 
เวทน ฺเจว นววิธ ฺจ โลกุตฺตรธมฺม เสสรูปารูปธาตูสุป (๔) อย 
# ๑. ม. เนกฺขมฺมสิตมฺป วา ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๕๑๑/๕๕๔ ฯ 
# ๓. ม. สุขอทุกฺขมสุขเวทนาสุ ฯ ๔. ม. เสสรูปารปูธมฺเมสุป ฯ  
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อนุเสติเยวาติ ฯ เอว มานานุสยสฺส อนุสยนฏาน เวทิตพฺพ ฯ  
        ทฏิานุสยวิจิกิจฺฉานุสยา  ปน  เกวล  โลกุตฺตรธมฺเมเสฺวว  
นานุเสนฺติ เตภูมิเกสุ  ปน  สพฺเพสุป  อนุเสนฺติเยว ฯ  เตน 
วุตฺต  สพฺพสกฺกายปริยาปนฺเนสุ ธมฺเมสุ  เอตฺถ  ทิฏานุสโย 
อนุเสติ  เอตฺถ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อนุเสตีติ ฯ ตตฺถ  สพฺพสกฺกาย- 
ปริยาปนฺเนสูติ  สสารวฏฏนิสฺสิตฏเน  สกฺกายปริยาปนฺเนสุ 
สพฺพธมฺเมสูติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  ปเนเต  ป ฺจสุ  จิตฺตุปฺปาเทสุ 
หชาตานุสยวเสน อนุเสนฺติ  เต  วา  ปน  ป ฺจ  จิตฺตุปฺปาเท 
อ ฺเ  วา  เตภูมิกธมฺเม  อารพฺภ  ปวตฺติกาเล  อารมฺมณา- 
นุสยวเสน  อนุเสนฺตีติ ฯ  เอว  ทิฏานุสยวิจิกิจฺฉานุสยาน 
อนุสยนฏาน เวทิตพฺพ ฯ  
        ภวราคานุสโย  ปน  กิ ฺจาป  ทิฏ ิวิปฺปยุตฺเตสุ  จตูสุ 
จิตฺเตสุ อุปฺปชฺชนโต สหชาตานุสยวเสน  กามธาตุยา  ทฺวีสุ 
เวทนาสุ  อนุเสตีติ  วตฺตพฺโพ  ภเวยฺย  กามธาตุย  ปเนส  ทฺวีหิ 
เวทนาหิ  สทฺธึ  อุปฺปชชฺมาโนป  รูปารปูาวจรธมฺมเมว ปฏิลภติ 
กามธาตุยา  ปริยาปนฺน  เอกธมฺมมฺป  อารมฺมณ  น  กโรติ ฯ 
ตสฺมา  อารมฺมณานุสยวเสน  นิยม  กตฺวา  รูปธาตุยา  อรูป- 
ธาตุยา  เอตฺถ  ภวราคานุสโย  อนุเสตีติ  วุตฺต ฯ  อปจ  ราโค 
นาเมส  กามราคภวราควเสน  ทุวิโธ ฯ  ตตฺถ  กามราโค 
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  อนุเสตีติ  วุตฺโต ฯ  สเจ  ปน   
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ภวราโคป  กามราโค  วิย  เอว  ภเวยฺย  (๑)  กามราเคน  สทฺธ ึ
เทสนา  สงฺกิณฺณา  วิย  ภเวยฺยาติ  ราคาทิกิเลส  (๒)  ทฺวิธา  
ภินฺทิตฺวา  กามราคโต  ภวราคสฺส  วิเสสทสฺสนตฺถมฺป เอว เทสนา 
กตาติ ฯ เอว ภวราคานุสยสฺส อนุสยนฏาน เวทิตพฺพ ฯ  
        อวิชชฺานุสโย  ปน  สพฺเพสุป  เตภูมิกธมฺเมสุ  อนุเสติ  
เตน  วุตฺต สพฺพสกฺกายปริยาปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  เอตฺถ  อวิชฺชานสุโย 
อนุเสตีติ ฯ  ตสฺส ทฺวาทสสุ  จิตฺตุปฺปาเทสุ  สหชาตานุสยตา 
เวทิตพฺพา ฯ  อารมฺมณกรณวเสน  ปน  น  กิ ฺจิ  เตภูมิก- 
ธมฺม  อารพฺภ นปฺปวตฺตตีติ ฯ เอว อวิชฺชานุสยสฺส อนุสย- 
นฏาน เวทิตพฺพ ฯ  อย  ตาว  ปริจฺเฉทวารปริจฺฉินฺนุทฺเทสวาร- 
อุปฺปตฺติฏานวาเรสุ วินิจฺฉยกถา ฯ  
        สตฺตนฺน  ปน  มหาวาราน  ปเม  อนุสยวาเร  ยสฺส 
กามราคานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  ปฏิฆานุสโย  อนุเสตีติ  เอตฺถ 
ยเทต  อามนฺตาติ  ปฏิวจน ทินฺน ต  ททุทฺินฺน  วิย  ขายติ ฯ 
กสฺมา  กามราคปฏิฆาน  เอกกฺขเณ  อนุปฺปตฺติโต ฯ ยถา 
หิ  ยสฺส  มนายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ธมฺมายตน  อุปฺปชฺชตีติ  
อามนฺตา ฯ อสฺสาสปสฺสาสาน  อุปฺปาทกฺขเณ  เตส  กายสงฺขาโร 
จ  อุปฺปชฺชติ  วจีสงฺขาโร จ  อุปฺปชฺชตีติอาทีสุ  มนายตน- 
ธมฺมายตนานิ  กายสงฺขารวจีสงฺขารา  จ  เอกกฺขเณ  อุปฺปชชฺนฺติ 
# ๑. ม. วุจฺเจยฺย ฯ  ๒. ม. ราคกิเลส ฯ  
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น  ตถา  กามราคปฏิฆา ฯ  กามราโค  หิ  อฏสุ โลภสหคต- 
จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ  ปฏิโฆ  ทฺวีส ุ โทมนสฺสสหคเตสูติ  นตฺถิ 
เนส  เอกกฺขเณ อุปฺปตฺติ ฯ ตสฺมา  เอตฺถ  โนติ  ปฏิเสโธ  กตฺตพฺโพ 
สิยา ฯ  ต  อกตฺวา  ปน  อามนฺตาติ  ปฏิวจนสฺส  ทนิฺนตฺตา 
เหฏา  ยมเกสุ  วิย  เอตฺถ  ขณปจฺจุปฺปนฺนวเสน  วตฺตมาน- 
โวหาร อคฺคเหตฺวา อ ฺถา คเหตพฺโพ ฯ  
        กถ  อปปฺหีนวเสน ฯ  อปฺปหีนต ฺหิ  สนฺธาย  อย  
อนุเสตีติ  วตฺตมานโวหาโร  วุตฺโต  น  ขณปจฺจุปฺปนฺนต ฯ  
ยสฺมา  จ  อปปฺหีนต  สนฺธาย  วุตฺโต ตสฺมา  ยสฺส  กามราคา- 
นุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  ปฏฆิานุสโย  อนุเสตีติ  ปุจฺฉาย  ยสฺส 
กามราคานุสโย  อปฺปหีโน  น  อนุสยธมฺมต  (๑)  อาปาทิโต  ตสฺส  
ปฏิฆานุสโยป  อปฺปหีโนติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  ยสฺมา  จ 
เตสุ ยสฺเสโก อปฺปหีโน ตสฺส  อิตโรป  อปฺปหีโนว  โหติ  
ตสฺมา  อามนฺตาติ  วุตฺต ฯ  ยท ิ เอว  ย อุปริ  อุปฺปชฺชนวาเร 
ยสฺส  กามราคานุสโย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ปฏิฆานุสโย อุปฺปชชฺตีติ 
ปุจฺฉิตฺวา  อามนฺตาติ  วุตฺต  ตตฺถ  กถ  อตฺโถ  คเหตพฺโพติ 
ตตฺถาป  อปฺปหีนวเสเนว  อุปฺปตฺติปจฺจเย สติ อุปฺปตฺติยา 
อนิวาริตวเสเนว (๒) วา ฯ ยถา  หิ  จิตฺตกมฺมาทีนิ  อารภิตฺวา 
อปรินิฏ ิตกมฺมนฺตา  จิตฺตการาทโย  เตส กมฺมาน  (๓)  อกรณกขฺเณป 
# ๑. ม. อนุปปฺตฺติธมฺมต ฯ  ๒. ม. เอวสทฺโท นตฺถ ิฯ 
# ๓. ม. กมฺมนฺตาน ฯ  
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มิตฺตสุหชฺชาทีหิ ทิฏทิฏฏาเน อิเมสุ ทิวเสสุ กึ กโรถาติ  
วุตฺตา  จิตฺตกมฺม  กโรม  กฏกมฺม  กโรมาติ วทนฺติ ฯ 
เต กิ ฺจาป ตสฺมึ  ขเณ  น  กโรนฺติ  อวิจฺฉินฺนกมฺมนฺตตฺตา 
ปน  กตขณ ฺจ  กตฺตพฺพขณ ฺจ อุปาทาย  กโรนฺติเยว  นาม  
โหนฺติ ฯ  เอวเมว  ยมฺหิ  สนฺตาเน  อนุสยา อปฺปหีนา  ยมฺหิ  
วา  ปน  เนส  สนฺตาเน  อุปฺปตฺติปจฺจเย  สติ  อุปฺปตฺติ  อนิวาริตา 
ตตฺถ อนุปฺปชฺชนกฺขเณป  อุปฺปนฺนปุพฺพ ฺเจว  กาลนฺตเร  
อุปฺปชฺชนก ฺจ  อุปาทาย ยสฺส  กามราคานุสโย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส 
ปฏิฆานุสโย  อุปฺปชฺชติเยว  นามาติ เอวมตฺโถ  เวทติพฺโพ ฯ  
อิโต  ปเรสุป  เอวรูเปสุ  วิสฺสชฺชเนสุ  เอเสว  นโย ฯ  โน 
จ  ตสฺสาติ  อิท  อนาคามิสฺส  กามราคพฺยาปาทาน  อนวเสสโต 
ปหีนตฺตา  วุตฺต ฯ  ติณฺณ ปุคฺคลานนฺติ ปุถชฺุชนโสตาปนฺน- 
สกทาคามีน ฯ ทฺวินฺน ปุคฺคลานนฺติ โสตาปนฺนสกทาคามีน ฯ 
ปรโตป เอวรเูปสุ าเนสุ เอเสว นโย ฯ  
        โอกาสวารสฺส  ปมทุติยปุจฺฉาสุ  ยสฺมา  กามราคานุสโย 
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ  อนุเสติ  ปฏิฆานุสโย  ทุกฺขเวทนาย 
ตสฺมา  โนติ  ปฏิเสโธ  กโต ฯ  ตติยปุจฺฉาย  อุภินฺนมฺป  
กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ อนุสยนโต อามนฺตาติ ปฏิวจน  
ทินฺน ฯ  รูปธาตุอรูปธาตุยา  ปน  มานานุสยสฺส 
กามราคานุสเยน  สทฺธึ  อสาธารณ  อุปฺปตฺติฏาน  ตสฺมา  
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โน  จ  ตตฺถ  กามราคานุสโยติ  วุตฺต ฯ อิมินา  นเยน  
สพฺเพส  อุปฺปตฺติฏานวาร  โอโลเกตฺวา  สาธารณาสาธารณ  
อุปฺปตฺติฏาน เวทิตพฺพ ฯ  
        ทุกมลูกปุจฺฉาย  ยสฺมา  กามราคปฏิฆานุสยา  นาป  
เอกสฺมึ  าเน  อุปฺปชชฺนติฺ  น  จ  (๑)  ธมฺม อารมฺมณ 
กโรนฺติ ตสฺมา นตฺถีติ ปฏกิฺเขโป กโต ฯ  อย ฺเจตฺถ  อธิปฺปาโย 
ยสฺมึ  อิเม  เทฺว  อนุสยา  อนุสเยยฺยุ  ต  านเมว  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา 
กตฺถ  มานานุสโย  อนุเสตีติ  อย ปุจฺฉา อปุจฺฉาเยวาติ ฯ 
อ ฺเสุป เอวรูเปสุ เอเสว นโย ฯ  
        ปุคฺคโลกาสวาเร จตุนฺนนฺติ ปุถุชชฺนโสตาปนฺนสกทาคามิ- 
อนาคามีน ฯ  
        ปฏิโลมนเย  ยสฺส  กามราคานุสโย  นานุเสตีติ  อย  ปุจฺฉา  
อนาคามึ คเหตฺวา ปุจฺฉติ ฯ  
        ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  สพฺพตฺถ  กามราคานุสโย  นานุเสตีติ 
อนาคามิอรหนฺตาน ฯ  กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสูติ  จ  
เวทนาคฺคหเณน เวทนาสมฺปยุตฺตกานมฺป  เตส  วตฺถารมฺมณา- 
นมฺปติ  สพฺเพสมฺป  กามาวจรธมฺมาน  คหณ  เวทติพฺพ ฯ  
                อย อนุสยวาเร วินิจฺฉยกถา ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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        สานุสยวาเร  ปน  โย  กามราคานุสเยน  สานุสโยติ  ยถา  
เอกนฺตริกชราทิโรเคน  อาพาธิโก  ยาว  ตมฺหา  โรคา  น  มุจฺจติ 
ตาว  ตสฺส  โรคสฺส  อนุปปฺตฺติกฺขเณป  สโรโคเยว  นาม  โหติ 
เอว  สสงฺกิเลสสฺส  วฏฏคามิสตฺตสฺส  ยาว  อริยมคฺเคน  อนุสยา 
สมุคฺฆาต  น  คจฺฉนฺติ  ตาว  เตส  อนุสยาน อนุปฺปตฺติกฺขเณป  
สานุสโยเยว  นาม  โหติ ฯ  เอวรูป  สานุสยต  สนฺธาย อามนฺตาติ 
วุตฺต ฯ เสสเมตฺถ อนุสยวารสทิสเมว ฯ  
        โอกาสวาเร  ปน  รปูธาตุยา  อรูปธาตุยา  เอตฺถ  มานา- 
นุสเยน  สานุสโยติ  วุตฺเต  ตาสุ  ธาตูสุ ปุคฺคลสฺส สานุสยตา 
ป ฺาเยยฺย อนุสยสฺส อุปฺปตฺติฏาน น ป ฺาเยยฺย  
อนุสยสฺส  จ  อุปฺปตฺติฏานทสฺสนตฺถ  อย  วาโร  อารทฺโธ  
ตสฺมา ตโต  มานานุสเยน  สานุสโยติ  วุตฺต ฯ  เอว ฺหิ  สติ  ตโต 
ธาตุทฺวยโต  อุปฺปนฺเนน มานานุสเยน  สานุสโยติ  อนุสยสฺส 
อุปฺปตฺติฏาน  ทสฺสิต  โหติ ฯ  อิมสสฺ  ปน ป ฺหสฺส  อตฺเถ  
อวุตฺเต  อาทิป ฺหสฺส  อตฺโถ  ปากโฏ  น  โหตีติ  ปม  น  
วุตฺโต  ตสฺมา  โส  เอว  เวทิตพฺโพ ฯ  ยโต  กามราคานุสเยนาติ  
ยโต อุปฺปนฺเนน  กามราคานุสเยน  สานุสโย  กึ  โส  ตโต 
อุปฺปนฺเนน  ปฏิฆานุสเยนป  สานุสโยติ ฯ  ยสฺมา  ปเนเต  เทฺว 
เอกมฺหา  านา  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺมา  โนติ  ปฏิเสโธ  
กโต ฯ  อรหา  สพฺพตฺถาติ  อรหา  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  อุปฺปชชฺนเกน  
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เยน(๑)  เกนจิ  อนุสเยน  นิรานุสโยติ  อิมินา  อตฺถวเสน 
นิปฺปเทสฏาเนสุ  ภุมฺมวจนเมว  กตนฺติ ฯ อิมินา อุปาเยน 
สพฺพตฺถ อตฺถวินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ ฯ  
                สานุสยวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
        ปชหนวาเร  ปชหตีติ  เตน  เตน  มคฺเคน  ปหานปริ ฺา- 
วเสน  ปชหติ  อายตึ  อนปฺุปตฺติธมฺมต  อาปาเทติ ฯ  อามนฺตาติ 
อนาคามิมคฺคฏ สนฺธาย  ปฏิวจน ฯ  ตเทกฏ  ปชหตีติ  
ปหาเนกฏต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  โนติ อรหตฺตมคฺคฏ สนฺธาย 
ปฏิเสโธ กโต ฯ (๒)  
        ยโต  กามราคานุสย  ปชหตีติ  ยโต  อุปฺปชชฺนก  กาม- 
ราคานุสย  ปชหตีติ  อตฺโถ ฯ  อฏมโกติ  อรหตฺตผลฏโต  ปฏาย 
ปจฺโจโรหนคณนาย  คณิยมาโน  โสตาปตฺติมคฺคฏโ  อฏมโก 
นาม ฯ  ทกฺขิเณยฺยคณนาย  หิ  อรหา  อคฺคทกฺขิเณยฺยตฺตา  
ปโม  อรหตฺตมคฺคฏโ  ทุติโย  อนาคามิผลฏโ(๓) ตติโย ฯ 
อนาคามิมคฺคฏโบ  จตุตฺโถ  เปฯ โสตาปตฺติมคฺคฏโ  อฏโม 
โส  อิธ  อฏมโกติ  วุตฺโต  นามส ฺาเยว  วา  เอสา  
ตสฺสาติ ฯ  อนาคามิมคฺคสมงฺคิ ฺจ  อฏมก ฺจ  เปตฺวา 
อวเสสาติ  สทฺธึ ปุถชฺุชเนน เสกฺขาเสกฺขา ฯ  เตสุ  ห ิ ปถุุชชฺนา(๔) 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. อนาคามี ฯ ๔. ม. ปุถชฺุชโน ฯ  
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ปหานปริ ฺาย อภาเวน กามราคานุสย (๑)  น  ปชหนฺติ ฯ  (๒)  เสสา  
เตส  อนุสยาน  ปหีนตฺตา ฯ ทฺวินฺน มคฺคสมงฺคีนนฺติ เทฺว มคฺค- 
สมงฺคิโน เปตฺวาติ อตฺโถ ฯ อิมินา นเยน สพฺพตฺถ วินิจฺฉโย 
เวทิตพฺโพ ฯ  
                ปชหนวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
        ปริ ฺาวาเร  ปรชิานาตีติ  ตีหิ  ปริ ฺาหิ  ปริชานาติ ฯ  
เสสเมตฺถ  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ  อยมฺป  หิ  วาโร ปชหนวาโร 
วิย มคฺคฏาน ฺเว  วเสน วิสฺสชฺชโิตติ ฯ  
                ปริ ฺาวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
        ปหีนวาเร  ผลฏวเสเนว  เทสนา  อารทฺธา ฯ  อนาคามิสฺส  
หิ อุโภเปเต อนุสยา ปหีนา ตสฺมา อามนฺตาติ วุตฺต ฯ  
        โอกาสวาเร  ยตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ 
ปฏิฆานุสโย  ปหีโนติ  ปจฺุฉิตฺวา  น  วตฺตพฺโพ  ปหีโนติ  วา  
อปฺปหีโนติ  วาติ  วุตฺต ฯ ต  กสฺมาติ  อุปฺปตฺติฏานสฺส  
อสาธารณตฺตา ฯ  อ ฺ ฺหิ  กามราคานุสยสฺส อุปฺปตฺติฏาน  
อ ฺ  ปฏิฆานุสยสฺส ฯ  อภาวิตมคฺคสฺส  ยตฺถ อนุสโย อุปฺปชชฺติ 
มคฺเค  ภาวิเต  ตตฺเถว  โส  ปหีโน  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. นปฺปชหติ ฯ  
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เนว กามราคานุสยฏาเน  ปฏิฆานุสโย  อุปฺปชชฺติ  น  ปฏิฆา- 
นุสยฏาเน  กามราคานุสโยป  (๑)  ตสฺมา  ตตฺถ(๒)  โส  ปหโีนติ  
วา  อปฺปหีโนติ  วา  น  วตฺตพฺโพ ฯ  โส  หิ ยสฺมา (๓)  อตฺตโน 
อุปฺปตฺติฏาเน  กามราคานุสโย  ปหีโน  ตสฺมา  (๔)  อปฺปหีนตฺตา 
ตตฺถ  ปหีโนติ  น  วตฺตพฺโพ ฯ  ย  กามราคานุสยสฺส  อุปฺปตฺติฏ- 
าน  ตสฺมึ  อฏ ิตตฺตา ตตฺถ อปฺปหีโนติ น วตฺตพฺโพ ฯ  
        ยตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ  มานานุสโย  ปหีโนติ  
เอตฺถ  ปน  สาธารณฏาน  สนฺธาย  อามนฺตาติ  วุตฺต ฯ 
กามราคานุสโย  หิ  กามธาตุยา  ทฺวีสุ เวทนาสุ  อนุเสติ  
มานานุสโย  ตาสุ  เจว  รปูารูปธาตูสุ  จ ฯ  โส  เปตฺวา  
อสาธารณฏาน  สาธารณฏาเน  เตน  สทฺธ ึ ปหโีน  นาม 
โหติ  ตสฺมา  อามนฺตาติ  วุตฺต ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพสฺมิมฺป  
โอกาสวาเร  ปหีนตา จ นวตฺตพฺพตา จ  เวทิตพฺพา ฯ 
นตฺถีติ  อาคตฏาเนสุ  ปน  เหฏา  วุตฺตสทิโสว  วินิจฺฉโย ฯ 
ปุคฺคโลกาสวาโร โอกาสวารคติโกเยว ฯ  
        ปฏิโลมนเย  ยสฺส  กามราคานุสโย  อปฺปหีโนติ ปุถุชชฺน- 
โสตาปนฺนสกทาคามิวเสน  ปุจฺฉติ ฯ  กิ ฺจาป  หิ  อิเม  เทฺว 
อนุสยา  ปุถชฺุชนโต ปฏาย  ยาว  อนาคามิมคฺคฏา  ฉนฺน  
ปุคฺคลาน  อปฺปหีนา  อิธ  ปน  ปรโต  ติณฺณ  ปุคฺคลาน 
# ๑. ม. ปสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. ยสฺม ึฯ  ๔. ม. ตสฺมึ ฯ  
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ทฺวินฺน ปุคฺคลานนฺติอาทิวจนโต มคฺคฏา อธิปฺเปตา(๑) ตสฺมา 
ปุถุชชฺนโสตาปนฺนสกทาคามิโนว  สนฺธาย  อามนฺตาติ  วุตฺต ฯ 
ทฺวินฺน ปุคฺคลานนฺติ โสตาปนฺนสกทาคามีน ฯ อิมินา นเยน 
ปุคฺคลวาเร วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ  
        โอกาสวารปุคฺคโลกาสวารา  ปน  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพาติ ฯ  
                ปหีนวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
        อุปฺปชชฺนวาโร อนุสยวารสทิโสเยว ฯ  
        ธาตุวารสฺส  ปุจฺฉาวาเร  ตาว  กติ  อนุสยา  อนุเสนฺตีติ  
กติ  อนุสยา  สนฺตาน  อนุคตา  หุตฺวา  สยนฺติ ฯ  กติ  อนุสยา 
นานุเสนฺตีติ  กติ อนุสยา  สนฺตาน  น  อนุคตา  หุตฺวา  
สยนฺติ ฯ  กติ  อนุสยา  ภงฺคาติ  กติ  อนสุยา อนุเสนฺติ (๒) กติ 
นานุเสนฺตีติ  เอว  วิภชิตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ เสสเมตฺถ 
ย วตฺตพฺพ สิยา ต เหฏา ปาลิววตฺถาเน วุตฺตเมว ฯ  
        นิทฺเทสวาเร  ปนสฺส  กสฺสจิ  สตฺต  อนุสยา  อนุเสนฺตีติ  
ปุถุชชฺนวเสน  วุตฺต ฯ  กสฺสจิ  ป ฺจาติ  โสตาปนฺนสกทาคา- 
มิวเสน  วุตฺต ฯ  เตส ฺหิ ทิฏานุสโย  จ  วิจิกิจฺฉานุสโย  จ 
ปหีนาติ  ป ฺเจว  อนุเสนฺตีติ ฯ  (๓) ตตฺถ ยถา อนุสยวาเร 
อนุเสนฺตีติ  ปทสฺส  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อตฺโถ คหิโต เอวมิธ น 
# ๑. ม. อนธิปฺเปตา ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ 
# ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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คเหตพฺโพ ฯ กสฺมา  ตสฺม ึ ขเณ  อนุปปฺชฺชนโต ฯ  กาม- 
ธาตุ  อุปปชชฺนฺตสฺส  ห ิ วิปากจิตฺต ฺเจว กมฺมสมุฏานรูป ฺจ 
อุปฺปชฺชติ  อกุสลจิตฺต  นตฺถิ ฯ  อนุสยา จ อกุสลจิตฺตกฺขเณ 
อุปฺปชฺชนฺติ  น  วิปากจิตฺตกฺขเณติ  ตสฺมึ  ขเณ  อนุปฺปชฺชนโต 
ตถา  อตฺโถ  น คเหตพฺโพ ฯ  กถ  ปน  คเหตพฺโพติ  ยถา 
ลพฺภติ  ตถา  คเหตพฺโพ ฯ  กถ ฺจ  ลพฺภติ  อปฺปหีนฏเน ฯ 
ยถา  ห ิ ราคโทสโมหาน  อปฺปหีนตฺตา  กุสลาพฺยากตจิตฺต- 
สมงฺคีป  ปุคฺคโล  สราโค  สโทโส  สโมโหติ  วุจฺจติ  เอว  มคฺค- 
ภาวนาย  อปฺปหีนตฺตา  ปฏิสนฺธิกฺขเณป  ตสฺส  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส 
เต  เต อนุสยา อนุเสนฺตีติ วุจฺจนฺติ ฯ  น  เกวล ฺจ  วุจฺจนฺติ  
อปฺปหีนตฺตา  ปน  เต  อนเุสนฺติเยว  นามาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถีติ  ยสฺส  หิ  โย  อนุสโย  อนุเสติ 
โส  อนุเสติเยว ฯ  โย  นานุเสติ  โส  นานุเสติเยว ฯ  อย  อนุเสติ 
จ  นานุเสติ  จ ฯ  อย  สิยา  อนุเสติ  สิยา  นานุเสตีติ  เอว  
วิภชิตพฺโพ  อนุสโย  นาม  นตฺถ ิฯ  รปูธาตุ อุปปชฺชนฺตสฺส   กสฺสจิ 
ตโยติ   อนาคามิวเสน   วุตฺต ฯ   ตสฺส  หิ  กามราคปฏิฆฏ ิ- 
วิจิกิจฺฉานุสยา  จตฺตาโรป  อนวเสสโต ปหีนา อิตเร ตโย  ว 
อปฺปหีนา ฯ เตน วุตฺต กสฺสจิ ตโย อนุสยา อนุเสนฺตีติ ฯ  
        น  กามธาตุนฺติ  กามธาตุยา  ปฏิสิทฺธตฺตา  เสสา  เทฺว 
ธาตุโย  อุปปชฺชนฺตสฺสาติ อตฺโถ ฯ สตฺเตวาติ ยสฺมา อริย- 
สาวกสฺส รูปธาตุยา จุตสฺส กามธาตุย อุปปตฺติ  นาม  นตฺถ ิ 
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ปุถุชชฺนสฺเสว  โหติ  ตสฺมา สตฺเตวาติ นิยมิตฺวา วุตฺต ฯ 
อรูปธาตุยา  จุตสฺส  กามธาตุ  อุปปชชฺนฺตสฺส  สตฺเตวาติ 
เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  รูปธาตุยา  อุปปตฺติ  นตฺถติี  กสฺมา 
นตฺถิ  อุปปตฺตินิปฺผาทกสฺส รูปาวจรชฺฌานสฺส  อภาวา ฯ  โส 
หิ  สพฺพโส  รูปส ฺาน  สมติกฺกมา  ต  ธาตุ  อุปปนฺโนติ 
นาสฺส  ตตฺถ  รูปาวจรชฺฌาน  อตฺถิ  ตทภาวา  รูปธาตุย 
อุปปตฺติ นตฺถีติ  เวทิตพฺพา ฯ  อรูปธาตุยา  จุตสฺส  น 
กามธาตุนฺติ  เอตฺถ  อรูปธาตุเยว อธิปฺเปตา ฯ อิมินา นเยน 
สพฺพวิสฺสชฺชเนสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                ธาตุวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                อนุสยยมกวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
 
                        จิตฺตยมกวณฺณนา  
        อิทานิ  เตส ฺเว  มูลยมเก  เทสติาน  กุสลาทิธมฺมาน  
ลพฺภมานวเสน  เอกเทสเมว  สงฺคณฺหิตฺวา  อนุสยยมกานนฺตร 
เทสิตสฺส  จิตฺตยมกสฺส  อตฺถวณฺณนา  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปาลิววตฺถาน 
ตาว  เวทิตพฺพ อิมสฺมิ ฺหิ จิตฺตยมเก มาติกาปน  ปต- 
มาติกาย  วิสฺสชฺชนนฺติ  เทฺว  วารา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  มาติกาปเน 
ปุคฺคลวาโร  ธมฺมวาโร  ปคฺุคลธมฺมวาโรติ  อาทิโตว  ตโย 
สุทฺธิกมหาวารา  โหนฺติ ฯ   
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        ตตฺถ  ยสฺส  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  น  นิรุชฺฌตีติ  เอว 
ปุคฺคลวเสน จิตฺตสฺส อุปฺปชฺชนนิรชุฌฺนาทิเภท  ทีเปนฺโต  คโต 
ปุคฺคลวาโร นาม ฯ ย จิตฺต อุปฺปชฺชติ น  นิรชฺุฌตีติ  เอว  
ธมมฺวเสเนว  จิตฺตสฺส  อุปฺปชฺชนนิรชุฌฺนาทิเภท ทีเปนฺโต คโต 
ธมฺมวาโร  นาม ฯ  ยสฺส  ย  จิตฺต  อุปปฺชฺชติ  น  นริุชฺฌตีติ 
เอว อุภยวเสน  จิตฺตสฺส  อุปฺปชฺชนนิรชฺุฌนาทิเภท  ทีเปนฺโต 
คโต  ปุคฺคลธมฺมวาโร นาม ฯ  ตโต  ยสฺส  สราค  จิตฺตนฺติ 
โสฬสนฺน  ปทาน  วเสน  อปเร  สราคาทิปทวิเสสิตา  โสฬส 
ปุคฺคลวารา  โสฬส  ธมฺมวารา  โสฬส  ปุคฺคลธมฺมวาราติ  อฏ- 
จตฺตาฬีส  มสิฺสกวารา  โหนฺติ ฯ  เต  สราคาทิปทมตฺต  ทสฺเสตฺวา 
สงฺขิตฺตา ฯ  ตโต  ยสฺส  กุสลจิตฺตนฺติอาทินา  นเยน  ฉสฏ ิทฺวิสต- 
สงฺขาตาน  (๑) อภิธมฺมมาติกาปทาน  วเสน  อปเร  กุสลาทิปท- 
วิเสสิตา  ฉสฏ ิทฺวิสตา  ปุคฺคลวารา ฉสฏ ิทฺวิสตา  ธมฺมวารา  
ฉสฏ ิทฺวิสตา  ปุคฺคลธมฺมวาราติ  อฏนวุติสตฺตสตา มิสฺสกวารา 
โหนฺติ ฯ  เตป  กุสลาทิปทมตฺต  ทสฺเสตฺวา  สงฺขิตฺตาเยว ฯ  ยานิ 
ปเนตฺถ  (๒)  สทิสวิสฺสชชฺนาทีนิ  (๓)  ปทานิ  จิตฺเตน  สทฺธึ  น  ยชฺุชนฺติ 
ตานิ โมฆปุจฺฉาวเสน คหิตานิ ฯ (๔)  
        เตสุ  ปน  ตีสุ  วาเรสุ  สพฺพปเม  สุทฺธิกปุคฺคล- 
มหาวาเร  อุปฺปาทนิโรธกาลสมฺเภทวาโร   อุปฺปาทุปฺปนฺนวาโร 
# ๑. ม. ...สงฺขาน ฯ  ๒. ม. ยานิเปตฺถ ฯ  ๓. ม. สนิทสฺสนาทีนิ ฯ 
# ๔. ม.ปตานิ ฯ  
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นิโรธุปฺปนฺนวาโร   อุปฺปาทวาโร  นโิรธวาโร  อุปฺปาทนิโรธวาโร 
อุปฺปชฺชมานนิโรธวาโร  อุปฺปชฺชมานุปฺปนฺนวาโร นิรุชฺฌมานุป-ฺ 
ปนฺนวาโร  อุปฺปนฺนุปฺปาทวาโร  อตีตานาคตวาโร  อุปฺปนฺนุปฺ- 
ปชฺชมานวาโร  นริุทฺธนิรชฺุฌมานวาโร  อติกฺกนฺตกาลวาโรติ 
จุทฺทส  อนฺตรวารา ฯ  เตสุ อุปฺปาทวาเร  (๑) นโิรธวาเร (๑) อุปฺปาท- 
นิโรธวาเรติ (๑) อิเมสุ ตีสุ วาเรสุ อนุโลมปฏโิลมวเสน  ฉ  ฉ กตฺวา 
อฏารส ยมกานิ อุปฺปนฺนุปฺปาทวาเร อตีตานาคตกาลวเสน  
อนุโลมโต  เทฺว  ปฏโิลมโต  เทฺวติ  จตฺตาริ  ยมกานิ เสเสสุ 
อาทิโต นิทฺทิฏเสุ ตีสุ  อนนฺตเร  นิททฺิฏเสุ  ตีสุ  สตฺตม- 
อฏมนวเมสุ  (๒)  อวสาเน นิทฺทิฏเสุ จตูสูติ  ทสสุ  วาเรสุ 
อนุโลมโต  เอก  ปฏิโลมโต  เอกนฺติ  เทฺว  เทฺว  กตฺวา  วีสติ  
ยมกานิ ฯ  เอว  สพฺเพสุป  จุทฺทสสุ  อนฺตรวาเรสุ  เทฺวจตฺตาฬีส- 
ยมกานิ จตุราสีติปุจฺฉา  อฏสฏ ิอตฺถสต  โหติ ฯ  ยถา  จ 
เอกสฺมึ สุทฺธิกปุคฺคลมหาวาเร ตถา  สทฺุธิกธมฺมวาเรป สุทฺธิก- 
ปุคฺคลธมฺมวาเรปติ ตีสุ มหาวาเรสุ ฉพฺพีสติยมกสต ตโต  
ทิคุณา  ปุจฺฉา  ตโต  ทิคุณา  อตฺถา  จ  เวทิตพฺพา ฯ  อิท  
ปน  วารตฺตย  สราคาทิวเสน  โสฬสคุณ  กุสลาทิวเสน  ฉสฏ ิ- 
ทฺวิสตคุณ  กตฺวา  อิมสฺมึ จิตฺตยมเก  อเนกานิ  ยมกสสฺสานิ  
ตโต  ทิคุณา  ปุจฺฉา  ตโต  ทิคุณา  อตฺถา  จ  โหนฺตีติ ฯ  ปาโ 
# ๑. ม. ...วาโร ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ปน  สงฺขิตฺโตติ ฯ  เอว  ตาว อิมสฺมึ จิตฺตยมเก ปาลิววตฺถาน 
เวทิตพฺพ ฯ  
                มาติกาปนวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
        อิทานิ  ปตานุกฺกเมน  มาติก  วิสฺสชฺเชตุ (๑) ยสฺส จิตฺต 
อุปฺปชฺชติ น  นิรุชฌฺติ  ตสฺส  จิตฺต นิรชฺุฌิสฺสตีติอาทิก อาทิก(๑) ฯ 
ตตฺถ อุปฺปชชฺตีติ อุปฺปาทกฺขณสมงฺคิตาย  อุปฺปชฺชติ ฯ  
น  นิรชฺุฌตีติ  นิโรธกฺขณ  อปฺปตฺตตาย  น นิรุชฌฺติ ฯ  ตสฺส 
จิตฺตนฺติ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ตโต  ปฏาย จิตฺต นิรุชฌฺิสฺสติ 
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ ปุจฺฉติ ฯ เตส จิตฺตนฺติ เยส ปริจฺฉินฺนวฏฏ- 
ทุกฺขาน ขีณาสวาน สพฺพปจฺฉิมสฺส  จุติจิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขโณ 
วตฺตติ  เอเตส  ตเทว  จุติจิตฺต อุปฺปาทปฺปตฺตตาย  อุปฺปชฺชติ 
นาม  ภงฺค  อปฺปตฺตตาย น นิรุชฌฺตีติ ฯ (๒) อิทานิ ปน  ภงฺค 
ปตฺวา  ต  เตส  จิตฺต  นิรชฺุฌิสฺสติ  ตโต  อปฺปฏิสนธฺึ  กตฺวา (๓) 
อ ฺ  นุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ  อิตเรสนฺติ  ปจฺฉิมจิตฺตสมงฺคึ  ขีณาสว  
เปตฺวา อวเสสาน  เสกฺขาเสกฺขปุถุชฺชนาน ฯ  นิรชุฌฺิสฺสติ เจว 
อุปฺปชฺชิสฺสติ จาติ ยนฺต อุปฺปาทกฺขณปฺปตฺต  ต นิรชฺุฌิสฺสเตว 
อ ฺ ปน ตสฺมึ วา อ ฺสฺมึ วา อตฺตภาเว อุปฺปชฺชิสฺสติ 
# ๑. ม. ยสฺส จิตฺต อุปฺปชฺชติ น นริุชฺฌตีติอาทิ ฯ 
# ๒. ม. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๓. ม. อปฺปฏิสนฺธิกตฺตา ฯ  
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เจว นิรุชฺฌิสสฺติ จาติ ฯ (๑) ทุติยปุจฺฉาวิสฺสชฺชเนป ตถารูปสฺเสว 
ขีณาสวสฺส จิตฺต สนฺธาย อามนฺตาติ วุตฺต ฯ นุปฺปชชฺติ 
นิรุชฺฌิสฺสตีติ ภงฺคกฺขเณ อรหโต  ปจฺฉิมจิตฺตมฺป  เสสาน  
ภิชฺชมานจิตฺตมฺป ฯ  ตโต  ปฏาย  ปน  อรหโต ตาว  (๒)  จิตฺต  น 
นิรุชฺฌิสฺสตีติ  สกฺกา วตฺตุ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ปน น สกกฺา ฯ 
เสสาน  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  สกฺกา  วตฺตุ  น นิรุชฌฺิสฺสตีติ น 
สกฺกา ฯ ตสฺมา โนติ ปฏิเสโธ  กโต ฯ  ทุติยปเ ฺห  ยสฺส 
จิตฺต  น นิรุชฌฺิสฺสติ อุปฺปชฺชิสฺสติ (๓) โส ปุคฺคโลเยว นตฺถ ิ
ตสฺมา นตฺถีติ ปฏิกฺเขโป กโต ฯ  
        อุปฺปนนฺนฺติ  อุปฺปาทสมงฺคิโน  เจต  (๔)  นาม  อุปฺปาท  ปตฺวา 
อนิรุทฺธสฺสาป ฯ  ตตฺถ  อุปฺปาทสมงฺคิต  สนฺธาย  อามนฺตาติ  
อุปฺปาท  ปตฺวา อนิรุทฺธภาว  สนฺธาย เตส จิตฺต อุปฺปนฺนนฺติ 
วุตฺต ฯ อนุปฺปนฺนนฺติ อุปฺปาท อปฺปตฺต ฯ  เตส  จิตฺต 
อุปฺปชฺชิตฺถาติ  เอตฺถาป  สพฺเพส  ตาว  จิตฺต ขณปจฺจุปฺปนฺนเมว  
หุตฺวา  อุปฺปาทกฺขณ  อตีตตฺตา  อุปฺปชฺชิตฺถ  นาม นิโรธสมา- 
ปนฺนาน   นโิรธโต   ปุพฺเพ   อุปฺปนฺนปุพฺพตฺตา   อส ฺสตฺตาน 
ส ฺ ีภเว(๕)  อุปฺปนฺนปพฺุพตฺตา ฯ  อุปฺปชฺชิตฺถ  เจว  อุปฺปชชฺติ  
จาติ  อุปฺปาท ปตฺตตฺตา อุปฺปชฺชิตฺถ อนตีตตฺตา อุปฺปชฺชติ 
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ 
# ๓. ม. อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ฯ  ๔. ม. อุปฺปาทสมงฺคิโนเปต ฯ 
# ๕. ม. ส ฺ ีภเว ฯ  
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นามาติ อตฺโถ ฯ  
        อุปฺปาทกฺขเณ  อนาคต ฺจาติ  อุปฺปาทกฺขเณ  จ  จิตฺต  
อนาคต ฺจ  จิตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  
        อติกฺกนฺตกาลวาเร  อุปฺปชฺชมาน  ขณนฺติ  อุปฺปาทกฺขณ ฯ  
ตตฺถ กิ ฺจาป  อุปฺปาทกฺขโณ  อุปฺปชฺชมาโน  นาม  น  โหติ 
อุปฺปชฺชมานสฺส  ปน ขณตฺตา  เอว  วุตฺโต ฯ  ขณ  วีติกฺกนฺต  
อติกฺกนฺตกาลนฺติ  น จิร วีติกฺกนฺต ตเมว  ปน  อุปปฺาทกฺขณ  
วีติกฺกนฺต  หตฺุวา  อติกฺกนฺตกาลนฺติ  สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ นิรุชฌฺมาน 
ขณนฺติ  นิโรธกฺขณ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  นิโรธกฺขโณ นิรุชฺฌ- 
มาโน นาม น โหติ  นิรุชฌฺมานสฺส  ปน  ขณตฺตา เอว 
วุตฺโต ฯ ขณ วีติกฺกนฺต อติกฺกนฺตกาลนฺติ กึ  ตสฺส จิตฺต 
เอว นิโรธกฺขณมฺป วีติกฺกนฺต หุตฺวา อติกฺกนฺตกาล นาม 
โหตีติ ปุจฺฉติ ฯ  ตตฺถ  ยสมฺา  ภงฺคกฺขเณ  จิตฺต  อุปปฺาทกฺขณ  
ขณ วีติกฺกนฺต หุตฺวา อติกฺกนฺตกาล  โหติ  นิโรธกขฺณ  ขณ 
วีติกฺกนฺต  หตฺุวา  อติกฺกนฺตกาล  นาม น  โหติ  อตีต  ปน 
จิตฺต  อุโภป  ขเณ  ขณ วีติกฺกนฺต หุตฺวา อติกฺกนฺตกาล นาม  
ตสฺมา ภงฺคกฺขเณ จิตฺต อุปฺปาทกฺขณ วีติกฺกนฺต ภงฺคกฺขณ 
อวีติกฺกนฺต อตีต จิตฺต อุปฺปาทกฺขณ ฺจ วีติกฺกนฺต ภงฺคกฺขณ ฺจ 
วีติกฺกนฺตนฺติ วิสฺสชฺชนมาห ฯ  ทุติยป ฺหสฺส  วิสฺสชฺชเน  ยสฺมา 
อตีต  จิตฺต  อุโภป  ขเณ  วีติกฺกนฺต หุตฺวา  อติกฺกนฺตกาล   
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นาม  โหติ  ตสฺมา อตีต จิตฺตนฺติ วุตฺต ฯ ปฏิโลมป ฺหสฺส 
วิสฺสชฺชเน  ยสฺมา  อุปฺปาทกฺขเณ  จ  จิตฺต  อนาคต ฺจ  จิตฺต 
อุโภป  ขเณ  ขณ วีติกฺกนฺต  หุตฺวา  อติกฺกนฺตกาล  นาม  น  โหติ 
เตส  ขณาน อวีติกฺกนฺตตฺตา ตสฺมา  อุปฺปาทกฺขเณ  จิตฺต  
อนาคต  จิตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ  ทุติยวิสฺสชชฺน ปากฏเมว ฯ  
        ธมฺมวาเรป  อิมินาว  อุปาเยน  สพฺพวิสฺสชฺชเนสุ  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ ปุคฺคลธมฺมวาโร ธมฺมวารคติโกเยว ฯ  
        สพฺเพป  มิสฺสกวารา  ยสฺส  สราค  จิตฺตนฺติอาทินา  นเยน  
มุขมตฺต  ทสฺเสตฺวา  สงฺขิตฺตา  วิตฺถาโร  ปน  เตส  เหฏา  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ  เตสุ  ปน  ยสฺส  สราค  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ 
น นิรุชฌฺติ ตสฺส จิตฺต นิรุชฺฌิสฺสติ  นปฺุปชฺชิสฺสตีติ  เอว  
วิตฺถาเรตพฺพตาย  ปุจฺฉาว  สทิสา  โหติ ฯ ยสฺมา  ปน  สราค  
จิตฺต  ปจฺฉิมจิตฺต  น  โหติ  ตสฺมา  ยสสฺ  สราค  จิตฺต อุปฺปชฺชติ  
น  นิรชฺุฌติ ตสฺส จิตฺต นิรุชฺฌิสฺสติ นปฺุปชฺชิสฺสตีติ โนติ 
เอว วิสฺสชฺเชตพฺพตฺตา(๑)  วิสฺสชชฺน  อสทิส  โหติ ฯ  ต  ต  ตสฺสา 
ตสฺสา  ปุจฺฉาย อนุรูปวเสน เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                จิตฺตยมกวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
# ๑. ม. วิสฺสชฺชิตพฺพตฺตา ฯ  
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                        ธมฺมยมกวณฺณนา  
        อิทานิ  เตส ฺเว  มูลยมเก  เทสติาน  กุสลาทิธมฺมาน 
มาติก  เปตฺวา  จิตฺตยมกานนฺตร  เทสิตสฺส  ธมฺมยมกสฺส  
วณฺณนา  โหติ ฯ  ตตฺถ  ขนฺธยมเก  วุตฺตนเยเนว  ปาลิววตฺถาน 
เวทิตพฺพ ฯ  ยเถว  (๑)  หิ  ตตฺถ  ปณฺณตฺติวาราทโย  ตโย  มหาวารา  
อวเสสา  อนฺตรวารา  จ  โหนฺติ  ตถา อิธาป ฯ โย  กสุลธมฺม 
ภาเวติ  โส  อกุสลธมฺม  ปชหตีติ  อาคตตฺตา  ปเนตฺถ  ปริ ฺา- 
วาโร  ภาวนาวาโร  นามาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ยสมฺา 
อพฺยากโต ธมฺโม เนว ภาเวตพฺโพ  น  ปหาตพฺโพ  ตสฺมา 
ต  ปทเมว  น  อุทฺธฏ ฯ  ปณฺณตฺติวาเร  ปเนตฺถ  ติณฺณ  กุสลาทีน  
ธมฺมาน  วเสน  ปทโสธนวาโร  ปทโสธนมูลจกฺกวาโร  สุทฺธธมมฺ- 
วาโร  สุทฺธธมฺมมูลจกฺกวาโรติ อิเมสุ จตูสุ วาเรสุ ยมกคณนา 
เวทิตพฺพา ฯ  
        ปณฺณตฺติวารนิทฺเทเส  ปน  กุสลา  กุสลธมฺมาติ  กุสลาน  
เอกนฺเตน  กุสลธมฺมตฺตา  อามนฺตาติ  วุตฺต ฯ  เสสวิสฺสชฺชเนสุป  
เอเสว  นโย ฯ อวเสสา  ธมฺมา  น  อกสุลา  ธมฺมาติ  อวเสสา 
ธมฺมา  อกุสลา  น โหนฺติ ธมฺมา  ปน โหนฺตีติ อตฺโถ ฯ อิมินา 
นเยน สพฺพวิสฺสชฺชนานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  
        ปวตฺติวาเร  ปเนตฺถ  ปจฺจุปฺปนฺนกาเล  ปุคฺคลวารสฺส  
# ๑. ม. ยถา ฯ  
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อนุโลมนเย  ยสฺส  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตสฺส  อกุสลา 
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ยสฺส วา ปน อกุสลา  ธมฺมา  อุปปฺชฺชนฺติ 
ตสฺส  กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺตีติ กุสลธมฺมมูลกานิ เทวฺ  
ยมกานิ  อกสุลธมฺมมูลก  เอกนฺติ  ตีณิ  ยมกานิ  โหนฺติ ฯ ตสฺส 
ปฏิโลมนเยป โอกาสวาราทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอวเมตฺถ  
สพฺพวาเรสุ  ติณฺณ  ติณฺณ  ยมกาน  วเสน  ยมกคณนา 
เวทิตพฺพา ฯ  อตฺถวินิจฺฉเย  ปเนตฺถ  อิท  ลกฺขณ อิมสฺส  
หิ  ธมฺมยมกสฺส  ปวตฺติมหาวาเร  อุปปฺชฺชนฺติ  นิรชฺุฌนฺตีติ  อิเมสุ 
อุปฺปาท- นิโรเธสุ  กุสลากุสลธมฺมา  ตาว เอกนฺเตน 
ปวตฺติยเยว ลพฺภนฺติ น จุติปฏิสนฺธีสุ ฯ อพฺยากตา  ธมฺมา 
ปน  ปวตฺเต  จ  จุติปฏิสนฺธีสุ  จาติ  ตีสุป  กาเลสุ  ลพฺภนฺติ ฯ 
เอวเมตฺถ ย ยตฺถ ยตฺถ ลพฺภติ ตสฺส วเสน ตตฺถ ตตฺถ 
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺริท  นยมุข  กุสลากุสลาน  ตาว  เอกกฺขเณ 
อนุปฺปชฺชนโต  โนติ  ปฏิเสโธ กโต ฯ อพฺยากโต จาติ จิตฺต- 
สมุฏานรูปวเสน วุตฺต ฯ 
        ยตฺถ  กสุลา  ธมฺมา  นุปฺปชฺชนฺตีติ  อส ฺ ีภว  (๑)  สนฺธาย 
วุตฺต ฯ เตเนเวตฺถ  อามนฺตาติ  วิสฺสชฺชน  กต ฯ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  
อิทมฺป อส ฺ ีภวเยว สนฺธาย  วุตฺต ฯ  อพฺยากตาน  ปน  
# ๑. ม. อส ฺภว ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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อนุปฺปตฺติฏานสฺส  อภาวา  นตฺถีติ ปฏกิฺเขโป กโต ฯ  
        ทุติเย  อกุสเลติ  ภว  อสฺสาเทตฺวา  อุปฺปนฺเนสุ  นิกนฺติ- 
ชวเนสุ ทุติเย  ชวนจิตฺเต ฯ  ทุติเย  จิตฺเต  วตฺตมาเนติ  ปฏิสนฺธโิต 
ทุติเย ภวงฺคจิตฺเต วตฺตมาเน  สห  วา  ปฏิสนฺธิยา  ภวงฺค  
วิปากจิตฺตวเสน  (๑)  เอกเมว  กตฺวา  ภวนิกนฺติยา  อาวชฺชนจิตฺเต ฯ 
ต ฺหิ  กิริยาจิตฺตตฺตา  อพฺยากตชาติย  วิปากโต ทติุย นาม 
โหติ ฯ  
        ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺคนฺติ  โคตฺรภูจิตฺต 
สนฺธาย วุตฺต ฯ กุสลา ธมมฺา อุปฺปชฺชสิฺสนฺตีติ เต อคฺคมคฺค- 
ธมฺเมเยว สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏลิภิสฺสนฺติ  ตสฺส  
จิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณติ  อิท  จิตฺตชาติวเสน  วุตฺต ฯ  ตชฺชาติกสฺส 
หิ  เอกาวชฺชเนน อุปฺปนฺนสฺส ตโต โอริมจิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณป 
เอต ลกฺขณ ลพฺภเตว ฯ  
        นิโรธวาเรป  กุสลากุสลาน  เอกโต  อนิรชฺุฌนโต  โนติ 
วุตฺต ฯ  อิมินา นยมุเขน สพฺพตฺถ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ ฯ  
                ธมฺมยมกวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
# ๑. ม. วิปากวเสน ฯ  
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                        อินฺทฺริยยมกวณฺณนา  
        อิทานิ  เตส ฺเว  มูลยมเก  เทสติาน  กุสลาทิธมฺมาน 
ลพฺภมานวเสน  เอกเทส  สงฺคณฺหิตฺวา  ธมฺมยมกานนฺตร  เทสิตสฺส 
อินฺทฺริยยมกสฺส  วณฺณนา โหติ ฯ  ตตฺถ  ขนฺธยมกาทีสุ 
วุตฺตนเยเนว  ปาลิววตฺถาน  เวทิตพฺพ ฯ 
        อิธาป  หิ ปณฺณตฺติวาราทโย  ตโย  มหาวารา  อวเสสา 
อนฺตรวารา  จ  สทฺธึ กาลปฺปเภทาทีหิ  ขนฺธยมกาทีสุ  อาคต- 
สทิสาว ฯ  อินฺทฺริยาน  ปน  พหุตาย  ธาตุยมกโตป  พหุตรานิ 
ยมกานิ  โหนฺติ ฯ  ยถา  ปน  เหฏา  ปุคฺคลวาราทีสุ  จกฺขฺวายตน- 
จกฺขุธาตุมูลเก นเย  จกฺขฺวายตนจกฺขุธาตูหิ  สทฺธึ  ชวฺิหายตน- 
กายายตนานิ  น  โยชิตานิ  ชิวฺหายตนกายายตนมูลกานิ  จ 
ยมกาเนว  น  คหิตานิ  ตถา อิธาป จกฺขุนฺทฺริยมูลเก นเย 
ชิวฺหินฺทฺริยกายินฺทฺริยานิ น โยชิตานิ ชิวฺหินฺทฺริยกายินฺทฺริย- 
มูลกานิ จ ยมกาเนว  น  คหิตานิ ฯ  เตส  อคฺคหเณ  การณ 
ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  มนินทฺฺริย  ปน  ยถา  จกฺขุนฺ- 
ทฺริยาทิมูลเกหิ  ตเถว  อิตฺถินฺทฺริยาทิมลูเกหิป สทฺธ ึ ยสฺมา  โยชน 
คจฺฉติ  ตสฺมา  นิกฺขิตฺตปฏิปาฏิยา  อโยเชตฺวา  สพฺเพหิป จกฺขุนฺ- 
ทฺริยมูลกาทหีิ  สทฺธึ  ปรโิยสาเน  โยชิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  จกฺขุนฺ- 
ทฺริเยน สทฺธึ  อิตฺถินฺทฺริยปรุิสินฺทฺริยชีวิตินฺทฺริยานิ  โยชิตานิ ฯ   
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สุขินฺทฺริยทุกฺขินฺทฺริยโทมนสฺสินฺทฺริยานิ ปฏิสนฺธิย นตฺถีติ น 
คหิตานิ โสมนสฺสินฺทฺริยอุเปกฺขินฺทฺริยานิ ปฏิสนฺธิย อุปฺปตฺติ- 
สพฺภาวโต คหิตานิ ตถา สทฺธินฺทฺริยาทีนิ ป ฺจ ฯ 
โลกุตฺตรานิ ตีณิ ปฏิสนฺธยิ อภาเวเนว น คหิตานิ ฯ อิติ 
ยานิ คหิตานิ เตส วเสเนตฺถ  จกฺขุนฺทฺริยมูลเก  นเย  ยมก- 
คณนา เวทิตพฺพา ฯ ยถา เจตฺถ เอว สพฺพตฺถ  ยานิ  ปน  
[๑] น  คหิตานิ  เตส  วเสน  ยมกานิ [๑] น  คเณตพฺพานิ  คเณนฺเตน  
วา  โมฆปุจฺฉาวเสน  คเณตพฺพานีติ  เอว  ตาว  สพฺพวาเรสุ 
ปาลิววตฺถานเมว  เวทิตพฺพ ฯ  
        อตฺถวินจฺิฉเย  ปเนตฺถ  อิท  นยมขุ สจกฺขุกาน  น 
อิตฺถีนนฺติ พฺรหฺมปาริสชชฺาทีน ฺเจว  รูปน  ปรุิสนปปสกาน ฺจ 
วเสน  วุตฺต ฯ  เตส ฺหิ อิตฺถินฺทฺริย  นปฺุปชฺชติ ฯ  สจกฺขุกาน  น 
ปุริสานนฺติ  รูปพฺรหฺมาน ฺเจว อิตฺถีนปปกาน ฺจ  วเสน  วุตฺต ฯ 
เตส ฺหิ  ปุริสินฺทฺริย นุปฺปชฺชติ ฯ อจกฺขุกาน อุปปชฺชนฺตาน 
เตส  ชีวิตินฺทฺริย  อุปฺปชฺชตีติ เอกโวการจตุโวการกามธาตุ- 
สตฺเต สนฺธาย  วุตฺต ฯ  สจกฺขุกาน  วินา  โสมนสฺเสนาติ 
อุเปกฺขาสหคตาน  จตุนฺน มหาวิปากปฏิสนฺธีน  วเสน วุตฺต ฯ 
สจกฺขุกาน วินา อุเปกฺขายาติ โสมนสฺสสหคตปฏิสนฺธิกาน วเสน 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 532 

        *เลมที่ 48  ยมกปฺปกรณวณฺณนา หนา  532 
 
วุตฺต ฯ อุเปกฺขาย  อจกฺขุกานนฺติ  อเหตุกปฏิสนฺธิวเสน  วุตฺต ฯ 
อเหตุกานนฺติ  อเหตุกปฏิสนฺธิจิตฺเตน  สทฺธ ึ สทธฺินฺทฺริยาทีน  
อภาวโต  วุตฺต ฯ ตตฺถ ห ิเอกนฺเตเนว สทฺธาสติป ฺาโย 
นตฺถิ  สมาธิวิริยานิ  ปน  อินฺทฺริยปฺปตฺตานิ  น  โหนฺติ ฯ 
สเหตุกาน  อจกฺขุกานนฺติ  คพฺภเสยฺยกวเสน  เจว  อรูปวเสน  
จ  วุตฺต ฯ  อ ฺโ หิ  สเหตุโก  อจกขฺุโก  นาม  นตฺถิ ฯ  
สจกฺขุกาน  อเหตุกานนฺติ  อปาเย โอปปาติกวเสน  วุตฺต ฯ 
สจกฺขุกาน  าณวิปฺปยุตฺตานนฺติ  กามธาตุย  ทุเหตุกปฏิสนฺธิกาน 
วเสน  วุตฺต ฯ  สจกฺขุกาน  าณสมฺปยุตฺตานนฺติ  รูปพฺรหฺมาโน 
เจว  กามาวจรเทวมนุสฺเส  จ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  าณสมฺปยุตฺตาน 
อจกฺขุกานนฺติ  อรูปโน  จ ติเหตุกคพฺภเสยฺยเก จ สนฺธาย 
วุตฺต ฯ  
        ชีวิตินฺทฺริยมูลเก  วินา  โสมนสฺเสน  อุปปชชฺนตฺานนฺติ 
เทฺวป ชีวิตินฺทฺริยานิ  สนธฺาย  วุตฺต ฯ ปวตฺเต โสมนสฺส- 
วิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณติ  อรูปชีวิตินฺทฺรยิ สนฺธาย 
วุตฺต ฯ อิมินา นเยน สพฺพตฺถาป ปฏสินฺธิปวตฺติวเสน 
ชีวิตินฺทฺริยโยชนา เวทิตพฺพา ฯ โสมนสฺสินฺทฺริยาทิมูลเกสุป 
ปฏิสนฺธิปวตฺติวเสเนว  อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  ปฏโิลมนเย ปน 
นิโรธวาเร จ เอเตส ฺเจว อ ฺเส ฺจ  ธมฺมาน  ยถาลาภ-  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 533 

        *เลมที่ 48  อินฺทฺริยยมกวณฺณนา  หนา 533 
 
วเสน จุติปฏิสนฺธิปวตฺเตสุ ตีสุป อุปฺปาทานุปฺปาทนิโรธา- 
นิโรธา(๑)  เวทิตพฺพา ฯ  
        อนาคตวาเร  เอเตเนว  ภาเวนาติ  เอเตน  ปุริสภาเวเนว 
อนฺตรา  อิตฺถีภาว  อนาปชฺชิตฺวา  ปุริสปฏิสนฺธิคฺคหเณเนวาติ 
อตฺโถ ฯ กติจิ ภเว ทสฺเสตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺตีติ  กติจิ  
ปฏิสนฺธิโย  คเหตฺวา  อิตฺถีภาว  อปฺปตฺวาว ปรินิพฺพายิสฺสนฺตีติ 
อตฺโถ ฯ ทุติยปุจฺฉายป เอเสว นโย ฯ  
        ปจฺจุปฺปนฺเนน  อตีตวาเร  สุทฺธาวาสาน  อุปปตฺติจิตฺตสฺส 
ภงฺคกฺขเณ มนินฺทฺริย ฺจ  นุปฺปชฺชิตฺถาติ  จิตฺตยมเก  วิย 
อุปฺปาทกฺขณาติกฺกมวเสน  อตฺถ อคฺคเหตฺวา  ตสฺมึ  ภเว 
อนุปฺปนฺนปุพฺพวเสน  คเหตพฺโพติ ฯ  อิมินา  นยมเุขน สพฺพสฺมิมฺป 
ปวตฺติวาเร อตฺถวินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ  
        ปริ ฺาวาเร  ปน  จกฺขุมูลกาทีสุ  เอกเมว  จกฺขุโสตยมก   
ทสฺสิต ฯ  ยสมฺา  ปน  เสสานิป  โลกิยาพฺยากตานิ  เจว 
โลกิยาพฺยากตมิสฺสกานิ  จ ปริ ฺเยฺยาเนว  ตสฺมา  ตานิ  
อทสฺสิตานิป(๒)  อิมินาว  ทสฺสิตานิ โหนฺติ ฯ ยสฺมา ปน  อกุสล  
เอกนฺตโต ปหาตพฺพเมว เอกนฺตโต (๓) กุสล ภาเวตพฺพเมว 
โลกุตฺตราพฺยากต  สจฺฉิกาตพฺพ  ตสฺมา  โทมนสฺสินทฺฺริย  ปชหตติี 
# ๑. ม. อุปฺปาทนิโรธา ฯ  ๒. ม. อนุปทิฏานิป ฯ 
# ๓. ม. เอกนฺต ฯ  
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อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  ภาเวตีติ  อ ฺาตาวินฺทฺริย  สจฺฉิ- 
กโรตีติ วุตฺต ฯ อ ฺ ินฺทฺริย ปน  ภาเวตพฺพมฺป  อตฺถ ิ สจฺฉิ- 
กาตพฺพมฺป  ต  ภาวนาวเสเนว  คหิต ฯ  ตตฺถ  เทฺว ปุคฺคลาติ 
สกทาคามิมคฺคสมงฺคี  จ  อรหตฺตมคฺคสมงฺคี  จ ฯ เตสุ เอโก 
สมุจฺฉินฺทิตุ อสมตฺถตฺตา  โทมนสฺสินทฺฺริย  น  ปชหติ  นาม ฯ 
เอโก  ปหีนโทมนสฺสตฺตา ฯ  (๑)  จกฺขุนฺทฺริย  น  ปริชานาตีติ  
อนุปฺปาท  อาปาเทตุ  อสมตฺถตาย  น  ปริชานาติ ฯ อิมินา 
นเยน สพฺพวิสฺสชฺชเนสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                อินฺทฺริยยมกวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
# ๑. ม. ปหีนโทสตฺตา ฯ  
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                        นิคมนกถา  
        เอตฺตาวตา จ 
                ยสฺโสวาเท ตฺวา                นฏิ ิตกิจฺจสฺส กิจฺจสมฺปนฺโน  
                ยุวติชโนป อตีโต        สุวิหิตนิยโม ยมสฺสาณ ฯ  
                เทวปริสาย มชฺเฌ        เทวปเุร สพฺพเทวเทเวน8  
                ยมก นาม ปกาสิต        ยมามลโลเมน ยนฺเตน ฯ  
                ปาลิววตฺถานวิธึ                ปจฺุฉาวิสฺสชฺชเน จ อตฺถนย  
                ทสฺเสตุ อารทฺธา                ยมกอฏกถา มยา ตสฺส ฯ  
                สา สุพหุอนฺตราเย        โลกมฺหิ ยถา อนนฺตราเยน  
                อยมชฺช ป ฺจมตฺเตหิ        ตนฺติยา ภาณวาเรหิ ฯ  
                นฏิ ปตฺตา เอว                นิฏาน ปาปุณนฺตุ สพฺเพป  
                หติสุขนิปฺผตฺติกฺกรา (๑)   มโนรถา สพฺพสตฺตานนฺติ ฯ  
                                ยมกปฺปกรณฏกถา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อตีโต ฯ  ๒. ม. หติสุขนิพฺพตฺติกรา ฯ  
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                เทวาติเทโว เทวาน        เทวทานวปูชิโต  
                เทสยิตฺวา ปกรณ        ยมก สุทฺธสยโม ฯ  
                อตฺถโต ธมฺมโต เจว        คมฺภีรสฺสาถ ตสฺส ย  
                อนนฺตร มหาวีโร        สตฺตม อิสิสตฺตโม ฯ  
                ปฏาน นาม นาเมน        นามรูปนิโรธโน  
                เทเสสิ อติคมฺภีร (๑)        นยมณฺฑิตเทสน ฯ  
                อิทานิ ตสฺส สมฺปตฺโต        ยสฺมา สวณฺณนากฺกโม  
                ตสฺมา ต วณฺณยิสฺสามิ        ต สุณาถ สมาหิตาติ ฯ  
                        อุทฺเทสวารวณฺณนา(๒)  
        สมฺมาสมฺพุทฺเธน  หิ  อนุโลมปฏาเน  พาวีสติ  ติเก 
นิสฺสาย  ติกปฏาน นาม  นิทฺทฏิ  สตทุเก  (๓)  นิสฺสาย 
ทุกปฏาน  นาม  นิทฺทิฏ ฯ  ตโต  ปร พาวีสติ  ติเก  คเหตฺวา 
ทุกสเต  ปกขิฺปตฺวา  ทุกติกปฏาน  นาม  ทสฺสิต  ตโต 
ปร  ทกุสต  คเหตฺวา  พาวีสติยา  ติเกสุ ปกฺขิปตฺวา ติกทฺทุก- 
ปฏาน นาม ทสฺสิต ติเก  ปน  ติเกสุเยว  ปกฺขิปตฺวา  
# ๑. ม. อติคมฺภีร - ฯ ๒. ม. ปจฺจยุทฺเทสวณฺณนา ฯ 
# ๓. ม. สต ทุเก ฯ  
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ติกติกปฏาน  นาม  ทสสฺิต  ทุเก  ปน  (๑) ทุเกสุเยว ปกฺขิปตฺวา 
ทุกทุกปฏาน นาม ทสฺสติ ฯ เอว 
                ติก ฺจ ปฏานวร ทุกุตฺตม  
                ทกุ ติก ฺเจว ติก ทุก ฺจ  
                ติก ติก ฺเจว ทุก ทุก ฺจ  
                ฉ อนุโลมมฺหิ นยา สุคมฺภีราติ ฯ  
        ปจฺจนียปฏาเนป  พาวีสติ  ติเก  นิสฺสาย  ติกปฏาน 
นาม  ทุกสต นิสฺสาย  ทุกปฏาน  นาม  พาวีสติ  ติเก  
ทุกสเต  ปกขิฺปตฺวา  ทุกติกปฏาน นาม  ทุกสต  พาวีสติยา 
ติเกสุ  (๒)  ปกฺขิปตฺวา  ติกทุกปฏาน  นาม  ติเก ติเกสุเยว 
ปกฺขิปตฺวา  ติกติกปฏาน  นาม  ทุเก  ทุเกสุเยว  ปกฺขิปตฺวา 
ทุกทุกปฏาน  นามาติ  เอว  ปจฺจนีเยป  ฉหิ  นเยหิ  ปฏาน 
นิทฺทิฏ ฯ  เตน วุตฺต 
                ติก ฺจ ปฏานวร ทุกุตฺตม  
                ทกุ ติก ฺเจว ติก ทุก ฺจ  
                ติก ติก ฺเจว ทุก ทุก ฺจ  
                ฉ ปจฺจนียมฺหิ นยา สุคมฺภีราติ ฯ  
        ตโต  ปร  อนโุลมปจฺจนีเยป  เอเตเนว  อุปาเยน  ฉ  นยา 
ทิสฺสิตา ฯ  เตนาห (๓) 
# ๑. ม. ทุเก จ ฯ ๒. ส.ี ติเกสุเยว ฯ  ๓. สี. เตเนวาห ฯ  
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                ติก ฺจ ปฏานวร ทุกุตฺตม  
                ทกุ ติก ฺเจว ติก ทุก ฺจ  
                ติก ติก ฺเจว ทุก ทุก ฺจ  
                ฉ อนุโลมปจฺจนียมฺหิ นยา สุคมฺภีราติ ฯ  
        ตทนนฺตร ปจฺจนียานุโลมมฺหิ เอเตเหว ฉหิ นเยหิ 
นิทฺทิฏ ฯ เตนาห 
                ติก ฺจ ปฏานวร ทุกุตฺตม  
                ทกุ ติก ฺเจว ติก ทุก ฺจ  
                ติก ติก ฺเจว ทุก ทุก ฺจ  
                ฉ ปจฺจนียานุโลมมฺหิ นยา สุคมฺภีราติ ฯ  
        เอว  อนุโลเม  ฉ  ปฏานานิ  ปจฺจนีเย  ฉ  อนุโลมปจฺจนีเย 
ฉ  ปจฺจนียานุโลเม  ฉ  ปฏานานีติ  อิท  จตุวีสติสมนฺตปฏาน- 
สโมธานปฏานมหาปกรณ นามาติ หิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  เยส  จตุวีสติยา  สมนฺตปฏานาน  สโมธานวเสเนต 
จตุวีสติสมนฺตปฏานสโมธาน  ปฏานมหาปกรณ  นามาติ  หิ  (๑) 
วุตฺต  เตส ฺเจว  อิมสฺส  จ  ปกรณสฺส  นามตฺโถ  ตาว  เอว 
เวทิตพฺโพ ฯ  เกนฏเน  ปฏานนฺติ  นานปฺปการปจฺจยฏเน ฯ 
ปกาโร  หิ  นานปฺปการตฺถ  ทีเปติ  านสทฺโท  ปจฺจยตฺถ ฯ  
านาานกุสลตาติอาทีสุ  หิ  ปจฺจโย  านนฺติ  วุตฺโต ฯ  อิติ  
# ๑. ม. ห ิสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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นานปฺปการาน ปจฺจยาน  วเสน  เทสิตตฺตา  อิเมสุ  จตุวีสติยา 
ปฏาเนสุ  เอเกก  ปฏาน นาม อิเมส ปน ปฏานาน 
สมูหโต สพฺพเมต ปกรณ ปฏานนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        อปโร  นโย  เกนฏเน  ปฏานนฺติ  วิภชนฏเน ฯ 
ป ฺาปนา  ปฏปนา  วิวรณา  วิภชนา  อุตฺตานีกมฺมนฺติ  (๑) 
อาคตฏานสฺมิ ฺหิ  วิภชนฏเน ปฏาน  ป ฺายติ ฯ  อิติ  
กุสลาทีน  ธมฺมาน  เหตุปจฺจยาทิวเสน  วิภตฺตตฺตา อิเมสุ  
จตุวีสติยา  ปฏาเนสุ  เอเกก  ปฏาน  นาม  อิเมส  ปน  
ปฏานาน สมูหโต สพฺพมฺเปต ปกรณ ปฏาน นามาติ 
เวทิตพฺพ ฯ  
        อปโร  นโย  เกนฏเน  ปฏานนฺติ  ปฏ ิตฏเน ฯ 
คมนฏเนาติ  อตฺโถ ฯ  โคฏา  ปฏ ิตคาโวติ  (๒) อาคตฏานสฺมิ ฺหิ 
เยน ปฏาเนน ปฏ ิตคาโวติ วุตฺโต  ต  อตฺถโต  คมน 
โหติ ฯ  อิติ  นาติวิตฺถาริตนเยสุ  ธมฺมสงฺคณีอาทีสุ อนิสฺสงฺค- 
คมนสฺส  สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  เหตุปจฺจยาทิเภทภินฺเนสุ กุสลาทสีุ 
วิตฺถาริตนยลาภโต  นิสฺสงฺควเสน  ปวตฺตคมนตฺตา  อิเมสุ  
จตุวีสติยา  ปฏาเนสุ  เอเกก  ปฏาน  นาม  อิเมส  ปน  
ปฏานาน  สมูหโต  สพฺพมฺเปต  ปกรณ  ปฏาน  นามาติ 
เวทิตพฺพ ฯ  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๖๙๘/๔๔๙ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๙๒/๑๕๘ ฯ  
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        ตตฺถ  อนุโลมมฺหิ  ตาว  ปม  ติกวเสน  เทสิตตฺตา 
ติกปฏาน  นาม ฯ  ตสฺส  ปทจฺเฉโท  ติกาน  ปฏาน  เอตฺถ 
อตฺถีติ  ติกปฏาน  ติกาน นานปฺปการกา  ปจฺจยา  เอติสฺสา 
เทสนาย  อตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  ทุติยวิกปฺเปป  ติกาน ปฏานนฺเตฺวว  
ติกปฏาน  เหตุปจฺจยาทิวเสน  ติกาน  วิภชนาติ  อตฺโถ ฯ 
ตติยวิกปฺเป  เหตุปจฺจยาทิเภทภินฺนตาย  ลทฺธวิตฺถารา ติกาเยว 
ปฏาน ติกปฏาน สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  นิสฺสงฺคคมน- 
ภูมีติ  อตฺโถ ฯ  ทุกปฏานาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ เอว  อนุโลเม 
ฉ  ปฏานานิ  วิทิตฺวา  ปจฺจนียาทีสุป  อิมินา  อุปาเยน  (๑) 
เวทิตพฺพานิ ฯ  
        ยสฺมา  ปเนตานิ  อนุโลเม  ปจฺจนีเย  อนุโลมปจฺจนีเย  
ปจฺจนียานุโลเมติ  สมนตฺา  ฉ  ฉ  หุตฺวา  จตุวีสติ  โหนฺติ  ตสฺมา 
จตุวีสติ  สมนฺตปฏานานีติ วุจฺจนฺติ ฯ  อิติ  อิเมส  จตุวีสติยา 
ขุทฺทกปฏานสงฺขาตาน  สมนฺตปฏานาน สโมธานวเสเนต 
จตุวีสติสมนฺตปฏานสโมธาน ปฏานมหาปกรณ นาม ฯ  
        ตมฺปเนต  เย  ติกาทโย  นิสฺสาย  นิทฺทิฏตฺตา  ติกปฏาน 
ทุกปฏาน ฯเปฯ  ติกติกปฏาน  ทุกทกุปฏานนฺติ  วุตฺต 
เต  อนามสิตฺวา  เยส ปจฺจยาน วเสน  เต  ติกาทโย  วิภตฺตา 
เต  ปจฺจเย  ทสฺเสตุ  อาทิโต  ตาวสฺส  มาติกานิกฺเขปวาโร  นาม 
# ๑. ม. อิมินาวุปาเยน ฯ  
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วุตฺโต ปจฺจยวิภงฺควาโรติป ตสฺเสว นาม ฯ โส อุทฺเทส- 
นิทฺเทสโต ทุวิโธ ฯ ตสฺส เหตุปจฺจโย ฯเปฯ อวิคตปจฺจโยติ 
อย อุทฺเทโส ฯ  
        ตตฺถ  เหตุ  จ  โส  ปจฺจโย  จาติ  เหตุปจฺจโย ฯ  เหตุ  
หุตฺวา  ปจฺจโย  เหตุภาเวน  ปจฺจโยติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อารมฺมณ- 
ปจฺจยาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  เหตูติ  วจนาวยวการณ- 
มูลานเมต  อธิวจน ฯ  ปฏิ ฺา  เหตูติอาทีสุ  หิ  โลเกน (๑)  วจนา- 
วยโว  เหตูติ  วุจฺจติ ฯ  สาสเน  ปน  เย  ธมฺมา  เหตุปฺปภวาติ(๒)- 
อาทีสุ   การณ ฯ  ตโย  กสุลเหตู  ตโย  อกุสลเหตูติอาทีสุ  (๓)  มูล 
เหตูติ วุจฺจติ ฯ ต อิธาธิปฺเปต ฯ  ปจฺจโยติ  เอตฺถ  ปน  อย 
วจนตฺโถ ปฏจฺิจ  เอตสฺมา  เอตีติ ปจฺจโย  อปฺปจฺจกฺขาย 
น  วตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  โย หิ ธมฺโม ย ธมฺม อปฺปจฺจกฺขาย 
ติฏติ วา อุปฺปชฺชติ วา โส ตสฺส ปจฺจโยติ วุตฺโต ฯ (๔)  
        ลกฺขณโต  ปน  อุปการกลกฺขโณ  ปจฺจโย ฯ  โย  ห ิ ธมฺโม 
ยสฺส  ธมฺมสสฺ   ิติยา  วา  อุปฺปตฺติยา  วา  อุปการโก  โหติ 
โส  ตสฺส  ปจฺจโยติ  วุจฺจติ ฯ ปจฺจโย  เหตุ  การณ  นิทาน  
สมฺภโว  ปภโวติอาทิ  อตฺถโต  เอก  พฺย ฺชนโต  นาน ฯ  อิติ 
มูลฏเน  เหตุ  อุปการกฏเน  ปจฺจโยติ  สงฺเขปโต  มูลฏเน  
# ๑. ม. โลเก ฯ ๒. วิ. มหา. ๔/๖๕/๗๔ ฯ 
# ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๖๘๙/๒๗๑ ฯ ๔. ม. วุตฺต โหติ ฯ  
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อุปการโก  ธมฺโม  เหตุปจฺจโย ฯ  โส  หิ  สาลิอาทีน สาลิพีชาทีนิ 
วิย มณิปฺปภาทีน วิย  จ  มณิวณฺณาทโย  กุสลาทนี  กุสลาทิ- 
ภาวสาธโกติ  อาจริยาน  อธิปฺปาโย ฯ  เอว สนฺเต  ปน  
ตสมุฏานรูเปสุ  เหตุปจฺจยตา น สมฺปชฺชติ ฯ น หิ โส 
เตส กุสลาทิภาว สาเธติ  น  จ  ปจฺจโย  น  โหตีติ ฯ  
วุตฺตเ ฺหต  เหตู  เหตุสมฺปยุตฺตกาน ธมฺมาน  ตสมุฏานาน ฺจ 
รูปาน  เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ อเหตุกจิตฺตาน ฺจ วินา เอเตน 
อพฺยากตภาโว สิทฺโธ ฯ 
        สเหตุกานมฺป  จ  โยนิโส  มนสกิาราทิปฏิพทฺโธ  กุสลาท-ิ 
ภาโว  น  สมปฺยุตฺตเหตุปฏิพทฺโธ ฯ  ยทิ  จ  สมฺปยตฺุต- 
เหตูสุ  สภาวโตว  กุสลาทิภาโว  สิยา ตสมฺปยุตฺเตสุ 
เหตุปฏิพทฺโธ  อโลโภ  กสุโล  วา  สิยา  อพฺยากโต  วา ฯ 
ยสฺมา  ปน  อุภยถาป  โหติ  ตสฺมา  ยถา  สมฺปยุตฺเตสุ 
เอว  เหตูสุป  กุสลาทิตา ปริเยสิตพฺพา ฯ  กุสลาทิภาว- 
สาธนวเสน  ปน  เหตูน มลูฏ อคฺคเหตฺวา สุปฺปติฏ ิตภาว- 
สาธนวเสน  คยฺหมาเน  น  กิ ฺจิ  วิรุชฌฺติ ฯ  ลทฺธเหตุ- 
ปจฺจยา  หิ  ธมฺมา  วิรุฬฺหมูลา  วิย  ปาทปา  ถิรา  โหนฺติ 
สุปฺปติฏ ิตา  อเหตุกา  ปน ติลพีชกาทิเสวาลา  วิย  น 
สุปฺปติฏ ิตา ฯ  อิติ มลูฏเน อุปการโกติ สุปฺปติฏ ิตภาว 
สาธเนน อุปการโก ธมโฺม เหตุปจฺจโยติ เวทิตพฺโพ ฯ   
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        ตโต  ปเรสุ  อารมฺมณภาเวน  (๑)  อุปการโก  ธมฺโม  อารมฺมณ- 
ปจฺจโย ฯ  โส  (๒)  รูปาทิวเสน  ฉพฺพิโธ  (๒)  รปูายตน  จกฺขุวิ ฺาณ- 
ธาตุยาติ  อารภิตฺวาป ย ย  ธมฺม  อารพฺภ  เย  เย  ธมมฺา  
อุปฺปชฺชนฺติ  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  เต  เต ธมฺมา  เตส  เตส  
ธมฺมาน  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  โอสาปตตฺตา  น  โกจิ  
ธมฺโม  น  โหติ ฯ  ยถา  หิ  ทุพฺพโล  ปุริโส  ทณฺฑ  วา  
รชฺชุ  วา  อาลมฺพิตฺวาว อุฏหติ  เจว  ติฏติ  จ  เอว  
จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  รูปาทิอารมฺมณ อารพฺเภว อุปฺปชฺชนฺติ  
เจว  ติฏนฺติ  จ ฯ  ตสฺมา  สพฺเพสมฺป  (๓) จิตฺตเจตสิกาน ธมฺมาน 
อารมฺมณภูตา ธมฺมา อารมฺมณปจฺจโยติ เวทิตพฺพา ฯ  
        เชฏกฏเน  อุปการโก  ธมฺโม  อธิปติปจฺจโย ฯ  โส 
สหชาตารมฺมณวเสน  ทุวิโธ ฯ  ตตฺถ  ฉนฺทาธิปติ  ฉนฺท- 
สมฺปยุตฺตกาน  ธมฺมาน  ตสมุฏานาน ฺจ รูปาน  อธิปติ- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโยติอาทิวจนโต  ฉนฺทวิริยจิตฺตวีมสสงฺขาตา  
จตฺตาโร ธมมฺา  สหชาตาธิปติปจฺจโยติ  เวทิตพฺพา  โน  จ 
โข  เอกโต ฯ  ยทา  หิ  ฉนฺท  ธุร  เชฏก  กตฺวา  จิตฺต 
ปวตฺตติ  ตทา  ฉนฺโทว  อธิปติ  น  อิตเร ฯ  เอส นโย 
เสเสสุป ฯ  ย  ปน  ธมฺม  ครุ  กตฺวา  อรูปธมฺมา  วตฺตนฺติ  (๔) 
โส  เนส  อารมฺมณาธิปติ ฯ  เตน  วุตฺต  ย  ย  ธมฺม ครุ 
# ๑. มง อารมฺมณวเสน ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. สพฺเพป ฯ ๔. ม. ปวตฺตนฺติ ฯ  
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กตฺวา เย เย ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  เต 
เต  ธมฺมา  เตส  เตส  ธมฺมาน  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโยติ ฯ  
        อนนฺตรภาเวน   อุปการโก  ธมฺโม  อนนฺตรปจฺจโย ฯ  
สมนนฺตรภาเวน  อุปการโก  ธมโฺม  สมนนฺตรปจฺจโย ฯ  อิท  (๑) 
ปจฺจยทฺวย  พหุธา  ปป ฺจยนฺติ ฯ  อย ปเนตฺถ  สาโร โย 
หิ  เอส  จกฺขุวิ ฺาณานนฺตรา  มโนธาตุ  มโนธาตุอนนฺตรา  
มโนวิ ฺาณธาตูติอาทิ  จิตฺตนิยโม  โส  ยสฺมา  ปรุิมจิตฺต- 
วเสเนว  อิชฺฌติ  น อ ฺถา ฯ  ตสฺมา  อตฺตโน  อตฺตโน 
อนนฺตร  อนรุูปสฺส  จิตฺตุปฺปาทสฺส อุปฺปาทนสมตฺโถ  ธมฺโม 
อนนฺตรปจฺจโย ฯ  เตเนวาห  อนนฺตรปจฺจโยติ  จกฺขุวิ ฺาณธาตุ 
ตสมฺปยุตฺตกา  จ  ธมฺมา  มโนธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน 
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยติอาทิ ฯ  
        โย  อนนฺตรปจฺจโย  เสฺวว  สมนนฺตรปจฺจโย ฯ  พฺย ฺชน- 
มตฺตเมว  เหตฺถ  นาน  อุปจยสนฺตติอาทีสุ  วิย  อธวิจนนิรุตฺติ- 
ทุกาทีสุ  วิย  จ  อตฺถโต  ปน นาน นตฺถ ิฯ  ยมฺป 
อทฺธานนฺตรตาย  อนนฺตรปจฺจโย  กาลานนฺตรตาย  สมนนฺตร-  
ปจฺจโยติ  อาจริยาน  มต  ต  นิโรธา  วุฏหนฺตสฺส  เนว- 
ส ฺานาส ฺายตนกุสล ผลสมาปตฺติยา  สมนนฺตรปจฺจเยน 
ปจฺจโยติอาทีหิ  วิรชฺุฌติ ฯ  ยมฺป  ตตฺถ  วทนฺติ ธมฺมาน  
# ๑. ม. อิท ฺจ ฯ  
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สมุฏาปนสมตฺถตา  น  ปริหายติ  ภาวนาพเลน  ปน  วาริตตฺตา 
ธมฺมา  สมนนฺตร  นุปฺปชชฺนฺตีติ  ตมฺป  กาลานนฺตรตาย  
อภาวเมว  สาเธติ ฯ  ภาวนาพเลน  หิ  ตตฺถ  กาลานนฺตรตา  
นตฺถีติ  มย(๑)  เอตเทว  วทาม ฯ  ยสฺมา จ กาลานนฺตรตา  
นตฺถิ  ตสฺมา  สมนนฺตรปจฺจยตา  น  ยชฺุชติ ฯ  กาลานนฺตรตาย 
หิ  เตส  สมนนฺตรปจฺจโย  โหตีติ  ลทฺธิ ฯ  ตสฺมา  อภินิเวส 
อกตฺวา  พฺย ฺชนมตฺตโตเวตฺถ นานากรณ  ปจฺเจตพฺพ  น 
อตฺถโต ฯ  กถ  นตฺถิ  เอเตส  อนฺตรนติฺ  หิ อนนฺตรา ฯ 
สณฺานาภาวโต สุฏ ุ อนนฺตราติ สมนนฺตรา ฯ  
        อุปฺปชชฺมาโน  สห  อุปฺปาทนภาเวน  (๒)  อุปการโก  ธมโฺม 
สหชาตปจฺจโย  ปภาสสฺส  (๓)  ปทีโป  วิย ฯ  โส  อรูปกฺขนฺธาทิ- 
วเสน  ฉพฺพิโธ  โหติ ฯ  ยถาห จตฺตาโร  ขนฺธา  อรูปโน 
อ ฺม ฺ  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  จตฺตาโร  มหาภูตา  
อ ฺม ฺ  ฯเปฯ  โอกฺกนฺติกฺขเณ  นามรูป  อ ฺม ฺ  ฯเปฯ 
จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา  จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน  ฯเปฯ  มหาภูตา 
อุปาทารูปาน  ฯเปฯ  รูปโน ธมฺมา  อรปูน  ธมฺมาน  กิ ฺจิ  
กาล  (๔)  สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กิ ฺจิ กาล (๕) น สหชาตปจฺจเยน 
ปจฺจโยติ ฯ อิท หทยวตฺถุเมว สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        อ ฺม ฺ  อุปฺปาทนูปตฺถมฺภนภาเวน  อุปการโก  ธมฺโม 
# ๑. ม. มยมปฺ ฯ  ๒. ม. อุปฺปชฺชมานภาเวน ฯ  ๓. ม. ปกาสสฺส ฯ 
# ๔. ม. กาเล ฯ  
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อ ฺม ฺปจฺจโย  อ ฺม ฺ ูปตฺถมฺภก  ติทณฺฑ  วิย ฯ  โส  
อรูปกฺขนฺธาทิวเสน  ติวิโธ  โหติ ฯ ยถาห  จตฺตาโร  ขนฺธา 
อรูปโน  อ ฺม ฺปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  จตฺตาโร  มหาภูตา 
อ ฺม ฺ  ฯเปฯ  โอกฺกนฺติกฺขเณ  นามรูป  อ ฺม ฺปจฺจเยน  
ปจฺจโยติ ฯ  
        อธิฏานากาเรน  นิสฺสยากาเรน  จ  อุปการโก  ธมโฺม 
นิสฺสยปจฺจโย  ตรุจิตฺตกมฺมาทีน  ปวีปฏาทโย  วิย ฯ  โส  จตฺตาโร 
ขนฺธา  อรูปโน  อ ฺม ฺ นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  เอว  
สหชาเต  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ ฉฏโ ปเนตฺถ  โกฏาโส  
จกฺขฺวายตน  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  โสตฆานชิวฺหากายายตน  
กายวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน  นิสฺสยปจฺจเยน 
ปจฺจโย ฯ  ย  รูป  นิสฺสาย มโนธาตุ  จ  มโนวิ ฺาณธาตุ 
จ  วตฺตนฺติ  ต  รูป  มโนธาตุยา  จ  มโนวิ ฺาณธาตุยา 
จ ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ ธมฺมาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยติ เอว 
วิภตฺโต ฯ  
        อุปนิสสฺยปจฺจโยติ  เอตฺถ(๑)  ปน   อย  ตาว  วจนตฺโถ 
ตทธีนวุตฺติตาย  อตฺตโน  ผเลน  นิสฺสโิต  น  ปฏิกขิฺตฺโตติ  
นิสฺสโย ฯ  ยถา  ปน  ภุโส  อายาโส  อุปายาโส  เอว  ภูโส 
นิสฺสโย  อุปนิสฺสโย ฯ  พลวการณสฺเสต  อธิวจน ฯ  ตสฺมา  พลว- 
# ๑. ม. อิธ ปน ฯ  
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การณภาเวน  อุปการโก  ธมฺโม  อุปนสิฺสยปจฺจโยติ  เวทิตพฺโพ ฯ 
โส  อารมฺมณูปนิสฺสโย  อนนฺตรูปนิสฺสโย  ปกตูปนิสฺสโยติ  ติวิโธ 
โหติ ฯ  ตตฺถ  ทาน ทตฺวา  สีล  สมาทิยตฺิวา  อุโปสถกมฺม 
กตฺวา  ต ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ  ครุ 
กตฺวา  ปจฺจเวกฺขติ  ฌานา  วุฏหิตฺวา  ฌาน  ครุ  กตฺวา 
ปจฺจเวกฺขติ  เสกฺโข  (๑)  โคตฺรภภ  ครุ  กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ (๒) โวทาน 
ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ  เสกฺโข  มคฺคา  วุฏหิตฺวา  มคฺค 
ครุ  กตฺวา  ปจฺจเวกฺขตีติ เอวมาทินา  นเยน  อารมฺมณูปนิสฺสโย  
ตาว  อารมฺมณาธิปตินา  สทฺธึ  นานตฺต  อกตฺวาว   วิภตฺโต ฯ 
ตตฺถ  ย  อารมฺมณ ครุ กตฺวา จิตฺตเจตสิกา อุปฺปชฺชนติฺ 
ต  นิยมโต  เตส  อารมฺมเณสุ  พลวารมฺมณ  โหติ ฯ  อิติ 
ครุกาตพฺพมตฺตฏเน อารมฺมณาธิปติ  พลวการณฏเน  
อารมฺมณูปนิสฺสโยติ  เอวเมเตส  นานตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  
        อนนฺตรปูนิสฺสโยป  ปุริมา  ปุริมา  กุสลา  ขนธฺา  ปจฺฉิมาน 
ปจฺฉิมาน กุสลาน  ขนฺธาน  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโยติอาทินา  
นเยน  อนนฺตรปจฺจเยน  สทฺธึ  นานตฺต  อกตฺวาว  วิภตฺโต ฯ 
มาติกานิกฺเขเป  ปน  เนส  จกฺขุวิ ฺาณธาตุ ตสมฺปยุตฺตกา  จ 
ธมฺมา  มโนธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน  อนนฺตร- 
ปจฺจเยน ปจฺจโยติอาทินา  นเยน  อนนฺตรสฺส  จ  ปรุิมา  ปุริมา 
# ๑. ม. เสกฺขา ฯ  ๒. ม. ปจฺจเวกฺขนฺติ ฯ  
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กุสลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน  กุสลาน  ธมฺมาน อุปนิสฺสย- 
ปจฺจเยน ปจฺจโยติอาทินา นเยน อุปนสิฺสยสฺส จ  อาคตตฺตา 
นิกฺเขปวิเสโส  อตฺถ ิ โสป  อตฺถโต  เอกีภาวเมว  คจฺฉติ ฯ  
เอว  สนฺเตป  อตฺตโน  อตฺตโน  อนนฺตร  อนรุูปสฺส  จิตฺตุปฺปาทสฺส 
ปวตฺตนสมตฺถตาย อนนฺตรตา  ปุริมจิตฺตสฺส  จ  ปจฺฉิมจิตฺตุปฺ- 
ปาทเน  พลวตาย  อนนฺตรูปนิสฺสยตา เวทิตพฺพา ฯ  ยถา ห ิ
เหตุปจฺจยาทีสุ ก ฺจิ ธมฺม วินาป จิตฺต อุปฺปชฺชติ น 
เอว อตฺตโน  (๑)  อนนฺตรจิตฺต  วินา  จิตฺตสฺส  อุปฺปตฺติ นาม 
อตฺถิ ตสฺมา พลวปจฺจโย โหติ ฯ  อิติ  อตฺตโน  อตฺตโน  อนนฺตร 
อนุรูปจิตฺตุปฺปาทวเสน  อนนฺตรปจฺจโย พลวการณ- 
วเสน อนนฺตรูปนิสฺสโยติ เอวเมเตส นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ  
        ปกตูปนิสฺสโย  ปน  ปกโต  อุปนิสฺสโย  ปกตูปนิสฺสโย ฯ 
ปกโต  นาม  อตฺตโน  สนตฺาเน  นิปฺผาทิโต  วา  สทธฺาสีลาทิ 
อุปเสวิโต  วา  อุตุโภชนาทิ ฯ  ปกติยาเยว  วา  อุปนสิฺสโย  
ปกตูปนิสฺสโย  อารมฺมณานนฺตเรหิ  อสมฺมิสฺโสติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส 
หิ  ปกตุปนิสสฺโย สทฺธ  อุปนิสฺสาย  ทาน  เทติ สีล สมาทิยติ 
อุโปสถกมฺม กโรติ  ฌาน  อุปฺปาเทติ  วิปสฺสน  อุปปฺาเทติ 
มคฺค  อุปฺปาเทติ  อภิ ฺ อุปฺปาเทติ  สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทติ ฯ  
สีล  สุต  จาค  ป ฺ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ  ฯเปฯ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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สมาปตฺตึ  อุปฺปาเทติ ฯ  สทฺธา  สีล  สุต  จาโค  ป ฺา สทฺธาย  
สีลสฺส  สุตสฺส  จาคสฺส  ป ฺาย  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโยติ- 
อาทินา  นเยน  อเนกปฺปการโก  ปเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  อิติ 
อิเม  สทฺธาทโย  ปกตา  เจว  พลวการณฏเน อุปนิสฺสโย(๑) 
จาติ ปกตูปนิสฺสโยติ ฯ  
        ปมตร  อุปฺปชชฺิตฺวา  วตฺตมานภาเวน  อุปการโก  ธมฺโม 
ปุเรชาตปจฺจโย ฯ  โส  ป ฺจทฺวาเร  วตฺถารมฺมณหทยวตฺถุวเสน 
เอกาทสวิโธ  โหติ ฯ  ยถาห จกฺขฺวายตน  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา 
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน  ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ   โสต- 
ฆานชิวฺหากายายตน   รูปายตน   สทฺทคนฺธรสโผฏพฺพายตน  
กายวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน  ปุเรชาต- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพายตน  มโนธาตุยา 
ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน  ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ  ย 
รูป  นิสฺสาย  มโนธาตุ  จ  มโนวิ ฺาณธาตุ  จ  วตฺตนฺติ  ต  
รูป มโนธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน  ปุเรชาตปจฺจเยน 
ปจฺจโย  มโนวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน  กิ ฺจิ 
กาล(๒)  ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย กิ ฺจิ กาล(๒) น ปุเรชาต- 
ปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  
        ปุเรชาตาน  รูปธมฺมาน  อุปตฺถมฺภกฏเน  อุปการโก  
# ๑. ม. อุปนสิฺสยา ฯ  ๒. ม. กาเล ฯ  
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อรูปธมฺโม  ปจฺฉาชาตปจฺจโย  คิชฺฌโปตกสรีราน  อาหาราสา- 
เจตนา  วิย ฯ  เตน  วุตฺต  ปจฺฉาชาตา  จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา 
ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  
        อาเสวนฏเน  อนนฺตราน  ปคุณพลวภาวาย  อุปการโก 
ธมฺโม  อาเสวนปจฺจโย  คนฺถาทีสุ  ปุรมิปุริมาภิโยโค  (๑)  วิย ฯ  โส 
กุสลากุสลกริิยาชวนวเสน ติวิโธ  โหติ ฯ  ยถาห ปรุิมา  ปุริมา 
กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กุสลาน ธมฺมาน  อาเสวน- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  ปุริมา  ปุริมา  อกสุลา  ฯเปฯ  กิริยาพฺยากตา  
ธมฺมา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กิริยาพฺยากตาน ธมฺมาน อาเสวน- 
ปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  
        จิตฺตปฺปโยคสงฺขาเตน  กริิยาภาเวน  อุปการโก  ธมฺโม 
กมฺมปจฺจโย ฯ  โส  นานากฺขณิกาย  เจว  กุสลากุสลเจตนาย 
สหชาตาย  จ  สพฺพายป  (๒)  เจตนาย  วเสน  ทุวิโธ  โหติ ฯ 
ยถาห กุสลากุสลกมฺม  วิปากาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  
รูปาน  กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  เจตนา  สมฺปยุตฺตกาน  ธมฺมาน 
ตสมุฏานาน ฺจ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  
        นิรุสฺสาหสนฺตภาเวน  นิรุสฺสาหสนฺตภาวาย  อุปการโก 
วิปากธมฺโม วิปากปจฺจโย ฯ  โส  ปวตฺเต  จิตฺตสมุฏานาน  
รูปาน  (๓)  ปฏิสนฺธิย  กฏตฺตา  จ รูปาน สพฺพตฺถ จ  ตสมฺปยุตฺต- 
# ๑. ม. ปรุิมาปุริมาภิโยโค ฯ  ๒. สี. สพฺพาย ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 551 

