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อภิธมฺมปฏเก ธาตุกถา
_________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
มาติกา
[๑] สงฺคโห อสงฺคโห สงฺคหิเตน อสงฺคหิต อสงฺคหิเตน
สงฺคหิต สงฺคหิเตน สงฺคหิต อสงฺคหิเตน อสงฺคหิต สมฺปโยโค
วิปฺปโยโค สมฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺต วิปฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺต
สมฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺต วิปฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺต สงฺคหิเตน
สมฺปยุตฺต วิปฺปยุตฺต สมฺปยุตฺเตน สงฺคหิต อสงฺคหิต อสงฺคหิเตน
สมฺปยุตฺต วิปฺปยุตฺต วิปปฺ ยุตฺเตน สงฺคหิต อสงฺคหิต ฯ ปฺจกฺขนฺธา
ทฺวาทสายตนานิ อฏารส ธาตุโย จตฺตาริ สจฺจานิ พาวีสตินฺทฺริยานิ
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา
จตฺตาโร อิทฺธิปาทา จตฺตาริ ฌานานิ จตสฺโส อปฺปมฺาโย
ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค ผสฺโส เวทนา สฺา เจตนา จิตฺต อธิโมกฺโข มนสิกาโร ฯ
ตีหิ สงฺคโห ตีหิ อสงฺคโห จตูหิ สมฺปโยโค จตูหิ วิปฺปโยโค ฯ
สภาโค วิสภาโค ฯ สพฺพาป ธมฺมสงฺคณิ ธาตุกถาย มาติกาติ ฯ
มาติกา ฯ
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สงฺคหาสงฺคหปทนิทฺเทโส
[๒] รูปกฺขนฺโธ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิโต ฯ รูปกฺขนฺโธ เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิโต ฯ กตีหิ อสงฺคหิโต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต ฯ
[๓] เวทนากฺขนฺโธ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิโต ฯ เวทนากฺขนฺโธ เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา สงฺคหิโต ฯ กตีหิ อสงฺคหิโต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต ฯ
[๔] สฺากฺขนฺโธ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิโต ฯ สฺากฺขนฺโธ เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา สงฺคหิโต ฯ กตีหิ อสงฺคหิโต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต ฯ
[๕] สงฺขารกฺขนฺโธ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิโต ฯ สงฺขารกฺขนฺโธ เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา สงฺคหิโต ฯ กตีหิ อสงฺคหิโต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต ฯ
[๖] วิฺาณกฺขนฺโธ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิโต ฯ วิฺาณกฺขนฺโธ เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ
ธาตูหิ สงฺคหิโต ฯ กตีหิ อสงฺคหิโต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหา-
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ยตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต ฯ
[๗] รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ
กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ ทฺวีหิ
ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๘] รูปกฺขนฺโธ จ สฺากฺขนฺโธ จ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๙] รูปกฺขนฺโธ จ สงฺขารกฺขนฺโธ จ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๐] รูปกฺขนฺโธ จ วิฺาณกฺขนฺโธ จ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ตีหิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๑] รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สฺากฺขนฺโธ จ กตีหิ
ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ รูปกฺขนฺโธ จ
เวทนากฺขนฺโธ จ สฺากฺขนฺโธ จ ตีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๒] รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สงฺขารกฺขนฺโธ จ ตีหิ
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ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๓] รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ วิฺาณกฺขนฺโธ จ ตีหิ
ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๔] รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สฺากฺขนฺโธ จ
สงฺขารกฺขนฺโธ จ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สฺากฺขนฺโธ จ สงฺขารกฺขนฺโธ
จ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๑๕] รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สฺากฺขนฺโธ จ
วิฺาณกฺขนฺโธ จ จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน น เกหิจิ
อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๖] รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สฺากฺขนฺโธ จ
สงฺขารกฺขนฺโธ จ วิฺาณกฺขนฺโธ จ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ
กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สฺากฺขนฺโธ
จ สงฺขารกฺขนฺโธ จ วิฺาณกฺขนฺโธ จ ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหา-
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ยตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น
เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๗] ปฺจกฺขนฺธา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ ปฺจกฺขนฺธา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ
ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๘] จกฺขฺวายตน กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิต ฯ จกฺขฺวายตน เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๑๙] โสตายตน ฆานายตน ชิวฺหายตน กายายตน รูปายตน
สทฺทายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน เอเกน ขนฺเธน
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ
จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๒๐] มนายตน เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๒๑] ธมฺมายตน อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ
เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
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[๒๒] จกฺขฺวายตนฺจ โสตายตนฺจ เอเกน ขนฺเธน ทฺวีหายตเนหิ
ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๓] จกฺขฺวายตนฺจ ฆานายตนฺจ จกฺขฺวายตนฺจ ชิวฺหายตนฺจ
จกฺขฺวายตนฺจ กายายตนฺจ จกฺขฺวายตนฺจ รูปายตนฺจ
จกฺขฺวายตนฺจ สทฺทายตนฺจ จกฺขฺวายตนฺจ คนฺธายตนฺจ
จกฺขฺวายตนฺจ รสายตนฺจ จกฺขฺวายตนฺจ โผฏพฺพายตนฺจ
เอเกน ขนฺเธน ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๔] จกฺขวฺ ายตนฺจ มนายตนฺจ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ตีหิ ขนฺเธหิ