        *เลมที่ 48  อุทฺเทสวารวณฺณนา  หนา 551 
 
กาน  ธมฺมาน  (๑)  วิปากปจฺจโย  โหติ ฯ  ยถาห วิปากาพฺยากโต  
เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณ  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  
วิปากปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯเปฯ  ปฏิสนฺธกิฺขเณ  วิปากาพฺยากโต 
เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณ  ขนฺธาน  ฯเปฯ  ตโย  ขนฺธา  เอกสฺส 
ขนฺธสฺส  ฯเปฯ  เทฺว  ขนธฺา  ทฺวินฺน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  
รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ขนฺธา วตฺถุสฺส วิปากปจฺจเยน 
ปจฺจโยติ ฯ  
        รูปารูปาน  อุปตฺถมภฺกฏเน  อุปการกา  จตฺตาโร  
อาหารา  อาหารปจฺจโย ฯ  ยถาห กพฬิงฺกาโร  อาหาโร  อิมสสฺ 
กายสฺส  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ อรปูโน  อาหารา  สมฺปยุตฺตกาน  
ธมฺมาน  ตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโยติ ฯ 
ป ฺหาวาเร  ปน  ปฏิสนฺธกิฺขเณ  วิปากาพฺยากตา  อาหารา 
สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน อาหารปจฺจเยน 
ปจฺจโยติป วุตฺต ฯ  
        อธิปติยฏเน  อุปการกา  อิตฺถินทฺฺริยปุริสินฺทรฺิยวชฺชา 
วีสตินฺทฺริยา อินฺทฺริยปจฺจโย ฯ  ตตฺถ  จกฺขุนฺทฺริยาทโย  ป ฺจ 
อรูปธมฺมานเยว เสสา รูปารูปาน ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  ยถาห 
จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  โสตฆานชิวฺหากายินฺทฺริย 
กายวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน  อนิฺทฺริย- 
# ๑. ม. สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฯ  
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ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ  รูปชวิีตินฺทฺริย  กฏตฺตารูปาน  อินฺทฺริย- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  อรูปโน อินฺทฺริยา  สมฺปยุตฺตกาน  ธมฺมาน  
ตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  
ป ฺหาวาเร  ปน  ปฏิสนฺธกิฺขเณ  วิปากาพฺยากตา  อินฺทฺริยา  
สมฺปยุตฺตกาน ธมฺมาน (๑) กฏตฺตา จ รปูาน อินฺทฺริยปจฺจเยน 
ปจฺจโยติป วุตฺต ฯ  
        อุปนิชฌฺายนฏเน  อุปการกานิ  เปตฺวา  ทฺวิป ฺจ- 
วิ ฺาเณสุ  กายิกสุขทุกฺขเวทนาทฺวย  สพฺพานิป  กุสลาทิเภทานิ 
สตฺต  ฌานงฺคานิ  ฌานปจฺจโย ฯ ยถาห  ณานงฺคานิ  
สมฺปยุตฺตกาน(๒)  ธมฺมาน  ตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน ฌานปจฺจเยน  
ปจฺจโยติ ฯ  ป ฺหาวาเร  ปน  ปฏิสนฺธกิฺขเณ  วิปากาพฺยากตานิ  
ฌานงฺคานิ  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รปูาน  ฌาน- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโยติป วุตฺต ฯ  
        ยโต  ตโต  วา  นยิฺยานฏเน  อุปการกานิ  กุสลาทิ- 
เภทานิ  ทฺวาทส  มคฺคงฺคานิ  มคฺคปจฺจโย ฯ  ยถาห  มคฺคงฺคานิ 
สมฺปยุตฺตกาน(๓)  ธมฺมาน ตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  มคฺคปจฺจเยน 
ปจฺจโยติ ฯ  ป ฺหาวาเร  ปน ปฏิสนฺธกิฺขเณ วิปากาพฺยากตานิ 
มคฺคงฺคานิ  สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน มคฺค- 
ปจฺจเยน ปจฺจโยติป  (๒)  วุตฺต ฯ  เอเต  ปน  เทฺวป  ฌานมคฺค- 
# ๑. ม. ขนฺธาน ฯ  ๒. ม. ฌานสมฺปยุตฺตกาน ฯ 
# ๓. ม. มคฺคสมฺปยุตฺตกาน ฯ  
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ปจฺจยา ยถาสงฺขฺย ทฺวิป ฺจวิ ฺาณาเหตุกจิตฺเตสุ น ลพฺภนฺตีติ 
เวทิตพฺพา ฯ  
        เอกวตฺถุกเอการมฺมณเอกุปฺปาเทกนิโรธสงฺขาเตน  สมฺปยุตฺต- 
ภาเวน  อุปการกา  อรูปธมฺมา  สมฺปยตฺุตปจฺจโย ฯ  ยถาห 
จตฺตาโร  ขนธฺา  อรูปโน  อ ฺม ฺ  สมฺปยุตฺตปจฺจเยน 
ปจฺจโยติ ฯ  
        เอกวตฺถุกาทิภาวานุปคเมน  อุปการกา  รูปโน  ธมฺมา  
อรูปน  อรูปโนป ธมฺมา  รูปน (๑) วิปปฺยุตฺตปจฺจโย(๒)  ปจฺจโย ฯ  โส  สหชาต- 
ปจฺฉาชาตปุเรชาตวเสน  ติวิโธ  โหติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต สหชาตา  
กุสลา  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  
ปจฺจโย ฯ  ปจฺฉาชาตา  กุสลา  ขนฺธา  ปุเรชาตสฺส  อิมสฺส 
กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโยติ ฯ  อพฺยากตปทสฺส  ปน 
สหชาตวิภงฺเค  ปฏิสนฺธิกขฺเณ วิปากาพฺยากตา  ขนฺธา  กฏตฺตา- 
รูปาน  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ ขนฺธา วตฺถุสฺส วตฺถ ุ
ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยติ วุตฺต ฯ ปุเรชาต ปน 
จกฺขุนฺทฺริยาทิวตฺถุวเสน(๓)  เวทิตพฺพ ฯ  ยถาห  ปุเรชาต  จกฺขฺวายตน 
จกฺขุวิ ฺาณสฺส  ฯเปฯ กายายตน  กายวิ ฺาณสฺส  วิปฺปยุตฺต- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  วตฺถุ  วิปากาพฺยากตาน กิริยาพฺยากตาน  
ขนฺธาน  วตฺถุ  กุสลาน  ขนฺธาน  วตฺถุ  อกุสลาน  ขนฺธาน 
# ๑. ม. อรูปโน ธมฺมา รปูน ฯ  ๒. ม. วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน 
# ปจฺจโย ฯ  ๓. ม. ...วตฺถวุเสเนว ฯ  
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วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  
        ปจฺจุปฺปนฺนลกฺขเณน  อตฺถิภาเวน  ตาทิสสฺเสว  ธมฺมสฺส 
อุปตฺถมฺภกฏเน อุปการโก  ธมโฺม  อตฺถิปจฺจโย ฯ  ตสฺส  อรูปก-ฺ 
ขนฺธมหาภูตนามรูปจิตฺตเจตสิกมหาภูตายตนวตฺถุวเสน  สตฺตธา 
มาติกา  นิกฺขิตฺตา ฯ  ยถาห จตฺตาโร  ขนฺธา  อรูปโน  อ ฺ- 
ม ฺ  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  จตฺตาโร  มหาภูตา  อ ฺ- 
ม ฺ ฯ โอกฺกนฺติกฺขเณ  นามรูป  อ ฺม ฺ ฯ  จิตฺตเจตสิกา 
ธมฺมา  จิตฺตสมุฏานาน รูปาน ฯ  มหาภูตา  อุปาทารูปาน ฯ 
จกฺขฺวายตน  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  ฯเปฯ กายายตน  ฯเปฯ  
รูปายตน  ฯเปฯ  โผฏพฺพายตน  กายวิ ฺาณธาตุยา  ตสมฺปยุตฺต- 
กาน ฺจ  ธมฺมาน  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  รูปายตน ฯเปฯ 
โผฏพฺพายตน มโนธาตุยา  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน 
อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  ย  รูป นิสฺสาย มโนธาตุ  จ  มโน- 
วิ ฺาณธาตุ  จ  วตฺตนฺติ  ต  รูป  มโนธาตุยา  จ  มโน- 
วิ ฺาณธาตุยา  จ  ตสมฺปยุตฺตกาน ฺจ  ธมฺมาน  อตฺถิปจฺจเยน 
ปจฺจโยติ ฯ  ป ฺหาวาเร ปน  สหชาต  ปุเรชาต  ปจฺฉาชาต 
อาหาร  อินฺทฺริยนฺติป  นิกขิฺปตฺวา  สหชาเต ตาว  เอโก  ขนฺโธ 
ติณฺณ  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  อตฺถปิจฺจเยน 
ปจฺจโยติอาทินา  นเยน  นทิฺเทโส  กโต ฯ  ปุเรชาเต  ปุเรชาตาน 
จกฺขฺวาทีน  วเสน  นิทฺเทโส  กโต ฯ  ปจฺฉาชาเต  ปุเรชาตสฺส   
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อิมสฺส  กายสฺส  ปจฺฉาชาตาน  จิตฺตเจตสิกาน  ปจฺจยวเสน 
นิทฺเทโส  กโต ฯ  อาหารินฺทฺริเยสุ  ปน  กพฬิงฺกาโร อาหาโร 
อิมสฺส  กายสฺส  อิตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  รูปชีวิตินฺทฺริย กฏตฺตา- 
รูปาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยติ เอว นิทฺเทโส กโตติ ฯ  
        อตฺตโน   อนนฺตร   อุปฺปชฺชมานาน  อรูปธมมฺาน  ปวตฺติ- 
โอกาสทาเนน  อุปการกา  สมนนฺตรนริุทฺธา  อรูปธมฺมา  
นตฺถิปจฺจโย ฯ  ยถาห สมนนฺตรนิรุทฺธา จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา 
ปฏปฺปนฺนาน  จิตฺตเจตสิกาน  ธมฺมาน  นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  
        เตเอว  วิคตภาเวน  อุปการกตฺตา  วิคตปจฺจโย ฯ  ยถาห 
สมนนฺตรวิคตา  จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา ปฏปฺปนฺนาน จิตฺต- 
เจตสิกาน ธมฺมาน วิคตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  
        อตฺถิปจฺจยธมฺมาเอว  อวิคตภาเวน  อุปการกตฺตา  อวิคต- 
ปจฺจโยติ  เวทิตพฺพา ฯ  เทสนาวิลาเสน  ปน  ตถา  วิเนตพฺพ- 
เวเนยฺยวเสน  วา  อย  ทโุก  วุตฺโต  สเหตุกทุก วตฺวาป 
เหตุสมฺปยุตฺตทุกาทโย (๑) วิยาติ ฯ  
        อิเมสุ ปน จตุวีสติยา ปจฺจเยสุ อสมฺโมหตฺถ 
                ธมฺมโต กาลโต เจว        นานปฺปการเภทโต  
                ปจฺจยุปฺปนฺนโต เจว        วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        ตตฺถ  ธมฺมโตติ  อิเมสุ  หิ  ปจฺจเยสุ  เหตุปจฺจโย  ตาว 
# ๑. ม. เหตุสมฺปยุตฺตทุโก ฯ  
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นามรูปธมฺเมสุ  นามธมฺเมกเทโส ฯ  อารมฺมณปจฺจโย  สทฺธ ึ
ป ฺตฺติยา  จ  อภาเวน  สพฺเพป  นามรูปธมฺมา ฯ  อธิปติปจฺจเย 
สหชาตาธิปติ  นามธมฺเมกเทโส ฯ  ตถา  กมฺมฌานมคฺคปจฺจยา ฯ 
อารมฺมณาธิปติ  สพฺเพป  ครุกาตพฺพา  อารมฺมณธมฺมา ฯ 
อนนฺตรสมนนฺตรปจฺฉาชาตาเสวนวิปากสมฺปยุตฺตนตฺถิวิคตปจฺจยา 
นามธมฺมาว ฯ    นิพฺพานสฺส  อสงฺคหิตตฺตา  นามธมฺเมกเทโสติป 
วตฺตุ  วฏฏติ ฯ ปุเรชาตปจฺจโย รูเปกเทโส ฯ เสสา  ยถาลาภ- 
วเสน นามรูปธมฺมาติ เอว ตาเวตฺถ ธมฺมโต วิ ฺาตพฺโพ 
วินิจฺฉโย ฯ  
        กาลโตติ 
                ปจฺจุปฺปนฺนาว โหนฺเตตฺถ   ปจฺจยา ทส ป ฺจ จ  
                อตีตาเอว ป ฺเจโก        เต กาเล เทฺวป นิสฺสิโต  
                ตโย ติกาลิกา เจว        วิมุตฺตา จาป กาลโตติ ฯ  
        เอเตสุ   หิ  เหตุปจฺจโย  สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยปุเรชาต- 
ปจฺฉาชาตวิปากอาหารอินฺทฺริยฌานมคฺคสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตอตฺถ-ิ 
อวิคตปจฺจโยติ  อิเม ปณฺณรส ปจฺจยา ปจฺจุปฺปนฺนธมฺมา  ว 
โหนฺติ ฯ  อนนฺตรปจฺจโย  สมนนฺตราเสวนนตฺถิวิคตปจฺจโยติ อิเม 
ป ฺจ  อตีตาเยว  โหนฺติ ฯ  เอโก  ปน  กมฺมปจฺจโย  ว  (๑) เต ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนาตีเต  เทฺวป  กาเล  นิสฺสิโต  โหติ ฯ  เสสา  อารมฺมณ- 
# ๑. ม. เต ฯ  
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ปจฺจโย  อธิปติปจฺจโย  อุปนิสฺสยปจฺจโยติ  อิเม  ตโย  ปจฺจยา 
เตกาลิกาป  โหนฺติ  อิเม ตโย (๑) ป ฺตฺติยา สทฺธึ นิพฺพานสฺส 
สงฺคหิตตฺตา  กาลวินิมุตฺตาปติ  เอวเมตฺถ  กาลโตป  วิ ฺา- 
ตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        นานปฺปการเภทโต  ปจฺจยุปฺปนฺนโตติ  อิเมส  ปน  ทฺวินฺน 
ปทาน  อตฺโถ นิทฺเทสวาเร อาวิภวิสฺสตีติ ฯ  
                ปจฺจยุทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                เหตุปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        อิทานิ  ปน  (๒)  สพฺเพป  เต  ปจฺจเย  อุทฺทิฏปฏิปาฏิยา 
นิทฺทิสิตฺวา ทสฺเสตุ  เหตุปจฺจโยติ  เหตู  เหตุสมฺปยุตฺตกาน  
ธมฺมาน ตสมุฏานาน ฺจ รูปาน เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโยติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เหตุปจฺจโยติ  จตุวีสติยา  ปจฺจเยสุ นิกฺขิตฺต- 
ปฏิปาฏิยา  สพฺพปม  ภาเชตพฺพสฺส  อย (๓) ปทุทธฺาโร ฯ 
เสสปจฺจเยสุป อิมินาว  นเยน  ปม  ภาเชตพฺพปท  อุทฺธริตฺวา 
วิสฺสชฺชน  กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ อย  ปเนตฺถ  ปทสมพฺนฺโธ  (๔) 
โย  ปจฺจยุทฺเทเส  เหตุปจฺจโยติ  อุทฺทฏิโ  โส นิทเฺทสโต 
เหตู  เหตุสมฺปยุตฺตกาน ธมฺมาน ตสมุฏานาน ฺจ รูปาน 
# ๑. ม. อิเม ตโยติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปน สทฺโท นตฺถ ิฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม.สมฺพนฺโธ ฯ  
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เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติ  เอว  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมินา  อุปาเยน  
สพฺพปจฺจเยสุ  ภาเชตพฺพปทสฺส(๑)  วิสฺสชฺชเนน สทฺธึ สมฺพนฺโธ 
เวทิตพฺโพ ฯ  
        อิทานิ  เหตู  เหตุสมฺปยุตฺตกานนฺติ  เอตฺถ  เหตุสมฺปยุตฺ- 
ตกานนฺติ  อวตฺวา เหตู  เหตุสมฺปยุตฺตกานนฺติ  กสมฺา  วุตฺตนฺติ 
ปจฺจยสฺส เจว ปจฺจยุปฺปนฺนาน ฺจ ววตฺถาปนโต ฯ  เหตุ- 
สมฺปยุตฺตกานนฺติ  หิ  วุตฺเต เหตุนา สมฺปยุตฺตกาน [๒] อสุโก 
นาม  ธมฺโม  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  ปจฺจยสฺส  ววตฺถาน  น 
ป ฺาเยยฺย ฯ  อถาป  เหตุนา  สมฺปยุตฺตกาน เหตุสมฺปยุตฺต- 
กานนฺติ  อตฺถ  อคฺคเหตฺวาว  เยส  เกส ฺจิ  สมฺปยุตฺตกาน  
เหตู เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  อตฺโถ  ภเวยฺย  เอว  สนฺเต 
เหตุนา  วิปฺปยุตฺตา  จกฺขุวิ ฺาณาทโยป  สมฺปยุตฺตกาเยว 
เหตุนา  สมฺปยุตฺตา  กุสลาทโยป ฯ  ตตฺถ อย  เหตุ  อสุกสฺส 
นาม  สมฺปยตฺุตกธมฺมสฺส  ปจฺจโยติ  ปจฺจยุปฺปนฺนววตฺถาน  น 
ป ฺาเยยฺย ฯ  ตสฺมา  ปจฺจย ฺเจว  ปจฺจยุปฺปนฺเน  จ  (๓)  ววตฺถาเปนฺโต 
เหตู  เหตุสมฺปยุตฺตกานนฺติ  อาห ฯ  ตสฺสตฺโถ เหตุสมฺปยุตฺตกาน  
กุสลาทิธมฺมาน  โย เหตุ  สมฺปยุตฺตโก เหตุ(๔) โส  เหตุปจฺจเยน 
# ๑. ม. สพฺพปจฺจเยสุ ภาเชตพฺพสฺส ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร 
# เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติ อตฺโถ ภเวยฺย ฯ  เอว สนฺเตติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. ปจฺจยุปฺปนฺนาน ฺจ ฯ ๔. ม. โย เหตุสมฺปยุตฺตโก ฯ  
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ปจฺจโยติ ฯ  ตตฺราป  ปจฺจโยติ  อวตฺวา  เหตุปจฺจเยนาติ  วจน  
เหตุโน  อ ฺถา  ปจฺจยภาวปฏิเสธนตฺถ ฯ  อย ฺหิ  เหตุ 
เหตุปจฺจเยนาป  ปจฺจโย  โหติ  สหชาตาทิปจฺจเยนาป ฯ  ตตฺรสสฺ 
ยฺวาย  สหชาตาทิปจฺจยวเสน  อ ฺถาป  ปจฺจยภาโว  ตสฺส  
ปฏิเสธนตฺถ  เหตุปจฺจเยนาติ  วุตฺต ฯ เอว  สนฺเตป  ตสมฺปยุตฺต- 
กานนฺติ  อวตฺวา  กสฺมา  เหตุสมฺปยุตฺตกานนฺติ วุตฺตนฺติ  
นิทฺทิสิตพฺพสฺส  อปากฏตฺตา ฯ  ตสมฺปยุตฺตกานนฺติ  หิ  วุตฺเต 
เยน เต ตสมฺปยุตฺตกา  นาม  โหนฺติ  อย  นาม  โสติ  นิทฺทิส-ิ 
ตพฺโพ  อปากโฏ ฯ  ตสฺส อปากฏตฺตา  เยน  สมฺปยตฺุตา  เต  
ตสมฺปยุตฺตกาติ  วุจฺจนฺติ ต สรูปโตว ทสฺเสตุ เหตุสมฺปยุตฺต- 
กานนฺติ วุตฺต ฯ  
        ตสมุฏานานนฺติ  เอตฺถ  ปน  นิททฺิสิตพฺพสฺส  ปากฏตฺตา 
ตคหณ  กต ฯ อยเ ฺหตฺถ  อตฺโถ เต  เหตู  เจว  เหตุ- 
สมปฺยุตฺตกา  จ  ธมฺมา  สมุฏานา  (๑)  เอเตสนฺติ  ตสมุฏานานิ ฯ  
เตส ตสมุฏานาน เหตุโต เจว เหตุสมฺปยุตฺตธมฺเมหิ จ 
นิพฺพตฺตานนฺติ  อตฺโถ ฯ  อิมินา  จิตฺตสมุฏานรูป คณฺหาติ ฯ 
กึ ปน ต จิตฺตโต อ ฺเนป  สมฏุาตีติ ฯ  อาม  สมุฏาติ ฯ 
สพฺเพป  หิ จิตฺตเจตสิกา เอกโต หุตฺวา รูป  สมฏุาเปนฺติ ฯ 
โลกิยธมฺมเทสนาย  ปน  จิตฺตสฺส  อธิกภาวโต  ตถาวิธ  รูป 
# ๑. ม. สมฏุาน ฯ  
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จิตฺตสมุฏานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เตเนวาห จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา 
จิตฺตสมุฏานาน รูปาน สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  
        ยท ิ เอว  อิธาป  ตสมุฏานานนฺติ  วตฺวา(๑)  จิตฺต- 
สมุฏานานนฺติ  กสฺมา น  วุตฺต ฯ (๒) อจิตฺตสมุฏานานมฺป 
สงฺคณฺหนโต ฯ ป ฺหาวารสฺมิ ฺหิ ปฏสินฺธิกฺขเณ วิปากา- 
พฺยากตา  เหตู  เหตุสมฺปยุตฺตกาน (๓) ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รูปาน 
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติ  อาคต ฯ  ตสฺส  สงฺคณฺหนตฺถ  อิธ  จิตฺต- 
สมุฏานานนฺติ  อวตฺวา ตสมุฏานานนฺติ  ตสฺสตฺโถ 
จิตฺตชรูป  อชนยมานาป  เต  เหตู เหตุสมฺปยุตฺตกา ธมฺมา 
สหชาตาทิปจฺจยวเสน  สมุฏานา  (๔)  เอเตสนฺติ  ตสมุฏานานิ ฯ 
เตส  ตสมุฏานาน  ปวตฺเต จิตฺตชาน ปฏิสนฺธิย ฺจ กฏตฺตา- 
รูปาน  (๕) เหตู เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  อิมินา  อุปาเยน  อ ฺเสุป 
ตสมุฏานานนฺติ  อาคตฏาเนสุ  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        กสฺมา  ปนาย  เหตุ  ปฏิสนฺธิยเมว  กฏตฺตารูปาน  เหตุ- 
ปจฺจโย  โหติ  น  ปวตฺเตติ  ปฏิสนฺธิย  กมฺมชรูปาน  จิตฺตปฏิ- 
พทฺธวุตฺติตาย ฯ  ปฏิสนฺธยิ ฺหิ กมฺมชรูปาน  จิตฺตปฏิพทฺธา 
ปวตฺติ  จิตฺตวเสน  อุปฺปชฺชนฺติ  เจว ติฏนฺติ จ ฯ ตสฺมิ ฺหิ  
ขเณ  จิตฺต  จิตฺตชรูป  ชเนตุ  น  สกฺโกติ  ตานิป  วินา  
# ๑. ม. อวตฺวา ฯ  ๒. ม. น วุตฺตนฺติ ฯ  ๓. ม. เหตู 
# สมฺปยุตฺตกาน ฯ  ๔. ม. สมุฏาน ฯ ๕. ม. กฏตฺตารูปานมฺป ฯ  
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จิตฺเตน อุปฺปชฺชิตุ  วา  าตุ  วา  น  สกโฺกนฺติ ฯ  เตเนวาห 
วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูป ตสฺมึ  ปติฏ ิเต  วิ ฺาเณ  นามรูปสฺส 
อวกฺกนฺติ  โหตีติ ฯ (๑) ปวตฺติย ปน เตส จิตฺเต  วิชฺชมาเนป  
กมฺมปฏิพทฺธาว  ปวตฺติ  น  จิตฺตปฏิพทฺธา ฯ  อวิชชฺมาเน 
จาป จิตฺเต นิโรธสมาปนฺนาน อุปฺปชฺชนฺติเยว ฯ 
        กสฺมา  ปน  ปฏิสนฺธกิฺขเณ  จิตฺต  จิตฺตชรูป  ชเนตุ  น  
สกฺโกตีติ  กมฺมเวคกฺขิตฺตตาย  เจว อปฺปติฏ ิตวตฺถุตาย จ 
ทุพฺพลตฺตา ฯ ต ฺหิ ตทา กมฺมเวคกฺขิตฺต อปุเรชาตวตฺถุกตฺตา 
จ  อปฺปติฏ ิตวตฺถุกนฺติ  ทุพฺพล  โหติ ฯ  ตสฺมา  ปปาเต ปติตมตฺโต 
ปุริโส  กิ ฺจิ  สิปฺป  กาตุ  วิย รูป ชเนตุ น สกโฺกติ 
กมฺมชรูปเมว ปนสฺส  จิตฺตสมุฏานรูปฏาเน  ติฏติ ฯ  ต ฺจ 
กมฺมชรูปสฺเสว  พีชฏาเน ติฏติ ฯ  กมฺม  ปนสฺส  เขตฺตสทิส 
กิเลสา  อาปสทิสา ฯ  ตสฺมา  สนฺเตป  เขตฺเต อาเป จ 
ปมุปฺปตฺติย พีชานุภาเวน รุกฺขุปฺปตฺติ วิย ปฏิสนธฺิกฺขเณ 
จิตฺตานุภาเวน รูปกายสฺส  อุปฺปตฺติ ฯ  พีเช  ปน วิคเตป ปวี- 
อาปานุภาเวเนว (๒) รุกฺขสฺส อุปรูปร ิปวตฺติ  วิย  วินา  จิตฺเตน 
กมฺมโตว  กฏตฺตารูปาน  ปวตฺติ  โหตีติ  เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตมฺป 
เจต กมฺม เขตฺต วิ ฺาณ พีช ตณฺหา สิเนโหติ ฯ (๓)  
        อย ฺจ  ปนตฺโถ  โอกาสวเสเนว  คเหตพฺโพ ฯ  ตโย  ห ิ
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๑๔๘/๘๐ ฯ  ๒. ม. เอวสทฺโท นตฺถ ิฯ 
# ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๕๑๖/๒๘๗ ฯ  
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โอกาสา  นาโมกาโส  รูโปกาโส  นามรูโปกาโสติ ฯ  ตตฺถ 
อรูปภโว  นาโมกาโส  นาม ฯ  ตตฺร  ห ิ หทยวตฺถุมตฺตมฺป 
รูปปจฺจย  วินา  อรูปธมมฺาว  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ อส ฺภโว 
รูโปกาโส นาม ฯ  ตตฺร  หิ  ปฏิสนฺธิจิตฺตมตฺตมฺป  อรูปปจฺจย 
วินา รูปธมฺมาว อุปฺปชฺชนติฺ ฯ ป ฺจโวการภโว  นามรูโปกาโส  
นาม ฯ  ตตฺร  หิ  วตฺถรุูปมตฺตมฺป  วินา  ปฏิสนฺธิย อรูปธมฺมา 
ปฏิสนฺธิจิตฺต ฺจ  วินา  กมฺมชาป  รูปธมฺมา  น  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ 
ยุคนทฺธา  ว  (๑)  รูปารูปาน  อุปฺปตฺติ ฯ  ยถา  ห ิ สสฺสามิเก  
สราชเก  เคเห  สทฺวารปาลเก  ราชาณตฺตึ  วินา  ปมปฺปเวโส  นาม  นตฺถ ิ
อปรภาเค  ปน  วินาป  อาณตฺตึ  ปุริมาณตฺติอานุภาเวเนว  โหติ 
เอวเมว  ป ฺจโวกาเร  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณสฺส  (๒)  สหชาตาทิปจฺจยต  
วินา  รูปสฺส ปฏิสนฺธิวเสน ปมุปฺปตฺติ นาม  นตฺถ ิฯ  อปร- 
ภาเค  ปน  วินาป  ปฏิสนธฺิวิ ฺาณสฺส  สหชาตาทิปจฺจยานุภาว 
ปุริมานุภาววเสน  ลทฺธปปฺเวสสฺส  กมฺมโต  ปวตฺติ  โหติ ฯ 
อส ฺภโว  ปน  ยสฺมา  อรูโปกาโส  น  โหติ  ตสฺมา  ตตฺถ 
วินาว อรูปปจฺจยา อส ฺโกาสตฺตา (๓)  รูป  ปวตฺตติ  อสฺสามิเก 
สุ ฺเคเห  อตฺตโน  เคเห  จ  ปรุิสสสฺ  ปเวโส  วิย ฯ  อรูปภโวป 
ยสฺมา  รูโปกาโส  น  โหติ  ตสฺมา  ตตฺถ  วินาว  รูปปจฺจยา  
อส ฺโกาสตฺตา  อรูปธมฺมา  ปวตฺตนฺติ ฯ  ป ฺจโวการภโว  ปน 
# ๑. ส.ี ยุคนนฺธาว ฯ  ๒. ม. ปฏิสนฺธิวิ ฺาณราชสฺส ฯ 
# ๓. ส.ี ม. อ ฺโกาสตฺตา ฯ  
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รูปารูโปกาโสติ  นตฺเถตฺถ  อรูปปจฺจย  วินา  ปฏิสนธฺิกฺขเณ 
รูปาน  อุปฺปตฺตีติ ฯ  อิติ อย เหตุ ปฏสินฺธิยเมว กฏตฺตา- 
รูปาน ปจฺจโย โหติ น ปวตฺเตติ ฯ  
        นน ุ จ  (๑)  เหตู  สหชาตาน  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  วุตฺเต 
สพฺโพป  อย  อตฺโถ  คหิโต  โหติ  อถ  กสฺมา เหตุสมฺปยุตฺตกาน 
ธมฺมาน ตสมุฏานาน ฺจ รูปานนฺติ  อิท  คหิตนฺติ  ปวตฺติย 
กฏตฺตารูปาทีน  (๒)ปจฺจยภาวสฺส  ปฏิพาหนโต ฯ เอว ฺหิ  สติ 
ยานิ  ปวตฺติย  เหตุนา  สห  เอกกฺขเณ  กฏตฺตารูปานิ  เจว  
อุตุอาหารสมุฏานานิ  จ  ชายนฺติ  เตสมฺป  เหตุ  เหตุ- 
ปจฺจโยติ  อาปชฺเชยฺย  น จ  โส  เตส  ปจฺจโย ฯ  ตสฺมา  เตส 
ปจฺจยภาวสฺส  ปฏิพาหนตฺถเมต  คหิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
        อิทานิ นานปฺปการเภทโต ปจฺจยุปฺปนฺนโตติ อิเมส ปทาน 
วเสเนตฺถ วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  เตสุ  นานปฺปการเภทโตติ  อย ฺหิ 
เหตุ  นามชาติโต  กุสลากุสลวิปากกิริยาเภทโต  จตุพฺพิโธ ฯ  ตตฺถ 
กุสลเหตุ  ภุมฺมนฺตรโต  กามาวจราทิเภเทน  จตุพฺพิโธ  อกุสลเหตุ  
กามาวจโรว  วิปากเหตุ  กามาวจราทิเภเทน  จตุพฺพิโธ  
กิริยาเหตุ  กามาวจโร  รปูาวจโร  อรปูาวจโรติ  ติวิโธ ฯ  ตตฺถ 
กามาวจรกุสลเหตุ  นามโต  อโลภาทิวเสน  ติวิโธ ฯ  รูปาวจราทิ- 
กุสลเหตูสุป  เอเสว  นโย ฯ  อกุสลเหตุ  โลภาทิวเสน  ติวิโธ ฯ 
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ ๒. ม. ปจฺจยภาวปฏิพาหนโต ฯ  
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วิปากกิริยาเหตู  ปน  อโลภาทิวเสน  ตโย  ตโย  โหนฺติ ฯ  ตตจิตฺต- 
สมฺปโยควเสน  ปน  เตส  เตส  เหตูน  นานปฺปการเภโทเยวาติ  
เอว  ตาเวตฺถ นานปฺปการเภทโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        ปจฺจยุปฺปนฺนโตติ  อิมินา  ปจฺจเยน  อิเม  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ 
อิเมส นาม  ธมฺมาน  อย  ปจฺจโยติ  (๑)เอว  วินิจฺฉโย  วิ ฺาตพฺโพติ 
อตฺโถ(๑) ฯ  ตตฺถ อิมสฺมึ  ตาว  เหตุปจฺจเย  กามาวจรกุสลเหตุ  
กามภวรูปภเวสุ  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏาน- 
รูปาน ฺจ  เหตุปจฺจโย  โหติ  อรูปภเว  สมฺปยุตฺตธมฺมานเยว ฯ  
รูปาวจรกุสลเหตุ   กามภวรูปภเวสุเยว  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  
จิตฺตสมุฏานรูปาน ฺจ  เหตุปจฺจโย ฯ  อรูปาวจรกุสลเหตุ  
กามาวจรกุสลเหตุสทิโสว ฯ ตถา  อปริยาปนฺนกุสลเหตุ  ตถา  
อกุสลเหตุ ฯ กามาวจรวิปากเหตุ ปน กามภวสฺมึเยว อตฺตนา 
สมฺปยุตฺตธมฺมาน  ปฏิสนธฺิย กฏตฺตารปูาน ปวตฺเต จิตฺต- 
สมุฏานรูปาน ฺจ เหตุปจฺจโย ฯ  รูปาวจรวิปากเหตุ  รูปภเว 
วุตฺตปฺปการาน ฺเว  เหตุปจฺจโย ฯ  อรูปาวจรวิปากเหตุ ปน 
อรูปภเว  สมฺปยุตฺตกาน ฺเว  เหตุปจฺจโย ฯ  อปรยิาปนฺนวิปาก- 
เหตุ  กามภวรูปภเวสุ  สมปฺยุตฺตกาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏาน- 
รูปาน ฺจ  อรูปภเว อรูปธมฺมาน ฺเว  เหตุปจฺจโย ฯ  กิริยาเหตูสุ 
ปน  เตภูมิเกสุป (๒) กุสลเหตุสทิโสว ปจฺจโยติ(๓) เอวเมตฺถ 
# ๑. ม. เอวมปุ วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉิโยติ อตฺโถ ฯ 
# ๒. ม. เตภูมเกสุป ฯ  ๓. ม. ปจฺจโยติ ฯ  
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ปจฺจยุปฺปนฺนโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                เหตุปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อารมฺมณปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        อารมฺมณปจฺจยนิทฺเทเส  รูปายตนนฺติ  รูปสงฺขาต  อายตน ฯ 
เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยาติ  จกฺขุวิ ฺาณ- 
สงฺขาตาย  ธาตุยา ฯ  เสสปเทสุป เอเสว  นโย ฯ  ตสมฺปยุตฺต- 
กานนฺติ  ตาย  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  สมฺปยุตฺตกาน ติณฺณ 
ขนฺธาน  สพฺเพสมฺป  จกฺขุปสาทวตฺถุกาน  จตุนฺน  ขนฺธาน 
รูปายตน  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  อตฺโถ ฯ  อิโต  ปเรสุป 
เอเสว นโย ฯ มโนธาตุยาติ สสมฺปยุตฺตธมฺมาย  ติวิธายป  มโน- 
ธาตุยา  รูปายตนาทีนิ  ป ฺจ  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  โน 
จ  โข  เอกกฺขเณ ฯ  สพฺเพ  ธมฺมาติ  เอตานิ  จ  รูปายตนาทีนิ 
ป ฺจ  อวเสสา  จ  สพฺเพป  เยฺยธมฺมา  อิมา  ฉ  ธาตุโย 
เปตฺวา เสสาย สสมฺปยุตฺตธมฺมาย  มโนวิ ฺาณธาตุยา 
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  อตฺโถ ฯ  ย  ย  ธมฺม  อารพฺภาติ 
อิมินา  เย  เอเต  เอตาส  สตฺตนฺน  วิ ฺาณธาตูน  อารมฺมณ- 
ธมฺมา วุตฺตา  เต  ตาส  ธาตูน  อารมฺมณ  กตฺวา  อุปฺปชฺชนก-ฺ 
ขเณเยว อารมฺมณปจฺจยา (๑) โหนฺตีติ  ทีเปติ ฯ  เอว  โหนฺตาป  จ 
# ๑. ม. อารมฺมณปจฺจโย ฯ  
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น  เอกโต  โหนฺติ  ย  ย  อารพฺภ เย เย  อุปฺปชฺชนฺติ  เตส  เตส 
เต เต วิสุ วิสุ อารมฺมณปจฺจยา  โหนฺตีติป ทีเปติ ฯ 
อุปฺปชฺชนฺตีติ  อิท  ยถา  นชฺโช  สนฺทนติฺ  ปพฺพตา  ติฏนฺตีติ 
สพฺพกาลสงฺคหวเสน  วุจฺจติ  (๑)  เอว  วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เตน 
เยป อารพฺภ เย อุปฺปชฺชึส ุเยป  อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ  เต  สพฺเพ  
อารมฺมณปจฺจยวเสเนว  (๒)  อุปฺปชฺชสึุ  จ อุปฺปชชฺสิฺสนฺติ  จาติ  สิทฺธ 
โหติ ฯ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมาติ อิท เย เย ธมฺมาติ วุตฺตาน  
สรูปโต  นิทสฺสน ฯ  เต  เต  ธมฺมาติ  เต  เต  อารมฺมณ- 
ธมฺมา ฯ เตส  เตสนฺติ เตส เตส จิตฺตเจตสิกธมฺมาน ฯ อย 
ตาเวตฺถ ปาลิวณฺณนา ฯ  
        อิท  ปน  อารมฺมณ  นาม  รูปารมฺมณ  สทฺทคนฺธรส- 
โผฏพฺพธมฺมารมฺมณนฺติ โกฏาสโต  ฉพฺพิธ  โหติ ฯ  ตตฺถ  
เปตฺวา  ป ฺตฺตึ  อวเสส  ภูมิโต  กามาวจร ฯเปฯ  อปริยา- 
ปนฺนนฺติ  จตุพฺพิธ  โหติ ฯ  ตตฺถ  กามาวจร  กุสลากุสลวิปาก- 
กิริยารูปเภทโต  ป ฺจวิธ  รูปาวจร  กสุลวิปากกิริยโต  ติวิธ  
ตถา อรูปาวจร อปริยาปนฺน  กุสลวิปากนิพฺพานวเสน  ติวิธ  
โหติ ฯ  สพฺพเมว  วา  เอต  กุสลากุสลวิปากกิริยารูปนิพฺพาน- 
ป ฺตฺติเภทโต  สตฺตวิธ  โหติ ฯ  ตตฺถ  กุสล ภูมิโต(๓) จตุพฺพิธ 
โหติ  อกุสล  กามาวจรเมว  วิปาก  จตุภูมิก  กริิย ติภูมิก 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อารมฺมณปจฺจเยเนว ฯ 
# ๓. ม. ภูมิเภทโต ฯ  
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รูป  เอกภูมิก  กามาวจรเมว  นิพฺพานมฺป  เอกภูมิก อปริยา- 
ปนฺนเมว ป ฺตฺติ ภูมิวินิมุตฺตาติ เอวเมตฺถ นานปฺปการ- 
เภทโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตสฺมึ  อารมฺมเณ  กามาวจรกุสลารมฺมณ 
กามาวจรกุสลสฺส  รูปาวจรกุสลสฺส  อกุสลสฺส  กามาวจรวิปากสฺส 
กามาวจรกิริยสฺส  รูปาวจรกิริยสฺส จาติ  อิเมส  ฉนนฺ  ราสีน  
อารมฺมณปจฺจโย  โหติ ฯ  รูปาวจรกุสลารมฺมณ เตสุ ฉสุ ราสีส ุ
กามาวจรวิปากวชฺชาน  ป ฺจนฺน  ราสีน  อารมฺมณปจฺจโย 
โหติ ฯ  อรูปาวจรกุสลารมฺมณ  กามาวจรกุสลสฺส  รูปาวจรกุสลสฺส 
อรูปาวจรกุสลสฺส  อกุสลสฺส  อรูปาวจรวิปากสฺส  กามาวจร- 
กิริยสฺส รูปาวจรกิริยสฺส อรูปาวจรกิริยสฺส จาติ อิเมส อฏนฺน  
ราสีน  อารมฺมณปจฺจโย  โหติ ฯ  อปรยิาปนฺนกุสลารมฺมณ  
กามาวจรรูปาวจรโต  กุสลกิริยานเมว  อารมฺมณปจฺจโย  โหติ ฯ  
อกุสลารมฺมณ กามาวจรกุสลสฺส  รูปาวจรกุสลสฺส  อกุสลสฺส 
กามาวจรวิปากสฺส  กามาวจรกิริยสฺส  รูปาวจรกิริยสฺส จาติ 
อิเมส ฉนฺน ราสีน อารมฺมณปจฺจโย โหติ ฯ  
        กามาวจรวิปาการมฺมณ   กามาวจรกุสลสฺส   รูปาวจร- 
กุสลสฺส   อกสุลสฺส  กามาวจรวิปากสฺส  กามาวจรกิริยสฺส  
รูปาวจรกิริยสฺส  จาติ  อิเมส  ฉนฺน  ราสีน อารมฺมณปจฺจโย  
โหติ ฯ  รูปาวจรวิปาการมฺมณ  กามาวจรกุสลสฺส  รูปาวจร-  
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กุสลสฺส  อกสุลสฺส  กามาวจรกิริยสฺส  รูปาวจรกิรยิสฺส  จาติ  
อิเมส  ป ฺจนฺน  ราสีน อารมฺมณปจฺจโย  โหติ ฯ  อรูปาวจร- 
วิปาการมฺมณมฺป  อิเมสเยว  ป ฺจนฺน  ราสีน อารมฺมณปจฺจโย 
โหติ ฯ   อปริยาปนฺนวิปาการมฺมณ   กามาวจรรูปาวจรโต  กุสล- 
กิริยาน ฺเว อารมฺมณปจฺจโย โหติ ฯ  
        กามาวจรกิริยารมฺมณ   กามาวจรกุสลสฺส   รปูาวจรกุสลสฺส  
อกุสลสฺส  กามาวจรวิปากสฺส  กามาวจรกิริยสฺส  รปูาวจรกิริยสฺส 
จาติ  อิเมส  ฉนฺน ราสีน  อารมฺมณปจฺจโย  โหติ ฯ  รูปาวจร- 
กิริยารมฺมณ  อิเมสุ  ฉสุ  ราสีสุ กามาวจรวิปากวชฺชาน 
ป ฺจนฺน  ราสีน  อารมฺมณปจฺจโย  โหติ ฯ  อรูปาวจรกิริยา- 
รมฺมณ  เตส  ป ฺจนฺน  อรูปาวจรกิริยสฺส  จาติ  อิเมส  ฉนฺน 
ราสีน อารมฺมณปจฺจโย  โหติ ฯ  จตุสมุฏาน  รูปกฺขนฺธสงฺขาต 
รูปารมฺมณ กามาวจรกุสลสฺส รูปาวจรกุสลสฺส  อกสุลสฺส 
กามาวจรวิปากสฺส  กามาวจรกิริยสฺส  รูปาวจรกิริยสฺส จาติ 
อิเมส  ฉนฺน  ราสีน  อารมฺมณปจฺจโย โหติ ฯ นิพฺพานารมฺมณ 
กามาวจรกุสลสฺส รูปาวจรกุสลสฺส  อปริยาปนฺนโต  กุสลสฺส 
วิปากสฺส กามาวจรกิริยสฺส รูปาวจรกิริยสฺส จาติ  อิเมส  ฉนฺน  
ราสีน  อารมฺมณปจฺจโย  โหติ ฯ  รูปาวจรกุสลกิริยาน  เกจิ 
นิจฺฉนฺติ  ต  ยุตฺติโต  อุปธาเรตพฺพ ฯ  นานปฺปการก  ปน  
ป ฺตฺติอารมฺมณ เตภูมิกกุสลสฺส อกสุลสฺส รูปารปูาวจร-  
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วิปากสฺส เตภูมิกกิริยสฺส จาติ อิเมส นวนฺน ราสีน  อารมฺมณ- 
ปจฺจโย  โหติ ฯ ตตฺถ ย ย อารมฺมณ เยส เยส ปจฺจโย 
เต เต ตตปจฺจยุปฺปนฺนา นาม โหนฺตีติ เอวเมตฺถ ปจฺจยุปฺ- 
ปนฺนโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                อารมฺมณปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ  
 
                อธิปติปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        อธิปติปจฺจยนิทฺเทเส  ฉนฺทาธิปตีติ  ฉนฺทสงฺขาโต  อธิปติ ฯ 
ฉนฺท ธุร  กตฺวา  ฉนฺท  เชฏก  กตฺวา  จิตฺตุปฺปตฺติกาเล  
อุปฺปนฺนสฺส กตฺตุกมฺยตาฉนฺทสฺเสต  นาม ฯ  เสเสสุป  เอเสว 
นโย ฯ  กสฺมา ปน ยถา เหตุปจฺจยนิทฺเทเส  เหตู  เหตุ- 
สมฺปยุตฺตกานนฺติ วุตฺต เอวมิธ อธิปตี อธิปติสมฺปยุตฺตกานนฺติ 
อวตฺวา  ฉนฺทาธิปติ  ฉนฺทสมฺปยุตฺตกานนฺติอาทินา  นเยน  เทสนา 
กตาติ เอกกฺขเณ  อภาวโต ฯ  ปุริมนยสฺมิ ฺหิ  เทฺว ตโย 
เหตู เอกกฺขเณป เหตุปจฺจยา โหนฺติ มลูฏเน  อุปการก- 
ภาวสฺส  อวิชหนโต ฯ  อธิปติ  ปน  เชฏกฏเน  อุปการโก  
น  จ  เอกกฺขเณ  พหู  เชฏกา  นาม  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  เอกโต 
อุปฺปนฺนานมฺป  เนส  เอกกฺขเณ  อธิปติปจฺจยภาโว  นตฺถ ิฯ 
ตสฺส  อธิปติปจฺจยภาวสฺส  เอกกฺขเณ  อภาวโต อิธ เอว เทสนา 
กตาติ ฯ   
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        เอว  สหชาตาธิปตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อารมฺมณาธิปตึ  
ทสฺเสตุ  ย  ย ธมฺม  ครุ  กตฺวาติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ 
ย ย ธมฺมนฺติ ย ย อารมฺมณธมฺม ฯ ครุ กตฺวาติ  ครุการ- 
จิตฺตีการวเสน  วา  อสฺสาทวเสน  วา  ครุ  ภาริย  ลทฺธพฺพ  
อวิชหิตพฺพ  อนว ฺาต  กตฺวา ฯ  เต  เต  ธมฺมาติ  เต  เต 
ครุกาตพฺพธมฺมา ฯ  เตส  เตสนฺติ  เตส  เตส  ครุการกธมฺมาน ฯ  
อธิปติปจฺจเยนาติ  อารมฺมณาธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย โหตีติ 
อย ตาเวตฺถ ปาลิวณฺณนา ฯ  
        อย  ปน  อธิปติ  นาม  สหชาตารมฺมณวเสน  ทุวิโธ ฯ 
ตตฺถ  สหชาโต  ฉนฺทาทิวเสน  จตุพฺพิโธ ฯ  เตสุ  เอเกโก  กามา- 
วจราทิวเสน  ภูมิโต  จตุพฺพิโธ ฯ  ตตฺถ  กามาวจโร  กุสลา- 
กุสลกิริยาวเสน  ติวิโธ  อกุสล  ปตฺวา ปเนตฺถ วีมสาธิปติ 
น  ลพฺภติ ฯ  รูปารูปาวจโร  กุสลกริิยาวเสน  ทุวิโธ  อปริยา- 
ปนฺโน  กุสลวิปากวเสน  ทุวิโธ ฯ  อารมฺมณาธิปติ  ปน 
ชาติเภทโต  กุสลากุสลวิปากกิริยารูปนิพฺพานวเสน(๑) ฉพฺพิโธติ 
เอวเมตฺถ นานปฺปการเภทโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  สหชาตาธิปติมฺหิ  ตาว  กามาวจรกุสล- 
กิริยาสงฺขาโต  อธิปติ  ทุเหตุกติเหตุเกสุ  จิตฺตุปฺปาเทสุ  ฉนฺทาทีน 
อ ฺตร  เชฏก  กตฺวา อุปฺปตฺติกาเล  อตฺตนา  สมฺปยุตฺต- 
# ๑. ม. ...รูปนิพฺพานาน วเสน ฯ  
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ธมฺมาน ฺเจว จิตฺตสมุฏานรูปสฺส จ อธิปติปจฺจโย โหติ ฯ 
รูปาวจรกุสลกิริยาสงฺขาเตป  เอเสว  นโย ฯ  อย  ปเนตฺถ  (๑) 
เอกนฺเตเนว  ลพฺภติ ฯ  น  หิ  เต  ธมฺมา  สหชาตาธิปตึ  วินา 
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อรูปาวจรกุสลกิริยาสงฺขาโต  ปน  ป ฺจโวกาเร 
รูปาวจราธิปติสทิโสว  จตุโวกาเร  ปน  สมฺปยุตฺตกาน ฺเว  
อธิปติปจฺจโย  โหติ ฯ  ตถา  ตตฺถุปฺปนฺโน  สพฺโพป  กามา- 
วจราธิปติ ฯ  อปริยาปนฺโน  กุสลโตป  วิปากโตป  ป ฺจโวกาเร 
เอกนฺเตเนว สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปาน ฺจ 
อธิปติปจฺจโย  โหติ  จตุโวกาเร  อรูปธมฺมาน ฺเว ฯ อกุสโล 
กามภเว  มิจฺฉตฺตนิยตจิตฺเตสุ  (๓)  เอกนฺเตเนว  สมฺปยุตฺตกาน ฺเจว  
จิตฺตสมุฏานรูปาน ฺจ  อธิปติปจฺจโย  โหติ ฯ  อนิยโต  กามภว- 
รูปภเวสุ  อตฺตโน อธิปติกาเล  เตส ฺเว ฯ  อรูปภเว  อรูป- 
ธมฺมาน ฺเว  อธิปติปจฺจโย  โหติ ฯ  อย  ตาว สหชาตาธิปติมฺหิ 
นโย ฯ  
        อารมฺมณาธิปติมฺหิ  ปน  กามาวจรกุสโล  อารมฺมณา- 
ธิปติ  กามาวจรกุสลสฺส  โลภสหคตากุสลสฺสาติ  อิเมส  ทฺวินฺน 
ราสีน  อารมฺมณาธิปติปจฺจโย  โหติ ฯ รูปาวจรารูปาวจเรป  
กุสลารมฺมณาธิปติมฺหิ  เอเสว  นโย ฯ  อปริยาปนฺนกุสโล  ปน  
อารมฺมณาธิปติ  กามาวจรโต  าณสมฺปยุตฺตกุสลสฺส  เจว 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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าณสมฺปยุตฺตกิริยสฺส จ  อารมฺมณาธิปติปจฺจโย  โหติ  อกุสโล  
ปน  อารมฺมณาธิปติ  นาม  โลภสหคตจิตฺตุปฺปาโทติ  (๑)  วุจฺจติ ฯ 
โส  โลภสหคตากุสลสฺเสว  อารมฺมณาธิปติปจฺจโย โหติ ฯ  
กามาวจโร  ปน  วิปาการมฺมณาธิปติ  โลภสหคตากุสลสฺเสว  
อารมฺมณาธิปติปจฺจโย  โหติ ฯ  ตถา  รูปาวจรารูปาวจโร(๒) ฯ 
โลกุตฺตโร  ปน  วิปาการมฺมณาธิปติ  กามาวจรโต  าณ- 
สมฺปยุตฺตกุสลกิริยาน ฺเว  อารมฺมณาธิปติปจฺจโย  โหติ ฯ  
กามาวจราทิเภทโต  ปน  ติวิโธป  กริิยารมฺมณาธิปติ  โลภสห- 
คตากุสลสฺเสว  อารมฺมณาธิปติปจฺจโย  โหติ ฯ  จตุสมุฏานิก- 
รูปสงฺขาโต  รูปกฺขนฺโธ อารมฺมณาธิปติ  โลภสหคตากุสลสฺเสว  
อารมฺมณาธิปติปจฺจโย  โหติ ฯ  นิพฺพาน  กามาวจรโต   าณ- 
สมฺปยุตฺตกุสลสฺส   าณสมฺปยุตฺตกิริยสฺส   โลกุตฺตรกุสลสฺส 
โลกุตฺตรวิปากสฺส  จาติ  อิเมส  จตุนฺน  ราสีน  อารมฺมณา- 
ธิปติปจฺจโย  โหตีติ เอวเมตฺถ ปจฺจยุปฺปนฺนโตป วิ ฺาตพฺโพ 
วินิจฺฉโยติ ฯ  
                อธิปติปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ 
# ๒. ม. รูปาวจรารูปาวจรวิปาการมฺมณาธิปติ ฯ  
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                อนนฺตรปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        อนนฺตรปจฺจยนิทฺเทเส  มโนธาตุยาติ  วิปากมโนธาตุยา ฯ 
มโนวิ ฺาณธาตุยาติ  สนฺตีรณกิจฺจาย  อเหตุกวิปากมโนวิ ฺาณ- 
ธาตุยา ฯ  ตโต  ปร  ปน  โวฏพฺพนชวนตทารมฺมณภวงฺคกิจฺจา 
มโนวิ ฺาณธาตุโย  วตฺตพฺพา  สิยุ  ตา  อวุตฺตาป  อิมินา  
นเยน  เวทิตพฺพาติ  นย  ทสฺเสตฺวา  เทสนา สงฺขิตฺตา ฯ ปุริมา 
ปุริมา  กุสลา  ธมฺมาติอาทิเก  จ  ฉฏเ  นเย  ตา  สงฺคหิตาติป 
อิธ น วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  ปุริมา  ปุริมาติ  ฉสุ  
ทฺวาเรสุป  อนนฺตราตีตา  กุสลชวนธมฺมา ทฏพฺพา ฯ  ปจฺฉิมาน 
ปจฺฉิมานนฺติ  อนนฺตร  อุปฺปชฺชมานาน ฺเว ฯ  กสุลานนฺติ 
สทิสกุสลาน ฯ  อพฺยากตานนฺติ  อิท  ปน  กุสลานนฺตร  ตทา- 
รมฺมณภวงฺคผลสมาปตฺติวเสน  วุตฺต ฯ  อกุสลมูลเก  อพฺยากตานนฺติ 
ตทารมฺมณภวงฺคสงฺขาตาน ฺเว ฯ อพฺยากตมูลเก  อพฺยากตานนฺติ 
อาวชฺชนชวนวเสน  วา  ภวงฺควเสน  วา  ปวตฺตาน  กริิย- 
วิปากาพฺยากตาน ฯ  กิริยามโนธาตุโต  ปฏาย  ปน  ยาว  โวฏพฺพน- 
กิจฺจา  มโนวิ ฺาณธาตุ  ตาว  ปวตฺเตสุ  วีถิจิตฺเตสุป  อย  นโย 
ลพฺภเตว ฯ  กุสลานนฺติ ป ฺจทฺวาเร  โวฏพฺพนานนฺตราน  
มโนทฺวาเร  อาวชฺชนานนฺตราน  ปมชวนกุสลาน ฯ  อกุสลานนฺติ 
ปเทป  เอเสว  นโย ฯ  เยส  เยสนฺติ  อิท  สพฺเพสมฺป  อนนฺตร- 
ปจฺจยธมฺมาน สงฺเขปลกฺขณนฺติ อย ตาเวตฺถ ปาลิวณฺณนา ฯ   
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        อย  ปน  อนนฺตรปจฺจโย  นาม  เปตฺวา  นิพฺพาน 
จตุภูมิโก อรูปธมฺมราสิเยวาติ เวทิตพฺโพ ฯ  โส  ชาติวเสน 
กุสลากุสลวิปากกิริยาเภทโต  (๑)  จตุธา  ภิชฺชติ ฯ  ตตฺถ  กุสโล 
กามาวจราทิเภทโต  จตุพฺพิโธ  โหติ  อกุสโล  กามาวจโร  ว 
วิปาโก  จตุภูมิโก  กิริยานนฺตรปจฺจโย  ปน  เตภูมิโกติ 
เอวเมตฺถ  นานปฺปการเภทโต  วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  กามาวจรกุสโล  อตฺตนา  สทิสสฺเสว 
กามาวจรกุสลสฺส  อนนฺตรปจฺจโย   โหติ ฯ  าณสมฺปยุตฺตกามา- 
วจรกุสโล  ปน  รูปาวจรกุสลสฺส  อรูปาวจรกุสลสฺส  โลกุตฺตร- 
กุสลสฺส  จาติ  (๒)  อิเมส  ติณฺณ ราสีน อนนฺตรปจฺจโย โหติ ฯ 
กามาวจรกุสโล  จ กามาวจรวิปากสฺส รูปาวจรวิปากสฺส อรูปา- 
วจรวิปากสฺส  าณสมฺปยุตฺโต  โลกตฺุตรวิปากสฺส จาติ(๓) อิเมส 
จตุนฺน ราสีน อนนฺตรปจฺจโย โหติ ฯ รปูาวจรกุสโล  รูปาวจร- 
กุสลสฺส  าณสมฺปยุตฺตกามาวจรวิปากสฺส  รูปาวจรวิปากสฺส  
จาติ  (๔)  อิเมส  ติณฺณ ราสีน อนนฺตรปจฺจโย โหติ ฯ อรูปาวจร- 
กุสโล เตส ทฺวินฺน วิปากาน  อตฺตโน  กุสลสฺส  วิปากสฺส 
จาติ อวิเสเสน จตุนฺน ราสีน อนนฺตรปจฺจโย โหติ ฯ 
วิเสเสน  ปเนตฺถ  เนวส ฺานาส ฺายตนกุสโล  อนาคามิผล- 
# ๑. ม. ...วิปากกิริยโต ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. าณสมฺปยุตฺโต โลกุตฺตรวิปากสฺสาปติ ฯ 
# ๔. ม. ...วิปากสฺสาติ ฯ  
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สงฺขาตสฺส  โลกุตฺตรวิปากสฺสาป (๑) อนนฺตรปจฺจโย  โหติ ฯ 
โลกุตฺตรกุสโล  โลกุตฺตรวิปากสฺเสว อนนฺตรปจฺจโย  โหติ ฯ 
อกุสโล  อวิเสเสน  อกุสลสฺส  เจว  กสุลากุสลวิปากสฺส  จ ฯ  
วิเสเสน  ปเนตฺถ  สุขมชฌฺตฺตเวทนาสมฺปยุตฺโต  อกุสโล  รูปา- 
วจรารูปาวจรวิปากสฺสาปติ อิเมส จตุนฺน ราสีน อนนฺตร- 
ปจฺจโย โหติ ฯ  
        กามาวจรวิปาโก(๒) กามาวจรวิปากสฺส  าณสมฺปยุตฺโต  วา 
าณวิปฺปยุตฺโต  วา  วิปาโก  กามาวจรกิริยาวชฺชนสฺส  
าณสมฺปยุตฺตวิปาโก   ปเนตฺถ   ปฏิสนฺธิวเสน  อุปฺปชฺชมานสสฺ 
รูปาวจรารูปาวจรวิปากสฺสาปติ อิเมส จตุนฺน ราสีน อนนฺตร- 
ปจฺจโย โหติ ฯ  รูปาวจรวิปาโก  สเหตุกกามาวจรวิปากสฺส 
รูปาวจรวิปากสฺส อรูปาวจรวิปากสฺส  กามาวจรกิริยาวชฺชนสฺส 
จาติ  (๓)  อิเมส  จตุนฺน  ราสีน  อนนฺตรปจฺจโย  โหติ ฯ อรูปาวจร- 
วิปาโก      ติเหตุกกามาวจรวิปากสฺส     อรูปาวจรวิปากสฺส  กามา- 
วจรกิริยาวชฺชนสฺส  จาติ  อิเมส  ติณฺณ (๔) ราสีน  อนนฺตรปจฺจโย 
โหติ ฯ โลกตฺุตรวิปาโก   ติเหตุกกามาวจรวิปากสฺส  (๕) รูปาวจรา- 
รูปาวจรโลกตฺุตรวิปากสฺส  จาติ อิเมส จตุนฺน(๖) ราสีน อนนฺตร- 
ปจฺจโย โหติ ฯ  
# ๑. ม. ...วิปากสฺสป ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. ...วชชฺนสฺสาป ติณฺณ ฯ 
# ๕. ม. ...วิปากสฺสาติ จตุนฺน ฯ  
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        กามาวจรกิริยา  (๑) กามาวจรกุสลสฺส อกุสลสฺส จตุภูมิก- 
วิปากสฺส เตภูมิกกิริยสฺส จาติ  นวนฺน  ราสีน  อนนฺตรปจฺจโย 
โหติ ฯ  รูปาวจรกิริยา  (๒)  ติเหตุกกามาวจรวิปากสฺส  รูปาวจร- 
วิปากสฺส  รปูาวจรกิริยสฺส  จาติ  ติณฺณ  ราสีน  อนนฺตรปจฺจโย 
โหติ ฯ  อรูปาวจรกิริยา  (๓)  ติเหตุกกามาวจรวิปากสฺส  รูปาวจรา- 
รูปาวจรโลกตฺุตรวิปากสฺส  อรูปาวจรกิริยสฺส  จาติ  ป ฺจนฺน 
ราสีน  อนนฺตรปจฺจโย  โหติ(๔) ฯ เอวเมตฺถ ปจฺจยุปฺปนฺนโตป 
วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                อนนฺตรปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                สมนนฺตรปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        สมนนตฺรปจฺจยนิทฺเทโสป  อิมินาว  สมานคติโก ฯ  อิเม 
ปน  เทฺว  ปจฺจยา  มหาวิตฺถารา  ตสฺมา สพฺพจิตฺตุปฺปตฺติวเสน 
เตส อุปปริกฺขิตฺวา วิตฺถาโร คเหตพฺโพติ ฯ  
                สมนนฺตรปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. กามาวจรกิริย ฯ  ๒. ม. รูปาวจรกิริย ฯ 
# ๓. ม. อรูปาวจรกิริย ฯ  ๔. ม. โหตีติ ฯ  
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                สหชาตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา ฯ  
        สหชาตปจฺจยนิทฺเทเส  อ ฺม ฺนฺติ  อ ฺม ฺสฺส ฯ  (๑) 
อิมินา เอเตส (๒)  ธมฺมาน  เอกกฺขเณ  ปจฺจยภาว ฺเจว  ปจฺจยุปฺ- 
ปนฺนภาว ฺจ  ทีเปติ ฯ โอกฺกนฺติกฺขเณติ ป ฺจโวกาเร  (๓)  ปฏ-ิ 
สนฺธิกฺขเณ ฯ ตสฺมิ ฺหิ ขเณ นามรูป โอกฺกนฺต วิย ปกฺขนฺทนฺต 
วิย  ปรโลกโต  อิม  โลก  อาคนฺตฺวา  ปวิสนฺต  วิย  อุปฺปชฺชติ 
ตสฺมา  โส ขโณ โอกฺกนติฺกฺขโณติ  วุจฺจติ ฯ  เอตฺถ จ รูปนฺติ 
หทยวตฺถุมตฺตเมว อธิปฺเปต ฯ ต ฺหิ นามสฺส  นาม ฺจ  ตสฺส 
อ ฺม ฺ  สหชาตปจฺจยตฺถ  ผรติ ฯ  จิตฺตเจตสีกาติ ปวตฺติย  
จตฺตาโร  ขนธฺา ฯ  สหชาตปจฺจเยนาติ  เอตฺถ  จิตฺตสมุฏานรูปา  
จิตฺตเจตสิกาน  ปจฺจยตฺถ  น  ผรนฺติ  ตสฺมา  อ ฺม ฺนฺติ 
น  วุตฺต ฯ  ตถา อุปาทารูปา  ภูตาน ฯ  รูปโน  ธมฺมา  อรูปน  
ธมฺมานนฺติ  หทยวตฺถุ  จตุนฺน ขนฺธาน ฯ  กิ ฺจิ  กาเลติ  กิสฺมิ ฺจิ 
กาเล ฯ  สหชาตปจฺจเยนาติ  ปฏิสนฺธึ  สนฺธาย วุตฺต ฯ น 
สหชาตปจฺจเยนาติ ปวตฺตึ สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        อย  ปน  จตฺตาโร  ขนฺธา  อรูปโน  อ ฺม ฺ 
สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  เอว  ฉหิ  โกฏาเสหิ   ิโต ฯ  
ตตฺถ  ตโย  โกฏาสา  อ ฺม ฺวเสน วุตฺตา ตโย  น  
อ ฺม ฺวเสน ฯ  ตตฺถ  ปมโกฏาเส  อรูปเมว  ปจฺจโย  เจว 
# ๑. ม. อ ฺโ อ ฺสฺส ฯ  ๒. สี. อิมินา ว เตส ฯ 
# ๓. ม. ป ฺจโวการภเว ฯ  
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ปจฺจยุปฺปนฺน ฺจ  ทุติเย  รปูเมว  ตติเย  นามรูป  จตุตฺเถ  
ปจฺจโย  อรูป  ปจฺจยุปฺปนฺน รูป ป ฺจเม  ปจฺจโยป  
ปจฺจยุปฺปนฺนมฺป  รูปเมว  ฉฏเ  ปจฺจโย รูป ปจฺจยุปฺปนฺน 
อรูปนฺติ อย ตาเวตฺถ ปาลิวณฺณนา ฯ  
        อย  ปน  สหชาตปจฺจโย  ชาติวเสน  กุสโล  อกุสโล  วิปาโก 
กิริยา  (๑)  รปูนฺติ  ป ฺจธา  ภิชฺชติ ฯ  ตตฺถ  กุสโล ภูมิโต จตุพฺพิโธ 
โหติ อกุสโล เอกวิโธว วิปาโก  จตุพฺพิโธ  กริิยา- 
สงฺขาโต(๒)  ติวิโธ  รูป  เอกวิธ  กามาวจรเมวาติ  เอว ตาเวตฺถ 
นานปฺปการเภทโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  จตุภูมิกมฺป  กุสล  ป ฺจโวการภเว 
อตฺตนา  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  จ  สหชาต- 
ปจฺจโย  โหติ  ตถา  อกุสล ฯ ย ปเนตฺถ อรูเป อุปฺปชชฺติ 
ต อรูปธมฺมานเยว สหชาตปจฺจโย โหติ ฯ  
        กามาวจรรูปาวจรวิปาก   จิตฺตสมุฏานรูปสฺส   เจว  
สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺจ สหชาตปจฺจโย  โหติ ฯ  ย  ปเนตฺถ  รูป 
น  สมฏุาเปติ ต สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว ฯ ย  ปฏสินฺธิย 
อุปฺปชฺชติ  ต  กฏตฺตารูปาน ฺจาป  สหชาตปจฺจโย  โหติ ฯ 
อรูปาวจรวิปาก  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว ฯ  โลกุตฺตรวิปาก  ป ฺจ- 
โวกาเร  สมปฺยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปาน ฺจ  จตุ- 
# ๑. ม. กริิย ฯ  ๒. ม. กิรยิสงฺขาโต ฯ  
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โวกาเร  อรูปาน ฺเว ฯ  กามาวจรารูปาวจรกิริยา  ป ฺจโวกาเร 
สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว(๑)  จิตฺตสมุฏานรูปาน ฺจ  สหชาตปจฺจโย  
โหติ  จตุโวกาเร  อรูปาน ฺเว ฯ  รูปาวจรกิริยา  สมฺปยุตฺต- 
ธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปาน ฺจ เอกนฺเตน สหชาตปจฺจโย 
โหติ ฯ  
        จตุสมุฏานิกสฺส  รปูสฺส  กมฺมสมุฏานรูเป  เอก  มหาภูต 
ติณฺณ  ตีณิ เอกสฺส  เทฺว  ทฺวินฺน  มหาภูตาน  มหาภูตา  
อุปาทารูปสฺส สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย โหติ ฯ  (๒)  กามาวจรรูปาวจร- 
รูปาวจรปฏิสนฺธิกฺขเณ   วตฺถุรูป  วิปากกฺขนฺธาน สหชาต- 
ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ  อุตุจิตฺตาหารสมุฏาเนสุ  ปน  มหาภูตานิ  
อ ฺม ฺ ฺเจว  อุปาทารูปสฺส จ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ 
เอวเมตฺถ ปจฺจยุปฺปนฺนโตป วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโยติ ฯ  
                สหชาตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. สมฺปยุตฺตกาน ฺเจว ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
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                อ ฺม ฺปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        อ ฺม ฺปจฺจยนิทฺเทเส  สหชาตปจฺจยนิทฺเทสสฺส  ปุริมาน  
ติณฺณ โกฏาสาน  วเสน  ปาลิ  อาคตา  ตสฺสา  ตตฺถ 
วุตฺตสทิสาว  วณฺณนาติ  ปุน  น  คหิตา ฯ  อยมฺป  จ  อ ฺ- 
ม ฺปจฺจโย  ชาติวเสน  กุสโล  อกุสโล  วิปาโก  กิริยา(๑)  รูปนฺติ 
ป ฺจธา  ภินฺโน ฯ  ตตฺถ  กุสโล  ภูมิโต จตุพฺพิโธ ฯ สพฺพ 
ปุริมสทิสเมวาติ เอวเมตฺถ นานปฺปการเภทโต วิ ฺาตพฺโพ 
วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  สพฺพมฺป  จตุภูมิก  กุสล  อตฺตนา 
สมฺปยุตฺตธมฺมาน อ ฺม ฺปจฺจเยน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  (๒)  ตถา 
อกุสล ฯ  วิปาเก  ปน  กามาวจรรูปาวจรวิปาก  ปฏสินฺธิย  
วตฺถุรูปสฺส  ปวตฺเต  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว ฯ อรูปาวจรโลกตฺุตร- 
วิปาก  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว  อ ฺม ฺปจฺจเยน 
ปจฺจโย ฯ สพฺพมฺป  กิริย  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว  อ ฺม ฺ- 
ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จตุสมุฏานิกรูปสฺส  กมฺมสมฏุาเน  เอก  
มหาภูต  ติณฺณ  ตีณิ  เอกสฺส  เทฺว  ทฺวินฺน มหาภูตาน  
อ ฺม ฺปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  กามาวจรรูปาวจรปฏิสนฺธิย 
วตฺถุรูป วิปากกฺขนฺธาน  อ ฺม ฺปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  อุตุ- 
จิตฺตาหารสมุฏาเนสุ  มหาภูตาเนว มหาภูตาน  อ ฺม ฺ- 
# ๑. ม. กริิย ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 581 

        *เลมที่ 48  นิสฺสยปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  หนา 581 
 
ปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  เอวเมตฺถ  ปจฺจยุปฺปนฺนโตป  วิ ฺาตพฺโพ 
วินิจฺฉโยติ ฯ  
                อ ฺม ฺปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                นสิฺสยปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        นิสฺสยปจฺจยนิทฺเทเส  สหชาตปจฺจยนิทฺเทสสฺส  ปุริมาน 
ป ฺจนฺน โกฏาสาน  วเสน  สหชาตนิสฺสยนย  ทสฺเสตฺวา  ปุน 
ฉฏเน  โกฏาเสน  ปุเรชาตนิสฺสยนย  ทสฺเสตุ  จกฺขายตน 
จกฺขุวิ ฺาณธาตุยาติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ ย  รูป  นสิฺสายาติ  
วตฺถุรูป  สนธฺาย  วุตฺต ฯ ต ฺหิ นิสฺสาย ติวิธา มโนธาตุ เปตฺวา 
อรูปวิปาก ทฺวาสตฺตติวิธา มโนวิ ฺาณธาตูติ อิมานิ ป ฺจ- 
สตฺตติ จิตฺตานิ ปวตฺตนฺตีติ (๑) อย  ตาเวตฺถ  ปาลิวณฺณนา ฯ  
อยมฺป  นิสฺสยปจฺจโย ชาติวเสน กุสลาทิเภทโต  ป ฺจธา  ว 
ภิชฺชติ ฯ  ตตฺถ  กุสโล  ภูมิโต  จตุพฺพิโธ  อกุสโล  เอกวิโธ ว  
วิปาโก  จตุพฺพิโธ  กริิยาสงฺขาโต  ติวิโธ  รูป  เอกวิธเมวาติ 
เอวเมตฺถ นานปฺปการเภทโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  จตุภูมิกมฺป กุสล ป ฺจโวกาเร 
สมฺปยุตฺตกฺขนฺธาน ฺเจว จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  จ  นิสฺสยปจฺจเยน 
ปจฺจโย  โหติ ฯ  ตถา  อกสุล ฯ  ย  ปเนตฺถ อรูเป   อุปฺปชฺชติ  
# ๑. ม. วตฺตนฺตีติ ฯ  
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ต   อรูปธมฺมาน ฺเว   นิสฺสยปจฺจโย   โหติ ฯ  กามาวจรรูปา- 
วจรวิปาก  ปวตฺเต  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส 
จ ปฏิสนฺธิย  กฏตฺตารูปสฺสาป  นิสฺสยปจฺจโย  โหติ ฯ  อรูปา- 
วจรวิปาก  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว ฯ  (๑) โลกุตฺตรวิปาก ป ฺจ- 
โวกาเร สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว(๒) จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  จ จตุ- 
โวกาเร อรูปาน ฺเว (๓) นิสฺสยปจฺจโย โหติ ฯ กามาวจร- 
กิริยา(๔)  ป ฺจโวกาเร  สมฺปยุตฺตกาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส 
จ  นิสฺสยปจฺจโย  โหติ จตุโวกาเร  อรปูาน ฺเว ฯ  รูปาวจร- 
กิริยา ป ฺจโวกาเร(๕)    สมฺปยุตฺตกาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส 
จ เอกนฺเตน นิสฺสยปจฺจโย โหติ ฯ  
        จตุสมุฏานิกรูปสฺส  จ  กมฺมสมฏุานรูเป เอก มหาภูต 
ติณฺณ ตีณิ เอกสฺส เทฺว  ทวิฺนฺน  มหาภูตาน  มหาภูตา 
อุปาทารูปาน  วตฺถุรูป  ป ฺจโวการภเว จตุภูมิกกุสลสฺส 
อกุสลสฺส  เปตฺวา  อรูปวิปาก ฺเจว(๖)  เทฺว  ป ฺจวิ ฺาณานิ 
จ  เสสเตภูมิกวิปากสฺส  เตภูมิกกิริยสฺสาติ  อิเมส  จตุนฺน 
ธมฺมราสีน นิสฺสยปจฺจโย โหติ ฯ จกฺขฺวายตนาทีนิ ป ฺจ 
สสมฺปยุตฺตาน จกฺขุวิ ฺาณาทีน นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ ฯ  (๗)  
# ๑. ม. สมฺปยุตฺตกฺขนฺธานเยว โหติ ฯ 
# ๒. ม. ...กาน ฺเจว ฯ ๓. ม. อรูปสฺเสว ฯ 
# ๔. ม. กามาวจรอรูปาวจรกิริยา ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๖. ม. อารปฺุปวิปาก ฺเจว ฯ  ๗. ม. นิสฺสยปจฺจโย โหติ ฯ  
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อุตุจิตฺตาหารสมุฏาเนสุ  ปน  มหาภูตา  มหาภูตาน ฺเจว 
อุปาทารูปสฺส จ   นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  เอวเมตฺถ  
ปจฺจยุปฺปนฺนโตป  วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                นสิฺสยปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อุปนิสฺสยปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        อุปนิสสฺยปจฺจยนิทฺเทเส   ปรุิมา   ปุริมาติ   อนนฺตรูปนิสฺสเย 
สมนนฺตราตีตา  ลพฺภนฺติ  อารมฺมณูปนิสฺสยปกตูปนิสฺสเยสุ  
นานาวีถิวเสน ปุริมตรา ฯ เต  ตโยป  ราสโย  กุสลปเทน  (๑) 
กุสลปเท  ลพฺภนฺติ  กุสเลน  ปน  อกสุเล  สมนนตฺราตีตา  น 
ลพฺภนฺติ ฯ  เตเนว  วุตฺต  อกุสลาน  ธมฺมาน  เกส ฺจิ อุปนิสฺสย- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโยติ ฯ  อิทมฺป  หิ  กุสโล  ธมฺโม  อกสุลสฺส  
ธมฺมสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  อารมฺมณูปนิสฺสโย  ปกตูป- 
นิสฺสโย ฯ  อารมฺมณูปนิสฺสโย  ทาน  ทตฺวา  สีล  สมาทิยิตฺวา 
อุโปสถกมฺม  กตฺวา  ต  ครุ  กตฺวา  อสฺสาเทติ อภินนฺทติ 
ต ครุ กตฺวา ราโค อุปฺปชชฺติ ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ ปุพฺเพ 
สุจิณฺณานิ ครุ กตฺวา อสฺสาเทติ อภินนฺทติ ต ครุ กตฺวา 
ราโค อุปฺปชชฺติ ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ ฯ ฌานา  วุฏหิตฺวา  ฌาน  
ครุ  กตฺวา  อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ  ต  ครุ กตฺวา ราโค 
# ๑. ม. กสุลวเสน ฯ  
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อุปฺปชฺชติ  ทฏิ ิ  อุปฺปชชฺติ ฯ  ปกตูปนิสฺสโยสทฺธ อุปนิสฺสาย 
มน ชปฺเปติ ทิฏ ึ  คณฺหาติ ฯ สีล สุต จาค ป ฺ อุปนิสฺสาย 
มาน ชปฺเปติ ทิฏ ึ คณฺหาติ ฯ สทฺธา สลี สุต จาโค 
ป ฺา ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส มานสฺส ทิฏ ิยา  ปตฺถนาย 
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  อิม นย สนฺธาย วุตฺต ฯ กุสเลน 
อพฺยากเต ตโยป ลพฺภนฺติ ฯ ตถา อกุสเลน อกุสเล ฯ  
        อกุสเลน  ปน  กุสเล  สมนนฺตราตีตา  น  ลพฺภนฺติ ฯ 
เตเนว  (๑)  วุตฺต  กุสลาน  ธมฺมาน  เกส ฺจิ  อุปนิสฺสยปจฺจเยน 
ปจฺจโยติ ฯ  อิทมฺป  หิ  อกุสโล ธมฺโม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  ปกตูปนสิฺสโย  ราค อุปนิสฺสาย  ทาน 
เทติ  สีล  สมาทิยติ  อุโปสถกมฺม  กโรติ ฌาน อุปปฺาเทติ 
วิปสฺสน  อุปปฺาเทติ  มคฺค  อุปฺปาเทติ  อภิ ฺ  อุปฺปาเทติ 
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ฯ  โทส  โมห  มาน ทิฏ ึ ปตฺถน 
อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ ฯ  ราโค 
โทโส  โมโห  มาโน  ทฏิ ิ  ปตฺถนา  สทฺธาย  สลีสฺส  สุตสฺส  
จาคสฺส  ป ฺาย  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  ปาณ  หนฺตฺวา 
ตสฺส  ปฏิฆาตตฺถาย  ทาน  เทตีติอาทินา  นเยน  ป ฺหาวาเร 
อาคต  ปกตูปนิสฺสยเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  อกุสล  ปน  กุสลสฺส 
อารมฺมณูปนิสฺสโย  น  โหติ ฯ  กสฺมา  ต  ครุ  กตฺวา  ตสฺส 
# ๑. ม. เตน ฯ  
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อปฺปวตฺตนโตติ  ยถา  อนนฺตรูปนิสฺสโย  เอว  อารมฺมณูป- 
นิสฺสโยเปตฺถ  น  ลพฺภตีติ เวทิตพฺโพ ฯ  อกุสเลน  อพฺยากตปเท 
อารมฺมณูปนิสฺสโยว  น  ลพฺภติ ฯ  น  หิ  อพฺยากตา  ธมฺมา 
อกุสล  ครุ  กโรนฺติ ฯ  ยสฺมา  ปน  อนนฺตรตา  ลพฺภติ  ตสฺมา  
เอตฺถ  เกส ฺจีติ  น  วุตฺต ฯ  อพฺยากเตน  ปน  อพฺยากเต 
กุสเล  อกุสเลติ  ตีสุ นเยสุ  ตโยป  อุปนิสฺสยา  ลพฺภนฺเตว ฯ 
ปุคฺคโลป  เสนาสนมฺปติ  อิท  ทฺวย ปกตูปนิสฺสยวเสน  วุตฺต ฯ 
อิท ฺหิ  ทฺวย  กุสลากุสลปฺปวตฺติยา  พลวปจฺจโย โหติ ฯ 
ปจฺจยภาโว จสฺส ปเนตฺถ ปริยายวเสน เวทิตพฺโพติ อย 
ตาเวตฺถ ปาลิวณฺณนา ฯ  
        อย  ปน  อุปนิสฺสยปจฺจโย  นาม  สทฺธึ  เอกจฺจาย 
ป ฺตฺติยา  สพฺเพป  จตุภูมิกธมฺมา ฯ  วิภาคโต  ปน  อารมฺมณูป- 
นิสฺสยาทิวเสน  ติวิโธ  โหติ ฯ  ตตฺถ อารมฺมณูปนิสฺสโย 
อารมฺมณาธิปตินา  นินฺนานากรโณติ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  
นานปฺปการเภทโต  คเหตพฺโพ ฯ  อนนฺตรูปนิสฺสโย  อนนฺตร- 
ปจฺจเยน  นินฺนานากรโณ  โสป  เหฏา  วุตฺตนเยเนว 
นานปฺปการเภทโต  คเหตพฺโพ ฯ  (๑)  ปจฺจยุปฺปนฺนโตป  เนส  ตตฺถ 
วุตฺตนเยเนว  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  ปกตูปนิสฺสโย  ปน  ชาติ- 
วเสน  กุสลากุสลวิปากกิริยาปรูปเภทโต  ป ฺจวิโธ  โหติ  กุสลาทีน 
# ๑. ม. เวทิตพฺโพ ฯ  
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ปน  ภูมิเภทโต อเนกวิโธติ เอว ตาเวตฺถ นานปฺปการ- 
เภทโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  เตภูมิกกุสโล  จตุภูมิกสฺสาป  กุสลสสฺ  
อกุสลสฺส วิปากสฺส  กิรยิสฺสาติ  จตุนฺน  ราสีน ปกตูปนิสสฺโย 
โหติ ฯ โลกตฺุตโร อกุสลสฺเสว น  โหติ ฯ  อมฺหาก  อาจริเยน 
โลกุตฺตรธมฺโม  นิพฺพตฺติโตติ  อิมินา  ปน  นเยน อ ฺเส 
อกุสลสฺสาป  โหติ ฯ  ยสสฺ  วา  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺสาป  อนุตฺตเรสุ 
วิโมกฺเขสุ  ปห  อุปฏาปยโตติ  (๑)  อิมินา  นเยน  โหติเยว ฯ 
อกุสโล สพฺเพสมฺป จตุภูมิกาน  ขนฺธาน  ปกตูปนิสฺสโย  โหติ  
ตถา  เตภูมิกวิปาโก ฯ  โลกุตฺตรวิปาเก เหฏ ิมานิ  ตีณิ  ผลานิ  
อกุสลสฺเสว  น  โหนฺติ  อุปริฏ ิม  กุสลสฺสาป ฯ ปรุิมนเยน  
ปน  อ ฺเส  วา  ยสฺส  วา  อุปฺปชฺชิสสฺติ  ตสฺส  สนฺตาเน  
สพฺโพป โลกุตฺตรวิปาโก  สพฺเพส  กสุลาทีน  อรปูกฺขนฺธาน 
ปกตูปนิสฺสโย  โหติ ฯ กริยิาสงฺขาโตป  ปกตูปนิสฺสโย  จตุภูมิกาน 
อกุสลาทิขนฺธาน  โหติเยว  ตถา รูปสงฺขาโต ฯ  สย  ปน  รูป  
อิมสฺมึ  ปฏานมหาปกรเณ  อาคตนเยน  อุปนิสฺสยปจฺจย  น 
ลภติ  สุตฺตนฺติกปริยาเยน  ปน  ลภตีติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  เอวเมตฺถ 
ปจฺจยุปฺปนฺนโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                อุปนิสฺสยปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อุปฏาปยโต ฯ  
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                ปุเรชาตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        ปุเรชาตปจฺจยนิทฺเทเส  ปุเรชาตปจฺจโยติ(๑)  ปจฺจโยติ  เอตฺถ  ปุเรชาต  
นาม  ยสฺส  ปจฺจโย  โหติ  ตโต  ปุริมตร  ชาต  ชาติกฺขณ  
อติกฺกมิตฺวา  ิติกฺขณปฺปตฺต ฯ  จกฺขายตนนฺติอาทิ  วตฺถุปุเร- 
ชาตวเสน  วุตฺต ฯ  รูปายตนนฺติอาทิ อารมฺมณปุเรชาตวเสน ฯ  
ก ฺจิ  กาล  (๒)  ปุเรชาตปจฺจเยนาติ  ปวตฺตึ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ก ฺจิ 
กาล น ปุเรชาตปจฺจเยนาติ ปฏิสนฺธึ สนฺธาย วุตฺต ฯ เอว 
สพฺพถาป ป ฺจทฺวาเร  วตฺถารมฺมณวเสน  มโนทฺวาเร  วตฺถ-ุ 
วเสเนวาย  ปาลิ  อาคตา  ป ฺหาวาเร  ปน  อารมฺมณ- 
ปุเรชาต  เสกขฺา  วา  ปุถุชชฺนา  วา  จกขฺุ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต 
อนตฺตโต  วิปสฺสนฺตีติ อาคตตฺตา มโนทฺวาเรป อารมฺมณปุเรชาต 
ลพฺภเตว ฯ อิธ ปน สาวเสสวเสน เทสนา กตาติ อย 
ตาเวตฺถ ปาลิวณฺณนา ฯ  
        อย  ปน  ปุเรชาตปจฺจโย  สุทฺธรปูเมว  โหติ  ต ฺจ 
โข  อุปฺปาทกฺขณ  อติกฺกมิตฺวา   ิติปฺปตฺต  อฏารสวิธ 
รูปรูปเมว ฯ  ต  สพฺพมฺป วตฺถุปุเรชาต อารมฺมณปุเรชาตนฺติ  
ทฺวิธา   ิต ฯ  ตตฺถ จกฺขฺวายตน ฯเปฯ กายายตน วตฺถุรูปนฺติ 
อิท  วตฺถุปุเรชาต  นาม ฯ  เสส  อิมาย  ปาลิยา  อาคต ฺจ  
อนาคต ฺจ  วณฺโณ  สทฺโท  คนฺโธ  รโส  จตสฺโส  ธาตุโย  ตีณิ 
# ๑. ม. ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  ๒. ม. กาเล ฯ  
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อินฺทฺริยานิ  กพฬิงฺกาโร  อาหาโรติ ทฺวาทสวิธ  รูป  อารมฺมณ- 
ปุเรชาต  (๑)  นามาติ  เอวเมตฺถ  นานปฺปการเภทโต  วิ ฺาตพฺโพ 
วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  จกฺขฺวายตน  ทฺวินฺน จกฺขุ- 
วิ ฺาณาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย  ตถา  อิตรานิ  จตฺตาริ 
โสตวิ ฺาณาทีน ฯ  วตฺถรุูป  ปน  เปตฺวา ทฺวิป ฺจวิ ฺาณานิ 
จตฺตาโร  จ  อรูปวิปาเก  เสสาน  สพฺเพสมฺป  จตุภูมิกาน 
กุสลากุสลาพฺยากตาน  จิตฺตเจตสิกาน  ปุเรชาตปจฺจโย  โหติ ฯ 
รูปาทีนิ  ปน  ป ฺจ อารมฺมณานิ  ทฺวิป ฺจวิ ฺาณาน ฺเจว 
มโนธาตูน ฺจ  เอกนฺเตเนว  ปุเรชาตปจฺจโย  โหติ ฯ  (๒) อฏารส- 
วิธมฺป ปเนต รูปรูป กามาวจรกุสลสฺส รูปาวจรโต อภิ ฺา- 
กุสลสฺส อกสุลสฺส  ตทารมฺมณภาวิโน  กามาวจรวิปากสฺส  
กามาวจรกิริยสฺส  รูปาวจรโต  อภิ ฺากิริยสฺสาติ  อิเมส  ฉนฺน  
ราสีน  ปุเรชาตปจฺจโย  โหตีติ  เอวเมตฺถ ปจฺจยุปฺปนฺนโตป 
วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                ปุเรชาตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อารมฺมณปุเรชาตปจฺจโย ฯ 
# ๒. ม. ปุเรชาตปจฺจยา โหนฺติ ฯ  
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                ปจฺฉาชาตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        ปจฺฉาชาตปจฺจยนิทฺเทเส  ปจฺฉาชาตาติ  ยสฺส  กายสฺส 
ปจฺจยา  โหนฺติ  ตสฺมึ  อุปปฺชฺชิตฺวา   ิเต  ชาตา ฯ  ปุเรชาตสฺสาติ 
เตส  อุปฺปาทโต ปมตร  ชาตสฺส  ชาติกฺขณ  อติกฺกมิตฺวา  
 ิติปฺปตฺตสฺส ฯ  อิมสฺส  กายสฺสาติ อิมสฺส  จตุสมุฏานิก- 
ติสมุฏานิกภูตูปาทารูปสงฺขาตสฺส  กายสฺส ฯ  เอตฺถ  จ 
ติสมุฏานิกกาโยติ  อาหารสมุฏานสฺส  อภาวโต  พฺรหฺมปาร-ิ 
สชฺชาทีน  กาโย เวทิตพฺโพ ฯ  อยเมตฺถ  ปาลิวณฺณนา ฯ  อย 
ปน  ปจฺฉาชาตปจฺจโย  นาม  สงฺเขปโต  เปตฺวา  อรูปวิปาเก 
อวเสสา  จตุภูมิกา  อรูปกฺขนฺธา ฯ  โส  ชาติวเสน  กุสลากุสล- 
วิปากกิริยาเภเทน  จตุธา  ภิชฺชตีติ  เอวเมตฺถ  นานปฺปการ- 
เภทโต  วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  ป ฺจโวการภเว  อุปฺปนฺน  จตุภูมิก- 
กุสล ฺจ  อกสุล ฺจ อุปฺปาทกฺขณ  อติกฺกมิตฺวา   ิติปฺปตฺตสฺส  
จตุสมุฏานิกติสมุฏานิกรูปกายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจโย  โหติ ฯ 
วิปาเกป  เปตฺวา  ปฏิสนฺธิวิปาก  อวเสโส  กามาวจร- 
รูปาวจรวิปาโก  ตสฺเสว  เอกนฺเตน ปจฺฉาชาตปจฺจโย โหติ ฯ 
โลกุตฺตโรป ป ฺจโวกาเร  อุปฺปนฺนวิปาโก  ตสฺเสว  ปจฺฉา 
ชาตปจฺจโย  โหติ ฯ  เตภูมิกกิริยาป  ป ฺจโวกาเร อุปฺปนฺนา  ว 
วุตฺตปฺปการสฺส  กายสฺส  ปจฺฉาชาตปจฺจโย  โหติ(๑) ฯ  เอวเมตฺถ  
# ๑. ม. โหตีติ ฯ  
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ปจฺจยุปฺปนฺนโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                ปจฺฉาชาตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อาเสวนปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        อาเสวนปจฺจยนิทฺเทเส  ปุริมา  ปุริมาติ  สพฺพนเยสุ 
สมนนฺตราตีตาว  ทฏพฺพา ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  อนนฺตรปจฺจเย 
วิย  ปุริมา  ปรุิมา  กุสลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน 
อพฺยากตาน  ธมฺมานนฺติอาทินา  นเยน  ภินฺนชาติเกหิ สทฺธึ  
นิทฺเทโส  น  กโตติ  อตฺตโน  คตึ  คาหาเปตุ  อสมตฺถตาย ฯ 
ภินฺนชาติกา  หิ  ภินฺนชาติกาน [๑] อรปูธมฺมาน  อาเสวนคุเณน  ปคุณ- 
พลวภาว  สาธยมานา  อตฺตโน  กุสลาทิภาวสงฺขาต  คตึ  
คาหาเปตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  ตสฺมา  เตหิ  สทฺธึ นิทฺเทส 
อกตฺวา  เย  เยส  วาสนาสงฺขาเตน  อาเสวเนน  ปคุณตร  
พลวตรภาววิสิฏ  อตฺตโน  กุสลาทิภาวสงฺขาต  คตึ  คาหาเปตุ 
สกฺโกนฺติ  เตส  เตหิ สมานชาติเกเหว  สทฺธึ  นิทฺเทโส  กโตติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  อถ  วิปากาพฺยากต  กสมฺา  น  คหิตนฺติ 
อาเสวนาภาเวน ฯ  วิปาก ฺหิ  กมฺมวเสน  วิปากภาวปฺปตฺต  
กมฺมปริณามิต  หุตฺวา  วตฺตติ  นิรุสฺสาห  ทุพฺพล  (๒)  ต  อาเสวน- 
คุเณน อตฺตโน สภาว  คาหาเปตฺวา  ปริภาเวตฺวา  เนว  อ ฺ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อรูปธมฺมานนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒. ม. ทุพฺพลนฺติ ฯ  
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วิปาก  อุปฺปาเทตุ  สกฺโกติ  น  ปุริมวิปากานุภาว คเหตฺวา 
อุปฺปชฺชิตุนฺติ(๑) ฯ กมฺมเวคกฺขิตฺต ปน ปติต วิย หุตฺวา อุปฺปชฺชตีติ 
สพฺพถาป  วิปาเก  อาเสวน  นตฺถีติ  อาเสวนาภาเวน วิปาก 
น คหิต ฯ กสุลากุสลกริยิานนฺตร  อุปฺปชฺชมานมปฺ  เจต  กมฺม- 
ปฏิพทฺธวุตฺติตาย  อาเสวนคุณ น  คณฺหาตีติ  กุสลาทโยปสฺส 
อาเสวนปจฺจยา  น  โหนติฺ ฯ  อปจ  นานาชาติกตฺตาเปเต  น 
โหนฺติเยว ฯ  ภูมิโต  ปน อารมฺมณโต วา นานาชาติกตา (๒) 
นาม  นตฺถิ ฯ   ตสฺมา   กามาวจรกุสลกิริยามหคฺคตกุสลกิริยานมฺป 
สงฺขารารมฺมณ ฺจ อนุโลมกุสล  นิพฺพานารมฺมณสฺส  โคตฺร- 
ภูกุสลสฺส  อาเสวนปจฺจโย  โหติเยวาติ อย  ตาเวตฺถ  ปาล-ิ 
วณฺณนา ฯ  อย  ปน  อาเสวนปจฺจโย  ชาติโต  ตาว  กุสโล  
อกุสโล  กริิยาพฺยากโตติ  ติธา   ิโต ฯ  ตตฺถ  กุสโล  ภูมิโต 
กามาวจโร รูปาวจโร  อรปูาวจโรติ  ติวิโธ  โหติ  อกุสโล 
กามาวจโรว  กิริยาพฺยากโต  กามาวจโร  รูปาวจโร  อรูปา- 
วจโรติ  ติวิโธว  โลกุตฺตโร  อาเสวนปจฺจโย  นาม  นตฺถีติ  
เอวเมตฺถ นานปฺปการเภทโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  กามาวจรกุสล  อตฺตโน  อนนฺตรสฺส 
กามาวจรกุสลสฺเสว ฯ  ย  ปเนตฺถ  าณสมฺปยุตฺต  ต  อตฺตนา 
สทิสเวทนสฺส  รูปาวจรกุสลสฺส  อรูปาวจรกุสลสฺส  โลกุตฺตร- 
# ๑. ม. อุปฺปชฺชิตุนฺติ ฯ  ๒. ม. นานาชาติกตฺต ฯ  
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กุสลสฺสาติ  อิเมส  ราสีน  อาเสวนปจฺจโย  โหติ ฯ  รูปาวจรกุสล 
ปน  รูปาวจรกุสลสฺเสว ฯ  อรูปาวจรกุสล  อรูปาวจรกุสลสฺเสว ฯ 
อกุสล  ปน  อกุสลสฺเสว  อาเสวนปจฺจโย  โหติ ฯ  กิริยโต  ปน  
กามาวจรกิริยาสงฺขาโต  ตาว  กามาวจรกิริยสฺเสว ฯ  โย  ปเนตฺถ 
าณสมฺปยุตฺโต  โส  อตฺตนา  สทิสเวทนสฺส  รูปาวจรกิริยสฺส 
อรูปาวจรกิริยสฺสาติ  อิเมส  ราสีน  อาเสวนปจฺจโย  โหติ ฯ 
รูปาวจรกิริยาสงฺขาโต  ปน  รูปาวจรกิริยสฺเสว  อรปูาวจรกิริย- 
สงฺขาโต อรูปาวจรกิริยสฺเสว  อาเสวนปจฺจโย  โหติ ฯ  วิปาโก  ปน 
เอกธมฺมสฺสาป  เอกธมฺโมป  วา  โกจิ  วิปากสฺส  อาเสวนปจฺจโย 
นตฺถีติ  เอวเมตฺถ  ปจฺจยุปฺปนฺนโตป  วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                อาเสวนปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                กมฺมปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        กมฺมปจฺจยนิทฺเทเส  กมฺมนฺติ  เจตนากมฺมเมว ฯ  กฏตฺตา 
จ  รูปานนฺติ  กมฺมสฺส  กฏตฺตา  อุปฺปนฺนรูปาน ฯ  กมฺม- 
ปจฺจเยนาติ  อเนกานมฺป  กปฺปโกฏีน มตฺถเก  อตฺตโน  ผล 
อุปฺปาเทตุ  สมตฺเถน  นานากฺขณิกกมฺมปจฺจเยนาติ  อตฺโถ ฯ  
กุสลากุสล ฺหิ  กมฺม  อตฺตโน  ปวตฺติกฺขเณ  ผล  น  เทติ ฯ  ยทิ  
ผล  (๑) ทเทยฺย ย  มนุสฺโส  เทวโลกูปค  กุสลกมฺม  กโรติ  ตสฺสานุ- 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ภาเวน  เอตสฺมึเยว  ขเณ  เทโว  ภเวยยฺ ฯ  ยสฺมึ  ปน  ขเณ 
ต  กต  ตโต  อ ฺสฺมึ  ขเณ  อวิชฺชมานมฺป  เกวล  กฏตฺตาเยว 
ทิฏเว  ธมฺเม  อุปปชฺเช  วา  อปเร  วา  ปรยิาเย อวเสสปจฺจย- 
สมาโยเค  สติ  ผล  อุปฺปาเทติ นิรุทฺธาป ปุริมสิปฺปาทิกิริยา 
วิย กาลนฺตเร ปจฺฉิมสิปฺปาทิกิริย ฯ  (๑)  ตสฺมา  นานากฺขณิกกมฺม- 
ปจฺจโยติ  วุจฺจติ ฯ  เจตนาสมฺปยุตฺตกาน  ธมฺมานนฺติ  ยา  กาจิ 
เจตนา  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตกาน  ธมฺมาน ฯ ตสมุฏานานนฺติ 
อิมินา  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  กฏตฺตารูปมฺป คณฺหาติ ฯ กมฺมปจฺจเยนาติ 
อิท  สหชาตเจตน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  กสุลาทีสุ  หิ  ยา  กาจิ 
เจตนา (๒) เสสธมฺมาน จิตฺตปโยคสงฺขาเตน  กิริยาภาเวน  อุปการิกา 
โหติ ฯ  ตสฺมา  สหชาตกมฺมปจฺจโยติ  วุจฺจติ ฯ อย ตาเวตฺถ 
ปาลิวณฺณนา ฯ  
        อย  ปน  กมฺมปจฺจโย  อตฺถโต  จตุภูมิกเจตนามตฺตเมว ฯ 
สา (๓) หิ ชาติเภทโต (๔) กุสลา  อกุสลา  วิปากา  (๔)  กิริยาติ  จตุธา 
ภิชฺชติ ฯ  ตตฺถ  กุสลา  (๕)  ภูมิโต กามาวจราทิวเสน  จตุธา  
ภิชฺชติ ฯ อกสุลา เอกวิธา  ว ฯ (๖) วิปากา (๗) จตุธา กิริยา  
ติธาติ (๘) เอวเมตฺถ นานปฺปการเภทโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  สหชาตา  กามาวจรกุสลเจตนา  
# ๑. ม. ปุจฺฉิมสิปฺปาทิกิริยาย ฯ  ๒. ม. สหชาตเจตนา ฯ 
# ๓. ม. โส ฯ  ๔. ม. กุสโล อกุสโล วิปาโก ฯ 
# ๕. ม. กุสโล ฯ  ๖. ม. อกุสโล เอกธาว ฯ 
# ๗. ม. วิปาโก ฯ  ๘. ม. ติธาวาติ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 594 

        *เลมที่ 48  มหาปฏานปฺปกรณวณฺณนา หนา  594 
 
ป ฺจโวกาเร  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส 
จ  จตุโวกาเร  อตฺตนา  (๑)  สมฺปยุตฺตกขฺนฺธาน ฺเว สหชาตกมฺม- 
ปจฺจเยน ปจฺจโย(๒) โหติ ฯ อุปฺปชชฺตฺิวา นิรุทฺธา ปน อตฺตโน  
วิปากาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รูปาน  นานากฺขณิกกมฺมปจฺจเยน  
ปจฺจโย  โหติ ฯ  สา  จ  โข  ป ฺจโวกาเรเยว  น  อ ฺตฺถ ฯ 
สหชาตา รูปาวจรกุสลเจตนา  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว 
จิตฺตสมุฏานรูปาน ฺจ  เอกนฺเตเนว สหชาตกมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย 
โหติ ฯ  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรทฺุธา  ปน  อตฺตโน  วิปากาน ฺเจว 
กฏตฺตารูปาน ฺจ  นานากฺขณิกกมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  อรูปา- 
วจรา  ปน  โลกุตฺตรา  จ  สหชาตา  กุสลเจตนา  ป ฺจโวกาเร 
อตฺตนา  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปาน ฺจ  จตุ- 
โวกาเร  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตกฺขนฺธาน ฺเว สหชาตกมฺมปจฺจเยน 
ปจฺจโย ฯ  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺธา  ปเนสา  ทุวิธาป  อตฺตโน 
อตฺตโน  วิปากกฺขนฺธาน ฺเว  นานากฺขณิกกมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ 
สหชาตา  อกุสลเจตนา  ป ฺจโวกาเร  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตกฺขนฺธา- 
น ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปาน ฺจ จตุโวกาเร  อรูปกขฺนฺธาน ฺเว 
สหชาตกมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรทฺุธา  ปน 
วิปากกฺขนฺธาน ฺเจว  กฏตฺตารูปาน ฺจ  นานากฺขณิกกมฺม- 
ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. มง สหชาตกมฺมปจฺจโย ฯ  
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        กามาวจรรูปาวจรโต  วิปากเจตนา  อตฺตนา  สมฺปยุตฺต- 
ธมฺมาน  ปวตฺเต  จิตฺตสมุฏานรูปาน  ปฏิสนฺธิย  กฏตฺตา- 
รูปาน ฺจ  สหชาตกมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ อรูปาวจรวิปากเจตนา 
อตฺตนา   สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว  สหชาตกมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ 
โลกุตฺตรวิปากเจตนา  ป ฺจโวกาเร  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตธมฺมา- 
น ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  จ  จตุโวกาเร  อรูปสฺเสว  สหชาต- 
กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  เตภูมิกาป  กิริยาเจตนา  ป ฺจโวกาเร 
สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส จ  สหชาตกมฺม- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  ยา  ปเนตฺถ  อรูเป  อุปฺปชฺชติ สา 
อรูปาน ฺเว  สหชาตกมฺมปจฺจเยน   ปจฺจโยติ   เอวเมตฺถ 
ปจฺจยุปฺปนฺนโตป  วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโยติ ฯ  
                กมฺมปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                วิปากปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        วิปากปจฺจยนิทฺเทเส  วิปากา  จตฺตาโร  ขนฺธาติ  ยสฺมา 
กมฺมสมุฏานาป  รูปา  วิปากา  น  โหนฺติ  ตสฺมา  วิปากาติ  
วตฺวา  จตฺตาโร  ขนฺธาติ  วุตฺต ฯ  เอวมย  ปาล ิ อรูปธมฺมา- 
น ฺเว  วิปากปจฺจยวเสน  อาคตา ฯ  ป ฺหาวาเร  ปน  วิปากา- 
พฺยากโต  เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  จิตฺตสมุฏานาน ฺจ 
รูปาน  วิปากปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปากาพฺยากโต  
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เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รูปาน  วิปาก- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  อาคตตฺตา จิตฺตสมุฏานกมฺมสมุฏาน- 
รูปานมฺป  วิปากปจฺจโย  ลพฺภติ ฯ  อิธ  ปน  สาวเสสเทสนา  (๑) 
กตาติ  อย  ตาเวตฺถ  ปาลิวณฺณนา ฯ อย ปน วิปากปจฺจโย 
วิปากภาเวน  ชาติโต  เอกวิโธ  ภูมิเภทโต  กามาวจราทิวเสน 
จตุธา  ภิชฺชตีติ  เอวเมตฺถ  นานปฺปการเภทโต วิ ฺาตพฺโพ 
วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  กามาวจรรูปาวจรวิปาโก  อตฺตนา 
สมฺปยุตฺตกฺขนฺธาน (๒)  ปวตฺเต  จิตฺตสมุฏานรูปาน  ปฏิสนฺธยิ  
กฏตฺตารูปาน ฺจ  วิปากปจฺจโย  โหติ ฯ อรูปาวจรวิปาโก  
สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว ฯ  โลกุตฺตรวิปาโก  ป ฺจโวกาเร  
สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  จ  จตุโวกาเร 
สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว  (๓) วิปากปจฺจโย โหตีติ เอวเมตฺถ 
ปจฺจยุปฺปนฺนโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                วิปากปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. สาวเสสวเสน เทสนา ฯ  ๒. ม. สมฺปยุตฺตกขฺนฺธาน ฺเว ฯ 
# ๓. ม. สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฯ  
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                อาหารปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        อาหารปจฺจยนิทฺเทเส  กพฬิงฺกาโร  อาหาโรติ  จตุสนฺตติ- 
สมุฏาเน  รเูป  โอชา  อาหาโร  นาม ฯ  โส  ปน  ยสฺมา 
กพฬ  กตฺวา  อชฺโฌหรโิตว  อาหารกิจฺจ  กโรติ  น  พหิฏ ิโต  
ตสฺมา  อาหาโรติ  อวตฺวา  กพฬิงฺกาโร  อาหาโรติ  วุตฺต ฯ  กวฬ 
กริตฺวา  อชฺโฌหริตพฺพวตฺถุกตฺตา  วา  กพฬิงฺกาโรติ นามมตฺตเมเวต  (๑) 
ตสฺส ฯ  อรูปโน  อาหาราติ  ผสฺสเจตนาวิ ฺาณาหารา ฯ  
ตสมุฏานานนฺติ  อิธาป  กมฺมสมุฏานานิ  คหิตาเนว ฯ  วุตฺต ฺ- 
เหต  ป ฺหาวาเรปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปากาพฺยากตา  อาหารา  
สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รปูาน อาหารปจฺจเยน 
ปจฺจโยติ ฯ อย ตาเวตฺถ ปาลิวณฺณนา ฯ  
        อย  ปน  อาหารปจฺจโย  สงฺเขปโต  กพฬิงฺกาโร  อาหาโร 
ผสฺโส  เจตนา  วิ ฺาณนฺติ  จตฺตาโรว  ธมฺมา  โหนฺติ ฯ 
ตตฺถ  เปตฺวา  กพฬิงฺการาหาร  เสสา  ตโย  อรูปาหารา 
ชาติวเสน  กุสลากุสลวิปากกิริยาเภทโต  จตุธา  ภิชฺชนฺติ ฯ  ปนุ  
ภูมิเภเทน  กุสโล  จตุธา  อกุสโล  เอกธา  วิปาโก  จตุธา 
กิริยา ติธาติ เอว  อเนกธา  ภิชฺชนฺติ ฯ  กพฬิงฺกาโร  อาหาโร 
ปน  ชาติโต  อพฺยากโต  ภูมิโต  กามาวจโรวาติ เอวเมตฺถ 
นานปฺปการเภทโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
# ๑. ม. นามเมต ฯ  
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        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  จตุภูมิกาป  ตโย  กุสลาหารา  
ป ฺจโวกาเร  อตฺตนา  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส 
จ  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย  เปตฺวา ปน  รูปาวจร  อวเสสา  
อรูเป  สมฺปยตฺุตธมฺมาน ฺเว  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  
อกุสลาหาเรสุป  เอเสว  นโย ฯ  จตุภูมิกวิปากาหารา  ปน  
สพฺพตฺถ  สมปฺยุตฺตกาน  อาหารปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  กามาวจร- 
รูปาวจรวิปากา  ปเนตฺถ ป ฺจโวกาเร อุปฺปชฺชมานา  ปวตฺเต 
จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  ปฏสินฺธิย  กฏตฺตารูปสฺสาป  อาหารปจฺจยา 
โหนฺติ ฯ โลกุตฺตรา  ปน  จิตฺตสมุฏานรูปสฺเสว  อรูเป  อุปฺปนนฺา 
รูปสฺส  ปจฺจยา  น โหนฺติ ฯ  เตภูมิกาป  ตโย  กริิยาหารา  
ป ฺจโวกาเร  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  จ 
กามาวจรารูปาวจรา  ปน  อรูเป  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว  
อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  จตุสนฺตติสมุฏาโน  กพฬิงฺการาหาโร 
กิ ฺจาป  อิมสฺส กายสฺสาติ  อวิเสสโต  วุตฺโต  วิเสสโต  
ปนายเมตฺถ  อาหารสมุฏานรูปสฺส  ชนโก  เจว  อนุปาลโก  จ 
หุตฺวา  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย  โหติ  เสสติสนฺตติสมุฏานสฺส 
อนุปาลโกว  หุตฺวา  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย  โหตีติ  เอวเมตฺถ  
ปจฺจยุปฺปนฺนโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯถ  
                อาหารปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                อินฺทฺริยปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        อินฺทฺริยปจฺจยนิทฺเทเส  จกฺขุนฺทฺรยินฺติ  จกฺขุสงฺขาต  
อินฺทฺริย ฯ อินฺทฺริยปจฺจเยนาติ  สย  ปุเรชาต  (๑)  หตฺุวา  อรูปธมฺมาน  
อุปฺปาทโต  ปฏาย ยาว  ภงฺคา  อินฺทฺรยิปจฺจเยน  ปจฺจโย 
โหติ ฯ  โสตินฺทฺริยาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ อรูปโน  อินฺทฺริยาติ 
เอตฺถ  อรูปชวิีตินฺทฺริยมฺป สงฺคหิต ฯ ตสมุฏานานนฺติ เอตฺถ 
เหฏา  วุตฺตนเยเนว  กฏตฺตารูปมฺป  สงฺคหิต ฯ  วุตฺตเ ฺหต 
ป ฺหาวาเรปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปากาพฺยากตา  อินฺทฺริยา 
สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ รปูาน อินฺทฺริยปจฺจเยน 
ปจฺจโย โหติ ฯ เอว ตาเวตฺถ ปาลิวณฺณนา เวทิตพฺพา ฯ  
        อย  ปน  อินฺทฺริยปจฺจโย  อิตฺถินทฺฺริยปุริสินฺทรฺิยวชฺชาน  
สมวีสติยา อินฺทฺริยาน วเสน  ิโต ฯ อิตฺถินฺทฺริยปุรสิินฺทฺริยานิ 
หิ กิ ฺจาป อิตฺถีลิงฺคปุริสงฺคาทีน  พีชภูตานิ  กลลาทิกาเล 
ปน วิชฺชมาเนสุป เตสุ อิตฺถีลิงฺคปุริสลิงฺคาน  อภาวา  ตานิ  
เนว เตส น อ ฺเส อินฺทฺริยปจฺจยต ผรนฺติ ฯ อินฺทรฺิย- 
ปจฺจโย  หิ อตฺตโน วิชฺชมานกฺขเณ อวินิพฺภูตธมฺมาน อินฺทฺริย- 
ปจฺจยต อผรนฺโต นาม นตฺถิ  ตสฺมา  ตานิ  อินฺทฺริยปจฺจยา 
น  โหนฺติ ฯ  เยส ปเนตานิ พีชภูตานิ เตส ตานิ สุตฺตนฺติก- 
ปริยาเยน ปกตูปนิสฺสยภาว ภชนฺติ ฯ อิติ อินฺทฺริยปจฺจโย 
สมวีสติยา อินฺทฺริยาน  วเสน   ิโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  ชาติโต 
# ๑. ม. ปุเรชาโต ฯ  
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กุสลากุสลวิปากกิริยารูปวเสน ป ฺจธา  ภิชฺชติ ฯ  ตตฺถ  กุสโล 
ภูมิวเสน  จตุธา  อกุสโล  กามาวจโรว  วิปาโก  จตุธา  ว 
กิริยาสงฺขาโต  ติธา  รูป  กามาวจรเมวาติ  เอว อเนกธา 
ภิชฺชตีติ เอว ตาเวตฺถ นานปฺปการเภทโต วิ ฺาตพฺโพ 
วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  จตุภูมิโกป  กุสลินฺทรฺิยปจฺจโย  
ป ฺจโวกาเร สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  จ 
อินฺทฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย  ตถา อกุสโล ฯ  เปตฺวา  ปน 
รูปาวจรกุสล  อวเสสา  กสุลากุสลา  อรูเป  สมฺปยุตฺตธมฺมา- 
น ฺเว  อินฺทฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  จตุภูมิโกป  วิปากินฺทฺริย- 
ปจฺจโย เอกนฺเตเนว  สมฺปยุตฺตกาน  อินฺทฺริยปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ 
กามาวจรรูปาวจรา  ปเนตฺถ  ป ฺจโวกาเร  อุปฺปชชฺนโต ปวตฺเต 
จิตฺตสมุฏานรูปสฺส ปฏสินฺธิย กฏตฺตารูปสฺสาป อินฺทฺริยปจฺจเยน 
ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  โลกุตฺตรา  จิตฺตสมุฏานรูปสฺเสว ฯ  อรูเป 
อุปฺปนฺนา  โลกุตฺตรวิปากา  อินฺทฺริยา  รูปสฺส  ปจฺจยา  น 
โหนฺติ ฯ  เตภูมิกาป กิริยนิฺทฺริยา  ป ฺจโวกาเร  สมฺปยุตฺต- 
ธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  จ กามาวจรารูปาวจรา  
ปน  อรูเป  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว  อินฺทฺริยปจฺจยต  ผรนฺติ ฯ 
จกฺขุนฺทฺริยาทิวเสน  ฉพฺพิเธ  รูปนฺทฺรเิย  จกฺขุนฺทฺริย  กุสลา- 
กุสลวิปากโต สมฺปยุตฺตธมฺมาน  ทฺวินฺน  จกฺขุวิ ฺาณาน  
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โสตินฺทฺริยาทีนิ  ตถาวิธาน ฺเว โสตวิ ฺาณาทีน  รูป 
ชีวิตินฺทฺริย  อตฺตนา  สหชาตรูปาน   ิติกฺขเณ อินฺทฺริยปจฺจเยน 
ปจฺจโย ฯ  สหชาตปจฺจยตา  ปน  ตสฺส  นตฺถีติ  เอวเมตฺถ 
ปจฺจยุปฺปนฺนโตป  วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                อินฺทฺริยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ฌานปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        ฌานปจฺจยนิทฺเทเส    ฌานงฺคานีติ   ทฺวิป ฺจวิ ฺาณวชฺเชสุ  
เสสจิตฺเตสุ  อุปฺปนฺนานิ  วิตกฺกวิจารปติโสมนสฺสโทมนสฺสุเปกฺขา- 
จิตฺเตกคฺคตาสงฺขาตานิ  สตฺต  องฺคานิ ฯ  ป ฺจนฺน  ปน  วิ ฺาณ- 
กายาน  อภินิปาตมตฺตตฺตา  เตสุ วิชฺชมานานิป  อุเปกฺขา- 
สุขทุกฺขานิ  อุปนิชฺฌายนาการสฺส  (๑)  อภาวโต  ฌานงฺคนฺติ(๒) น 
อุทฺธฏานิ ฯ  ตตฺถ  ปจฺฉินฺนตฺตา  ปน  เสสาเหตุเกสุป  ฌานงฺค 
น  อุทฺธฏเมว ฯ (๓)  ธมฺมสงฺคเห  อิธ  ปน  อุทฺธฏเมวาติ ฯ  (๓) 
ตสมุฏานานนฺติ อิธาป กฏตฺตารูป สงฺคหิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
วุตฺตเ ฺหต  ป ฺหาวาเร  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปากาพฺยากตานิ 
ฌานงฺคานิ  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รปูาน  
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  อย  ตาเวตฺถ  ปาลิวณฺณนา ฯ  
อย  ปน  ฌานปจฺจโย  สตฺตนฺน  ฌานงฺคาน  วเสน   ิโตป  
# ๑. ม. อุปนชิฺฌานาการสฺส ฯ  ๒. ม. ฌานงฺคานีติ ฯ 
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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ชาติเภทโต  กุสลากุสลวิปากกิริยาวเสน  จตุธา  ภิชฺชติ  ปุน  
ภูมิวเสน  จตุธา  เอกธา  จตุธา  ติธาติ  ทฺวาทสธา  ภิชฺชตีติ  
เอวเมตฺถ  นานปฺปการเภทโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  จตุภูมิกมฺป  กุสลฌานงฺค  ป ฺจ- 
โวกาเร  สมปฺยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  จ 
เปตฺวา  รูปาวจร  อวเสส  อรูเป  สมปฺยุตฺตธมฺมาน ฺเว 
ฌานปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  อกุสเลป  เอเสว  นโย ฯ  กามาวจร- 
รูปาวจรวิปาก  ปวตฺเต  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏาน- 
รูปสฺส  จ ปฏสินฺธิย  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  กฏตฺตารูปสฺส 
จ  อรูปวิปาก  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว ฯ  ย ฺจ  อรูเป 
โลกุตฺตรวิปาก  อุปฺปชฺชติ  ต ฺจ ฯ  ป ฺจโวกาเร  ปน ต 
จิตฺตสมุฏานรูปสฺสาป  ฌานปจฺจเยน  ปจฺจโย โหติ ฯ เตภูมิกมฺป 
กิริยาฌานงฺค ป ฺจโวกาเร  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺต- 
สมุฏานรูปสฺส  จ ฯ  ย  ปเนตฺถ  อรูเป อุปฺปชฺชติ  ต  
สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว  ฌานปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  เอวเมตฺถ 
ปจฺจยุปฺปนฺนโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                ฌานปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        มคฺคปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        มคฺคปจฺจยนิทฺเทเส  มคฺคงฺคานีติ อเหตุกจิตฺตุปฺปาทวชฺเชสุ 
เสสจิตฺเตสุ อุปฺปนฺนานิ  ป ฺา วิตกฺโก สมฺมาวาจากมฺมนฺตา- 
ชีวา วิริย สติ สมาธิ มิจฺฉาทิฏ ิ (๑)  มิจฺฉาสงฺกปฺโป  มิจฺฉา- 
วายาโม มิจฺฉาสมาธีติ (๑) อิมานิ ทฺวาทสงฺคานิ ฯ มคฺคสฺส ปน 
เหตุปจฺฉิมกตฺตา  อเหตุกจิตฺเตสุ  มคฺคงฺคานิ  น อุทฺธฏานิ ฯ 
ตสมุฏานานนฺติ อิธาป  กฏตฺตารูป  สงฺคหิตเมว ฯ  วุตฺต ฺเหต 
ป ฺหาวาเร  ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตานิ  มคฺคงฺคานิ 
สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รปูาน มคฺคปจฺจเยน 
ปจฺจโยติ ฯ อย ตาเวตฺถ ปาลิวณฺณนา ฯ  
        อย  ปน  มคฺคปจฺจโย  ทฺวาทสนฺน  มคฺคงฺคาน  วเสน   ิโตป  
ชาติเภทโต  กุสลาทิวเสน  จตุธา  กุสลาทีน ฺจ  กามาวจราทิ- 
ภูมิเภทโต  ทฺวาทสธา  ภิชฺชตีติ เอวเมตฺถ  นานปฺปการเภทโต 
วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ  เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  จตุภูมิกมฺป  กุสล- 
มคฺคงฺค ป ฺจโวกาเร สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว จิตฺตสมุฏานรูปสฺส 
จ  เปตฺวา  รูปาวจร  อวเสส  อรูเป  สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเว 
มคฺคปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  สพฺพ  ฌานปจฺจเย  วิย  วิตฺถาริตนฺติ  (๒) 
เอวเมตฺถ  ปจฺจยุปฺปนฺนโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                มคฺคปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. มิจฺฉาาจากมฺมนฺตาชีวาติ ฯ  ๒. ม. วิตฺตาเรตพฺพนฺติ ฯ  
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                สมฺปยุตฺตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        สมฺปยุตฺตปจฺจยนิทฺเทเส  ปาลิ  อุตฺตานตฺถาว ฯ  อย  ปน 
สมฺปยุตฺตปจฺจโย นาม  สงฺเขปโต  สพฺเพป  อรูปโน  ขนฺธา ฯ   
ปเภทโต  ปเนส  ชาติโต  กุสลาทีน  ภูมิโต  จ  กามาวจราทีน 
วเสน  อเนกธา  ภิชฺชตีติ  เอวเมตฺถ  นานปฺปการเภทโต  
วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ  เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  จตุภูมิเกสุป 
กุสลกฺขนฺเธสุ  เอโก  ขนโฺธ  ติณฺณนฺน  ขนฺธาน  ตโย  เอกสฺส 
เทฺว  ทฺวินฺนนฺติ เอว  สพฺเพป  อ ฺม ฺ  สมฺปยุตฺตปจฺจเยน 
ปจฺจโย ฯ อกสุลวิปากกิริยกฺขนฺเธสุป เอเสว นโยติ เอวเมตฺถ 
ปจฺจยุปฺปนฺนโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                สมฺปยุตฺตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                วิปฺปยุตฺตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        วิปฺปยุตฺตปจฺจยนิทฺเทเส  รูปโน  ธมฺมา  อรูปนนฺติ  อิท 
ตาว หทยวตฺถุโน  เจว  จกฺขุนฺทฺริยาทีน ฺจ  วเสน  เวทิตพฺพ ฯ 
รูปธมฺเมสุ  หิ เอเตเยว ฉ  โกฏาสา  อรูปกฺขนฺธาน  วิปฺปยุตฺต- 
ปจฺจยา  (๑)  โหนฺติ ฯ  รูปายตนาทโย  ปน  อารมฺมณธมฺมาป  กิ ฺจาป 
วิปฺปยุตฺตธมฺมา  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  ปน  น  โหนฺติ ฯ กึการณา 
สมฺปโยคาสงฺกาย  อภาวโต ฯ  อรูปโน  หิ  ขนฺธา  จกฺขฺวาทีน 
# ๑. ม. วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจยา ฯ  
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วตฺถูน อพฺภนฺตรโต  นิกขฺมนฺตา  วิย  อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ  ตตฺถ  อาสงฺกา 
โหติ  กินฺน ุ โข เอเต  เอเตหิ  สมฺปยุตฺตา อุทาหุ วิปฺปยุตฺตาติ ฯ 
อารมฺมณธมฺมา ปน วตฺถนุิสฺสเยน อุปฺปชฺชมานาน  อารมฺมณ- 
มตฺตา  ว(๑)  โหนฺตีติ  นตฺถิ  เตสุ  สมฺปโยคาสงฺกา ฯ  อิติ สมฺปโยคา- 
สงฺกาย  อภาวโต  น  เต  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ  หทยวตฺถุอาทีสุ เอว 
ปนาย  วิปฺปยุตฺตปจฺจยตา  เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตมฺป เจต ป ฺหาวาเร 
วตฺถุ กุสลาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  วตฺถุ  
อกุสลาน  ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ จกฺขฺวายตน  
จกฺขุวิ ฺาณสฺส  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  โสตฆานชิวฺหา- 
กายายตน โสตฆานชิวฺหากายวิ ฺาณสฺส(๒)  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน 
ปจฺจโย ฯ  วตฺถุ  วิปากาพฺยากตาน กิริยาพฺยากตาน ขนฺธาน 
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ  
        อรูปโน  ธมฺมา  รูปนนฺติ  อิท  ปน  จตุนฺน  ขนฺธาน  
วเสน  เวทิตพฺพ ฯ อรูปธมฺเมสุ  หิ  จตฺตาโร  ขนฺธา  ว 
สหชาตปุเรชาตาน  รูปธมฺมาน วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ  
นิพฺพาน  ปน  อรูปมฺป  สมาน รูปสฺส (๓)วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน 
ปจฺจโย(๓) น โหติ ฯ จตูหิ  สมฺปโยโค  จตูหิ  วิปปฺโยโคติ ห ิ
วุตฺต ฯ อิติ จตุนฺน อรูปกขฺนฺธานเยว วิปฺปยุตฺตปจฺจยตา 
เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  ป ฺหาวาเร  สหชาตา  กุสลา  ขนฺธา 
# ๑. ม. มสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. กายวิ ฺานสฺส ฯ 
# ๓. ม. วิปฺปยุตฺตปจฺจโย ฯ  
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จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  ปจฺฉา- 
ชาตา กุสลา  ขนฺธา  ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺต- 
ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตา  ขนฺธา  
กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสฺส (๑) 
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยติ(๒) ฯ เอว ตาเวตฺถ ปาลิวณฺณนา 
เวทิตพฺพา ฯ  
        อย ฺจ  (๓)  วิปฺปยุตฺตปจฺจโย  นาม  สงฺเขปโต  ป ฺจโวการภเว 
วตฺตมานา  รปูารูปธมฺมา ฯ  เตสุป  รูป  วตฺถุโน  จกขฺฺวาทีน ฺจ  
วเสน  ฉธา  ภินฺน  อรูป ป ฺจโวการภเว  อุปฺปนฺน  กุสลา- 
กุสลวิปากกิริยาวเสน  จตุธา  ภินฺน ฯ  ตสฺส  ภูมิโต กามา- 
วจราทิวเสน  จตุธา  เอกธา ติธา ติธาติ เอกาทสธา เภโท 
โหติ ฯ อรูปวิปาก ฺหิ  วิปฺปยุตฺตปจฺจโย น โหตีติ เอวเมตฺถ 
นานปฺปการเภทโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  ป ฺจโวการภเว  อุปฺปนฺน  จตุ- 
ภูมิกมฺป  กุสล ฺจ(๔) อกุสล ฺจ   อตฺตนา  สมุฏาปตจิตฺต- 
สมุฏานรูปสฺส  สหชาตวิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย  โหติ ฯ 
อุปฺปาทกฺขณ  ปน  อติกฺกมิตฺวา   ิติกฺขณ  ปตฺตสฺส  ปุเรชาตสฺส 
จตุสมุฏานิกติสมุฏานิกรูปกายสฺส  ปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺตปจฺจเยน 
ปจฺจโย  โหติ ฯ เอตฺถ  จ  ติสมุฏานิกกาโยติ  อาหาร- 
# ๑. ม. วตฺถสฺุสาติ ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. กุสล ฯ  
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สมุฏานสฺส  อภาวโต  พฺรหฺมปาริสชชฺาทีน กาโย  เวทิตพฺโพ ฯ  
กามาวจรรูปาวจรวิปาก  ปน  ปวตฺเต  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  
ปฏิสนฺธิย  กฏตฺตารูปสฺส  จ สหชาตวิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย 
โหติ ฯ โลกตฺุตรวิปาก จิตฺตสมุฏานรูปสฺเสว ฯ  ติวิธมฺป  ปเนต 
ปุเรชาตสฺส จตุสมุฏานิกติสมุฏานิกกายสฺส  ปจฺฉาชาต- 
วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ เตภูมิกมฺป กิริย จิตฺตสมุฏานสฺส 
สหชาตวิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปุเรชาตสฺส  จตุสมุฏานิก- 
ติสมุฏานิกกายสฺส ปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  ฉธา 
 ิเตสุ  ปน  รเูปสุ  วตฺถุรูป ปฏิสนฺธิกฺขเณ  กามาวจรรูปาวจร- 
วิปากาน  สหชาตวิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปวตฺเต อุปฺปชฺช- 
มานาน จตุภูมิกกุสลาน อกุสลาน ทฺวิป ฺจวิ ฺาณวชฺชาน 
เตภูมิกวิปากาน เตภูมิกกิริยาน ฺจ  ปุเรชาตวิปฺปยุตฺตปจฺจเยน 
ปจฺจโย ฯ  จกฺขฺวายตนาทีนิ  จกฺขุ วิ ฺาณาทีน  ปุเรชาตวิปฺปยุตฺต- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  เอวเมตฺถ  ปจฺจยุปฺปนฺนโตป วิ ฺาตพฺโพ 
วินิจฺฉโยติ ฯ  
                วิปฺปยุตฺตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                อตฺถิปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        อตฺถิปจฺจยนิทฺเทเส   จตฺตาโร   ขนฺธาติอาทีหิ  สหชาตวเสน  
อตฺถิปจฺจโย  นิทฺทิฏโ ฯ  จกฺขฺวายตนนฺติอาทีหิ  ปุเรชาตวเสน ฯ 
ย  รูป นิสฺสายาติ  เอตฺถ  สหชาตปุเรชาตวเสน  อตฺถิปจฺจโย  
นิทฺทิฏโ ฯ  เอวมย  ปาลิ สหชาตาน ฺเว  อตฺถิ- 
ปจฺจยวเสน  อาคตา ฯ  ป ฺหาวาเร  ปน  สหชาต  ปุเรชาต  
ปจฺฉาชาตอาหารอินฺทฺริยนฺติอิเมส  วเสน  อาคตตฺตา  
ปจฺฉาชาตอาหารินฺทฺริยวเสนาป อตฺถิปจฺจโย ลพฺภติ ฯ อิธ ปน 
สาวเสสเทสนา กตาติ(๑) อย ตาเวตฺถ ปาลิวณฺณนา ฯ  
        อย  ปน  อตฺถิปจฺจโย  นาม  ทุวิโธ  อ ฺม ฺโต  จ(๒) 
นอ ฺม ฺโต จ(๒) ฯ  ตตฺถ  อ ฺม ฺ  ติวิธ  อรูป  อรูเปน 
รูป  รูเปน  รปูารูป  รูปารเูปน ฯ จตฺตาโร  ขนฺธา  อรูปโนติ 
เอตฺถ  หิ  สพฺพจิตฺตุปฺปตฺติวเสน  อรูป  อรูเปน วุตฺต ฯ  จตฺตาโร 
มหาภูตาติ เอตฺถ สพฺพสนฺตติวเสน รูป รูเปน ฯ โอกกฺนฺติกฺขเณ 
นามรูปนฺติ  เอตฺถ  ปฏิสนธฺิกฺขนฺธาน ฺเจว  วตฺถุโน  จ  วเสน 
รูปารูป รูปารูเปน วุตฺต ฯ  น  อ ฺม ฺมฺป  ติวิธ  อรูป  อรูปสฺส(๓) 
รูป  รูปสฺส รปู อรูปสฺส ฯ จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมาติ  เอตฺถ 
หิ  ป ฺจโวการวเสน  อรปู  รูปสฺส  วุตฺต ฯ มหาภูตา  อุปาทา- 
รูปานนฺติ  เอตฺถ  สพฺพสนฺตติวเสน  รูป  รูปสฺส ฯ  จกฺขฺวายตน 
# ๑. สาวเสสวเสน เทสนา กตาติ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. รูปสสฺ ฯ  
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จกฺขุวิ ฺาณธาตุยาติอาทีสุ วตฺถารมฺมณวเสน รูป อรูปสฺส 
อตฺถิปจฺจโยติ วุตฺต ฯ  
        อปเจส  อตฺถิปจฺจโย  นาม  สงฺเขปโต  ขณตฺตยปฺปตฺต 
นาม ฺเจว  รูป ฺจ  วตฺตมานา  ป ฺจกฺขนฺธาติป  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ 
โส  ชาติเภทโต กุสลากุสลวิปากกิริยารูปวเสน  ป ฺจธา  ภิชฺชติ ฯ 
ตตฺถ  กุสโล  สหชาตปจฺฉาชาตวเสน  ทุวิโธ  โหติ  ตถา  
อกุสโล  วิปากกิริยาสงฺขาโต  จ ฯ  เตสุ  กุสโล  กามาวจราทิ- 
วเสน (๑) จตุธา  ภิชฺชติ  อกุสโล  กามาวจโรว  วิปาโก  
จตุภูมิโก  กิรยิาสงฺขาโต  เตภูมิโก ฯ  รปูสงฺขาโต  อตฺถิปจฺจโย 
กามาวจโรว ฯ  โส  ปน  สหชาตปุเรชาตวเสน  ทุวิโธ ฯ  ตตฺถ 
ป ฺจ  วตฺถูนิ  อารมฺมณานิ  จ  ปุเรชาตาเนว  หทยวตฺถุ  
สหชาต  วา  โหติ  ปุเรชาต  วา ฯ  ป ฺหาวาเร  ปน  อาคโต  
อาหาโร  อินฺทฺริย ฺจ  สหชาตาทิเภท  น  ลพฺภตีติ(๒) เอวเมตฺถ 
นานปฺปการเภทโต วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        เอว  ภินฺเน  ปเนตฺถ  จตุภูมิกกุสโลป  สหชาโต  อตฺถ-ิ 
ปจฺจโย  ป ฺจโวกาเร  เอโก  ขนฺโธ  ติณฺณนฺน  ขนฺธานนฺติ- 
อาทินา  นเยน  อ ฺม ฺ  ขนฺธาน ฺเจว จิตฺตสมุฏานรูปสฺส 
จ  เปตฺวา  ปน  รูปาวจรกุสล  อวเสโส  อรูเป สมปฺยุตฺตกฺ- 
ขนฺธาน ฺเว  สหชาตกสุโล  อตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  โหติ ฯ 
# ๑. ม. กามาวจราทิเภเทน ฯ  ๒. ม. ลภตีติ ฯ  
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จตุภูมิโก  ปเนส  ป ฺจโวกาเร  จตุสมุฏานิกติสมุฏานิกกายสฺส 
ปจฺฉาชาตกุสโล  (๑)  อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย  โหติ ฯ  อกุสเลป  เอเสว 
นโย ฯ โสป หิ ป ฺจโวกาเร สมฺปยุตฺตกฺขนฺธาน ฺเจว  
จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  จ  จตุโวกาเร  สมฺปยุตฺตกฺขนฺธาน ฺเว 
สหชาตกุสโล  (๒) อตฺถปิจฺจเยน  ปจฺจโย ป ฺจโวกาเร จตุ- 
สมุฏานิกติสมุฏานิกกายสฺส ปจฺฉาชาตกุสโล อตฺถิปจฺจเยน 
ปจฺจโย ฯ  
        วิปากโต  ปน  กามาวจรรูปาวจโร  อตฺถิปจฺจโย  นิยเมเนว 
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ขนฺธาน ฺเจว  กฏตฺตารูปสฺส  จ  สหชาตตฺถิ- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  ปวตฺเต  ปน  สมฺปยุตฺตกฺขนฺธาน ฺเจว  จิตฺต- 
สมุฏานรูปสฺส  จ  สหชาตตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  ิติปฺปตฺตสฺส 
จตุสมุฏานิกติสมุฏานิกกายสฺส  ปจฺฉาชาตตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ 
อรูปาวจรวิปาโก  ปน  อรเูป  อุปฺปนฺนโลกุตฺตรวิปาโก  จ  
อตฺตนา  สมฺปยุตฺตกฺขนฺธาน ฺเว  สหชาตตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ 
ป ฺจโวกาเร โลกุตฺตรวิปาโก อตฺตนา (๓)  สมฺปยุตฺตกฺขนฺธาน ฺเจว 
จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  จ  สหชาตตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย จตุ- 
สมุฏานิกติสมุฏานิกกายสฺส  ปจฺฉาชาตตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ 
กิริยโต รูปาวจโร อตฺถิปจฺจโย  สมฺปยตฺุตกฺขนฺธาน ฺเจว 
จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  จ  สหชาตตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย  จตุ- 
สมุฏานิกติสมุฏานิกกายสฺส ปจฺฉาชาตตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ 
# ๑. ม. ปจฺฉาชาโต กุสโล ฯ  ๒. ม. สหชาตากุสโล ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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กามาวจรารูปาวจรา  (๑)  ปน  อรูเป  สมฺปยุตฺตกฺขนฺธาน ฺเว 
ป ฺจโวกาเร  จิตฺตสมุฏานรูปสฺสาป   สหชาตตฺถิปจฺจเยน  
ปจฺจโย   จตุสมุฏานิกติสมุฏานิกกายสฺส ปจฺฉาชาตตฺถิ- 
ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ  
        รูปสงฺขาโต  ปน  อตฺถิปจฺจโย  สหชาโต  ปุเรชาโต  อาหาโร 
อินฺทฺริยนฺติ  จตุพฺพิโธ ฯ  ตตฺถ  (๒)  สหชาโต  รูปตฺถิปจฺจโย  สมุฏาน- 
วเสน  จตุธา  ติฏติ ฯ  (๒) ตตฺถ  กมมฺสมุฏาโน  สหชาตตฺถิ- 
ปจฺจโย(๓)  เอก  มหาภูต  ติณฺณนฺน  มหาภูตาน ตีณิ  เอกสฺส  
เทฺว  ทฺวินฺน  มหาภูตาน(๔)  อุปาทารปูานนฺติ เอว สหชาตตฺถิ- 
ปจฺจเยน ปจฺจโย   โหติ ฯ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วตฺถุรูป  กามาวจร- 
รูปาวจรวิปากกฺขนฺธาน สหชาตตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย โหติ ฯ 
เตสมฺป ติสมุฏานิกรูป เอก มหาภูต ติณฺณนฺน มหาภูตาน 
ตีณิ เอกสฺส เทฺว ทฺวินฺน มหาภูตา อุปาทารูปานนฺติ เอว 
สหชาตตฺถิปจฺจเยน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  ปุเรชาตตฺถิปจฺจโย  ปน 
วตฺถุปุเรชาตอารมฺมณปุเรชาตวเสน  ทุวิโธ  โหติ โส ทุวิโธป 
เหฏา ปุเรชาตปจฺจเย วุตฺตนเยเนว โยเชตฺวา คเหตพฺโพ ฯ  
อาหารตฺถิปจฺจโยป  เหฏา  กพฬิงฺการาหารปจฺจเย  โยชิตนเยเนว 
โยเชตพฺโพ ฯ  อิธ  ปเนส  อตฺตโน  อนิรุทฺธกฺขเณ  ปจฺจยภาเวน 
อตฺถิปจฺจโยติ  วุตฺโต ฯ  รูป- ชีวิตินฺทรฺิยมฺป  เหฏา  อินฺทฺริยปจฺจเย 
# ๑. ม. กามาวจรารูปาวจโร ฯ  ๒. ม. สหชาตรูปตฺถิจฺจโย 
# จตุสมุฏานวเสน จตุธา  ิโต ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๔. ม. มหาภูตา ฯ  
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รูปชีวิตินฺทฺรยิโยชนาย วุตฺตนเยเนว คเหตพฺพ ฯ  (๑)  อิธ  ปเนตมฺป 
อตฺตโน อนิรุทฺธกฺขเณเยว ปจฺจยภาเวน อตฺถิปจฺจโยติ วุตฺตนฺติ 
เอวเมตฺถ ปจฺจยุปฺปนฺนโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                อตฺถิปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                นตฺถิปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        นตฺถิปจฺจยนิทฺเทเส  สมนนฺตรนิรทฺุธาติ  อ ฺเน  จิตฺตุปฺ- 
ปาเทน อนนฺตริกา  หุตฺวา  สมนนฺตร  นิรุทฺธา ฯ  ปฏป-ฺ 
ปนฺนานนฺติ ปจฺจุปฺปนฺนาน ฯ อิมินา นตฺถิปจฺจยสฺส  โอกาส- 
ทานฏเน  นตฺถิปจฺจยภาว  สาเธติ ฯ  ปุริเมสุ  หิ  นิโรธวเสน 
ปจฺฉิมาน  ปวตฺตโนกาส  อเทนฺเตสุ  เตส  ปฏปฺปนนฺภาโว  น 
สิยาติ  อยเมตฺถ ปาลิวณฺณนา ฯ  เสส  สพฺพ  อนนฺตรปจฺจเย 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ปจฺจยลกฺขณเมว  เหตฺถ  นาน  ปจฺจยาน 
ปน  ปจฺจยุปฺปนฺนาน ฺจ  นานากรณ  นตฺถิ ฯ  เกวล  ปน  ตตฺถ  
จกฺขุวิ ฺาณธาตุ  ตสมฺปยุตฺตกา  จ  ธมฺมา  มโนธาตุยาติอาทินา 
นเยน  ปจฺจยา  จ  ปจฺจยุปฺปนฺนา  จ  สรูปโต  ทสฺสติา ฯ  อิธ  
ปน  สมนนตฺรนิรุทฺธา   จิตฺตเจตสิกา   ธมฺมา   ปฏปฺปนฺนาน 
จิตฺตเจตสิกาน ธมฺมานนฺติ สพฺเพป เต  นิโรธุปฺปาทวเสน 
สาม ฺโต ทสฺสิตาติ ฯ  
                นตฺถิปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. โยเชตพฺพ ฯ  
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                วิคตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        วิคตปจฺจยนิทฺเทเส  สมนนฺตรวิคตาติ  สมนนฺตรเมว  วิคตา ฯ 
อิมินา  วิคตปจฺจยสฺส  วิคจฺฉมานภาเวเนว  ปจฺจยภาว  ทสฺเสติ ฯ 
อิติ  นตฺถิปจฺจยสฺส  จ อิมสฺส จ พฺย ฺชนมตฺเตเยว นานตฺต 
น อตฺเถติ ฯ  
                วิคตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                อวิคตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา  
        อวิคตปจฺจยนิทฺเทเส   จตฺตาโร  ขนฺธาติอาทีน  สพฺพากาเรน  
อตฺถิปจฺจยนิทฺเทเส  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมสฺสป 
หิ  ปจฺจยสฺส อตฺถิปจฺจเยน สทฺธึ พฺย ฺชนมตฺเตเยว นานตฺต 
น อตฺเถติ ฯ  
                อวิคตปจฺจยนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปจฺจยนิทฺเทสปกิณฺณกวินิจฺฉยกถา (๑) 
        อิทานิ  เอว  อุทฺเทสนิทฺเทสโต  ทสฺสิเตสุ  อิเมสุ  จตุ- 
วีสติยา  ปจฺจเยสุ าณจารสฺส  วิสทภาวตฺถ  อเนกธมฺมาน 
เอกปจฺจยภาวโต  เอกธมฺมสฺส อเนกปจฺจยภาวโต  เอกปจฺจยสฺส 
อเนกปจฺจยภาวโต  ปจฺจยสภาคโต  ปจฺจยวิสภาคโต  ยุคฬกโต 
# ๑. ม. ปจฺจยนิทฺเทสปกิณฺณกวินิจฺฉยกถา ฯ  
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ชนกาชนกโต  สพฺพฏานิกาสพฺพฏานิกโต  รูป  รูปสฺสาติอาทิ 
วิกปฺปโต ภวเภทโตติ  อิเมส  ทสนฺน  ปทาน  วเสน  ปกิณฺณก- 
วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ 
        ตตฺถ อเนกธมฺมาน  เอกปจฺจยภาวโตติ  เอเตสุ หิ เปตฺวา 
กมฺมปจฺจย อวเสเสสุ เตวีสติยา  ปจฺจเยสุ  อเนกธมฺมา  เอกโต 
ปจฺจยา  โหนฺติ  กมฺมปจฺจโย  ปน  เอโก เจตนาธมฺโมเยวาติ 
เอว ตาเวตฺถ อเนกธมฺมาน เอกปจฺจยภาวโต วินิจฺฉโย 
เวทิตพฺโพ ฯ  
        เอกธมฺมสฺส  อเนกปจฺจยภาวโตติ  เหตุปจฺจเย  ตาว  อโมโห 
เอโก  ธมฺโม  โส  ปุเรชาตกมฺมาหารชฺฌานปจฺจโยว  น  โหติ  
เสสาน  วีสติยา  ปจฺจยาน  วเสน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  อโลภาโทสา 
อินฺทฺริยมคฺคปจฺจยาป  น  โหนฺติ  เสสาน  อฏารสนฺน  ปจฺจยาน 
วเสน  ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  โลภโมหา  วิปากปจฺจยาป  น  โหนฺติ  
เสสาน  สตฺตรสนฺน  ปจฺจยาน  วเสน  ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  โทโส  
อธิปติปจฺจโยป  น  โหติ  เสสาน  โสฬสนฺน  ปจฺจยาน  วเสน 
ปจฺจโย  โหติ ฯ  
        อารมฺมณปจฺจเย  รูปายตน  จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  อารมฺมณ- 
ปุเรชาตอตฺถิอวิคตวเสน จตุธา  ปจฺจโย  ตถา  มโนธาตุยา  
อเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุยา  จ ฯ  สเหตุกาย  ปน  อารมฺมณาธิปติ- 
อารมฺมณูปนิสฺสยวเสนาป  ปจฺจโย  โหตีติ ฯ  อิมินา  นเยน   
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สพฺเพส อารมฺมณปจฺจยธมฺมาน อเนกปจฺจยภาโว เวทิตพฺโพ ฯ  
        อธิปติปจฺจเย  อารมฺมณาธิปติโน  อารมฺมณปจฺจเย 
วุตฺตนเยเนว  อเนกปจฺจยภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  สหชาตาธิปตีสุ  
วีมสา  อโมหเหตุ  วิย  วีสติธา  ปจฺจโย  โหติ ฯ  ฉนฺโท 
เหตุปุเรชาตกมฺมอาหารินฺทฺริยชฺฌานมคฺคปจฺจโย  น  โหติ  เสสาน 
สตฺตรสนฺน  ปจฺจยาน  วเสน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  จิตฺต  เหตุ- 
ปุเรชาตกมฺมชฺฌานมคฺคปจฺจโย  น  โหติ  เสสาน  เอกูนวีสติยา 
ปจฺจยาน  วเสน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  วิริย  เหตุปุเรชาตกมฺมา- 
หารชฺฌานปจฺจโย  น  โหติ  เสสาน  เอกูนวีสติยา  ปจฺจยาน  
วเสน ปจฺจโย โหติ ฯ  
        อนนฺตรปจฺจเย  จกฺขุวิ ฺาณธาตูติอาทินา  นเยน  วุตฺเตสุ 
จตูสุ  ขนฺเธสุ เวทนากฺขนฺโธ  เหตุปุเรชาตกมฺมาหารมคฺคปจฺจโย 
น  โหติ  เสสาน  เอกูนวีสติยา  ปจฺจยาน (๑) วเสน  ปจฺจโย 
โหติ ฯ  ส ฺากฺขนฺโธ  อินฺทฺริยชฺฌานปจฺจโยป  น  โหติ เสสาน  
สตฺตรสนฺน  วเสน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  สงฺขารกฺขนฺเธ  เหตู  เหตุปจฺจเย  
วุตฺตนเยน  ฉนฺทวิริยานิ  อธิปติปจฺจเย  วุตฺตนเยเนว  ปจฺจยา 
โหนฺติ ฯ  ผสฺโส เหตุปุเรชาตกมฺมอินฺทฺริยชฺฌานมคฺคปจฺจโย  น 
โหติ  เสสาน  อฏารสนฺน วเสน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  เจตนา 
เหตุปุเรชาตอินฺทฺริยชฺฌานมคฺคปจฺจโย  น  โหติ  เสสาน  เอกูน- 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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วีสติยา  วเสน  ปจฺจโย โหติ ฯ วิตกฺโก เหตุปุเรชาตกมฺม- 
อาหารินฺทฺริยปจฺจโย  น  โหติ  เสสาน  เอกูนวีสติยา  วเสน 
ปจฺจโย  โหติ ฯ  วิจาโร  มคฺคปจฺจโยป  น  โหติ  เสสาน 
อฏารสนฺน  วเสน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  ปติ  เตส ฺเว  อฏารสนฺน  (๑) 
วเสน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  จิตฺเตกคฺคตา  เหตุปุเรชาตกมฺมาหาร- 
ปจฺจโย  น  โหติ  เสสาน  วีสติยา  วเสน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  
สทฺธา  เหตุปุเรชาตกมฺมาหารชฺฌานมคฺคปจฺจโย  น  โหติ  เสสาน  
อฏารสนฺน  วเสน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  สติ  เตหิ เจว มคฺค- 
ปจฺจเยน จาติ เอกูนวีสติยา วเสน ปจฺจโย โหติ ฯ  ชีวิตินฺทฺริย  
สทฺธาย  วุตฺตาน  อฏารสนฺน  วเสน  ปจฺจโย  โหติ ฯ หิโรตฺตปฺป 
ตโต  อินฺทฺรยิปจฺจย  อปเนตฺวา  เสสาน  สตฺตรสนฺน  วเสน 
ปจฺจโย  โหติ ฯ  ตถา  กายปสฺสทฺธาทีนิ   ยุคฬกานิ   เยวาปนเกสุ   
อธิโมกฺขมนสิการตตฺรมชฺฌตฺตตา  กรุณามุทิตา  จ ฯ  วิรติโย  ปน 
เตหิ  เจว  มคฺคปจฺจเยน  จาติ  อฏารสธา  ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ 
มิจฺฉาทิฏ ิ  ตโต  วิปากปจฺจย อปเนตฺวา สตฺตรสธา มิจฺฉา- 
วาจากมฺมนฺตาชีวา  เตหิ  เจว กมฺมาหารปจฺจเยหิ จาติ เอกูน- 
วีสติธา ฯ อหิริก อโนตฺตปฺป มาโน  ถนี  มิทฺธ  อุทธฺจฺจนฺติ  อิเม  
เหตุปุเรชาตกมฺมวิปากาหารินฺทฺริยชฌฺานมคฺคปจฺจยา  น  โหนฺติ 
เสสาน  ปน  โสฬสนฺน  ปจฺจยาน  วเสน  ปจฺจยา โหนฺติ ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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วิจิกิจฺฉาอิสฺสามจฺฉริยกุกฺกุจฺจานิ  ตโต  อธิปติปจฺจย  อปเนตฺวา 
ปณฺณรสธา ฯ วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส  อธิปติปจฺจเย  วุตฺตนเยเนว  
อเนกจฺจยภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  สมนนตฺรปจฺจเยป เอเสว นโย ฯ  
        สหชาตปจฺจเย  จตูสุ  ตาว  ขนฺเธสุ  เอเกกสฺส  ธมฺมสฺส 
อเนกปจฺจยภาโว  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  จตฺตาริ  มหาภูตานิ 
อารมฺมณอารมฺมณาธิปติ   สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอุปนิสฺสย- 
ปุเรชาตอตฺถิอวิคตวเสน  นวธา  ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  หทยวตฺถุ 
เตส ฺเจว  วิปฺปยุตฺตปจฺจยสฺส  (๑)  จ  วเสน  ทสธา  ปจฺจโย โหติ ฯ 
อ ฺม ฺปจฺจเย  อปุพฺพ  นตฺถ ิฯ  นิสสฺยปจฺจเย  จกฺขฺวายตนาทีนิ 
อารมฺมณอารมฺมณาธิปตินิสฺสยอุปนิสฺสยปุเรชาตอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺต- 
อตฺถิอวิคตวเสน  นวธา ปจฺจยา โหนฺติ ฯ อุปนิสฺสยปจฺจเย(๒) 
อปุพฺพ  นตฺถ ิฯ  ปุเรชาตปจฺจเย  รูปสทฺทคนฺธรสายตนานิ 
อารมฺมณอารมฺมณาธิปติอุปนิสฺสยปุเรชาตอตฺถิอวิคตวเสน  ฉธา  
ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  เอตฺตกเมเวตฺถ  อปุพฺพ ฯ  ปจฺฉาชาตาทีสุ  
อปุพฺพ  นตฺถ ิฯ  อาหารปจฺจเย  กพฬิงฺการาหาโร อารมฺมณ- 
อารมฺมณาธิปติอุปนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตวเสน   ฉธา   ปจฺจโย  
โหติ ฯ  อินฺทฺริยาทีสุ  อปพฺุพ  นตฺถิ ฯ  เอวเมตฺถ  เอกธมฺมสฺส 
อเนกปจฺจยภาวโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        เอกปจฺจยสฺส  อเนกปจฺจยภาวโตติ  เหตุปจฺจยาทีสุ  ยสฺส 
# ๑. ม. วิปฺปยุตฺตสฺส ฯ  ๒. ม.อุปนิสสฺเย ฯ  
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กสฺสจิ  เอกปจฺจยสฺส(๑)  เยนากาเรน  เยนตฺเถน  โย  ปจฺจยุปฺปนฺนาน 
ปจฺจโย  โหติ  ต  อาการ  ต อตฺถ  อวิชหิตฺวาว  อ ฺเหิป  
เยหากาเรหิ  เยหิ  อตฺเถหิ  โส  ตสฺมิ ฺเว  ขเณ  เตส ธมฺมาน  
อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ  ตโต  อเนกปจฺจยภาวโต  ตสฺส 
วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  เสยฺยถีท  อโมโห เหตุปจฺจโย 
โส เหตุปจฺจยตฺต อวิชหนฺโตว อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย- 
วิปากอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตาน  วเสน  อปเรหิป 
เอกาทสหากาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ  อโลภาโทสา  ตโต  
อธิปติอินฺทฺริยมคฺคปจฺจเย  ตโย  อปเนตฺวา  เสสาน  วเสน  อเนก- 
ปจฺจยภาว  คจฺฉนฺติ ฯ  อิท  วิปากเหตูสุเยว ลพฺภติ กสุล- 
กิริเยสุ ปน วิปากปจฺจยตา ปริหายติ ฯ โลภโทสโมหา  เต  
ตโย  วิปาก ฺจาติ  จตฺตาโร  อปเนตฺวา  เสสาน  วเสน  
อเนกปจฺจยภาว คจฺฉนฺติ ฯ  
        อารมฺมณปจฺจโย  ต  อารมฺมณปจฺจยตฺต  อวิชหนฺโตเยว  (๒) 
อารมฺมณาธิปตินิสฺสยูปนิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตาน  วเสน 
อปเรหิป สตฺตหากาเรหิ อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ  อยเมตฺถ 
อุกฺกฏปริจฺเฉโท อรูปธมมฺาน ปน อตีตานาคตาน วา 
รูปธมฺมาน  อารมฺมณปจฺจยภาเว  สติ  อารมฺมณาธิปติ- 
อารมฺมณูปนิสฺสยมตฺต ฺเว อุตฺตรึ  ลพฺภติ ฯ  อธิปติปจฺจเย 
# ๑. ม. เอกสฺส ปจฺจยสฺส ฯ  ๒. ม. อวิชหนฺตเยว ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 619 