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๕] จกฺขฺวายตนฺจ ธมฺมายตนฺจ อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา
จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๖] ทฺวาทสายตนานิ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตานิ ฯ ทฺวาทสายตนานิ อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ
ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตานิ ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตานิ ฯ
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[๒๗] จกฺขุธาตุ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ จกฺขุธาตุ เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๘] โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวฺหาธาตุ กายธาตุ รูปธาตุ สทฺทธาตุ
คนฺธธาตุ รสธาตุ โผฏพฺพธาตุ จกฺขุวิฺาณธาตุ โสตวิฺาณธาตุ
ฆานวิฺาณธาตุ ชิวหฺ าวิฺาณธาตุ กายวิฺาณธาตุ มโนธาตุ
มโนวิฺาณธาตุ เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๙] ธมฺมธาตุ อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๓๐] จกฺขุธาตุ จ โสตธาตุ จ เอเกน ขนฺเธน ทฺวีหายตเนหิ
ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๓๑] จกฺขุธาตุ จ ฆานธาตุ จ จกฺขุธาตุ จ ชิวฺหาธาตุ
จ จกฺขุธาตุ จ กายธาตุ จ จกฺขุธาตุ จ รูปธาตุ จ จกฺขุธาตุ
จ สทฺทธาตุ จ จกฺขุธาตุ จ คนฺธธาตุ จ จกฺขุธาตุ จ รสธาตุ
จ จกฺขุธาตุ จ โผฏพฺพธาตุ จ เอเกน ขนฺเธน ทฺวีหายตเนหิ
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ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๓๒] จกฺขุธาตุ จ จกฺขุวิฺาณธาตุ จ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ตีหิ
ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๓๓] จกฺขุธาตุ จ โสตวิฺาณธาตุ จ จกฺขุธาตุ จ
ฆานวิฺาณธาตุ จ จกฺขุธาตุ จ ชิวฺหาวิฺาณธาตุ จ จกฺขุธาตุ
จ กายวิฺาณธาตุ จ จกฺขุธาตุ จ มโนธาตุ จ จกฺขุธาตุ
จ มโนวิฺาณธาตุ จ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ตีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๓๔] จกฺขุธาตุ จ ธมฺมธาตุ จ อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา
จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๓๕] อฏารส ธาตุโย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ อฏารส ธาตุโย อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา
ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น
กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
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[๓๖] ทุกฺขสจฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิต ฯ ทุกฺขสจฺจ ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๓๗] สมุทยสจฺจ มคฺคสจฺจ เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๓๘] นิโรธสจฺจ น เกหิจิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ ปฺจหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๓๙] ทุกฺขสจฺจฺจ สมุทยสจฺจฺจ ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๐] ทุกฺขสจฺจฺจ มคฺคสจฺจฺจ ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๑] ทุกฺขสจฺจฺจ นิโรธสจฺจฺจ อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา
ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น
กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
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[๔๒] ทุกฺขสจฺจฺจ สมุทยสจฺจฺจ มคฺคสจฺจฺจ ปฺจหิ
ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๓] ทุกฺขสจฺจฺจ สมุทยสจฺจฺจ นิโรธสจฺจฺจ อสงฺขต
ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น
เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๔] ทุกฺขสจฺจฺจ สมุทยสจฺจฺจ มคฺคสจฺจฺจ นิโรธสจฺจฺจ
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ
ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๕] จตฺตาริ สจฺจานิ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตานิ ฯ จตฺตาริ สจฺจานิ อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา
ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตานิ ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น
กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตานิ ฯ
[๔๖] จกฺขุนฺทฺริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิต ฯ จกฺขุนฺทฺริย เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 11

สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๔๗] โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย อิตฺถินฺทฺริย
ปุริสินฺทฺริย เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิต ฯ
กตีหิ อสงฺคหิต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๔๘] มนินฺทฺริย เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๔๙] ชีวิตินฺทฺริย ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ ตีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๕๐] สุขินฺทฺริย ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย
อุเปกฺขินฺทฺริย สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริย อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย อฺินฺทฺริย อฺาตาวินฺทฺริย
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิต ฯ กตีหิ
อสงฺคหิต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิต ฯ
[๕๑] จกฺขุนฺทฺริยฺจ โสตินฺทรฺ ิยฺจ เอเกน ขนฺเธน ทฺวีหายตเนหิ
ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
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[๕๒] จกฺขุนฺทฺริยฺจ ฆานินฺทฺรยิ ฺจ จกฺขุนฺทฺริยฺจ ชิวหฺ ินฺทฺริยฺจ
จกฺขุนฺทฺริยฺจ กายินทฺ ฺริยฺจ จกฺขุนฺทฺริยฺจ อิตฺถินฺทรฺ ิยฺจ
จกฺขุนฺทฺริยฺจ ปุริสินฺทรฺ ิยฺจ เอเกน ขนฺเธน ทฺวีหายตเนหิ
ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๓] จกฺขุนฺทฺริยฺจ มนินฺทฺรยิ ฺจ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ตีหิ ขนฺเธหิ
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๔] จกฺขุนฺทฺริยฺจ ชีวิตินฺทฺริยฺจ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ตีหิ ขนฺเธหิ
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๕] จกฺขุนฺทฺริยฺจ สุขินฺทฺริยฺจ จกฺขุนฺทฺริยฺจ ทุกขฺ ินฺทฺริยฺจ
จกฺขุนฺทฺริยฺจ โสมนสฺสินฺทฺริยฺจ จกฺขุนฺทฺริยฺจ