        *เลมที่ 48  ปจฺจยนิทฺเทสวารวณฺณนา หนา 619 
 
วีมสา  อโมหสทิสา  ฉนฺโท  อธิปติปจฺจยตฺถ(๑) อวิชหนฺโต ว  สห- 
ชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตาน  วเสน 
อปเรหิป  อฏหากาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ  วิริย  
เตส ฺเจว  อินฺทฺริยมคฺคาน ฺจาติ  (๒)  อิเมส  วเสน  อปเรหิป  
ทสหากาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ  จิตฺต ตโต มคฺคปจฺจย 
อปเนตฺวา อาหารปจฺจย ปกฺขิปตฺวา อิเมส  วเสน  อธิปติ- 
ปจฺจยโต  อุตฺตรึ  ทสหากาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ  
อารมฺมณาธิปติโน  ปน  เหฏา  อารมฺมณปจฺจเย  วุตฺตนเยเนว 
อเนกปจฺจยภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  
        อนนฺตรสมนนฺตรปจฺจยา  อนนฺตรสมนนฺตรตฺต (๓) อวิชหนตฺา  ว 
อุปนิสฺสยกมฺมาเสวนนตฺถิวิคตาน  วเสน  อปเรหิป  ป ฺจหา- 
กาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉนฺติ ฯ  อรยิมคฺคเจตนาเยเวตฺถ  กมฺม- 
ปจฺจยต  ลภติ  น  เสสธมฺมา ฯ  สหชาตปจฺจโย  สหชาตปจฺจยตฺต 
อวิชหนฺโตว  เหตุอธิปติอ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมวิปากอาหารินฺทฺริยช-ฺ 
ฌานมคฺคสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตาน   วเสน  อปเรหิป  
จุทฺทสหากาเรหิ อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ  อยมฺป  อุกฺกฏ- 
ปริจฺเฉโท  วตฺถุสหชาตาทีน  ปน วเสเนตฺถ เหตุปจฺจยาทีน 
อภาโวป เวทิตพฺโพ ฯ อ ฺม ฺปจฺจเยป เอเสว นโย ฯ  
# ๑. ม. อธิปติปจฺจโย อธิปติปจฺจยตฺต ฯ 
# ๒. ม. อินทฺฺริยมคฺคปจฺจยาน ฺจาติ ฯ 
# ๓. ม. อนนฺตรสมนนฺตรปจฺจยตฺต  ฯ  
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        นิสฺสยปจฺจโย  นิสสฺยปจฺจยตฺต  อวิชหนฺโตว  จตุวีสติยา 
ปจฺจเยสุ  อตฺตโน นิสฺสยปจฺจยตฺต ฺเจว   อนนฺตรสมนนฺตรปจฺฉา- 
ชาตาเสวนนตฺถิวิคตปจฺจเย   จ  ฉ  อปเนตฺวา  เสสาน  วเสน  
อปเรหิป  สตฺตรสหากาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ  อยมฺป 
อุกฺกฏปริจฺเฉโท  วตฺถุนสิฺสยาทีน  ปน  วเสเนตฺถ  เหตุ- 
ปจฺจยาทีน อภาโวป เวทิตพฺโพ ฯ  
        อุปนิสสฺยปจฺจเย  อารมฺมณูปนิสฺสโย  อารมฺมณาธิปติ- 
สทิโส ฯ  อนนฺตรูปนิสฺสโย อนนฺตรปูนิสฺสยตฺถ(๑)  อวิชหนฺโต  ว 
อนนฺตรสมนนฺตรกมฺมาเสวนนตฺถิวิคตาน  วเสน อปเรหิป  
ฉหากาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ  อริยมคฺคเจตนาเยเวตฺถ 
กมฺมปจฺจยต  ลภติ  น  เสสธมฺมา ฯ  ปกตูปนิสฺสโย  ปกตูป- 
นิสฺสโยว ฯ  ปุเรชาตปจฺจโย  อตฺตโน  ปุเรชาตปจฺจยตฺต  
อวิชหนฺโตว  อารมฺมณอารมฺมณาธิปตินิสฺสยูปนิสฺสยอินฺทฺริย- 
วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตาน  วเสน  อปเรหิป  อฏหากาเรหิ  อเนก- 
ปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ อยมฺป  อุกฺกฏนิทฺเทโสว  อารมฺมณ- 
ปุเรชาเต  ปเนตฺถ นิสฺสยอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตปจฺจยตา  น  ลพฺภติ ฯ 
อิโต  อุตฺตรมิฺป  ลพฺภมานาลพฺภมานมฺป(๒)  เวทิตพฺพ ฯ ปจฺฉาชาต- 
ปจฺจโย  อตฺตโน  ปจฺฉาชาตปจฺจยตฺถ  (๓)  อวิชหนฺโตว  วิปฺปยตฺุตอตฺถิ- 
# ๑. ม. อนนฺตรูปนิสฺสยปจฺจยตฺต ฯ  ๒. ม. อุตฺตริป 
# ลพฺภมานาลพฺภมาน ฯ  ๓. ม. ปจฺฉาชาตปจฺจยภาว ฯ  
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อวิคตาน  วเสน  อปเรหิป  ตีหากาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ 
อาเสวนปจฺจโย  อาเสวนปจฺจยตฺต   อวิชหนฺโตว   อนนฺตรสมนนฺต- 
รูปนิสฺสยนตฺถิวิคตาน   วเสน อปเรหิป ป ฺจหากาเรหิ อเนก- 
ปจฺจยภาว คจฺฉติ ฯ  
        กมฺมปจฺจโย  กมฺมปจฺจยตฺต  อวิชหนฺโตว  เอกกฺขณิโก  ตาว 
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากาหารสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตาน 
วเสน   อปเรหิป นวหากาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ  
นานากฺขณิโก  อุปนิสฺสยานนฺตรสมนนฺตรนตฺถิวิคตาน  วเสน  
อปเรหิป  ป ฺจหากาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ วิปากปจฺจโย 
วิปากปจฺจยตฺต  อวิชหนฺโตว  เหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺ- 
นิสฺสยกมฺมาหารินฺทฺริยชฌฺานมคฺคสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตาน 
วเสน  อปเรหิป  จุทฺทสหากาเรหิ อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ 
อาหารปจฺจเย (๑)กวฬีการาหาโร อาหารปจฺจยตฺถ(๑) อวิชหนฺโต  ว 
อตฺถิอวิคตาน  วเสน  อปเรหิป  ทฺวีหากาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว  
คจฺฉติ ฯ  เสสา ตโย  อาหารปจฺจยตฺต  อวิชหนฺตาว  ยถานุรูป  
อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมวิปากินฺทฺริยสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺต- 
อตฺถิอวิคตาน  วเสน  อปเรหิป  เอกาทสหากาเรหิ อเนกปจฺจย- 
ภาว คจฺฉนฺติ ฯ  
        อินฺทฺริยปจฺจเย  รูปโน  ป ฺจินฺทฺริยา  อินฺทฺริยปจฺจยตฺต  
# ๑. ม. กพฬกีาโร อาหาโร อาหารปจฺจยตฺต ฯ  
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อวิชหนฺตาว นิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตาน  วเสน อปเรหิป 
ป ฺจหากาเรหิ อเนกปจฺจยภาว คจฺฉนฺติ ฯ  รูปชีวิตินฺทฺริยมฺป 
อินฺทฺริยปจฺจยตฺต อวิชหนฺต ฺเว อตฺถิอวิคตาน วเสน  อปเรหิป 
ทฺวีหากาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ  อรูปโน  อินฺทฺริยานิป 
ยถานุรูป  อินฺทฺริยปจฺจยตฺต  อวิชหนฺตาเนว  เหตุอธิปติสหชาต- 
อ ฺม ฺนิสฺสยวิปากาหารชฺฌานมคฺคสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตอตฺถ-ิ 
อวิคตาน  วเสน อปเรหิป เตรสหากาเรหิ อเนกปจฺจยภาว 
คจฺฉนฺติ ฯ  ฌานปจฺจโย  ฌานปจฺจยตฺต  อวิชหนฺโตว  ยถานุรูป 
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยวิปากินฺทฺริยมคฺคสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตอตฺถิ- 
อวิคตาน วเสน  อปเรหิป  ทสหากาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว  
คจฺฉติ ฯ  มคฺคปจฺจโย  มคฺคปจฺจยตฺต  อวิชหนฺโตว  ยถานุรูป  
ฌานปจฺจเย  วุตฺตาน  ทสนฺน  เหตุอธิปตีน ฺจาติ  อิเมส วเสน 
อปเรหิป ทฺวาทสหากาเรหิ อเนกปจฺจยภาว คจฺฉติ ฯ  
        สมฺปยุตฺตปจฺจโย  สมฺปยุตฺตปจฺจยตฺต  อวิชหนฺโตว  ยถานุรูป 
เหตุอธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมวิปากาหารินฺทฺริยชฌฺานมคฺค- 
อตฺถิอวิคตาน วเสน  อปเรหิป  เตรสหากาเรหิ  อเนกปจฺจยภาว 
คจฺฉติ ฯ  วิปปฺยุตฺตปจฺจโย  วิปฺปยุตฺตปจฺจยตฺต   อวิชหนฺโต  ว 
อนนฺตรสมนนฺตราเสวนสมฺปยุตฺตนตฺถิวิคตสงฺขาเต   ฉ ปจฺจเย 
อปเนตฺวา  เสสาน  วเสน  ยถานุรูป  อปเรหิป  สตฺตรสหากาเรหิ  
อเนกปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ  ตตฺถ  รูปสฺส  เจว  อรูปสสฺ  จ  
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ปจฺจยวิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ  อตฺถิปจฺจโย  อตฺถิปจฺจยตฺต  อวิชหนฺโต  ว 
อนนฺตรสมนนฺตราเสวนนตฺถิวิคตสงฺขาเต ป ฺจ  ปจฺจเย  อปเนตฺวา 
เสสาน  วเสน  ยถานุรูป  อปเรหิป  อฏารสหากาเรหิ  อเนก- 
ปจฺจยภาว  คจฺฉติ ฯ  นตฺถปิจฺจยวิคตปจฺจยา  อนนฺตรปจฺจยสทิสา ฯ 
อวิคตปจฺจโย อตฺถิปจฺจยสทิโสเยวาติ  เอวเมตฺถ  เอกปจฺจยสฺส 
อเนกปจฺจยภาวโตป  วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ  
        ปจฺจยสภาคโตติ  เอเตสุ  หิ  จตุวีสติยา  ปจฺจเยสุ  อนนฺตร- 
สมนนฺตรูปนิสฺสยาเสวนนตฺถิวิคตา(๑)  สภาคา  ตถา  อารมฺมณ- 
อารมฺมณาธิปติอารมฺมณูปนิสฺสยาติ  อิมินา อุปาเยเนตฺถ 
ปจฺจยสภาคโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        ปจฺจยวิสภาคโตติ  ปุเรชาตปจฺจโย  ปเนตฺถ  ปจฺฉาชาต- 
ปจฺจเยน  วิสภาโค  ตถา  สมฺปยุตฺตปจฺจโย  วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน 
อตฺถิปจฺจโย นตฺถิปจฺจเยน วิคตปจฺจโย อวิคตปจฺจเยนาติ อิมินา 
อุปาเยเนตฺถ ปจฺจยวิสภาคโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        ยุคฬกโตติ  เอเตสุ  จ  อตฺถสรกิฺขตาย  สทฺทสริกฺขตาย 
กาลปฏิปกฺขตาย  เหตุผลตาย  อ ฺม ฺปฏิปกฺขตายาติ  อิเมหิ  
การเณหิ  ยุคฬกโต  วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ  อนนฺตรสมนนฺตรา  
หิ  อตฺถสรกิขฺตาย เอก ยุคฬก นาม นสิฺสยูปนิสฺสยา สทฺท- 
สริกฺขตาย  ปเุรชาตปจฺฉาชาตา  กาลปฏิปกฺขตาย  กมฺมปจฺจย- 
# ๑. ม. อนนฺตรสมนนฺตรอนนฺตรูปนิสฺสยอาเสวนนตฺถิวิคตา ฯ  
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วิปากปจฺจยา  เหตุผลตาย  สมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตา(๑)  อ ฺม ฺ- 
ปฏิปกฺขตาย  เอก  ยุคฬก  นาม ฯ  ตถา อตฺถินตฺถิปจฺจยา 
วิคตาวิคตปจฺจยา  จาติ  เอวเมตฺถ  ยุคฬกโตป  วิ ฺาตพฺโพ 
วินิจฺฉโย ฯ  ชนกาชนกโตติ  เอเตสุ  จ  อนนฺตรสมนนฺตรานนฺตรูป- 
นิสฺสยปกตูปนิสฺสยาเสวนปจฺจยา  นานากฺขณิโก  กมฺมปจฺจโย  
นตฺถิวิคตปจฺจยาติ  อิเม  ปจฺจยา  ชนกาเยว  น  อชนกา ฯ 
ปจฺฉาชาตปจฺจโย เกวล อุปตฺถมฺภโกเยว น ชนโก เสสา  ฯ 
ชนกา  จ  อชนกา  จ  อุปตฺถมฺภกา  จาติ  อตฺโถ ฯ  เอวเมตฺถ 
ชนกาชนกโตป  วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        สพฺพฏานิกาสพฺพฏานิกโตติ   เอเตสุ  จ  สหชาตนิสฺสย- 
อตฺถิอวิคตปจฺจยา สพฺพฏานิกา  นาม  สพฺเพส  สงฺขตาน  
รูปารูปธมฺมาน  านภูตา  การณภูตาติ อตฺโถ ฯ  เอเตหิ  
วินา  อุปฺปชชฺมาโน  เอกธมฺโมป  นตฺถีติ ฯ อารมฺมณอารมฺมณา- 
ธิปติอนนฺตรสมนนฺตรานนฺตรูปนิสฺสยปกตูปนิสฺสยาเสวน(๒)- 
สมฺปยุตฺตนตฺถิวิคตปจฺจยา  อสพฺพฏานิกา  นาม  น  สพฺเพส 
รูปารูปธมฺมาน  านภูตา  อรูปกฺขนฺธาน ฺเว ปน  านภูตา 
การณภูตาติ  อตฺโถ ฯ  อรปูธมฺมาเยว  หิ  เอเตหิ  อุปฺปชฺชนฺติ 
น  รูปธมฺมา ฯ  ปุเรชาตปจฺฉาชาตาป  อสพฺพฏานิกา  อรูป- 
รูปาน ฺเว  ยถากฺกเมน  ปจฺจยโต ฯ  (๓)  วุตฺตาวเสสาป  เอกจฺจาน 
# ๑. ม. สมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปจฺจยา ฯ 
# ๒. ม. ...ปกตูนิสฺสยาเสวน... ฯ  ๓. ม. ปจฺจยภาวโต ฯ  
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รูปารูปธมฺมาน  อุปฺปตฺติเหตุโต  น สพฺพฏานิกาติ เอวเมตฺถ 
สพฺพฏานิกาสพฺพฏานิกโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        รูป  รูปสฺสาติอาทิวิกปฺปโตติ  เอเตสุ  จ  จตุวีสติยา  ปจฺจเยสุ 
เอกปจฺจโยป เอกนฺเตน  รปูเมว  หุตฺวา  รูปสฺเสว  ปจฺจโย  นาม 
นตฺถิ  เอกนฺเตน  ปน  รูป  หุตฺวา  อรูปสฺเสว  ปจฺจโย  นาม  
อตฺถิ ฯ  กตโร  ปเนโสติ ฯ  ปุเรชาตปจฺจโย ฯ  ปุเรชาตปจฺจโย 
หิ  เอกนฺเตน  รูปเมว  หุตฺวา  อรูปสฺเสว ปจฺจโย โหติ ฯ 
เอกนฺเตน  รูปเมว  หุตฺวา  รูปารูปสฺเสว  ปจฺจโย  นามาติป  
นตฺถิ  เอกนฺเตน  ปน  อรปู หุตฺวา  อรปูสฺเสว  ปจฺจโย  นาม 
อตฺถิ ฯ  กตโร  ปเนโสติ ฯ อนนฺตรสมนนฺตราเสวนสมฺปยุตฺตนตฺถิ- 
วิคตวเสน  ฉพฺพิโธ  โหติ ฯ  โส  ห ิ สพฺโพป  เอกนฺเตน  อรูปเมว 
หุตฺวา  อรูปสฺเสว  ปจฺจโย  โหติ ฯ  เอกนฺเตน  อรูปเมว หุตฺวาป 
เอกนฺเตน รูปสฺเสว ปจฺจโย  นามาติป  อตฺถิ ฯ  กตโร  ปเนโสติ ฯ 
ปจฺฉาชาตปจฺจโย ฯ  โส  หิ เอกนฺเตน  อรูป  หุตฺวา  รูปสฺเสว 
ปจฺจโย  โหติ ฯ  เอกนฺเตน  ปน  อรูปธมฺโมว  หุตฺวา  รูปารูปาน 
ปจฺจโยป  อตฺถิ ฯ  กตโร  ปเนโสติ ฯ  เหตุกมฺมวิปากชฺฌาน- 
มคฺควเสน  ป ฺจวิโธ ฯ  โส  ห ิสพฺโพป เอกนฺเตน อรูปเมว 
หุตฺวา รูปธมฺมานมฺป อรูปธมฺมานมฺป ปจฺจโย  โหติ ฯ  เอกนฺเตน  
ปน  รูปารูปเมว  หุตฺวา  รปูสฺเสว  ปจฺจโย  นามาติป  นตฺถ ิ 
อรูปสฺเสว  ปน  โหติ ฯ  กตโร  ปเนโสติ ฯ  อารมฺมณปจฺจโย  เจว  
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อุปนิสฺสยปจฺจโย  จ ฯ  อิท ฺหิ  ทฺวย  เอกนฺเตน  รูปารูปเมว  
หุตฺวา  อรูปสฺเสว  ปจฺจโย โหติ ฯ  เอกนฺเตน  รูปารูปเมว  
หุตฺวา  ปน  รูปารูปสฺเสว  ปจฺจโย  นามาติป อตฺถิ ฯ กตโร  
ปเนโสติ ฯ  อธิปติสหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยาหารินฺทฺริยวิปฺปยุตฺต- 
อตฺถิอวิคตวเสน นววิโธ ฯ  โส  ห ิ สพฺโพป  เอกนฺเตน  รูปารปูเมว 
หุตฺวา  รูปารูปสฺเสว  ปจฺจโย  โหตีติ เอวเมตฺถ รูป 
รูปสฺสาติอาทิวิกปฺปโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ  
        ภวเภทโตติ  อิเมสุ  ปน  จตุวีสติยา  ปจฺจเยสุ  ป ฺจ- 
โวการภเว  ตาว  น  โกจิ  ปจฺจโย  น  ลพฺภติ  นาม ฯ  
จตุโวการภเว  ปน  ตโย  ปุเรชาตปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺตปจฺจเย 
อปเนตฺวา  เสสา  เอกวีสติเมว  ลพฺภนฺติ ฯ  เอกโวการภเว  สหชาต- 
อ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตวเสน  สตฺเตว  ลพฺภนฺติ ฯ  
พาหิเร ปน  อนินฺทฺริยพทฺธรูเป  สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสย- 
อตฺถิอวิคตวเสน  ป ฺเจว  ลพฺภนฺตีติ เอวเมตฺถ ภวเภทโตป 
วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ  
                ปจฺจยนิทฺเทสวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                        ปณฺณตฺติวารวณฺณนา  
        เอว  อนุโลมปฏานาทีสุ  ติกปฏานาทิวเสน  จตุวีสติ- 
สมนฺตปฏานสโมธาเน  ปฏานมหาปกรเณ  เย  ติกาทโย  นสิฺสาย 
นิทฺทิฏตฺตา เอต ติกปฏาน ทุกปฏาน ฯเปฯ  ทุกทฺทุก- 
ปฏานนฺติ  วุตฺต  เต  อนามสิตฺวา  เยส  ปจฺจยาน  วเสน 
เต  ติกาทโย  วิภตฺตา  เต  ปจฺจเยเอว  ตาว อิมินา มาติกา- 
นิกฺเขปปจฺจยวิภงฺคสงฺขาเตน  วาเรน  อุทฺเทสโต  จ  นิทฺเทสโต 
จ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เย  ติกาทโย  นิสสฺาย  นิทฺทิฏตฺตา 
เอต  ติกปฏาน  ทุกปฏาน  ฯเปฯ  ทกุทุกปฏานนฺติ วุตฺต 
เต ติกาทโย  อิเมส  ปจฺจยาน  วเสน  วิตฺถาเรตฺวา  ทสฺเสตุ 
เอเกก ติกทุก นิสฺสาย สตฺตหิ  มหาวาเรหิ  เทสนา  กตา ฯ  
เตส  อิมานิ  นามานิ  ปฏจฺิจวาโร  สหชาตวาโร ปจฺจยวาโร 
นิสฺสยวาโร สสฏวาโร สมฺปยุตฺตวาโร ป ฺหาวาโรติ ฯ  
        ตตฺถ  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมฺโมติ  เอว  ปฏิจฺจา- 
ภิธานวเสน วุตฺโต  ปฏิจฺจวาโร  นาม ฯ  กุสล  ธมมฺ  สหชาโต  
กุสโล  ธมโฺมติ  เอว  สหชาตาภิธานวเสน  วุตฺโต  สหชาตวาโร 
นาม ฯ  โส  ปุริเมน ปฏิจฺจวาเรน อตฺถโต  นินฺนานากรโณ ฯ 
ปฏิจฺจาภิธานวเสน  พุชฺฌนกาน  วเสน  ปน  ปโม  วุตฺโต  
สหชาตาภิธานวเสน  พุชฌฺนกาน  วเสน  ทุติโย ฯ  ทฺวีสุป  
เจเตสุ  รูปารปูธมฺมวเสน ปจฺจยา  เจว  ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมา  จ  
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เวทิตพฺพา ฯ  เต  จ  โข  สหชาตาว  น  ปุเรชาตปจฺฉาชาตา 
ลพฺภนฺติ ฯ  กุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล  ธมฺโมติ  เอว ปจฺจยา- 
ภิธานวเสน  วุตฺโต  ปจฺจยวาโร  นาม ฯ  โสป  ปรุิมวาร- 
ทฺวย  วิย  รูปารูปธมฺมวเสเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  ปจฺจโย  ปเนตฺถ 
ปุเรชาโตป  ลพฺภติ ฯ  อยมสฺส  ปุริมวารทฺวยโต  วิเสโส ฯ  
ตทนนฺตโร  กุสล  ธมฺม  นิสฺสาย  กุสโล ธมโฺมติ เอว 
นิสฺสยาภิธานวเสน  วุตฺโต  นิสฺสยวาโร  นาม ฯ  โส  ปุริเมน  
ปจฺจยวาเรน  อตฺถโต  นินนฺานากรโณ ฯ  ปจฺจยาภิธานวเสน  
พุชฺฌนกาน  วเสน  ปน  ปโม  วุตฺโต  นิสฺสยาภิธานวเสน 
พุชฺฌนกาน  วเสน  ทุติโย ฯ  ตโต  ปร  กุสล  ธมฺม  สสฏโ 
กุสโล  ธมโฺมติ  เอว  สสฏาภิธานวเสน  วุตฺโต  สสฏวาโร  
นาม ฯ กุสล ธมฺม สมฺปยตฺุโต  กุสโล  ธมฺโมติ  เอว  สมฺปยุตฺตา- 
ภิธานวเสน  วุตฺโต  สมฺปยุตฺตวาโร นาม ฯ  โส  ปุริเมน  
สสฏวาเรน  อตฺถโต  นนิฺนานากรโณ ฯ  สสฏาภิธานวเสน  
(๑)พุชฺฌนกาน  วเสน(๑)  ปโม  วุตฺโต  สมฺปยุตฺตาภิธานวเสน  
พุชฺฌนกาน  วเสน ทุติโย ฯ ทฺวีสุป  เจเตสุ  อรูปธมมฺวเสเนว 
ปจฺจยา  จ  ปจฺจยุปฺปนฺนา  จ  เวทิตพฺพา ฯ สตฺตมวาเร  ปน 
ยสฺมา  กสุโล  ธมฺโม  กุสลสฺส  ธมฺมสสฺ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติ-  
อาทินา  นเยน  เต  เต  ปเ ฺห  อุทฺธริตฺวา  ปุน  กุสลา  เหตู 
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธานนฺติอาทินา  นเยน  สพฺเพป  เต  ป ฺหา  
นิชฺชฏา  นิคฺคุมฺพา ว(๑)  กตฺวา วิภตฺตา  ตสฺมา  โส  วาโร  ป ฺหาน 
สาธุก  วิภตฺตตฺตา  ป ฺหาวาโรเตฺวว สงฺขฺย คโต ฯ รูปารูป- 
ธมฺมวเสเนว ปเนตฺถ ปจฺจยาป ปจฺจยุปฺปนฺนาป เวทิตพฺพา ฯ  
        ตตฺถ  โย  ตาว  เอส  สพฺพปโม  ปฏิจฺจวาโร  นาม 
โส  อุทฺเทสโตถ  นิทฺเทสโต  จ  ทุวิโธ  โหติ ฯ  ตตฺถ  อุทฺเทสวาโร 
ปโม  ปุจฺฉาวาโรติป วุจฺจติ ฯ ปณฺณตฺติวาโรติป  ตสฺเสว  
นาม ฯ  โส  หิ  กุสลาทโย  ปฏิจฺจ  กสุลาทีน เหตุปจฺจยาทิ- 
วเสน(๒)  อุทฺทิฏตฺตา  อุทฺเทสวาโร กุสลาทโย ปฏิจฺจ เหตุ- 
ปจฺจยาทิวเสน กุสลาทีน อุปฺปตฺติยา ปุจฺฉิตตฺตา ปุจฺฉาวาโร 
กุสลาทโย ปฏิจฺจ เหตุปจฺจยาทิวเสน กุสลาทีน อุปฺปตฺติยา 
ป ฺาปตตฺตา ปณฺณตฺติวาโรติป วุตฺโต ฯ  
        ตตฺถ  สยิา  กุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  กสุโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺเชยฺย 
เหตุปจฺจยาติ  ปริกปฺปปุจฺฉา ฯ  อย  ปเนตฺถ  อตฺโถโย กุสโล 
ธมฺโม อุปฺปชฺเชยฺย เหตุปจฺจยา  กึ  โส  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  
สิยาติ ฯ  อถวา กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ โย กุสโล  ธมโฺม 
อุปฺปชฺเชยฺย  โส  เหตุปจฺจยา  สิยาติ  อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ ตตฺถ 
ปฏีติ สทิสตฺเถ  วตฺตติ ฯ  สทิสปุคฺคโล  หิ  ปฏิปุคฺคโล  สทิสภาโค 
จ ปฏิภาโคติ วุจฺจติ ฯ อิจฺจาติ  คมนุสฺสุกฺกวจนเมต ฯ  อุภย  เอกโต  
# ๑. ม. จ ฯ  ๒. ม. โสตุปจฺจยาทีน วเสน ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 630 

        *เลมที่ 48  มหาปฏานปฺปกรณวณฺณนา หนา  630 
 
วตฺวา  (๑)  ปฏิจฺจาติ  ปฏิคนฺตฺวา สหุปฺปตฺติสงฺขาเตน สทิสภาเวน 
ปตฺวา เตน สทฺธึ เอกโต อุปฺปตฺติภาว อุปคนฺตฺวาติ วุตฺต 
โหติ ฯ  กุสโล  ธมฺโมติ  เอว  สหุปฺปตฺติภาเวน  กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ 
กุสโล ธมฺโม  อุปฺปชฺเชยฺย  เหตุปจฺจยาติ  ปุจฺฉติ ฯ  อถวา  
ปฏิจฺจาติ  ปจฺจย กตฺวา ฯ ต ปน  ปจฺจยกรณ  ปุเรชาเตป  
ปจฺจเย  ลพฺภติ  สหชาเตป ฯ  อิธ  สหชาต  อธิปฺเปต ฯ  สิยา  กุสล 
ธมฺม  ปฏิจฺจ  (๒)อกุสโล  ธมฺโมติ  อาทีสฺวป(๒)  เอเสว นโย ฯ 
ตตฺถ กิ ฺจาป สหชาตวเสน  กุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  อกุสโล 
ธมฺโม  นตฺถิ  อิมสฺมึ  ปน ปุจฺฉาวาเร ยมฺป  วิสฺสชชฺยิมาน 
อตฺถโต  ลพฺภติ  ยมฺป  น  ลพฺภติ  ต สพฺพ ปุจฺฉาวเสน 
อุทฺธฏ ฯ  ปรโต  ปน  วิสสฺชฺชเน  ย  น  ลพฺภติ  ต  ปหาย 
ย  ลพฺภติ  ตเทว  วิสฺสชชฺติ ฯ  
        เอวเมตฺถ  ปุจฺฉาน  อตฺถ ฺเจว  ปุจฺฉาคติ ฺจ  ตฺวา  
อิทานิ  คณนวเสน  ปุจฺฉาปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺถ  ห ิ
กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจาติ กุสลปท อาทึ กตฺวา  กุสลากุสลา- 
พฺยากตนฺตา  ติสฺโส  ปุจฺฉา  ปุน  ตเทวาทึ  กตฺวา  กสุลา- 
พฺยากตาทิวเสน  ทุกปฺปเภทนฺตา  ติสฺโส  ปุน ตเทวาทึ กตฺวา 
ติกนฺตา จ เอกา  เอว  กุสล  ธมฺม  ปฏจฺิจาติ  กุสลาทิกา 
สตฺต  ปุจฺฉา ฯ  ตถา  อกุสลาทิกา  ตถา อพฺยากตาทิกา  ตถา 
# ๑. ม. กตฺวา ฯ  ๒. ม. อกุสโลติอาทีสุป ฯ  
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กุสลาพฺยากตาทิกา ตถา อกุสลาพฺยากตาทิกา กุสลากุสลาทิกา  
กุสลากุสลาพฺยากตาทิกาติ  สพฺพาป  สตฺตนฺน  สตฺตกาน  
วเสน  กุสลตฺติก นิสฺสาย เหตุปจฺจเย เอกูนป ฺาส ปุจฺฉา ฯ  
        ตตฺถ  เอกมูเลกาวสานา  (๑)  นว  เอกมูลทุกาวสานา นว 
เอกมูลติกาวสานา  ติสฺโส  ทุกมูเลกาวสานา  นว  ทุกมูล- 
ทุกาวสานา  นว  ทุกมลูติกาวสานา  ติสฺโส  ติกมูเลกาวสานา  
ติสฺโส  ติกมลูทุกาวสานา  ติสฺโส  ติกมูลติกาวสานา  เอกาติ  
เอวเมตา  มูลาวสานวเสนาป(๒)  เวทิตพฺพา ฯ  ยถา  จ  เหตุปจฺจเย 
เอกูนป ฺาส  อารมฺมณปจฺจยาทีสุป ตเถวาติ สพฺเพสุป 
จตุวีสติยา ปจฺจเย 
                สหสฺสเมก ฺจ สต        ฉสตฺตติ ปุนาปรา  
                ปจฺุฉา สมฺปณฺฑิตา โหนฺติ  นยมฺหิ เอกมูลเก ฯ  
        ตโต  ปร  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยาติ  ทุมูลกนโย(๓) 
อารทฺโธ ฯ  ตตฺถ  เหตารมฺมณทุโก  ฯเปฯ  เหตาวิคตทุโกติ(๔) 
เหตุปจฺจเยน  สทฺธึ  เตวีสติ  ทุกา  โหนฺติ ฯ  เตสุ  เหตุปจฺจเย 
วิย  เหตารมฺมณทุเกป  เอกูนป ฺาส  ปุจฺฉา ตาสุ  ปาลิย  
เทฺวเยว  ทสฺสิตา ฯ  ยถา  จ  เหตารมฺมณทุเก  เอกูนป ฺาส  
ตถา  เหตาธิปติทุกาทีสุป ฯ  ตตฺถ  ปมปุจฺฉาวเสน  เหตาธิปติ- 
# ๑. ม. เอกมูลกาวสานา ฯ  ๒. ม. มูลวเสนาป ฯ 
# ๓. ม.ทุมลูกนโย ฯ  ๔. ม. เหตุอวิคตทุโกติ ฯ  
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ทุโก  เหตานนฺตรทุโก เหตุสมนนฺตรทุโกติ  ปฏิปาฏิยา  ตโย  
ทุเก  ทสฺเสตฺวา  ปริโยสาเน  เหตาวิคตทุโก(๑)  ทสสฺิโต เสส 
สงฺขิตฺต ฯ ปุจฺฉาปริจฺเฉโท ปเนตฺเถว เวทิตพฺโพ 
                สหสฺสเมก ฺจ สต        สตฺตวีสติเมว จ  
                ทุเกสุ เตวีสติยา        ปุจฺฉา โหนฺติ ทุมูลเก ฯ  
        ตโต  ปร  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติปจฺจยาติ 
ติมูลกนโย  อารทฺโธ ฯ  ตตฺถ  เหตารมฺมณทุเกน  สทฺธึ  อธิปติ- 
ปจฺจยาทีสุ  พาวีสติยา  ปจฺจเยสุ เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  พาวีสติ 
ติกา  โหนฺติ ฯ  เตสุ ปมปุจฺฉาวเสน ปมตฺติก ฺจ  ทุติยตฺติก ฺจ 
ทสฺเสตฺวา  ปริโยสาเน  ติโก  (๒)  ทสสฺิโต เสส สงฺขิตฺต ฯ ยถา 
ปน ทุเกสุ  เอว  ติเกสุป เอกเมกสฺมึ ติเก เอกูนป ฺาส 
กตฺวา สพฺเพสุป พาวีสติยา ติเกสุ 
                สหสฺสเมก ปุจฺฉาน        อฏสตฺตติเมว จ  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นยมฺหิ ติกมูลเก ฯ  
        ตโต  ปร  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติปจฺจยา 
อนนฺตรปจฺจยาติ  จตุมูลกนโย  อารทฺโธ ฯ  ตตฺถ  ปมตฺติเกน 
สทฺธึ  อนนฺตรปจฺจยาทีสุ  เอกวีสติยา ปจฺจเยสุ  เอกเมกสฺส 
โยชนาวเสน  เอกวีสติ  จตุกฺกา  โหนฺติ ฯ  เตสุ  เทฺว  จตุกฺเก  
ทสฺเสตฺวา  เสส  สงฺขิตฺต ฯ  อิธาป  เอกเมกสฺมึ  จตุกฺเก 
# ๑. ม. เหตุอวิคตทุโก ฯ  ๒. ม. ปริโยสานติโก ฯ  
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เอกูนป ฺาส กตฺวา สพฺเพสุป เอกวีสติยา จตุกฺเกสุ 
                สหสฺสเมก ปุจฺฉาน        เอกูนตฺตึส ปุนาปรา  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นยมฺหิ จตุมูลเก ฯ 
        ตโต  ปร  ป ฺจมูลก  อาทึ  กตฺวา  ยาว  สพฺพมูลกา  
เทสนา  กตา  ต  สพฺพ  (๑)  สงฺขิปตฺวา  เหฏา วุตฺต ฺจ อุปริ (๒) 
วตฺตพฺพ ฺจ เอกโต กตฺวา ปาลิย เอกมูลก  ทุมลูก  ติมูลก  
จตุมูลก  ป ฺจมูลก  สพฺพมูลก  อสมฺมยฺุหนฺเตน วิตฺถาเรตพฺพนฺติ  
นโย  ทสฺสิโต ฯ  ตตฺถ  เอกมูลกาทีสุ ย วตฺตพฺพ ต วุตฺตเมว ฯ 
ป ฺจมูลเก  ปน  ปมจตุกฺเกน  สทฺธ ึ สมนนฺตรปจฺจยาทีสุ 
สมวีสติยา  ปจฺจเยสุ เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  สมวีสติ  ป ฺจกา 
โหนฺติ ฯ  เตสุ  เอเกกสฺมึ(๓) เอกูนป ฺาส  กตฺวา 
                สตานิ นว ปุจฺฉาน        อสีติ ฺจ(๔)ปุนาปรา  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นยมฺหิ ป ฺจมูลเก ฯ  
        ฉมูลเก  ปมป ฺจเกน  สทฺธ ึ สหชาตปจฺจยาทีสุ  เอกูน- 
วีสติยา  ปจฺจเยสุ  เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  เอกูนวีสติ  ฉกฺกา 
โหนฺติ ฯ  เตสุ  เอกเมกสฺมึ  เอกูนป ฺาส กตฺวา 
                สตานิ นว ปุจฺฉาน        เอกตฺตึส ตโต  ปรา(๕)  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นยมฺหิ ฉกฺกมูลเก ฯ  
# ๑. ส.ี อุตฺตริ วตฺตพฺพ สพฺพ ฯ  ๒. สี. อุตฺตริ ฯ 
# ๓. ม. เอกเมกสฺมึ ฯ  ๔. ม. อสีติ จ ฯ 
# ๕. ม. เอกตึส ตโตปรา ฯ  
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        สตฺตมูลเก  ปมฉกฺเกน  สทฺธ ึ อ ฺม ฺปจฺจยาทีสุ  
อฏารสสุ  ปจฺจเยสุ เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  อฏารส  สตฺตกา 
โหนฺติ ฯ  เตสุ  เอกเมกสฺมึ  เอกูนป ฺาส กตฺวา 
                สตานิ อฏ ปุจฺฉาน        ทวฺาสีติ จ ตโตปรา  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นยมหฺิ สตฺตมูลเก ฯ  
        อฏมูลเก  ปมสตฺตเกน  สทฺธึ  นิสฺสยปจฺจยาทีสุ  สตฺตรสสุ 
ปจฺจเยสุ เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  สตฺตรส  อฏกา  โหนฺติ ฯ 
เตสุ เอกเมกสฺมึ เอกูนป ฺาส  กตฺวา 
                สตานิ อฏ ปุจฺฉาน        เตตฺตึสา จ ตโตปรา  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นยมฺหิ อฏมูลเก ฯ  
        นวมูลเก  ปมฏเกน  สทฺธ ึ อุปนิสฺสยาทีสุ(๑)  โสฬสสุ 
ปจฺจเยสุ  เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน โสฬส นวกา โหนฺติ ฯ 
เตสุ เอกเมกสฺมึ เอกูนป ฺาส กตฺวา  
                สตานิ สตฺต ปุจฺฉาน        จตุราสีติ ตโตปรา(๒)  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นยมฺหิ นวมูลเก ฯ  
        ทสมลูเก  ปมนวเกน  สทฺธ ึ ปุเรชาตปจฺจยาทีสุ  ปณฺณรสสุ 
ปจฺจเยสุ  เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  ปณฺณรส  ทสกา  โหนฺติ ฯ 
เตสุ  เอกเมกสฺมึ เอกูนป ฺาส  กตฺวา 
                สตานิ สตฺต ปุจฺฉาน        ป ฺจตฺตึส ตโตปรา  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นยมฺหิ ทสมลูเก ฯ  
# ๑. ม. อุปนสิฺสยปจฺจยาทีสุ ฯ  ๒. ม. ป ฺจตึส ตโตปรา ฯ  
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        เอกาทสมูลเก  ปมทสเกน  สทธฺึ  ปจฺฉาชาตปจฺจยาทีสุ  
จุทฺทสสุ  ปจฺจเยสุ  เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  จุทฺทส  เอกาทสกา 
โหนฺติ ฯ  เตสุ  เอกเมกสฺมึ  เอกูนป ฺาส กตฺวา 
                ฉ สตานิ จ ปุจฺฉาน        ฉฬาสีติ ตโต ปรา(๑)  
                นยมฺหิ ปุจฺฉา คณิตา        เอกาทสกมูลเก ฯ  
        ทฺวาทสมูลเก  ปเมกาทสเกน  สทฺธึ  อาเสวนปจฺจยาทีสุ 
เตรสสุ  ปจฺจเยสุ  เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  เตรส  ทฺวาทสกา 
โหนฺติ ฯ  เตสุ  เอกเมกสฺมึ  เอกูนป ฺาส กตฺวา 
                ฉ สตานิ จ ปุจฺฉาน        สตฺตตฺตึส ตโต ปรา(๒)  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นเย ทฺวาทสมูลเก ฯ  
        เตรสมูลเก  ปมทฺวาทสเกน  สทฺธ ึ กมฺมปจฺจยาทีสุ ทฺวาทสสุ 
ปจฺจเยสุ  เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  ทฺวาทส  เตรสกา  โหนฺติ ฯ 
เตสุ  เอกเมกสฺมึ  เอกูนป ฺาส กตฺวา 
                สตานิ ป ฺจ ปุจฺฉาน        อฏาสีติ ตโตปรา   
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นเย เตรสมูลเก ฯ  
# ๑. ม. สตฺตตึส ตโตปรา ฯ  ๒. ม. ปนาปรา ฯ  
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        จุทฺทสมูลเก  ปมเตรสเกน  สทฺธึ  วิปากปจฺจยาทีสุ 
เอกาทสสุ  ปจฺจเยสุ  เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  เอกาทส  จุทฺทสกา 
โหนฺติ ฯ  เตสุ  เอกเมกสฺมึ  เอกูนป ฺาส กตฺวา 
                สตานิ ป ฺจ ปุจฺฉาน        ตึส จาถ นวาปรา  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นเย จุทฺทสมูลเก ฯ  
        ปณฺณรสมูลเก  ปมจุทฺทสเกน  สทฺธึ  อินฺทฺรยิปจฺจยาทีสุ 
นวสุ  ปจฺจเยสุ  เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  นว  โสฬสกา 
โหนฺติ ฯ  เตสุ  เอกเมกสฺมึ  เอกูนป ฺาส กตฺวา 
                สตานิ จตฺตาริ ปุจฺฉาน        นวุติ จ ตโตปรา  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นเย ปณฺณรสมูลเก ฯ  
        โสฬสมูลเก  ปมปณฺณรสเกน  สทฺธ ึ อินฺทฺรยิปจฺจยาทีสุ 
นวสุ  ปจฺจเยสุ เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  นว  โสฬสกา 
โหนฺติ ฯ  เตสุ  เอกเมกสฺมึ  เอกูนป ฺาส  กตฺวา 
                (๑)สตานิ จตฺตาริ ตาฬีส        เอกา เจว ปุนาปรา (๑)  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นเย โสฬสมูลเก ฯ  
        สตฺตรสมูลเก  ปมโสฬสเกน  สทฺธึ  ฌานปจฺจยาทีสุ  อฏสุ 
ปจฺจเยสุ  เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  อฏ  สตฺตรสกา  โหนฺติ ฯ  
เตสุ  เอกเมกสฺมึ  เอกูนป ฺาส กตฺวา 
                สตานิ ตีณิ ปุจฺฉาน        นวุติ เทฺว ปุนาปรา  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นเย สตฺตรสมูลเก ฯ  
        อฏารสมูลเก  ปมสตฺตรสเกน  สทฺธึ  มคฺคปจฺจยาทีสุ  
สตฺตสุ  ปจฺจเยสุ  เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  สตฺต  อฏารสกา 
โหนฺติ ฯ  เตสุ  เอกเมกสฺมึ  เอกูนป ฺาส กตฺวา 



                สตานิ ตีณิ ปุจฺฉาน        เตจตฺตาฬีสเมว จ  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นเย อฏารสมูลเก ฯ  
# ๑. ม. สตานิ จตฺตาริ จตฺตา - ลีเสกา เจว ปุนาปรา ฯ  
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        เอกูนวีสติมูลเก  ปมฏารสเกน  สทฺธ ึ สมฺปยุตฺตปจฺจยาทีสุ  
ฉสุ  ปจฺจเยสุ เอกเมกสฺส โยชนาวเสน ฉ เอกูนวีสติกา 
โหนฺติ ฯ เตสุ เอกเมกสฺมึ เอกูนป ฺาส  
                เทวฺ สตา นวุติ เจว        จตสฺโส จ ปุนาปรา  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นเย เอกูนวีสเก ฯ (๑)  
        วีสติมูลเก  ปเมกูนวีสติเกน  สทฺธึ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยาทีสุ  
ป ฺจสุ  ปจฺจเยสุ เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  ป ฺจ วีสติกา 
โหนฺติ ฯ  เตสุ  เอกเมกสฺมึ  เอกูนป ฺาส  กตฺวา 
                เทวฺ สตา โหนฺติ ปุจฺฉาน        จตฺตาฬีสา จ ป ฺจ จ  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นเย วีสติมูลเก ฯ  
        เอกวีสติมูลเก  ปมวีสติเกน  สทฺธึ  อตฺถิปจฺจยาทีสุ  จตูสุ 
ปจฺจเยสุ เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  จตฺตาโร  เอกวีสติกา  โหนฺติ ฯ 
เตสุ  เอกเมกสฺมึ  เอกูนป ฺาส กตฺวา 
                สต ฉนวุติ ฺเจว(๒)        ปจฺุฉา โหนฺติ สมฺปณฺฑิตา  
                คณิตา ลกฺขณ ฺ ูหิ        เอกวีสติเก นเย ฯ  
        ทฺวาวีสติมูลเก  ปเมกวีสติเกน  สทฺธึ  นตฺถิปจฺจยาทีสุ  ตีสุ  
ปจฺจเยสุ เอกเมกสฺส  โยชนาวเสน  ตโย  ทฺวาวีสติกา  โหนฺติ ฯ  
เตสุ  เอกเมกสฺมึ  เอกูนป ฺาส กตฺวา 
                จตฺตาฬีสาธิก สต        สตฺต เจว ปุนาปรา  
                ปจฺุฉา คณนโต โหนฺติ        นเย ทฺวาวีสติมูลเก ฯ  
# ๑. ม. เอกูนวีสติเก ฯ  ๒. ม. สต ฉนวุติ เจว ฯ  
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        เตวีสติมูลเก  ปมทฺวาวีสติเกน  สทฺธึ  ทฺวีสุ  วิคตาวิคต- 
ปจฺจเยสุ  เอกเมกสฺส โยชนาวเสน เทฺว เตวีสติกา โหนฺติ ฯ 
เตสุ เอกเมกสฺมึ เอกูนป ฺาส กตฺวา 
                อฏนวุติเมวิธ        ปุจฺฉา คณนโต มตา  
                นยมฺหิ เตวีสติเม    เตวีสติกมูลเก ฯ  
        จตุวีสติมูลโก  ปน  สพฺพปจฺจยาน  สโมธานวเสน 
เวทิตพฺโพ  เตเนว  สพฺพมูลโกติ  วุตฺโต ฯ  ตตฺถ  เอกูนป ฺา- 
สเมว  ปุจฺฉา  โหนฺตีติ  สพฺพาเปตา เหตุปจฺจยปทเมว  คเหตฺวา 
เอกมูลกาทีน  สพฺพมูลกปริโยสานาน  วเสน  สตฺถารา (๑) เทวปริสาย 
อติวิตฺถารโต (๑) วิภตฺตา ปุจฺฉา อิธ สงฺเขเปน เทสิตา(๒) ฯ  
        ตาส  ปน  สพฺพาสมฺป  อย  คณนปณฺโฑ เอกมูลก- 
นยสฺมิ ฺหิ  เอกาทสสตานิ  ฉสตฺตติ  จ  ปุจฺฉา  อาคตา ฯ 
ตาสุ  (๒) เหตุปจฺจยนเย เตเนว มูลเกน เอกูนป ฺาส  กตฺวา 
อิมสฺมึ  เหตุปจฺจยมูลเก  คเหตพฺพา  เสสา  เสสปจฺจยมูลเกสุ 
ปกฺขิปตพฺพา ฯ ทุมลูเก  สตฺตวีสานิ  เอกาทสสตานิ  ติมูลเก  
สหสฺส  อฏสตฺตติ  จ  จตุมูลเก สหสฺส  เอกูนตฺตึส ฺจ  ป ฺจมูลเก 
อสีตาธิกานิ  นวสตานิ  ฉมูลเก  เอกตฺตึสานิ นวสตานิ  สตฺตมูลเก 
ทฺวาสีตานิ  อฏสตานิ  อฏมูลเก  เตตฺตึสานิ  อฏสตานิ 
นวมูลเก  จตุราสีตานิ  สตฺตสตานิ  ทสมูลเก  ป ฺจตฺตึสานิ 
# ๑. ม. เทวปริสติ วิตฺถารโต ฯ ๒. ม. ทสฺสติ ฯ  
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สตฺตสตานิ เอกาทสมูลเก ฉาสีตานิ  ฉสตานิ  ทฺวาทสมูลเก 
สตฺตตฺตึสานิ  ฉสตานิ  เตรสมูลเก  อฏาสีตานิ ป ฺจสตานิ 
จุทฺทสมูลเก  เอกูนจตฺตาฬีสานิ  ป ฺจสตานิ  ปณฺณรสมูลเก 
นวุตานิ จตฺตาริสตานิ  โสฬสมูลเกเอกจตฺตาฬีสานิ  จตฺตาริ 
สตานิ  สตฺตรสมูลเกเทฺวนวุตานิ ตีณิ  สตานิ  อฏารสมูลเก 
เตจตฺตาฬีสานิ  ตีณิ  สตานิ  เอกูนวีสติมูลเก จตุนวุตานิ 
เทฺวสตานิ  วีสติมูลเก  ป ฺจจตฺตาฬีสานิ  เทฺวสตานิ  เอกวีสติมูลเก 
ฉนวุติสต  ทฺวาวีสติมูลเก  สตฺตจตฺตาฬีสสต เตวีสติมูลเก 
อฏนวุติ สพฺพมูลเก เอกูนป ฺาสาติ เอว เหตุปท อาทึ 
กตฺวา วิภตฺเตสุ เอกมูลกาทีสุ 
                จุทฺทเสว สหสฺสานิ    ปุน สตฺต สตานิ จ  
                ปจฺุฉา เหตุปทสฺเสว    เอกมูลาทิเภทโตติ ฯ  
        เอว  เหตุปจฺจย  อาทึ  กตฺวา  เอกมูลกโต  ปฏาย  ยาว  
สพฺพมูลกนยา  ปุจฺฉาเภท  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อารมฺมณปจฺจย 
อาทึ  กตฺวา ทสฺเสตุ สิยา  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมฺโม 
อุปฺปชฺเชยฺย  อารมฺมณปจฺจยา เหตุปจฺจยาติอาทิมาห ฯ   ตตฺถ 
อารมฺมณปจฺจยา  เหตุปจฺจยาติ  เอตฺตาวตา  อารมฺมณปจฺจย  อาทึ  
กตฺวา  เหตุปจฺจยปริโยสาโน  เอกมูลกนโย  ทสฺสิโต ฯ  ตโต  ปร 
อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติปจฺจยาติ  ทุกมลูก  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  อิม 
ปมทุก ฺเจว อารมฺมณาวิคตทุก ฺจ  ทสฺเสตฺวา  เสส  สงฺขิตฺต ฯ   
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อารมฺมณปจฺจยา  เหตุปจฺจยาติ อย  โอสานทุโกป  น  ทสฺสิโต ฯ 
สเจ  ปน  กตฺถจิ  วาจนามคฺเค  สนฺทิสฺสติ เสฺวว  วาจนา- 
มคฺโค  คเหตพฺโพ ฯ  ตโต  ปร  อารมฺมณปจฺจยวเสน ติกมูลกาทโย 
อทสฺเสตฺวาว  อธิปติปจฺจย  อาทึ  กตฺวา  เอกกาทโย  ทสฺเสตุ 
อธิปติปจฺจยา  อนนฺตรปจฺจยา  สมนนฺตรปจฺจยา  สหชาตปจฺจยา  
อ ฺม ฺปจฺจยาติ  เอตฺตกเมว  วุตฺต  ต  เอกมูลกวเสน วา 
สพฺพมูลกวเสน วา เวทิตพฺพ ฯ  
        ตโต  ปร  อวิคตปจฺจย  อาทึ  กตฺวา  ทุมูลกเมว  ทสฺเสตุ  
อวิคตปจฺจยา  เหตุปจฺจยาติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  อวิคตเหตุทุโก 
อวิคตารมฺมณทุโก อวิคตาธิปติทุโกติ  ปฏิปาฏิยา  ตโย  ทุเก  
วตฺวา  ปริโยสาเน  จ  อวิคตวิคโตติ (๑)  เอโก  ทุโก  ทสฺสโิต ฯ  ตโต 
อวิคตปจฺจยวเสเนว  ติมูลก  ทสฺเสตุ  อวิคตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา 
อารมฺมณปจฺจยา  อวิคตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา อธิปติปจฺจยา 
อวิคตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  อนนฺตรปจฺจยาติ  เอว  ปฏิปาฏิยา 
ตโย  ติเก  วตฺวา  อวิคตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  วิคตปจฺจยาติ 
ปริโยสานตฺติโก  วุตฺโต ฯ  ตโต  อวิคตปจฺจยวเสเนว  จตุมูลก  
ทสฺเสตุ  อวิคตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติ- 
ปจฺจยา อวิคตปจฺจยา  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยา  อนนฺตร- 
ปจฺจยาติ  เทฺว  จตุกฺเก  วตฺวา  วิคตปจฺจยาติ  ปท อุทฺธริตฺวา 
# ๑. ม. อวิคตวิคตทุโก ฯ  
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ปต เสส สพฺพ สงฺขิตฺต ฯ ตสฺส สงฺขิตฺตภาว ทสฺเสตุ  
เอเกกสฺส  ปทสฺส  เอกมูลก  ทุมูลก  ติมูลก  จตุมลูก  (๑)  สพฺพมูลก 
อสมฺมุยฺหนฺเตน  วิตฺถาเรตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  ยถา  เหตุปจฺจย  
อาทึ กตฺวา เหตุอาทิปทวเสน  เอกมูลเก  เอกาทส  ปุจฺฉาสตานิ 
ฉสตฺตติ  จ  ปุจฺฉา  ฯเปฯ  สพฺพมูลเก  เอกูนป ฺาส  เอว 
อารมฺมณปจฺจยาทีสุป  เอกเมก  อาทึ  กตฺวา อารมฺมณาทิปทวเสน 
เอเกกสฺส  ปทสฺส  เอกมูลเก  เอกาทส  ปุจฺฉาสตานิ  ฉสตฺตติ  
จ  ปุจฺฉา  ฯเปฯ  สพฺพมูลเก  เอกูนป ฺาสนฺติ(๒)  เอเกกสฺส  ปทสฺส 
เอกมูลกาทิเภเท  สตฺตสตาธิกานิ  จุทฺทสปุจฺฉาสหสฺสานิ  โหนฺติ ฯ 
ตาส  สพฺเพสุป  จตุวีสติยา ปจฺจเยสุ อย คณนปริจฺเฉโท 
                ทวฺาป ฺาสสหสฺสานฏ        สตานิ ตีณิ สตสหสฺสานิ  
                กสุลตฺติกสฺส ปุจฺฉา        อนุโลมนยมฺห ิสุวิภตฺตา ฯ  
        ยถา  จ  กุสลตฺติกสฺส  เอว  เวทนาตฺติกาทีนมฺปติ  สพฺเพสุป 
พาวีสติยา ติเกสุ ฯ  
                เอกสฏ ิสหสฺสานิ        ฉ สตานิ สตฺตสตฺตติ  
                สตสหสฺสานิ ปุจฺฉาน        ติกเภเท ปเภทโต ฯ  
                สงฺขิตฺโต วาจนามคฺโค ฯ (๓)  
        ทุเกสุ  ปน  สิยา  เหตุ  ธมฺม  ปฏจฺิจ  เหตุ  ธมฺโม 
อุปฺปชฺเชยฺย เหตุปจฺจยาติ  เอว  เหตุ  ปฏิจฺจ  เหตุ  เหตุ  ปฏิจฺจ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอกูนป ฺาสาติ ฯ 
# ๓. ม. สงฺขิตฺตา วาจนามคฺเค ฯ  
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นเหตุ เหตุ ปฏิจฺจ เหตุ จ  นเหตุ  จ  นเหตุ  ปฏิจฺจ  นเหตุ  
นเหตุ  ปฏิจฺจ  เหตุ  นเหตุ  ปฏิจฺจ เหตุ  จ  นเหตุ  จ  เหตุ ฺจ  
นเหตุ ฺจ  ปฏิจฺจ  เหตุ  เหตุ ฺจ  นเหตุ ฺจ  ปฏิจฺจ นเหตุ  เหตุ ฺจ 
นเหตุ ฺจ  ปฏิจฺจ  เหตุ  จ  นเหตุ  จาติ  เอกเมกสฺมึ  ทุเก  
เหตุปจฺจยาทีสุ  เอกเมกสฺมึ  ปจฺจเย  นว  ปุจฺฉา  โหนฺติ ฯ  ตาสุ 
เหตุปจฺจย อาทึ กตฺวา  เอกมูลเก  ทฺวิสตานิ(๑)  โสฬส  จ  ปุจฺฉา 
โหนฺติ ฯ  ตาสุ  เหตุปจฺจยสฺเสว  อ ฺเน อสมฺมิสฺสา นว ปุจฺฉา 
คเหตพฺพา เสสา อตฺถวาเรน คหิตา ฯ (๒)  
        ตาส  ทกุมูลกาทีสุ  เตวีสติยา  วาเรสุ  เอเกก  นวก 
อปเนตฺวา  ยาว  สพฺพมูลกา  อย  คณนปริจฺเฉโท  ทุกมูลเก  
ตาว  เอกมูลเก  ทสฺสิเตสุ  ทฺวีสุ โสฬสาธิเกสุ  ปุจฺฉาสเตสุ  
นว  อปเนตฺวา  ทฺวิสตานิ  สตฺต  จ  ปุจฺฉา  โหนฺติ ตโต 
นว  อปเนตฺวา  ติมูลเก  อฏนวุติสต ฯ  เอว  ปรุิมปุริมโต  นว  
นว  อปเนตฺวา  จตุมูลเก  เอกูนนวุติสต  ป ฺจมูลเก  อสีติสต  
ฉมูลเก เอกสตฺตติสต สตฺตมูลเก  ทฺวาสฏ ิสต  อฏมูลเก 
เตป ฺาสสต  นวมูลเก  จตุจตฺตาฬีสสต ทสมูลเก  ป ฺจตฺตึสสต 
เอกาทสมูลเก  ฉพฺพีสสต  ทฺวาทสมูลเก  สตฺตรสาธิกสต เตรส- 
มูลเก  อฏาธิกสต  จุทฺทสมูลเก  นวนวุติ  ปณฺณรสมูลเก  นวุติ 
โสฬสมูลเก เอกาสีติ  สตฺตรสมูลเก  ทวฺาสตฺตติ  อฏารสมูลเก 
# ๑. ม. เทฺวสตานิ ฯ  ๒. ม. อฏ วาเรน คหิตา ฯ  
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เตสฏ ี  เอกูนวีสติมูลเก จตุป ฺาส  วีสติมูลเก  ป ฺจจตฺตาฬีส  
เอกวีสติมูลเก  ฉตฺตึส  พาวีสติมูลเก สตฺตวีส  เตวีสติมูลเก  อฏารส 
สพฺพมูลเก นวาติ ฯ ยถา ปเนตานิ เหตุปจฺจยวเสน  เอกมูลเก 
โสฬสาธิกานิ  เทฺวปุจฺฉาสตานิ  ฯเปฯ  สพฺพมูลเก  นว  เอว  
อารมฺมณปจฺจยาทีสุป  เอกเมก  อาทึ  กตฺวา  อารมฺมณาทิ- 
ปทวเสน  เอเกกสฺส  ปทสสฺ  เอกมูลเก  โสฬสาธิกานิ  เทฺวปุจฺฉา- 
สตานิ  ฯเปฯ  สพฺพมูลเก  นวาติ  เอเกกสฺส  ปทสฺส  เอกมูลกาทิ- 
เภเท  เทฺวปุจฺฉาสหสฺสานิ  สตฺตสตานิ  จ  ปุจฺฉา  โหนฺติ ฯ ตาส 
สพฺเพสุป จตุวีสติยา ปจฺจเยสุ อย คณนปริจฺเฉโท-น  
                จตุสฏ ิสหสฺสานิ        ปุน อฏสตานิ จ  
                ปจฺุฉา เหตุทุกสฺเสตา(๑)  อนุโลมนเย มตา ฯ  
        ยถา จ เหตุทุกสฺส เอว สเหตุกทุกาทีนมฺปติ สพฺพสฺมิมฺป 
ทุกสเต 
                สฏ ิสตสหสฺสานิ        จตฺตาริ จ ตโต ปร  
                อสีติ ฺจ สกสฺสานิ        ปุจฺฉา ทุกสเต วิทู ฯ  
        อย ตาว สุทฺธิเก ติกปฏาเน จ ทุกปฏาเน จ 
ปุจฺฉาน คณนปริจฺเฉโท ฯ  ย  ปน  ตโต  ปร  พาวีสติติเก 
คเหตฺวา  ทุกสเต  ปกฺขิปตฺวา  ทุกติกปฏาน นาม  เทสิต  
ตตฺถาป  สิยา  เหตุ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุ  กุสโล  ธมฺโม 
# ๑. ม. เหตุทุกสฺเสว ฯ  
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อุปฺปชฺเชยฺย  เหตุปจฺจยาติ  เอว  พาวีสติยา  ติเกสุ  เอเกก  ติก 
ทุกาน สเตน สเตน  สทฺธึ  โยเชตฺวา  ทสฺเสตพฺพาน  ปุจฺฉาน  
เหฏา  วุตฺตนเยน  สพฺเพส เอกมูลกาทีน วเสน คเณตฺวา (๑) 
ปริจฺเฉโท เวทิตพฺโพ ฯ  
        ยมฺป  ตโต  ปร  ทุกสต  คเหตฺวา  พาวีสติยา  ติเกสุ  
ปกฺขิปตฺวา ติกทุกปฏาน  นาม  เทสิต  ตตฺถาป  สิยา  กุสล  
เหตุ  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล เหตุธมฺโม  อุปฺปชฺเชยฺย  เหตุปจฺจยาติ  
เอว  ทุกสเต  เอเกก  ทุก  พาวีสติยา ติเกหิ  สทฺธ ึ โยเชตฺวา  
ทสฺเสตพฺพาน  ปุจฺฉาน  เหฏา  วุตฺตนเยน  สพฺเพส เอกมูลกาทีน 
วเสน คเณตฺวา  ปริจฺเฉโท เวทิตพฺโพ ฯ  
        ยมฺป  ตโต  ปร  ติเก  ติเกสุเยว  ปกฺขิปตฺวา  ติกติกปฏาน 
นาม  เทสิต ตตฺถาป  สิยา  กุสล  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺต 
ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  สุขาย เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  
อุปฺปชฺเชยฺย  เหตุปจฺจยาติ  เอว  พาวีสติยา ติเกสุ เอเกก  ติก  
เสเสหิ  เอกวีสติยา  ติเกหิ  สทฺธึ โยเชตฺวา ทสฺเสตพฺพาน 
ปุจฺฉาน เหฏา วุตฺตนเยน สพฺเพส เอกมูลกาทีน วเสน 
คเณตฺวา  ปริจฺเฉโท เวทิตพฺโพ ฯ  
        ยมฺป  ตโต  ปร  ทุเก  ทุเกสุเยว  ปกฺขิปตฺวา  ทุกทฺทุก- 
ปฏาน  นาม  เทสิต ตตฺถาป  สิยา  เหตุ  สเหตุก  ธมฺม  
# ๑. ม. คเหตฺวา ฯ  เอวมุปริป ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 645 

        *เลมที่ 48  ปณฺณตฺติวารวณฺณนา   หนา 645 
 
ปฏิจฺจ  เหตุ  สเหตุโก ธมฺโม อุปฺปชฺเชยฺย เหตุปจฺจยาติ  เอว  
ทุกสเต  เอเกก  ทุก  เสเสหิ  นวนวุติยา  ทุเกหิ  สทธฺึ โยเชตฺวา  
ทสฺเสตพฺพาน  ปุจฺฉาน  เหฏา  วุตฺตนเยน  สพฺเพส  เอกมูลกาทีน 
วเสน  คเณตฺวา   ปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ ฯ  ตถาคเตน  หิ  
สพฺพมฺเปต  ปเภท  ทสฺเสตฺวาว  เทวปริสาย  ธมฺโม  เทสิโต 
ธมฺมเสนาปติสฺส  ปน  เตน  อชชฺ  อิท ฺจิท ฺจ  เทสิตนฺติ  
สงฺขิปตฺวา  นยทสฺสนมตฺเตเนว  เทสนา  อกฺขาตา ฯ เถเรนาป 
สงฺขิปตฺวาว  วาจนามคฺโค  ปวตฺติโต  โส  เถเรน  ปวตฺติ- 
ตนเยเนว  สงฺคีติกาเล สงฺคห อาโรปโต ฯ  
        ต  ปนสสฺ  สงฺเขปนย  ทสฺเสตุ  ติก ฺจ  ปฏานวรนฺติ  อย  
คาถา  ปตา ฯ  ตสฺสตฺโถ  ติก ฺจ  ปฏานวรนฺติ  วร  ปวร 
ติกปฏาน ฺจ ฯ  ทุกุตฺตมนฺติ อุตฺตม  เสฏ  ทุกปฏาน ฺจ ฯ 
ทุกติก ฺเจวาติ  ทุกติกปฏาน ฺจ ฯ  ติกทุก ฺจาติ ติกทฺทุก- 
ปฏาน ฺจ ฯ ติกติก ฺเจวาติ ติกติกปฏาน ฺจ ฯ ทุกทฺทุก- 
 ฺจาติ ทุกทุกปฏาน ฺจ ฯ ฉ  อนุโลมมฺหิ  นยา  สุคมฺภีราติ 
เอเต  ติกปฏานาทโย  สุฏ ุ  คมฺภีรา  ฉ  นยา อนุโลมมฺหิ 
เวทิตพฺพาติ ฯ  ตตฺถ  เทฺว  อนุโลมานิ  ธมฺมานุโลม ฺจ ปจฺจยานุ- 
โลม ฺจ ฯ ตตฺถ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล ธมฺโมติ เอว 
อภิธมฺมมาติกาปเทหิ สงฺคหิตาน ธมฺมาน  อนุโลมเทสนาวเสน 
ปวตฺต  ธมฺมานุโลม  นาม ฯ  เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยาติ  เอว   
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จตุวีสติยา  ปจฺจยาน  อนุโลมเทสนาวเสน  ปวตฺต  ปจฺจยานุโลม 
นาม ฯ  
        ตตฺถ  เหฏา  อฏกถาย  ติก ฺจ  ปฏานวร  ฯเปฯ  
ฉ  อนุโลมมหฺิ  นยา  สุคมฺภีราติ  อย  คาถา  ธมฺมานุโลม  
สนฺธาย  วุตฺตา ฯ  อิธ  ปน  อย คาถา  ตสฺมึ  ธมฺมานุโลเม  
ปจฺจยานุโลม  สนฺธาย  วุตฺตา ฯ  ตสฺมา  ฉ  อนุโลมมฺหิ  นยา 
สุคมฺภีราติ  อฏกถาคาถาย  ธมฺมานุโลเม  ติกปฏานาทโย  ฉ 
นยา  สุคมฺภีราติ เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมสฺมึ  ปโนกาเส 
เหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยาติ  เอว  ปวตฺเต  ปจฺจยานุโลเม 
เอเต  ธมฺมานุโลเมเยว  ติกปฏานาทโย  ฉ  นยา  สุคมฺภีราติ 
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เตสุ อนุโลเม ติกปฏาเน กุสลตฺติก- 
มตฺตสฺเสว วเสน  อย  อิมสฺมึ  ปฏิจฺจวารสฺส ปณฺณตฺติวาเร 
สงฺขิปตฺวา ปุจฺฉาปเภโท ทสฺสิโต ฯ เสเสสุ  ปน  ติกทุทฺเกสุ  (๑) 
เสสปฏาเนสุ จ เอกาป ปุจฺฉา น ทสฺสิตา ฯ ตโต ปเรสุ 
ปน  สหชาตวาราทีสุ  กุสลตฺติกสฺสาป  วเสน  ปุจฺฉ  อนุทฺธริตฺวา 
ลพฺภมานกวเสน วิสฺสชฺชนเมว  ทสฺสิต  ฉ  อนโุลมมฺหิ  นยา 
สุคมฺภีราติ  วจนโต  ปน  อิมสฺมึ ปจฺจยานุโลเม  ฉป  เอเต 
ปฏานนยา  ปุจฺฉาน  วเสน  อุทฺธริตฺวา  ทสฺเสตพฺพา ฯ  ปฏาน 
วณฺณยนฺตาน ฺหิ อาจริยาน ภาโร เอโสติ ฯ  
# ๑. ม. ติเกสุ ฯ  
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        อิทานิ  ปจฺจนีย  โหติ  ต  ทสฺเสตุ  สิยา  กุสล  ธมฺม 
ปฏิจฺจ กุสโล  ธมฺโม  อุปปฺชฺเชยฺย  น  เหตุปจฺจยาติอาทิ  
อารทฺธ ฯ  ตตฺถ อนุโลมปุจฺฉาหิ สมปฺปมาโณว  ปุจฺฉา- 
ปริจฺเฉโท ฯ  เตเนเวตฺถ  ยถา อนุโลเม เหตุปจฺจโย วิตฺถาริโต  
เอว  ปจฺจนีเยป นเหตุปจฺจโย วิตฺถาเรตพฺโพติ วตฺวา ปุน 
ปริโยสาเน ยถา อนุโลเม เอเกกสฺส  ปทสฺส  เอกมูลก  ทุมูล 
ติมูล  จตุมูล(๑)  ยาว  เตวีสติมูลก เอว ปจฺจนีเยป  วิตฺถาเรตพฺพนฺติ  
วุตฺต ฯ  เตวีสติมูลกนฺติ  อิท ฺเจตฺถ ทุมูลกเยว สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ปริโยสาเน  ปน  สพฺพมูลก  จตุวีสติมูลกมฺป  โหติเยว ฯ ต 
สพฺพ สงฺขิตฺตเมวาติ ฯ  
        ติก ฺจ  ปฏานวร  ฯเปฯ  ฉ  ปจฺจนียมฺหิ  นยา  สุคมฺภีราติ 
เอตฺถาป เทฺว  ปจฺจนียานิ  ธมฺมปจฺจนีย ฺจ  ปจฺจยปจฺจนีย ฺจ ฯ 
ตตฺถ  กุสลา  ธมฺมาติ เอว  อภิธมฺมมาติกาปเทหิ  สงฺคหิตาน  
ธมฺมาน  น  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  น กุสโล  ธมฺโมติ  ปจฺจนียเทสนา- 
วเสน  ปวตฺต  ธมฺมปจฺจนีย  นาม ฯ  นเหตุปจฺจยา  นารมฺมณ- 
ปจฺจยาติ  เอว  จตุวีสติยา  ปจฺจยาน  ปจฺจนียเทสนาวเสน  ปวตฺต  
ปจฺจยปจฺจนีย  นาม ฯ  ตตฺถ  เหฏา  อฏกถาย  ติก ฺจ  
ปฏานวร  ฯเปฯ  ฉ  ปจฺจนียมฺหิ  นยา  สุคมฺภีราติ  อย  คาถา 
ธมฺมปจฺจนีย  สนฺธาย วุตฺตา อิธ ปน อย  คาถา  ธมฺมานุ- 
# ๑. ม. เอกมูลก ทุมูลก ติมูลก จตุมูลก ฯ  
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โลเมเยว  ปจฺจยปจฺจนีย  สนฺธาย  วุตฺตา ฯ ตสฺมา ฉ ปจฺจนียมฺหิ 
นยา  สุคมฺภีราติ  อฏกถาคาถาย  ธมฺมปจฺจนีเย  ติกปฏานาทโย 
ฉ  นยา  สุคมฺภีราติ  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมสฺมึ  ปโนกาเส 
นเหตุปจฺจยา  นารมฺมณปจฺจยาติ  เอว  ปวตฺเต  ปจฺจยปจฺจนีเย 
เอเต  ธมฺมานุโลเมเยว  ติกปฏานาทโย  ฉ นยา สคุมฺภีราติ 
เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        เตสุ  อนุโลมติกปฏาเนเยว  กุสลตฺติกมตฺตสฺส  วเสน  อย 
อิมสฺมึ  ปฏิจฺจวารสฺส  ปณฺณตฺติวาเร  สงฺขิปตฺวา  ปุจฺฉาปเภโท 
ทสฺสิโต  เสเสสุ  ปน ติกทุเกสุ  เสสปฏาเนสุ  จ  เอกาป 
ปุจฺฉา  น  ทสฺสิตา ฯ  ตโต  ปเรสุ  ปน  สหชาตวาราทีสุ 
กุสลตฺติกสฺสาป  วเสน  ปจฺุฉ  อนุทฺธริตฺวา  ลพฺภมานกวเสน 
วิสฺสชฺชนเมว  ทสฺสิต ฯ  ฉ  ปจฺจนียมฺหิ  นยา  สุคมฺภีราติ  วจนโต 
ปน  อิมสฺมึ ปจฺจยปจฺจนีเย  ฉ  เอเต  ปฏานนยา  ปุจฺฉา- 
วเสน  อุทฺธรตฺิวา  ทสฺเสตพฺพา ฯ  ปฏาน วณฺณยนฺตาน ฺหิ 
อาจริยาน ภาโร เอโสติ ฯ  
        อิทานิ  อนุโลมปจฺจนีย  โหติ  ต  ทสฺเสตุ  สิยา  กุสล  ธมฺม 
ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺเชยฺย  เหตุปจฺจยา  นารมฺมณปจฺจยาติ- 
อาทิ  อารทฺธ ฯ ตตฺถ  เหตุปจฺจยา  นารมฺมณปจฺจยา  ฯเปฯ  
เหตุปจฺจยา  นาวิคตปจฺจยาติ  เหตุปทสฺส  เสเสสุ  เตวีสติยา  
ปจฺจเยสุ  เอเกเกน สทฺธึ โยชนาวเสน เหตุปทาทิเก  เอกมูลเก  
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เตวีสติ  อนุโลมปจฺจนียานิ ฯ  เตสุ  เอเกกสฺมึ  เอกนูป ฺาส  กตฺวา 
สตฺตวีสาธิกานิ  เอกาทสปุจฺฉาสตานิ  โหนฺติ ฯ  ทุมลูเก  ปน  
เหตารมฺมณปทาน เสเสสุ พาวีสติยา  ปจฺจเยสุ  เอเกเกน  สทฺธ ึ 
โยชนาวเสน  พาวีสติ  อนุโลมปจฺจนียานีติ  เอว  อนุโลเม  วุตฺเตสุ  
สพฺเพสุ  เอกมูลกาทีสุ เอเกก ปท ปริหาเปตฺวา อวเสสาน 
วเสน  ปุจฺฉาคณนา  เวทิตพฺพา ฯ  เอกมูลกาทีสุ  เจตฺถ  ยา  
ปุจฺฉา  ปาลิย อาคตา  ยา จ น อาคตา ตา สพฺพา 
เหฏา วุตฺตนยานุสาเรน เวทิตพฺพา ฯ  
        ติก ฺจ  ปฏานวร  ฯเปฯ  ฉ  อนโุลมปจฺจนียมฺหิ  นยา 
สุคมฺภีราติ  เอตฺถ  ปน  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เทฺว  อนุโลม- 
ปจฺจนียานิ  ธมฺมานุโลมปจฺจนีย ฺจ ปจฺจยานุโลมปจฺจนีย ฺจ ฯ 
ตตฺถ  กุสโล  ธมฺโมติ  (๑)  เอว  อภิธมมฺมาติกาปเทหิ สงฺคหิตาน 
ธมฺมาน[๒]  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  น  กสุโล  ธมฺโมติ  อนุโลม- 
ปจฺจนียเทสนาวเสน  ปวตฺต  ธมฺมานุโลมปจฺจนีย  นาม ฯ 
เหตุปจฺจยา  นารมฺมณปจฺจยาติ  เอว  จตุวีสติยา  ปจฺจเยสุ  
ลพฺภมานปทาน  อนุโลมปจฺจนียเทสนาวเสน  ปวตฺต  ปจฺจยานุ- 
โลมปจฺจนีย  นาม ฯ  ตตฺถ  เหฏา  อฏกถาย  ติก ฺจ 
ปฏานวร  ฯเปฯ  ฉ  อนโุลมปจฺจนียมฺหิ  นยา  สคุมฺภีราติ  อย  
คาถา  ธมฺมานุโลมปจฺจนีย  สนฺธาย วุตฺตา  อิธ  ปน  อย  
# ๑. ม. กสุลา ธมฺมาติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นาติ ทิสฺสติ ฯ  
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คาถา  ธมฺมานุโลเมเยว  ปจฺจยานุโลมปจฺจนีย  สนฺธาย  วุตฺตา ฯ 
ตสฺมา  ฉ  อนุโลมปจฺจนียมฺหิ  นยา  สุคมฺภีราติ  อฏกถาคาถาย 
ธมฺมานุโลมปจฺจนีเย  ติกปฏานาทโย  ฉ  นยา  สคุมฺภีราติ 
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิมสฺมึ  ปโนกาเส  เหตุปจฺจยา  นารมฺมณ- 
ปจฺจยาติ  เอว  ปวตฺเต  ปจฺจยานุโลมปจฺจนีเย  เอเต  ธมฺมา 
นุโลเมเยว  ติกปฏานาทโย  ฉ  นยา  สุคมฺภีราติ เอวมตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ  
        เตสุ  อนุโลมติกปฏาเนเยว  กุสลตฺติกมตฺตสฺส  วเสน อย 
อิมสฺมึ ปฏิจฺจวารสฺส ปณฺณตฺติวาเร  สงฺขิปตฺวา  ปุจฺฉาปเภโท 
ทสฺสิโต  เสเสสุ  ปน  ติกทุเกสุ   เสสปฏาเนสุ  จ  เอกาป 
ปุจฺฉา  น  ทสฺสิตา ฯ  ตโต  ปเรสุ  ปน สหชาตวาราทีสุ  
กุสลตฺติกสฺสาป  วเสน  ปจฺุฉ  อนุทฺธริตฺวา ลพฺภมานกวเสน 
วิสฺสชฺชนเมว ทสฺสิต ฯ ฉ  อนุโลมปจฺจนียมฺหิ  นยา  สุคมฺภีราติ 
วจนโต ปน อิมสฺมึ ปจฺจยานุโลมปจฺจนีเย ฉป  เอเต  ปฏานนยา 
ปุจฺฉาวเสน  อุทฺธริตฺวา  ทสฺเสตพฺพา ฯ  ปฏาน  วณฺณยนฺตาน ฺหิ 
อาจริยาน ภาโร เอโสติ ฯ  
        อิทานิ  ปจฺจนียานุโลม  โหติ  ต  ทสฺเสตุ  สิยา  กุสล  
ธมฺม ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺเชยยฺ  นเหตุปจฺจยา 
อารมฺมณปจฺจยาติอาทิ  อารทฺธ ฯ ตตฺถ  อนุโลมปจฺจนียปุจฺฉาหิ 
สมปฺปมาโณเอว  ปุจฺฉาปริจฺเฉโท ฯ  เอกมูลกาทีสุ เจตฺถ  ยา  
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ปุจฺฉา  ปาลิย  อาคตา  ยา  จ  น  อาคตา  ตา  สพฺพา 
เหฏา  วุตฺตนยานุสาเรเนว เวทิตพฺพา ฯ  
        ติก ฺจ  ปฏานวร  ฯเปฯ  ฉ  ปจฺจนียานุโลมมฺหิ  นยา 
สุคมฺภีราติ  เอตฺถาป  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เทฺว  ปจฺจนียานุโลมานิ(๑) 
ธมฺมปจฺจนียานุโลม ฺจ ปจฺจยปจฺจนียานุโลม ฺจ ฯ  ตตฺถ  กุสโล 
ธมฺโมติ เอว  อภิธมฺมมาติกาปเทหิ สงฺคหิตาน  ธมฺมาน  นกุสล  
ธมฺม  ปฏิจฺจ  กุสโล  ธมฺโมติ  ปจฺจนียานุโลมเทสนาวเสน  ปวตฺต 
ธมฺมปจฺจนียานุโลม  นาม ฯ  นเหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยาติ  
เอว  จตุวีสติยา  ปจฺจเยสุ  ลพฺภมานปทาน  ปจฺจยปจฺจนียานุ- 
โลมเทสนาวเสน  ปวตฺต ปจฺจยปจฺจนียานุโลม  นาม ฯ  ตตฺถ 
เหฏา  อฏกถาย  ติก ฺจ  ปฏานวร  ฯเปฯ  ฉ  ปจฺจนียานุ- 
โลมมฺหิ  นยา  สุคมฺภีราติ  อย  คาถา  ธมฺมปจฺจนียานุโลม  
สนฺธาย วุตฺตา  อิธ  ปน  อย  คาถา  ธมมฺานุโลเมเยว 
ปจฺจยปจฺจนียานุโลม  สนฺธาย  วุตฺตา ฯ  ตสฺมา  ฉ  ปจฺจนียานุ- 
โลมมฺหิ  นยา  สุคมฺภีราติ  อฏกถาคาถาย  ธมฺมปจฺจนียานุโลเม 
ติกปฏานาทโย  ฉ  นยา  สุคมฺภีราติ  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
อิมสฺมึ  ปโนกาเส  นเหตุปจฺจยา  อารมฺมณปจฺจยาติ เอว ปวตฺเต 
ปจฺจยปจฺจนียานุโลเม เอเต ธมฺมานุโลเมเยว ติกปฏานาทโย 
ฉ นยา สุคมฺภีราติ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
# ๑. ม. ปจฺจยานุโลมานิ ฯ  
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        เตสุ  อนุโลมติกปฏาเนเยว  กุสลตฺติกมตฺตสฺสาป  วเสน 
อย  อิมสฺมึ ปฏิจฺจวารสฺส  ปณฺณตฺติวาเร  สงฺขิปตฺวา  ปุจฺฉา- 
ปเภโท  ทสสฺิโต  เสเสสุ  ปน ติกทุเกสุ  เสสปฏาเนสุ  จ  
เอกาป  ปุจฺฉา  น  ทสฺสิตา ฯ  ตโต  ปเรสุ  ปน  สหชาต- 
วาราทีสุ  กุสลตฺติกสฺสาป  วเสน  ปุจฺฉ  อนุทฺธริตฺวา  ลพฺภมานก- 
วเสน วิสฺสชฺชนเมว  ทสสฺิต ฯ  ฉ  ปจฺจนียานุโลมมฺหิ  นยา 
สุคมฺภีราติ  วจนโต  ปน อิมสฺมึ  ปจฺจยปจฺจนียานุโลเม  ฉป 
เอเต  ปฏานนยา  ปุจฺฉาวเสน  อุทฺธรตฺิวา ทสฺเสตพฺพา ฯ 
ปฏาน วณฺณยนฺตาน ฺหิ อาจริยาน ภาโร เอโสติ ฯ  
                ปจฺุฉาวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปฏิจฺจวารสฺสอตฺถวณฺณนา 
        อิทานิ  ยา  เอตา  ปณฺณตฺติวาเร  กุสลตฺติก  นสิฺสาย 
เหตุปจฺจยาทิวเสน เอกูนป ฺาส  อาทึ  กตฺวา  นยมตฺต  
ทสฺเสนฺเตน  อปฺปริมาณา  ปุจฺฉา  ทสฺสิตา  ตตฺถ  กุสลากุสลาทีน 
สหุปฺปตฺติยา  อภาวโต  ยา  ปุจฺฉา  กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ  อกุสโล 
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยาติ  เอว  วิสฺสชฺชน  น  ลภนฺติ 
ตา  ปหาย  ยา  วิสฺสชฺชน  ลภนฺติ  ตาเยว  วิสฺสชฺเชตุ  อย  
กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยาติ- 
อาทินา  นเยน  ปฏิจฺจวารสฺส  นิทฺเทสวาโร อารทฺโธ ฯ   
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        ตตฺถ  สยิา สเจ  อิมา  เหตุปจฺจยาทิวเสน  เอกูนป ฺาส  
ปุจฺฉา  สพฺพโส  วิสฺสชฺชน  น  ลภนฺติ  อถ  กสฺมา  ทสฺสิตา ฯ 
นนุ ยา ลภนติฺ ตาเยว ทสฺเสตพฺพาติ ฯ อาม  ทสฺเสตพฺพา 
สิยุ  ตถา  ทสฺสิยมานา  ปน  สพฺเพสุ  ติกทุกปฏานาทีสุ  
เอเกกสฺมึ  ติเก  ทุเก  ทุกติเก  ติกทุเก  ติกติเก  ทุกททฺุเก(๑) 
จ  สงฺเขป  อกตฺวา ทสฺเสตพฺพาเยว  ภเวยฺยุ ฯ  กสฺมา 
ยสฺมา  ยา  กสุลตฺติเก  ลพฺภนฺติ  (๒)  น  ตาเยว เวทนาตฺติกาทีสุ ฯ 
ธมฺมานุโลมปจฺจนีเย จ ติกปฏาเน วิตกฺกตฺติกปติตฺติกาน 
วิสฺสชฺชเน  สพฺพาเปตา  วิสฺสชฺชน  ลภนฺติ  ตสฺมา อุกฺกฏ- 
ปริจฺเฉเทน เอเกกสฺมึ ติเก  ยตฺตกาหิ  ปจฺุฉาหิ  ภวิตพฺพ  สพฺพา 
กุสลตฺติเก ทสฺสิตา ฯ เอว ทสฺสิตาสุ หิ  ยา  ตตฺถ  วิสฺสชฺชน 
น  ลภนฺติ  ตา  ปหาย  ยา  ลภนฺติ  ตา  วุจฺจมานา  สกฺกา 
สุเขน  วิชานิตุนฺติ  สุเขน  วิชานนตฺถ  สพฺพาป  กุสลตฺติเก 
ทสฺสิตา ฯ ยา ปเนตฺถ  วิสสฺชฺชน  น  ลภนฺติ  ตา  ปหาย 
ยา  ลภนฺติ  ตาเยว  วิสฺสชฺชิตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        ตตฺถ  กสุล  ธมฺม  ปฏิจฺจาติ  จตุภูมิกกุสลธมฺเมสุ 
เวทนากฺขนฺธาทิเภท เอก ธมฺม  ปฏิจฺจ  ปฏิคนฺตฺวา  สหุปฺปตฺติ- 
สงฺขาเตน สทิสภาเวน ปตฺวา เตน สทฺธึ เอกโต อุปปฺตฺติภาว  (๓) 
# ๑. ม. ติเก ทุเก ทุกติเก ติกทุเก ติกติเก ทุกทุเก ฯ 
# ๑. ส.ี ม. ปวตฺติภาว ฯ  ๒. ม. ลภนฺติ ฯ   
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อุปคนฺตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  กสุโล  ธมฺโมติ จตุภูมิกกุสลธมฺเมสุเยว 
ส ฺากฺขนฺธาทิเภโท  เอโก  ธมโฺม ฯ  อุปฺปชฺชตีติ  อุปฺปาทโต 
ยาว  นิโรธคมนา  อุทฺธ  ปชฺชติ  นิพฺพตฺตตีติป  อตฺโถ ฯ  อตฺตาน 
ลภติ  อุปฺปาทาทโย ตโยป ขเณ ปาปุณาตีติ วุตฺต โหติ ฯ 
เหตุปจฺจยาติ กุสลเหตุนา เหตุปจฺจยภาว สาเธนฺเตน ฯ  
        เอว  อุปปฺชฺเชยฺยาติ  ปุจฺฉาย  อุปฺปชฺชตีติ  วิสสฺชฺชน วตฺวา 
อิทานิ ย  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  โย  ธมฺโม  อุปปฺชฺชติ  ต  ธมฺม 
ขนฺธวเสน  ทสฺเสตุ  กุสล เอก  ขนฺธนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เอกนฺติ  
เวทนาทีสุ  จตูสุ  ยงฺกิ ฺจิ เอก ขนฺธ(๑) ฯ ตโย  ขนฺธาติ  โย  โย 
ปจฺจยภาเวน  คหิโต  ต  ต  เปตฺวา  อวเสสา  ตโย  ขนฺธา ฯ 
ตโย  ขนฺเธติ  เวทนาทีสุ  โย  เอโก  ขนฺโธ  อุปฺปชชฺตีติ  คหิโต  
ต  เปตฺวา  เสเส  ตโย ฯ  เทฺว  ขนฺเธติ  เวทนาส ฺาทุกาทีสุ 
ฉสุ  ทุเกสุ  เย เกจิ  เทฺว  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ ฯ  เทฺว  ขนธฺาติ  เย 
เย ปจฺจยภาเวน คหิตา เต เต เปตฺวา  อวเสสา  เทฺว  
ขนฺธา  กุสลเหตุนา  เหตุปจฺจยภาว  สาเธนฺเตน  อุปฺปชฺชนฺตีติ 
อตฺโถ ฯ  
        ยสฺมา  ปน  เอโก  ขนฺโธ  เอกสฺเสว  ทฺวินฺนเยว  วา  เทฺว 
วา  ปน  เอกสฺเสว  ปจฺจยา  นาม  นตฺถ ิ ตสฺมา  เอก  ขนฺธ 
ปฏิจฺจ  เอโก ขนฺโธ เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  เทฺว  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  เอโก  ขนฺโธติ  น  วุตฺต ฯ กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  
อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺตีติอาทีสุป  วุตฺตนเยเนว อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ  จิตฺตสมุฏาน  รูปนฺติ  อิท  ปฏิจฺจตฺถสฺส สห- 
ชาตตฺถตฺตา ย กุสเลน สหชาต ฺเจว  เหตุปจฺจย ฺจ  ลภติ 
ต  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  ปรโตป เอวรูเปสุ าเนสุ อยเมว นโย ฯ  
        วิปากาพฺยากต  กิริยาพฺยากตนฺติ  เอตฺถ เหตุปจฺจยา- 
ภาวโต อเหตุก รูเปน สทธฺึ อนุปฺปตฺติโต  อรูปวิปาก ฺจ  น  
คเหตพฺพนฺติ ฯ ปฏิสนฺธิกขฺเณติ กฏตฺตารูปสงฺขาตสฺส อพฺยากตสฺส 
อพฺยากต  ปฏิจฺจ อุปฺปตฺติทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ วิปากาพฺยากตนฺติ 
ตสฺมึ ขเณ  วิชฺชมานาพฺยากตวเสน  วุตฺต ฯ  (๑)  ขนเฺธ  ปฏิจฺจ 
วตฺถุนฺติ  อิท  กฏตฺตารูปคฺคหเณน  วตฺถุมฺหิ  คหิเตป ขนฺเธ 
ปฏิจฺจ วตฺถุโน อุปฺปตฺติทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ วตฺถุ ปฏจฺิจ ขนฺธาติ 
วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธาน อุปฺปตฺติทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ (๑)  
        เอก  มหาภูตนฺติอาทิ  รูปาพฺยากต  ปฏิจฺจ รูปาพฺยากตสฺส 
อุปฺปตฺติทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ  เอก  ขนฺธนฺติอาทีสุ  วุตฺตนเยเนว  
ปเนตฺถ  อตฺถโยชนา  เวทิตพฺพา ฯ เอว รูปาพฺยากตนฺติ  ภูเต  
ปฏิจฺจ  ภูตาน  อุปฺปตฺตึ  วตฺวา  อิทานิ  ภูเต  ปฏิจฺจ อุปาทา- 
รูปาน  อุปฺปตฺตึ  ทสฺเสตุ  มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏานนฺติอาทิ 
# ๑. ม. ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธาติ อิท 
# กฏตฺตารูปคฺคหเณน วตฺถุมฺหิ คหิเตป วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธาน 
# อุปฺปตฺติทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ  
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วุตฺต ฯ เอว  สนฺเต  อุปาทารูปนฺติ  เอตฺตกเมว  วตฺตพฺพ  อิตรทฺวย  
กสฺมา  วุตฺตนฺติ มหาภูเต   ปฏิจฺจ  อุปฺปตฺติทสฺสนตฺถ ฯ  ย ฺหิ  
เหฏา จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูป กฏตฺตา จ รูปนฺติ ทสสฺิต 
ต น เกวล ขนฺเธเยว ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ มหาภูเตป 
ปน ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชตีติ  ทสฺสนตฺถ  อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
ตตฺถ จิตฺตสมุฏาน ปวตฺเตเยว กฏตฺตารูป ปฏิสนฺธยิมฺป ฯ 
อุปาทารูปนฺติ ตสฺเสว อุภยสฺส วิเสสน ฯ  
        กุสเล  ขนฺเธ  จ  มหาภูเต  จ  ปฏจฺิจาติ  เอตฺถ  จิตฺต- 
สมุฏานาว  มหาภูตา  คหิตา ฯ  จิตฺตสมุฏาน  รปูนฺติ เอตฺถ 
ปน ภูตรูปมฺป อุปาทารูปมฺป คหิต ฯ เอก มหาภูต  ปฏิจฺจ 
ตโย  มหาภูตาติอาทินา  นเยน  หิ  ภูตรปูมฺป  ขนฺเธ  จ มหาภูเต 
จ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ ฯ  มหาภูเต  ปฏิจฺจ อุปาทารูปนฺติ วุตฺตนเยน 
อุปาทารูปมฺป ฯ อกุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจาติ  ป ฺหาวิสฺสชฺชเนสุป  
เอเสว  นโย ฯ  เอว  เหตุปจฺจเย นเวว(๑)  ปุจฺฉา  วิสฺสชฺชิตา ฯ  
เอตาเยว  หิ  เอตฺถ  ลพฺภนฺติ  เสสา  จตฺตาฬีส  (๒) โมฆปุจฺฉาติ 
น  วิสฺสชชฺิตา ฯ  อิมินา  นเยน  (๓)  อารมฺมณปจฺจยาทีสุป ปุจฺฉา- 
วิสฺสชฺชนาน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  ปน  วิจาเรตพฺพ- 
ยุตฺตเมว วิจารยิสฺสามิ ฯ (๔)  
        อารมฺมณปจฺจเย  ตาว  รูปสฺส  อารมฺมณปจฺจยวเสน 
# ๑. ม. นว ฯ  ๒. ม. จตฺตาลีส ฯ  ๓. ม. อุปาเยน ฯ 
# ๔. ม. วิจารยิสฺสาม ฯ  
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อนุปฺปตฺติโต  ตาสุ  นวสุ  รูปมิสฺสกา  ปหาย  ติสฺโสว  ปุจฺฉา 
วิสฺสชฺชิตา ฯ  เตเนว  การเณน  วตฺถุ  ปฏิจฺจ  ขนฺธาติ 
วตฺวา  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  วตฺถติู  น  วุตฺต ฯ  น หิ ต อารมฺมณ- 
ปจฺจเยน อุปฺปชฺชติ ฯ  
        อธิปติปจฺจเย  วิปากาพฺยากตนฺติ  โลกุตฺตรเมว  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ  เตเนเวตฺถ ปฏิสนธฺิกฺขเณติ น คหิต ฯ เสส เหตุ- 
ปจฺจยสทิสเมว ฯ  
        อนนฺตรสมนนฺตเรสุป  รูป  น  ลพฺภตีติ  อารมฺมณปจฺจเย 
วิย  ติสฺโสว ปุจฺฉา ฯ  
        สหชาตปจฺจเย  ปฏิสนฺธิกฺขเณติ  ป ฺจโวกาเร  ปฏิสนฺธ-ิ 
วเสน  วุตฺต ฯ  เหฏา  ปน  ปจฺจยวิภงฺเค  โอกฺกนฺติกฺขเณติ  
อาคต ฯ ตมฺป อิมินา สทฺธึ อตฺถโต เอก  พฺย ฺชนมตฺตเมว 
เหตฺถ นานนฺติ ฯ อปจ ติณฺณ  สนฺนิปาตา คพฺภสฺส  อวกฺกนฺติ 
โหตีติ  (๑)  วจนโต  โอกกฺนฺตีติ  ป ฺจโวการปฏิสนฺธิยาเวต  นาม ฯ 
ปฏิสนฺธีติ สพฺพภวสาธารณ  อิธ  ปน  กฏตฺตา  จ  รูปนฺติ- 
อาทิวจนโต  ป ฺจโวการปฏิสนฺธิเยว  อธิปฺเปตา ฯ  สา  ห ิ
รูปสฺสาป  ปจฺจยภาว ฺเจว  ปจฺจยุปฺปนฺนภาว ฺจ 
สงฺคณฺหาติ  ตสฺมา  ปริปณฺุณวิสฺสชฺชนา  โหตีติ  คหิตา ฯ 
พาหิร เอก มหาภูตนฺติ อนินฺทฺริยพทฺเธสุ ปวีปาสาณาทีสุ 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๕๒/๔๘๗ ฯ  
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มหาภูต สนฺธาย วุตฺต ฯ ปจฺจยวิภงฺควารสฺมิ ฺหิ จตฺตาโร 
มหาภูตาติ อชฺฌตฺติก ฺจ  พาหิร ฺจ  เอกโต  กตฺวา  คหิต ฯ 
สงฺเขปเทสนา  หิ  สา ฯ  อยมฺปน  วิตฺถารเทสนา  ตสฺมา  สพฺพ 
วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  พาหิร เอก   มหาภูตนฺติอาทิมาห ฯ 
อส ฺสตฺตาน   เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจาติ ทฺวิสนฺตติสมุฏาน- 
ภูตวเสน  วุตฺต ฯ  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  กฏตฺตารูปนฺติ  อิทมฺปน 
กมฺมสมุฏานวเสน วุตฺต ฯ อุปาทารูปนฺติ อิท (๑) อุตุสมุฏาน- 
วเสเนว ฯ  
        อ ฺม ฺปจฺจเย  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  วตฺถ ุ วตฺถุ  ปฏิจฺจ  
ขนฺธาติ จตุนฺนมฺป ขนฺธาน เอกโต วตฺถุนา อ ฺม ฺปจฺจยต 
ทสฺเสตุ วุตฺต ฯ  
        นิสฺสยปจฺจเย  ยสฺมา  ปฏิจฺจตฺโถ  นาม  สหชาตตฺโถ  ตสมฺา 
ยา  เหฏา  ปจฺจยวิภงฺควาเร  จกฺขฺวายตนาทีน  นิสฺสยปจฺจยตา 
ทสฺสิตา  สา  น  คหิตา ฯ  จกฺขฺวายตนาทีนิ  หิ  ปุเรชาตานิ 
ปจฺจยา  โหนฺติ  อิธ  ปน  สหชาตเมว  ลพฺภติ ฯ 
เตเนว วุตฺต นิสฺสยปจฺจโย สหชาตปจฺจยสทิโสติ ฯ  
        อุปนิสสฺยปจฺจเย  รูปสฺส  อุปนิสสฺยปจฺจยาภาวา  ตีเณว 
วิสฺสชฺชนานิ ลพฺภนฺติ  เตน  วุตฺต  อารมฺมณปจฺจยสทิสนฺติ ฯ  
ตตฺถ  กิ ฺจาป  น  สพฺเพ กุสลากุสลาพฺยากตา  อารมฺมณูป- 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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นิสฺสย  ลภนฺติ  เย  ปน  ลภนฺติ  เตส  วเสเนต วุตฺตนฺติ 
เวทิตพฺพ ฯ  
        ปุเรชาตปจฺจเย  วตฺถุ  ปุเรชาตปจฺจยาติ  วตฺถุ  ปฏิจฺจ 
วตฺถุนา  ปุเรชาตปจฺจยต  สาเธนฺเตน  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
วิปากาพฺยากต เอก ขนฺธนฺติ เอตฺถ  ย  วิปากาพฺยากตสฺส 
วตฺถุ  โอกกฺนฺติกฺขเณ  สหชาตปจฺจโย  โหติ  ต ปุเรชาตปจฺจย- 
ภาชนิยตฺตา  อิธ  น  คเหตพฺพ ฯ เยป กสุลาทโย อารุปฺเป 
ปุเรชาตปจฺจย น  ลภนฺติ  เตป  ปุเรชาตปจฺจยภาชนิยโตเยว 
อิธ  น  คเหตพฺพา ฯ  อารมฺมณ  ปน  นยิมโต  ปุเรชาตปจฺจยภาว  
น  ลภติ ฯ  รปูายตนาทีนิ  หิ  จกฺขุวิ ฺาณาทีนเยว ปุเรชาต- 
ปจฺจยต  สาเธนฺติ  มโนวิ ฺาณธาตุยา  อตีตานาคตานิป 
อารมฺมณานิ  (๑)  โหนฺติเยว ฯ  ตสฺมา  อิธ  น  คหิตา ฯ  (๒)  ขนฺธวเสน 
หิ  อย  เทสนา  น  วิ ฺาณธาตุวเสน ฯ  วิปากาพฺยากต  เอก  
ขนฺธนฺติ  เทสนาย  จ  สพฺพาป  วิ ฺาณธาตุโย คหิตา น 
จกฺขุวิ ฺาณธาตุอาทโย  เอวาติ ฯ  
        ปจฺฉาชาโต  กุสลากสุลาน  ปจฺจโย  น  โหติ  อพฺยาก- 
ตสฺสาป  อุปตฺถมฺภโกว  น  ชนโก  ตสฺมา  อุปฺปชชฺติ  ปจฺฉาชาต- 
ปจฺจยาติ  เอว  วตฺตพฺโพ  เอกธมฺโมป  นตฺถีติ ปจฺฉาชาตปจฺจย- 
วเสน วิสฺสชฺชน  น กต ฯ  
# ๑. ม. อารมฺมณ ฯ  ๒. ม. น คหิต ฯ  
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        อาเสวนปจฺจเย  กาม  สพฺพา  กริิยา  อาเสวนปจฺจย  น  
ลภนฺติ  ลพฺภมานวเสน  ปน  กริิยาพฺยากตนฺติ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  
ชวนกิริยาเวตฺถ  คหิตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        กมฺมปจฺจเย  กุสลากสุเลสุ  เอกกฺขณิโก  กมฺมปจฺจโย 
เวทิตพฺโพ  ตถา  กริิยาพฺยากเต ฯ  วิปากาพฺยากเต  ปน  
นานากฺขณิโกป  ตถา  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  มหาภูตาน ฯ  จิตฺต- 
สมุฏานาน  ปน  เอกกฺขณิโกว ฯ  กฏตฺตารูปาน  นานากฺ- 
ขณิโกว ตถา  อส ฺสตฺตรูปาน ฯ  กฏตฺตารูป  ปเนตฺถ  
ชีวิตินฺทฺริย ฯ  เสส  น  เอกนฺตโต กมฺมสมุฏานตฺตา 
อุปาทารูปนฺติ  วุตฺต ฯ  เอว  สนฺเตป  อิธ  กมฺมสมฏุานเมว 
อธิปฺเปต ฯ  
        วิปากปจฺจเย  กุสลากุสล  กิริย ฺจ  น  ลพฺภตีติ 
อพฺยากตวเสเนว  วิสฺสชฺชน  กต ฯ  จิตฺตสมุฏานนฺติ  วิปากจิตฺต- 
สมุฏานเมว ฯ  กฏตฺตารปูนฺติ ยถาลาภวเสน  อินฺทฺริยรูป ฺจ 
วตฺถุรูป ฺจ ฯ  อุปาทารูปนฺติ  ตทวเสส  ตสฺมึ  สมเย วิชฺชมานก 
อุปาทารูป ฯ  
        อาหารปจฺจเย  สพฺเพส  กุสลาทีน  ขนฺธาน  จิตฺต- 
สมุฏานรูปสฺส จ  อรูปสสฺ  จ  (๑)  อรปูาหารวเสน  อุปฺปตฺติ 
เวทิตพฺพา  ตถา  ปฏิสนฺธกิฺขเณ  มหาภูตาน ฯ  จิตฺต- 
# ๑. ม. อรูปสฺส จาติ นตฺถิ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 661 

        *เลมที่ 48  ปฏิจฺจวารสฺสอตฺถวณฺณนา   หนา 661 
 
สมุฏานนฺติ  ภวงฺคาทิจิตฺตสมุฏาน ฯ  อาหารสมุฏานนฺติ 
กพฬิงฺการาหารสมุฏาน ฯ   จิตฺตสมุฏานนฺติ   กุสลากุสลจิตฺต- 
สมุฏานเมว ฯ ปจฺจยวิภงฺควาเร  อาหารปฏิปาฏิยา  ปม  
กพฬิงฺการาหาโร  ทสฺสโิต  อิธ  ปน  กสุล ธมฺมนฺติ ปุจฺฉา- 
วเสน ปม อรูปาหารา ทสฺสิตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        อินฺทฺริยปจฺจเยป  (๑)  ปจฺจยวิภงฺเค  อินฺทฺริยปฏิปาฏิยา  ปม 
จกฺขุนฺทฺริยาทีนิ  ทสฺสิตานิ  อิธ  ปน  กุสลาทิปุจฺฉาวเสน 
ปม อรูปนฺทฺริยาน ปจฺจยตา  ทสฺสิตา ฯ  ตตฺถ  กุสลาทีสุ  
ยถาลาภวเสน  อรูปนฺทรฺยิา  คเหตพฺพา ฯ  อส ฺสตฺตาน 
ภูตรูเปสุป ชวิีตินฺทฺริยนฺติ ฯ  
        ฌานมคฺคปจฺจเยสุ  เหตุปจฺจยสทิสเมว  วิสฺสชชฺน 
เตเนเวตฺถ  เหตุปจฺจยสทิสนฺติ วุตฺต ฯ  
        สมฺปยุตฺตปจฺจเย  วิสฺสชฺชน  อารมฺมณปจฺจยคติก  
เตเนเวตฺถ  อารมฺมณปจฺจยสทิสนฺติ วุตฺต ฯ  
        วิปฺปยุตฺตปจฺจเย  วตฺถุ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยาติ วตฺถุ ปฏิจฺจ 
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  วตฺถุนา  วิปฺปยุตฺตปจฺจยต  สาเธนฺเตน  
อุปฺปชฺชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาติ  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ 
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ขนฺเธหิ วิปฺปยุตฺตปจฺจยต สาเธนฺเตหิ 
อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  ขนธฺา  วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยาติ วตฺถุ 
# ๑. ม. อินฺทรฺิยปจฺจเย ฯ  
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ปฏิจฺจ ขนฺธา  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  วตฺถุนา  วิปฺปยุตฺตปจฺจยต 
สาเธนฺเตน อุปฺปชฺชนฺตีติ อตฺโถ ฯ  จิตฺตสมุฏานรูป  ขนฺเธ 
วิปฺปยุตฺตปจฺจยาติ  ขนฺเธ ปฏิจฺจ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  จิตฺตสมุฏาน 
รูป ขนฺเธหิ วิปฺปยุตฺตปจฺจยต สาเธนฺเตหิ อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ  
เสสวิสฺสชฺชเนสุป  วตฺถุ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยาติอาทีสุป วุตฺตนเยเนว 
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  วิปากาพฺยากเต เจตฺถ วตฺถุคฺคหเณน 
จกฺขฺวาทีนิ สงฺคณฺหิตพฺพานิ ฯ เอก มหาภูตนฺติอาทิ  รูปา- 
พฺยากตสฺส  ปจฺจยภาว  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  จิตฺตสมุฏานนฺติ 
อพฺยากตจิตฺตสมุฏานมฺป กุสลากุสลจิตฺตสมุฏานมฺป ฯ  
        อตฺถิปจฺจเย  สพฺพ  สหชาตปจฺจยคติก ฯ เตเนเวตฺถ 
สหชาตปจฺจยสทิสนฺติ  วุตฺต ฯ  
        นตฺถิวิคตา   อารมฺมณปจฺจยคติกา  อวิคต  สหชาต- 
คติก ฯ  เตเนเวตฺถ [๑] สหชาตปจฺจยสทิสนฺติ   วุตฺต ฯ อิเม 
เตวีสติ ปจฺจยาติ สงฺขิปตฺวา ทสฺสิตาน  วเสเนต  วุตฺต ฯ 
วิตฺถาเรตพฺพาติ ยา ปุจฺฉา วิสฺสชฺชน ลภนฺติ ตาส วเสน 
วิตฺถาเรตพฺพา ฯ  อย  เหตุปจฺจย  อาทึ  กตฺวา  เอกมูลเก  
ปจฺจยานุโลเม  ปฏิจฺจวารสฺส  กุสลตฺติกสฺส วิสฺสชชฺเน(๒) อตฺถ- 
วณฺณนา ฯ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อารมฺมณปจฺจยสทิสนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒. ม. กุสลตฺติกวิสฺสชฺชเน ฯ  
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                        ปจฺจยานุโลมวณฺณนา 
        อิทานิ  เย  เอตฺถ  เหตุปจฺจยาทีสุ  เอเกกสฺมึ  ปจฺจเย 
วิสฺสชฺชนวารา  ลทฺธา  เต  คณนวเสน  ทสฺเสตุ  เหตุยา  
นวาติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  เหตุยา  นวาติ  เหตุปจฺจเย  นว  
ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนวารา  โหนฺติ ฯ  เสยฺยถีทกุสเลน กสุล กุสเลน  
อพฺยากต  กุสเลน  กุสลาพฺยากต  อกุสเลน  อกุสล  อกุสเลน 
อพฺยากต  อกุสเลน  อกุสลาพฺยากต  อพฺยากเตน  อพฺยากต 
กุสลาพฺยากเตน  อพฺยากต  อกุสลาพยฺากเตน อพฺยากตนฺติ ฯ  
        อารมฺมเณ  ตีณีติ  กุสเลน  กุสล  อกุสเลน  อกสุล  
อพฺยากเตน  อพฺยากต ฯ  อธิปติยา  นวาติ  เหตุยา  วุตฺต- 
สทิสาว ฯ  ทวฺาทสสุ  หิ  ปจฺจเยสุ นว นวาติ วุตฺต ฯ 
สพฺเพสุป  ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนานิ  เหตุปจฺจยสทิสาเนว ฯ  วิภงฺเค  ปน 
อตฺถิ  วิเสโส ฯ[๑]  อ ฺม ฺปจฺจยสฺมิ ฺหิ  อพฺยากตปทสฺส 
วิสฺสชฺชเน  รปูมฺป  ลพฺภติ  ตถา  ปุเรชาตปจฺจเย ฯ  อาเสวน- 
ปจฺจเย  วิปากานิ เจว  วีถิจิตฺตานิ  จ  น  ลพฺภนฺติ ฯ วิปาเก 
เอกนฺติ อพฺยากเตน  อพฺยากตเมว ฯ เอวเมตฺถ สงฺเขปโต  นว 
ตีณิ  เอกนฺติ  ติวิโธว วารปริจฺเฉโท ฯ วิตฺถารโต ทวฺาทส 
นวกา ทส  ติกา  เอก  เอกกนฺติ  สพฺเพสุป  เตวีสติยา ปจฺจเยสุ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทสสุ ปจฺจเยสุ ตีณิ ตีณีติ วุตฺต สพฺเพสุป 
# ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนานิ อารมฺมณสทิสาเนว ฯ วิภงฺเค ปน อตฺถ ิ
# วิเสโสติ ทสิฺสติ ฯ  
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เอกูนจตฺตาฬีสาธิก วารสต โหติ  เอกนูจตฺตาฬีสาธิก ฺจ  
ปุจฺฉาสต ฯ  เอกูนจตฺตาฬีสาธิก  ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนสตนฺติป ตสฺเสว(๑) 
นาม ฯ  
        เอว  เหตุปจฺจยาทิเก  เอกมูลเก  คณน  ทสฺเสตฺวา  อิโต 
ปเรสุ  ทุมลูกาทีสุ   วิตฺถารเทสน   สงฺขิปตฺวา  เอกมูลเก  ทสฺสติาย 
เทสนาย ลพฺภมานคณน ฺเว  อาทาย  วารปริจฺเฉท  ทสฺเสตุ  
ทุมูลเก  ตาว  เหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  ตีณีติอาทิมาห ฯ  ตตฺรีท 
ลกฺขณ พหุคณโนป  ปจฺจโย อพหุคณเนน สทฺธึ ยุตฺโต 
เตน  สมานคณโน  โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  เหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ 
ตีณีติ ฯ  เหตารมฺมณทุเก  อารมฺมเณ  วุตฺตานิ  ตีเณว  วิสฺสชชฺนานิ 
ลพฺภนฺตีติ  อตฺโถ ฯ สมานคณโน  ปน  สมานคณเนน  สทฺธึ  
ยุตฺโต  อปฺปริหีนคณโน ว(๒)  โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  เหตุปจฺจยา  อธิปติยา 
นวาติ ฯ  เหตาธิปติทุเก  นเวว  วิสฺสชชฺนานิ ลพฺภนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
วิปาเก  เอกนฺติ  เหตุวิปากทุเก  วิปาเก  วุตฺต  เอกเมว วิสฺสชฺชน 
ลพฺภตีติ เอว ตาว ทุมูลเก วารปริจฺเฉโท เวทิตพฺโพ ฯ  
        ติมูลกาทีสุป  อิทเมว  ลกฺขณ ฯ  เตเนวาห  เหตุปจฺจยา 
อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติยา   ตีณีติ ฯ  เหตารมฺมณาธิปติตฺติเก  
อารมฺมเณ  วุตฺตานิ  ตีเณว วิสฺสชฺชนานิ ลพฺภนฺตีติ อตฺโถ ฯ 
# ๑. ม. ตสฺเสวาติ ปท เอกูนจตฺตาฬีสาธิก วารสตนฺติ 
# วจนสฺสาติ อิมินา โยเชตพฺพ ฯ ๒. ม. อปริหีนคณโน ฯ  
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เอว สพฺพตฺถ นโย เนตพฺโพ ฯ  
        ทฺวาทสมูลเก  ปน  วิปากปจฺจโย  น  ลพฺภติ ตสฺมา 
อาเสวนปจฺจยา  กมฺเม  ตีณีติ  วตฺวา  วิปาก  อปรามสิตฺวา  ว 
อาหาเร  ตีณีติอาทิ  (๑)  วุตฺต ฯ เตรสมูลกาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ 
เต  ปน  สงฺขิปตฺวา  เตวีสติมูลโกเวตฺถ  ทสฺสิโต ฯ โส  ทุวิโธ 
โหติ  สาเสวโน  วา  สวิปาโก  วา ฯ  ตตฺถ  ปม สาเสวโน 
ทสฺสิโต ฯ  โส  ตีเณว  วิสสฺชฺชนานิ  ลภติ ฯ  เตน  วุตฺต  
อาเสวนปจฺจยา  อวิคเต  ตีณีติ ฯ สวิปาโก  ปน  อาเสวน  น  
ลภติ  ตสฺมา  ต  ปหาย  วิปากวเสน  คณนาย  ทสฺสนตฺถ  
อนนฺตราเยว  เหตุปจฺจยา  ฯเปฯ  วิปากปจฺจยา  อาหาเร  เอกนฺติ  
เอก  นย  ทสเฺสตฺวา  ปจฺฉา  เตวีสติมูลกา  ทสฺสิตา ฯ  (๒)  เอเตสุ  
ปน  ทฺวีสุ เตวีสติมูลเกสุ  กิ ฺจาป  เอกสฺมึ  วิปากปจฺจโย  นตฺถิ  
เอกสฺมึ  อาเสวนปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจโย  ปน  อุภยตฺถาป ฯ 
รุฬฺหิสทฺเทน  ปเนเต  เตวีสติมูลกาเตฺวว  เวทิตพฺพา ฯ  เตสุ 
สาเสวเน  อาเสวนสฺส  วเสน  [๓]  ตีเณว  วิสฺสชฺชนานิ  สวิปาเก 
วิปากปจฺจยสฺส  วเสน  เอกเมวาติ  อย  เหตุปจฺจย  อาทึ  กตฺวา  
เอกมูลกาทีสุ คณนา ฯ  
        ยมฺปเนต  เหตุมูลกานนฺตร  อารมฺมเณ   ิเตน  สพฺพตฺถ 
# ๑. ม. อาทสิทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. เตวีสติมูลโกว ทสฺสิโต ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สพฺพตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ  
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ตีเณว  ป ฺหาติ  วุตฺต  ต อารมฺมณ (๑) อาทึ กตฺวา เอกมูลเกป 
ทุมูลกาทีสุป สพฺพตฺถ อารมฺมณปเท เจว  อารมฺมเณน  สทฺธ ึ
เสสปจฺจยโยชนาสุ  จ  ยตฺถ  นวหิ  ภวิตพฺพ  ตตฺถ  ตโยว 
ป ฺหา  โหนฺตีติ  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  วิปากปเท  ปน  วิปากปเทน  
สทฺธึ เสสปจฺจยโยชนาสุ  จ  เอโกว  ปโ ฺห  โหติ ฯ  (๒)  อิติ  ย 
เหฏา [๓] พหุคณโนป  ปจฺจโย  อพหุคณเนน  สทฺธึ  ยุตฺโต  
เตน  สมานคณโน  โหตีติ  วุตฺต  (๔)  ต  สุวุตฺตเมวาติ ฯ (๕)  
        อิทานิ  เย  อารมฺมณาทีน  ปจฺจยาน  วเสน  เอกมูลกาทโย  
ทสฺเสตพฺพา  เตสุ  เอกมูลโก  ตาว  เหตุเอกมูลเกเนว  สทิโสติ 
เอกสฺมิมฺป  ปจฺจเยน  ทสฺสิโต ฯ  อารมฺมณปจฺจยวเสน  ปน 
ทุมูลเก  คณน ทสฺเสตุ อารมฺมณปจฺจยา  เหตุยา  ตีณิ  อธิปติยา 
ตีณิ  ฯเปฯ  อวิคเต  ตีณีติ  วุตฺต ฯ  เอตฺถ  จ อารมฺมณปจฺจยา 
อธิปติยา  ตีณิ  ฯเปฯ  อวิคเต  ตีณีติ  วตฺตพฺเพ  เย  เหตุปจฺจยาทโย 
ปจฺจยา  พหุคณนา  เตส  อูนตรคณเนหิ  สมานคณเนหิ  จ  
สทฺธึ  สสนฺทเน  ยา  คณนา  ลพฺภนฺติ  ตา  (๖)  ทสฺเสตุ  อารมฺมณ- 
ปจฺจยสฺส  ปุริมภาเค   ิตมฺป  เหตุปจฺจย  ปจฺฉิมภาเค  เปตฺวา 
อารมฺมณปจฺจยา เหตุยา ตีณีติ วุตฺต ฯ เตเนต  อาวิกโรต ิ
อารมฺมณปจฺจโย  เยน  เยน  พหุตรคณเนน  วา สมานคณเนน  
# ๑. ม. อารมฺมณปจฺจย ฯ  ๒. ม. โหตีติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
# อโวจุมฺหาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๕. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๖. ม. ลพฺภติ ต ฯ  
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วา  ปจฺจเยน  สทฺธึ  ทุกติกาทิเภท  คจฺฉติ  สพฺพตฺถ  ตีเณว 
ป ฺหาวิสฺสชฺชนานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  วิปากปจฺจเยน  ปน  สทฺธ ึ 
สสนฺทเน  เอกเมว  ลพฺภติ  ต  วิปากปจฺจยาทิกาย  คณนาย 
อาวีภวิสฺสตีติ  อิธ  น  ทสฺสิต ฯ  ยา  เจสา  ทุมูลเก คณนา 
ทสฺสิตา  ติมูลกาทีสุป  เอสาว  คณนาติ  อารมฺมณปจฺจยวเสน 
ติมูลกาทโย  น วิตฺถาริตา ฯ  
        อิทานิ  อธิปติปจฺจยาทิวเสน  ทุมูลกาทีสุ  คณน  ทสฺเสตุ  
อธิปติปจฺจยา เหตุยา  นวาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถาป  วุตฺตนเยเนว 
ปจฺจยนิทฺเทโส  (๑) เวทิตพฺโพ ฯ ยถา  จ  อธิปติปจฺจยา  เหตุยา 
นว  เอว  เสเสสุป  เหตุนา  สมานคณนาสุ  นเวว ฯ  อิติ  โย  (๒)  
ปจฺจโย  อาทิมฺหิ  ติฏติ  เตน สทฺธึ สมานคณนาน สสนฺทเน 
อาทิมฺหิ   ิตสฺส  วเสน  คณนา  โหติ  เตน  ปน  สทธฺึ  อูนตร- 
คณนาน  สสนฺทเน  อูนตรคณนานเยว  วเสน  คณนา  โหตีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา  จ อารมฺมณปจฺจยวเสน  เอว  อธิปติปจฺจย- 
วเสนาป  ตโต  ปเรส  อนนฺตราทีน  วเสนาป  ติมูลกาทโย  
น  วิตฺถาริตา ฯ  ตสฺมา  ทมุูลเก  ทสฺสติคณนาวเสเนว  สพฺพตฺถ 
สาเธตพฺพา ฯ  เตเนว วุตฺต เอเกก ปจฺจย มูล (๓) กาตูน 
สชฺฌายมคฺเคน คเณตพฺพาติ ฯ  
                ปจฺจยานุโลมวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ปจฺจยสนฺนิเวโส ฯ  ๒. ม. โย โย ฯ 
# ๓. ม. มูลก ฯ  
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                        ปจฺจยปจฺจนียวณฺณนา  
        ปจฺจยปจฺจนีย  ปน  ยสฺมา  กุสลปเท  น  ลพฺภติ  กุสล- 
ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  วินา  อนุปฺปตฺติโต  ตสฺมา  อกุสล  ธมฺม 
ปฏิจฺจาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ  นเหตุปจฺจยาติ  เหตุปจฺจย- 
ปฏิกฺเขโป  เหตุปจฺจย  วินา  อ ฺเน  ปจฺจเยน อุปฺปชฺชตีติ  
อตฺโถ ฯ  วิจิกิจฺฉาสหคโต  อุทฺธจฺจสหคโต  โมโหติ อย ฺหิ 
สมฺปยุตฺตธมฺมาน ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส  จ  สย  เหตุปจฺจโย  
โหติ  อ ฺสฺส  ปน สมปฺยุตฺตเหตุโน  อภาวา  น  เหตุปจฺจยา 
อุปฺปชฺชตีติ  เปตฺวา  เหตุปจฺจย เสเสหิ  อตฺตโน  อนุรูป- 
ปจฺจเยหิ  อุปฺปชฺชติ ฯ อิมนิา นเยน สพฺพตฺถ ปฏิกฺเขเปสุ (๑) อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ  อเหตุก วิปากาพฺยากตนฺติ อิท รูปสมฏุาปก- 
วเสเนว เวทิตพฺพ ฯ อ ฺเสุป เอวรูเปสุ เอเสว นโย ฯ  
        นาธิปติปจฺจเย  กาม  อธิปติป  อตฺตนา  สทฺธึ  ทุติยสฺส 
อธิปติโน อภาวา  อธิปติปจฺจย  น  ลภติ  ยถา  ปน  
วิจิกิจฺฉุทฺธจฺจสหคโต  โมโห  อเหตุโก  น  ตถา  อธิปติเยว  (๒) 
นิราธิปติ ฯ  ฉนฺทาทีสุ  ปน  อ ฺตร  อธิปตึ  อกตฺวา  
กุสลาทีน  อุปฺปตฺติกาเล  สพฺเพป  กุสลาทโย  นิราธิปติโน ฯ 
ตสฺมา โมห วิย วิสุ อธิปติมตฺตเมว  อนุทฺธริตฺวา  สพฺพ- 
สงฺคาหิกวเสเนเวสา  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  ตโย ขนฺธาติอาทิกา 
# ๑. ม. สพฺพปจฺจยปฏิกฺเขเปสุ ฯ  ๒. ม. อธิปตโย เอว ฯ  
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เทสนา กตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        นานนฺตรนสมนนฺตเรสุ  นารมฺมเณ  วิย  รูปเมว  ปจฺจยุปฺ- 
ปนฺน ฯ  เตน  วุตฺต  นารมฺมณปจฺจยสทิสนฺติ ฯ  สหชาตปจฺจโย  
ปริหีโน ฯ  ยถา  เจส  ตถา  นิสฺสยอตฺถอิวิคตปจฺจยาป ฯ 
กึการณา  เอเตหิ  วินา  กสฺสจิ  อนุปฺปตฺติโต ฯ 
สหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตปจฺจเย  หิ  ปจฺจกฺขาย  เอโกป  รูปา 
รูปธมฺโม  นปฺุปชฺชติ ตสฺมา เต ปริหีนา ฯ  
        นอ ฺม ฺปจฺจยวิภงฺเค  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปากาพฺยากเต 
ขนฺเธ  ปฏิจฺจ กฏตฺตารูปนติฺ หทยวตฺถุวชฺช เวทิตพฺพ ฯ  
        นอุปนสิฺสยปจฺจยวิภงฺเค  รูปเมว  ปจฺจยุปฺปนฺน ฯ ต ฺหิ 
อุปนิสฺสยปจฺจย น  ลภติ ฯ  อรูป  ปน  กิ ฺจาป  อารมฺมณูป- 
นิสฺสยปกตูปนิสฺสเย  น  ลเภยฺย อนนฺตรูปนิสฺสยมุตฺตก ปน 
นตฺถิ ฯ เตน วุตฺต นอารมฺมณปจฺจยสทิสนฺติ ฯ  
        นปุเรชาเต จิตฺตสมุฏาน รูปนฺติ ป ฺจโวการวเสน 
วุตฺต ฯ  
        นปจฺฉาชาตปจฺจยาติ  เอตฺถ  สหชาตปุเรชาตปจฺจยา  สงฺคห  
คจฺฉนฺติ ฯ  ตสฺมา  สหชาตปจฺจยสทิสา  เอตฺถ  ปาลิ  สา 
ปน  (๑)  นาธิปติปจฺจเย วิตฺถาริตาติ  อิธ  สงฺขิตฺตา ฯ (๒) นาเสวน- 
ปจฺจโย  กุสลากุสลปมชวนวเสน  เวทิตพฺโพ  (๒)  ตถา  กิริยา- 
# ๑. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. นาเสวนปจฺจเย กุสลากุสลา 
# ปมชวนวเสน เวทิตพฺพา ฯ  
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พฺยากต ฯ  ปาลิ  ปน  อิธาป  นาธิปติปจฺจเย  วิตฺถาริตวเสเนว  
เวทิตพฺพา ฯ เตเนวาห นปจฺฉาชาตปจฺจยมฺป นาเสวนปจฺจยมฺป 
นาธิปติปจฺจยสทิสนฺติ ฯ  
        นกมฺมปจฺจเย  วิปากเจตนา  นานากฺขณิกกมฺมปจฺจย  ลภตีติ  
น คหิตา ฯ 
        นาหารปจฺจเย เอกจฺจ รูปเมว ปจฺจยุปฺปนฺน ตถา 
นอินฺทฺริยปจฺจเย ฯ  
        นฌานปจฺจเย  ป ฺจวิ ฺาณธมฺมา  จ  เอกจฺจ ฺจ  รูป 
ปจฺจยุปฺปนฺน ฯ ป ฺจวิ ฺาณสฺมิ ฺหิ  เวทนา  จ  จิตฺเตกคฺคตา 
จ  ทุพฺพลตฺตา  อุปนิชฺฌานลกฺขณ น ปาปุณนฺตีติ ฌานปจฺจเย 
เต (๑) น คหิตา ฯ  
        นมคฺคปจฺจเย   อเหตุกวิปากกิริย ฺเจว  เอกจฺจ ฺจ  รูป  
ปจฺจยุปฺปนฺน ฯ  นสมฺปยุตฺตโนนตฺถิโนวิคเตสุ  รูปเมว  ปจฺจ- 
ยุปฺปนฺน ฯ  เตน วุตฺต นารมฺมณปจฺจยสทิสนฺติ ฯ  
        นเหตุยา เทฺวติ เอกมูลกคณนาย ยถาปาลิเมว นิยฺยาติ ฯ  
        ทุมลูเก  นเหตุปจฺจยา  นารมฺมเณ  เอกนฺติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป  
พหุคณเนน  สทฺธึ  อูนตรคณนสฺส  สสนฺทเน  อูนตรคณนาน  
วเสน  นเหตุยา  วิย  ทฺวีหิ  ภวิตพฺพ  นารมฺมณวเสน  ปน 
อรูปธมฺมาน  ปริหีนตฺตา  อพฺยากต ปฏิจฺจ  รูปาพฺยากตสฺส  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อุปฺปตฺตึ  สนฺธาย  เอกนฺติ  วุตฺต ฯ สพฺเพสุ เอกเกสุป เอเสว 
นโย ฯ เทฺวติ วุตฺตฏาเน ปน นเหตุยา ลทฺธวเสน วารทฺวย 
เวทิตพฺพ ฯ  
        ติมูลกาทีสุ  ปน  สพฺเพสุ  นารมฺมณปจฺจยสฺส  อปริหีนตฺตา  
เอกเมว  วิสฺสชฺชนนฺติ  อย  ปจฺจนีเย  นเหตุปจฺจย  อาทึ  กตฺวา 
เอกมูลกาทีสุ คณนา ฯ  
        นารมฺมณปจฺจยาทโย  ปน  เอกมูลเก  ตาว  ปรุิเมน 
สทิสตฺตา  อิธาป  น  ทสสฺิตาเยว ฯ  นารมฺมณปจฺจยวเสน  ทุมูลเก 
นารมฺมณปจฺจยา  นเหตุยา  เอกนฺติ  นเหตุทุมูลเก  วุตฺตเมว ฯ  
นาธิปติยา  ป ฺจาติ  นารมฺมณปจฺจเย  ลทฺธวเสน เวทิตพฺพาติ 
เอว  สพฺพสสนฺทเนสุ  อูนตรคณนสฺเสว  ปจฺจยสฺส  วเสน  คณนา  
เวทิตพฺพา ฯ  ยตฺถ  ยตฺถ  จ  นารมฺมณปจฺจโย  ปวิสติ  ตตฺถ  
ตตฺถ  รูปเมว  ปจฺจยุปฺปนฺน ฯ นานนฺตรนสมนนฺตรนอ ฺม ฺ- 
นอุปนิสฺสยนาหารนอินฺทฺริยนสมฺปยตฺุตโนนตฺถิโนวิคตปจฺจยาน  
ปวิฏฏาเนป  เอเสว  นโย ฯ  นาหารนอินฺทฺริยนฌานนมคฺค- 
ปจฺจยา  สพฺพตฺถ  สทิสวิสฺสชฺชนา ฯ  นสหชาตาทิจตุกฺก  อิธาป  
ปริหีนเมวาติ อิทเมตฺถ  ลกฺขณ ฯ  อิมนิา  ปน  ลกขฺเณน  
สพฺเพสุ  ทุมูลกาทีสุ  อย  ปจฺจโย มูล  อย ฺเจตฺถ  (๑) ทุมูลโก 
อย ติมูลโก อย สพฺพมูลโกติ ต (๒) สลฺลกฺเขตฺวา อูนตรคณนสฺส 
# ๑. ม. อยเมตฺถ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ปจฺจยสฺส วเสน คณนา เวทิตพฺพาติ ฯ  
                ปจฺจยปจฺจนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปจฺจยานุโลมปจฺจนียวณฺณนา  
        อิทานิ  อนุโลมปจฺจนีเย  คณน  ทสฺเสตุ  เหตุปจฺจยา  
นารมฺมเณ  ป ฺจาติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ ฯ  เหตาธิปติมคฺคปจฺจเยสุ  
อนุโลมโต   ิเตสุ  สหชาตาทโยว  จตฺตาโร  สพฺพฏานิกปจฺจยา 
อาหารินฺทฺริยฌานมคฺคปจฺจยา  จตฺตาโรติ  อิเม  อฏ  ปจฺจนียโต 
น ลพฺภนฺติ ฯ เหตุปจฺจยาทิวเสน หิ อุปฺปชฺชมาโน ธมฺโม 
อิเม  อฏ  ปจฺจเย  อลภนฺโต  นาม  นตฺถิ ฯ  อารมฺมณานนฺตร-  
สมนนฺตรูปนิสฺสยสมฺปยุตฺตนตฺถิวิคตปจฺจเยสุ  ปน  อนุโลมโต   ิเตสุ 
อรูปฏานิกา ปจฺจนีกโต  น  ลพฺภนฺติ ฯ  น  หิ  อารมฺมณ- 
ปจฺจยาทีหิ อุปฺปชฺชมานา อนนฺตรปจฺจยาทโย น  ลพฺภนฺติ ฯ  (๑) 
สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยกมฺมาหารินฺทฺริยอตฺถิอวิคตปจฺจเยสุ  ปน 
อนุโลมโต   ิเตสุ  จตฺตาโร  สพฺพฏานิกาเยว  ปจฺจนีกโต  น  
ลพฺภนฺติ ฯ  เอเตส ฺหิ ปจฺจยาน  วเสน  อุปฺปชฺชมาโน  
สพฺพฏานิเก  อลภนฺโต  นาม  นตฺถ ิฯ  ปจฺฉาชาตปจฺจยสฺส 
อนุโลมโต  าน  นาม  นตฺถิ ฯ  เอว  เสเสสุ  อนุโลมโต  ิเตสุ  
เย  จ  ลพฺภนฺติ  เย  จ  น  ลพฺภนฺติ  เต  สลฺลกฺเขตฺวา 
# ๑. ม. อนนฺตรสมนฺตรปจฺจยาทโย น ลภนฺติ ฯ  
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สพฺเพสุป ทุมูลกาทีสุ นเยสุ  เตส  เตส  ปจฺจยาน  สสนฺทเน 
อูนตรคณนานเยว  วเสน  คณนา  เวทิตพฺพาติ ฯ  
                ปจฺจยานุโลมปจฺจนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปจฺจยปจฺจนียานุโลมวณฺณนา  
        อิทานิ  ปจฺจนียานุโลเม  คณน  ทสฺเสตุ  นเหตุปจฺจยา  
อารมฺมเณ  เทฺวติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  เหตุมฺหิ  ปจฺจนีกโต 
 ิเต  เปตฺวา  อธิปตึ  อวเสสา อนุโลมโต  ลพฺภนฺติ ฯ  ปจฺฉาชาโต 
ปน  อนุโลมโต  สพฺพตฺเถว  น  ลพฺภติ  เย  นว  ปจฺจยา 
อรูปาน ฺเวาติ  วุตฺตา  เตสุ  ปุเรชาต ฺจ  อาเสวน ฺจ  เปตฺวา  
อวเสเสสุ  สตฺตสุ  ปจฺจนีกโต   ิเตสุ  เสสา  อรูปฏานิกา 
อนุโลมโต  น ลพฺภนฺติ ฯ โย  หิ  อารมฺมณาทีหิ  นุปฺปชฺชติ  
น  โส  อนนฺตราทโย  ลภติ ฯ  ปฏิสนธฺิวิปาโก ปน ปุเรชาตโต 
สพฺพวิปาโก  จ  สทฺธ ึ กริยิามโนธาตุยา  อาเสวนโต  
อนุปฺปชฺชมาโนป  อนนฺตราทโย ลภติ ตสฺมา ปุเรชาต ฺจ 
อาเสวน ฺจ เปตฺวาติ วุตฺต ฯ  
        ปุเรชาตปจฺฉาชาตาเสวนวิปากวิปฺปยุตฺเตสุ  ปจฺจนีกโต   ิเตสุ  
อวิคต  (๑) เปตฺวา  อวเสสา  อนุโลมโต  ลพฺภนฺติ ฯ  กมฺมปจฺจเย  
ปจฺจนีกโต   ิเต  เปตฺวา  วิปากปจฺจย  อวเสสา  อนุโลมโต  
# ๑. ม. เอก ฯ  
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ลพฺภนฺติ ฯ  อาหารินฺทฺริเยสุ  ปจฺจนีกโต   ิเตสุ เปตฺวา 
สพฺพฏานิเก  เจว  อ ฺม ฺกมฺมาหารินฺทฺริยปจฺจเย  จ  อวเสสา  
อนุโลมโต  น  ลพฺภนฺติ  อิตเร  ยุชชฺมานกวเสน  ลพฺภนฺติ ฯ 
ฌานปจฺจเย  ปจฺจนีกโต   ิเต  เหตาธิปตาเสวนมคฺคปจฺจยา 
อนุโลมโต  น  ลพฺภนฺติ  มคฺคปจฺจเย  ปจฺจนีกโต   ิเต  เหตาธิ- 
ปติปจฺจยา  อนุโลมโต  น  ลพฺภนฺติ ฯ  วิปฺปยุตฺตปจฺจเย  ปจฺจนีกโต 
 ิเต  ปุเรชาตปจฺจย  เปตฺวา  อวเสสา  อนุโลมโต  ลพฺภนฺติ ฯ 
เอวนฺเตสุ  เตสุ  ปจฺจเยสุ  ปจฺจนีกโต   ิเตสุ  เย  เย  อนุโลมโต 
น  ลพฺภนฺติ  เต  เต  ตฺวา  เตส เตส ปจฺจยาน สสนฺทเน 
อูนตรคณนาน วเสน คณนา เวทิตพฺพา ฯ  
        ทุมลูกาทีสุ  นเยสุ  ย  ย  อาทึ (๑) กตฺวา เย เย ทุกาทโย  
ทสฺสิตา  เต  เต  ลพฺภมานาลพฺภมานปจฺจยวเสน  ยถา  ยถา  
ทสฺสิตา  ตถา ตถา  สาธุก  สลฺลกฺเขตพฺพา ฯ  ตตฺถ  ย  นเหตุ- 
วเสน  ทุมูลกาทโย  นเย  ทสฺเสนฺเตน  นเหตุปจฺจยา  นารมฺมณ- 
ปจฺจยา  ฯเปฯ  นาเสวนปจฺจยาติ  วตฺวา  ยาว  อาเสวนา  สพฺพ  
สทิสนฺติ  วุตฺต ฯ  ตสฺส  นอ ฺม ฺปจฺจยา  สหชาเต  เอกนฺติ- 
อาทีหิ สทิสตา  เวทิตพฺพา ฯ  ย ฺจ  นกมฺเม  คณิเต  ป ฺจ 
คณฺหาตีติ  (๒)  สีหลภาสาย  ลิขิต  ตสฺสตฺโถ นเหตุปจฺจยมาทึ  กตฺวา 
นกมฺมปจฺจยาติ  เอว  นกมฺมปจฺจเยน ฆฏิเต  สหชาเต  เอกนฺติ 
# ๑. ม. ทุมลูกาทีสุ จ นเยสุ ย ย ปจฺจย อาทึ ฯ 
# ๒. ส.ี ปณฺหาตีติ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 675 

        *เลมที่ 48  ปฏิจฺจวารสฺสอตฺถวณฺณนา   หนา 675 
 
เอว  ทสฺสิตา  ป ฺเจว  ปจฺจยา  อนุโลมโต  ลพฺภนฺติ น 
อ ฺเติ ฯ  เอว  อ ฺเสุป  เอวรูเปสุ  าเนสุ  พฺย ฺชน  
อนาทิยิตฺวา อธิปฺเปตตฺโถเยว  คเหตพฺโพ ฯ  เอวรูป ฺหิ  พฺย ฺชน  
อตฺตโน  ส ฺานิพนฺธนตฺถ โปราเณหิ สกภาสาย (๑) ลิขิต ฯ  
        อปจ   อิมสฺมึ   ปจฺจนียานุโลเม  ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺเมสุป  อตฺถ-ิ 
ธมฺโม กมฺมปจฺจย  ลภติ  น  อินฺทฺริยปจฺจย  โส  อส ฺเสุ  เจว 
ป ฺจโวการภเว(๒) ปวตฺเต จ  รูปชีวิตินฺทฺริยวเสน  เวทิตพฺโพ ฯ  
อตฺถิธมฺโม มคฺคปจฺจย ลภติ น เหตุปจฺจย โส  วิจิกิจฺ- 
ฉุทฺธจฺจสหคตโมหวเสน  (๓)  เวทิตพฺโพ  อตฺถิธมโฺม  ฌานปจฺจย  
ลภติ น  มคฺคปจฺจย  โส  มโนธาตุอเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุวเสน 
เวทิตพฺโพ ฯ  ยตฺถ  กฏตฺตารูปานิ  นานากฺขณิกกมฺมวเสเนว  
กมฺมปจฺจย  ลภนฺติ  ตตฺถ  รูปธมฺมา เหตาธิปติวิปากินฺทฺริ 
ยฌานมคฺคปจฺจเย  น  ลภนฺติ  สพฺพฏานิกา  ปจฺจนียา  น 
โหนฺติ ฯ  อเหตุเก  อธิปติปจฺจโย  นตฺถีติ  อิเมสมฺป  ปกิณฺณกาน  
วเสเนตฺถ คณนวาโร อสมฺโมหโต เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺราย  นโย นเหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ  เทฺวติ  เอตฺถ 
ตาว  อเหตุกโมโห  เจว  อเหตุกวิปากกิริยา  จ  ปจฺจยุปฺปนฺนา  (๔) 
ตสฺมา  อกุสเลนากุสล  อพฺยากเตนาพฺยากต  สนฺธาย  เอตฺถ  
# ๑. ม. สกสกภาสาย ฯ  ๒. ม. ป ฺจโวกาเร ฯ 
# ๓. ม. ...สหชาตโมหวเสน ฯ ๔. ม. ปจฺจยุปฺปนฺน ฯ  
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เทฺวติ  วุตฺต ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  อาเสวเน  ปน  วิปาก  
น  ลพฺภติ  ตถา  กริิยามโนธาตุ ฯ  ตสฺมา กิริยาเหตุกมโน-  
วิ ฺาณธาตุวเสเนตฺถ  อพฺยากเตนาพฺยากตนฺติ  (๑)  เวทิตพฺพ ฯ  
วิปาเก  เอกนฺติ อพฺยากเตนาพฺยากตเมว ฯ มคฺเค เอกนฺติ 
อกุสเลนากุสลเมว ฯ  
        นารมฺมณมูลเก  เหตุยา  ป ฺจาติ  รูปเมว  สนฺธาย 
วุตฺต  ต ฺหิ  กุสล  อกุสล  อพฺยากต  กสุลาพฺยากต  
อกุสลาพฺยากต ฺจาติ  ป ฺจ โกฏาเส  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ ฯ  
สพฺพป ฺจเกสุป  เอเสว  นโย ฯ  อ ฺม ฺเ  เอกนฺติ ภูตรูปานิ 
เจว  วตฺถุ ฺจ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ ตานิ หิ นารมฺมณปจฺจยา 
อ ฺม ฺปจฺจยา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ติมูลเกป เอเสว นโย ฯ  
        นาธิปติมูลเก  เหตุยา  นวาติ  อนุโลเม  เหตุมฺหิ  วุตฺตาเนว ฯ  
ตีณีติอาทีนิป เหฏา อนุโลเม วุตฺตสทิสาเนว ฯ ติมูลเก เทฺวติ 
เหฏา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ วุตฺตสทิสาเนว ฯ  
        นปุเรชาตมูลเก  เหตุยา  สตฺตาติ  เหฏา  อารปฺุเป  กุสล  
เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจาติอาทินา  นเยน  นปเุรชาเต  (๒)  ทสฺสิตาเนว ฯ 
สพฺพสตฺตเกสุป เอเสว  นโย ฯ  นกมฺมมูลเก  เหตุยา  ติณีติอาทีสุ  
เจตนาว  ปจฺจยุปฺปนฺนา  ตสฺมา  กุสล  อกุสล  อพฺยากต ฺจ 
ปฏิจฺจ อุปฺปตฺตึ สนฺธาย ตีณีติ วุตฺต ฯ อิมินา นเยน  เอก 
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ปุเรชาเต ฯ  
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เทฺว  ตีณิ  ป ฺจ  สตฺต  นวาติ  อาคตฏาเนสุ  คณนา 
เวทิตพฺพา ฯ  จตฺตาริ ฉ อฏาติ อิมา ปน ติสฺโส คณนา 
นตฺเถวาติ ฯ  
                ปจฺจยปจฺจนียานุโลมวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                นฏิ ิตา จ ปฏิจฺจวารสฺส อตฺถวณฺณนา ฯ  
 
                        สหชาตวารวณฺณนา  
        สหชาตวาเร  กุสล  ธมฺม  สหชาโตติ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  
เตน  สหชาโต  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เสสเมตฺถ  ปฏิจฺจวาเร 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อวสาเน  ปนสฺส  ปฏิจฺจตฺถ  (๑)  นาม 
สหชาตตฺถ(๒)  สหชาตตฺถ  นาม ปฏจฺิจตฺถนฺติ อิท  อุภินฺนมฺป  
เอเตส  วาราน  อตฺถโต  นินฺนานากรณภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ 
อตฺถโต  ห ิ เอเต  เทฺวป  นินฺนานากรณา ฯ  เอว  สนฺเตป  
อ ฺม ฺสฺส  อตฺถนิยมนตฺถ  วุตฺตา ฯ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป 
จาติอาทีสุ  หิ  อสหชาตมฺป ปฏิจฺจ  อุปปฺชฺชตีติ  วุจฺจติ ฯ  
สหชาตมฺป  จ  อุปาทารูป  ภูตรูปสฺส  ปจฺจโย  น โหติ ฯ 
อิติ  ปฏิจฺจวาเรน  สหชาตปจฺจยภาว  สหชาตวาเรน  จ  ปฏิจฺจาติ 
วุตฺตสฺส  สหชาตภาว  นิยเมตุ  อุโภเปเต  วุตฺตา ฯ  อปจ  ตถา 
# ๑. ส.ี ปฏิจฺจฏ ฯ เอวมุปริป ฯ ม. ปฏิจตฺต ฯ 
# ๒. ม. สหชาตตฺต ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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พุชฺฌนกาน  อชฺฌาสยวเสน  เทสนาวิลาเสน นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาปฺ- 
ปเภทชานนวเสน จาป เอเต อุโภป วุตฺตาติ ฯ  
                สหชาตวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ปจฺจยวารวณฺณนา  
        ปจฺจยวาเร  กุสล  ธมฺม  ปจฺจยาติ  กุสลธมฺเม  ปติฏ ิโต 
หุตฺวา กุสล  ธมฺม  นิสฺสยฏเน  ปจฺจย  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
กุสล  เอก ขนฺธ ปจฺจยาติ กุสล  เอก  ขนฺธ  นิสฺสย  (๑)  กตฺวา 
ตโย  ขนฺธา  อุปฺปชฺชนฺติ  เหตุปจฺจยาติ วุตฺต  โหติ ฯ  อิมินา  ว 
อุปาเยน  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  วตฺถุ  ปจฺจยา 
วิปากาพฺยากตา  กิริยาพฺยากตา  ขนฺธาติ  อิท  ป ฺจโวกาเร  
ปวตฺติวเสน  วุตฺต ฯ ป ฺจโวกาเร  ปวตฺติย ฺหิ  ขนฺธาน  ปุเรชาต 
วตฺถุ   นิสฺสยปจฺจโย  โหติ ฯ ปฏิจฺจตฺถสฺส  ปน  สหชาตตฺถตฺตา 
ปฏิจฺจวาเร  เอส  นโย  น  ลพฺภตีติ  ปฏิสนฺธิย สหชาตเมว  
วตฺถุ  สนฺธาย  วตฺถุ  ปฏิจฺจ  ขนฺธาติ  วุตฺต ฯ  กุสล เอก 
ขนฺธ ฺจ วตฺถุ ฺจ ปจฺจยา ตโย ขนฺธาติอาทีสุป อิมินา  ว 
นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        อพฺยากต  ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล  จ  อพฺยากโต  จาติ 
กุสลาพฺยากตาน  เหตุปจฺจยวเสน  เอกโต  อุปฺปตฺตึ  สนฺธาย 
# ๑. ม. นิสฺสยปจฺจย ฯ  
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วุตฺต ฯ กุสลปฺุปตฺติกฺขณสฺมิ ฺหิ วตฺถุ นิสฺสาย  กุสลา  ขนฺธา 
จิตฺตสมุฏาเน  จ  มหาภูเต  นิสฺสาย  จิตฺตสมุฏาน อุปาทา- 
รูป  เหตุปจฺจยวเสน  เอกโต  อุปฺปชชฺติ ฯ  อิติ  ปจฺจยภูตสฺส 
อพฺยากตสฺส นานตฺเตป  ปจฺจยุปฺปนฺนาน  เหตุปจฺจยวเสน  เอกโต 
อุปฺปตฺตึ สนฺธาเยต วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  อ ฺเสุป  เอวรูเปสุ 
าเนสุ  เอเสว  นโย ฯ 
        เอว อิมสฺมึ เหตุปจฺจเย สหชาต ฺจ  ปุเรชาต ฺจ  
นิสฺสยฏเน  ปจฺจย  กตฺวา  สตฺตรส  ป ฺหา  วิสฺสชฺชิตา ฯ 
ตตฺถ  ขนฺธา  เจว  ภูตา  จ  สหชาตวเสน  วตฺถุ  สหชาต- 
ปุเรชาตวเสน คหิต ฯ  ปฏิจฺจวาเร  ปน  สหชาตวเสน  ปจฺจโย  
ลพฺภติ  ตสฺมา  ตตฺถ  นเวว  ป ฺหา  วิสฺสชฺชิตา ฯ  เย  ปเนเต  
เอตฺถ  สตฺตรส  ป ฺหา  วิสฺสชฺชิตา  เตสุ  เอกาทิเก  เอกาวสาเน 
วิสฺสชฺชเน  กสุลาทีสุ  เอกปจฺจยโต  เอโก  ปจฺจยุปฺปนฺโน ฯ 
เอกาทิเก  ทุกาวสาเน  เอกปจฺจยโต  นานาปจฺจยุปฺปนฺโน ฯ 
ทุกาทิเก เอกาวสาเน นานาปจฺจยโต  เอโก ปจฺจยุปฺปนฺโน ฯ 
ทุกาทิเก ทุกาวสาเน นานาปจฺจยโต นานาปจฺจยุปฺปนฺโน ฯ  
        อารมฺมณปจฺจยาทีสุป  อิมินาว  อุปาเยน  ป ฺหา- 
วิสฺสชฺชนปฺปเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  ยมฺปเนต  อารมฺมเณ  (๑)  วตฺถุ  
ปจฺจยา  ขนฺธาติ  วุตฺต  ต ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปากกฺขนฺเธเยว  
# ๑. ม. อารมฺมณปจฺจเย ฯ  
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สนฺธาย  วุตฺต ฯ  จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  อพฺยากต นิสฺสาย  อารมฺมณ- 
ปจฺจเยน  อุปฺปชฺชนฺตาน  ปเภททสฺสนตฺถ  วุตฺตานิ ฯ  ปุน  วตฺถุ 
ปจฺจยาติ  ปวตฺเต  วิปากกิริยาพฺยากตาน  อุปฺปตฺติทสฺสนตฺถ  
วุตฺต ฯ  เสส ปุริมนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เอว  อิมสฺมึ  อารมฺมณ- 
ปจฺจเย  สหชาต ฺจ  ปุเรชาต ฺจ ปจฺจย  กตฺวา  สตฺต  ป ฺหา 
วิสฺสชฺชิตา ฯ  ตตฺถ  ขนฺธา  สหชาตวเสน  วตฺถุ   สหชาตปุเรชาต- 
วเสน  จกฺขฺวายตนาทีนิ  ปุเรชาตวเสน(๑)  คหิตานิ ฯ  ปฏิจฺจวาเร  
ปน  สหชาตวเสเนว ปจฺจโย ลพฺภติ ตสฺมา ตตฺถ ตโย  ว 
ป ฺหา วิสฺสชฺชิตา ฯ  
        อธิปติปจฺจเย  วิปากาพฺยากต  โลกตฺุตรเมว  เวทิตพฺพ ฯ  
อนนฺตรสมนนฺตรา  รูปาภาเวน  อารมฺมณสทิสา ฯ  ปรโต 
อาเสวนนตฺถิวิคเตสุป  เอเสว นโย ฯ  
        สหชาตปจฺจเย  กฏตฺตารูป  อุปาทารูปนฺติ  อุปาทารูป- 
สงฺขาต  กฏตฺตารูป ฯ  อิท  อส ฺสตฺตาน ฺเว  รูป  สนฺธาย 
วุตฺต ฯ  จกฺขฺวายตนาทีนิ ป ฺจโวการวเสน วุตฺตานิ ฯ  
        อ ฺม ฺปจฺจเย  จ  ยถา  อารมฺมณปจฺจยา  เอวนฺติ  
วิสฺสชฺชนสมต สนฺธาย วุตฺต ฯ ปจฺจยุปฺปนฺเนสุ ปน นานตฺต 
อตฺถิ ฯ  
        อุปนิสสฺยปจฺจเย  อารมฺมณปจฺจยสทิสนฺติ  รปูาภาวโตป 
# ๑. ม. ปุเรชาตวเสเนว ฯ  
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วิสฺสชฺชนสมตายป วุตฺต ฯ  
        วตฺถุ  ปเุรชาตปจฺจยาติอาทีน  ปฏจฺิจวาเร  วุตฺตนเยเนว  
อตฺโถ คเหตพฺโพ ฯ  
        กมฺมปจฺจเย  ตีณีติ  (๑)กุสล  ปจฺจยา  กุสโล  กสุล  ปจฺจยา 
อพฺยากโต  กสุล  ปจฺจยา  กุสโล  จ  อพฺยากโต  จาติ(๑) เอว 
ตีณิ เวทิตพฺพานิ ฯ อกุสเลป เอเสว นโย ฯ  
        วิปฺปยุตฺตปจฺจเย  ขนฺเธ  วิปฺปยุตฺตปจฺจยาติ  ขนฺเธ  นิสฺสาย 
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺต- 
ปจฺจยาติ ขนฺธา วตฺถุ  นิสสฺาย  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อุปฺปชฺชนฺตีติ 
อตฺโถ ฯ เสส เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        อิทานิ  ยถาลทฺธานิ  วิสฺสชฺชนานิ  คณนวเสน  ทสฺเสตุ  
เหตุยา  สตฺตรสาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ เหตุยา สตฺตรสาติ กุสเลน 
กุสล กุสเลนาพฺยากต กุสเลน  กุสลาพยฺากตนฺติ  เอว  กุสลวเสน 
เอกาทิกานิ  เอกาวสานานิ  เทฺว  ทกุาวสานเมกนฺติ  ตีณิ  วุตฺตานิ  
โหนฺติ  ตถา  อกุสลวเสน ฯ  อพฺยากเตนาพฺยากต เตเนว  กุสล  
อกุสล  กุสลาพฺยากต  อกุสลาพฺยากต ฺจ  กุสลาพฺยากเตหิ กุสล 
อพฺยากต  กุสลาพฺยากต  อกุสลาพฺยากเตหิ  อกุสล  อพฺยากต 
อกุสลาพฺยากตนฺติ เอว สตฺตรส วารานิ(๒) เวทิตพฺพานิ ฯ  
        อารมฺมเณ  สตฺตาติ  กุสเลน  กุสล  อกุสเลนากุสล  
# ๑. ม. กสุล ปจฺจยา กุสโล อพฺยากโต กุสลาอพฺยากโต จาติ ฯ 
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อพฺยากเตนาพฺยากต (๑) อพฺยากเตน  กุสล  อพฺยากเตน  อกุสล(๑)  
กุสลาพฺยากเตน กุสล อกุสลาพฺยากเตนากุสลนฺติ เอว สตฺต ฯ  
        วิปาเก  เอกตติ  อพฺยากเตน  อพฺยากตเมว ฯ  เอวเมตฺถ 
สตฺตรส  สตฺต  เอกนฺติ  ตโย  วารปริจฺเฉทา  โหนฺติ ฯ  เตสุ  
ทฺวาทส  สตฺตรสกา  เอกาทส  (๒)  สตฺตกา  เอก  เอกกนฺติ  เต 
สพฺเพ  สาธุก  สลฺลกฺเขตฺวา  ปรโต  ทุกติกาทิวเสน  ปจฺจย- 
สสนฺทเน  อูนตรคณนสฺส  วเสน  คณนา  เวทิตพฺพา ฯ  สกฺกา  
หิ  อิมาย  คณนาย  ทุกมลูกาทีสุ  วารปริจฺเฉท  (๓)  ชานิตุนฺติ 
ปุน  กุสล  ธมฺม  ปจฺจยา กุสโล  ธมโฺมติ  อนามสิตฺวา  
คณนวเสเนว  วารปริจฺเฉท  ทสฺเสตุ  เหตุปจฺจยา  อารมฺมเณ 
สตฺตาติอาทิมารทฺธ ฯ 
        ตตฺถ  กสุล  ธมฺม  ปจฺจยา  กุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  
เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา ฯ  กุสล  เอก  ขนฺธ  ปจฺจยา 
ตโย  ขนฺธาติ  อิมินา  นเยน  อารมฺมเณ ลทฺธวิสฺสชชฺนานิ 
วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯ อยนฺตาว อนุโลเม นโย ฯ  
        ปจฺจนีเย  ปน  กุสล  น  ลพฺภตีติ  อกุสล  ธมฺม  ปจฺจยาติ  
อกุสลเมวาทึ  กตฺวา  วิสฺสชฺชน  อารทฺธ ฯ  ต  ยถาปาลิเมว 
นิยฺยาติ ฯ ยเ ฺหตฺถ วตฺตพฺพ สิยา ต ปฏิจฺจวารสฺส ปจฺจนีเย 
วุตฺตเมว ฯ  
# ๑. ม. กสุล อกุสล ฯ  ๒. ม. ทส ฯ  ๓. ม. วารปริจฺเฉเท ฯ  
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        ยมฺปเนต   ปจฺจนีเย   ลทฺธวิสฺสชชฺนปริจฺเฉท  คณนโต  ทสเฺสตุ 
นเหตุยา  จตฺตารีติอาทิ  วุตฺต  ตตฺถ  จตฺตาริ  สตฺตรส  สตฺต 
ป ฺจ ตีณิ  เอกนฺติ  ฉ  ปรจฺิเฉทา ฯ  เตส  วเสน  ทกุติกาทีสุ  
ปจฺจยสสนฺทเน  คณนา เวทิตพฺพา ฯ  โน(๑) หิ  ปจฺจโย  สตฺตรส 
วิสฺสชฺชนานิ  ลภติ เตน สทฺธึ สทิสสสนฺทเน สตฺตรส 
อูนตรสสนฺทเน  เสสา  ฉาป  ปริจฺเฉทา  ลพฺภนฺติ ฯ เอว  เสเสสุป  
อธิกปฺปริจฺเฉท เปตฺวา สมสมา อูนตรา จ ลพฺภนฺติ ฯ (๒)  
        เอตฺถ  จ  อธิกตรา  น  ลพฺภนฺตีติ  อยเมตฺถ  นิยโม 
สมสมา  ปน  อูนตรา  จ  อตฺถา  วิโรเธ  สติ  ลพฺภนฺติ ฯ 
เตเนเวตฺถ  นเหตุปจฺจยา  นารมฺมเณ  เอกนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  เอตฺถ 
หิ  นเหตุยา  จตุนฺน นารมฺมเณ ป ฺจนฺน อาคตตฺตา นเหตุวเสน  
จตฺตารีติ  วตฺตพฺพ  สิยา  นารมฺมเณน  สทฺธึ  ฆฏิตตฺตา  ปน  
สารมฺมณธมฺโม  (๓)  วิรชฺุฌตีติ  อกุสล  ธมฺม  ปจฺจยา  อกุสโล  ธมฺโม 
อพฺยากต ธมฺม  ปจฺจยา  อกุสโล  อกุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจ  
ธมฺม  ปจฺจยา  อกุสโลติ  ตีณิ วิสฺสชฺชนานิ  ปริหีนานิ ฯ  
อพฺยากต  ธมฺม  ปจฺจยา  อพฺยากโตติ  รูปวเสน  เอกเมว 
วุตฺต ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  วิรทฺุธาวิรุทฺธ  ตฺวา  ลพฺภมานปริจฺเฉโท 
เวทิตพฺโพ ฯ อปเจตฺถ  อิท  นยมตฺตทสฺสน ฯ  นาธิปติยา  จตฺตารีติ 
นเหตุยา  ลทฺธาเนว ฯ เสสจตุกฺเกสุป เอเสว นโย ฯ  
# ๑. ม. โย ฯ  ๒. ม. ลพฺภนฺตีติ ฯ  ๓. ม. อารมฺมณธมฺโม ฯ  
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        นานนฺตเร  เอกนฺติ  อเหตุกจิตฺตสมุฏานสฺส  เจว  เสสรูปสฺส 
จ  วเสน  อพฺยากเตนาพฺยากต ฯ  เอว  สพฺเพสุ  เอกเกสุ 
ยุชฺชมานกรปู  ชานิตพฺพ ฯ นปุเรชาเต  เทฺวติ  อิธาป  นเหตุ- 
วเสน  จตฺตารีติ  วตฺตพฺพ  สิยา  นปุเรชาเตน สทฺธึ  ฆฏิตตฺตา 
ปน  อพฺยากต  ธมฺม  ปจฺจยา  อกุสโล  อกุสล ฺจ  อพฺยากต ฺจ 
ธมฺม  ปจฺจยา  อกุสโลติ  วตฺถุปุเรชาตวเสน  เทฺว  วิสสฺชฺชนานิ  
ปริหีนานิ ฯ อารุปฺเป  ปน  อเหตุกโมหสฺส  อเหตุกกิริยาย  (๑)  จ 
วเสน  เทฺว  วุตฺตานิ ฯ  นวิปฺปยุตฺเต  เทฺวติ  อารุปฺเป  อเหตุกา- 
กุสลกิริยาวเสน  เทฺว ฯ  โนนตฺถิโนวิคเตสุ เอกนฺติ  สพฺพสฺส  
รูปสฺส  วเสน  อพฺยากเตนาพฺยากต  ทฏพฺพ ฯ  ติกาทีสุ 
อปุพฺพ นตฺถิ ฯ  
        นารมฺมณมูลเก  ปน  นาธิปติยา  ป ฺจาติ  นารมฺมเณ  
ลทฺธาเนว ฯ  นกมฺเม  เอกนฺติ  เอตฺถ  จิตฺตสมุฏาน ฺจ 
กฏตฺตารูป ฺจ  อคฺคเหตฺวา  เสสรูปวเสน อพฺยากเตนาพฺยากต 
เวทิตพฺพ ฯ  
        นาธิปติมูลเก  นปุเรชาเต  สตฺตาติ  นปุเรชาเต  ลทฺธาเนว ฯ  
นปจฺฉาชาเต  สตฺตรสาติ  อิมานิป  ตตฺถ  ลทฺธานิ  สตฺตรเสว ฯ 
นานนฺตรนสมนนฺตรนอ ฺม ฺนอุปนิสฺสยนสมฺปยุตฺตโนนตฺถิโน- 
วิคตมูลกานิ นารมฺมณมูลกสทิสาเนว ฯ  อิมินาว   นยมตฺต- 
# ๑. ม. อเหตุกกิริยสฺส ฯ  
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ทสฺสเนน   สพฺพตฺถ   อาคตานาคต  ลพฺภมานาลพฺภมาน ฺจ  
เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                        ปจฺจนีย นฏิ ิตา ฯ  
 
        อิมินาเยว  ปน  ลกฺขเณน  อนุโลม  ปุรโต  กตฺวา  อนุโลม- 
ปจฺจนีเย  ปจฺจนีย  ปุรโต  กตฺวา  ปจฺจนียานุโลเม  จ  คณน- 
ปริจฺเฉโท  อาคตานาคต ลพฺภมานาลพฺภมาน ฺจ เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                ปจฺจยวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        นิสฺสยวารวณฺณนา  
        นิสฺสยวาเร  กุสล  ธมฺม  นิสฺสายาติ  กุสล ธมฺม 
ปจฺจยตฺเถน (๑) นิสฺสย  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เสสเมตฺถ  ปจฺจยวาเร 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ อวสาเน  ปนสฺส  ปจฺจยตฺถนฺนาม 
นิสฺสยตฺถ  นสิฺสยตฺถ  นาม  ปจฺจยตฺถนฺติ  อิท อุภินฺนมฺป  เอเตส 
วาราน  อตฺถโต  นินฺนานากรณภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  อตฺถโต 
หิ  เอเตป  ปฏิจฺจ  สหชาตา  วิย  นินนฺานากรณา ฯ  เอว  
สนฺเตป  อ ฺม ฺสฺส  อตฺถนิยมนตฺถ  วุตฺตา ฯ  อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขาราติอาทีสุ  หิ  อนิสสฺาย  วตฺตมาน นานากฺขณิกมฺป  
ปจฺจยา  อุปฺปชฺชนฺตีติ(๒)  วุตฺต ฯ  อ ฺม ฺ  อลฺลียิตฺวา  ิตกฏาทีสุ 
# ๑. ม. ปติฏฏเน ฯ  ๒. ม. อุปฺปชชฺตีติ ฯ  
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จ  เอก  เอกสฺส  นิสฺสยปจฺจโย  น  โหติ ตถา อุปาทารูป 
มหาภูตสฺส นิสฺสยปจฺจโย  น  โหติเยว ฯ  อิติ  ปจฺจยวาเรน 
นิสฺสยปจฺจยภาว  นิสฺสยวาเรน  จ  ปจฺจยาติ  วุตฺตสฺส  สหชาต- 
ปุเรชาตภาว  นิยเมตุ  อุโภเปเต  วุตฺตา ฯ  อปจ ตถา  พุชฌฺนกาน  
อชฺฌาสยวเสน  เทสนาวิลาเสน  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาปฺปเภทชานน- 
วเสน  จาป เอเต อุโภป วุตฺตาติ เวทิตพฺพาติ ฯ (๑)  
                นสิฺสยวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        สสฏวารวณฺณนา  
        สสฏวาเร  กุสล  ธมฺม  สสฏโติ  กุสล  ธมมฺ 
เอกุปฺปาทาทิลกฺขเณน  สมฺปโยคฏเน  ปจฺจย  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ 
กุสล  เอก  ขนฺธ สสฏโติ  กุสล  เอก  ขนฺธ  สมฺปยุตฺตปจฺจย  
กตฺวา  ตโย  ขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
อิมินา  อุปาเยน  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ อิมสฺมิ ฺจ 
ปน  เหตุปจฺจเย  อรูปธมฺมสฺเสว  สมฺปโยคฏเน  ปจฺจย  กตฺวา  
ตโย ป ฺหา  วิสฺสชฺชิตา ฯ  ยถา  จ  เหตุปจฺจเย  ตถา  อารมฺมณ- 
ปจฺจยาทีสุป  เกวล  วิปากปจฺจเย เอกเมว วิสฺสชฺชน ฯ  
        อิทานิ  ยถาลทฺธานิ  วิสฺสชฺชนานิ  คณนวเสน  ทสฺเสตุ  
เหตุยา  ตีณีติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สพฺพตฺติเกสุ  กุสเลน กุสล 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อกุสเลน อกสุล อพฺยากเตน  อพฺยากตนฺติ  อยเมว  นิยโม  
กโต ฯ  (๑)  เอกเก  ปน  อพฺยากเตน  อพฺยากตเมว  ลพฺภติ ฯ  (๒)  เอวเมตฺถ 
พาวีสติยา  ปจฺจเยสุ  ตีณิ  วิปาเก เอกนฺติ  เทฺว  ปริจฺเฉทา ฯ 
ปจฺฉาชาเต  อนุโลม  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  ตีณิ  เอกนฺติ  อิเมส ฺเว 
วเสน  ทุกติกาทีสุ  ปจฺจยสสนฺทเน  ยตฺถ  วิปากปจฺจโย  ปวิสติ  
ตตฺถ  เอก เสเสสุ ตีณีติ เอว คณนา เวทิตพฺพาติ ฯ เสสเมตฺถ 
อนุโลเม อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        ปจฺจนีเย  ปน  กุสล  น  ลพฺภตีติ  อกุสลเมว  อาทึ  กตฺวา 
วิสฺสชฺชน กต ต อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        ยมฺปเนต  (๓)  ปจฺจนีเย  วิสฺสชชฺนปริจฺเฉท  คณนาโต  ทสฺเสตุ  
นเหตุยา  เทฺวติอาทิ  วุตฺต  ตตฺถ  เทฺว  ตีณิ  เอกนฺติ  ตโย  
ปริจฺเฉทา  เตส วเสน  ทุกติกาทีสุ  ปจฺจยสสนฺทเน  คณนา 
เวทิตพฺพา ฯ  อิธาป  อธิกตรคณนาน  อูนตรคณเนน  สทฺธ ึ 
สสนฺทเน  อูนตรคณนเมว  ลพฺภติ  สมคณเนน  สทฺธึ  
สมคณน ฯ  ยสฺมา  เจตฺถ  อรูปธมฺมาเยว  ปจฺจยุปฺปนฺนา  ตสฺมา  
นเหตุนาธิปตินปุเรชาตนปจฺฉาชาตนาเสวนนกมฺมนวิปากนฌานน- 
มคฺคนวิปฺปยุตฺตวเสน    ทเสว   ปจฺจยา  ปจฺจนีกโต  ทสฺสิตา ฯ 
เสสา  จุทฺทส  น  ลพฺภนฺติ ฯ  เยป  ลพฺภนฺติ  เตสุป วิปาเก 
ปจฺจยุปฺปนฺเน นกมฺมนวิปากา น ลพฺภนฺติ ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ลพฺภตีติ ฯ 
# ๓. ม. ยมฺปเนตฺถ ฯ  
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        นเหตุปจฺจยา  นาธิปติยา  เทฺวติ  นเหตุยา  ลทฺธ  
ทฺวยเมว ฯ  เสสทฺวเยสุป  เอเสว  นโย ฯ  นกมฺเม  เอกนฺติ 
อเหตุกกิริยาเจตน  ปจฺจยุปฺปนฺน กตฺวา  อพฺยากเตน  อพฺยากต ฯ 
นวิปาเก  เทฺวติ  อเหตุกโมหกิริยาวเสน  เทฺว ฯ  นฌาเน   เอกนฺติ  
อเหตุกป ฺจวิ ฺาณวเสน  อพฺยากตวิสฺสชฺชน  เวทิตพฺพ ฯ 
นมคฺเค  เอกนฺติ  อเหตุกวิปากกิริยาวเสน  อพฺยากตวิสฺสชฺชน ฯ 
อิมินา  อุปาเยน สพฺพสสนฺทเนสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ  
                        ปจฺจนีย นฏิ ิต(๑) ฯ 
 
        อนุโลมปจฺจนีเย  เหฏา  วุตฺตา  นเหตุอาทโย  ทเสว  
ปจฺจนียโต  ลพฺภนฺติ  น  เสสา ฯ  เยป  ลพฺภนฺติ  เตสุป  
เหตุมฺหิ  อนุโลมโต  ิเตสุ  (๒)  ฌานมคฺคา  ปจฺจนียโต  น 
ลพฺภนฺติ ฯ  สพฺพ เหฏา วุตฺตาน วเสเนว (๓) เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                        อนุโลมปจฺจนีย นิฏ ิต ฯ 
 
        ปจฺจนียานุโลเม   นเหตุปจฺจยุปฺปนฺเนสุ   อเหตุกโมโห  ว  
ฌานมคฺคปจฺจย  ลภติ  เสสา  น  ลพฺภนฺติ ฯ   นฌานปจฺจเย 
อฏาเหตุกจิตฺตานิป ฯ (๔)นกมฺมนเหตุนาธิปตินปุเรชาตปจฺจยา 
เวทิตพฺพา ฯ อารมฺมเณ  เอกนฺติ(๔)  อารุปฺเป  อเหตุกกิริย- 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม.  ิเต ฯ  ๓. ม. วุตฺตนเยเนว ฯ 
# ๔. ม. นกมมฺปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นาธิปติปจฺจยา นปุเรชาตปจฺจยา 
# อารมฺมเณ เอกนฺติ ฯ  
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เจตนาวเสน  อพฺยากเตน  อพฺยากต ฯ อิมินา อุปาเยน  ย 
ลพฺภติ(๑)  ย ฺจ น ลพฺภติ ตสฺส วเสน สพฺพตฺถ คณนา 
เวทิตพฺพาติ ฯ  
                สสฏวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        สมฺปยุตฺตวารวณฺณนา  
        สมฺปยุตฺตวาเร  กุสล  ธมฺม  สมฺปยตฺุโตติ  กุสล  ธมฺม 
สมฺปยุตฺตปจฺจย  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เสสเมตฺถ  สสฏวาเร 
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ อวสาเน  ปนสฺส  สสฏตฺถนฺนาม 
สมฺปยุตฺตตฺถ สมฺปยุตฺตตฺถ นาม สสฏตฺถนฺติ อิท   อุภินฺนมฺป  
เอเตส  วาราน  อตฺถโต  นินฺนานากรณภาวทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ 
อตฺถโต  ห ิ เอเตป  ปฏิจฺจ  สหชาตา  วิย  ปจฺจยนิสฺสยา  วิย  
จ  นินฺนานากรณา ฯ  เอว  สนฺเตป  อ ฺม ฺสฺส  อตฺถนิยมนตฺถ 
วุตฺตา ฯ  สสฏา โยชิตา  หยาติ(๒)อาทีสุ   อสมฺปยุตฺตมฺป  
สสฏนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ยา  สา วีมสา โกสชฺชสหคตา โกสชฺช- 
สมฺปยุตฺตาติ(๓)อาทีสุ  อสสฏ (๔) โวกิณฺณมฺป สมฺปยุตฺตนฺติ อาคต ฯ  (๕) 
อิติ  สสฏวาเรน  เอกุปฺปาทาทิลกฺขณสฺส (๖) สมฺปยุตฺตสฺส สสฏ- 
ภาว สมฺปยุตฺตวาเรน  จ  สสฏสฺส  เอกุปฺปาทาทิลกฺขณสฺส 
# ๑. ม. ลภนติฺ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๔๒๐/๑๖๐ ฯ 
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๑๑๙๘/๓๖๐ ฯ ๔. ส.ี อย สมฺปยุตฺตฏโ นาม 
# อสสฏ ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม. เอกุปฺปาทลกฺขณสฺส ฯ  
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สมฺปยุตฺตภาว  นิยาเมตุ อุโภเปเต  วุตฺตา ฯ  อปจ  ตถา  พุชฺฌน- 
กาน  อชฺฌาสยวเสน  เทสนาวิลาเสน  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาปฺปเภท- 
ชานนวเสน จาป เอเต อุโภป วุตฺตาติ เวทิตพฺพาติ ฯ (๑)  
                สมฺปยุตฺตวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
        เอเตสุ  ปน  ฉสุ  วาเรสุ  อตฺถ ิ โกจิ  ปจฺจโย  เอกนฺต 
อนุโลมโต  น  ติฏติ  ปจฺจนีกโตว  ติฏติ  อตฺถิ  เอกนฺต  
ปจฺจนีกโต น ติฏติ อนุโลมโตว ติฏติ  อตฺถิ  อเนกนฺต 
อนุโลมโต  เจว ติฏติ ปจฺจนีกโต จาติ อิท ปกิณฺณก 
เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  ปโม  ปโ ฺห  ปจฺฉาชาตสฺส  ทุติโย  ปโ ฺห 
จตุกฺกสฺส(๒)  ตติโย ยุชชฺมานกาน เสสาน วเสน เวทิตพฺโพ ฯ (๓)  
 