โทมนสฺสินฺทฺริยฺจ จกฺขุนฺทฺริยฺจ อุเปกฺขินฺทฺริยฺจ จกฺขุนฺทฺริยฺจ
สทฺธินฺทฺริยฺจ จกฺขุนฺทฺริยฺจ วิริยินฺทฺริยฺจ จกฺขุนฺทฺริยฺจ สตินฺทฺริยฺจ
จกฺขุนฺทฺริยฺจ สมาธินฺทฺริยฺจ จกฺขุนฺทฺริยฺจ ปฺินฺทฺริยฺจ
จกฺขุนฺทฺริยฺจ
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริยฺจ จกฺขุนฺทฺริยฺจ
อฺินฺทฺริยฺจ จกฺขุนฺทฺริยฺจ อฺาตาวินฺทฺริยฺจ ทฺวีหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ตีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
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[๕๖] พาวีสตินฺทฺริยานิ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตานิ ฯ พาวีสตินฺทฺริยานิ จตูหิ ขนฺเธหิ สตฺตหายตเนหิ
เตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ ฯ กตีหิ อสงฺคหิตานิ ฯ เอเกน ขนฺเธน
ปฺจหายตเนหิ ปฺจหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตานิ ฯ
[๕๗] อวิชฺชา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๘] อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๙] สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
สตฺตหิ ธาตูหิ สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๖๐] วิฺาณปจฺจยา นามรูป จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ เอเกน ขนฺเธน
เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๖๑] นามรูปปจฺจยา สฬายตน ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ฉหายตเนหิ
ทฺวาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ ตีหิ ขนฺเธหิ
ฉหายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๖๒] สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา
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กมฺมภโว เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิโต ฯ
กตีหิ อสงฺคหิโต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิโต ฯ
[๖๓] อุปปตฺติภโว กามภโว สฺาภโว ปฺจโวการภโว
ปฺจหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิโต ฯ
กตีหิ อสงฺคหิโต ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา อสงฺคหิโต ฯ
[๖๔] รูปภโว ปฺจหิ ขนฺเธหิ ปฺจหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ
สงฺคหิโต ฯ กตีหิ อสงฺคหิโต ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ สตฺตหายตเนหิ
ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต ฯ
[๖๕] อรูปภโว เนวสฺานาสฺาภโว จตุโวการภโว จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิโต ฯ กตีหิ อสงฺคหิโต ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต ฯ
[๖๖] อสฺาภโว เอกโวการภโว เอเกน ขนฺเธน ทฺวีหายตเนหิ
ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิโต ฯ กตีหิ อสงฺคหิโต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต ฯ
[๖๗] ชาติ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ชรา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ มรณ ทฺวหี ิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ
ตีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๖๘] โสโก ปริเทโว ทุกฺข โทมนสฺส อุปายาโส สติปฏาน
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สมฺมปฺปธาน เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิต ฯ
กตีหิ อสงฺคหิต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๖๙] อิทฺธิปาโท ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิโต ฯ กตีหิ อสงฺคหิโต ฯ ตีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต ฯ
[๗๐] ฌาน ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ ตีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๗๑] จตสฺโส อปฺปมฺาโย ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ
สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ผสฺโส เวทนา สฺา
เจตนา อธิโมกฺโข มนสิกาโร เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา สงฺคหิโต ฯ กตีหิ อสงฺคหิโต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต ฯ
[๗๒] จิตฺต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
สงฺคหิต ฯ กตีหิ อสงฺคหิต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ฯ
[๗๓] กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ
กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
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เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๗๔] อพฺยากตา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ
ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๗๕] สุขาย เวทนาย สมฺปยุตตฺ า ธมฺมา ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ทฺวหี ิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๗๖] อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ สตฺตหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๗๗] วิปากา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๗๘] วิปากธมฺมธมฺมา สงฺกิลฏิ สงฺกิเลสิกา ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๗๙] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา
ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ เตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
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อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ปฺจหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๘๐] อุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา อสงฺคหิตา ฯ
[๘๑] อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ สตฺตหายตเนหิ
อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น
เกหิจิ ขนฺเธหิ ปฺจหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๘๒] อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ธมฺมา อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิกา
ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๘๓] อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๘๔] สวิตกฺกสวิจารา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
ตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๘๕] อวิตกฺกวิจารมตฺตา ธมฺมา ปติสหคตา ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