                        ป ฺหาวารวิภงฺควณฺณนา  
        ป ฺหาวาเร  สิยา  กุสโล  ธมฺโม  กสุลสฺส  ธมฺมสฺส  
เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโยติอาทีน  (๔)  กุสลตฺติเก  อุทฺธริตพฺพปุจฺฉาน  
ลพฺภมานวเสน วิสฺสชฺชน  ทสฺเสตุ  กุสโล  ธมฺโม  กสุลสฺส  
ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโยติอาทิ วุตฺต ฯ  กุสโล  จ  นาเมส 
สย  อุปฺปชชฺนฺโต  เปตฺวา  ปจฺฉาชาต ฺจ  วิปาก ฺจ  เสเสหิ 
# ๑. ม. เวทิตพฺพาตีติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ทติุโย มหาจตุกฺกสฺส ฯ 
# ๓. ม. เวทิตพฺโพติ ฯ  ๔. ม. ...อาทินา ฯ  
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พาวีสติยา  ปจฺจเยหิ  อุปฺปชฺชติ  กุสลสฺส  ปจฺจโย  โหนฺโต 
เปตฺวา  ปุเรชาตปจฺฉาชาตวิปากวิปฺปยุตฺเต  เสเสหิ  วีสติยา 
ปจฺจเยหิ  ปจฺจโย โหติ ฯ  ตสฺมา  เยหิ  ปจฺจเยหิ  กุสโล  กุสลสฺส  
ปจฺจโย  โหติ  เต  ปจฺจเย  ปฏิปาฏิยา ทสฺเสตุ เหตุปจฺจเยนาติ- 
อาทิมารทฺธ ฯ  
        ตตฺถ  ยา  เอสา  ปจฺจยวิภงฺควาเร  วิย  เหตุสมฺปยุตฺตกาน 
ธมฺมานนฺติ  อกตฺวา  เหตู  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธานนฺติ  เทสนา 
กตา  ตสฺสา  เอว  กรเณ  อิท  ปโยชน ตตฺถ  ห ิ สุ ฺฏ 
ทีเปตุ  ธมฺมานนฺติ  วุตฺต  อิธ  ปจฺจยโต อุปฺปชฺชมานา  ธมฺมา- 
ราสิโต  อุปปฺชฺชนฺติ  น  เอเกกโตติ  ราสฏ  ทีเปตุ ขนฺธานนฺติ 
วุตฺต ฯ  ปฏิจฺจวาราทีสุ  วา  ขนฺธวเสน ปจฺจยุปฺปนฺนเทสนา 
อารุฬฺหาติ เตเนวานุกฺกเมน  อิธาป  อารุฬฺหา ฯ  (๑)  กสฺมา ปเนเตสุ 
เอวมารุฬฺหาติ อสงฺกรโต  วิภาคทสฺสนตฺถ ฯ  เอก  ธมฺม  
ปฏิจฺจ  เสสา  ธมฺมาติ หิ อาทินา นเยน วุจฺจมาเน อสุก- 
ธมฺม  นาม  นิสฺสาย  อสุกธมฺมาติ  น  สกฺกา  อสงฺกรโต  ปจฺจเย  
จ  ปจฺจยุปฺปนฺเน  จ  ชานิตุ  เอว  สนฺเต  อุทฺเทสนิทฺเทสา 
นิพฺพิเสสา สิยุ ฯ ตสฺมา อสงฺกรโต  วิภาคทสฺสนตฺถ  เอว  
อารุฬฺหาติ  เวทิตพฺพา ฯ  จิตฺตสมุฏานานนฺติ อิท  ยสฺส  
อพฺยากตสฺส [๒]  กุสโล  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  โหติ  ตเมว  ทสฺเสตุ  
# ๑. ม. อารฬฺุหาติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กุสโลติ ทสิฺสติ ฯ  
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วุตฺต ฯ  ปจฺจยวิภงฺเค  ปน  กุสลาทิวเสน  วิภาค  อกตฺวา 
สาม ฺโต  สพฺเพส เหตูน  วเสน  อุปปฺนฺนรูปทสฺสนตฺถ 
จิตฺตสมุฏานานนฺติ อวตฺวา ตสมุฏานานนฺติ วุตฺต ฯ  ตสฺมา 
ตตฺถ  อพฺยากตเหตุสมุฏานรูป  โอกฺกนฺติกขฺเณ  กฏตฺตารูปมฺป 
สงฺคหิต ฯ (๑) อิมินา อุปาเยน เสเสสุป เอวรูเปสุ วิสฺสชฺชเนส ุ
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        ทาน  ทตฺวาติ  เทยฺยธมฺม  จชิตฺวา ฯ  ยาย  วา  เจตนาย 
โส  ทยิฺยติ  สา  เจตนา  ทาน ฯ  ทตฺวาติ  ต  เจตน  ปริโยทา- 
เปตฺวา  วิสุทฺธ กตฺวา ฯ สลี  สมาทิยิตฺวาติ  ป ฺจงฺคทสงฺคาทิวเสน  (๒) 
นิจฺจสีล  คณฺหิตฺวา ฯ  อิมินา สมาทานวิรติเยว  ทสฺสิตา ฯ  
สมฺปตฺตวิรติสมุจฺเฉทวิรติโย  ปน  โลเก  สลีนฺติ อปากฏตฺตา  
น  วุตฺตา ฯ  กิ ฺจาป  น  วุตฺตา  อารมฺมณปจฺจยา ปน 
โหนฺติเยว ฯ ตตฺถ  สมุจฺเฉทวิรติ  เสกฺขานเยว  กุสลสฺส  อารมฺมณ 
โหติ  น  อิตเรส ฯ  อุโปสถกมฺม กตฺวาติ  ปาณ  น  หเน 
น  จาทินฺนมาทิเยติ (๓) เอว วุตฺต อุโปสถทิวเสสุ อฏงฺคุโปสถ- 
กิริย  กตฺวา ฯ  ต  ปจฺจเวกฺขตีติ  ต  กสุล  เสกฺโขป ปุถชฺุชโนป 
ปจฺจเวกฺขติ  อรหาป  ปจฺจเวกฺขเตว ฯ  อรหโตป  ห ิ ปุพฺเพ 
กต  กุสล  กสุลเมว เยน  ปน  จิตฺเตน  ปจฺจเวกฺขติ  ต 
กิริยาจิตฺต  นาม  โหติ ฯ ตสฺมา เอต กุสโล ธมโฺม  กสุลสฺส 
# ๑. ม. สงฺคห คต ฯ  ๒. ม. ป ฺจงฺคาทิวเสน ฯ 
# ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๕๑๐/๒๗๖ ฯ  
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ธมฺมสฺสาติ  อิมสฺมึ  อธิกาเร  น  ลพฺภติ ฯ  ปุพฺเพ สุจิณฺณานีติ 
ทตฺวา  สมาทิยิตฺวา  กตฺวาติ หิ อาสนฺนกตานิ วุตฺตานิ 
อิมานิ น อาสนฺนกตานิ (๑) เวทิตพฺพานิ ฯ  ทานาทีหิ  วา  เสสานิ 
กามาวจรกุสลานิ  ทสฺเสตุ  อิท  วุตฺต ฯ ฌานา  วุฏหิตฺวาติ  
ฌานา  วุฏหิตฺวา ฯ  อยเมว  วา  ปาล ิฯ  เสกฺขา  โคตฺรภุนฺติ 
โสตาปนฺน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  โส  หิ  โคตฺรภภ  ปจฺจเวกฺขติ ฯ 
โวทานนฺติ  อิท  ปน สกทาคามิอนาคามิโน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
เตส ฺหิ  ต  จิตฺต  โวทาน  นาม  โหติ ฯ เสกฺขาติ   โสตาปนฺน- 
สกทาคามิอนาคามิโน ฯ  มคฺคา  วุฏหิตฺวาติ  มคฺคผลภวงฺคา- 
ติกฺกมวเสน  อตฺตนา  ปฏิลทฺธา  มคฺคา  วุฏหิตฺวา  สุทฺธ- 
มคฺคโตเยว  ปน วุฏาย ปจฺจเวกฺขณนฺนาม นตฺถิ ฯ  
        กุสล  อนิจฺจโตติ  เอตฺถ  วิปสฺสนปูค  เตภูมิกกุสลเมว 
เวทิตพฺพ วิปสฺสนากุสลมฺปน  กามาวจรเมว ฯ  เจโตปริยา- 
เณนาติ  รูปาวจรกุสล  ทสฺเสติ ฯ  อากาสาน ฺจายตนนฺติอาทีหิ  
อรูปาวจรกุสลารมฺมณวเสน  อุปฺปชชฺมาน  อรูปาวจรกุสลเมว ฯ 
กุสลา  ขนฺธา  อิทฺธิวิธาณสฺสาติอาทีหิ  ปุคฺคล  อนามสิตฺวา 
ธมฺมวเสเนว  (๒) ทสฺเสติ ฯ เตเนเวตฺถ เหฏา คหิตมฺป เจโต- 
ปริยาณ ปุน วุตฺต ฯ  
        อสฺสาเทตีติ  โสมนสฺสสหคตโลภสมฺปยุตฺตจิตฺเตหิ  อนุภวติ 
# ๑. ม. น อาสนฺเน กตานีติ ฯ  ๒. ม. ธมฺมวเสน ฯ  
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เจว  รชฺชติ  จ ฯ  อภินนทฺตีติ  สปฺปติกตณฺหาวเสน  นนฺทติ  
หฏปฺปหฏโ  โหติ ทฏิาภินนฺทนาย  วา  อภินนฺทติ ฯ  ราโค 
อุปฺปชฺชตีติ  อสฺสาเทนฺตสฺส  ราโค อุปฺปชฺชติ  นาม ฯ  อิท 
อฏป  โลภสหคตานิ คเหตฺวา วุตฺต ฯ ทิฏ ิ อุปฺปชฺชตีติ 
อภินนฺทนฺตสฺส  อตฺตา  อตฺตนิยนฺติอาทิวเสน  จตูหิป  จิตฺเตหิ 
สมฺปยุตฺตา ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ ฯ  อสนฺนฏิานคตสฺส  ปเนตฺถ 
วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ ฯ  วิกเฺขปคตสฺส อุทฺธจฺจ  อกต  วต  เม  
กลฺยาณนฺติ วิปฺปฏิสาริโน โทมนสฺส ฯ ต อารพฺภาติ ตานิ 
ปุพฺเพ  (๑)  สุจิณฺณานิ  อารมฺมณ  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  พหุวจนสฺส 
เหส เอกวจนาเทโส  ชาติวเสน วา เอกวจนเมเวต ฯ  
        อรหา  มคฺคา  วุฏหิตฺวาติ  มคฺควีถิย  ผลานนฺตรสฺส 
ภวงฺคสฺส อติกฺกมนวเสน  วุฏหิตฺวา ฯ  ปจฺจเวกฺขณจิตฺตานิ  
ปนสฺส  กริิยาพฺยากตานิ ฯ  เอว กิริยาพฺยากตสฺส  อารมฺมณ- 
ปจฺจย  ทสฺเสตฺวา  ปุน  วิปากาพฺยากตสฺส  ทสฺเสตุ เสกฺขา  วาติ- 
อาทิมาห ฯ  กุสเล  นริุทฺเธติ วิปสฺสนาชวนวีถิยา ปจฺฉินฺนาย ฯ 
วิปาโกติ กามาวจรวิปาโก ฯ  ตทารมฺมณตาติ  ตทารมฺมณตาย 
ต  กุสลชวนสฺส  อารมฺมณภูต  วิปสฺสิตกุสล  อารมฺมณ  กตฺวา 
อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ น เกวล ฺจ ตทารมฺมณวเสเนว ปฏิสนฺธ-ิ 
ภวงฺคจุติวเสนาป ฯ  วิปาโก  หิ  กมฺม  อารมฺมณ  กตฺวา 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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คหิตปฏิสนฺธิกสฺส กุสลารมฺมโณ โหติเยว โส ปน 
ทุพฺพิ ฺเยฺยตฺตา อิธ น ทสฺสิโต ฯ  
        กุสล  อสฺสาเทตีติอาทิ  อกุสลชวนาวสาเน  กสุลารมฺมณ  
วิปาก  ทสฺเสตุ วุตฺต ฯ  วิ ฺาณ ฺจายตนวิปากสฺสาติ อิท 
ทุพฺพิ ฺเยฺยมฺป สมาน มหคฺคตวิปากสฺส ตทารมฺมณภาเวน 
อนุปฺปตฺติโต  ลพฺภมานกวเสน  วุตฺต ฯ  กริิยสฺสาติ  อรหตฺต ปตฺวา 
อสมาปนฺนปุพฺเพ  อากาสาน ฺจายตเน  ปฏิโลมโต  วา  เอกนฺต- 
ริกวเสน  วา  สมาปนฺนกิริยาย ฯ  เจโตปริยาณสฺสาติอาทีนิ  ปุรโต  (๑) 
อาวชฺชนาย  โยเชตพฺพานิ ฯ  ยา  เอเตส  อาวชฺชนา  ตสฺสา  
กุสลา  ขนฺธา  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  อย ฺเจตฺถ อตฺโถ ฯ  
        ราคนฺติ  อตฺตโน  วา  ปรสฺส  วา  ราค ฯ  อตฺตโน 
ราควเสน  ปเนตฺถ  วณฺณนา  ปากฏา  โหติ ฯ  อสฺสาเทตีติ- 
อาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  วิจิกิจฺฉาทีสุ ปน  ตีสุ  อสฺสาเทตพฺพตาย 
อภาวโต  (๒)  อสฺสาเทตีติ  น  วุตฺต ฯ  ทิฏ ิ ปเนตฺถ อุปฺปชชฺติ 
สา  อสฺสาเทตีติ  ปทสฺส  ปริหีนตฺตา  อาคตปฏิปาฏิยา  ปม 
น วุตฺตา ฯ วิจิกิจฺฉาทีสุเยว  ต  ต  สภาค  ปม  วตฺวา ตสฺส 
ตสฺส อนนฺตรา วุตฺตา ฯ อิเมสุ จ  ปน  ราคาทีสุ  กึ  อิเม  (๓) 
ปาปธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺตีติ อกฺขนฺติวเสน วา กต ปาป กต 
ลุทฺธนฺติ วิปปฺฏิสาราทิวเสน วา โทมนสฺสุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ  
# ๑. ม. ปรโต ฯ  ๒. ม. อภาเวน ฯ  ๓. ม. เม ฯ  
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        จกฺขุ  อนิจฺจโตติ  วิปสฺสนานุกฺกเมน  ทส  (๑)  โอฬาริกายตนานิ  
วตฺถุรูป ฺจาติ  เอกาทส  รูปานิ  ปากฏตฺตา  คหิตานิ ฯ  ปุน 
รูปายตนาทีนิ จกฺขุวิ ฺาณาทีน  อารมฺมณตฺตา  คหิตานิ ฯ 
ยสฺมา  ปเนสา  วิ ฺาณกายวเสน  เทสนา  กตา  น  ธาตุ- 
วเสน  ตสฺมา  มโนธาตุ  น  คหิตา ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  คหิตา- 
คหิต เวทิตพฺพ ฯ  
        ผล  ปจฺจเวกฺขนฺติ  นิพฺพาน  ปจฺจเวกฺขนฺตีติ  ปจฺจเวกฺขณ- 
กุสลสฺส อารมฺมณทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ  
        อารมฺมณาธิปตินิทฺเทเส  เสกฺขปุถุชชฺนาน  วเสน  จตุภูมิก 
กุสล  ทสฺสิต  ตถา  สหชาตาธิปตินิทฺเทเส ฯ  อรหโต  อุตฺตม- 
ธมฺม  อธิคตตฺตา โลกิยกสุเลสุ ครุกาโร นตฺถีติ อคฺคมคฺโค  ว 
ทสฺสิโต ฯ  
        อนนฺตรปจฺจเย  ปุริมา  ปุริมาติ  เอกภูมิกาป  นานา- 
ภูมิกาป  กุสลา เอกโต  กตฺวา  วุตฺตา ฯ  อนุโลม โคตฺรภุสฺส 
อนุโลม โวทานสฺสาติ นานารมฺมณวเสน ฯ  โคตฺรภุ  มคฺคสฺส 
โวทาน  มคฺคสฺสาติ  นานาภูมิวเสน ฯ กุสล วุฏานสฺสาติ 
เอตฺถ ปน  กสุลนฺติ  เตภูมิกกุสล ฯ  วุฏานนฺติ  เตภูมิกวิปาก ฯ 
เตหิ  กุสลชวนวีถิโต วุฏหนฺติ  ตสฺมา  วุฏานนฺติ  วุจฺจติ ฯ 
ต  ทุวิธ โหติ ตทารมฺมณ ภวงฺค ฺจ ฯ ตตฺถ  กามาวจร- 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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กุสลสฺส  อุภยมฺป  วุฏาน  โหติ  มหคฺคตสฺส  ภวงฺคเมว ฯ  มคฺโค 
ผลสฺสาติ  อิท  ยสฺมา  โลกุตฺตรวิปาก  ชวนวีถิปริยาปนฺนตฺตา 
วุฏานนฺนาม  น โหติ  ตสฺมา  วิสุ  วุตฺต ฯ  อนุโลม  เสกฺขาน 
อนุโลมนฺติ(๑) อเสกฺขาย  กสุล  อนนฺตร  น โหติ  ตสฺมา  วิภาค  
กโรติ ฯ  ผลสมาปตฺติยาติ  โสตาปตฺติผลสกทาคามิผลอนาคามิ- 
ผลสมาปตฺติยาป ฯ   ผลสมาปตฺติยาติ  อนาคามิผลสมาปตฺติยา ฯ 
อกุสเล  ทุวิธมฺป  วุฏาน  ลพฺภติ ฯ วิปากาพฺยากตา กิริยา- 
พฺยากตาติ เอตฺถ วิปากาพฺยากตา วิปากาพฺยากตานเยว 
กิริยาพฺยากตา  กิริยาพฺยากตานเยว  เวทิตพฺพา ฯ  ภวงฺค 
อาวชฺชนายาติอาทิ  โวมิสฺสกวเสน  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  กิริยาติ 
กามาวจรกิริยา ฯ  สา ทุวิธสฺสาป(๒) วุฏานสฺส  อนนฺตรปจฺจโย โหติ 
มหคฺคตา ภวงฺคสฺเสว ฯ อิติ เย เหฏา ปจฺจยวิภงฺคนิทฺเทเส  
ปุริมา  ปุริมา  กุสลา  ธมฺมา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กุสลาน 
ธมฺมาน  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  อารภิตฺวา  กุสล  กุสลสฺส 
กุสล อพฺยากตสฺส  อกุสล  อกุสลสฺส  อกุสล  อพฺยากตสฺส 
อพฺยากต  อพฺยากตสฺส อพฺยากต  กุสลสฺส  อพฺยากต  
อกุสลสฺสาติ  สตฺต  วารา  ทสฺสิตา  เตส วเสน อิธ สงฺเขปโต 
อนนฺตรปจฺจโย วิภตฺโต ฯ  
        วิตฺถารโต ปเนตฺถ 
# ๑. ม. อนโุลม เสกฺขายาติ ฯ  ๒. ม. สา ทุวิธสฺสาป ฯ  
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                ทสธา สตฺตรสธา        สมสฏ ิวิเธน จ  
                พหุธาป จ นิทฺเทส        สาธุก อุปลกฺขเยติ ฯ (๑)  
        อย ฺหิ  อนนฺตรปจฺจโย  น  เกวล  สตฺตธาว  นิทฺเทส  ลภติ  
กุสล  ปน  กสุลสฺส  วิปากสฺส  อกุสล อกุสลสฺส วิปากสฺส 
วิปาก วิปากสฺส กิริยสฺส กิริย กุสลสฺส  อกุสลสฺส  วิปากสฺส 
กิริยสฺสาติ  เอว  ทสธาป  นิทฺเทส  ลภติ ฯ  น เกวลมฺปน  (๒) 
ทสธาเยว  กุสล  ปน  กุสลสฺส กุสลวิปากสฺส อกุสลวิปากสฺส 
อกุสล  อกุสลสฺส  อกุสลวิปากสฺส  กสุลวิปากสฺส  กุสลวิปาก 
กุสลวิปากสฺส อกุสลวิปากสฺส กิริยสฺส  อกุสลวิปาก  อกุสล- 
วิปากสฺส  กสุลวิปากสฺส  กิริยสฺส กิริย กิริยสฺส กุสลสฺส 
อกุสลสฺส กสุลวิปากสฺส อกุสลวิปากสฺสาติ เอว สตฺตรสธา 
นิทฺเทส ลภติ ฯ  
        น  เกวล ฺจ  สตฺตรสธาว  สมสฏ ิวิเธนาป  นิทฺเทส 
ลภเตว ฯ  กถ  กามาวจรกุสล ฺหิ  ภูมเิภเทน  จตุวิธสฺสาป  (๓) 
กุสลสฺส  อนนฺตรปจฺจโย  โหติ รูปาวจรารูปาวจร  สกสก- 
ภูมิกสฺเสวาติ  กุสล  กุสลสฺส  ฉพฺพิเธน  อนนฺตรปจฺจโย ฯ 
กามาวจรกุสลมฺปน   กามาวจรกุสลวิปากสฺส  อกุสลวิปากสฺส 
รูปาวจรวิปากสฺส  อรูปาวจรวิปากสฺส  โลกุตฺตรวิปากสฺส 
รูปาวจรกุสล รูปาวจรวิปากสฺส กามาวจรกุสลวิปากสฺส 
# ๑. ม. อิติ สทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. น เกวล ฯ 
# ๓. ม. จตุพฺพิธสฺส ฯ  
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อรูปาวจรกุสล  กามาวจรกุสลวิปากสฺส รูปาวจรารูปาวจร- 
โลกุตฺตรวิปากสฺส โลกุตฺตรกุสล  โลกตฺุตรวิปากสฺสาติ  กุสล 
วิปากสฺส  ทวฺาทสวิเธน อนนฺตรปจฺจโย ฯ อกุสล อกุสลสฺส 
อกุสลวิปากสฺส เตภูมิกวิปากสฺสาติ (๑) ป ฺจวิเธน อนนฺตรปจฺจโย ฯ  
        กามาวจรกุสลวิปาก  กามาวจรกุสลวิปากสฺส  อกุสล- 
วิปากสฺส  รปูาวจรวิปากสฺส  อรูปาวจรวิปากสฺสาติ  กามาวจร- 
กุสลวิปาก  วิปากสฺส  จตุพฺพิเธน  อนนฺตรปจฺจโย ฯ รูปาวจร- 
วิปาก  เตภูมิกกุสลวิปากสฺสาติ  ติวิเธน  อนนฺตรปจฺจโย ฯ 
อรูปาวจรวิปาก อรูปาวจรวิปากสฺส   กามาวจรกุสลวิปากสฺสาติ 
ทุพฺพิเธน   อนนฺตรปจฺจโย ฯ  โลกุตฺตรวิปาก  จตุภูมิกกุสล- 
วิปากสฺสาติ  จตุพฺพิเธน  อนนฺตรปจฺจโย ฯ  เอว กสุลวิปาก 
วิปากสฺส  เตรสธา (๒) อนนฺตรปจฺจโย ฯ อกุสลวิปาก อกุสล- 
วิปากสฺส กามาวจรกุสลวิปากสฺสาติ  ทุวิเธน  อนนฺตรปจฺจโย ฯ 
เอว  สพฺพตฺถาป  (๓)  วิปาก วิปากสฺส ป ฺจทสวิเธน  อนนฺตร- 
ปจฺจโย ฯ  กามาวจรกุสลวิปากมฺปน  กามาวจรกิริยสฺส  ตถา  
อกุสลวิปาก  ตถา รูปาวจรวิปาก ตถา อรูปาวจรวิปาก ฺจาติ 
วิปาก กิริยสสฺาป (๔) จตุพฺพิเธน อนนฺตรปจฺจโย ฯ  
        กามาวจรกิริย  เตภูมิกกิริยาน  (๕)  รูปาวจรารูปาวจรกิริย 
# ๑. ม. เตภูมกกุสลวิปากสฺสาติ ฯ  ๒. ม. เตสธาป ฯ 
# ๓. ม. สพฺพถาป ฯ  ๔. ม. กริิยสฺส จ ฯ ๕. ม. เตภูมกกิริยสฺส ฯ  
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สกกิริยาน ฺเวาติ  (๑)  กิริย  กิริยสฺส ป ฺจวิเธน อนนฺตรปจฺจโย ฯ 
กามาวจรกิริย อกุสลวิปากสฺส เจว  จตุภูมิกกุสลวิปากสฺส  จ 
รูปาวจรกิริย  กามาวจรกุสลวิปากรูปาวจรวิปากาน อรูปาวจร- 
กิริย  จตุภูมิกกุสลวิปากสฺสาปติ  กิริย วิปากสฺส เอกาทส- 
วิเธน อนนฺตรปจฺจโย ฯ  กามาวจรกิริยมฺปน  กามาวจรกุสลสฺส 
อกุสลสฺสาติ  กุสลากุสลาน  ทุวิเธน อนนฺตรปจฺจโย โหติ ฯ เอว 
สมสฏ ิวิเธนาป นิทฺเทส ลภติ ฯ  
        น  เกวล ฺจ  สมสฏ ิวิเธน  (๒)  พหุวิเธนาป  ลภเตว ฯ  
กถ  กามาวจรปมมหากุสลจิตฺตนฺตาว  อตฺตโน  จ  จตุนฺน ฺจ 
รูปาวจรกุสลาน  ปาทกโยเคน  โสฬสนฺน  โสมนสสฺโลกุตฺตรานนฺติ 
เอกวีสติยา  จ  กุสลาน  ชวนปริโยสาเน  ตทารมฺมณภวงฺค- 
วเสน  อุปฺปชฺชมานาน  เอกาทสนฺน  กามาวจรวิปากาน ภวงฺค- 
วเสเนว  ปวตฺตาน  รูปาวจรารูปาวจรวิปากาน  ผลสมาปตฺติวเสน 
ปวตฺตาน  ทฺวาทสนฺน  โลกุตฺตรวิปากานนฺติ  เอว  เอกวีสติยา 
กุสลาน  ทฺวตฺตึสาย  วิปากานนฺติ เตป ฺาสาย  จิตฺตาน 
อนนฺตรปจฺจโย  โหติ ฯ ตถา ทุติย กุสลจิตฺต ฯ ตติยจตุตฺถานิ 
ปน  เปตฺวา  อุปริภูมิกกสุลานิ เจว(๓) โลกุตฺตรวิปากานิ จ 
เสสาน เอกวีสติจิตฺตาน ฯ ป ฺจมฉฏานิ  อตฺตโน  จ  นวนฺน ฺจ 
อุปริภูมิกอุเปกฺขากุสลาน  เตวีสติยา  จ วิปากานนฺติ เตตฺตึสาย ฯ 
# ๑. ม. รูปาวจรารูปาวจราน ฺเวาติ ฯ 
# ๒. ม. สมสฏ ิวิเธเนว ฯ  ๓. ม. จ ฯ  
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สตฺตมฏมานิ เอกวีสติยาว ฯ  
        ป ฺจป  (๑)  รูปาวจรกุสลานิ  อตฺตโน  อตฺตโน  ปจฺฉิมาน 
รูปาวจรกุสลาน  จตุนฺนมฺป  าณสมฺปยุตฺตมหาวิปากาน  
ป ฺจนฺน  รูปาวจรวิปากาน ฺจาติ  ทสนฺน ฯ เอเตเนว  นเยน  
อรูปาวจรกุสเลสุ  ปม  อตฺตโน  วิปาเกน  สทฺธ ึ เอกาทสนฺน  
ทุติย  ทฺวาทสนฺน  ตติย  เตรสนฺน  จตุตฺถ  จุทฺทสนนฺ  ผลสมา- 
ปตฺติยา  จาติ ปณฺณรสนฺน ฯ  โลกุตฺตรกุสล  อตฺตโน  อตฺตโน 
วิปากสฺเสว ฯ  อฏสุ  โลภสหคเตสุ เอเกก  อกุสล  เอกาทสนฺน 
กามาวจรวิปากมโนวิ ฺาณธาตูน นวนฺน มหคฺคตวิปากาน 
อตฺตโน  อตฺตโน  ปจฺฉิมสฺส  จาติ  เอกวีสติยา ฯ  เทฺว  โทมนสสฺ- 
สหคตานิ  อุเปกฺขาสหคตาน  ฉนฺน  กามาวจรวิปากมโน- 
วิ ฺาณธาตูน  อตฺตโน  ปจฺฉิมสฺส จาติ  สตฺตนฺน ฯ  วิจิ- 
กิจฺฉุทฺธจฺจสหคตทฺวย  โสมนสฺสสหคตาเหตุกวิปาเกน  สทฺธึ 
เอกาทสนฺน  กามาวจรวิปากมโนวิ ฺาณธาตูน  นวนฺน  รูปา- 
วจรารูปาวจรวิปากาน  อตฺตโน ปจฺฉิมสฺส จาติ เอกวีสติยา ฯ  
        กุสลวิปากา   ป ฺจวิ ฺาณา  กุสลวิปากมโนธาตุยา 
มโนธาตุ  ทวิฺนฺน  วิปากมโนวิ ฺาณธาตูน ฯ  ตาสุ  ทฺวีสุ 
โสมนสฺสสหคตา ทสนฺน วิปากมโนวิ ฺาณธาตูน ภวงฺค- 
ภูตาน  ตทารมฺมณกาเล  อตฺตโน  ปจฺฉิมสฺส  โวฏพฺพนกิริยสฺส  
# ๑. ม. ป ฺจ ฯ  
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จาติ ทฺวาทสนฺน ฯ   อุเปกขฺาสหคตาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ   ปน  
อาวชฺชนมโนธาตุยา  ทฺวิฏานิกาย  อาวชฺชนมโนวิ ฺาณธาตุยา  
ทสนฺน ฺจ  วิปากมโนวิ ฺาณธาตูนนฺติ ทฺวาทสนฺนเมวาติ ฯ   (๑) 
ติเหตุกมหาวิปากา  โสมนสฺสสนฺตีรณวชฺชาน  (๒)  ทสนฺนมฺป  
กามาวจรวิปากมโนวิ ฺาณธาตูน  รูปาวจรารูปาวจรวิปากาน  
อาวชฺชนทฺวยสฺส  จาติ  เอกวีสติยา  ทุเหตุกวิปากา  เปตฺวา 
มหคฺคตวิปาเก  เสสาน  ทวฺาทสนฺน ฯ  ป ฺจ  รูปาวจรวิปากา 
เตภูมิกกุสลวิปากสเหตุกปฏิสนฺธิจิตฺตาน สตฺตรสนฺน  อาวชฺชน- 
ทฺวยสฺส  จาติ  เอกูนวีสติยา ฯ  อรูปาวจรวิปาเกสุ  ปม กามา- 
วจรกุสลวิปากติเหตุกปฏิสนฺธิจิตฺตาน  จตุนฺน อรูปาวจรวิปาก- 
จิตฺตาน จตุนฺน มโนทฺวาราวชฺชนสฺส  จาติ  นวนฺน ฯ  ทุติย  
เหฏ ิมวิปาก  วชฺเชตฺวา  อฏนฺน ตติย  เทฺว  เหฏ ิมานิ 
วชฺเชตฺวา สตฺตนฺน จตุตฺถ ตีณิ เหฏ ิมานิ วชฺเชตฺวา 
ฉนฺน  จตฺตาริ  โลกุตฺตรวิปากานิ  ติเหตุกวิปากาน  เตรสนฺน 
อตฺตโน  อตฺตโน ปจฺฉิมสฺส จาติ จุทฺทสนฺน ฯ  
        อกุสลวิปากา  ป ฺจวิ ฺาณา  อกุสลวิปากมโนธาตุยา ฯ 
มโนธาตุ  อกสุลวิปากาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุยา ฯ  สา  ตทา- 
รมฺมณกาเล  อตฺตโน  ปจฺฉิมสฺส  จุติกาเล  ปฏิสนฺธวิเสน  
ภวงฺควเสน  จ  ปวตฺตาน  อิตเรสมฺป  นวนฺน ฺจ(๓)  กามาวจรวิปากาน  
# ๑. ม. ทฺวาทสนฺนเมว ฯ  ๒. ม. โสมนสฺสสหคตาเหตุกวชฺชาน ฯ 
# ๓. ม. อิตเรสมฺป นวนฺน ฯ  
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อุเปกฺขาสหคตาน  ทฺวินฺน ปริตฺตกิริยาน ฺจาติ ทฺวาทสนฺน ฯ 
กิริยามโนธาตุ ทสนฺน วิ ฺาณาน ฯ  หสิตุปฺปาทกิริยา  ป ฺจ- 
โวกาเร  ภวงฺควเสน  ปวตฺตาน  นวนฺน ติเหตุกวิปากาน  
ตทารมฺมณวเสน  ปวตฺตาน  ป ฺจนฺน  โสมนสฺสสหคตวิปากาน  
อตฺตโน  ปจฺฉิมสฺส  จาติ  อคฺคหิตคฺคหเณน  เตรสนฺน ฯ โวฏพฺพน- 
กิริยา  เปตฺวา กิริยามโนธาตุ  ทสนฺน  กามาวจรกิริยาน 
กามาวจรกุสลากุสลาน  ป ฺจโวกาเร  ภวงฺควเสน ปวตฺตาน 
ปณฺณรสนฺน วิปากจิตฺตาน ฺจาติ ป ฺจจตฺตาฬีสาย ฯ  
        กามาวจรติเหตุกโสมนสฺสสหคตกิริยาทฺวย  ภวงฺควเสน 
ปวตฺตาน  เตรสนฺน  ติเหตุกวิปากาน  ตทารมฺมณวเสน  ป ฺจนฺน 
โสมนสฺสสหคตวิปากาน  ปรกิมฺมวเสน  ปวตฺตาน  (๑)  จตุนฺน 
รูปาวจรกิริยาน  อรหตฺตผลสมาปตฺติยา  (๒)  วเสน  จตุนฺน 
โสมนสฺสสหคตอรหตฺตผลสมาปตฺตีน  (๒)  อตฺตโน  ปจฺฉิมสสฺ  จาติ  
อคฺคหิตคฺคหเณน  ป ฺจวีสติยา  (๓)  ทุเหตุกโสมนสฺสสหคตกิริยาทฺวย  
ยถาวุตฺตาน  เตรสนฺน  ภวงฺคจิตฺตาน ป ฺจนฺน ตทารมฺมณาน 
อตฺตโน ปจฺฉิมสฺส จาติ อคฺคหิตคฺคหเณน สตฺตรสนฺน ฯ 
กามาวจรติเหตุกอุเปกฺขาสหคตกิริยาทฺวย  เตสเยว เตรสนฺน 
ภวงฺคาน ตทารมฺมณวเสน ปวตฺตาน  ฉนฺน  อุเปกฺขาสหคต- 
วิปากาน  ปริกมฺมวเสน  ปวตฺตมานาย  (๔)  เอกิสสฺา  รูปาวจร- 
# ๑. ม. ปวตฺตมานาน ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. ทฺวาวีสติยา ฯ  ๔. ม. ปวตฺตาน ฯ  
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กิริยาย  จตุนนฺ  อรูปาวจรกิริยาน  อรหตฺตผลสมาปตฺติยา 
อตฺตโน  ปจฺฉิมสฺส  จาติ  อคฺคหิตคฺคหเณน  จตุวีสติยา ฯ  ทุเหตุก- 
อุเปกฺขาสหคตกิริยาทฺวย  เตส ฺเว  เตรสนฺน  ภวงฺคาน  ฉนฺน  
ตทารมฺมณาน  อตฺตโน ปจฺฉิมสฺส  จาติ  อคฺคหิตคฺคหเณน  
อฏารสนฺน ฯ  รูปาวจรกิริยาสุ  เอเกกา  (๑) นวนฺน  ป ฺจโวกาเร 
ติเหตุกภวงฺคาน  อตฺตโน  ปจฺฉิมสฺส  จาติ  ทสนฺน ฯ อรูปาวจร- 
กิริยาสุ  ปมา  (๒)  ป ฺจโวกาเร  นวนฺน  ภวงฺคาน  จตุโวกาเร 
เอกสฺส  อตฺตโน  ปจฺฉิมสสฺ  จาติ  เอกาทสนฺน ฯ  ทติุยา  (๓) 
จตุโวกาเร เทฺว ภวงฺคานิ ลภติ ฯ ตติยา  (๔)  ตีณิ  จตุตฺถา  (๕) 
จตฺตาริ  ผลสมาปตฺติ ฺจาติ  ตาสุ  เอเกกา  (๖)  ยถาปฏิปาฏิยา 
เอกาทสนฺน  ทฺวาทสนฺน  เตรสนฺน ป ฺจทสนฺน ฺจ อนนฺตร- 
ปจฺจโย โหติ ฯ เอว พหุวิเธนาป นิทฺเทส ลภติ ฯ เตน วุตฺต 
                ทสธา สตฺตรสธา                สมสฏ ิวิเธน จ  
                พหุธาป จ นิทฺเทส                สาธุก อุปลกฺขเยติ ฯ  
        สมนนตฺรปจฺจยาทโย อุตฺตานตฺถาเยว ฯ  
        อุปนิสสฺยปจฺจเย  (๗)  สทฺธ  อุปนิสฺสายาติ  กมฺมกมฺมผลอิธโลก-  
ปรโลกาทีสุ  สทฺธ  อุปนิสฺสย  กตฺวา ฯ  ยถา  ห ิ ปรุิโส  เหฏา  
ปวิย  อุทก อตฺถีติ  สทฺทหิตฺวา  ปวึ  ขนติ  เอว  สทฺโธ  
# ๑. ม. เอเกก ฯ  ๒. ม. ปม ฯ  ๓. ม. ทุติย ฯ  ๔. ม. ตติย ฯ 
# ๕. ม. จตุตฺถ ฯ  ๖. ม. เตสุ เอเกก ฯ ๗. ม. อุปนิสฺสเย ฯ  
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กุลปุตฺโต  ทานาทีน  ผล ฺจ อานิสส ฺจ สทฺทหิตฺวา ทานาทีนิ 
ปวตฺเตติ ฯ ตสฺมา สทฺธ อุปนิสฺสายาติ วุตฺต ฯ  
        สลี  อุปนิสฺสายาติอาทีสุป  อิเม  สีลาทโย  ธมเฺม  อุปนิสฺสย 
กตฺวาติ อตฺโถ ฯ  สลีวา  หิ สีลานุภาเวสุ สีลานิสเสสุ จ กุสโล 
สีล อุปนิสฺสาย สีลวนฺตาน ทาน  เทติ  อุปรูปร ิ สลี สมาทิยติ 
ปริสุทฺธ อกขฺณฺฑ จาตุทฺทสีอาทีสุ ปกฺขทิวเสสุ  อุโปสถกมฺม 
กโรติ สลีสมปฺท นิสฺสาย ฌานาทีนิ อุปฺปาเทติ ฯ พหุสฺสุโตป 
ทานาทิปุ ฺกิริยายตฺตา  สพฺพสมฺปตฺติโย  ทานาทีน ฺจ  สงฺกิเลส- 
โวทานาทิเภท สุตมยาย  ป ฺาย  ปฏิวิชฺฌิตฺวา   ิโต  สุต 
อุปนิสฺสาย  ทานาทีนิ  ปวตฺเตติ ฯ จาควาป  จาคาธิมุตฺโต  
อตฺตโน  จาคสมฺปท  อุปนสิฺสาย  ทาน  เทติ  สีลวตา  (๑)  หุตฺวา 
ทินฺน  มหปฺผลนฺติ  สีล  สมาทิยติ  อุโปสถกมฺม กโรติ ตาย 
ปฏิปตฺติยา ปริสุทฺธจิตฺโต   ฌานาทีนิ   อุปฺปาเทติ ฯ  ป ฺวาป 
อิธโลกปรโลกหิต ฺเจว โลกสมติกฺกมนุปาย ฺจ  อุปปริกฺขนฺโต  
สกฺกา  อิมาย  ปฏิปตฺติยา  อิธโลกหิตมฺป ปรโลกหิตมฺป  โลก- 
สมติกฺกมนุปายมฺป(๒)  สมฺปาเทตุนฺติ  ป ฺ  อุปนิสฺสาย ทานาทีนิ 
ปวตฺเตติ ฯ  ยสฺมา  ปน  น  เกวล  สทธฺาทโย  ทานาทีน ฺเว 
อุปนิสฺสยา  อตฺตโน  อปรภาเค  อุปฺปชฺชมานาน  สทฺธาทีนมฺป 
อุปนิสฺสยาเยว  ตสฺมา  สทฺธา  สีล สุต จาโค ป ฺา สทฺธาย 
# ๑. ม. สลีวนฺโต ฯ  ๒. ม. ...มนุปาย ฺจ ฯ  
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สีลสฺส จาคสฺส ป ฺายาติ วุตฺต ฯ  
        ปรกิมฺมนฺติ   อนนฺตร   อคฺคเหตฺวา   ปุพฺพภาคปริกมฺม  
คเหตพฺพ ฯ ยถากมฺมูปคาณสฺส  อนาคตสาณสฺสาติ  อิเมส  
ทฺวินฺน  ทิพฺพจกฺขุปริกมฺมเมว ปริกมมฺ  วิสุ  นตฺถ ิฯ  ทิพฺพจกฺขุสฺเสว 
ปริภณฺฑาณานิ เอตานิ ตสฺมึ อิชฺฌมาเน อิชฺฌนฺติ ฯ เอว 
สนฺเตป ตทธิมุตฺตตาย สหิต ทิพฺพจกฺขุปริกมฺม เตส ปริกมฺมนฺติ 
เวทิตพฺพ ฯ  น  หิ  เอตานิ  สพฺเพส  ทพฺิพจกฺขุกาน  สมคติกานิ 
โหนฺติ ฯ  ตสฺมา ภวิตพฺพเมตฺถ  ปริกมมฺวิเสเสนาติ ฯ  ทิพฺพจกฺขุ   
ทิพฺพาย  โสตธาตุยาติ  ทูเร รูปานิ  ทสิฺวา  เตส  สทฺท 
โสตุกามสฺส ทิพฺพจกฺขุ โสตธาตุวิสุทฺธิยา อุปนิสฺสโย โหติ ฯ 
เตส  ปน  สทฺท  สุตฺวา  ตตฺถ  คนฺตุกามตาทิวเสน  ทิพฺพโสต- 
ธาตุ  อิทฺธิวิธาณสฺส  อุปนิสฺสโย  โหติ ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  ตสฺส 
ตสฺส  อุปการกภาววเสน อุปนิสฺสยปจฺจยตา เวทิตพฺพา ฯ  
        มคฺค   อุปนิสฺสาย  อนุปฺปนฺน  สมาปตฺตินฺติ  เตน  เตน 
มคฺเคน สิถิลีกตปาริปนฺถกตฺตา  (๑)  ปหีนปาริปนฺถกตฺตา  จ  ต ต 
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทนฺตีติ เตส  มคฺโค  สมาปตฺติยา  อุปนิสฺสโย 
โหติ ฯ  วิปสฺสนฺตีติ  อุปรปูริมคฺคตฺถาย วิปสฺสนฺติ ฯ  อตฺถ- 
ปฏิสมฺภิทายาติอาทิ  ปฏิสมฺภิทาน  มคฺคปฏิลาเภเนว  อิชฺฌนโต 
วุตฺต ฯ  เอวอิทฺธาน ฺจ  ปเนตาส  ปจฺฉา  เตสุ  เตสุ อารมฺมเณสุ 
# ๑. ส.ี ...ปาริปนฺถิกตฺตา ฯ  
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ปวตฺติยา มคฺโคว อุปนิสฺสโย นาม โหติ ฯ  
        สทฺธ  อุปนิสฺสาย  มาน  ชปฺเปตีติ  อหมสฺมิ  สทฺโธ  
ปสนฺโนติ  มาน ปวตฺเตติ ฯ  ทฏิ ึ  คณฺหาตีติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  
วจเน  สทฺธาวเสเนว  คนฺตฺวา  ป ฺาย อตฺถ  อนุปปริกขฺนฺโต  
อตฺถิ  ปุคฺคโลติอาทิวเสน  ทฏิ ึ  คณฺหาติ ฯ  สีล สตุ จาค  
ป ฺนฺติ  อหมสฺมิ  สีลวา  สุตวา  จาคี  ป ฺาสมฺปนฺโนติ 
มาน  ชปฺเปติ ฯ สลีสุตจาคป ฺาสุ  ปน  มานม ฺน  วิย  
ทิฏ ิม ฺน  อุปฺปาเทนฺโต  ทิฏ ึ คณฺหาติ ฯ  ราคสฺสาติอาทีสุ  
สทฺธาทิสมฺปท  อุปนิสฺสาย  อตฺตุกฺกสนกาเล  เตสุ เอเกโก  ธมโฺม 
ราคสฺส  ปรวมฺภนกาเล  โทสสฺส  อุภเยน  สมฺปยุตฺตสฺส โมหสสฺ  
วุตฺตปฺปการาน  มานทิฏ ีน  สทฺธาทิสมฺปท  อุปนิสสฺาย  ภวโภค- 
สมฺปตฺติปตฺถนาย อุปนิสฺสโย  โหติ ฯ  เอวเมตฺถ  โลกิยกุสล ฺเว 
ทสฺสิต  โลกตฺุตรมฺปน  สนฺต ปณีต  อุตฺตม  อกุสลวิทฺธสน ฯ 
ตสฺมา  จนฺโท  วิย  อนฺธการตมาน  น  อกุสลสฺส อุปนิสฺสโย 
โหตีติ น คหิต ฯ  
        อาตาเปตีติอาทิ    กายิกทุกฺขวเสน   อพฺยากตธมฺมทสฺสนตฺถ 
วุตฺต ฯ สทฺโธ   หิ  สทฺธ  อุปนิสฺสาย  อติสีต  อติอุณฺห(๑) 
อโนสกฺกิตฺวา นานปฺปการานิ   นวกมฺมเวยฺยาวจฺจาทีนิ   กโรนฺโต  
อตฺตาน   อาตาเปติ  ปริตาเปติ  โภค  อุปฺปาเทตฺวา  ปุ ฺานิ  
# ๑. ม. อติอุณฺหนฺติ ฯ  
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กริสฺสามีติ  ปริเยฏ ิมูลก ทุกฺข   ปจฺจนุโภติ ฯ   สลีวาป   สลีานุ- 
รกฺขนตฺถ  อพฺโภกาสิกตฺตาทิวเสน อตฺตาน   อาตาเปติ   ปริตาเปติ 
ปณฺฑจาริกตฺตาทิวเสน  ปริเยฏ ิมูลก ทุกฺข  ปจฺจนุโภติ ฯ 
สุตวาป  พาหุสจฺจานุรูป  ปฏิปตฺตึ  ปฏิปชชฺิสฺสามีติ วุตฺตนเยเนว 
ปฏิปชชฺนฺโต  อตฺตาน  อาตาเปติ  ปริตาเปติ  ปริเยฏ ิมูลก ทุกฺข 
ปจฺจนุโภติ ฯ  จาควาป  จาคาธิมุตฺตตาย  อตฺตโน  ยาปนมตฺเตป 
ปจฺจเย อนวเสเสตฺวา  ปริจฺจชนฺโต  องฺคาทิปริจฺจาค  วา  ปน 
กโรนฺโต  อตฺตาน  อาตาเปติ  ปริตาเปติ ปริจฺจชิตพฺพสฺส  
วตฺถุสฺส  (๑)  อุปฺปาทนตฺถ  ปริเยฏ ิมูลก ทุกฺข ปจฺจนุโภติ ฯ 
ป ฺวาป  อุปรูปริ ป ฺ วฑฺเฒสฺสามีติ สปฺป ฺต นิสฺสาย 
สีตุณฺหาทีนิ อคเณตฺวา สชฺฌายมนสิกาเรสุ  โยค  กโรนฺโต 
อตฺตาน  อาตาเปติ  ปริตาเปติ  มิจฺฉาชีเว  อาทีนว  สมฺมาชีเว 
จ  อานิสส  ทิสฺวา  มิจฺฉาชีว  ปหาย  ปริสุทฺเธน  อาชีเวน 
ชีวิตวุตฺตึ ปริเยสนฺโต ปริเยฏ ิมูลก ทุกขฺ ปจฺจนุโภติ ฯ  
        กายิกสสฺ  สุขสฺสาติ  สทฺธาทิสมฺปตฺตึ  อุปนิสฺสาย 
อุปฺปนฺนานิ  สุโขปกรณานิ ปริภุ ฺชนกาเล  สทฺธาทิสมุฏาน- 
ปณีตรูปผุฏกายสฺส(๒)  จ  เตส  วเสน  อวิปฺปฏสิารมูลกปาโมชฺช- 
ปติสมุฏานรูปผุฏกายสฺส  จ  สุขุปฺปตฺติกาเล  เตส  กตตฺตา  (๓) 
อุปฺปนฺนวิปากสุขกาเล  จ  กายิกสฺส  สขุสฺส  วุตฺตนเยเนว  
# ๑. ม. วตฺถโุน ฯ  ๒. ม. ...รูปผุฏกายสฺส ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๓. ม. กฏตฺตา ฯ  
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ทุกฺขุปฺปตฺติกาเล สทฺธาทิคุณสมฺปตฺตึ  อสหมาเนหิ  ปยุตฺตวธ- 
พนฺธาทิกาเล(๑)  จ  กายิกสฺส  ทุกฺขสฺส สทฺธาทโย  อุปนิสฺสาย  
ปวตฺติตผลสมาปตฺติกาเล  ปน  ผลสมาปตฺติยา  เอเตสุ  เอเกโก 
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  โหตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  กุสล  กมฺมนติฺ 
กุสลเจตนา  อตฺตโน  วิปากสฺส  อุปนสิฺสยปจฺจโย  สา  ปน  
พลวเจตนาว  ลพฺภติ  น  ทพฺุพลา ฯ  ตตฺริท  วตฺถ ุ
        เอกา  กริ  อิตฺถ ี อุพฺพนฺธิตุกามา รุกฺเข รชชฺุ ลคฺเคตฺวา 
สวิธาตพฺพ  สวิทหติ ฯ  อเถโก  โจโร รตฺติภาเค ต เคห 
อุปสงฺกมิตฺวา อิมาย  รชชฺยุา  กิ ฺจิเทว  พนฺธิตฺวา  หริสฺสามีติ 
สตฺเถน  ฉินฺทิตุ  อุปคโต ฯ อถ  สา  รชฺช ุ อาสีวิโส  หุตฺวา 
สุสูติ  อกาสิ ฯ  โจโร  ภีโต  อปสกฺกิ ฯ  อิตฺถ ีอนฺโต  (๒) นิเวสนา 
นิกฺขมิตฺวา รชฺชุปาเส คีว ปฏิมุ ฺจิตฺวา อุพฺพนฺธา กาลมกาสิ ฯ 
เอว  พลวเจตนา  อนฺตราเย  นิวาเรตฺวา  อตฺตโน  วิปากสฺส  
อุปนิสฺสโย  โหติ ฯ  น  ปเนต  เอกนฺตโต  คเหตพฺพ ฯ  กโตกา- 
ส ฺหิ  กมฺม  เอว  (๓)  วิปากสฺส อนฺตราย  ปฏิพาหิตฺวา  วิปจฺจติ 
วิปากชนกมฺปน  กมฺม  วิปากสฺส  อุปนิสฺสโย(๔)  น  โหตีติ น 
วตฺตพฺพ ฯ  กมฺมนฺติ  เอตฺถ  จตุภูมิกมฺป  เวทิตพฺพ ฯ  ย  ปน 
ปรโต  มคฺโค ผลสมาปตฺติยาติ  วุตฺต  ต  อเจตนาวเสน ฯ  
เตเนต  ทีเปติ  โย  โกจิ  วิปากชนโก ธมฺโม โส อตฺตโน 
# ๑. ม. ...พนธฺนาทิกาเล ฯ  ๒. ม. อตฺตโน ฯ 
# ๓. ม. กมฺม เอว ฯ  ๔. ม. อุปฺปนิสฺสยปจฺจโย ฯ  
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วิปากสฺส อุปนิสฺสยปจฺจโย โหตีติ ฯ  
        ราค  อุปนิสฺสาย  ปาณ  หนตีติ  ตสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  สารตฺโต 
โหติ  ตสฺมึ วา  วิรุทฺธ  ตสฺส  วา  อตฺถาย  ปาณ  หนติ ฯ 
อทินฺนาทานาทีสุป  เอเตเนวุปาเยน อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  สนธฺ ึ
ฉินฺทตีติอาทิ(๑)  อทินฺนาทานวเสน วุตฺต ฯ ตตฺถ สนฺธินฺติ 
เคหสนฺธึ ฯ  นิลฺโลป  หรตีติ  นิลียิตฺวา  หรติ ฯ  เอกาคาริก กโรตีติ 
พหูหิ สทฺธึ เอกเมว  เคห  ปริวาเรตฺวา  วิลุมฺปติ ฯ  ปริปนฺเถ 
ติฏตีติ ปนฺถทูหนกมฺม กโรติ ฯ โทส  อุปนิสฺสายาติอาทีสุ  
อนตฺถ  เม  อจรีติอาทิวเสน  อุปฺปนฺน  โทส อุปนิสสฺย  กตฺวา ฯ 
โมห  อุปนิสสฺายาติ  ปาณาติปาตาทีสุ  อาทีนวปฏิจฺฉาทกโมห 
อุปนิสฺสย  กตฺวา ฯ  มาน  อุปนิสฺสายาติ  อห  กึ  หนิตุ  น 
สกฺโกมิ  อาทาตุ น สกฺโกมีติ  มาน  อุปนิสฺสย  กตฺวา ฯ 
เกนจิ  วา  ปน  อว ฺาโต  โหติ  ปรภูิโต หีฬิโต  ต  โอมาน 
อุปนิสฺสย กตฺวาติป อตฺโถ ฯ ทิฏ ึ อุปนิสฺสายาติ ย ฺาทีสุ 
พฺราหฺมณาทโย  วิย  ปาทสิกมิลกฺขาทโย(๒)  วิย  จ  ทฏิ ึ  
อุปนิสฺสย  กตฺวา ฯ ปตฺถน  อุปนิสฺสายาติ  สเจ  เม  อิทนฺนาม 
อิชฺฌิสฺสติ  เอวรูป  เต  พลิกมฺม กริสสฺามีติ  เอว  เทวตา 
ยาจนสงฺขาต  วา  อสุกนนฺาม  เม  อาเนตฺวา  (๓)  เทหิ (๔) อสุกสฺส 
นาม  สนฺตก  หร  (๔)  เอหิ  วา  เม  เอตานิ  กมฺมานิ  กโรนฺตสฺส  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปาทสิกมิลกฺขุอาทโย ฯ 
# ๓. ม. ฆาเตตฺวา ฯ  ๔. ม. อสุกสฺส สนฺตก อาหร ฯ  
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สหาโย  โหหีติ  เอวมาทึ  วา  ปตฺถน  อุปนิสฺสย  กตฺวา ฯ  ราโค 
โทโส  โมโห  มาโน  ทฏิ ิ  ปตฺถนา  ราคสฺสาติ  เอตฺถ  ราโค  
ราคสฺสาป  อุปนิสฺสโย  โหติ  โทสาทีนมฺป ฯ โทสาทีสุป เอเสว 
นโย ฯ  
        ปาณาติปาโต  ปาณาติปาตสฺสาติ  ปาณาติปาตี  อสวเร 
 ิตตฺตา  อ ฺมฺป  ปาณ  หนติ ฯ  โย  วา  เอเตน  หโต  
ตสฺส  าติมิตฺเตหิ  อุปทฺทุโต  เตสุ  อ ฺมฺป  หนติ ฯ  เอว  
ปาณาติปาโต  ปาณาติปาตสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  
ภณฺฑสามิก  ปน  โคปก  วา  ฆาเตตฺวา  ปรภณฺฑหรเณ  สามิก  
ฆาเตตฺวา  ตสฺส  ทาราติกฺกเม  นาห  หนามีติ  มุสาภณเน 
กตสฺส  ปฏิจฺฉาทนตฺถาย  อกตสฺส  วา  กรณตฺถาย  เปสุ ฺ ู- 
ปสหาเร  เตเนว  นเยน  ผรุสวาจานิจฺฉารเณ  สมฺผปฺปลาปภณเน 
ปร  หนิตฺวา  อภิชฺฌายิตพฺพปรวิตฺตูปกรณาภิชฺฌายเน  โย เตน 
ฆาติโต  โหติ  ตสฺส  มิตฺตามจฺจา  อุจฺฉิชฺชนฺตูติอาทิ  จินฺตเน 
เอว  เม ปาณาติปาโต  นิตฺถิณฺโณ  (๑)  ภวิสฺสตีติ  ทุกฺกรการิกาทิ- 
วเสน  ทิฏ ิคหณกาเล  จ ปาณาติปาโต   อทินฺนาทานาทีนมฺป 
อุปนิสฺสโย  โหติ ฯ  อิมินา  อุปาเยน  อทินฺนาทานาทิมูลเกสุป 
จตุกฺเกสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        มาตุฆาติกมฺม(๒)  มาตุฆาติกมฺมสฺสาติ  อ ฺ  มาตร  หนนฺต 
ทิสฺวา  วฏฏติ เอว  กาตุนฺติ  อตฺตโน  มาตร  หนนฺตสฺส  วา  
# ๑. ม. นชิฺชณฺิโณ ฯ  ๒. ม. มาตุฆาติก... ฯ เอวมุปริป ฯ  
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เอกสฺมึ  ภเว หนฺตฺวา อปรสฺมิมฺป หนนวเสน  วา  เอกสฺมิ ฺเว 
ภเว  คจฺฉ  เม  มาตร  หนาหีติ  ปุนปฺปนุ  อาณาปนวเสน 
วา  ทฺวีหิ  ปหาเรหิ  นิยตมรณาย  ทุติยปหารทานวเสน  วา  
มาตุฆาติกมฺม  มาตุฆาติกมฺมสฺส  อุปนิสฺสโย  โหติ ฯ  เสสานิป 
ยถาโยค  อิมนิาว นเยเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ  ยสฺมา  ปน 
พลว  อกุสล  ทุพฺพลากุสลสฺส  อุปนิสฺสโย น  โหติ  ตสฺมา 
กมฺมปถานนฺตริยกมฺมวเสเนว  เทสนา  กตาติ  วทนฺติ ฯ  ต  น  
เอกนฺตโต  คเหตพฺพ ฯ  ปาณาติปาตาทีนิ  หิ  กตฺวา  กสฺมา 
เอวมกาสีติ โจทิยมาโน  โกปมตฺตกมฺป  กโรติ ฯ  วิปฺปฏิสารีป  
โหติ ฯ  อปฺปมตฺตเกป  จ  กิเลเส  อุปฺปนฺเน ต  วฑฺเฒตฺวา 
วีติกฺกม  กโรติ ฯ  ตสฺมา  พลว  ทุพฺพลสฺส  ทุพฺพล ฺจ  พลวสฺสาป 
อุปนิสฺสโย  โหติเยว ฯ  ยมฺปน  ปจฺจยวิภงฺคสฺส  อุทฺเทสวณฺณนาย  
วุตฺต พลวการณฏเน  อุปนิสฺสโย  โหตีติ  ต  การณภาวสฺเสว 
พลวตาย  วุตฺต  น  อุปนิสสฺยปจฺจยธมฺมาน ฯ กมฺมกิเลสา 
หิ พลวนฺโตป ทุพฺพลาป พลวการณ โหนฺติเยว ฯ  
        ราค  อุปนิสฺสาย  ทาน  เทตีติอาทีสุ  อโห  วตาห  
จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน  สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺยนฺติ  อุปปตฺติภเว  
วา  โภเคสุ  วา  ราค อุปนิสฺสาย ทาน  เทติ ฯ  สีลสมา- 
ทานุโปสถกมฺเมสุป  เอเสว  นโย ฯ ฌานมฺปน ราควิกฺขมฺภ- 
นตฺถาย  วิปสฺสน  ราคสสฺ  ปหานตฺถาย  มคฺค  สมจฺุเฉทนตฺถาย  
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อุปฺปาเทนฺโต  ราค อุปนิสฺสาย  อุปฺปาเทติ  นาม ฯ  วีตราค- 
ภาวตฺถาย  ปน  อภิ ฺ  สมาปตฺติ ฺจ อุปฺปาเทนฺโต  ราค 
อุปนิสฺสาย  อุปฺปาเทติ  นาม ฯ  เอตฺตาวตา  หิ  วีตราโค  นาม  
โหติ ฯ  
        สทฺธายาติ  ทานาทิวเสน  ปวตฺตสทฺธาย ฯ  สลีาทีสุป  
เอเสว  นโย ฯ  ยเถว  หิ  ทานาทิวเสน  สทฺธาทโย  อุปฺปาเทนฺโต 
ราค  อุปนิสฺสาย  อุปฺปาเทติ  นาม  เอว  ราคาทโยป  สทฺธาทีน 
อุปนิสฺสยปจฺจยา  นาม  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตสฺส ปฏ-ิ 
ฆาตตฺถายาติ  ตสฺส  ปฏิพาหนตฺถาย  วิปาโกกาสสฺส  อนุปฺปทา- 
นตฺถายาติ  อตฺโถ ฯ  สปฺปฏิฆาเตสุ  ตาว  เอว  โหตุ  ยานิ  ปน 
อปฺปฏิฆาตานิ อนนฺตริยกมฺมานิ เตสุ  ตสฺส  ปฏิฆาตตฺถายาติ 
กสฺมา  วุตฺตนฺติ  ตสฺส  อชฺฌาสยวเสน ฯ  ตปฺปฏิฆาตตฺถาย 
ปวตฺตามีติ(๑) หิสฺส อชฺฌาสโย ต คเหตฺวา เอว วุตฺต ฯ  
        ราค  อุปนิสฺสาย  อตฺตาน  อาตาเปตีติ  ยตฺถ  รตฺโต 
ตสฺส  ทุกฺกเรน  ปตฺตึ  สมปฺสฺสนฺโต  เอว  กโรตีติ  สพฺพ 
ปุริมนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  กายิกสฺส สุขสฺสาติ  ราคาทิสมติกฺกม- 
วเสน  กุสล  กตฺวา  ปฏิลทฺธสุขสฺส  วา  ราคาทิวเสน อนาทีนว- 
ทสฺสาวิโน  กาเม  ปริภุ ฺชนวเสน  อุปฺปนฺนสุขสฺส  วา ฯ  
ทุกฺขสฺสาติ อาตาปนาทิวเสน  อุปฺปนนฺทุกฺขสฺส  (๒)  วา  ราคาทิ- 
# ๑. ม. ปวตฺเตมีติ ฯ  ๒. ม. อุปฺปนฺสุขสฺส ฯ  
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เหตุ  ปวตฺตวธพนฺธนาทิวเสน  อุปฺปนนฺทุกฺขสฺส  วา ฯ  ผล- 
สมาปตฺติยาติ  ราคาทโย  สมุจฺฉินฺทิตฺวา วา อุปฺปาทิตาย เตหิ 
วา อฏฏิยมาเนน สมาปนฺนาย ฯ  
        กายิก  สุขนฺติอาทีสุ  สุเข  อุปฺปนฺเน ต อสฺสาเทตฺวา 
ปุนปฺปุน ตถารูเปเหว ปจฺจเยหิ  ต  อุปปฺาเทนฺตสฺส  ปุริม  
ปจฺฉิมสฺส  อุปนิสฺสโย  โหติ ฯ สีตาทีสุ ปน อคฺคิสนฺตาปนาทีนิ  
อติเสวนฺตสฺส  ปุพฺพภาเค  สุข  อปรภาเค  ทุกฺขสฺส  สุโข วต  
อิมิสฺสา(๑)  ปริพฺพาชิกาย  ตรุณาย  โลมสาย  (๒)  พาหาย  สมฺผสฺโสติ 
วา  กาเมสุ  ปาตพฺยต  อาปชฺชนฺตสฺส  อิธ  กายิก  สขุ  เนรยิกสฺส 
กายิกทุกฺขสฺส อโรคภาเวน  ปน  สุขิโน  ผลสมาปตฺตึ  สมา- 
ปชฺชนฺตสฺส  กายิก  สุข  ผลสมาปตฺติยา  อุปนิสฺสโย  โหติ ฯ 
ทุกฺขปฏิฆาตาย  ปน  สุข  เสวนฺตสฺส  ทุกฺขปฏิฆาตาย  จ ภควโต 
วิย  อาพาธ  วิกฺขมฺเภตฺวา  ผลสมาปตฺตึ  สมาปชชฺนตฺสฺส  กายิก  
ทุกฺข  กายิกสุขสฺส  เจว  ผลสมาปตฺติยา  จ  อุปนิสสฺยปจฺจโย 
โหติ ฯ  อุตุสปฺปาโย สุขสฺส  เจว  ผลสมาปตฺติยา  จ  อสปฺปาโย 
ทุกฺขสฺส ฯ  อุตุอสปฺปาย วา อภิภวิตฺวา สมาปตฺติสมุฏ ิตรูปวเสน 
อุปฺปนฺน  สุข  อนุภวิตุกามสฺส  อสปฺปาโยป  อุตุ ผลสมาปตฺติยา  
ปจฺจโยว ฯ  โภชนเสนาสเนสุป  เอเสว  นโย ฯ  ปุน  กายิก  
สุขนฺติอาทีนิ  เกวล  เอกโต ทสฺสิตานิ ฯ เหฏา วุตฺตนเยเนว 
# ๑. ม. วติมสิฺสา ฯ  ๒. โลม อิมิสฺส อตฺถีติ โลมสาติ โยชนา ฯ  
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ปน เตส (๑) ปจฺจยภาโว เวทิตพฺโพ ฯ   ผลสมาปตฺติ   กายิกสฺส 
สุขสฺสาติ  สมาปตฺติสมุฏานรูปวเสน อุปฺปนฺนสุขสฺส(๒) ฯ ต ฺเหส 
สมาปตฺติโต วุฏาย อนุภวติ ฯ  
        กายิก  สุข  อุปนิสฺสาย  ทานนฺติอาทีสุ  อโห  วต  เม  อิท 
สุข  น ปริหาเยยฺยาติ  ปตฺตสฺส  วา  อปริหายนวเสน  อโห  
วตาห  อายตึ  เอวรูป  สุข  ปาปุเณยฺยนฺติ  อปฺปตฺตสฺส  วา 
ปตฺติวเสน  ทุกฺเขป  อโห  วต  เม ทุกขฺ ปริหาเยยฺยาติ [๓] 
ปตฺตสฺส  ปรหิายนวเสน  วา  อายตึ  เอวรูป  นุปฺปชฺเชยฺยาติ อนุปฺปาท- 
ปตฺถนาวเสน  วา  สุขทกฺุขาน  อุปนิสฺสยตา  เวทิตพฺพา ฯ 
อุตุโภชนเสนาสนานิ  วุตฺตนยาเนว ฯ  ปุน  กายิก  สุขนฺติอาทีสุ 
ยสฺมา  สาธุ  โข  มาริส โมคฺคลฺลาน  พุทฺธ  สรณ  คมน 
โหตีติ  (๔)  สุขปฺปตฺตานมฺป  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วต โส  ภควา  โย 
เอวรูปสฺส  ทกฺุขสฺสปริ ฺาย  ธมฺม  เทเสตีติ  (๕)  ทุกฺขปฺปตฺตานมฺป  
สทฺธา  อุปฺปชฺชติ ฯ  สุขทกฺุเขหิ  จ  สโยควิโยคตฺถาย สีลาท-ิ 
ปริปูรณ  กเรยฺย  ตสฺมา สขุทุกฺขานิ สทฺธาทีน อุปนิสฺสย- 
ภาเวน ทสฺสิตานิ ฯ อุตุอาทีนิป  ยถาโยค  โยเชตพฺพานิ ฯ 
กายิก สุข อุปนิสฺสาย ปาณ หนตีติอาทีสุป วุตฺตนยานุสาเรเนว 
สุขาทีน อุปนิสฺสยตา เวทิตพฺพา ฯ  
# ๑. ม. ปเนส ฯ  ๒. ม. อุปฺปนฺนสฺส สขุสฺส ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปตฺตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๔. ส. สฬา. ๑๘/๕๒๔/๓๓๑ ฯ  ๕. ขุ. อุ. ๒๕/๕๙/๙๓ ฯ  
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        อิมสฺมึ  ปน  อุปนิสสฺยภาชนีเย  กุสโล  กุสลสฺส  ติวิเธนาป  
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย  (๑)  อกุสลสฺส  ทุพฺพิเธน  อพฺยากตสฺส 
ติวิเธน ฯ  อกุสโลป  อกสุลสฺส  ติวิเธน  กุสลสฺส  เอกวิเธน  
อพฺยากตสฺส  ทุพฺพิเธน  อพฺยากโตป อพฺยากตสฺส  ติวิเธน 
ตถา  กุสลสสฺ  ตถา  อกุสลสฺสาติ  เอว  กุสโล อฏวิเธน  อกุสโล 
ฉพฺพิเธน  อพฺยากโต  นววิเธนาติ  เตวีสติวิเธน  อุปนิสฺสโย  
ภาชิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        ปุเรชาเต จกฺขฺวายตนาทีนิป (๒) โอฬาริกวเสน วุตฺตานิ 
อาโปธาตุอาทีนิ  ปน   ปุเรชาตารมฺมณานิ   โหนติฺเยว ฯ   วตฺถ-ุ 
ปุเรชาต  จกฺขฺวายตนนฺติอาทิ ย  วตฺถุ  หุตฺวา  ปุเรชาต  โหติ 
ต ทสฺเสตุ วุตฺต ฯ วตฺถุ วิปากาพฺยากตานนฺติ ปวตฺติย ปุเรชาต- 
ปจฺจย สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        ปจฺฉาชาเต  อิมสฺส  กายสฺสาติ  จตุมหาภูติกกายสฺส ฯ 
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  อุปตฺถมฺภนวเสน  ปจฺฉาชาโต 
หุตฺวา  ปจฺจโย ฯ  อุปตฺถมภฺกฏเน  ปจฺจยตฺตาเยว เหส 
ปจฺฉาชาตปจฺจโยติ อิมสฺมึ ป ฺหาวาเร อนุโลมโต อาคโต ฯ  
        อาเสวนปจฺจเย  อนุโลม  โคตฺรภุสฺสาติอาทีน  วิสุ  คหเณ 
เหฏา  วุตฺตนเยเนว การณ เวทิตพฺพ ฯ  
        กมฺมปจฺจเย  กุสลา  เจตนา  สมฺปยุตฺตกานนฺติ  เอตฺถ 
# ๑. ม. อุปนสิฺสโย ฯ  ๒. ม. จกฺขาทีนิ ฯ  
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สหชาตนานากฺขณิกวิภาคสฺสาภาวโต  สหชาตาติ  น  วุตฺตา ฯ 
อพฺยากตวิสฺสชฺชเน  ปน  โส  วิภาโค  อตฺถิ  ตสฺมา  ตตฺถ  วุตฺตา ฯ 
ปฏิสนฺธิคฺคหณ  กฏตฺตารูปาน  วเสน กต ฯ  เจตนา 
วตฺถุสฺสาติ  กิ ฺจาป  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วตฺถุปฺปติฏ ิตา  อรูปธมฺมา 
วตฺถุปจฺจยา วตฺตนฺติ เจตนาป วตฺถุสฺส ปจฺจโยติ ทสฺเสตุ 
วุตฺต ฯ  
        วิปากปจฺจเยป (๑) ปฏิสนฺธิวาเร อิมินาว นเยน อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ  
        อาหารปจฺจเย  อิมสฺส  กายสฺสาติ  อิมสฺมึ  จตุสนฺตติวเสน  
ปวตฺเต  จตุมหาภูติกกาเย  อาหารสมุฏานสฺส  ชนกวเสน 
เสสสฺส  อุปตฺถมฺภกวเสน  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ  อินฺทฺริย- 
ปจฺจยาทีสุป  ปฏิสนฺธิวาโร  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ เสส 
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                ป ฺหาวารวิภงฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ป ฺหาวารสฺสฆฏเนอนุโลมคณนา  
        อิทานิ  เอตฺถ  ยถาลทธฺานิ  วิสฺสชชฺนานิ  คณนาวเสน 
ทสฺเสตุ เหตุยา  สตฺตาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สตฺตาติ  กุสเลน 
กุสล  อพฺยากต กุสลาพฺยากตนฺติ ตีณิ  ตถา  อกุสเลน  
# ๑. ม. ปสทโฺท นตฺถ ิฯ  
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อพฺยากเตนาพฺยากตเมวาติ  เอว  สตฺต ฯ  อารมฺมเณ  นวาติ  
เอกมูลเกกาวสานานิ  นว ฯ  อธิปติยา  ทสาติ  กุสล  กุสลสฺส 
สหชาตโต  เจว  อารมฺมณโต  จ  อกสุลสฺส  อารมฺมณโต  ว 
อพฺยากตสฺส  สหชาตโต เจว อารมฺมณโต  จ  กุสลาพฺยากตสฺส 
สหชาตโตวาติ  กุสลมูลกานิ  จตฺตาริ ฯ  อกุสล  อกุสลสฺส  
สหชาตโต  เจว  อารมฺมณโต  จ อพฺยากตสฺส สหชาตโต  ว 
ตถา อกุสลาพฺยากตสฺสาติ  อกุสลมลูกานิ  ตีณิ ฯ  อพฺยากโต 
อพฺยากตสฺส  สหชาตโต  เจว  อารมฺมณโต  จ  กุสลสฺส  
อารมฺมณโตว  ตถา  อกุสลสฺสาติ  อพฺยากตมูลกานิ  ตีณีติ  เอว 
ทส ฯ  เอตฺถ ปน อารมฺมณาธิปติป สตฺตธา สหชาตาธิปติป 
สตฺตธาว ลพฺภติ ฯ  
        อนนฺตเร  สตฺตาติ  กสุลมูลกานิ  เทฺว  ตถา  อกสุล- 
มูลกานิ  อพฺยากตมูลกานิ  ตีณีติ  เอว  สตฺต ฯ  สมนนฺตเรป 
เอตาเนว ฯ  สหชาเต  นวาติ  กุสลมูลกานิ  ตีณิ  อกุสลมูลกานิ  
ตีณิ  อพฺยากตมูลก  เอก  ตถา  กุสลาพยฺากตมูลก อกุสลา- 
พฺยากตมูลก ฺจาติ  เอว  นว ฯ  อ ฺม ฺเ  ตีณีติ  กุสเลน  
กุสล  อกุสเลน  อกุสล อพฺยากเตน  อพฺยากตนฺติ  เอว  ตีณิ ฯ 
นิสฺสเย  เตรสาติ  สหชาตโตว  กุสลมูลกานิ  ตีณิ  ตถา 
อกุสลมูลกานิ  ตถา  อพฺยากตมูลกานิ ฯ  เอตฺถ  ปน  ปุเร- 
ชาตมฺป  ลพฺภติ ฯ  อพฺยากต ฺหิ  อพฺยากตสฺส  สหชาตมฺป  โหติ  
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ปุเรชาตมฺป  กุสลสฺส ปุเรชาตเมว  ตถา  อกุสลสฺส  ปุน  
กุสลาพฺยากโต  สหชาตปุเรชาตโต  กุสลสฺส  สหชาตโต  ว 
อพฺยากตสฺส  ตถา  อกุสลาพฺยากโตติ  เอว  เตรส ฯ  อุปนิสฺสเย 
นวาติ  เอกมูลเกกาวสานา  นว ฯ  เตส  วิภงฺเค  เตวีสติ  เภทา 
ทสฺสิตา ฯ  เตสุ  อารมฺมณูปนิสฺสเย  สตฺต  อนนฺตรูปนิสฺสเย 
สตฺต  ปกตูปนิสฺสเย  นว  โหนฺติ ฯ ปุเรชาเต ตีณีติ อพฺยากโต 
อพฺยากตสฺส กุสลสฺส อกสุลสฺสาติ เอว ตีณิ ฯ  
        ปจฺฉาชาเต  ตีณีติ  กุสโล  อพฺยากตสฺส  อกุสโล  
อพฺยากตสฺส  อพฺยากโต  อพฺยากตสฺสาติ  เอว  ตีณิ ฯ  อาเสวเน 
ตีณิ  อ ฺม ฺสทิสานิ ฯ  กมฺเม  สตฺตาติ(๑) เหตุสทิสานิ ฯ 
ตตฺถ  ทฺวีสุ  วิสฺสชฺชเนสุ  นานากฺขณิกกมฺมมฺป  อาคต  ป ฺจสุ 
สหชาตเมว ฯ  วิปาเก  เอก  อพฺยากเตน  อพฺยากต ฯ 
อาหารินฺทฺริยฌานมคฺเคสุ  สตฺต  เหตุสทิสาเนว ฯ  อินฺทฺริยมฺปเนตฺถ 
สหชาตปุเรชาตวเสน  อาคต ฯ  สมฺปยตฺุเต ตีณิ  อ ฺม ฺ- 
สทิสานิ ฯ  วิปฺปยุตฺเต  ป ฺจาติ  สหชาตปจฺฉาชาตโต  กุสเลน 
อพฺยากต  อกุสเลน  อพฺยากต  สหชาตปุเรชาตปจฺฉาชาตโต  
อพฺยากเตน อพฺยากต  วตฺถุปุเรชาตโต  อพฺยากเตน  กุสล ตถา 
อกุสลนฺติ เอก กุสลมูล เอก อกุสลมลู ตีณิ อพฺยากตมูลานีติ 
เอว ป ฺจ ฯ  
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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        อตฺถิยา  เตรสาติ  สหชาตโต  กสุเลน  กุสล  สหชาต- 
ปจฺฉาชาตโต  กุสเลน  อพฺยากต  สหชาตโตว  กุสเลน  กุสลา- 
พฺยากตนฺติ  กุสลมูลานิ  ตีณิ  ตถา  อกุสลมูลานิ  สหชาต- 
ปุเรชาตปจฺฉาชาตาหารินฺทฺริยโต  ปน  อพฺยากเตน  อพฺยากต  
วตฺถารมฺมณปุเรชาตโต  อพฺยากเตน  กุสล  ตถา  อกุสล 
สหชาตปุเรชาตโต  กุสโล  จ  อพฺยากโต  จ อกุสลสสฺ เสฺวว 
อพฺยากตสฺส สหชาตปจฺฉาชาตาหารินฺทฺริยโต  สหชาตปุเรชาตโต 
จ  กุสโล  จ  อพฺยากโต จ กุสลสฺส เสฺวว อพฺยากตสฺส 
สหชาตปจฺฉาชาตาหารินฺทฺริยโตติ เอว เตรส ฯ นตฺถิวิคเตสุ 
สตฺต อนนฺตรสมนนฺตรสทิสานิ ฯ (๑) อวิคเต  เตรส  อตฺถิสทิสานีติ  
เอวเมตฺถ  สตฺต  คณนปริจฺเฉทา เอก ตีณิ ป ฺจ สตฺต นว  
ทส  เตรสาติ ฯ  เตสุ วิปากวเสน เอกเมว เอกก อ ฺม ฺ- 
ปุเรชาตปจฺฉาชาตาเสวนสมฺปยุตฺตวเสน  ป ฺจ  ติกา  วิปฺปยุตฺต- 
วเสน  เอกเมว  ป ฺจก  เหตานนฺตรสมนนฺตรกมฺมาหารินฺทฺริย- 
ฌานมคฺคนตฺถิวิคตวเสน  ทส  สตฺตกา  อารมฺมณสหชาตูป-  
นิสฺสยวเสน  ตโย  นวกา  อธิปติวเสน  เอก  ทสก  นสิฺสย- 
อตฺถิอวิคตวเสน  ตโย  เตรสกาติ  เอว  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ปจฺจเย 
นิทฺทิฏวาเร  คณนวเสน  สาธุก  สลฺลกฺเขตฺวา เตส วเสน 
ทุกติกาทีสุ ปจฺจยสสนฺทเน คณนา เวทิตพฺพา ฯ  
# ๑. ม. อนนฺตรสทิสานิ ฯ  
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        เย  ปน  ปจฺจยา  เยส  ปจฺจยาน  วิสภาคา  วา วิรุทฺธา 
วา โหนฺติ  เต  เตหิ  สทฺธ ึ น  โยเชตพฺพา ฯ  เสยฺยถีท 
เหตุปจฺจยสฺส ตาว อารมฺมณานนฺตรสมนนฺตรูปนิสฺสยปุเรชาต- 
ปจฺฉาชาตกมฺมาเสวนาหารฌานนตฺถิวิคตาธิปติปจฺจเย จ  เปตฺวา 
วีมส  เสสาธิปติโน  วิสภาคา  สหชาตาทโย  ตสฺส  (๑)  สภาคา ฯ  
กสฺมา  ตถาภาวาภาวโต(๒) ฯ  เหตุปจฺจโย  หิ  เยส  เหตุปจฺจโย  
โหติ  เตส  สหชาตาทิปจฺจโยป  โหติ  อารมฺมณาทิปจฺจโย  ปน 
น  โหตีติ  อารมฺมณาทโย  ตสฺส  วิสภาคา  นาม ฯ  ตสฺมา 
โส  เตหิ  เต  วา  เตน  สทธฺึ  น  โยเชตพฺพา ฯ  ปุเรชาต- 
ปจฺฉาชาตสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตอตฺถินตฺถิวิคตาวิคตาป  อ ฺม ฺ 
วิรุทฺธา เตป  อ ฺม ฺ  น  โยเชตพฺพา ฯ  ตตฺถ  อโยชนีเย 
วชฺเชตฺวา โยชนีเยหิ โยเค เย  วารา ลพฺภนฺติ เต สงฺเขปโต 
ทสฺเสตุ เหตุปจฺจยา อธิปติยา จตฺตารีติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  เหตุปจฺจยสฺส  อธิปตินา  สสนฺทเน  อูนตร- 
คณนวเสน  สตฺตหิ  วาเรหิ  ภวิตพฺพ  ยสฺมา  ปน  อธิปตีสุ 
วีมสาว  เหตุปจฺจโย  โหติ น  อิตเร  ตสฺมา  วิสภาเค  วชฺเชตฺวา 
สภาควเสน  จตฺตารีติ  วุตฺต ฯ  ตานิ  เอว  เวทิตพฺพานิ  กุสโล 
ธมฺโม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  อธิปติปจฺจเยน 
ปจฺจโย  กุสลา  วีมสา  สมปฺยุตฺตกาน  ขนฺธาน  กุสโล  ธมฺโม 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ตถา ภาวาภาวโต ฯ  
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อพฺยากตสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  อธิปติปจฺจเยน 
ปจฺจโย  กุสลา  วีมสา  จิตฺตสมุฏานาน  รูปาน  กสุโล  ธมฺโม 
กุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย 
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย กสุลา วีมสา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน  
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปาน  อพฺยากโต  ธมฺโม  อพฺยากตสฺส  
ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  อธิปติปจฺจเยน  ปจฺจโย  วิปากา- 
พฺยากตา  กิริยาพฺยากตา  วีมสา  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  
จิตฺตสมุฏานาน ฺจ  รูปานนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ วิปากาพฺยากตา 
โลกุตฺตรโตว  คเหตพฺพา ฯ  อารมฺมณปจฺจยอนนฺตรปจฺจยาทโย  
ปน  วิสภาคตฺตา  น  โยชติา ฯ  อิมินาว  อุปาเยน  สพฺพตฺถ 
ลพฺภมานาลพฺภมาน ฺจ(๑) ตฺวา ลพฺภมานวเสน วารา 
อุทฺธริตพฺพา ฯ  
        สหชาเต  สตฺตาติ  เหตุยา  ลทฺธาเนว ฯ  อ ฺม ฺเ 
ตีณีติ  สุทฺธิกอ ฺม ฺเ ลทฺธาเนว ฯ นิสฺสเย สตฺตาติ เหตุยา 
ลทฺธาเนว ฯ วิปาเก เอกนฺติ สุทฺธิกวิปาเก  ลทฺธเมว ฯ  อินฺทฺริย- 
มคฺเคสุ  จตฺตารีติ  เหฏา  วุตฺตนยาเนว ฯ  สมฺปยุตฺเต ตีณีติ 
สุทฺธิกสมฺปยุตฺเต  ลทฺธาเนว ฯ  วิปฺปยตฺุเต ตีณีติ กุสลาทิจิตฺต- 
สมุฏาน (๒) รูป ปจฺจยุปฺปนฺน กตฺวา เวทิตพฺพานิ ฯ อตฺถ-ิ 
อวิคเตสุ สตฺตาติ เหตุยา ลทฺธาเนว ฯ  
# ๑. ม. ลพฺภมาน ฺจ อลพฺภมาน ฺจ ฯ 
# ๒. ส.ี ม. กสุลาทีนิ จิตฺตสมุฏาน ฯ  
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        เอว  เยหิ  อธิปติปจฺจยาทีหิ  เอกาทสหิ  ปจฺจเยหิ  สทฺธ ึ 
เหตุปจฺจโย  โยชน  ลภติ  เตส  วเสน  ทุมูลกนเย  คณน  
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ติมูลกาทีสุ  ตสฺส  ทสฺสนตฺถ  ลกฺขณ  
เปนฺโต  เหตุสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ สตฺตาติอาทิมาห ฯ 
โปตฺถเกสุ  ปน  นิสฺสอุปนิสฺสอธิปาติ  เอว  ปริหีนกฺขรานิ 
ปจฺจยนามานิ  ลิขนฺติ  ต  ส ฺากรณมตฺตวเสน  ลิขิต  ตสฺมา 
ตาทิเสสุ  าเนสุ ปริปุณฺณา  ปาลิ  กาตพฺพา ฯ  ย  ปนิท 
ลกฺขณ  ปต  เตน  อิท  ทเีปติ อย เหตุปจฺจโย  สหชาตาทีหิ 
จตูหิ  สทฺธึ  สสนฺทเน  อตฺตโน  วิภงฺเค ลทฺธานิ สตฺเตว 
วิสฺสชฺชนานิ  ลภติ ฯ  สเจ  ปเนตฺถ  อ ฺม ฺปจฺจโย  ปวิสติ 
อ ฺม ฺเ  ลทฺธานิ ตีณิ  ลภติ ฯ  สเจ  สมฺปยุตฺตปจฺจโย  ปวิสติ  
ตาเนว  ตีณิ  ลภติ ฯ สเจ วิปฺปยุตฺตปจฺจโย  ปวิสติ  เหตุ- 
วิปฺปยุตฺตทุเก  ลทฺธานิ  ตีณิ  ลภติ ฯ  สเจ  วิปากปจฺจโย ปวิสติ 
สพฺเพหิ  วิปากสภาเคหิ  สทฺธึ  สสนฺทเน  เอกเมว  วิสฺสชฺชน  
ลภติ ฯ สเจ ปเนตฺถ  อินทฺฺริยมคฺคปจฺจยา  ปวิสนฺติ  เตหิ  สทฺธ ึ
ทุมูลเก ลทฺธานิ จตฺตาริเยว ลภติ ฯ  สเจ  เตหิ  สทฺธ ึ อ ฺ- 
ม ฺปจฺจโย  ปวิสติ เหตาธิปติทุเก ทสฺสิเตสุ จตูสุ วิสฺสชฺชเนส ุ 
กุสโล  ธมโฺม  อพฺยากตสฺส  กุสโล  ธมฺโม  กุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส 
จาติ  เทฺว  อปเนตฺวา  เสสานิ  เทฺว  ลภติ ฯ  สเจป ตตฺถ 
สมฺปยุตฺตปจฺจโย ปวิสติ ตาเนว  เทฺว  ลภติ ฯ  สเจ  ปน   
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วิปฺปยุตฺตปจฺจโย  ปวิสติ  อิตรานิ  เทฺว  ลภติ ฯ  สเจ  ปน  เตสุ 
วิปากปจฺจโย  ปวิสติ  สพฺพตฺเถกเมว  ลภติ ฯ  อธิปตินา  ปน 
สทฺธึ  เหตาธิปติทุกโต  อูนตรคณเนสุ  อปวิสนฺเตสุ  จตฺตาริเยว  
ลภติ ฯ  อูนตรคณเนสุ  ปวิสนฺเตสุ  เตส  วเสน  เทฺว  เอกนฺติ  
ลภติ ฯ  เอวนฺเตส เตส ปจฺจยาน สมาโยเค  ลพฺภมานคณน 
วิทิตฺวา ติมูลกาทีสุ คณนา อุทฺธริตพฺพาติ ฯ  
        เอเตสุ  ปน  ฆฏเนสุ  สพฺพปมานิ  จตฺตาริ  ฆฏนานิ  
สาม ฺโต  นวนฺนมฺป  เหตูน  วเสน  วุตฺตานิ  อวิปากาเนว ฯ  (๑) 
อพฺยากเตนาพฺยากตวิสฺสชฺชเน  ปเนตฺถ  วิปากเหตุป ลพฺภติ ฯ  
        ตโต  ปรานิ  ป ฺจ  ฆฏนานิ  วิปากเหตุวเสน  วุตฺตานิ ฯ 
ตตฺถ  สพฺเพ  สหชาตวิปากา  เจว  วิปากสหชาตรูปา  จ ฯ 
เตสุ  ปมฆฏเน  วิปากา  เจว  ตสมุฏานรูปา  จ  ลพฺภนฺติ 
ทุติเย  วิปากา เจว ปฏิสนฺธิย ฺจ วตฺถุรูป ฯ ตติเย อรปู- 
ธมฺมาว ฯ จตุตฺเถ วิปากจิตฺตสมุฏานรูปเมว ฯ ป ฺจเม 
วตฺถุรูปเมว ลพฺภติ ฯ  
        ตโต  ปรานิ  ป ฺจทส  ฆฏนานิ  อินฺทฺริยยุตฺตานิ  (๒)  อโมห- 
เหตุวเสน  วุตฺตานิ ฯ ตตฺถ  ปมานิ  นว  นิราธิปตีนิ  ปจฺฉิมานิ  
ฉ สาธิปตีนิ ฯ นิราธิปติเกสุป ปมานิ จตฺตาริ  สาม ฺโต 
สพฺพตฺถ  อโมหวเสน  วุตฺตานิ ปจฺฉิมานิ ป ฺจ วิปากาโมห- 
# ๑. ม. อวิปากานิ ฯ  ๒. ม. อินฺทริยมคฺคยุตฺตานิ ฯ  
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วเสน ฯ  ตตฺถ  นิราธิปติเกสุ  ปเม  จตฺตารีติ  เหฏา  เหตาธิปติ- 
ทุเก  ทสฺสิตาเนว ฯ ทุติเย  จิตฺตสมุฏานรูป  ปริหายติ ฯ  ตติเย 
วตฺถุรูป ปริหายติ ฯ จตุตฺเถ กุสโล ธมโฺม  จิตฺตสมุฏานาน  
อพฺยากโต  ตสมุฏานรูปเมว  (๑)  ลพฺภติ ฯ  ตโต  ปรานิ วิปาก- 
ยุตฺตานิ  ป ฺจ  เหฏา  วุตฺตนยาเนว ฯ  สาธิปติเกสุ  ปมานิ 
ตีณิ  ฆฏนานิ สาม ฺโต  วิปากาวิปากเหตุวเสน  วุตฺตานิ ฯ 
เตสุ  ปเม  จตฺตาริ  วุตฺตนยาเนว ฯ  ทุติเย  รูป  ปริหายติ  
ตติเย  อรูป  ปริหายติ ฯ  ตโต ปรานิ ตีณิ วิปากเหตุวเสน 
วุตฺตานิ ฯ  เตสุ ปเม รูปารูป ลพฺภติ ทติุเย อรูปเมว 
ตติเย รูปเมวาติ ฯ เอวมฺป เตส  เตส  ปจฺจยาน  สมาโยเค 
ลพฺภมานคณน  วิทิตฺวา  ติมูลกาทีสุ  คณนา  อุทฺธรติพฺพาติ ฯ  
                        เหตุมูลก นิฏ ิต ฯ  
        อารมฺมณมูลเกป  อธิปติปจฺจยาทโย  สตฺต  อารมฺมเณน 
สภาคา  เสสา  โสฬส  วิสภาคาติ  เต  อโยเชตฺวา  สตฺเตว 
โยชิตา ฯ เตสุ อธิปติยา สตฺตาติ  กุสโล  ธมฺโม  กสุลสฺส 
ธมฺมสฺส  อกสุลสฺส  ธมฺมสฺส  อพฺยากตสฺสาติ  เอว กุสลมูลานิ  
ตีณิ  อกุสลมลู  เอก  อพฺยากตมูลานิ ตีณีติ สตฺต ฯ นิสฺสเย 
ตีณีติ วตฺถุวเสน  อพฺยากตมูลาเนว ฯ  อุปนิสฺสเย  สตฺตาติ(๒) 
# ๑. ม. ตสมุฏานานนฺติ รูปเมว ฯ  ๒.ม. สตฺต ฯ  
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เหฏ ิมาเนว ฯ  ปุเรชาเต  ตีณีติ วตฺถารมฺมณวเสน  อพฺยากต- 
มูลานิ ฯ  วิปฺปยุตฺเต  ตีณีติ วตฺถุวเสเนว ฯ อตฺถิอวิคเตสุ ตีณีติ 
วตฺถารมฺมณวเสน ฯ  ยถา  ปน  เหตุมูลเก  ลกฺขณทสฺสนตฺถ  
ฆฏนานิ  ปตานิ ตถา อารมฺมณมูลกาทีสุป ฯ  
        ตตฺถ  ยานิ  ตาว  อิมสฺมึ  อารมฺมณมูลเก  ป ฺจ  ฆฏนานิ 
ปตานิ ฯ  ตตฺถ  ปม  อารมฺมณาธิปติวเสน  สาธิปติก ฯ  ตตฺถ  
สตฺตาติ  อารมฺมณาธิปติทุเก ลทฺธวิสฺสชฺชนาเนว ฯ  ทุติย  
นิราธิปติก ฯ  ตตฺถ  ตีณีติ วตฺถารมฺมณวเสน อารมฺมณวเสเนว 
วา  อพฺยากตมูลานิ ฯ  ตติย  นิสฺสเย(๑)  ยุตฺต ฯ  ตตฺถ ตีณีติ 
วตฺถุวเสน อพฺยากตมูลานิ ฯ  จตุตฺถป ฺจมานิ  สาธิปติกานิ ฯ 
เตสุ จตุตฺเถ เอกนฺติ วตฺถารมฺมณวเสน  อารมฺมณวเสน  วา  
อพฺยากตมูล  อกุสล ฯ  ป ฺจเม  เอกนฺติ  นิสฺสยโต  อพฺยากต- 
มูล  อกุสล ฯ  เอวมิธาป  ลพฺภมานวเสน  ติมูลกาทสีุ  (๒)  คณนา 
เวทิตพฺพา ฯ ตถา  อธิปติมูลกาทีสุป ฯ  อารมฺมณินทฺฺริยวิปาก- 
วเสน  วิตฺถารโยชน  ปน  อวตฺวา ตตฺถ ตตฺถ วตฺตพฺพยุตฺตก- 
มตฺตเมว (๓) วทามาติ ฯ  
        อธิปติมลูเก  สหชาเต  สตฺตาติ  สหชาตาธิปติวเสน  กุสล- 
มูลานิ  ตีณิ  อกุสลมูลานิ  ตีณิ  อพฺยากตมูลเมก ฯ  สหชาเตน 
ปน  สทฺธ ึ อารมฺมณาธิปติ อารมฺมณาธิปตินา  จ  สทฺธึ 
# ๑. ม. นิสฺสเยน ฯ  ๒. ม. ติกาทีสุ ฯ  ๓. ม. วตฺตพฺพยุตฺตกเมว ฯ  
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สหชาต  น  ลพฺภติ ฯ  อ ฺม ฺเ  ตีณีติ  สหชาตาธิปติ- 
วเสเนว ฯ  นิสฺสเย  อฏาติ  กุสลมลูานิ  ตีณิ  อกุสลมูลานิ  
ตีณิ อพฺยากตมูลานิ เทฺว ฯ  อพฺยากโต  หิ  อธิปติ  อพฺยากตสฺส 
สหชาตโต  เจว  อารมฺมณโต จ นิสฺสโย  โหติ  อกสุลสฺส 
อารมฺมณโตว ฯ  กุสลสฺส  ปน  อุภยถาป  น  โหตีติ  อพฺยากต- 
มูลานิ  เทฺวเยวาติ  เอว  อฏ ฯ  อุปนิสฺสเย  สตฺต  อารมฺมณ- 
สทิสาเนว ฯ  ปุเรชาเต เอกนฺติ  อพฺยากตาธิปติ  อารมฺมณวเสน 
อกุสลสฺส ฯ  วิปาเก  เอก  อพฺยากเตน  อพฺยากต  โลกุตฺตร ฯ 
อาหาราทีสุ  สตฺต  เหฏา  เอกมูลเก ลทฺธาเนว(๑) ฯ วิปฺปยุตฺเต 
จตฺตารีติ กุสเลน  อพฺยากต  ตถา  อกุสเลน  อพฺยากเตน  
อพฺยากต ฺจ  กุสล ฺจ ฯ  อตฺถิอวิคเตสุ อฏ นิสฺสยสทิสาเนว ฯ  
        ฆฏนานิ  ปเนตฺถ  ปฏิปาฏิยา  อารมฺมณาทีหิ  อโยเชตฺวา  
ปม  อตฺถิอวิคเตหิ  โยชติานิ ฯ  กึการณาติ  อุภยาธิ- 
ปติมิสฺสกตฺตา ฯ  ตตฺถ  ปเม ฆฏเน  อารมฺมณาธิปติวเสน  
วตฺถารมฺมณ  ลพฺภติ  ทุติเย  นิสฺสยวเสน  ครุ  กตฺวา อสฺสา- 
เทนฺตสฺส  วตฺถุเมว  ตติเย  สหชาตาธิปติวเสน  กุสลาทโย  
รูปาน  อารมฺมณาธิปติวเสน  วตฺถ ุ อกุสลสฺส ฯ  ตโต  ปรานิ  
ตีณิ ฆฏนานิ อารมฺมณาธิปติวเสน วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ  ปเม 
สตฺตาติ  เหฏา  วุตฺตาเนว ฯ  ทุติเย  เอกนฺติ ปุเรชาตานิ 
# ๑. ม. ลทฺธาเนว ฯ  
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วตฺถารมฺมณานิ  อกุสลสสฺ ฯ  ตติเย  วตฺถุเมว  อกุสลสฺส ฯ  ตโต 
ปรานิ  ตีณิ  ฆฏนานิ วิปากาวิปากสาธารณานิ  สหชาตาธิ- 
ปติวเสน  วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ  ปเม  รูปารปู  ลพฺภติ  ทติุเย  
อรูปเมว  ตติเย  รูปเมว ฯ  ตโต  ปรานิ  ตีณิ  วิปากาธิปติวเสน  
วุตฺตานิ ฯ  เตสุป  ปเม  รปูารูป  ลพฺภติ  ทุติเย  อรปู  ตติเย  
รูปเมว ฯ ตโต ปรานิ  ฉ  ฆฏนานิ  อาหารินฺทฺริยยุตฺตานิ  
จิตฺตาธิปติวเสน  วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ ตีณิ อวิปากานิ  ตีณิ 
สวิปากานิ ฯ  เตสุ  คณนา  ปากฏาเยว ฯ  ตโต  ปรานิ  ฉ  
ฆฏนานิ  ตเถว  วิริยาธิปติวเสน  วุตฺตานิ ฯ  นนุ  จ  อธิปติ- 
ปฏิปาฏิยา  ปม วิริยาธิปติวเสน  วตฺตพฺพานิ  สิยุ  กสฺมา  ตถา 
น  วุตฺตานีติ  ปรโต  เหตุวเสน วุตฺตฆฏเนหิ  สทิสตฺตา ฯ 
ปรโต  หิ  เหตุวเสน  ฆฏนานิ  อโมหสฺส  วีมสาธิปติตฺตา วีมสาย  
จ  สมฺมาทิฏ ิภาวโต  มคฺคยุตฺตานิ ฯ วิริยมฺป จ สมมฺา- 
วายามมิจฺฉาวายามภาเวน  มคฺโคติ  เตน  สทฺธ ึ ฆฏนานิ  ปรโต 
เหตุวเสน  วุตฺตฆฏเนหิ  สทิสานีติ  ปรวตฺเตตฺวา วุตฺตานิ ฯ 
เตสุป คณนา ปากฏาเยว ฯ  
        อนนฺตรสมนนฺตรมูลเกสุ  สตฺตาติ  กุสโล  กุสลสฺส  
อพฺยากตสฺส  จ  ตถา  อกสุโล  อพฺยากโต  ติณฺณนฺนมฺปติ 
เอว  สตฺต ฯ  กมฺเม  เอกนฺติ  กุสลา มคฺคเจตนา  อตฺตโน 
วิปากาพฺยากตสฺส ฯ  ฆฏนานิ  ปเนเตสุ  ตีณิ  ตีณิเยว ฯ  ตานิ   
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พหุวารปฏิปาฏิยา ยุตฺตานิ ฯ (๑)  
        สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยมูลเกสุ  เย  เย  ทกุมูลเก  ปจฺจยา  
วุตฺตา  เต  เตเยว  อาทิโต   ิเตน  สภาคา ฯ  ตสฺมา  ทุกมูลเก 
คณน  ตฺวา  เย  อุปริ  ปจฺจยา  ฆฏิตา  เตสุ  อูนตร- 
คณนสฺส  วเสน  สพฺพตฺถ  ฆฏเนสุ  (๒)  คณนา  เวทิตพฺพา ฯ 
ตตฺถ  สหชาตมูลกานิ  (๓)  ทส  ฆฏนานิ ฯ เตสุ ป ฺจ อวิปากานิ  
ป ฺจ  สวิปากานิ ฯ  ตตฺถ  อวิปาเกสุ  ตาว  ปเม  กสุโล 
กุสลสฺส  อพฺยากตสฺส  กสุลาพฺยากตสฺส  กุสลาพฺยากโต  อพฺยา- 
กตสฺสาติ  จตฺตาริ  ตถา  อกุสโล อพฺยากโต  อพฺยากตสฺเสวาติ 
เอว  นว ฯ  ตตฺถ  กุสลากสุลาทิเกสุ  อฏสุ  วิสฺสชชฺเนสุ 
อรูป ฺเจว  จิตฺตสมุฏานรูป ฺจ  ลพฺภติ ฯ  อพฺยากเต  วตฺถ-ุ 
รูปมฺป ฯ  ทุติเย  ฆฏเน อพฺยากตวิสฺสชฺชเน  รูเปสุ  วตฺถุรูปเมว  (๔) 
ลพฺภติ  ตติเย  ตีสุป  อรูปเมว จตุตฺเถ  จิตฺตสมุฏาน- 
รูปเมว  ป ฺจเม  ปฏิสนฺธยิ  วตฺถุนา  สทฺธึ  อรูปธมมฺา ฯ 
สวิปาเกสุ  ปเม  วิปากา  เจว  วิปากจิตฺตสมุฏานรูป ฺจ 
ทุติเย  วิปากา  เจว  วตฺถุรปู ฺจ  ตติเย  วิปากเมว  จตุตฺเถ 
วิปากจิตฺตสมุฏานรูปเมว  (๕)  ป ฺจเม วตฺถุรูปเมว ลพฺภติ ฯ  
        อ ฺม ฺมูลเก  ฉ  ฆฏนานิ ฯ  เตสุ  ปมานิ  ตีณิ 
# ๑. ม. พหุตรปฏิปาฏิยา วุตฺตานิ ฯ  ๒. ม. สพฺพฆฏเนสุ ฯ 
# ๓. ม. สหชาตมูลเก ฯ  ๔. ม. วตฺถุเมว ฯ  
# ๕. ม. วิปากจิตฺตสมุฏานเมว ฯ  
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อวิปากานิ  ปจฺฉิมานิ  ตีณิ สวิปากานิ ฯ เตสุ คณนา 
ปากฏาเยว ฯ  
        นิสฺสยมูลเก  นิสฺสยปจฺจยา  อารมฺมเณ  ตีณีติ  วตฺถุมา- 
รมฺมณ กตฺวา  ปวตฺตกุสลาทิวเสน  เวทิตพฺพานิ ฯ อุปนิสฺสเย 
เอกนฺติ วตฺถุมารมฺมณูปนิสฺสย กตฺวา อุปฺปนฺนากุสล ฯ เสส 
ทุมูลเก เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        อิมสฺมึ  ปน  นิสฺสยปจฺจเย  วีสติ  ฆฏนานิ ฯ  เตสุ  ปุริมานิ  
ฉ  ฆฏนานิ  ปุเรชาตสหชาตวเสน  วุตฺตานิ  ตโต  จตฺตาริ  
ปุเรชาตวเสเนว  ตโต  ทส  สหชาตวเสเนว ฯ  ตตฺถ  ปเม 
ฆฏเน  เตรสาติ  นิสฺสยปจฺจยวิภงฺเค  วุตฺตาเนว ฯ  ทุติเย  อฏาติ 
สหชาตาธิปติวเสน  สตฺต  วตฺถุ  ครุ  กตฺวา  อกุสล ฺจาติ 
อฏ ฯ  ตติเย  สตฺต  อินฺทรฺิเย(๑) ลทฺธาเนว ฯ จตุตฺเถ ป ฺจาติ 
วิปฺปยุตฺเต ลทฺธาเนว ฯ  (๒)  ป ฺจเม  จตฺตารีติ  กุสลาทีนิ จิตฺต- 
สมุฏานาน วตฺถุ จ อกุสลสฺส ฯ ฉฏเ  ตีณีติ  กุสลาทีนิ 
จิตฺตสมุฏานสฺส ฯ  ปุเรชาตวเสน  จตูสุ  ปเม  ตีณีติ วตฺถุ  
กุสลาทีน  จกฺขฺวาทีนิ  จ  อพฺยากตสฺส ฯ ทุติเย วตฺถุเมว 
กุสลาทีน ฯ ตติเย เอกนฺติ  วตฺถ ุ อกุสลสฺส ฯ  จตุตฺเถ  จกฺขฺวาทีนิ 
วิ ฺาณป ฺจกสฺส ฯ  สหชาตวเสน ทส สวิปากาวิปากวเสน ทฺวิธา 
ภินฺทิตฺวา สหชาตมูลเก วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ  
# ๑. ม. สตฺต อินฺทฺริยปจฺจเย ฯ  ๒. ม. จตุตฺเถ ป ฺจ 
# วิปฺปยุตฺเต ลทฺธานิ ฯ  
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        อุปนิสสฺยมูลเก   อารมฺมเณ   สตฺตาติ   อารมฺมณูปนิสฺสเย  
ลทฺธาเนว ฯ  อธิปติยา  สตฺตาติ  ตาเนว ฯ  อนนฺตรสมนนฺตเรสุ  
อนนฺตรูปนิสฺสเย  ลทฺธาเนว ฯ  นิสฺสเย  เอกนฺติ  วตฺถุ  อกุสลสฺส ฯ 
ปุเรชาเต เอกนฺติ ตสฺเสว วตฺถุ วา อารมฺมณ  วา ฯ  
อาเสวเน  ตีณิ  อนนฺตรูปนิสฺสยวเสน ฯ กมฺเม เทฺว ปกตูป- 
นิสฺสยวเสน ฯ  โลกุตฺตรกสุลเจตนา ปน อนนฺตรูปนิสฺสโยป 
โหติ ฯ วิปฺปยุตฺเต เอก อารมฺมณูปนิสฺสยวเสน ตถา 
อตฺถิอวิคเตสุ ฯ นตฺถิวิคเตสุ สตฺต อนนฺตรสมาเนว ฯ  
        อุปนิสสฺยมูลกานิ  ปน  สตฺต  ฆฏนานิ  โหนฺติ ฯ  
ตตฺถ  ปุริมานิ  ตีณิ  อารมฺมณูปนิสฺสยวเสน  วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ 
ปเม  สตฺตาติ  กุสโล  กสุลาทีน ตถา  อพฺยากโต  อกุสโล  
อกุสลสฺเสวาติ  เอว  สตฺต ฯ  ทุติเย  เอกนฺติ จกฺขฺวาทิอพฺยากต 
อกุสลสฺส ฯ  ตติเย  วตฺถุ  อกุสลสฺส ฯ ตโต ปรานิ เทฺว 
อนนฺตรูปนิสฺสยวเสน วุตฺตานิ ฯ  เตสุ  คณนา  ปากฏาเยว ฯ  
ตโต  เทฺว  อนนฺตรปกตูปนิสฺสยวเสน วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ ปเม 
โลกิยกุสลากสุลเจตนา ปจฺจยภาวโต คเหตพฺพา ทุติเย 
โลกุตฺตรกุสลาว ฯ  
        ปุเรชาตมูลเก  อารมฺมเณ  ตีณีติ  อพฺยากโต  กสุลาทีน ฯ  
อธิปติยา  เอกนฺติ  อพฺยากโต  อกุสลสฺส ฯ  เสเสสุป  เอเสว 
นโย ฯ  เอตฺถ  ปน  สตฺต  ฆฏนานิ ฯ  เตสุ  ปม  วตฺถารมฺมณวเสน  
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วุตฺต  ทุติย วตฺถุวเสน  ตติย อารมฺมณวเสน  จตุตฺถ  วตฺถุสฺส  
อารมฺมณกาลวเสน  ป ฺจม  อารมฺมณาธิปติวเสน  ฉฏ 
วตฺถุโน อารมฺมณาธิปติกาลวเสน สตฺตม จกฺขฺวาทิวเสน ฯ  
        ปจฺฉาชาตมูลเก  วีสติ  ปจฺจยา  น  ยชฺุชนฺติ  ตโย  ว  
โยชน  ลภนฺติ ฯ  เอกเมเวตฺถ  ฆฏน  ต  กายสฺส  กุสลาทีน 
วเสน  เวทิตพฺพ ฯ  อาเสวนมูลเกป เอกเมว ฆฏน ฯ  
        กมฺมมลูเก  อนนฺตเร  เอกนฺติ  มคฺคเจตนาวเสน  วุตฺต ฯ  
อ ฺม ฺเ  ตีณีติ  เอตฺถ  ปฏิสนฺธิย  วตฺถุมฺป  คเหตพฺพ ฯ 
อุปนิสฺสเย  เทฺวติ อนนฺตรปกตูปนิสฺสยวเสน  เหฏา  วุตฺตาเนว ฯ 
เอว  เสสานิป  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ  เอตฺถ  ปน 
เอกาทส  ฆฏนานิ ฯ  ตตฺถ  ปมานิ  เทวฺ  ปกตูปนิสสฺยานนฺตรูป- 
นิสฺสยวิภาคโต  นานากฺขณิกกมฺมวเสน  วุตฺตานิ ฯ  ตโต  ปราน ิ
จตฺตาริ  วิปากาวิปากโต  เอกกฺขณิกกมฺมวเสน  วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ  
ปเม  อรูเปน สทฺธึ จิตฺตสมุฏานรูป  ลพฺภติ  ทุติเย  อรูเปน 
สทฺธึ วตฺถุ ตติเย อรูปเมว จตุตฺเถ จิตฺตสมุฏานรูปเมว ฯ  
ปฏิสนฺธิย  ปน  กฏตฺตารูป  (๑)  ลพฺภติ ฯ  ตโต  ปรานิ ป ฺจ 
สวิปากานิ  ตานิ  เหฏา  วุตฺตนยาเนว ฯ  วิปากมูลเก  ป ฺจ 
ฆฏนานิ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  
        อาหารมูลเก   สตฺตาติอาทีนิ  วุตฺตนยาเนว ฯ  ฆฏนานิ  
# ๑. ม. กฏตฺตารูปมฺป ฯ  
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ปเนตฺถ  จตุตฺตึส ฯ  เตสุ  ปมานิ  ป ฺจ  วิปากาวิปากสาม ฺโต 
วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ ปเม  จตฺตาโรป  อาหารา  ลพฺภนฺติ  ทุติเย  ตโย 
อรูปาหาราว ฯ  ตติเย วตฺถมฺุป  ปจฺจยุปฺปนฺน  โหติ  
จตุตฺเถ  ต  ปริหายติ ฯ  ป ฺจเม รูปเมว ปจฺจยุปฺปนฺน ฯ ตโต 
ปรานิ  ป ฺจ  ฆฏนานิ  (๑)  ตานิ  เหฏา  วุตฺตนยาเนว ฯ  ตโต  ปรานิ  
นว  ฆฏนานิ  เจตนาหารวเสเนว  วุตฺตานิ ฯ  ตโต  ปรานิ 
นว นิราธิปติวิ ฺาณาหารวเสน ฯ  ตโต  ปรานิ  สาธิปติ- 
วิ ฺาณาหารวเสน  ฉ  ฆฏนานิ  วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ  ตีณิ  
วิปากาวิปากสาม ฺวเสน  วุตฺตานิ  ตีณิ  วิปากวเสเนว ฯ 
ตตฺถ  โลกิยวิปากาน  อภาวโต วตฺถุ ปรหิายติ ฯ  
        อินฺทฺริยมูลเก ปุเรชาเต เอกนฺติ จกฺขุนฺทฺริยาทีน วเสน 
อพฺยากเตน อพฺยากต ฯ  เสส  ทุมลูก  เหฏา วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพ ฯ ฆฏนานิ ปเนตฺถ ฉสตฺตติ ฯ ตตฺถ  ปเม  สพฺพานิป  
อินฺทฺริยานิ  ปจฺจยตฺเถน  (๒)  ลพฺภนฺติ ฯ ทุติเย รปูชีวิตินฺทฺริย 
ปริหายติ ฯ (๓) น หิ ตมฺป นิสฺสโย โหติ ฯ ตติเย อรูปนฺทฺริยานิ 
รูปาน ฯ จตุตฺเถ  จกฺขฺวาทีนิ จกฺขุวิ ฺาณาทีน ฯ ตโต ปรานิ 
นว ฆฏนานิ สหชาตารูปนฺทฺริยวเสน  วุตฺตานิ  ตโต  นว  
มคฺคภูตาน  อินฺทฺริยาน  วเสน ตโต นว ฌานงฺคภูตาน 
ตโต  นว  ฌานมคฺคภูตาน  ตโต  นว  มนินฺทฺริยวเสเนว 
# ๑. ม. สวิปากฆฏนานิ ฯ  ๒. ม. ปจฺจยตฺเตน ฯ 
# ๓. ม. หายติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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ตโต  สาธิปตีนิ  ฉ  ตโต  วิริยวีมสาธิปติวเสน  มคฺคยุตฺตานิ  (๑) 
ฉ  ตโต  อโมหเหตุวเสน นิราธิปตีนิ นว  สาธิปตีนิ  ฉ ฯ 
เตสุ  สพฺเพสุ  วิปากปจฺจเยน  อยุตฺตานิ  จ  ยุตฺตานิ จ เหฏา 
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ  
        ฌานมูลเกป  ทุมูลก  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  
ฆฏนานิ  ปเนตฺถ  ฉตฺตึส ฯ  เตสุ  ปมานิ  นว  อินฺทฺริย- 
มคฺคภาว  อนามสิตฺวา สาธารณฌานงฺควเสน  วุตฺตานิ ฯ  
ตโต  ปรานิ  นว  อินฺทฺริยภูตฌานงฺควเสน  ตโต  ปรานิ 
นว  มคฺคภูตฌานงฺควเสน  ตโต  ปราน ิ นว  อินฺทฺรยิมคฺค- 
ภูตฌานงฺควเสน ฯ  จตูสุป  เจเตสุ  นวเกสุ  อาทิโต  จตฺตาริ 
จตฺตาริ วิปากาวิปากสาธารณานิ ฯ อวสาเน  ป ฺจ ป ฺจ 
วิปากาเนว ตานิ เหฏา วุตฺตนยาเนว ฯ  
        มคฺคมูลเกป  ทุมูลก  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ฆฏนานิ  
ปเนตฺถ  สตฺตป ฺาส ฯ  เตสุ  ปมานิ  นว  อินฺทรฺิยฌานภาว 
อนามสิตฺวา  สุทฺธิกมคฺคงฺควเสเนว  (๒)  วุตฺตานิ ฯ  ตโต  นว  อินฺทฺริย- 
ภูตมคฺควเสน  ตโต  นว ฌานภูตมคฺควเสน  ตโต  นว 
อินฺทฺริยฌานภูตมคฺควเสน  ตโต  ฉ  อธิปติภูตมคฺควเสน  ตโต 
นว  นิราธิปติมคฺคเหตุวเสน  ตโต  ฉ  สาธิปติมคฺคเหตุวเสน  
ตตฺถ  นวเกสุ  ป ฺจ  ป ฺจ  ฉกฺเกสุ  ตีณิ  ตีณิ  สวิปากานิ ฯ (๓) 
# ๑. ม. วีริยวเสน มคฺคสมฺปยุตฺตานิ ฯ  ๒. ม. สุทฺธิกมคฺควเสเนว ฯ 
# ๓. ม. วิปากานิ ฯ  
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เสสานิ สาธารณานิ ตานิ เหฏา วุตฺตนยาเนว ฯ  
        สมฺปยุตฺตมูลเก  ทุมลูก  อุตฺตานเมว ฯ  เอตฺถ  ปน  เทฺวเยว  
ฆฏนานิ ฯ ตตฺถ เอก สาธารณวเสน เอก วิปากวเสน วุตฺต ฯ  
        วิปฺปยุตฺตมูลเกป  ทมุูลก  อุตฺตานเมว ฯ  ฆฏนานิ  ปเนตฺถ   
เตรส ฯ  ตตฺถ  ปเม  ป ฺจาติ  กุสโล  อพฺยากตสฺส  ตถา  
อกุสโล  อพฺยากโต  ปน  (๑)  ติณฺณนฺนมฺป ฯ  เอตฺถ  จ  อิเม 
วิปฺปยุตฺตาทโย  สหชาตาป  โหนฺติ ปจฺฉาชาตปุเรชาตาป ฯ  
ทุติเย  ปุเรชาตสหชาตาว  ตติเย  เตเยว  อธิปติวเสน ฯ  ตตฺถ 
กุสโล  อพฺยากตสฺส  ตถา  อกุสโล  อพฺยากโต  ปน  อพฺยากตสฺส 
จ  อารมฺมณาธิปติวเสน  อกุสลสฺส  จาติ  เอว  จตฺตาริ ฯ  
จตุตฺเถ  ตีณีติ  กุสลาทีนิ อพฺยากตสฺส ฯ  อินฺทฺริยานิ  ปเนตฺถ 
รูปานิป  อรปูานิป ฯ  ป ฺจเม ปจฺจยา อรูปาว ฉฏเ  
วตฺถุวเสน  รปูาว  สตฺตเม  กุสลาพฺยากตาน  วิปสฺสนา- 
วเสน  อกุสลสฺส  อสฺสาทนวเสน  หทยวตฺถุเมว ฯ  (๒)  อฏเม 
ตเทวากุสลสฺส  นวเม  จกขฺฺวาทีนิ  อพฺยากตสฺส  ทสเม  
กุสลาทโย  จิตฺตสมุฏานาน  เอกาทสเม  ปฏิสนฺธิย  วตฺถ ุ
ขนฺธาน  ทฺวาทสเม  ปฏิสนฺธิย  ขนฺธา  กฏตฺตารูปาน  
เตรสเม  ปฏสินฺธิย ขนฺธา วตฺถุสฺส ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. วตฺถุเมว ฯ  
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        อตฺถิปจฺจยมูลเก  อุปนิสฺสเย  เอกนฺติ  อารมฺมณูปนิสฺสยวเสน  
อพฺยากต  อกุสลสฺส ฯ  เสส  ทุมลูเก  อุตฺตานเมว ฯ ฆฏนานิ 
ปเนตฺถ เอกูนตฺตึส ฯ เตสุ ปเม  อรปูวตฺถารมฺมณมหา- 
ภูตินฺทฺริยาหาราน  วเสน  สหชาตปุเรชาตปจฺฉาชาตปจฺจยา  
ลพฺภนฺติ ฯ  ทุติเย  ปจฺฉาชาตกพฬิงฺการาหารรูปชีวิตินฺทฺริยานิ 
ลพฺภนฺติ ฯ  (๑) ปมทุติยฆฏนาเนว  อธิปตินา  สทฺธึ  อุปร ิ ตติย- 
จตุตฺถานิ กตานิ ฯ ปุน ปมเมว จตูหิ อาหาเรหิ  สทฺธึ 
ป ฺจม  รูปชวิีตินฺทฺริเยหิ(๒)  สทฺธึ ฉฏ รูปารูปนฺทฺริเยหิ สทฺธ ึ
สตฺตม  กต ฯ ทุติยเมว วา ปน อินฺทฺริเยหิ สทฺธึ สตฺตม 
กต ฯ ปมทุติยาเนว วิปฺปยุตฺเตน  (๓)  สทฺธ ึ อฏมนวมานิ ฯ  เตสุ 
นวม  อธิปตินา  สทฺธึ  ทสม  กต ฯ ตโต  เอกาทสเม  ปจฺจย- 
วเสน วตฺถุ ปริหายติ ฯ  ทวฺาทสเม อรูปธมฺมาเยว ปจฺจยา  ฯ 
เตรสเม  วตฺถารมฺมณา  จุทฺทสเม  วตฺถเุมว  ปณฺณรสเม 
อารมฺมณเมว  โสฬสเม  วตฺถุเมว  อารมฺมณ  สตฺตรสเมว 
ตเทว  อารมฺมณาธิปติภาเวน  อฏารสเมป  ตเทวารมฺมณูป- 
นิสฺสยวเสน  เอกูนวีสติเม  จกฺขฺวาทโยว  ปจฺจยา ฯ  อิมานิ 
เอกูนวีสติ ปกิณฺณกฆฏนานิ  นาม  สหชาต  อคฺคเหตฺวา  
วุตฺตานิ ฯ  ตโต  ปรานิ  ทส  สหชาตวเสน วุตฺตานิ ฯ  
# ๑. ม. ปจฺฉาชาตกพฬีการาหารา น ลพฺภนฺติ ฯ 
# ๒. ม. รูปนทฺฺริเยหิ ฯ  ๓. ม. วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน  ฯ  
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        นตฺถิวิคตมูลเกสุ  อนนฺตรสมนนฺตรมูลเกสุ  วิย  อุปนิสฺสยา- 
เสวนกมฺมวเสน ตีเณว ฆฏนานิ อวิคตมูลก อตฺถิมูลก- 
สทิสเมวาติ ฯ  
        ยานิ  ปเนตานิ  อิมสฺมึ  ป ฺหาวาเร  ฆฏนานิ  วุตฺตานิ 
ตานิ  สพฺพานิป ทุวิธานิเยว  ปกิณฺณกโต  สหชาตโต  จ ฯ  
ตตฺถ  สพฺเพสมฺป  อารมฺมณมูลกาทีน  อาทิโต  สหชาต  
อคฺคเหตฺวา  วุตฺตานิ  ปกิณฺณกานิ  นาม ฯ  ตานิ  อารมฺมณ- 
มูลเกป ป ฺจ  อธิปติมูลเก  ฉ  อนนฺตรมูลเก  ตีณิป  ตถา 
สมนนฺตรมูลเก  นิสฺสยมูลเก ทส  อุปนสิฺสยมูลเก  สตฺต  ปุเรชาต- 
มูลเก  สตฺต  ปจฺฉาชาตมูลเก เอกเมว ตถา  อาเสวนมูลเก 
กมฺมมูลเก  เทฺว  อาหารมูลเก  เอก  อินฺทฺริยมูลเก  จตฺตาริ  
วิปฺปยุตฺตมูลเก  นว  อตฺถมิูลเก เอกูนวีสติ นตฺถิมูลเก ตีณิ 
ตถา วิคตมูลเกป ฯ อวิคตมูลเก  เอกูนวีสตีติ  สพฺพานิป  สต ฺเจว 
ตีณิ จ โหนฺติ ฯ สหชาตนยิมาภาเวน (๑) ปเนตานิ ปกิณฺณกานีติ 
วุตฺตานิ ฯ  
        ยานิ  ปน  สหชาต  ลภนฺติ  ตานิ  สหชาตฆฏนานิ 
นามาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ตานิ  อารมฺมณมูลเก อนนฺตรสมนนฺตรูป- 
นิสฺสยปุเรชาตปจฺฉาชาตาเสวนนตฺถิวิคตมูลเกสุ  น  ลพฺภนฺติ ฯ 
น  หิ  เต  ปจฺจยา  สหชาตาน  ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  ยถา  จ  เต (๒)  
# ๑. ม. สหชาตนิสฺสยภาเวน ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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สหชาตาน  น  โหนฺติ  ตถา  เหตุสหชาตอ ฺม ฺวิปากฌาน- 
มคฺคสมฺปยุตฺตปจฺจยา  (๑)  น(๒) อสหชาตานนฺติ  เหตุมูลเก  สพฺพานิ  
จตุวีสติป  ฆฏนานิ  สหชาตฆฏนาเนว ฯ  ตถา  อธปิติมูลเก 
จตุวีสติ  สหชาตมูลเก  ทสป  อ ฺม ฺมูลเก  ฉป  นิสฺสย- 
มูลเก  ทสป  กมฺมมูลเก  นวป  วิปากมูลเก  ป ฺจป 
อาหารมูลเก  เตตฺตึสติป (๓) อินฺทฺริยมลูเก ทฺวาสตฺตติป ฌาน- 
มูลเก ฉตฺตึสติป (๔) มคฺคมูลเก สตฺตป ฺาสมฺป  สมฺปยุตฺตมูลเก  
เทฺวป วิปฺปยุตฺตมูลเก จตฺตาริป อตฺถิมูลเก ทสป  อวิคตมูลเก  
ทสปติ  (๕)  สพฺพานิ  ตีณิ  สตานิ  ทฺวาทส  จ  โหนติฺ ฯ  อิติ 
ปุริมานิ  สต  ตีณิ  จ  อิมานิ  จ  ทฺวาทสุตฺตรานิ  ตีณิ  สตานีติ 
สพฺพานิป ป ฺจทสาธิกานิ  จตฺตาริ  ฆฏนสตานิ  ป ฺหาวาเร 
อาคตานิ ฯ  เตสุ  เย  เย  ปจฺจยธมฺมา  นามวเสน  น  ปากฏา 
หุตฺวา  ป ฺายนฺติ  เตป  เหตุมูลกาทีน  นยาน  อาทิโต  วิปากา- 
วิปากสาม ฺโต  วุตฺเตสุ  ฆฏเนสุ  ทสฺเสตพฺพา ฯ  ทฺวาทเสว  
หิ  เหตู  ฉ  อารมฺมณา  จตฺตาโร  อธิปตโย  จตฺตาโร  อาหารา 
วีสตินฺทฺริยานิ  สตฺต  ฌานงฺคานิ  ทฺวาทส  มคฺคงฺคานีติ  เอเต  
ปจฺจยธมฺมา  นาม ฯ  เตสุ  เย  เย  ธมฺมา  เอกนฺเตน  กสุลา 
เอกนฺเตเนวากุสลา เอกนฺเตน กุสลวิปากา เอกนฺเตเนวากุสล- 
# ๑. ส.ี ...ปจฺจาน ฯ  ๒. ม. น สทฺโท น ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. เตตฺตึส ฯ  ๔. ม. ฉตฺตึสาป ฯ ๕. ม. ทสาติ ฯ  
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วิปากา  เอกนฺเตเนว  วิปากา เอกนฺเตเนวาวิปากา เต เต 
สาธุก สลฺลกเฺขตฺวา  เย  ตตฺถ  วิปากา  เตป  วิปากฆฏเนสุ 
เย  อวิปากา  เต อวิปากฆฏเนสุ  ยถาโยค โยเชตพฺพาติ ฯ  
                ป ฺหาวารสฺส ฆฏเน อนุโลมคณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ปจฺจนียุทฺธารวณฺณนา  
        อิทานิ  ปจฺจนีย  โหติ ฯ  ตตฺถ  ยถา  ปฏิจฺจวาราทีสุ 
อกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  นเหตุ- 
ปจฺจยาติอาทินา  นเยน  ลพฺภมานา ป ฺหา  ลพฺภมานาน 
ปจฺจยาน  วเสน  สรูปโตว  วิตฺถาริตา  เอว  อวิตฺถาเรตฺวา  
เอเกน  ลกฺขเณน  สงฺเขปโต  ปจฺจนีย  ทสฺเสตุ  ธมฺมสงฺคาหเกหิ 
กุสโล  ธมโฺม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโยติ- 
อาทินา  นเยน  อนุโลมโต  กุสลาทีน  ปจฺจยา  อุทฺธฏา ฯ  
เต  จ  โข  ปจฺจยา  สมูหวเสน โน เอเกกปจฺจยวเสน ตสฺมา  
เย  ยตฺถ  สมหูโต  ทสฺสิตา  เต  วิภชิตฺวา  เวทิตพฺพา ฯ 
สพฺเพป  หิ  อิเม  จตุวีสติ  ปจฺจยา  อฏสุ  ปจฺจเยสุ  สงฺคห 
คจฺฉนฺติ ฯ  กตเรสุ อฏสุ อารมฺมเณ สหชาเต  อุปนิสฺสเย 
ปุเรชาเต  ปจฺฉาชาเต  กมฺเม  อาหาเร  อินฺทฺริเยติ ฯ  กถ  ฯ 
เปตฺวา  หิ  อิเม  อฏ  ปจฺจเย  เสเสสุ  โสฬสสุ  เหตุปจฺจโย 
อ ฺม ฺวิปากฌานมคฺคสมฺปยุตฺตปจฺจโยติ  อิเม  ฉ  ปจฺจยา   
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เอกนฺเตน  สหชาตา  หุตฺวา  สหชาตาน ฺเว  ปจฺจยภาวโต 
สหชาตปจฺจเย  สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  อนนฺตรปจฺจโย  สมนนฺตรา- 
เสวนนตฺถิวิคตปจฺจโยติ  อิเม  ปน  ป ฺจ  อุปฺปชฺชตฺิวา  นิรุทฺธา 
อตฺตโน  อนนฺตร  อุปฺปชชฺมานาน ฺเว  ปจฺจยภาวโต  อนนฺตรูป- 
นิสฺสยลกฺขเณน  อุปนิสสฺเย  สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  นสิฺสยปจฺจโย  
สหชาตปุเรชาตเภทโต  ทุพฺพิโธ ฯ ตตฺถ  สหชาตนิสฺสโย  สห- 
ชาตาน ฺเว  นิสฺสยภาวโต(๑)  สหชาตปจฺจเย  สงฺคห  คจฺฉติ 
ปุเรชาตนิสฺสโย ปุเรชาตปจฺจเย สงฺคห คจฺฉติ ฯ  
        อธิปติปจฺจโยป   สหชาตาธิปติอารมฺมณาธิปติวเสน  
ทุพฺพิโธ ฯ   ตตฺถ  สหชาตาธิปติ   สหชาตาน ฺเว  อธิปติ- 
ปจฺจยภาวโต  สหชาตปจฺจเย  สงฺคห  คจฺฉติ ฯ  อารมฺมณาธิปติ 
อารมฺมณูปนิสฺสโย  โหติเยวาติ  อารมฺมณูปนิสฺสยลกฺขเณน 
อุปนิสฺสเย  (๒)  สงฺคห  คจฺฉติ ฯ  วิปปฺยุตฺตปจฺจโย  สหชาตปุเรชาต- 
ปจฺฉาชาตเภทโต ติวิโธ ฯ   ตตฺถ   สหชาตวิปฺปยุตฺโต  สหชาตา- 
น ฺเว  วิปฺปยุตฺตปจฺจยภาวโต  สหชาตปจฺจเย  สงฺคห  คจฺฉติ ฯ 
ปุเรชาตวิปฺปยุตฺโต  ปุเร  อุปฺปชฺชิตฺวา  ปจฺฉา อุปฺปชฺชมานาน  
ปจฺจยภาวโต  ปุเรชาเต  สงฺคห  คจฺฉติ ฯ  (๓)  ปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺโต 
ปจฺฉา   อุปฺปชฺชิตฺวา  ปุเร  อุปฺปนฺนาน  อุปตฺถมฺภนวเสน  ปจฺจย- 
ภาวโต ปจฺฉาชาตปจฺจเย  สงฺคห  คจฺฉติ ฯ  
# ๑. ม. นิสฺสยปจฺจยภาวโต ฯ  ๒. ม. อุปนิสฺสยปจฺจเย ฯ 
# ๓. ม. สงฺคหิโต ฯ  
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        อตฺถิปจฺจยาวิคตปจฺจยา  สหชาตปุเรชาตปจฺฉาชาตอาหารินฺ- 
ทฺริยาน ฺเจว  อตฺถิอวิคเตสุ  จ  เอเกกสฺส  วเสน  ฉหิ  ฉหิ 
เภเทหิ   ิตา ฯ   ตตฺถ  สหชาตอตฺถิอวิคตา  สหชาตาน ฺเว 
อตฺถิอวิคตปจฺจยภาวโต  สหชาตปจฺจเย  สงฺคห คจฺฉนฺติ ฯ 
ปุเรชาตา ปุเร อุปฺปชชฺิตฺวา ปจฺฉา อุปฺปชฺชมานาน ปจฺจย- 
ภาวโต  ปุเรชาตปจฺจเย  สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  ปจฺฉาชาตา  ปจฺฉา 
อุปฺปชฺชิตฺวา ปุเร  อุปฺปนนฺาน  อุปตฺถมฺภนวเสน  ปจฺจยภาวโต 
ปจฺฉาชาตปจฺจเย สงฺคห คจฺฉนฺติ ฯ อาหารภูตา กพฬิงฺการาหาร- 
ปจฺจเย สงฺคห คจฺฉนฺติ ฯ อินฺทฺริยภูตา รูปชีวิตินฺทฺรยิปจฺจเย 
สงฺคห  คจฺฉนฺตีติ  เอว  อิเม  โสฬสปจฺจยา  อิเมสุ  อฏสุ  ปจฺจเยสุ 
สงฺคห คจฺฉนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ  
        อิเมสมฺป  ปน  อฏนฺน  ปจฺจยาน  อ ฺม ฺปจฺจย- 
สงฺคโห  (๑)  อตฺถิเยว ฯ อาทิโต  นิทฺทฏิโ  หิ  อารมฺมณปจฺจโย 
อธิปติอนธิปติเภเทน  ทุวิโธ ฯ  ตตฺถ อธิปติภูโต  อารมฺมณูป- 
นิสฺสยลกฺขเณน  อุปนิสสฺเย  สงฺคห  คจฺฉติ ฯ  อนธิปติภูโต 
สุทฺธารมฺมณปจฺจโยว  โหติ ฯ 
        กมฺมปจฺจโยป  สหชาตนานากฺขณิกวเสน  ทุวิโธ ฯ  ตตฺถ 
สหชาตกมฺม  อตฺตนา  สหชาตาน ฺเว  กมฺมปจฺจยภาวโต 
สหชาเตเยว  สงฺคห  คจฺฉติ ฯ  นานากฺขณิกกมฺม  พลวทุพฺพลวเสน 
# ๑. ม. อ ฺม ฺ สงฺคโห ฯ  
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ทุวิธ ฯ  ตตฺถ  พลวกมฺม วิปากธมฺมาน  อุปนิสฺสโย  หุตฺวา  ปจฺจโย 
โหตีติ  อุปนสิฺสเย  สงฺคห  คจฺฉติ ฯ พลวมฺป  ปน  รูปาน 
ทุพฺพล ฺจ  อรูปาน  นานากฺขณิกกมฺมปจฺจเยเนว  ปจฺจโย ฯ 
        อาหารปจฺจโยป  รปูารูปโต  ทุวิโธ ฯ  ตตฺถ  อรูปาหาโร 
อตฺตนา  สหชาตาน ฺเว  ปจฺจโย  โหตีติ  สหชาตปจฺจเย  สงฺคห  
คจฺฉติ ฯ  รูปาหาโร  สหชาตปุเรชาตปจฺฉาชาตาน  ปจฺจโย  น 
โหติ ฯ  อตฺตโน  ปน  อุปปฺาทกฺขณ  อติกฺกมิตฺวา   ิติปฺปตฺโต  อาหาร- 
ปจฺจยต  สาเธตีติ  อาหารปจฺจโยว  โหติ ฯ  
        อินฺทฺริยปจฺจโยป รูปารูปโต  ทุวิโธ ฯ  ตตฺถ  อรูปนฺทฺริย- 
ปจฺจโย  อตฺตนา  สหชาตาน ฺเว  อินฺทฺริยปจฺจยต  สาเธตีติ  
สหชาตปจฺจเย  (๑)  สงฺคห  คจฺฉติ ฯ  รูปนฺทฺริยปจฺจโย  ปน อชฌฺตฺต- 
พหิทฺธาเภทโต  ทุวิโธ ฯ  ตตฺถ อชฺฌตฺต อินฺทฺริยปจฺจโย ปุเร 
อุปฺปชฺชิตฺวา ปจฺฉา  อุปฺปชฺชมานาน  สสมฺปยุตฺตธมฺมาน  จกฺขุ- 
วิ ฺาณาทีน  อินฺทฺริยปจฺจโย โหตีติ  ปุเรชาเตเยว  สงฺคห  
คจฺฉติ ฯ  พาหิโร  อินฺทฺรยิปจฺจโย  นาม  รูปชีวิตินฺทฺริย  ต 
สหชาตาน  ปจฺจโย  โหนฺตมฺป  อนุปาลนมตฺตวเสเนว โหติ น 
ชนกวเสนาติ  อินฺทฺริยปจฺจโยว  โหติ ฯ  เอว  อิเม  อฏ  ปจฺจยา 
อ ฺม ฺมฺป สงฺคห  คจฺฉนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  อยนฺตาว  อฏสุ 
ปจฺจเยสุ อวเสสาน โสฬสนฺน ฺเจว เตส ฺเว จ อฏนฺน 
# ๑. ม. สหชาเตเยว ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 743 

        *เลมที่ 48  ปจฺจนียุทฺธารวณฺณนา  หนา 743 
 
อ ฺม ฺวเสน สงฺคหนโย ฯ  
        อิทานิ  อิเมส  อฏนฺน  ปจฺจยาน  เอเกกสฺมึ  จตุวีสติยาป 
ปจฺจเยสุ เย เย สงฺคห  คจฺฉนฺติ  เต  เต  เวทิตพฺพา ฯ 
ตตฺถ อฏนฺน ตาว สพฺพปเม อารมฺมณปจฺจเย อารมฺมณ- 
ปจฺจโยว  สงฺคห  คจฺฉติ  น  เสสา  เตวีสติ ฯ  ทุติเย  สหชาต- 
ปจฺจเย  เหตุปจฺจโย  สหชาตาธิปติปจฺจโย  สหชาตปจฺจโย 
อ ฺม ฺปจฺจโย สหชาตนิสฺสยปจฺจโย  สหชาตกมฺมปจฺจโย 
วิปากปจฺจโย   สหชาตาหารปจฺจโย  สหชาตินฺทฺริยปจฺจโย  ฌาน- 
ปจฺจโย  มคฺคปจฺจโย  สมปฺยุตฺตปจฺจโย  สหชาตวิปฺปยุตฺตปจฺจโย 
สหชาตตฺถิปจฺจโย สหชาตาวิคตปจฺจโยติ  อิเม  ปณฺณรส  ปจฺจยา 
สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  ตติเย  อุปนิสฺสยปจฺจเย   อธิปติภูโต  อารมฺมณ- 
ปจฺจโย  อารมฺมณภูโต  อธิปติปจฺจโย อนนฺตรสมนนฺตรูปนิสฺสยา- 
เสวนปจฺจยา  นานากฺขณิโก  พลวกมฺมปจฺจโย  นตฺถิวิคตปจฺจยาติ  (๑) 
อิเม  นว  ปจฺจยา  สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  จตุตฺเถ  ปุเรชาตปจฺจเย  
ปุเรชาตนิสฺสยปจฺจโย  ปุเรชาตปจฺจโย  ปุเรชาตินฺทฺริยปจฺจโย  
ปุเรชาตวิปฺปยุตฺตปจฺจโย  ปุเรชาตตฺถิปจฺจโย  ปุเรชาตาวิคต- 
ปจฺจโยติ  อิเม  ฉ  ปจฺจยา  สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  ป ฺจเม 
ปจฺฉาชาตปจฺจเย  ปจฺฉาชาตปจฺจโย  ปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺตปจฺจโย 
ปจฺฉาชาตตฺถิปจฺจโย  ปจฺฉาชาตาวิคตปจฺจโยติ อิเม จตฺตาโร 
# ๑. ม. นตฺถปิจฺจโย วิคตปจฺจโยติ ฯ  



อภิธมฺมฏกถา ป ฺจปกรณวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 744 

        *เลมที่ 48  มหาปฏานปฺปกรณวณฺณนา หนา  744 
 
ปจฺจยา สงฺคห คจฺฉนฺติ ฯ ฉฏเ  กมฺมปจฺจเย  นานากฺขณิกกมฺม- 
ปจฺจโยว  สงฺคหิโต ฯ  สตฺตเม  อาหารปจฺจเย  กพฬิงฺการาหาร- 
วเสเนว  อาหารปจฺจโย  อาหารตฺถิปจฺจโย  อาหาราวิคตปจฺจโยติ  
อิเม  ตโย  ปจฺจยา  สงฺคหิตา ฯ  อฏเม  อินฺทฺริยปจฺจเย  รูป- 
ชีวิตินฺทฺริยปจฺจโย อินฺทฺริยตฺถิปจฺจโย  อินฺทฺริยาวิคตปจฺจโยติ  อิเม 
ตโย ปจฺจยา สงฺคห คจฺฉนฺติ ฯ เอว  อิเมส  อฏนฺน  ปจฺจยาน  
เอเกกสฺมึ  อิเม  จิเม  จ ปจฺจยา สงฺคห คตาติ ตฺวา เย 
ยตฺถ สงฺคห คตา เต ตสฺส คณเนน คหิตาว โหนฺตีติ 
เวทิตพฺพา ฯ  
        เอว  สพฺพปจฺจยสงฺคาหกาน  อิเมส  อฏนฺน  ปจฺจยาน 
วเสน  เอกูนป ฺาสาย ปเ ฺหสุ  อิมสฺมึ  ปจฺจนีเย  กุสโล  
ธมฺโม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยติอาทโย 
อิเม  ปณฺณรส  ป ฺหา  อุทฺธริตฺวา  วิสฺสชฺชิตา ฯ  ตตฺถ  
กุสโล กุสลสฺส  กุสโล  อกุสลสฺส  กุสโล  อพฺยากตสฺส  กุสโล 
กุสลาพฺยากตสฺสาติ  กุสลาทิกา  จตฺตาโร  ป ฺหา  ตถา  
อกุสลาทิกา  อพฺยากโต  ปน  อพฺยากตสฺส  อพฺยากโต  กุสลสฺส 
อพฺยากโต  อกุสลสฺสาติ  อพฺยากตาทิกา  ตโย  กุสโล  จ  
อพฺยากโต  จ  กุสลสฺส  ตถา  อพฺยากตสฺส  อกุสโล  จ  
อพฺยากโต  จ  อกุสลสฺส  ตถา  อพฺยากตสฺสาติ  ทุมูลเกกา- 
วสานา  จตฺตาโร  โหนฺติ ฯ  เตสุ  ปเม  ปเ ฺห  เยหิ  ปจฺจเยหิ(๑) 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ภวิตพฺพ  เต  สพฺเพ  สงฺคเหตฺวา  ตโย  ปจฺจยา  วุตฺตา ฯ 
ทุติเย  เทฺว ฯ  ตติเย  ป ฺจ ฯ  จตุตฺเถ เอโกว ฯ ป ฺจเม 
ตโย ฯ ฉฏเ เทฺว ฯ  สตฺตเม  ป ฺจ ฯ  อฏเม  เอโก  ว ฯ 
นวเม  สตฺต ฯ  ทสเม  ตโย เอกาทสเม ตโย ฯ  ทฺวาทสเม 
เทฺว ฯ  เตรสเม  จตฺตาโร ฯ  จุทฺทสเม  เทฺว ฯ  ปณฺณรสเมป  
จตฺตาโรว ฯ  เต  สหชาตปจฺจเยนาติ  อวตฺวา  สหชาต  
ปจฺฉาชาตนฺติ  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  การณ  ปรโต วณฺณยิสฺสาม ฯ (๑)  
        สมาสโต  ปเนตฺถ  เอโก  เทฺว  ตโย  จตฺตาโร  ป ฺจ 
สตฺตาติ  ฉเฬว  ปจฺจยปริจฺเฉทา   โหนติฺ ฯ  อย   ป ฺหาวารสฺส 
ปจฺจนีเย  อุกฺกฏวเสน  ป ฺหาปริจฺเฉโท  เจว  เต  เต  ปจฺจเย 
สงฺคเหตฺวา  ทสฺสิตปจฺจยปริจฺเฉโท  จ ฯ  นเหตุปจฺจยาติ(๒)อาทีสุ  ห ิ
จตุวีสติยาป  ปจฺจยปจฺจนีเยสุ  เอกปจฺจนีเยป อิโต อุทฺธ  
ป ฺหาวารปจฺจยา  (๓)  น ลพฺภนฺติ เหฏา ปน ลพฺภนฺติ ฯ ตสฺมา 
เยสุ ปเ ฺหสุ กุสโล  ธมโฺม  กุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ  
ธมฺมสฺส  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  เอว  เอโกว  ปจฺจโย  
อาคโต  ตสฺมึ  ปจฺจเย  ปฏกิฺขิตฺเต  เต ป ฺหา ปริหายนฺติ ฯ  
ยสฺมึ  ปน  ปเ ฺห  กุสโล  ธมฺโม  อกุสลสฺส  ธมฺมสสฺ  อารมฺมณ- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโย  อุปนิสสฺยปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  เอว  เทฺว  
ปจฺจยา  อาคตา  ตตฺถ นารมฺมณปจฺจยาติ  เอว  เอกสฺมึ  
ปจฺจเย  ปฏิกฺขิตฺเตป  อิตรสฺส  ปจฺจยสฺส  วเสน  โส  ปโ ฺห 
# ๑. ม. วกฺขาม ฯ  ๒. ม. น เหตุปจฺจโย... ฯ 
# ๓. ม. ป ฺหา วา ปจฺจยา วา ฯ  
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ลพฺภเตว ฯ  เตสุ  ปน  ทฺวีสุป  ปจฺจเยสุ  ปฏิกฺขิตฺเตสุ  โส  วาโร  
ปจฺฉิชฺชติ ฯ เอวเมว  เยสุ  ปเ ฺหสุ  ตโย  จตฺตาโร  ป ฺจ  สตฺต 
วา  ลพฺภนฺติ เตสุ เปตฺวา  ปฏิกฺขิตฺเต  ปจฺจเย  อวเสสาน  วเสน 
เต  ป ฺหา  ลพฺภนฺติเยว ฯ  สพฺเพสุ  ปน  ปจฺจเยสุ  ปฏิกฺขิตฺเตสุ 
สพฺเพป  เต วารา ปจฺฉิชฺชนฺตีติ อิทเมเวตฺถ  ลกฺขณ ฯ 
อิมินา  ลกฺขเณน  อาทิโต  ปฏาย  เตส ุ เตสุ  ปเ ฺหสุ สงฺขิปตฺวา 
วุตฺตปจฺจยาน ปเภโท  จ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ปจฺจเย  (๑)  เตส  เตส  
ป ฺหาน  ปริหานาปริหานิ (๒) จ  เวทิตพฺพา ฯ  
        ตตฺราย  วิตฺถารกถา  ปมปเ ฺห  ตาว  ตีหิ  ปจฺจเยหิ 
เอกูนวีสติ  ปจฺจยา  ทสฺสิตา ฯ  กถ  กุสโล  หิ  กุสลสฺส 
ปุเรชาตปจฺฉาชาตวิปากวิปฺปยุตฺเตเหว ปจฺจโย  น  โหติ  เสเสหิ  
วีสติยา  โหติ ฯ เตสุ อารมฺมณปจฺจโย เอโกว สหชาเต  
ปน  สพฺพสงฺคาหิกวเสน  ปณฺณรส  ปจฺจยา  สงฺคห  คจฺฉนฺตีติ 
วุตฺตา ฯ  เต  (๓)  เหตุปจฺจเย  ปฏิกฺขิตฺเต  จุทฺทส  โหนฺติ ฯ  กุสโล 
ปน  กุสลสฺส  เนว  วิปากปจฺจโย น  วิปฺปยุตฺตปจฺจโยติ  เต  เทฺว 
อปเนตฺวา  เสเส  ทฺวาทส สนฺธาย สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโยติ 
วุตฺต ฯ  อุปนสิฺสยปจฺจเยป  สพฺพสงฺคาหิกวเสน  นว  ปจฺจยา  
สงฺคห คจฺฉนฺตีติ  วุตฺตา ฯ  เตสุ  อธิปติภูโต  อารมฺมณ- 
ปจฺจโย  อารมฺมณภูโต  จ อธิปติปจฺจโย  อารมฺมณูปนิสฺสยวเสน 
# ๑. ม. ปจฺจนีเย ฯ  ๒. ม. ปริหานิ ฯ  ๓. ม. เตสุ ฯ  
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อุปนิสฺสยเมว  อนุปวิฏโ ฯ  กุสโล  ปน กุสลสฺส  นานากฺขณิก- 
กมฺมปจฺจโย  น  โหตีติ  ต  อปเนตฺวา  เสเส  ฉ  สนธฺาย  
อุปนิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  วุตฺต ฯ  เอว  ปเม ปเ ฺห ตีหิ 
ปจฺจเยหิ เอกูนวีสติ ปจฺจยา  ทสฺสิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เตสุ  
อิมสฺมึ  เหตุปจฺจนีเย  กุสโล  ธมฺโม กสุลสฺส  ธมฺมสฺส  นเหตุ- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  ทาน  ทตฺวา  สีล  สมาทิยิตฺวา อุโปสถ- 
กมฺม  กตฺวา  ต ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขตีติ 
เอวมาทินา อารมฺมณปจฺจยาทีสุ วุตฺตนเยเนว อุทฺธริตฺวา ปาลิ 
ทสฺเสตพฺพา ฯ  
        อารมฺมณปจฺจเย  ปน  ปฏิกฺขิตฺเต  ตสฺส  วิตฺถาร  อปเนตฺวา 
เหตุปจฺจยวิตฺถาร ปกฺขิปตฺวา  สาเยว  ปาลิ  ทสฺเสตพฺพา ฯ  
เสสปจฺจยปฏิกฺเขเปสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตสฺมึ ปน ปจฺจเย 
ปฏิกฺขิตฺเต เย วารา ปริหายนฺติ เต ปรโต วณฺณยิสฺสาม ฯ (๑)  
        ทุติยปเ ฺห  ปน  ทฺวีหิ  ปจฺจเยหิ  ตโย  ปจฺจยา  ทสฺสิตา ฯ 
กถ  กุสโล  หิ  อกุสลสฺส  อนนฺตราทิวเสน  ปจฺจโย  น 
โหติ  ตสฺมา  เต  อปเนตฺวา  อารมฺมณูปนิสฺสยวเสน  สงฺคหิต  
อารมฺมณาธิปติ ฺเจว  ปกตูปนิสฺสย ฺจ  สนฺธาย อุปนิสฺสย- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา สุทโฺธ อารมฺมณปจฺจโย 
อารมฺมณาธิปติวเสน  อธิปติปจฺจโย  อุปนิสฺสยปจฺจโยติ  ทุติยปเ ฺห  
# ๑. ม. วกฺขาม ฯ  
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ทฺวีหิ  ปจฺจเยหิ  อิเม ตโย ปจฺจยา ทสฺสิตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        ตติยปเ ฺห  ปน  ป ฺจหิ  ปจฺจเยหิ  อฏารส  ปจฺจยา  
ทสฺสิตา ฯ  กถ  กุสโล  หิ  อพฺยากตสฺส  อ ฺม ฺปุเรชาตา- 
เสวนวิปากสมฺปยุตฺเตหิเยว  ปจฺจโย  น  โหติ  เสเสหิ  เอกูน- 
วีสติยา  โหติ ฯ  เตสุ  อารมฺมณปจฺจโย  เอโก ฯ  ยสมฺา  ปน  
กุสโล  อพฺยากตสฺส  อ ฺม ฺวิปากสมฺปยุตฺตวเสน  ปจฺจโย  น 
โหติ  เหตุปจฺจโย  ปฏิกฺขิตฺโต  กมฺมปจฺจโย  วิสุ  คหิโต  ตสฺมา 
อิเม  ป ฺจ  อปเนตฺวา  สหชาเตน  ทส  ปจฺจยา  ทสฺสิตา ฯ 
อุปนิสฺสเยน  เหฏา  วุตฺเตสุ  ฉสุ  เปตฺวา  อาเสวน  เสสา 
ป ฺจ ฯ  ปจฺฉาชาโต  เอโกว  ตถา สหชาตนานากฺขณิกกมฺม- 
วเสน (๑) ทุพฺพิโธป  กมมฺปจฺจโยติ  เอว  ตติยปเ ฺห  ป ฺจหิ 
ปจฺจเยหิ  อิเม  อฏารส  ปจฺจยา  ทสฺสิตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        จตุตฺถปเ ฺห  ปน  เอเกน  ปจฺจเยน  ทเสว ฯ  กถ กุสโล 
หิ กุสลาพฺยากตสฺส  สหชาเต  วุตฺเตสุ  ปณฺณรสสุ  อ ฺม ฺ- 
วิปากสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺเตหิ  ปจฺจโย น  โหติ  เหตุปจฺจโย  
ปฏิกฺขิตฺโต ฯ  อิเม  ป ฺจ  อปเนตฺวา  เสสา  ทส  ปจฺจยา  
เอตฺถ เอเกน ปจฺจเยน ทสฺสิตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        ยถา  จ  อิเมสุ  กุสลาทิเกสุ  จตูสุ  ตถา  อกุสลาทิ- 
เกสุป  จตูสุ  ปเ ฺหสุ เตหิ เตหิ ปจฺจเยหิ เต เตเยว ปจฺจยา 
# ๑. ม. สหชาตนานากฺขณิกวเสน ฯ  
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ทสฺสิตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        ตโต  ปราน  อพฺยากตาทีน  ติณฺณ  ป ฺหาน  ปมปเ ฺห  
สตฺตหิ  ปจฺจเยหิ  เตวีสติ  ปจฺจยา  ทสฺสิตา ฯ  กถ  อพฺยากโต 
หิ อพฺยากตสฺส จตุวีสติยาป ปจฺจเยหิ  ปจฺจโย  โหติ  เหตุปจฺจเย  
ปน  ปฏิกฺขิตฺเต  เตวีสติ  โหนฺติ ฯ  เตสุ อารมฺมณปจฺจโย  
เอโกว ฯ  ยสมฺา  ปเนตฺถ  อสหชาตานมฺป  สงฺคหตฺถ(๑)  อาหารินฺทฺริย-  
ปจฺจยา  วิสุ  คหิตา  ตสฺมา  อิเม  ตโย  อปเนตฺวา  สหชาเตน 
ทฺวาทส  ปจฺจยา  ทสฺสิตา  อุปนิสฺสเยน  เหฏา  วุตฺตา  ฉ 
ปุเรชาโต  เอโกว  ตถา  ปจฺฉาชาตาหารินฺทฺริยปจฺจยาติ 
เอวเมตฺถ  สตฺตหิ  ปจฺจเยหิ  อิเม  เตวีสติ ปจฺจยา ทสฺสิตาติ 
เวทิตพฺพา ฯ  ทุติเยป   ตีห ิ ปจฺจเยหิ  ทวฺาทส  ทสฺสิตา ฯ  กถ 
อารมฺมณปจฺจโย  เอโก  อุปนิสฺสเยน ปน อารมฺมณูปนิสฺสย- 
วเสน อารมฺมณาธิปติอนนฺตรสมนนฺตรนตฺถิวิคตอุปนิสฺสยาติ  ฉ 
ปจฺจยา  ทสฺสิตา  (๒) ปุเรชาเตน ปุเรชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิ- 
อวิคตปจฺจยาติ(๓)  เอวเมตฺถ  ตีหิ  ปจฺจเยหิ  อิเม  ทฺวาทส  ปจฺจยา 
ทสฺสิตาติ เวทิตพฺพา ฯ ตติเยป เอเสว นโย ฯ  
        ตโต  ปราน  ทุกมลูกาน  จตุนฺน  ป ฺหาน  ปม- 
ปเ ฺห สหชาตปจฺจเยน  ปุเรชาตปจฺจเยนาติ   อวตฺวา  สหชาต 
# ๑. ม. สงฺคหณตฺถ ฯ  ๒. ม. ...อุปนิสฺสยปจฺจโยติ ฉ ทสฺสิตา ฯ 
# ๓. ม. ...อตฺถิอวิคตาป ฺจาติ ฯ  
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ปุเรชาตนฺติ  วุตฺเตหิ  ทฺวีหิ นิสฺสยอตฺถอิวิคตวเสน  ตโย  ปจฺจยา 
ทสฺสิตา ฯ  กสุลา  หิ  ขนธฺา  วตฺถุนา  สทฺธึ เอกโต  กุสลสฺส 
ปจฺจยภาว  สาธยมานา  กิ ฺจาป  สหชาตา  สหชาตปจฺจยา  ปน  
น  โหนฺติ ฯ  กสฺมา(๑)  วตฺถุมิสฺสกตฺตา ฯ  ตสฺมา  เตส สหชาตาน 
นิสฺสยอตฺถิอวิคตาน วเสน  สหชาตนติฺ  วุตฺต ฯ  วตฺถุมฺหิป  เอเสว 
นโย ฯ ตมฺป หิ กิ ฺจาป ปุเรชาต ขนฺธมิสฺสกตฺตา  ปน 
ปุเรชาตปจฺจโย  น  โหติ ฯ  เกวล  ปุเรชาตาน  นิสฺสยาทีน 
วเสน ปุเรชาตนฺติ วุตฺต ฯ  
        ทุติยปเ ฺห  สหชาต  ปจฺฉาชาต  อาหาร  อินฺทฺริยนฺติ  
วุตฺเตหิ  จตูหิ สหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตาน  วเสน  จตฺตาโร  
จฺจยา  ทสฺสิตา ฯ  อิมสฺมิ ฺหิ  วาเร สหชาตปจฺจโย  ลพฺภติ  
ปจฺฉาชาตาทโย(๒)  น  ลพฺภนฺติ ฯ  ปจฺฉาชาตาน  ปน  อาหารินฺ- 
ทฺริยสงฺขาตาน ฺจ  อตฺถิอวิคตาน  วเสเนต  วุตฺต ฯ  กุสลา  ห ิ
ขนฺธา อพฺยากตา  จ  มหาภูตา  อุปาทารูปาน  สหชาตปจฺจเยน 
นิสฺสยปจฺจเยน  อตฺถิอวิคตปจฺจเยหีติ  จตุธา  ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ 
ปจฺฉาชาตา ปน กุสลา เตหิเยว ภูเตหิ สทฺธึ  เตส ฺเว  
อุปาทารูปาน  อตฺถิอวิคตวเสน  ปจฺจยา ฯ  (๓)  กพฬิงฺการาหาโรป  
ปจฺฉาชาเตหิ  กุสเลหิ  สทธฺึ  ปเุรชาตสฺส  กายสฺส  อตฺถิอวิคต- 
วเสเนว  ปจฺจโย ฯ  รูปชวิีตินฺทฺริยมฺป  ปจฺฉาชาเตหิ  กุสเลหิ  สทฺธึ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปจฺฉาชาตปจฺจยาทโย ฯ 
# ๓. ม. ปจฺจโย ฯ  
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กฏตฺตารูปาน  อตฺถิอวิคตปจฺจเยเนว  ปจฺจโย ฯ  อิติ  อิม  จตุธา 
ปจฺจยภาว  สนฺธาย  สหชาต  ปจฺฉาชาต  อาหาร อินฺทฺริยนฺติ 
อิท วุตฺต ฯ ปจฺฉาชาตาหารินฺทฺริยา(๑) ปเนตฺถ น ลพฺภนฺติเยว ฯ 
ปรโต  อกุสลมิสฺสกป ฺหาทฺวเยป  เอเสว  นโยติ ฯ  เอวเมตฺถ เตสุ  
เตสุ  ปเ ฺหสุ  สงฺขิปตฺวา  วุตฺตปจฺจยาน  ปเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ 
ตสฺมึ  ตสฺมึ  ปน  ปจฺจเย  เตส เตส ป ฺหาน ปริหานาปริหานึ 
ปรโต อาวิกริสฺสามาติ ฯ  
                ปจฺจนียุทฺธารสฺส อตฺถวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                กสุลตฺติกปฏานสฺสอตฺถวณฺณนา(๒)  
        อิทานิ  เอเต  กุสโล  ธมฺโม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺสาติอาทโย  
อนุโลมวเสน  ปณฺณรส  วารา  ทสฺสติา ฯ  ยสฺมา  ปจฺจนีเยป 
เอเตเยว  น  อิโต  อุทฺธ  เหฏา  ปน  โหนฺติ  ตสฺมา  ยสฺส 
ยสฺส  ปจฺจยสฺส  ปจฺจนีเย  เย  เย  วารา  ลพฺภนฺติ  เต  เต 
อาทิโต  ปฏาย  คณนวเสน  ทสฺเสตุ  นเหตุยา  ปณฺณรสาติอาทิ 
อารทฺธ ฯ  
        ตตฺถ  นเหตุยา  สพฺเพสมฺป  ยถาทสฺสิตาน  ปจฺจยาน 
วเสน  ปณฺณรส  ลพฺภนฺติ ฯ  นารมฺมเณ  สหชาเต  เหตุปจฺจโย 
ปวิสติ ฯ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  วาเร  สุทโฺธ อารมฺมณปจฺจโย  ปริหายติ ฯ 
# ๑. ม. ปจฺฉาชาตาหารินฺทฺริยปจฺจยา ฯ 
# ๒. ม. ปจฺจนียคณนวณฺณนา  ฯ  
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เสสปจฺจยวเสน  เต  วารา  วิสฺสชชฺน  ลภนฺติ ฯ  ยถา  จ 
นารมฺมเณ  เอว  เสเสสุป ฯ  สหชาเต  เหตุปจฺจโย  ปวิสติ ฯ 
ตสฺมึ  ตสฺมิ ฺจ  วาเร  นอุปนิสฺสเย  นอนนฺตเรติ  เอว  ปจฺจนียโต  
 ิตา  ปจฺจยา  ปริหายนฺติ  อวเสสปจฺจยวเสน  เต  เต  วารา 
วิสฺสชฺชน  ลภนฺติ ฯ  นสหชาเต  ปน  กุสโล  ธมโฺม  กุสลสฺส  จ 
อพฺยากตสฺส  จ  อกุสโล  ธมฺโม  อกุสลสฺส  จ  อพฺยากตสฺส  จ 
กุสโล  จ  อพฺยากโต  จ  ธมฺมา  กุสลสฺส  อกุสโล  จ  อพฺยากโต 
จ ธมฺมา  อกสุลสฺสาติ  อิเม  จตฺตาโร วารา ปริหายนฺติ ฯ 
เอเตส ฺหิ จตุนฺน ปุริเมสุ ทฺวีสุ สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  
เอกาทสนฺน  ปจฺจยาน  วเสน เอโก ปจฺจยสงฺคโห วุตฺโต ฯ  
เต  ตสฺมึ  ปฏกิฺขิตฺเต  อ ฺเนากาเรน  วิสฺสชฺชน  น  ลภนฺติ ฯ 
ปจฺฉิเมสุ ทฺวีสุ นิสฺสยอตฺถิอวิคตปจฺจเย  สนฺธาย  สหชาต 
ปุเรชาตนฺติ  วุตฺต ฯ  เต  สหชาเต ปฏิกฺขิตฺเต  อวเสสาน 
เหตุอาทีน  ปุเรชาตาน ฺเจว  นิสฺสยอตฺถิอวิคตาน ฺจ  วเสน 
วิสฺสชฺชน  น  ลภนฺติ  ตสฺมา  อิเม  จตฺตาโรป  วารา  
ปริหายนฺติ  อวเสสาน วเสน เอกาทสาติ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  สยิา  ยถา  เหตุมฺหิ  ปฏกิฺขิตฺเต  เสสาน  อธิปติอาทีน  
วเสน เต  วารา  ลทฺธา  เอว  สหชาเต  ปฏิกฺขิตฺเต  อวเสสาน 
เหตุอาทีน  วเสน  กสฺมา  น  ลพฺภนฺตีติ  (๑)  นิปฺปเทสตฺตา ฯ 
เหตุอาทโย หิ สหชาตาน เอกเทสมตฺตโต  สปฺปเทสา  ตสฺมา 
# ๑. ม. ลภนตีฺติ ฯ  
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เตสุ  ปฏิกฺขิตฺเตสุ  อ ฺเส  วเสน  เต  วารา  ลพฺภนฺติ ฯ  
สหชาโต  ปน  นิปฺปเทโส  สพฺเพป  เหตุอาทโย  คณฺหาติ  ตสฺมา 
ตสฺมึ  ปฏิกฺขิตฺเต สพฺเพป  เต  ปฏกิฺขิตฺตา  โหนฺติ ฯ  น  ห ิ
อสหชาตา เหตุปจฺจยาทโย นาม อตฺถ ิฯ อิติ สหชาตสฺส 
นิปฺปเทสตฺตา  ตสฺมึ  ปฏกิฺขิตฺเต  สพฺเพป เต อุโภป วารา น 
ลพฺภนฺติ ฯ สหชาต  ปุเรชาตนฺติ  วิสฺสชฺชิตวาเรสุ  ปน  กิ ฺจาป  
สหชาตปจฺจโยเยว  นตฺถ ิยสฺมา  ปเนตฺถ  สหชาตาว  อรูปก-ฺ 
ขนฺธา  นิสฺสยอตฺถิอวิคตวเสน  ปจฺจยา  สหชาเต  จ  ปฏิกฺขิตฺเต 
เอกนฺเตน  สหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตา  ปฏิกฺขิตฺตา  โหนฺติ  ตสฺมา 
ตสฺส  ปฏิกฺขิตฺตตฺตา  เตป  วารา  น  ลพฺภนฺตีติ  เอว สพฺพถา- 
เปตฺถ อิเม จตฺตาโร วารา ปริหายนฺติ ฯ อวเสสาน ฺเว 
วเสน เอกาทสาติ วุตฺต ฯ  
        นอ ฺม ฺนนิสฺสยนสมฺปยุตฺเตสุป  เตเยว  วารา  
ปริหายนฺติ ฯ  กสฺมา  สหชาตคติกตฺตา ฯ  ยเถว  หิ  อรูปธมฺม- 
ภูโต  สหชาตปจฺจโย  นิปฺปเทเสน  จตฺตาโร  อรูปกฺขนฺเธ คณฺหาติ 
ตถา  อ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตาปติ  สหชาตคติกตฺตา เอเตสุป  
ปฏิกฺขิตฺเตสุ  เต  วารา  น  ลพฺภนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  เตน  
วุตฺต นอ ฺม ฺเ เอกาทส นนิสฺสเย เอกาทส นสมฺปยุตฺเต 
เอกาทสาติ ฯ  
        ตตฺถ  สยิา  กิ ฺจาป  อิเม  อวิเสเสน  กุสลาทิเภทาน 
จตุนฺน  ขนฺธาน สงฺคาหกตฺตา  สหชาตคติกา  กุสโล  ปน   
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กุสลาพฺยากตสฺส  เปตฺวา  สหชาตปจฺจย  อ ฺถา  ปจฺจโย  ว 
น  โหติ  ตสฺมา  ตสฺมึ  ปฏิกฺขิตฺเต  โส วาโร ปริหายตุ 
กุสโล  ปน  กุสลาพฺยากตาน  เนว  อ ฺม ฺปจฺจโย  โหติ  
ตสฺมึ  ปฏิกฺขิตฺเต  โส  วาโร  กุสโล  ปน  กสฺมา  ปริหายตีติ  อ ฺม ฺ- 
ปจฺจยธมฺมวเสน  ปวตฺติสพฺภาวโต ฯ  ยเถว  หิ  กุสลาพฺยากตา 
กุสลสฺส  สหชาตปจฺจยาว  น  โหนฺติ  สหชาตธมฺมวเสน  ปน  
นิสฺสยปจฺจยาทีหิ  ปวตฺติสพฺภาวโต  ตสฺมึ  ปฏิกฺขิตฺเต  โส  วาโร  
ปริหายติ เอวมิธาป   อ ฺม ฺปจฺจยธมฺมวเสน   สหชาตาทีหิ 
ปวตฺติสพฺภาวโต  ตสฺมึ  ปฏิกฺขิตฺเต  โสป  วาโร  ปริหายติ ฯ 
นอ ฺม ฺปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  ปทสสฺ  หิ  อยมตฺโถ เย  ธมฺมา  
อ ฺม ฺปจฺจยสงฺขฺย  (๑)  คตา  น  เตหิ  ปจฺจโย ฯ  กุสโล  ปน  (๒) 
กุสลาพฺยากตาน  สหชาตาทิวเสน  ปจฺจโย  โหนฺโต อ ฺม ฺ- 
ปจฺจยธมฺเมเหว  ปจฺจโย  น  (๓)  โหติ  ตสฺมา  ตสฺมึ  ปฏิกฺขิตฺเต 
โส วาโร ปรหิายติ ฯ  ยถา จ โส วาโร ตถา เสสาป 
ตโยติ จตฺตาโรป เต วารา ปริหายนฺติ ฯ  
        นนิสฺสเย  เอกาทสาติ  เอตฺถาป  ยสฺมา  เตส  วาราน 
เอกนฺเตน  สหชาตปจฺจยธมฺมาว  นิสฺสยภูตา  ตสฺมา  นิสฺสเย 
ปฏิกฺขิตฺเต  เต  (๔) ปริหายนฺติ ฯ นปุเรชาเต  เตรสาติ  สหชาต  
# ๑. ม. อ ฺม ฺปจฺจยสงฺคห ฯ  ๒. ม. กุสโล จ ฯ 
# ๓. ม. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ปุเรชาตนฺติ  วุตฺตวิสฺสชฺชเน  ทฺวิมูลเก  เทฺว อปเนตฺวา  เตรส ฯ  
ยถา  ห ิ เต  สหชาเต  ปฏกิฺขิตฺเต  ปุเรชาตาน ฺเว  นิสฺสย- 
อตฺถิอวิคตาน  วเสน  วิสสฺชฺชน  น  ลภนฺติ  ตถา  ปุเรชาเตป 
ปฏิกฺขิตฺเต สหชาตาน ฺเว  นิสฺสยอตฺถิอวิคตาน  วเสน  วิสฺสชฺชน 
น  ลภนฺติ  ตสฺมา  เต อปเนตฺวา เตรสาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        นปจฺฉาชาเต  ปณฺณทสาติ  เอตฺถ  ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  
ปจฺจโยติ  วา  สหชาต  ปุเรชาต(๑)  อาหาร  อินฺทฺรยินฺติ  วา 
อาคตฏาเนสุ  เปตฺวา  ปจฺฉาชาต  อวเสสาน  วเสนป  เต 
ป ฺหา  ลพฺภนฺติ  ตสฺมา  ปณฺณรเสว  วุตฺตา ฯ  นกมฺเมติ- 
อาทีสุ   ยสฺมา  กมฺมวิปากอาหารอินฺทฺริยฌานมคฺคาป  กุสลาท-ิ 
เภทาน จตุนฺน  ขนฺธาน  เอกเทโสว  ตสฺมา  เปตฺวา  เต 
ธมฺเม  อวเสสธมฺมวเสน  สหชาตธมฺมา  ปจฺจยา  โหนฺตีติ  เอกมฺป 
ป ฺหาวิสฺสชฺชน  น ปริหนี ฯ 
        นสมฺปยุตฺเต เอกาทสาติ  ยสฺมา  เตสุ  จตูสุ  วาเรสุ 
สมฺปยุตฺตธมฺมา สหชาตาทิปจฺจยธมฺมวเสน (๒)  ปจฺจยา  โหนฺติ 
ตสฺมา  สมฺปยุตฺตปจฺจยปฏิกฺเขเปน  เตเยว  วารา  ปริหายนฺตีติ 
เวทิตพฺพา ฯ  นวิปฺปยุตฺเต  นวาติ ทุมูลเกกาวสานา จตฺตาโร 
เอกมูลกทุมูลกาวสานา (๓)  เทฺว  จาติ  อิเม  ฉ  วารา  เอกนฺเตน 
วิปฺปยุตฺตปจฺจยธมฺเมหิ  ยุตฺตา  เตหิ สหชาตาทิวเสน  ปจฺจยา 
# ๑. ม. ปจฺฉาชาต ฯ  ๒. ม. สหชาตาทิปจฺจเยน ฯ 
# ๓. ม. เอกมูลกทุกาวสานา ฯ  
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โหนฺติ  ตสฺมา  วิปฺปยุตฺเต  ปฏิกฺขิตฺเต  สพฺเพป  เต วารา(๑) 
ปริหายนฺตีติ  นเวว  ลพฺภนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  นวิปฺปยุตฺเต 
นวาติ ฯ โนอตฺถิโนอวิคเตสุป  เตเยว  เวทิตพฺพา ฯ  เอกนฺเตน 
หิ เต วารา อตฺถิอวิคตปจฺจยธมฺมยุตฺตา  ตสฺมา  เต  เตส  
ปฏิกฺเขเปน  (๒)  ปริหายนฺติ ฯ  เยป  ลพฺภนฺติ เตสุ  อารมฺมณ- 
วเสน  วา  อนนฺตราทิวเสน  วา  วิสฺสชชฺนานิ  กาตพฺพานิ ฯ  
สหชาตปุเรชาตปจฺฉาชาตอาหารอินฺทฺริยเภทโต    ป ฺจนฺน    อตฺถิ- 
อวิคตาน  วิปฺปยุตฺตธมฺมาน วา วเสน น กาตพฺพานีติ ฯ  
        เอว  ปจฺจนีเย  ลทฺธวาเร  คณนโต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ 
ทุมูลกาทิวเสน  ปจฺจยคณน  ทสฺเสตุ  นเหตุปจฺจยา  นารมฺมเณ 
ปณฺณรสาติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  นเหตุมูลกทุเกสุ  อติเรกคณโน 
อูนตรคณเนน  สทฺธ ึ โยชิโต  อูนตรคณโนว  โหติ ฯ  
        ติมูลเก  นอุปนิสฺสเย  เตรสาติ  กสุโล  อกุสลสฺส  อกุสโล 
กุสลสฺสาติ  เทฺว  วารา  ปริหายนฺติ ฯ  กสฺมา  นารมฺมเณน 
สทฺธึ  นอุปนสิฺสยสฺส  ฆฏติตฺตา ฯ อารมฺมณวเสน  หิ  อุปนิสฺสย- 
วเสน  จ  อิเมส  ปวตฺติ ฯ  ต ฺจ  อุภย  ปฏิกฺขิตฺต ฯ อารมฺมณาธิ- 
ปติอารมฺมณูปนิสฺสยคณเนน (๓) คหิโต โหติเยว ฯ  
        ฉมูลเกป  นอุปนิสสฺเย  เตรสาติ  เตเยว  เตรส ฯ  สตฺตมูลเก 
ปน นอุปนิสฺสเย  สตฺตาติ  นสหชาเตน  สทฺธ ึ ฆฏิตตฺตา  ตตฺถ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปฏิกฺเขเป ฯ 
# ๓. ม. อารมฺมณูปนิสฺสยคฺคหเณน ฯ  
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ปริหีเนหิ  จตูหิ สทฺธึ  กสุโล  กุสลสฺส  กุสโล  อกุสลสฺส  อกสุโล 
อกุสลสฺส  อกุสโล  กุสลสฺสาติ  อิเม  อนนฺตรูปนิสฺสยปกตูปนิสฺสย- 
วเสน  ปวตฺตมานา  จตฺตาโรติ  อฏ ปริหายนฺติ 
ตสฺมา  อวเสสาน  วเสน  สตฺตาติ  วุตฺต ฯ  นปุเรชาเต  เอกาทสาติ  
นสหชาเตน  สทฺธึ  ฆฏิตตฺตา  เอกาทส ฯ  นปจฺฉาชาเต  นวาติ  
เอเตสุ    เอกาทสสุ  สหชาต  ปจฺฉาชาต  อาหาร  อินฺทฺริยนฺติ 
ลทฺธวิสฺสชฺชเน  (๑) ทุมูลเก อพฺยากตนฺเต  เทฺว  วาเร  อปเนตฺวา ฯ  
เต  หิ  สหชาเต  ปฏิกฺขิตฺเตป  ปจฺฉาชาตวเสน  น  ปริหีนา ฯ  (๒)  
สหชาเตน  ปน  สทฺธ ึ ปจฺฉาชาเต  ปฏกิฺขิตฺเต  ปริหายนฺตีติ 
เสสาน  วเสน  นวาติ  วุตฺต ฯ  อฏมูลเก  นนิสฺสเย  เอกาทสาติ 
สพฺพ  เหฏา  วุตฺตสทิสเมว ฯ  นวมูลเก  นอุปนิสสฺเย  ป ฺจาติ  
กุสลตฺติกาทโย  (๓) อพฺยากตนฺตา  ตโย  ทุมลูกา  อพฺยากตนฺตา  เทฺว 
จาติ  ป ฺจ ฯ  เตสุ  นานากฺขณิกกมฺมกพฬิงฺการาหารรูปชีวิตินฺทรฺิย- 
ปจฺฉาชาตธมฺมวเสน วิสฺสชฺชน  เวทิตพฺพ ฯ  
        ทสมลูเก  นปุเรชาเต  ป ฺจาติอาทีสุป  เตเยว ฯ  นปจฺฉา- 
ชาเต  ตีณีติ  ปจฺฉาชาตวเสน  ลพฺภมาเน  ทุมลูเก  อพฺยากตนฺเต 
เทฺว  อปเนตฺวา  อวเสสา ฯ  นวิปฺปยุตฺเตป  เตเยว  ตโย ฯ 
โนอตฺถิยา  เทฺวติ  นานากฺขณิกกมฺมวเสน  กุสล ฺจ อกุสล ฺจ 
กฏตฺตารูปสฺส ฯ  วิปาก  ปเนตฺถ  นอุปนิสฺสเยน  สทฺธึ  ฆฏิตตฺตา 
# ๑. ม. ลทฺธวิสฺสชฺชเนสุ ฯ  ๒. ม. อปริหีนา ฯ 
# ๓. ม. กุสลาทโย ฯ  
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น ลพฺภติ ฯ  เอกาทสมูลเก  เหฏา  วุตฺตสทิสาว  คณนา ฯ 
ทฺวาทสมูลเก  นกมฺเม  เอกนฺติ  อพฺยากเตน  อพฺยากต ฯ  ตตฺถ 
จ อาหารินฺทฺริยวเสน วิสฺสชฺชน เวทิตพฺพ ฯ เตรสมูลกาทีสุป  
สพฺพตฺถ  เอกนฺติ  อาคตฏาเน  อิทเมว  คเหตพฺพ ฯ  นาหาเร 
ปน  อินฺทฺริยวเสน  วิสฺสชชฺน  เวทิตพฺพ ฯ  นอินฺทรฺิเย  อาหาร- 
วเสน ฯ วิสฺสชฺชน  เวทิตพฺพ ฯ จุทฺทสมูลกาทีสุ นกมฺเมน  สทฺธึ  
ฆฏิตตฺตา  โนอตฺถิโนอวิคตา  น  ลพภฺนฺตีติ  น  วุตฺตา ฯ 
นาหารปจฺจยา  นฌานปจฺจยาติ  นอินฺทฺริย  อปเนตฺวา  วุตฺต 
ตสฺมา  ตตฺถ อินฺทฺริยวเสน  เอก  เวทิตพฺพ ฯ  นวิปากปจฺจยา 
นอินฺทฺริยปจฺจยาติ  นาหาร อปเนตฺวา  วุตฺต  ตสฺมา  ตตฺถ 
อาหารวเสน  เอก  เวทิตพฺพ ฯ  อิเมสุ  ปน ทฺวีสุ ปจฺจนียโต 
 ิเตสุ คณนา นาม นตฺถิ ตสฺมา เอกโต น ทสฺสิตาติ ฯ  
                        นเหตุมูลก นิฏ ิต ฯ  
        นารมฺมณมูลกาทีสุป  ปณฺณรส  เตรส  เอกาทส  นวาติ 
สพฺพทุเกสุ  จตฺตาโรว  มลูคณนปริจฺเฉทา ฯ  ติมูลกาทีสุ  ปน 
พหุปจฺจยสมาโยเค  อิตรานิป  สตฺต  ป ฺจ  ตีณิ  เทฺว  เอกนฺติ  
ปริจฺฉินฺนคณนานิ  วิสฺสชฺชนานิ  ลพฺภนฺติเยว ฯ เตสุ  เยส  
ปจฺจยาน  สมาโยเค  ย  ย  ลพฺภติ  ต  ต  เหฏา วุตฺตนเยเนว (๑)  
# ๑. ม. ติกาทีสุ ฯ  
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สาธุก  สลลฺกฺเขตฺวา  อุทฺธริตพฺพ ฯ  สพฺเพสุ  เจเตสุ  นารมฺมณ- 
มูลกาทีสุ นารมฺมณาทีนิ  ปทานิ  อติกฺกนฺเตน  เหตุปเทน 
สทฺธึ  ปม  สมฺพนฺธิตฺวา(๑) ว  จกฺกานิ  กตานิ ฯ  ยสฺมา  ปน 
ตานิ  นเหตุมูลเก  วุตฺตสทิสาเนว  โหนฺติ  ตสฺมา  วิตฺถาเรนป  
อทสฺเสตฺวา  สงฺเขป  กตฺวา  ทสฺสิตานิ ฯ ตตฺถ ยถา นเหตุมูลเก 
นารมฺมณนอุปนิสฺสยา(๒)  วิสุ  วิสุ  ปณฺณรส  วาเร  ลภนฺตาป  
สมาโยเค  เตรส  ลภึสุ  เอว  สพฺพตฺถ  เตรเสว  ลภนฺติ ฯ  ยถา 
จ  นารมฺมณนสหชาเตหิ  สทฺธึ  นอุปนิสฺสเย  สตฺต วารา โหนฺติ 
เอว นอุปนิสฺสยนารมฺมเณหิ สทฺธึ นสหชาเตป สตฺต ฯ  
        นนิสฺสยปจฺจยา  นอุปนิสฺสยปจฺจยา  นปจฺฉาชาเต  ตีณีติ  
กุสลาทีนิ อพฺยากตนฺตานิ ฯ เตสุ กฏตฺตารูป ฺจ อาหาร- 
สมุฏาน ฺจ ปจฺจยุปฺปนฺน ฯ  
        นาหารนอินฺทฺริยมูลเกสุ   จตุกฺเกสุ   นกมฺเมน   สทฺธึ  
อฆฏิตตฺตา  นเหตุมูลเก  วิย  เอกนฺเตน  ลพฺภนฺติ ฯ  นอินฺทฺริย- 
มูลเก  นอุปนิสฺสเย จ  นปุเรชาเต  จ  เปตฺวา  นาหาเร  ตีณีติ 
กาตพฺพนฺติ  นอินฺทฺริยปจฺจยโต  ปฏาย  อิเม  เทฺว  ปจฺจเย 
ฆเฏตฺวา  นอินฺทฺริยปจฺจยา  ฯเปฯ  นอุปนิสฺสยปจฺจยา นาหาเร 
ตีณิ ฯ  นอินทฺฺริยปจฺจยา  ฯเปฯ  นปุเรชาตปจฺจยา  นาหาเร  ตีณีติ 
เอว  อิเมหิ  ทฺวีหิ(๓)  ปจฺจเยหิ  สทฺธึ  นาหารปจฺจเย  คณนา 
# ๑. ม. พนฺธตฺิวา ว ฯ  ๒. ม. ...อุปนิสฺสยา ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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กาตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ ตีณีติ  กุสลาทีเนว  อพฺยากตสฺส ฯ  
ตตฺถ  กุสลากุสลา  กฏตฺตารูปาน  ปุเรชาตสฺส จ  กายสฺส 
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  (๑)  อพฺยากตา  ปน  จิตฺตเจตสิกา  
ปจฺฉาชาตปจฺจเยเนวาติ  อิเมส  วเสน  ตีณิ  วิสฺสชชฺนานิ 
กาตพฺพานิ ฯ  ปรโต  ปน  นปจฺฉาชาเตน  สทฺธ ึ ฆฏติตฺตา 
นาหาเร  เทฺวติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  กฏตฺตารูปวเสน  กุสล  อพฺยา- 
กตสฺส  ตถา  อกุสลนฺติ  เอตฺตกเมว  ลพฺภติ ฯ  อาหารสฺส  ปน  
ปฏิกฺขิตฺตตฺตา กพฬิงฺการาหาโร อตฺถิอวิคตวเสนาป ปจฺจยภาว 
น ลภติ ฯ  
        นวิปฺปยตฺุตมูลกสฺส  จตุมูลเก  นอุปนิสฺสเย  ป ฺจาติ  กุสโล 
สหชาตกุสลสฺส  กุสโล  กฏตฺตารูปสงฺขาตสฺส  อพฺยากตสฺส  
อกุสโล สหชาตากุสลสฺส  ตถา  กฏตฺตารูปสงฺขาตสฺส  อพฺยา- 
กตสฺส  อพฺยากโต  สหชาตาพฺยากตสฺสาติ  เอว  ป ฺจ ฯ  น- 
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  ฯเปฯ  นอุปนิสฺสเย  ตีณีติ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว 
กุสลาทโย ตโย อพฺยากตสฺส ฯ  
        โนอตฺถปิจฺจยา  นเหตุยา  นวาติ  นเหตุปจฺจยา  โนอตฺถยิา  
วุตฺตา  นเวว ฯ  สพฺเพป  หิ  เต  เอกมูลเกกาวสานา  อนนฺตร- 
ปกตูปนิสฺสยวเสน  ลพฺภนฺติ ฯ  อารมฺมเณ  นวาติป  เตเยว  
นารมฺมเณ  ตฺวา  นอุปนิสฺสเย  เทฺว  กาตพฺพา ฯ ยาว  
# ๑. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ  
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นิสฺสยมฺปติ  โนอตฺถิมูลเก  นเย  โนอตถฺิปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  
นารมฺมณปจฺจยาติ เอว  จกฺกพนฺธคมเนน  นารมฺมณปจฺจเย 
ตฺวา  อิเมหิ  วา  ตีหิ  อิโต  ปเรสุ  นาธิปติอาทีสุ  อ ฺตเรน  (๑) 
วา  สทฺธึ  ยาว  นิสฺสยปจฺจย  ปาปุณาติ  ตาว  คนฺตฺวา (๒) 
นอุปนิสฺสเย เทฺว วิสฺสชฺชนานิ กาตพฺพานีติ อตฺโถ ฯ  
        เอว  ลกขฺณ  เปตฺวา  ปุน  นารมฺมณโต  ปฏาย  ยาว  
นนิสฺสยา  (๓)  สตฺต  ปจฺจเย  คเหตฺวา  นอุปนิสฺสเย  เทฺวติ  อาห ฯ 
ตตฺถ  โนอตถฺิปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  นารมฺมณปจฺจยา  นอุปนิสฺสเย 
เทฺว  โนอตฺถปิจฺจยา  นเหตุนารมฺมณนาธิปติปจฺจยา นอุปนิสฺสเย 
เทฺวติ  เอว  นารมฺมณโต  ปุริมปจฺฉิเมหิ  นนิสฺสยปริโยสาเนหิ(๔) 
สพฺพปเทหิ  สทฺธึ  โยชนา  กาตพฺพา ฯ  เทฺวติ  ปเนตฺถ  กุสโล 
อพฺยากตสฺส  อกุสโล   อพฺยากตสฺสาติ  นานากฺขณิกกมฺมวเสน 
กฏตฺตารูปสฺส  ปจฺจยวเสน  เวทิตพฺพานิ ฯ  นอุปนิสฺสยปเทน 
สทฺธึ  นปุเรชาตาทีสุ  สพฺพตฺถ  เทฺว ฯ  กมฺมปจฺจโย ปเนตฺถ  
น  คหิโต ฯ  ตสฺมิ ฺหิ  คหิเต  เตป  เทฺว  วารา  ฉิชชฺนฺติ 
วิสฺสชฺชนเมว น  ลพฺภติ ฯ  เอว  เยน  เยน  สทฺธึ  ยสฺส  
ยสฺส  สสนฺทเน  ย  ลพฺภติ  ย ฺจ  ปริหายติ ต สพฺพ สาธุก 
สลฺลกฺเขตฺวา สพฺพปจฺจนีเยสุ คณนา อุทฺธริตพฺพาติ ฯ  
        กุสลตฺติกปฏานสฺสอตฺถวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ 
# ๑. อ ฺตร ฺตเรน ฯ  ๒. สี. ตฺวา ฯ 
# ๓. ม. นิสสฺยา ฯ  ๔. ม. นิสฺสยปริโยสาเนหิ ฯ  
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                อนุโลมปจฺจนียวณฺณนา  
        อนุโลมปจฺจนีเย  เหตุยา  สตฺต  อารมฺมเณ  นวาติ  เอว 
อนุโลเม  นเหตุยา  ปณฺณรส  นารมฺมเณ  ปณฺณรสาติ  เอว 
ปจฺจนีเย  จ  ลทฺธคณเนสุ  ปจฺจเยสุ  โย  โย  ปจฺจโย  อนุโลมโต 
 ิโต  ตสฺส  ตสฺส  อนุโลเม  ลทฺธวาเรหิ  สทฺธึ  เย  ปจฺจนียโต 
 ิตสฺส  ปจฺจนีเย  ลทฺธวาเรสุ  สทิสวารา  เตส  วเสน  คณนา 
เวทิตพฺพา ฯ  อนุโลมสฺมิ ฺหิ  เหตุปจฺจเย  เหตุยา  สตฺตาติ  สตฺต  วารา  
ลทฺธา  ปจฺจนีเย  นารมฺมณปจฺจเย  นารมฺมเณ  ปณฺณรสาติ  
ปณฺณรส  ลทฺธา ฯ  เตสุ  เย  เหตุยา  สตฺต  วุตฺตา  เตหิ  สทฺธึ  
นารมฺมเณ  วุตฺเตสุ  ปณฺณรสสุ กุสโล  กุสลสฺส  อพฺยากตสฺส 
กุสลาพฺยากตสฺส  อกุสโล  อกุสลสฺส อพฺยากตสฺส  อกุสลาพฺยา- 
กตสฺส  อพฺยากโต  อพฺยากตสฺสาติ  อิเม  สตฺต  สทสิา  เต 
สนฺธาย  เหตุปจฺจยา นารมฺมเณ สตฺตาติ วุตฺต ฯ นาธิปติยา 
สตฺตาติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ 
        นสหชาตสฺส  ปน  เหตุปจฺจยสฺส  อภาวา  นสหชาเต 
เอโกป  น  ลพฺภติ  ตสฺมา  เตน  สทฺธึ  โยชนา  น  กตาติ ฯ  (๑) 
นอ ฺม ฺเ  กุสลาทโย  ตโย  รูปาพฺยากตสฺส ลพฺภนฺติ เต 
สนฺธาย ตีณีติ วุตฺต ฯ ตถา นสมฺปยุตฺเต ฯ นวิปฺปยุตฺเต ปน 
กุสโล  (๒)  กุสลสฺส  อกสุโล  (๓)  อกุสลสฺส  อพฺยากโต  (๔) อพฺยากตสฺสาติ  
อรูปธมฺมวเสน  ตีณิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  นนิสฺสยโนอตฺถิโนอวิคตา  
# ๑. ม. น กตา ฯ  ๒. ม. กสุล ฯ  ๓. ม. อกุสล ฯ 
# ๔. ม. อพฺยากต ฯ  
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นสหชาโต  วิย  น  ลพฺภนฺติเยวาติ  เตหิป  สทฺธึ  โยชนา 
น  กตา ฯ  เอวเมตฺถ  สตฺต  ตีณีติ  เทฺวเยว  ปริจฺเฉทา  (๑)  เตส  วเสน 
อูนตรคณเนน  สทฺธ ึ อติเรกคณนสฺสาป  คณน ปรหิาเปตฺวา 
ปจฺจยฆฏเนสุ คณนา เวทิตพฺพา ฯ  
        ตตฺถ  เหตุสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  นารมฺมเณ  สตฺตาติ  
กุสโล  ธมโฺม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  สหชาต- 
นิสฺสยอตฺถิอวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย  นารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ 
กุสโล  เหตุ  (๒)  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  
สหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตปจฺจเยน  ปจฺจโย  นารมฺมณปจฺจเยน  
ปจฺจโยติ  อิมินา  นเยน  สตฺต  วารา  อุทฺธริตพฺพา ฯ  นาธิปติยา 
สตฺตาติอาทีสุป เอเสว  นโย ฯ  ทุติยฆฏเน  อ ฺม ฺสฺส 
ปวิฏตฺตา  เปตฺวา  นสมฺปยุตฺต  เสเสสุ  ตีณีติ  วุตฺต ฯ 
นสมฺปยุตฺเต  ปน  อ ฺม ฺวิปฺปยุตฺต  ปฏิสนฺธินามรูป สนฺธาย 
เอกนฺติ  วุตฺต ฯ  อ ฺม ฺปจฺจโย  เจตฺถ  อนุโลมฆฏเน 
ปวิฏตฺตา ปจฺจนียโต  น  ลพฺภติ  ตสฺมา  นอ ฺม ฺเติ  
น  วุตฺต ฯ  ยถา  เจตฺถ  เอว  เสสฆฏเนสุป  ปวิฏปจฺจยา 
ปจฺจนียโต  น  ลพฺภนฺตีติ  น  วุตฺตา ฯ  ตติยฆฏเน สมฺปยุตฺตสฺส 
ปวิฏตฺตา  สพฺพตฺถ ตีณิเยว ฯ จตุตฺถฆฏเน วิปฺปยุตฺตสฺส 
ปวิฏตฺตา ตีณิ  กุสลาทีนิ  จิตฺตสมุฏานรูปสฺส ฯ  ป ฺจเม 
วิปากสฺส  ปวิฏตฺตา  สพฺพตฺถ เอก อพฺยากเตน อพฺยากต ฯ 
# ๑. ม. คณนปริจฺเฉทา ฯ  ๒. ม. กุสลา เหตู ฯ  
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อิโต ปเรสุป วิปากสมฺปยุตฺเตสุ เอเสว นโย ฯ  
        เหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  นารมฺมเณ 
จตฺตารีติ กุสโล  กุสลสฺส  กุสโล  อพฺยากตสฺส  กุสโล 
กุสลาพฺยากตสฺส  อพฺยากโต  อพฺยากตสฺสาติ  อิเมส  วเสน 
เวทิตพฺพานิ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  นอ ฺม ฺเ  เทฺวติ  
กุสโล  กุสลาพฺยากตสฺส  อพฺยากโต  อพฺยากตสฺส ฯ  (๑)  ปรโต  ทฺวีสุป  
เอเสว  นโย ฯ  อิมินา  อุปาเยน  สพฺพฆฏเนสุ  ลพฺภมานวเสน 
คณนา  เวทิตพฺพา ฯ  
        สพฺพานิป  เจตานิ  อิมสฺมึ  อนุโลมปจฺจนีเย  สหชาตวเสน 
เจว  ปกิณฺณกวเสน  จ  ปณฺณรสาธิกานิ  จตฺตาริ  ฆฏนสตานิ 
วุตฺตานิ ฯ  เตสุ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ฆฏเน เย  อนุโลมโต   ิตา 
ปจฺจยา  เตส  เอโกป  ปจฺจนียโต  น  ลพฺภติ ฯ  เหตุมูลเก  
เจตฺถ  ปมฆฏเน  อนุโลมโต  ป ฺจนฺน  ปจฺจยาน   ิตตฺตา 
ปจฺจนียโต  เอกูนวีสติ ปจฺจยา  อาคตา  เอว  เสเสสุป  อนุโลมโต 
 ิตาวเสสา  ปจฺจนียโต  อาคตา ฯ  อนุโลมโต  เจตฺถ  พหูสุป 
ปจฺจเยสุ  (๒)  ปจฺจนียโต เอเกโกว อาคโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา 
จ  เหตุมูลเก  เอว  อารมฺมณาทิมูลเกสุป  สพฺพเมต  วิธาน 
ยถานุรูปโต เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                อนุโลมปจฺจนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. กสุโล อพฺยากตสฺส ตถา อพฺยากโต ฯ 
# ๒. ม.  ิเตสุ ฯ  
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                ปจฺจนียานุโลมวณฺณนา  
        ปจฺจนียานุโลเมป  เหตุยา  สตฺต  อารมฺมเณ  นวาติ เอว 
อนุโลเม  นเหตุยา  ปณฺณรส  นารมฺมเณ  ปณฺณรสาติ  เอว 
ปจฺจนีเย  จ  ลทฺธคณเนสุ  ปจฺจเยสุ  โย  ปจฺจโย  (๑)  ปจฺจนียโต 
 ิโต  ตสฺส  ปจฺจนียโต  ลทฺธวาเรสุ  เย  อนุโลมโต   ิตสฺส  
อนุโลมโต  ลทฺธวาเรหิ  สทิสา  วารา  เตส  วเสน  คณนา  
เวทิตพฺพา ฯ  ปจฺจนียสฺมิ ฺหิ  นเหตุปจฺจเย  นเหตุยา  ปณฺณรสาติ 
ปณฺณรส วารา  ลทฺธา  อนุโลเม  อารมฺมณปจฺจเย  อารมฺมเณ 
นวาติ  นว วารา ลทฺธา ฯ  ตตฺถ  เย  นเหตุยา  ปณฺณรส  วุตฺตา 
เตสุ  เย  นว(๒)  วารา  อารมฺมเณ  วุตฺเตหิ  นวหิ  สทิสา  เตส  
วเสน  คณนา  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  เย  อารมฺมเณ  นว  วุตฺตา 
เต  นเหตุยา  วุตฺเตสุ  ปณฺณรสสุ  กุสโล  กุสลากุสลาพฺยากตาน 
อกุสโล อกุสลกุสลาพฺยากตาน  อพฺยากโต  อพฺยากตกุสลา- 
กุสลานนฺติ  อิเมหิ  นวหิ  สทิสาว  เต  สนฺธาย  นเหตุยา 
อารมฺมเณ  นวาติ  วุตฺต ฯ  อธิปติยา  ทสาติอาทีสุป  เอเสว  
นโย ฯ  อารมฺมณาทีน ฺหิ  อนุโลมคณนาย  เย  วารา 
วุตฺตา  นเหตุปจฺจเยน  สทฺธึ  สสนฺทเนป  เต  สพฺเพป  ลพฺภนฺตีติ 
เวทิตพฺพา ฯ กุสโล ธมฺโม  กุสลสฺส  ธมฺมสฺส  นเหตุปจฺจเยน  
ปจฺจโย  อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  ทาน  ทตฺวา  สีล 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ  
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สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา  ต  ปจฺจเวกฺขติ  ปุพฺเพ 
สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขตีติ อิมินา ปน (๑) อุปาเยน เตส 
ปาลิทฺธาโร(๒) เวทิตพฺโพ ฯ 
        นเหตุปจฺจยา  อธิปติยา  ทสาติ  เอตฺถ  เปตฺวา  วีมสาธิปตึ 
เสสาธิปติวเสน  อนุโลมวิภงฺเค  อาคตวารา  อุทฺธริตพฺพา ฯ  
เอวเมตฺถ  นว  ทส  สตฺต  ตีณิ  เตรส  เอกนฺติ  ฉ  คณนปริจฺเฉทา 
เตส  วเสน  อูนตรคณเนน  สทฺธ ึ อติเรกคณนสฺสาป  คณน 
ปริหาเปตฺวา  นเหตุมูลกาทีน  นยาน  ติมูลกาทีสุ สพฺพสสนฺทเนสุ 
คณนา  เวทิตพฺพา ฯ  อิทนฺตาว  สาธารณลกฺขณ ฯ  น  ปเนต  
สพฺพสสนฺทเนสุ  คจฺฉติ  เยหิ  ปน  ปจฺจเยหิ  สทฺธึ  เยส  ปจฺจยาน 
สสนฺทเน เย วารา วิรุชฺฌนฺติ เต อปเนตฺวา อวเสสาน 
วเสนเปตฺถ คณนา เวทิตพฺพา ฯ  
        นเหตุปจฺจยา  นารมฺมณปจฺจยา  อธิปติยา  สตฺตาติ  เอตฺถ 
หิ  กุสโล อกสุลสฺส  อพฺยากโต  กุสลสฺส  อพฺยากโต  
อกุสลสฺสาติ  อิเม  อารมฺมณาธิปติวเสน  ลพฺภมานา  ตโย 
วารา  วิรุชฺฌนฺติ ฯ  กสฺมา  นารมฺมณปจฺจยาติ  วุตฺตตฺตา ฯ 
ตสฺมา เต อปเนตฺวา สหชาตาธิปตินเยเนเวตฺถ  กุสโล  กุสลสฺส 
อพฺยากตสฺส  กุสลาพฺยากตสฺส  อกุสโล  อกุสลสฺส  อพฺยากตสฺส 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ปาลิยา อุทฺธาโร ปาลทิฺธาโรติ 
# โยชนา ฯ  ม. ปาฬ ิอุทฺธริตพฺพา ฯ  
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อกุสลาพฺยากตสฺส  อพฺยากโต  อพฺยากตสฺสาติ สตฺต  วารา 
เวทิตพฺพา ฯ  เตป  นเหตุปจฺจยาติ  วจนโต  เปตฺวา  วีมสาธิปตึ  
เสสาธิปตีน  วเสน ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  อูนตรคณนปจฺจยวเสน 
จ  อวิรุชฺฌมานคณนวเสน  จ คณนา เวทิตพฺพา ฯ  
        เยสุ  จ  ปจฺจเยสุ  ปจฺจนียโต   ิเตสุ  เย  อนุโลมโต 
น  ติฏนฺติ  เตป  เวทิตพฺพา ฯ  เสยฺยถที  อนนฺตเร  ปจฺจนียโต 
 ิเต  สมนนฺตราเสวนนตฺถิวิคตา  อนุโลมโต  น  ติฏนฺติ  สหชาเต 
ปจฺจนียโต   ิเต  เหตุอ ฺม ฺวิปากฌานมคฺคสมฺปยุตฺตา 
อนุโลมโต  น  ติฏนฺติ  นิสฺสเย  ปจฺจนียโต  ิเต วตฺถุปุเรชาโต 
อนุโลมโต  น  ติฏติ ฯ  อาหาเร  วา  อินฺทฺริเย  วา  ปจฺจนียโต 
 ิเต  เหตุอ ฺม ฺวิปากฌานมคฺคสมฺปยุตฺตา  อนุโลมโต  น 
ติฏนฺติ ฯ  อารมฺมเณ  ปน ปจฺจนียโต   ิเต  อธิปติอุปนิสฺสยา 
อนุโลมโต  น  ติฏนฺติ  อารมฺมณาธิปติอารมฺมณูปนิสฺสยา  ปน 
น  ลพฺภนฺติ ฯ  อิมินา  อุปาเยน  สพฺพตฺถ  ย  ลพฺภติ ย ฺจ น 
ลพฺภติ ต ชานิตฺวา ลพฺภมานวเสน วารา อุทฺธริตพฺพา ฯ  
        ตตฺถ  สพฺเพสุป  ติมูลกาทีสุ  อนนฺตเร  สตฺตาติอาทโย 
ทุมูลเก  ลทฺธวาราเยว ฯ สตฺตมูลกาทีสุ  ปน  นสหชาตปจฺจยา 
นิสฺสเย  ตีณีติ  ปุเรชาตวเสน  วตฺถุนิสสฺเย ตีณิ ฯ  กมฺเม  เทฺว  
นานากฺขณิกวเสน ฯ  (๑)  อาหาเร  เอก  กพฬิงฺการาหารวเสน ฯ  อินฺทฺริเย 
# ๑. ม. นานากฺขณิกวเสเนว ฯ  
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เอก  รูปชีวิตินฺทฺริยวเสน ฯ  (๑)  กเมน  คนฺตฺวา  วิปฺปยุตฺเต ตีณีติ 
กุสลาทีนิ  (๒)  อพฺยากตนฺตานิ  ปจฺฉาชาตวเสน ฯ  อตฺถิอวิคเตสุ 
ป ฺจาติ  ตานิ  เจว ตีณิ  กุสลาพฺยากตา  อพฺยากตสฺส  อกุสลา- 
พฺยากตา  อพฺยากตสฺสาติ  อิมานิ  จ เทฺว ปจฺฉาชาตินฺทฺริย- 
วเสน ฯ  (๓)  ปจฺฉาชาตปจฺจยสฺส  ปจฺจนีกภาวโต  ปฏาย  ปน  อตฺถ-ิ 
อวิคเตสุ  เอกนฺติ  อพฺยากโต  อพฺยากตสฺส  อาหารินฺทฺริยวเสน ฯ 
นาหาเร  คหิเต  นอินฺทฺริยปจฺจยาติ  น  คเหตพฺพา ฯ  (๔)  ตถา 
นอินฺทฺริเย  คหิเต  นาหารปจฺจยาติ ฯ  กสฺมา  ทฺวีสุ  เอกโต  คหิเตสุ 
คเณตพฺพวารสฺส  อภาวโต ฯ  ฌานมคฺคาทีสุป  ปจฺจนีกโต   ิเตสุ  
อาหารโต  วา  อินฺทฺริยโต  วา  เอก  อนุโลม อกตฺวาว  อวสาเน 
อินฺทฺริเย  เอก  อตฺถิยา  เอก อวิคเต เอก อาหาเร เอก  อตฺถิยา 
เอก อวิคเต เอกนฺติ วุตฺต ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  
                        นเหตุมูลก นิฏ ิต ฯ  
 