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เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๘๖] อวิตกฺกาวิจารา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ
ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย
ธาตุยา อสงฺคหิตา ฯ
[๘๗] สุขสหคตา ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ตีหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ
ปนฺนรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๘๘] อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ สตฺตหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ทฺวหี ิ ขนฺเธหิ
ทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๘๙] ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพา
ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา
ธมฺมา อาจยคามิโน ธมฺมา อปจยคามิโน ธมฺมา
เสกฺขา ธมฺมา อเสกฺขา ธมฺมา มหคฺคตา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๙๐] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ธมฺมา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา เนวาจยคามิโนนาปจยคามิโน
ธมฺมา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจห

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 19

ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๙๑] ปริตฺตา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ
ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๙๒] อปฺปมาณา ธมฺมา ปณีตา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต
เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๙๓] ปริตฺตารมฺมณา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๙๔] มหคฺคตารมฺมณา ธมฺมา อปฺปมาณารมฺมณา ธมฺมา
หีนา ธมฺมา มิจฺฉตฺตนิยตา ธมฺมา สมฺมตฺตนิยตา ธมฺมา มคฺคารมฺมณา
ธมฺมา มคฺคเหตุกา ธมฺมา มคฺคาธิปติโน ธมฺมา
จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๙๕] มชฺฌิมา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
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อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ
ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๙๖] อนิยตา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ
ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๙๗] อุปฺปนฺนา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๙๘] อนุปฺปนฺนา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ สตฺตหายตเนหิ
อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
ปฺจหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๙๙] อุปฺปาทิโน ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา อสงฺคหิตา ฯ
[๑๐๐] อตีตา ธมฺมา อนาคตา ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา
อชฺฌตฺตา ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ
ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๐๑] พหิทฺธา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ
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ขเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๐๒] อตีตารมฺมณา ธมฺมา อนาคตารมฺมณา ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๐๓] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ธมฺมา อชฺฌตฺตารมฺมณา ธมฺมา
พหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๐๔] สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๐๕] อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน นวหายตเนหิ
นวหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
ตีหายตเนหิ นวหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๐๖] อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา
ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
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[๑๐๗] เหตู ธมฺมา เหตู เจว สเหตุกา จ ธมฺมา เหตู
เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๐๘] น เหตู ธมฺมา อเหตุกา ธมฺมา เหตุวิปฺปยุตฺตา
ธมฺมา น เหตู อเหตุกา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา
ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ
น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๐๙] สเหตุกา ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตา ธมฺมา สเหตุกา
เจว น จ เหตู ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตู ธมฺมา
น เหตู สเหตุกา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๑๐] สปฺปจฺจยา ธมฺมา สงฺขตา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ
ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๑๑] อปฺปจฺจยา ธมฺมา อสงฺขตา ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
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ปฺจหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๑๒] สนิทสฺสนา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๑๓] อนิทสฺสนา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ
ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
อสงฺคหิตา ฯ
[๑๑๔] สปฺปฏิฆา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๑๕] อปฺปฏิฆา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๑๖] รูปโน ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๑๗] อรูปโน ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
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[๑๑๘] โลกิยา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๑๙] โลกุตฺตรา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๒๐] เกนจิ วิฺเยฺยา ธมฺมา เกนจิ น วิฺเยฺยา ธมฺมา
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๒๑] อาสวา ธมฺมา อาสวา เจว สาสวา จ ธมฺมา
อาสวา เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๒๒] โน อาสวา ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา ธมฺมา อสงฺขต
ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น
เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๒๓] สาสวา ธมฺมา สาสวา เจว โน จ อาสวา ธมฺมา
อาสววิปฺปยุตฺตา สาสวา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหา-
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ยตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น
เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๒๔] อนาสวา ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา อนาสวา ธมฺมา
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๒๕] อาสวสมฺปยุตฺตา ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน
จ อาสวา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๒๖] สฺโชนา ธมฺมา คนฺถา ธมฺมา โอฆา ธมฺมา
โยคา ธมฺมา นีวรณา ธมฺมา ปรามาสา ธมฺมา ปรามาสา
เจว ปรามฏา จ ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๒๗] โน ปรามาสา ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ
ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๒๘] ปรามฏา ธมฺมา ปรามฏา เจว โน จ ปรามาสา
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ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ปรามฏา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ
ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๒๙] อปรามฏา ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
อปรามฏา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๓๐] ปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๓๑] สารมฺมณา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๓๒] อนารมฺมณา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา เอเกน
ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๓๓] จิตฺตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๓๔] โน จิตฺตา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ
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ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๑๓๕] เจตสิกา ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา จิตฺตสสฏา
ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ทฺวหี ิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๓๖] อเจตสิกา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ทฺวีหิ
ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ ตีหิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๑๓๗] จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา จิตฺตวิสสฏา ธมฺมา อสงฺขต
ขนฺธโต เปตฺวา เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๓๘] จิตฺตสมุฏานา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ฉหายตเนหิ ฉหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ฉหายตเนหิ
ทฺวาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๓๙] โน จิตฺตสมุฏานา ธมฺมา โน จิตฺตสหภุโน ธมฺมา
โน จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ทฺวีหิ
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ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ ตีหิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๑๔๐] จิตฺตสหภุโน ธมฺมา จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๔๑] จิตฺตสสฏสมุฏานา ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน
ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน ธมฺมา ตีหิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๔๒] โน จิตฺตสสฏสมุฏานา ธมฺมา โน จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน
ธมฺมา โน จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน
ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ตีหิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๔๓] อชฺฌตฺติกา ธมฺมา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ฉหายตเนหิ ทฺวาทสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ตีหิ ขนฺเธหิ ฉหายตเนหิ
ฉหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๔๔] พาหิรา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ
ฉหายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน
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ขนฺเธน ฉหายตเนหิ ทฺวาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๔๕] อุปาทา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
อฏหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๔๖] โน อุปาทา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ
ขนฺเธหิ ตีหายตเนหิ นวหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ นวหายตเนหิ นวหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๔๗] อุปาทินฺนา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา อสงฺคหิตา ฯ
[๑๔๘] อนุปาทินฺนา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ
ขนฺเธหิ สตฺตหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ ปฺจหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๔๙] อุปาทานา ธมฺมา กิเลสา ธมฺมา กิเลสา เจว
สงฺกิเลสิกา จ ธมฺมา กิเลสา เจว สงฺกิลิฏา จ ธมฺมา กิเลสา
เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๕๐] โน กิเลสา ธมฺมา อสงฺกิลิฏา ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา
ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
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อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ
ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๕๑] สงฺกิเลสิกา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา เจว โน จ กิเลสา
ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา สงฺกิเลสิกา ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ
ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๕๒] อสงฺกิเลสิกา ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา อสงฺกิเลสิกา
ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๕๓] สงฺกิลฏิ า ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา สงฺกลิ ิฏา
เจว โน จ กิเลสา ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ กิเลสา
ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๑๕๔] ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพา
ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา
ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๕๕] น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา น ภาวนาย ปหาตพฺพา
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ธมฺมา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา น ภาวนาย
ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ
ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๕๖] สวิตกฺกา ธมฺมา สวิจารา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๕๗] อวิตกฺกา ธมฺมา อวิจารา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต
เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา อสงฺคหิตา ฯ
[๑๕๘] สปฺปติกา ธมฺมา ปติสหคตา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๕๙] อปฺปติกา ธมฺมา น ปติสหคตา ธมฺมา น สุขสหคตา
ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ
ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๖๐] สุขสหคตา ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวหี ายตเนหิ ตีหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ
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ปนฺนรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๖๑] อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ สตฺตหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๖๒] น อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา
ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ เตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ปฺจหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๖๓] กามาวจรา ธมฺมา ปริยาปนฺนา ธมฺมา สอุตฺตรา
ธมฺมา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๖๔] น กามาวจรา ธมฺมา อปริยาปนฺนา ธมฺมา อนุตฺตรา
ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๖๕] รูปาวจรา ธมฺมา อรูปาวจรา ธมฺมา นิยฺยานิกา
ธมฺมา นิยตา ธมฺมา สรณา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
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[๑๖๖] น รูปาวจรา ธมฺมา น อรูปาวจรา ธมฺมา อนิยฺยานิกา
ธมฺมา อนิยตา ธมฺมา อรณา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ
กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ อรณา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา
ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น
กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
สงฺคหาสงฺคหปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
______________
สงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทฺเทโส
[๑๖๗] จกฺขฺวายตเนน เย ธมฺมา ฯเปฯ โผฏพฺพายตเนน เย
ธมฺมา จกฺขุธาตุยา เย ธมฺมา ฯเปฯ โผฏพฺพธาตุยา เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๑๖๘] จกฺขุวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา โสตวิฺาณธาตุยา
เย ธมฺมา ฆานวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา ชิวฺหาวิฺาณธาตุยา
เย ธมฺมา กายวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา มโนธาตุยา
เย ธมฺมา มโนวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา
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อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา
จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ ทฺวาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๖๙] จกฺขุนฺทฺริเยน เย ธมฺมา โสตินฺทรฺ ิเยน เย ธมฺมา
ฆานินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ชิวฺหินฺทฺรเิ ยน เย ธมฺมา กายินฺทฺรเิ ยน
เย ธมฺมา อิตฺถินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปุริสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๑๗๐] อสฺาภเวน เย ธมฺมา เอกโวการภเวน เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ตีหายตเนหิ นวหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๑๗๑] ปริเทเวน เย ธมฺมา สนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
อฏหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๗๒] อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน
สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต
ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๗๓] สนิทสฺสเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา
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อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา
จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๗๔] สปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุปาทาธมฺเมหิ เย
ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
ทสายตนา สตฺตรส ธาตุโย สตฺตินทฺ ฺริยา อสฺาภโว เอกโวการภโว
ปริเทโว สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ อนิทสฺสน ปุนเรว สปฺปฏิฆ อุปาทาติ ฯ
สงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
___________________
อสงฺคหิเตนสงฺคหิตปทนิทฺเทโส
[๑๗๕] เวทนากฺขนฺเธน เย ธมฺมา สฺากฺขนฺเธน เย ธมฺมา
สงฺขารกฺขนฺเธน เย ธมฺมา สมุทยสจฺเจน เย ธมฺมา มคฺคสจฺเจน
เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ
กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ตีหิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
[๑๗๖] นิโรธสจฺเจน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตน-
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สงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ(
[๑๗๗] ชีวิตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
[๑๗๘] อิตฺถินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปุริสินฺทรฺ เิ ยน เย ธมฺมา
สุขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ทุกฺขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา โสมนสฺสินทฺ ฺริเยน
เย ธมฺมา โทมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อุเปกฺขินฺทฺรเิ ยน
เย ธมฺมา สทฺธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิริยินฺทรฺ ิเยน เย ธมฺมา
สตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมาธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปฺินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อฺินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา อฺาตาวินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อวิชฺชาย เย ธมฺมา
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรน เย ธมฺมา สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน
เย ธมฺมา ผสฺสปจฺจยา เวทนาย เย ธมฺมา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหาย เย ธมฺมา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาเนน เย ธมฺมา
อุปาทานปจฺจยา กมฺมภเวน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
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[๑๗๙] ชาติยา เย ธมฺมา ชราย เย ธมฺมา มรเณน
เย ธมฺมา ฌาเนน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน
สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา อสงฺขต
ขนฺธโต เปตฺวา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
สงฺคหิตา ฯ
[๑๘๐] โสเกน เย ธมฺมา ทุกฺเขน เย ธมฺมา โทมนสฺเสน
เย ธมฺมา อุปายาเสน เย ธมฺมา สติปฏาเนน เย ธมฺมา
สมฺมปฺปธาเนน เย ธมฺมา อปฺปมฺาย เย ธมฺมา ปฺจหิ
อินฺทฺริเยหิ เย ธมฺมา ปฺจหิ พเลหิ เย ธมฺมา สตฺตหิ
โพชฺฌงฺเคหิ เย ธมฺมา อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน เย ธมฺมา
ผสฺเสน เย ธมฺมา เวทนาย เย ธมฺมา สฺาย เย ธมฺมา
เจตนาย เย ธมฺมา อธิโมกฺเขน เย ธมฺมา มนสิกาเรน เย
ธมฺมา เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ตีหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
[๑๘๑] อปฺปจฺจเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อสงฺขเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย
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ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
[๑๘๒] อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ เจว สาสเวหิ จ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ตีหิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
[๑๘๓] สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา โอเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา โยเคหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา นีวรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา ปรามาเสหิ เจว ปรามฏเหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ตีหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
[๑๘๔] เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา จิตฺตสสฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏาเนหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภูหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา เอเกน ขนฺเธน
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
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[๑๘๕] จิตฺตสหภูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตานุปริวตฺตีหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
[๑๘๖] อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
กิเลเสหิ เจว สงฺกิลฏิ เหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว
กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ
ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา เต ธมฺมา อสงฺขต
ขนฺธโต เปตฺวา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
สงฺคหิตา ฯ
อสงฺคหิเตนสงฺคหิตปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
___________________
สงฺคหิเตนสงฺคหิตปทนิทฺเทโส
[๑๘๗] สมุทยสจฺเจน เย ธมฺมา มคฺคสจฺเจน เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตน
สงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ
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ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา เต ธมฺมา เอเกน
ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
[๑๘๘] อิตฺถินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปุริสินฺทรฺ เิ ยน เย ธมฺมา
สุขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ทุกฺขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา โสมนสฺสินทฺ ฺริเยน
เย ธมฺมา โทมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อุเปกฺขินฺทฺริเยน เย
ธมฺมา สทฺธนิ ฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิริยินทฺ ฺริเยน เย ธมฺมา สตินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา สมาธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปฺินฺทฺริเยน เย
ธมฺมา อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อฺินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา อฺาตาวินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อวิชฺชาย เย ธมฺมา
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรน เย ธมฺมา สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน
เย ธมฺมา เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย เย ธมฺมา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาเนน เย ธมฺมา อุปาทานปจฺจยา กมฺมภเวน เย ธมฺมา
โสเกน เย ธมฺมา ปริเทเวน เย ธมฺมา ทุกฺเขน เย ธมฺมา
โทมนสฺเสน เย ธมฺมา อุปายาเสน เย ธมฺมา สติปฏาเนน
เย ธมฺมา สมฺมปฺปธาเนน เย ธมฺมา อปฺปมฺาย เย ธมฺมา
ปฺจหิ อินฺทฺริเยหิ เย ธมฺมา ปฺจหิ พเลหิ เย ธมฺมา สตฺตหิ
โพชฺฌงฺเคหิ เย ธมฺมา อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน เย ธมฺมา
ผสฺเสน เย ธมฺมา เจตนาย เย ธมฺมา อธิโมกฺเขน เย ธมฺมา
มนสิกาเรน เย ธมฺมา เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว
สเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ
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ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สฺโชเนหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา คนฺเถหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา โอเฆหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา โยเคหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา นีวรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว สงฺกิลิฏเหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ
เจว กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
สงฺคหิเตนสงฺคหิตปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
___________________
อสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทฺเทโส
[๑๘๙] รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุ
สงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ
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กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๙๐] เวทนากฺขนฺเธน เย ธมฺมา สฺากฺขนฺเธน เย ธมฺมา