        นารมฺมณมูลกาทีสุ  นอ ฺม ฺมูลเก  นอ ฺม ฺปจฺจยา 
เหตุยา  ตีณีติ  กุสลาทีนิ  จิตฺตสมุฏานาน ฯ  อธิปติยา  อฏาติ 
อธิปติยา วุตฺเตสุ ทสสุ (๕)  กุสโล  กุสลสฺส  อกุสโล  อกุสลสฺสาติ  (๕) 
# ๑. ส.ี ฉรูปนฺทฺริยวเสน ฯ  ม. รูปนฺทรฺิยวเสน ฯ 
# ๒. ม. กุสลาทีน ฯ  ๓. ม. ปจฺฉาชาตาหารินฺทฺริยวเสนาติ ฯ 
# ๔. สี. ม. คเหตพฺพ ฯ  ๕. ม. กุสโล กสุลาพฺยากตสฺส อกุสโล 
# อกุสลาพฺยากตสฺสาติ ฯ  
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เทฺว  อปเนตฺวา เสสานิ อฏ ฯ  สหชาเต  ป ฺจาติ  เหตุยา  
วุตฺเตหิ  ตีหิ  สทฺธึ  กุสโล  จ  อพฺยากโต  จ  อพฺยากตสฺส  
อกุสโล  อพฺยากโต  จ  อพฺยากตสฺสาติ  อิเม  เทฺว ฯ นิสฺสเย 
สตฺตาติ  เตหิ  ป ฺจหิ  สทฺธึ  อพฺยากโต  กุสลสฺส  อพฺยากโต 
อกุสลสฺสาติ  อิเม  เทฺว วตฺถุวเสน ฯ  กมฺเม  ตีณีติ  เหตุยา 
วุตฺตาเนว ฯ  เสสตฺติเกสุป  เอเสว  นโย ฯ  อธิปติยา ตีณีติ 
เหฏา วุตฺตาเนว ฯ  
        นาหารมูลเก  อ ฺม ฺเ  ตีณีติ  เปตฺวา  อาหาเร 
เสสเจตสิกวเสน  เวทิตพฺพานิ ฯ  ยถา  จ  เหฏา(๑)  ตถา  อิธาป  
นาหารนอินฺทฺริเยสุ  เอเกกเมว  คหิต น เทฺว เอกโต ฯ  
        นสมฺปยุตฺตปจฺจยา   เหตุยา  ตีณีติ  เหฏา  นอ ฺ- 
ม ฺเ  วุตฺตาเนว ฯ  อธิปติยา  อฏาติ  เหฏา  วุตฺตาเนว ฯ 
นวิปฺปยุตฺตมูลเก  กมฺเม ป ฺจาติ  กุสลาทิเจตนา  สหชาต- 
กุสลาทีน  นานากฺขณิกา  กุสลากุสลเจตนา  วิปากาน  (๒)  กมฺม- 
สมุฏานรูปสฺสาติ  เอว  ป ฺจ ฯ  อาหารินฺทฺริเยสุ  ตีณิ 
สหชาตสทิสานิ ฯ ฌานมคฺคาทีสุ ตีณิ เหตุสทิสานิ ฯ  
        โนอตฺถมิูลเก  ยสฺมา  เหตุ  โนอตถฺิ  นาม  น  โหติ  นิยมโต  
อตฺถิเยว  ตสฺมา  ต  อคฺคเหตฺวา  นารมฺมเณ  นวาติ  วุตฺต ฯ  
ยถา  จ เหตุ ตถา  อ ฺเป  อตฺถิปจฺจยลกฺขณยุตฺตา  เอตฺถ 
# ๑. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
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อนุโลมโต  น  ติฏนฺติ ฯ  กมฺเม  เทฺวติ อิท  ปน  นานากฺขณิก- 
กมฺมวเสน  วุตฺต ฯ  ปจฺจนียโต  สพฺเพ  ลพฺภนฺติ ฯ  ยมฺปน 
อนุโลมโต  ลพฺภมานมฺป  อคฺคเหตฺวา (๑) ตโต  ปร  วารา  (๑)  ปจฺจนียโต 
คยฺหนฺติ  โส  ปจฺฉา  โยชน  ลภติ ฯ  เตเนเวตฺถ  โนอตฺถิปจฺจยา  
นเหตุปจฺจยา  ฯเปฯ  โนอวิคตปจฺจยา  กมฺเม  เทฺวติ  วุตฺต ฯ 
กสฺมา  ปเนส  สกฏาเนเยว  น คหิโตติ  ยสฺมา  อวเสเสสุ  
สพฺเพสุป (๒) ปจฺจนียโต   ิเตสุ  เอโกว  อนุโลมโต  ลพฺภติ ฯ  (๓)  อิท ฺหิ  
อิมสฺมึ  ปจฺจนียานุโลเม(๔)  ลกฺขณ  โย  สพฺเพสุ  ปจฺจนียโต   ิเตสุ 
เอโกว  อนุโลมโต  ลพฺภติ  โส  ปจฺฉา  วุจฺจตีติ ฯ  โนอตฺถิ- 
ปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  ฯเปฯ  โนอวิคตปจฺจยา  อุปนิสฺสเย  นวาติ 
เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  อิทมฺปน  ปกตูปนิสฺสยวเสน  วุตฺต ฯ 
อิมินา  นเยน  (๕)  สพฺพตฺถ  ลพฺภมานาลพฺภมาน  ปุเรวุตฺต ปจฺฉา- 
วุตฺต ฺจ เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                ป ฺหาวารสฺส ปจฺจนียานุโลมวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                กสุลตฺติกปฏานสฺส วณฺณนา จ นิฏ ิตา  ฯ  
# ๑. ม. ตโต ปุเรตรา ปจฺจยา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ตสฺมา เอโส สกฏาเน น คหิโตติ อิมานิ โยเชตพฺพานีติ 
# โยชนา ฯ  ๔. ม. ปจฺจยานุโลเม ฯ  ๕. ม. อุปาเยน ฯ  
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                        เวทนาตฺติกปฏานสฺสอตฺถวณฺณนา 
        เวทนาตฺติเก  ติสฺโส  เวทนา  รูป  นิพฺพานนฺติ  อิเม  ธมฺมา 
น  ลพฺภนฺติ  ตสฺมา  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธาติอาทิ 
วุตฺต ฯ ปฏิสนฺธิกฺขเณ สุขาย  เวทนายาติ  สเหตุกปฏิสนฺธิวเสน 
วุตฺต ฯ  ทุกฺขเวทนา  ปน  (๑)  ปฏิสนฺธยิ น  ลพฺภตีติ  ทุติยวาเร 
ปฏิสนฺธิคฺคหณ  น  กต ฯ  ตติยวาเร  ปฏิสนฺธิกฺขเณติ สเหตุก- 
ปฏิสนฺธิวเสน  วุตฺต ฯ  เสสเมตฺถ  อิโต  ปเรสุ  จ  ปจฺจเยสุ 
ยถาปาลิเมว  นิยฺยาติ ฯ  สพฺพตฺถ  ตโย (๒)  วารา  วุตฺตา ฯ  เตน 
วุตฺต  เหตุยา  ตีณิ  ฯเปฯ  อวิคเต ตีณีติ ฯ  
        ปจฺจยสสนฺทเน  ปน  สเหตุกาย  วิปากทุกฺขเวทนาย 
อภาวโต  เหตุมูลกนเย  วิปาเก  เทฺวติ  วุตฺต ฯ  อธิปติอาทีหิ  สทฺธึ 
สสนฺทเน  (๓) วิปาเก เทฺวเยว ฯ  กสฺมา  วิปากทุกฺขเวทนาย  อธิปติ- 
ฌานมคฺคาน  อภาวโต ฯ  เยหิ  จ  สทฺธ ึ สสนฺทเน  วิปาเก  เทฺว 
วารา  ลพฺภนฺติ  วิปาเกน  สทฺธึ  สสนฺทเน เตสุป เทฺวเยว ฯ  
        ปจฺจนีเย  นปุเรชาเต  อารุปฺเป  จ  ปฏิสนฺธิย ฺจ  ทุกฺข- 
เวทนาย  อภาวโต  เทฺว  วารา  อาคตา ฯ  นวิปฺปยุตฺเตป  
อารุปฺเป  ทุกขฺาภาวโต  เทฺวเยว ฯ  สพฺพารูปธมฺมปริคฺคาหกา  
ปน  สหชาตาทโย  ปจฺจยา  อิมสฺมึ  ปจฺจนียวาเร  ปริหายนฺติ ฯ 
กสฺมา  เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสสฺ  เวทนาสมฺปยุตฺต  ธมฺม 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ตโย ตโย ฯ 
# ๓. ม. สสนฺทเนสุป ฯ  
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ปฏิจฺจ สหชาตาทีหิ วินา อนุปฺปตฺติโต ปจฺฉาชาตปจฺจย ฺจ 
วินาว อุปฺปตฺติโต ฯ  
        ปจฺจยสสนฺทเน  ปน  นปุเรชาเต  เอกนฺติ  อารุปฺเป 
ปฏิสนฺธิย ฺจ  อเหตุกาทุกฺขมสุขเวทนาสมฺปยุตฺต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ 
นกมฺเม  เทฺวติ อเหตุกกิรยิาสมฺปยุตฺตเจตนาวเสน  วุตฺต ฯ  สุขาย 
หิ  อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาย สมฺปยุตฺเต ธมฺเม ปฏิจฺจ  ตาหิ 
เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา อเหตุกกิริยาเจตนา อุปฺปชฺชติ ฯ (๑) นเหตุ- 
ปจฺจยา นกมฺมปจฺจยา  (๒)  นวิปาเกป  เอเสว  นโย ฯ  นวิปฺปยุตฺเต 
เอกนฺติ  อารุปฺเป  อาวชฺชนวเสน วุตฺต ฯ อิมินา อุปาเยน 
สพฺพตฺถ สสนฺทเนสุ คณนา เวทิตพฺพา ฯ  
        อนุโลมปจฺจนีเย   ปจฺจนีเย  ลทฺธปจฺจยาเอว  ปจฺจนียโต  
ติฏนฺติ ฯ  ปจฺจนียานุโลเม  สพฺพา  รปูธมฺมปริคฺคาหกา  สหชาตาทโย 
อนุโลมโตว  ติฏนฺติ  น  ปจฺจนียโต ฯ  อเหตุกสฺส  ปน 
จิตฺตุปฺปาทสฺส  อธิปติ  นตฺถีติ อธิปติปจฺจโย  อนุโลมโต  น 
ติฏติ ฯ  ปฏจฺิจวาราทีสุ  ปน  ปจฺฉาชาโต  อนุโลมโต  น 
ลพฺภติเยวาติ  ปริหีโน ฯ  เย  เจตฺถ  อนโุลมโต  ลพฺภนฺติ  เต 
ปจฺจนียโต  ลพฺภมาเนหิ  สทฺธึ  ปริวตฺเตตฺวาป  โยชติาเยว ฯ 
เตสุ  ตีณิ  เทฺว  เอกนฺติ  ตโยว วารปริจฺเฉทา  เต  สพฺพตฺถ 
ยถานุรูป  สลฺลกฺเขตฺวา  เวทิตพฺพา ฯ  (๓)  โย  จาย  ปฏิจฺจวาเร 
# ๑. ม. อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. สลลฺกฺเขตพฺพา ฯ  
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วุตฺโต สหชาตวาราทีสุป อยเมว วณฺณนานโย ฯ  
        ป ฺหาวาเร  ปน  สมปฺยุตฺตกาน  ขนฺธานนฺติ  เตน  สทฺธึ  
สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน เตหิเยว วา เหตูหิ สุขเวทนาทีหิ วา ฯ  
        วิปฺปฏสิาริสฺสาติ  ทานาทีสุ  ตาว  กสฺมา  มยา  อิท 
กต  ทุฏ ุ เม  กต  อกต  เสยฺโย  สิยาติ  เอว วิปฺปฏ-ิ 
สาริสฺส ฯ ฌานปริหานิยมฺปน ปริหีน เม  ฌาน  มหาชานิโย  
วตมฺหีติ  เอว  วิปฺปฏิสารสิฺส ฯ  โมโห  อุปฺปชชฺตีติ โทสสมฺปยุตฺต- 
โมโหว ฯ ตถา โมห อารพฺภาติ โทสสมฺปยุตฺตโมหเมว ฯ  
        สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺต  ภวงฺค  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย 
สมฺปยุตฺตสฺส ภวงฺคสฺสาติ  ตทารมฺมณสงฺขาต  ปฏ ิภวงฺค  
มูลภวงฺคสฺส ฯ  วุฏานสฺสาติ ตทารมฺมณสฺส  วา  ภวงฺคสฺส  
วา ฯ  อุภยมฺป  เหต  กุสลากุสลชวนโต  วุฏ ิตตฺตา วุฏานนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  กิรยิ  วุฏานสฺสาติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  ผล 
วุฏานสฺสาติ  ผลจิตฺต  ภวงฺคสฺส ฯ  ภวงฺเคน  หิ  ผลโต  วุฏ ิโต 
นาม  โหติ ฯ ปรโต วุฏานนฺติ อาคตฏาเนสุป เอเสว 
นโย ฯ  
        ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  ขนฺธาติ  โทมนสฺสสมฺปยุตฺตา 
อกุสลา  ขนธฺา ฯ  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุตสฺส  
วุฏานสฺสาติ  ตทารมฺมณสงฺขาตสฺส อาคนฺตุกภวงฺคสฺส  วา  
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อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตมูลภวงฺคสฺส  วา ฯ  สเจ  ปน  โสมนสฺสสหคต 
มูลภวงฺค  โหติ  ตทารมฺมณสฺส  จ  อุปฺปตฺติการณ  น  โหติ  
ชวนสฺส  อารมฺมณโต อ ฺสฺมึ  อารมฺมเณ  อทุกฺขมสุขเวทน 
อกุสลวิปาก  อุปฺปชฺชเตว ฯ  ตมฺป  หิ ชวนโต  วุฏ ิตตฺตา 
วุฏานนฺติ วุจฺจติ ฯ สหชาตปจฺจยาทินิทฺเทสา อุตฺตานตฺถาเยว ฯ 
น  เหตฺถ  กิ ฺจิ  อตฺถิ  ย  น  สกฺกา  สยิา  เหฏา  วุตฺตนเยน  
เวเทตุ ตสฺมา สาธุก อุปลกฺเขตพฺพ ฯ  
        อิทานิ  ยสฺมึ  ยสฺม ึ ปจฺจเย  เย  เย  วารา  ลทฺธา 
เต  สพฺเพ  สงฺขิปตฺวา  คณนาย  ทสฺเสตุ  เหตุยา  ตีณีติอาทิ 
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สพฺพานิ  ตีณิ สุทฺธาน  ติณฺณ  ปทาน  วเสน 
เวทิตพฺพานิ ฯ  อารมฺมเณ  นว  เอกมูลเกกาวสานานิ ฯ  อธิปติยา 
ป ฺจ  สหชาตาธิปติวเสน  อสมฺมิสฺสกานิ  (๑)  ตีณิ  อารมฺมณาธิปติ- 
วเสน จ สุขาย  สมฺปยุตฺโต  สุขาย  สมปฺยุตฺตสฺส  อทุกฺขมสุขาย 
สมฺปยุตฺโต อทุกฺขมสุขาย สมฺปยุตฺตสฺสาติ  เทฺว  ตานิ  น  
คเณตพฺพานิ ฯ  สุขาย  ปน  สมฺปยุตฺโต  อทุกฺขมสุขาย  อทุกฺขม- 
สุขาย  สมฺปยุตฺโต  สุขายาติ  อิมานิ  เทฺว  คเณตพฺพานีติ เอว 
ป ฺจ ฯ  อนนฺตรสมนนฺตเรสุ  สตฺตาติ  สุขา ทฺวินฺน ตถา 
ทุกฺขา อทุกฺขมสุขา ติณฺณมฺปติ  เอว  สตฺต ฯ อุปนิสฺสเย 
นวาติ สุขสมฺปยุตฺโต สุขสมฺปยุตฺตสฺส ตีหิป อุปนิสฺสเยหิ  
# ๑. ม. อมิสสฺานิ ฯ  
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ทุกฺขสมฺปยุตฺตสฺส ปกตูปนิสฺสเยเนว อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตสฺส ตีหิป 
ทุกฺขสมฺปยุตฺโต  ทุกฺขสมฺปยุตฺตสฺส  อนนฺตรปกตูปนิสฺสเยหิ 
สุขสมฺปยุตฺตสฺส ปกตูปนิสฺสเยน   อทุกฺขมสุขสมฺปยุตฺตสฺส  ทฺวิธาป 
อทุกฺขมสุขสมฺปยุตฺโต อทุกฺขมสุขสมฺปยุตฺตสฺส  ติธาป  ตถา 
สุขสมฺปยุตฺตสฺส  ทุกฺขสมฺปยุตฺตสฺส  อนนฺตรปกตูปนิสฺสเยหีติ  เอว 
นว ฯ  ปจฺจยเภทโต  ปเนตฺถ ปกตูปนสิฺสยา  นว  อนนฺตรูปนิสฺสยา  
สตฺต  อารมฺมณูปนิสฺสยา  จตฺตาโรติ  วีสติ อุปนิสฺสยา ฯ  
ปุเรชาตปจฺฉาชาตา  ปเนตฺถ  ฉิชชฺนฺติ ฯ  น  หิ  ปุเรชาต- 
ปจฺฉาชาตา  วา อรูปธมฺมา อรูปธมฺมาน ปจฺจยา โหนฺติ ฯ  
        กมฺเม  อฏาติ  สุขสมฺปยุตฺโต  สุขสมฺปยุตฺตสฺส ทฺวิธาป 
ทุกฺขสมฺปยุตฺตสฺส นานากฺขณิกโตว  ตถา  อิตรสฺส ฯ  ทุกฺข- 
สมฺปยุตฺโต  ทุกฺขสมฺปยุตฺตสฺส  ทุวิธาป สุขสมฺปยุตฺตสฺส  นตฺถ ิ
อิตรสฺส  นานากฺขณิกโตว  อทุกฺขมสุขสมฺปยุตฺโต อทุกฺขมสุข- 
สมฺปยุตฺตสฺส  ทฺวิธาป อิตเรส นานากฺขณิกโตติ เอว อฏ ฯ 
ปจฺจยเภทโต ปเนตฺถ  นานากฺขณิกา  อฏ  สหชาตา  ตีณีติ  
เอกาทส  กมฺมปจฺจยา ฯ  ยถา  จ  ปุเรชาตปจฺฉาชาตา  เอว  
วิปฺปยุตฺโตเปตฺถ(๑)  ฉิชชฺติ ฯ  อรูปธมมฺา  หิ อรูปธมฺมาน 
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  น  โหนฺติ ฯ  นตฺถิวิคเตสุ  สตฺต  อนนฺตร- 
สมนนฺตรสทิสาว ฯ  (๒) เอวเมตฺถ  ตีณิ  ป ฺจ  สตฺต  อฏ  นวาติ 
# ๑. ม. วิปฺปยุตฺตปจฺจโยเปตฺถ ฯ  ๒. ม. อนนฺตรสทิสาว ฯ  
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ป ฺจ  คณนปริจฺเฉทา ฯ  เตส  วเสน  ปจฺจยสสนฺทเน 
อูนตรคณเนน  สทฺธ ึ สสนฺทเนสุ  อติเรก ฺจ  อลพฺภมาน ฺจ  
อปเนตฺวา คณนา เวทิตพฺพา ฯ  
        เหตุยา  สทฺธึ  อารมฺมณ  น  ลพฺภติ  ตถา 
อนนฺตราทโย ฯ  อธิปติยา  เทฺวติ  ทุกขฺปท  เปตฺวา  เสสานิ 
เทฺว ฯ  ทุกฺขสมฺปยุตฺโต  หิ  เหตุ อธิปติ  นาม  นตฺถิ  ตสฺมา 
โส  น  ลพฺภตีติ  อปนีโต ฯ  เสสทฺวเยสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิติ 
เหตุมูลเก  เทฺว  ตีณีติ  เทฺวเยว  คณนปริจฺเฉทา(๑)  เตส  วเสน  
ฉ  ฆฏนานิ  วุตฺตานิ ฯ  เตสุ  ปม  อวิปากภูตาน  าณ- 
วิปฺปยุตฺตนิราธิปติธมฺมาน วเสน  วุตฺต  ทุติย  เตส ฺเว  
วิปากภูตาน  ตติยจตุตฺถานิ  เตส ฺเว าณสมฺปยุตฺตาน  ป ฺจม 
อวิปากภูตสาธิปติอโมหวเสน  ฉฏ  วิปากภูตาธิปติอโมหวเสน ฯ 
ปม  วา  สพฺพเหตุวเสน ทุติย สพฺพวิปากเหตุวเสน ตติย 
สพฺพาโมหเหตุวเสน  จตุตฺถ  สพฺพวิปากาโมหเหตุวเสน ฯ  ป ฺจม  
สพฺพสาธิปติอโมหวเสน  ฉฏ สพฺพสาธิปติวิปากาโมหวเสน ฯ  
        อารมฺมณมูลเก  อธปิติยา  จตฺตารีติ  อารมฺมณาธิปติวเสน 
สุข  สุขสฺส อทุกฺขมสุขสฺส อทุกฺขมสุข อทุกฺขมสุขสฺส สุขสฺสาติ 
เอว จตฺตาริ ฯ อุปนิสฺสเยป อารมฺมณูปนิสฺสยวเสน  จตฺตาโร  ว 
วุตฺตา ฯ ฆฏน (๒) ปเนตฺถ เอกเมว ฯ อธิปติมูลกาทีสุป เหฏา 
# ๑. ม. อิติ เหตุมูลเก เทฺวเยว คณนปริจฺเฉทา ฯ 
# ๒. ม. ฆฏนานิ ฯ  
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วุตฺตนเยเนว  ย  ลพฺภติ  ย ฺจ  น  ลพฺภติ ต สพฺพ สาธุก 
สลฺลกฺเขตฺวา สสนฺทนฆฏนคณนา เวทิตพฺพา ฯ  
        ปจฺจนียนยมฺหิ  กุสลตฺติเก  วุตฺตนเยเนว  อนุโลมโต  ปจฺจเย  
อุทฺธริตฺวา  ตตฺถ  ลทฺธาน  วาราน  วเสน  ปจฺจนียโต  คณนวเสน 
นเหตุยา  นวาติ  สพฺพปจฺจเยสุ  นว  วารา  ทสฺสิตา ฯ  เต 
เอกมูลเกกาวสานาน  นวนฺน  วิสฺสชชฺนาน  วเสน  สุขาย  
เวทนาย  สมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส 
ธมฺมสฺส  นเหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเตน 
จิตฺเตน ทาน ทตฺวาติอาทินา  นเยน  ปาลึ  อุทฺธริตฺวา 
ทสฺเสตพฺพา ฯ  ปจฺจยสสนฺทเน  ปเนตฺถ  นเหตุปจฺจยา  ฯเปฯ 
นอุปนิสฺสเย  อฏาติ  นานากฺขณิกกมฺมปจฺจยวเสน  เวทิตพฺพา ฯ 
ทุพฺพลกมฺม ฺหิ อุปนิสฺสยปจฺจโย(๑) น  โหติ ฯ   เกวล  ปน 
นานากฺขณิกกมฺมปจฺจเยเนว  ปจฺจโย  โหติ ฯ  เสสเมตฺถ  อนุโลม- 
ปจฺจนียปจฺจนียานุโลเมสุ  จ  เตส  เตส ปจฺจยาน โยเค 
ลทฺธวารวเสน สกฺกา เหฏา วุตฺตนเยเนว คเณตุ ตสฺมา 
น วิตฺถาริตนฺติ ฯ  
                เวทนาตฺติกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. วิปากสฺส น อุปนสิฺสโย โหติ ฯ  
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                        วิปากตฺติกปฏานสฺสอตฺถวณฺณนา 
        วิปากตฺติเก  วิปาก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปาโก  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ 
เหตุปจฺจยาติ  เย  เหตุปจฺจเย  เตรส  วารา  วุตฺตา  เต  
สงฺขิปตฺวา  คณนาย  ทสฺเสตุ  เหตุยา  เตรสาติ  วุตฺต ฯ  อารมฺมเณ 
ป ฺจาติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอวเมตฺถ  เตรส  ป ฺจ  นว 
สตฺต  ตีณิ  เทฺวติ  ฉ  คณนปริจฺเฉทา  เตส  วเสน  ปจฺจย- 
สสนฺทเน เหฏา วุตฺตนเยเนว คณนา เวทิตพฺพา ฯ  
        ปจฺจนีเย  ห ิ (๑)  วิปาก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  วิปาโก  ธมโฺม  
อุปฺปชฺชติ  นเหตุปจฺจยาติ  เย  นเหตุปจฺจเย  ทส  วารา  วุตฺตา 
เต  สงฺขิปตฺวา คณนาย  ทสฺเสตุ  นเหตุยา  ทสาติ  วุตฺต ฯ 
นอารมฺมเณ  ป ฺจาติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอวเมตฺถ  ทส 
ป ฺจ  เตรส  ทฺวาทส  เทฺว  เอก  นว  ตีณีติ  อฏ  คณน- 
ปริจฺเฉทา  เตส  วเสน  ปจฺจยสสนฺทเน  เหฏา  วุตฺตนเยเนว 
วิตฺถารโต  คณนา  เวทิตพฺพา ฯ  ปาลิ  ปน  สงฺขิตฺตา  เอเตส ฺเว 
ปน  ลทฺธคณนปริจฺเฉทาน  วเสน สสนฺเทตฺวา (๒) อนุโลมปจฺจนีย 
ปจฺจนียานุโลม ฺจ เวทิตพฺพ ฯ  
        สหชาตวาโร   อิมินา   เอกคติโกว ฯ   ปจฺจยนิสฺสยสสฏ- 
สมฺปยุตฺตวารา  ยถาปาลิเมว นิยฺยนฺติ ฯ  
        ป ฺหาวาเร  กุสลากสุเล  นริุทฺเธติ  เอตสฺมึ  วิปสฺสนาวเสน  
ปวตฺเต  กุสเล  สารชฺชนาทิวเสน  ปวตฺเต  อกุสเล  จ  นิรุทฺเธ ฯ 
# ๑. ม. ปจฺจนีเยป ฯ  ๒. ม. วาราน วเสน สสนฺทิตฺวา ฯ  
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วิปาโก  ตทารมฺมณตา  อุปฺปชฺชตีติ  กามาวจรวิปาโก  ตทา- 
รมฺมณตา  (๑)  อุปฺปชชฺติ ฯ  เย  ปน  วิปสฺสนาชวนาน  วิจิกิจฺ- 
ฉุทฺธจฺจาน ฺจ  ปริโยสาเน  ตทารมฺมณ  นตฺถีติ วทนฺติ   เต 
อิมาย  ตนฺติยา  ปฏิเสเธตพฺพา ฯ  อากาสาน ฺจายตนกุสล  วิ ฺา- 
ณ ฺจายตนกิริยสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโยติ   อรหตฺต   ปตฺวา  
อสมาปนฺนปุพฺพา  สมาปตฺติโย  ปฏโิลมโต  สมาปชฺชนฺตสฺส 
วเสเนต  วุตฺต ฯ  อิมินา  อุปาเยน  สพฺพวิสฺสชฺชเนสุ  สาธุก 
ปาลึ  อุปปรกิฺขิตฺวา  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        เหตุยา  สตฺต  อารมฺมเณ  นว  อธปิติยา  ทสาติอาทีสุป  
สหชาตาธิปติวเสน  อารมฺมณาธิปติวเสน  สหชาตนิสฺสยวเสน 
ปุเรชาตนิสฺสยวเสน  อนนฺตรูปนิสฺสยวเสน      อารมฺมณูปนิสฺสย- 
วเสน      ปกตูปนิสฺสยวเสน  สหชาตวิปฺปยุตฺตวเสน  ปุเรชาต- 
วิปฺปยุตฺตวเสนาติ  (๒)  ยตฺถ  ยตฺถ ยถา ยถา ยตฺตกานิ 
วิสฺสชฺชนานิ  ลพฺภนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  ตถา  ตถา  ตานิ  สพฺพานิ  
สลฺลกฺเขตพฺพานิ ฯ ตถา  ปจฺจนียาทีสุ  อนุโลมวเสน  วารุทฺธรณ  
อนุโลมโต  ลทฺธวาราน  ปจฺจนียโต  คณนา  ปจฺจยสสนฺทน 
อนุโลมปจฺจนีเย  ปจฺจนียานุโลเม  จ  สุทฺธิเกสุ  เจว สสนฺทน- 
วเสน  จ  ปวตฺเตสุ  (๓)  เหตุมูลกาทีสุ  ลพฺภมานวารคณนาน 
ลพฺภมานตา  อลพฺภมานาน อลพฺภมานตาติ (๓) สพฺพ เหฏา 
# ๑. ม. ตทารมฺมณตาย ฯ  ๒. ม. ปุเรชาตปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺตวเสนาติ ฯ 
# ๓. ม. เหตุมูลกาทีสุ ลพฺภมานวารคณนา อลพฺภมานาน 
# อลพฺภมานตาติ ฯ  
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วุตฺตนยวเสน (๑) เวทิตพฺพ ฯ 
        ยถา  เจตฺถ  เอว  อิโต  ปเรสุป  ติกทุเกสุ ฯ  ปฏา- 
นปฺปกรณ ฺหิ  ปาลิโตว  อนนฺตมปฺปริมาณ  ตสฺส  ปทปฏิปาฏิยา 
อตฺถ  วณฺณยสิฺสามีติ  ปฏปินฺนสฺส อติทีฆายุกสฺสาป  อายุ  
นปฺปโหติ ฯ  น  จสฺส  เอกเทส  วณฺเณตฺวา  เสสมฺหิ  นยโต 
ทสฺสิยมาเน  น  สกฺกา  อตฺโถ  ชานิตุ  ตสฺมา  อิโต  ปร  
เอตฺตกมฺป  อวตฺวา  เสเสสุ  ติกทุเกสุ  เหฏา  อวุตฺตปฺปการตฺตา 
ย  ย  อวสฺส  วตฺตพฺพ ต ตเทว วกฺขาม ฯ ยมฺปน อวตฺวา 
คมิสฺสาม ต ปาลินเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                วิปากตฺติกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ธมฺมานุโลเมติกปฏานวณฺณนา(๒) 
        อุปาทินฺนุปาทานิยตฺติกสฺส  ป ฺหาวาเร  วตฺถ ุ อุปาทินฺนุ- 
ปาทานิยาน(๓) ขนฺธาน ปุเรชาตปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  ปวตฺตึ  
สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ปฏิสนฺธิยมฺปน  ต  ปุเรชาต น โหติ ฯ  
        อุปาทินฺนุปาทานิโย   กพฬิงฺการาหาโร(๔)   อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส  
กายสฺส  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  เอตฺถ  อุปาทินนฺุปาทานิโย  
กพฬิงฺการาหาโร  นาม  กมฺมสมุฏานาน  รูปาน  อพฺภนฺตเร  
# ๑. ม. วุตฺตนเยเนว ฯ  ๒. ม. อุปาทินฺนตฺติกวณฺณนา ฯ 
# ๓. ม. อุปาทานิยาน ฯ  ๔. ม. กาพฬีกาโรอาหาโร ฯ  
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คตา  โอชา ฯ  อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส กายสฺสาติ  ตสฺเสว กมฺม- 
สมุฏานรูปกายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ รูปชวิีตินฺทฺริย 
วิย  กฏตฺตารูปาน  อนุปาลนอุปตฺถมฺภนวเสน  ปจฺจโย  น 
ชนกวเสน ฯ  ยมฺปน  มณฺฑูกาทโย  คิลิตฺวา   ิตาน  อหิอาทีน 
กายสฺส  ชีวมานมณฺฑูกาทิสรีเร(๑)  โอชา อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  
วทนฺติ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ  น  หิ  ชีวมานกสรีเร โอชา  อ ฺสฺส 
สรีรสฺส  อาหารปจฺจยต  สาเธติ ฯ  อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส 
กายสฺสาติ เอตฺถ ปน  ชนกวเสนาป  ลพฺภติ ฯ  อุปาทินฺนุ- 
ปาทานิยสฺส  จ  อนุปาทินฺนุปาทานิยสฺส จาติ  เอตฺถ  เอกสฺส  
อุปตฺถมฺภกวเสน  เอกสฺส  ชนกวเสน  อุภินฺนมฺป  วา  อุปตฺถมฺภก- 
วเสเนว  วุตฺโต ฯ  เทฺว  ปน  อาหารา  เอกโต  ปจฺจยา  โหนฺตา  
อุปตฺถมฺภกาว  โหนฺติ  น  ชนกา ฯ  เสสเมตฺถ  ปาลเิมว 
สาธุก  โอโลเกตฺวา  เวทิตพฺพ ฯ  
        สงฺกิลฏิสงฺกิเลสตฺติเก(๒) สพฺพ กุสลตฺติเก วุตฺตนยานุ- 
สาเรเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        วิตกฺกตฺติเก  ยถากมฺมูปคาณสฺส  ปรกิมฺมนติฺ  ทิพฺพ- 
จกฺขุปริกมฺมเมว ตสฺส  อุปปฺาทนตฺถาย  ปริกมฺม ฯ  อุปฺปนฺนสฺส 
ปน  วฬ ฺชนกาเล  ปริกมฺม สนฺธาเยต วุตฺต ฯ เสสเมตฺถ 
ยถาปาลิเมว นิยฺยาติ ฯ  
# ๑. ม. ชีวมานกมณฺฑูกาทิสรีเร ฯ  ๒. ม. สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกตฺติเก ฯ  
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        ปติตฺติเก  สุขสหคต  ภวงฺค  อุเปกฺขาสหคตสฺส  ภวงฺคสฺส  
อนนฺตรปจฺจเยนาติ  ตทารมฺมณภวงฺคมูลภวงฺคาน  วเสน  วุตฺต ฯ 
เสสเมตฺถ  สพฺพ  ปาลิวเสเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        ทสฺสนตฺติเก  ทสฺสเนน  ปหาตพฺโพ  ราโค  อุปฺปชฺชตีติ- 
อาทีสุ  ทสฺสเนน  ปหาตพฺโพ  ปถุุชชฺนสฺส  อุปฺปชชฺติ  ภาวนาย 
ปหาตพฺโพ  โสตาปนฺนสฺสาปติ เอว  อุปริมสฺส  อุปริมสฺส เหฏ ิมา 
เหฏ ิมา นุปฺปชฺชนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ  ธมฺโม  
ภาวนาย  ปหาตพฺพสฺส  ธมฺมสฺส  เอเกนป  ปจฺจเยน (๑) ปจฺจโย  น โหติ ฯ 
เสสเมตฺถ ปาลึ อนุคนฺตฺวา กุสลตฺติเก วุตฺตลกฺขณวเสเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติเก    ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุ- 
กาทีน    วิภาโค  อฏกถากณฺเฑ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ 
วิจิกิจฺฉุทฺธจฺจสหคโต  โมโห  อเหตุกตฺตา ตติยราสึ  (๒)  ปวิฏโ ฯ 
เอวเมตฺถ  เยส  ทสฺสนภาวนาหิ  ปหาตพฺโพ  เหตุ  อตฺถิ  เต 
ปหาตพฺพเหตุกา ฯ  เยส  โส  นตฺถิ  เต เนวทสฺสเนนนภาวนาย- 
ปหาตพฺพเหตุกาติ  อิม  ปหาตพฺพเหตุกนปหาตพฺพเหตุกวิภาค  (๓) 
ตฺวา  เสส  ทสฺสเนนปหาตพฺพตฺติเก เจว กุสลตฺติเก จ 
ทสฺสิตลกฺขณานุสาเรเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        อาจยคามิตฺติเก  ปฏิจฺจวารสสฏวาเรสุ  อนุโลม  กุสลตฺติก- 
# ๑. ม. ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ  ๒. ม. ตติยปเท ฯ 
# ๓. ม. ปหาตพฺพเหตุกวิภาค ฯ  
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สทิสเมว ฯ  เสส วิสฺสชฺชนโต คณนโต จ ยถาปาลิเมว 
นิยฺยาติ ฯ  
        เสกฺขตฺติเก  อเสกฺโข  ธมฺโม  เสกฺขสฺส  ธมฺมสฺส  น  เกนจิ  
ปจฺจเยน  ปจฺจโย  เสกฺโข  อเสกฺขสฺส  อนนฺตรปกตูปนิสฺสโย  ปน 
โหติ ฯ  เสสเมตฺถ  ยถาปาลิเมว นิยฺยาติ ตถา ปริตฺตตฺติเก ฯ  
        ปริตฺตารมฺมณตฺติเก  อปฺปมาณารมฺมณา  เจตนาติ  เสกฺขาน  
โคตฺรภูเจตนา  ปจฺจเวกฺขณเจตนาติป  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  วิปากาน 
ปริตฺตารมฺมณานนฺติ  ปฏสินฺธิย กมฺม  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺเต 
จกฺขุวิ ฺาณาทิวเสน  รูปาทิอารมฺมณ ตทารมฺมณวเสน  ชวเนน 
คหิตปริตฺตารมฺมณ ฺจ  อารมฺมณ  กตฺวา  อุปฺปนฺนาน ฯ  เย  ปน  
โคตฺรภูจิตฺเตน  นตฺถ ิ ปฏสินฺธีติ  วทนฺติ  เต  อิมินา สุตฺเตน 
ปฏิเสเธตพฺพา ฯ เสสเมตฺถ ปาลินเยเนว เวทิตพฺพ ฯ หีนตฺติโก 
สงฺกิลิฏตฺติกสทิโส ฯ  
        มิจฺฉตฺตตฺติเก  มิจฺฉตฺตนิยโต  สมมฺตฺตนิยตสฺส  สมมฺตฺตนิยโต 
วา มิจฺฉตฺตนิยตสฺส  น  เกนจิ  ปจฺจเยน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  
มิจฺฉตฺตนิยโต  วา  สมฺมตฺตนิยโต  วา  สหชาตาธิปติวิรหิโต(๑)  นาม 
นตฺถิ ฯ  สมมฺตฺตนิยเต  เอกนฺตโต  วตฺถุปุเรชาต  (๒) นตฺถิ  มิจฺฉตฺต- 
นิยเต  สิยา  อารมฺมณปุเรชาต ฯ  อนิยต  จิตฺต  อารพฺภ  นิยตา 
มิจฺฉาทิฏ ิ  อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  เสส  (๓)  นิยต  อารพฺภ  นิยต  นุปปฺชฺชติ 
# ๑. ม. สหชาตาธิปติรหิโต ฯ  ๒. ม. อารมฺมณปุเรชาต ฯ 
# ๓. ม. เสสา ฯ  
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มิจฺฉตฺตนิยต  ครุ  กตฺวา  น  โกจิ  ธมโฺม  อุปฺปชชฺติ ฯ  กุสโล  
มิจฺฉตฺตสฺส อุปนิสฺสยปจฺจโย น โหติ ฯ เสสเมตฺถ ปาลิย 
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        มคฺคารมฺมณตฺติเก  ปฏิจฺจวารสฺส  อนุโลเม  วิปากปจฺจโย  
นตฺถิ ฯ  กมฺมปจฺจเยป อิมสฺมึ  ติเก  นานากฺขณิก  น  ลพฺภติ ฯ 
ตถา อุปฺปนฺนตฺติกอตีตตฺติเกสุ ฯ ปจฺจนีเย อเหตุก  มคฺคา- 
รมฺมณนฺติ  อเหตุก  มคฺคารมฺมณ  อาวชฺชน  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ 
เสสเมตฺถ ปาลิอนุสาเรเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        อุปฺปนนฺตฺติเก  จ  อตีตตฺติเก  จ  ปฏิจฺจวาราทโย  นตฺถ ิ
ป ฺหาวารมตฺตเมว ลพฺภติ ฯ  กสฺมา  ปฏิจฺจวาราทโย  หิ 
สหชาตปุเรชาตาน ฺเว  โหนฺติ  อิเม  จ  ติกา  อตีตานาคต- 
มิสฺสกา ฯ  อุปฺปนฺนตฺติเก  เจตฺถ  อนนฺตรภาคิยาป  ปจฺจยา  น 
ลพฺภนฺติ ฯ  กสฺมา  อุปฺปนฺนตฺติเก  อตีตสฺส  อภาวโต ฯ  อุปฺปนฺโน 
จ  อนุปฺปนฺโน จาติ  อิเม  เจตฺถ  เทฺว  ธมฺมา  อุปฺปนฺนสฺส  
จ  อนุปฺปนฺนสฺส  จาติ  อิเมส ทฺวินฺน  น  เกนจิ  ปจฺจเยน 
ปจฺจโย ฯ  อนุปฺปนฺโน  จ  อุปฺปาที  จาติ  อิเม  ปน เทฺว 
อุปฺปนฺนสฺส  อารมฺมณูปนิสฺสยวเสน  ทฺวีหิ  ปจฺจเยหิ  ปจฺจยา ฯ  (๑) 
เสสเมตฺถ ปาลิย อาคตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        อตีตตฺติเก  ปจฺจุปฺปนฺน  อตีตานาคตสฺส  อตีตานาคต  วา  (๒) 
# ๑. ม. ปจฺจโย ฯ  ๒. ม. อตีตานาคต ฺจ ฯ  
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อตีตานาคตสฺส น  เกนจิ  เกนจิ  ปจฺจโย ฯ  นิพฺพานมฺปน 
ทฺวีสุป  อิเมสุ  ติเกสุ  เนว  ปจฺจยโต น ปจฺจยุปฺปนฺนโต 
ลพฺภติ ฯ เสสมิธาป ปาลิย อาคตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        อชฌฺตฺตตฺติเก  อชฺฌตฺตพหิทฺธาปท  น  คหิต ฯ  อชฌฺตฺต- 
พหิทฺธาสงฺขาตา  หิ อุโภ  ราสโย  เนว  เอกโต  ปจฺจยา 
โหนฺติ  น  ปจฺจยุปฺปนฺนา  ตสฺมา หตฺถตเล  ปตสาสปสฺส 
วณฺโณป  หตฺถตลวณฺเณน  สทฺธ ึ เอกโต  อารมฺมณ  น  โหตีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา  จ  อชฌฺตฺตพหิทฺธาปท  เอวเมตฺถ  อชฺฌตฺตา- 
รมฺมณตฺติเกป อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณปท น ลพฺภติ ฯ เสส 
ยถาปาลิเมว นิยฺยาติ ฯ  
        สนิทสสฺนตฺติเกป  ปาลิวเสเนว  อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  คณนา 
เจตฺถ  (๑)  ปาลิย  อาคตวาเรป สงฺขิปตฺวา เหฏา วุตฺตนเยเนว 
สสนฺทเนสุ สสนฺทิตฺวา เวทิตพฺพาติ ฯ  
                ธมฺมานุโลเม ติกปฏานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ทุกปฏานวณฺณนา  
        ทุกปฏาเนป  สพฺพทุเกสุ  ป ฺหาวิสฺสชฺชนานิ  เจว  คณนา 
จ  ปาลิย  อาคตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  อปเจตฺถ  สเหตุกเหตุ- 
สมฺปยุตฺตทุกาน  วิสฺสชฺชน เหตุทุกวิสฺสชฺชนสทิส ฯ  ตถา  เหตุ 
# ๑. ม. คณนาเปตฺถ ฯ  
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เจว  สเหตุกเหตุ  จ  เหตุสมฺปยุตฺตทุกาน ฯ ตถา  สปฺปจฺจย- 
สงฺขตทุกาน ฯ  อิท  ทุก  ยถา  สปฺปจฺจยทุก เอว กาตพฺพนฺติ 
อิท ยสฺมา  สปฺปจฺจโย  วิย  อปฺปจฺจเยน  สงฺขโตป  อสงฺขเตน  
สทฺธึ  โยชน  น  ลพฺภติ  ตสฺมา  วุตฺต ฯ  สารมฺมณจิตฺต- 
สมฺปยุตฺตสสฏทุกาป  สทิสวิสฺสชฺชนาเยว ฯ ตถา  อาสวโอฆ- 
โยคโคจฺฉกา ฯ  เอเตป  (๑)  หิ  ตโย  อ ฺม ฺสทิสวิสฺสชฺชนาเยว ฯ  
อปจ  โลกยิสาสวส ฺโชนิยคนฺถนิยนีวรณิยปรามฏสงฺกิเลสิก- 
ทุกา  อาสววิปฺปยุตฺตสาสวส ฺโชนวิปฺปยุตฺตส ฺโชนิยคนฺถ- 
วิปฺปยุตฺตคนฺถนิยนีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏ- 
กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกปริยาปริยาปนฺนสอุตฺตรทุกาติ  อิเมป ทุกา 
สมานา ฯ  
        กิเลสทกุ   ส ฺโชนทุกสทิส ฯ   สงฺกิลฏิกิเลสสมฺปยุตฺต- 
นีวรณสมฺปยุตฺตทสฺสเนนปหาตพฺพสรณทุกาป  สมานา ฯ  ตถา  
กิเลสา  เจว  สงฺกิลิฏนีวรณา  เจว  นวีรณสมฺปยุตฺตกิเลสา  เจว  
กิเลสสมปฺยุตฺตทุกา ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺเพส  อตฺถโต สทิสาน  
ทุกาน  วิสฺสชฺชนานิ  สทสิาเนว  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  
สพฺพสฺมิมฺป ปน  ปฏาเน  เกนจิวิ ฺเยฺยทุก  น  ลพฺภติ ฯ 
อาสวา  เจว  อาสวสมฺปยุตฺตา  จ  ส ฺโชนา  เจว  ส ฺโชน- 
สมฺปยุตฺตา  จ  คนฺถา  เจว  คนฺถสมฺปยุตฺตา  จ นีวรณา  
# ๑. ม. เอเต ฯ  
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เจว  นีวรณสมฺปยุตฺตา  จ  กิเลสา  เจว  สงฺกิลิฏา  จาติ 
เอวรูเปสุ  ทุเกสุ วิปากปจฺจโย  เจว  นานากฺขณิกกมฺมปจฺจโย 
จ  น  ลพฺภติ ฯ  นเหตุสเหตุกนเหตุกอเหตุกทุเกสุ  (๑)  เหตุปจฺจโย  
นตฺถิ ฯ  เหตู  เจว  เหตุสมฺปยุตฺตา จ อาสวา เจว  อาสว- 
สมฺปยุตฺตา  จ  คนฺถา  เจว  คนฺถสมฺปยุตฺตา  จาติ  อิเมสุ  ทุเกสุ  
นเหตุนฌานนมคฺคา  น  ลพฺภนฺติ  ส ฺโชนา  เจว  ส ฺโชน- 
สมฺปยุตฺตา  จ  นีวรณา  เจว  นีวรณสมฺปยุตฺตา  จ  กิเลสา เจว กิเลส 
สมฺปยุตฺตา จ กิเลสา เจว สงฺกิลิฏา จาติ  อิเมสุ 
ปน  วิจิกิจฺฉุทฺธจฺจสหคตสฺส  โมหสฺส  วเสน  นเหตุปจฺจโย  ลพฺภติ 
นฌานนมคฺคปจฺจยา   น  ลพฺภนฺตีติ  เอว  สพฺพทุเกสุ  ลพฺภ- 
มานาลพฺภมาน  อุปปริกขิฺตฺวา ปาลิวเสเนว วารคณนา 
เวทิตพฺพาติ ฯ  
                ทกุปฏานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        ทุกติกปฏานวณฺณนา  
        ทุกติกปฏาเน  เหตุ  กุสล  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  เหตุ  กุสโล 
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาติ  เอว  ป ฺหามตฺตุทฺธารวเสเนว 
สงฺเขปโต  เทสนา  กตา ฯ  กุสล  อโลภ  ปฏิจฺจ  อโทโส 
อโมโหติอาทินา  ปน  นเยน  วิตฺถาโร  วตฺตพฺโพ  สิยา  โส  เหฏา 
# ๑. ม. ...อเหตุเกสุ ฯ  
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ทสฺสิตนเยเนว  สกฺกา  อวุตฺโตป  ชานตุินฺติ  เอกปเทป เอกปจฺจโย 
วา  น  วุตฺโต ฯ  ยา  ปเนสา  สงฺเขปโต  เทสนา  กตา  สา 
เอว กตาติ เวทิตพฺพา ฯ  เหตุทุเกน  หิ  สทฺธึ  กุสลปท  โยเชตฺวา 
ปฏิจฺจวาเร  อนุโลมสฺส  เจว ปจฺจนียสฺส จ  วเสน  สพฺเพ 
ลพฺภมานกปจฺจยา  ทสฺสิตา  อนุโลมปจฺจนียปจฺจนียานุโลมนยา 
เจว  สหชาตวาราทโย  จ  น  ทสฺสิตา  เกวล  ปฏิจฺจวารสฺส 
สทิสเยว วิตฺถาเรตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  ป ฺหาวาเร  ป ฺห 
อวิสฺสชฺเชตฺวา  เกวล  ปจฺจยุทฺธารมตฺต (๑) กตฺวา อนุโลมปจฺจนีย- 
วเสเนว  ลพฺภมานปจฺจยา  ทสฺสิตา ฯ  ยถา  จ  กุสลปท  เอว  
อกุสลาพฺยากตปทานิป  เหตุทุเกน สทฺธึ โยเชตฺวา เหตุกุสลทุกติก 
นิทฺทิสิตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ  
        ตโต  ปร  เหตุ  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺต  ธมฺมนฺติอาทินา 
นเยน  เหตุเวทนาทุกติกาทีนิ  เอกวีสติ  ทุกติกานิ  ทสฺสิตานิ ฯ  
ยสฺมา  ปน  เหตุ  นาม สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ  อนิทสฺสนสปฺปฏโิฆ  
วา  นตฺถิ  ตสฺมา  เหตุปเทน  สทฺธ ึสนทิสฺสนสปฺปฏิฆ- 
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆปทานิ  น  โยชิตานิ ฯ  เอว  เหตุทุเกน  สทธฺึ 
ลพฺภมานวเสน  ทฺวาวีสติ  ติเก  โยเชตฺวา ปุน เต สเหตุกทุกาทีหิ 
สรณทุกปริโยสาเนหิ สพฺพทุเกหิ  สทธฺึ  โยชิตา ฯ  ตตฺถ  ย 
ย  ปท  เยน  เยน  ปเทน  สทฺธึ  โยชน  น  คจฺฉติ  ต  
# ๑. ม. ป ฺหุทฺธารมตฺต ฯ  
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ต  ปาลิยเยว  น  ลพฺภตีติ  วุตฺต ฯ เอวเมตฺถ เอเกน ทุเกน 
สทฺธึ พาวีสติ  ติเก  โยเชตฺวา  ปุน  อปเรน  พาวีสติ  อปเรน 
พาวีสตีติ  ปฏิปาฏิยา  ทุกสเต  ลพฺภมานทุกปเทหิ  สทฺธึ  พาวีสติ  
ติกา  โยชิตาติ  พาวีสติ  ติเก คเหตฺวา ทุกสเต  ปกขิฺปตฺวา 
ทุกติกปฏาน  นาม  เทสิต ฯ  ตตฺถ  เยสุ  เยสุ  าเนสุ นย 
ทสฺเสตฺวา  ปาลิยา  สงฺเขโป  กโต  เตส ุ เตสุ  าเนสุ 
ทสฺสิตนยานุรูเปน ตสฺสา  วิตฺถาโร เวทิตพฺโพติ ฯ  
                ทกุติกปฏานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ติกทุกปฏานวณฺณนา  
        ติกทุกปฏาเนป  กุสล  เหตุ  ธมมฺ  ปฏิจฺจ  กสุโล 
เหตุ  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาติ  ป ฺหามตฺตุทฺธารวเสเนว 
เทสนา  กตา ฯ  ตตฺถ  ยถา  เหฏา  เหตุทุเกน  สทธฺึ  กุสลปท 
โยเชตฺวา  สพฺพปจฺจยวเสน สพฺพวาเรสุ สงฺเขปโต เทสนา  กตา 
เอวมิธ  กุสลตฺติเกน  สทฺธึ  เหตุปท  โยเชตฺวา  สพฺพปจฺจยวเสน 
สพฺพวาเรสุ  สงฺเขปโต  เทสนา  กตา ฯ  ยถา  จ  เหตุปท  
เอว  นเหตุปทมฺป กุสลตฺติเกน สทฺธึ  โยเชตฺวา  กสุลตฺติกเหตุทุก  
นิฏาปต ฯ  ตโต  ปร  สขุาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺต เหตุ 
ธมฺมนฺติอาทินา นเยน เวทนาตฺติกเหตุทุกาทีนิ เอกวีสติ  
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        เอว  พาวีสติยา  ติเกหิ  สทฺธึ  เหตุทุก  โยเชตฺวา  ปุน 
เตหิเยว  สทฺธึ สเหตุกทุกาทโย  สรณทุกปริโยสานา  ลพฺภมาน- 
วเสน  สพฺพทุกา  โยชิตา ฯ  อิธาป  ย  ย  ปท  โยชน  น 
คจฺฉติ  ต  ตเทว (๑) ปาลยิเยว ปฏิกฺขิตฺต ฯ เอว ทุกสต คเหตฺวา 
ทฺวาวีสติยา  ติเกสุ  ปกฺขิปตฺวา  ติกทุกปฏาน  นาม  เทสิต ฯ 
ตตฺราป เยน เยน นเยน ปาลิ สงฺขิตฺตา โส โส นโย 
วิตฺถารโต เวทิตพฺโพติ ฯ  
                ติกทุกปฏานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ติกติกปฏานวณฺณนา  
        ติกติกปฏาเนป  กุสล  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺต  ธมฺม 
ปฏิจฺจ  กุสโล สุขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ 
เหตุปจฺจยาติ  ป ฺหุทฺธารวเสเนว สงฺเขปโต  เทสนา  กตา ฯ 
เอตฺถ  จ  กุสลตฺติก  เวทนาตฺติกาทีหิ เวทนาตฺติกาทโย  จ  
กุสลตฺติเกนาติ  เอว  ติเกสุเยว  ติกา  ปกฺขิตฺตา ฯ  เยน  เยน 
จ  ปเทน สทธฺึ  ย  ย  ปท  โยชน  น  คจฺฉติ  ต  ต  
หาเปตฺวา  ลพฺภมานวเสเนว  สพฺพปจฺจเยสุ  วารา  จ  คณน- 
นยา  จ  ทสสฺิตา  ตสฺมา  เต สาธุก ปาลึ อุปปริกฺขิตฺวา 
เวทิตพฺพา ฯ  ยถา  จ  กุสลตฺติก  เวทนาตฺติกาทีหิ  เวทนาตฺติ- 
# ๑. ม. ต ฯ  
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กาทโย  จ  เตน  สทฺธ ึ โยเชตฺวา  เวทิตพฺพา ตถา เอเกก 
ติก เสเสหิ เสสา จ เตหิ สทฺธึ โยเชตฺวา เวทิตพฺพาติ ฯ  
                ติกติกปฏานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ทุกทุกปฏานวณฺณนา  
        ทุกทุกปฏาเนป  เหตุสเหตุก  ธมฺม  ปฏิจฺจ  เหตุสเหตุโก 
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาติ  ป ฺหุทฺธารวเสเนว  สงฺเขปโต  
เทสนา  กตา ฯ  ตตฺถ  เหตุทุก  สเหตุกทุกาทีหิ  สเหตุกทุกาทโย  (๑) 
จ  เตน  สทฺธ ึ โยชิตา ฯ  (๒) เอเกก ปน ทุก  เสเสหิ  เสสา 
จ  เตหิ  สทฺธ ึ ปฏิปาฏิยา  โยเชตพฺพา ฯ  อิท ฺหิ ทกุทฺทุก- 
ปฏาน นาม ทุเกสุเยว  ทเุก  ปกฺขิปตฺวา  เทสิต ฯ  เตเนตฺถ 
สพฺพทุเกหิ  สทฺธึ  สพฺพทุกาน โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  ปาล ิ 
ปน  สงฺขิตฺตา ฯ  เยน  เยน  จ  ปเทน  สทฺธึ  ย  ย  ปท 
โยชน น คจฺฉติ ต ต หาเปตฺวาว เทสนา กตาติ ฯ  
                ทกุทุกปฏานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. สเหตุกทุกาทีนิ ฯ  ๒. ม. โยชติานิ ฯ  
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                        อนุโลมปฏานวณฺณนา  
        เอตฺตาวตา 
                ติก ฺจ ปฏานวร ทุกุตฺตม  
                ทกุ ติก ฺเจว        ติกทุก ฺจ(๑)  
                ติก ติก ฺเจว        ทุกทุก ฺจ(๒)  
                ฉ อนุโลมมฺหิ นยา สุคมฺภีราติ  
อฏกถาย  วุตฺตคาถาย  ทีปตา  ธมฺมานุโลมปฏาเน  ฉ  นยา 
นิทฺทิฏา(๓)  โหนฺติ ฯ ปจฺจยวเสน  ปเนตฺถ  เอเกกสฺมึ  ปฏาเน  
อนุโลมาทโย  จตฺตาโร  จตฺตาโร นยาติ  เอเกน ปรยิาเยน 
จตุวีสตินยปฏิมณฺฑิต อนุโลมปฏานเยว เวทิตพฺพนฺติ ฯ (๔)  
                อนุโลมปฏานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปจฺจนียปฏานวณฺณนา  
        อิทานิ  กุสลาทีน  ปทาน  ปฏิกฺเขปวเสน  ธมฺมปจฺจนียตาย 
ลทฺธนาม  ปจฺจนียปฏาน  ทสฺเสตุ  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจ 
นกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ 
นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจาติ  กุสลสฺส  ปจฺจยภาว วาเรติ ฯ  นกุสโล 
ธมฺโม  อุปฺปชฺชตีติ  กุสลสฺส  อุปฺปตฺตึ  วาเรติ  ตสมฺา อกุสลา- 
# ๑. ม. ทกุติก ฺเจว ติก ทุก ฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ 
# ๒. ม. ติก ติก ฺเจว ทุก ทุก ฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ 
# ๓. ม. นิททฺิฏา ฯ  ๔. ม. เวทิตพฺพ ฯ  
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พฺยากต  เอก  ขนฺธ  ปฏิจฺจ  อกุสลาพฺยากตา  ตโย ขนฺธา 
จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูปนฺติ  เอวมาทินา  นเยเนตฺถ  ป ฺหา- 
วิสฺสชฺชน  เวทิตพฺพ ฯ  (๑)  ตสฺมึ  ตสฺมึ ปจฺจเย  ลทฺธคณนา  ปน 
ปาลิย  วุตฺตาเยว ฯ  เยป  วารา  สทิสวิสฺสชฺชนา  เตป  ตตฺเถว 
ทสฺสิตา ฯ  ตสฺมา  สพฺพเมตฺถ  เหฏา  วุตฺตนยานุสาเรเนว  ปาลึ  
อุปปริกฺขิตฺวา  เวทิตพฺพ ฯ  ยถา  เจตฺถ  เอว  ทุกปฏาเน 
ทุกติกปฏาเน ติกทุกปฏาเน ติกติกปฏาเน ทุกทฺทุก- 
ปฏาเน จ ฯ  
        เอตฺตาวตา 
                ติก ฺจ ปฏานวร ทุกุตฺตม  
                ทกุ ติก ฺเจว ติก ทุก ฺจ  
                ติก ติก ฺเจว ทุก ทุก ฺจ  
                ฉ ปจฺจนียมฺหิ นยา สุคมฺภีราติ  
อฏกถาย  วุตฺตคาถาย  ทีปตา  ธมฺมปจฺจนียปฏาเน  ฉ  นยา 
นิทฺทิฏา  โหนฺติ ฯ ปจฺจยวเสน  ปเนตฺถ  เอเกกสฺมึ  ปฏาเน 
อนุโลมาทโย  จตฺตาโร  จตฺตาโร  นยาติ   เอเกน   ปริยาเยน  
จตุวีสตินยปฏิมณฺฑิต   ปจฺจนียปฏาน ฺเว  เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                ปจฺจนียปฏานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. ป ฺห วิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ  
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                        *เลมที่ 48   หนา 794 
 
                อนุโลมปจฺจนียปฏานวณฺณนา  
        อิทานิ  กุสลาทีสุ ธมเฺมสุ ปจฺจยธมฺม อปฺปฏิกขิฺปตฺวา 
ปจฺจยุปฺปนฺนสฺส กุสลาทภิาวปฺปฏิกฺเขปวเสน  ธมฺมาน  อนุโลม- 
ปจฺจนียตาย  ลทฺธนาม  อนุโลมปจฺจนียปฏาน  ทสฺเสตุ  กุสล 
ธมฺม  ปฏิจฺจ  นกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาติอาทิ  
อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  กุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจาติ  กุสลสฺส  ปจฺจยภาว 
อนุชานาติ  นกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺชตีติ  กุสลสฺส  อุปฺปตฺตึ  
วาเรติ ฯ  ตสฺมา กุสเล  ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏาน  รูปนฺติ- 
อาทินา นเยน วิสฺสชฺชน ทสฺสิต ต  สพฺพ  ปาลึ  โอโลเกตฺวา 
สาธุก  สลลฺกฺเขตพฺพ ฯ  ย ฺหิ  (๑) เยน สทิส ย ฺจ ยตฺถ  
ลพฺภติ  โย  จ  เยส  วิสฺสชชฺนาน  เยสุ  ปจฺจเยสุ  คณนปริจฺเฉโท 
โส  สพฺโพ  ปาลิย  ทสฺสโิต  ตสฺมา  ปาลิเยเวตฺถ  อตฺโถ ฯ  ยถา 
เจตฺถ  เอว  ทกุปฏานาทีสุปติ ฯ  
        เอตฺตาวตา 
                ติก ฺจ ปฏานวร ทุกุตฺตม  
                ทกุ ติก ฺเจว ติก ทุก ฺจ  
                ติก ติก ฺเจว ทุก ทุก ฺจ  
                ฉ อนุโลมปจฺจนียมฺหิ นยา สุคมฺภีราติ  
อฏกถาย  วุตฺตคาถาย  ทีปตา  ธมฺมานุโลมปจฺจนียปฏาเน  
# ๑. ม. ยมฺป ฯ  
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        *เลมที่ 48  ปจฺจนียานุโลมปฏานวณฺณนา หนา 795 
 
ฉ  นยา  นิททฺิฏา โหนฺติ ฯ  ปจฺจยวเสน  ปเนตฺถ  เอเกกสฺมึ 
ปฏาเน  อนุโลมาทโย  จตฺตาโร  จตฺตาโร  นยาติ  เอเกน 
ปริยาเยน  จตุวีสตินยปฏิมณฺฑิต  อนุโลมปจฺจนียปฏาน ฺเว 
เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                อนุโลมปจฺจนียปฏานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                ปจฺจนียานุโลมปฏานวณฺณนา  
        อิทานิ  กุสลาทีสุ  ธมฺเมสุ  ปจฺจยธมฺม  ปฏิกฺขิปตฺวา 
ปจฺจยุปฺปนฺนสฺส อกุสลาทภิาว  อปฺปฏิกฺเขปวเสน(๑) ธมฺมาน ปจฺจนียา- 
นุโลมตาย ลทฺธนาม ปจฺจนียานุโลมปฏาน  ทสฺเสตุ  นกุสล 
ธมฺม ปฏิจฺจ อกุสโล ธมโฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาติอาทิ 
อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  นกุสล  ธมฺม  ปฏิจฺจาติ  กุสลสฺส  ปจฺจย- 
ภาว  วาเรติ อกุสโล  ธมโฺม  อุปฺปชฺชตีติ  อกุสลสสฺ  อุปฺปตฺตึ 
อนุชานาติ ฯ  นกุสล ฺหิ อกุสล อพฺยากต  วา  ต ฺจ  สหชาต- 
ปจฺจย  กตฺวา  อุปฺปชชฺมาโน  กุสโล นาม นตฺถิ ตสฺมา  
อกุสลาพฺยากตวเสน  เทสนา  กตา ฯ  ตตฺถ  อกุสล เอก ขนฺธ 
ปฏิจฺจ ตโย  ขนฺธา(๒) (๓) จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูปนฺติ(๓) เอว นกุสล 
ธมฺม  ปฏิจฺจ  วิสฺสชฺชน  เวทิตพฺพ  ฯ  อพฺยากโต  ธมฺโม  อุปฺปชชฺติ 
เหตุปจฺจยาติ  อยมฺปน  ปโ ฺห วิปากาพฺยากต กิริยาพฺยากต 
# ๑. ม. กสุลาทิภาว อปฺปฏิกฺเขปวเสน ฯ 
# ๒. ม. ขนฺธาติ ฯ  ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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เอก ขนฺธ ปฏจฺิจ ตโย ขนฺธา  จิตฺตสมุฏาน ฺจ รูปนฺติ 
วิสฺสชฺชิโตว ฯ อิติ สพฺพปเ ฺหสุ อวิสฺสชฺชิตสฺส อตฺถานุรูป  
วิสฺสชฺชน (๑) วิสฺสชฺชิตสฺส  จ ปาลิอาคตเมว วิสฺสชฺชน ฯ 
เอเกกสฺมิ ฺจ ติกทุเก วารปฺปเภทปจฺจยคณนาวิธาน สพฺพ 
เหฏา วุตฺตนยานุสาเรเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        เอตฺตาวตา จ 
                ติก ฺจ ปฏานวร ทุกุตฺตม  
                ทกุ ติก ฺเจว ติก ทุก ฺจ  
                ติก ติก ฺเจว ทุก ทุก ฺจ  
                ฉ ปจฺจนียานุโลมมฺหิ นยา สุคมฺภีราติ  
อฏกถาย  วุตฺตคาถาย  ทีปตา  ธมฺมปจฺจนียานุโลมปฏาเน  ฉ 
นยา  นิทฺทิฏา โหนฺติ ฯ  ปจฺจยวเสน  ปเนตฺถ  เอเกกสฺมึ  
ปฏาเน  อนุโลมาทโย จตฺตาโร จตฺตาโร  นยาติ  เอเกน  
ปริยาเยน  จตุวีสตินยปฏิมณฺฑิต  ปจฺจนียานุโลมปฏาน ฺเว 
เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                ปจฺจนียานุโลมปฏานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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                        *เลมที่ 48   หนา 797 
 
                        ปรโิยสานวณฺณนา  
        เอว  ธมมฺานุโลมาทิวเสน จตูสุ ปฏาเนสุ (๑) เอเกกสฺมึ 
จตุวีสติยา(๒) จตุวีสติยา นยาน  วเสน  ฉนฺนวุติ  นยา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ 
ปจฺจยนเย  อคฺคเหตฺวา  เอเกกสฺมึ  ปฏาเน  ติกทุกาทีนเยว 
ฉนฺน  ฉนฺน  นยาน  วเสเนต  จตุวีสตินยปฏิมณฺฑิต สมนฺต- 
ปฏานมหาปกรณ  เวทิตพฺพ ฯ  เกจิ  ปน  กุสลารมฺมโณ  ธมโฺม  
อกุสลารมฺมโณ  ธมโฺมติอาทินา  นเยน  อารมฺมณมาติก  นาม  
เปตฺวา  กุสลารมฺมโณ  ธมฺโม  กุสลารมฺมณสฺส  ธมฺมสฺส  
เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโยติอาทินา  นเยน  อารมฺมณปฏาน  นาม 
ทสฺเสตฺวา  อปรมฺป  ผสฺสาทีน  วเสนป  ผสฺสปฏาน  นาม 
อุทฺธริตฺวา ทสฺเสนฺติ  ตมฺปน  (๓)  เนว  ปาลิย  น  อฏกถาสุ 
สนฺทิสฺสตีติ อิธ น วิจาริต ฯ สงฺคีติอารุฬฺหปาลิวเสเนว  
ปเนตฺถ วณฺณนา กตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        เอตฺตาวตา จ 
                สมฺมุฬฺหา ยตฺถ ปชา        ตนฺตากุลาทิภาวมาปนฺนา(๔)  
                เนกวิธทุกฺขคฺคหณ                สสาร นาติวตฺตนฺติ ฯ  
                ปจฺจยเภทกุสโล (๕)        โลกครุตมฺป ปจฺจยาการ  
                อตินิปฺปุณคมฺภีร        ชวนพฺภูมึ พุทฺธาณสฺส ฯ  
# ๑. ม. วาเรสุ ฯ  ๒. ม. จตุวีสติยา จตุวีสติยา ฯ 
# ๓. ม. ต ฯ ๔. ม. ตนฺตากุลาทิภาวมาปนฺนา ฯ 
# ๕. ม. ปจฺจยเภเท กสุโล ฯ  
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        *เลมที่ 48  มหาปฏานปฺปกรณวณฺณนา หนา  798 
 
                กสุลาทิธมฺมเภท                นิสฺสาย นเยหิ วิวิธคณเนหิ  
                วิตฺถาเรนฺโต สตฺตม-        มภิธมฺมปฺปกรณ สตฺถา ฯ  
                สวิุหิตสนฺนิฏาโน        ปฏาน นาม ย ปกาเสสิ  
                สทฺธาเยสา (๑) สมารทฺธา  ยา อฏกถา มยา ตสฺส ฯ  
                อาจริยาน วาทมฺป (๒)        อวิหาย วิภชฺชวาทิสีหาน (๓)  
                อติพหุวิธนฺตราเย                โลกมฺหิ อนนฺตราเยน ฯ  
                สา เอสา อชฺช ยถา (๔)        จุทฺทสมตฺเตหิ ภาณวาเรหิ  
                อตฺถ ปกาสยนฺตี                ปฏานวรสฺส สกลสฺส ฯ  
                สนฺนิฏาน ปตฺตา                ยเถว นิฏ ตถา พหุชนสฺส  
                สมฺปาปุณนฺตุ สีฆ                กลฺยาณา สพฺพสงฺกปฺปา ฯ  
        เอตฺตาวตา 
                สตฺตปฺปกรณ นาโถ        อภิธมฺมมเทสยิ  
                เทวาติเทโว เทวาน        เทวโลกมฺห ิย ปุเร ฯ  
                ตสฺส อฏกถา เอสา        สกลสฺสาป นฏิ ิตา  
                จิรฏ ิตตฺถ ธมฺมสฺส        นฏิเปนฺเตน ต มยา ฯ  
                ย ปตฺต กุสล ตสฺส        อานุภาเวน ปาณิโน  
                สพฺเพ สทฺธมฺมราชสฺส        ตฺวา ธมฺม สุขาวห ฯ  
# ๑. ม. สทฺธาย ฯ  ๒. ม. วาท ฯ  ๓. ม. วิภชฺชวาทิสิสฺสาน ฯ 
# ๔. ม. สา เอว อชฺช กตา ฯ  
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                ปาปุณนฺตุ วิสุทฺธาย        สุขาย ปฏิปตฺติยา  
                อโสกมนุปายาส                นิพฺพานสุขมุตฺตม ฯ  
                จิร ติฏตุ สทฺธมฺโม        ธมเฺม โหนฺตุ สคารวา  
                สพฺเพป สตฺตา กาเลน        สมฺมา เทโว ปวสฺสตุ ฯ  
                ยถา รกฺขึสุ โปราณา        สุราชาโน ตเถวิม  
                ราชา รกฺขตุ ธมเฺมน        อตฺตโนว ปช ปชนฺติ ฯ  
                        ปฏานปฺปกรณฏกถา  นิฏ ิตา ฯ  
                นฏิ ิตา จ ธาตุกถาทิป ฺจปกรณฏกถา ฯ   
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                        *เลมที่ 48   หนา  800 
 
                                นิคมนกถา  
        ปรมวิสทฺธสุทฺธาพุทฺธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน สีลาจารชฺชวมทฺท- 
วาทิคุณสมุทยสมุทิเตน   สกสมยสมยนฺตรคหนชฺโฌคาหณสมตฺเถน  
ป ฺาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน  ติปฏกปริยตฺติปฺปเภเท   สาฏกเถ  
สตฺถุสาสเน   อปฺปฏิหตาณปฺปภาเวน  มหาเวยฺยากรเณน  
กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรทารวจนลาวณฺณยุตฺเตน ยุตฺต- 
มุตฺตวาทินา  วาทิวเรน  มหากวินา  ปภินฺนปฏิสมฺภิทาปริวาเร  
ฉฬภิ ฺาปฏิสมฺภิทาทิปฺปเภท(๑)คุณปฏิมณฺฑิเต  อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  
สุปฺปติฏ ิตพุทฺธีน  เถรวสปฺปทีปาน  เถราน  มหาวหิารวาสีน  
วสาลงฺการภูเตน  สุวิปุล(๒)วิสุทฺธพุทฺธินา  พุทฺธโฆโสติ  ครูห ิ
คหิตนามเธยฺเยน เถเรน กตา อย สกลสฺสาป อภิธมฺมปฏกสฺส 
อฏกถา  นฏิ ิตา ฯ  
                ตาว ติฏตุ โลกสฺมึ        โลกนิตฺถรเณสิน  
                ทสฺเสนฺตี กุลปุตฺตาน        นย ป ฺาวิสุทฺธิยา ฯ  
                ยาว พุทฺโธติ นามมฺป        สทฺุธจิตฺตสฺส ตาทิโน  
                โลกมฺหิ โลกเชฏสฺส        ปวตฺตติ มเหสิโนติ ฯ  
 
        ปรมตฺถทีปนี  นาม ธาตุกถาทิป ฺจปฺปกรณฏกถา 
                                                สมตฺตา ฯ 
                                อภิธมฺมปฏกฏกถา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. ฉฬภิ ฺาทิปฺปเภท... ฯ  ๒. ม. วิปุล... ฯ 