สงฺขารกฺขนฺเธน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน
อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต
ธมฺมา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๙๑] วิฺาณกฺขนฺเธน เย ธมฺมา มนายตเนน เย ธมฺมา
จกฺขุวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา ฯเปฯ มโนธาตุยา เย ธมฺมา
มโนวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา มนินทฺ ฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน
อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ
เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๙๒] จกฺขฺวายตเนน เย ธมฺมา ฯเปฯ โผฏพฺพายตเนน
เย ธมฺมา จกฺขุธาตุยา เย ธมฺมา ฯเปฯ โผฏพฺพธาตุยา เย
ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๙๓] ธมฺมายตเนน เย ธมฺมา ธมฺมธาตุยา เย ธมฺมา
อิตฺถินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปุริสินฺทรฺ เิ ยน เย ธมฺมา ชีวิตินฺทรฺ ิเยน
เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา
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ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๙๔] สมุทยสจฺเจน เย ธมฺมา มคฺคสจฺเจน เย ธมฺมา
นิโรธสจฺเจน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน
อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
เต ธมฺมา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๑๙๕] จกฺขุนฺทฺริเยน เย ธมฺมา ฯเปฯ กายินทฺ ฺริเยน เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๙๖] สุขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ทุกฺขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา
โสมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา โทมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อุเปกฺขินฺ
ทฺริเยน เย ธมฺมา สทฺธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิริยินฺทฺริเยน เย
ธมฺมา สตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมาธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปฺินฺ
ทฺริเยน เย ธมฺมา อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อฺินฺ
ทฺริเยน เย ธมฺมา อฺาตาวินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อวิชชฺ าย เย
ธมฺมา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา เต ธมฺมา ทฺวหี ิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ
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ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๙๗] สงฺขารปจฺจยา วิฺาเณน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน
อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๙๘] วิฺาณปจฺจยา นามรูเปน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน
อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๑๙๙] นามรูปปจฺจยา สฬายตเนน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน
อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา อสงฺคหิตา ฯ
[๒๐๐] สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน เย ธมฺมา ผสฺสปจฺจยา
เวทนาย เย ธมฺมา เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย เย ธมฺมา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาเนน เย ธมฺมา กมฺมภเวน เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา ทฺวหี ิ ขนฺเธหิ
เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๐๑] อรูปภเวน เย ธมฺมา เนวสฺานาสฺาภเวน เย
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ธมฺมา จตุโวการภเวน เย ธมฺมา อิทฺธิปาเทน เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๐๒] อสฺาภเวน เย ธมฺมา เอกโวการภเวน เย ธมฺมา
ชาติยา เย ธมฺมา ชราย เย ธมฺมา มรเณน เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา เอเกน
ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๐๓] ปริเทเวน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน
อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๒๐๔] โสเกน เย ธมฺมา ทุกฺเขน เย ธมฺมา โทมนสฺเสน
เย ธมฺมา อุปายาเสน เย ธมฺมา สติปฏาเนน เย ธมฺมา
สมฺมปฺปธาเนน เย ธมฺมา ฌาเนน เย ธมฺมา อปฺปมฺาย
เย ธมฺมา ปฺจหิ อินฺทฺริเยหิ เย ธมฺมา ปฺจหิ พเลหิ เย
ธมฺมา สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ เย ธมฺมา อริเยน อฏงฺคิเกน
มคฺเคน เย ธมฺมา ผสฺเสน เย ธมฺมา เวทนาย เย ธมฺมา
สฺาย เย ธมฺมา เจตนาย เย ธมฺมา อธิโมกฺเขน เย
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ธมฺมา มนสิกาเรน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน
อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา เต ธมฺมา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๐๕] จิตฺเตน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน
อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๐๖] กุสเลหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อกุสเลหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทุกฺขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อทุกขฺ มสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปาเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปากธมฺมธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนุปาทินฺนานุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สงฺกิลฏิ สงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิเกหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา อวิตกฺกวิจารมตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุเปกฺขาสหคเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
ภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
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เย ธมฺมา อาจยคามีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อปจยคามีหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา เสกฺเขหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อเสกฺเขหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา มหคฺคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อปฺปมาเณหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา ปริตตฺ ารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา มหคฺคตารมฺมเณหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อปฺปมาณารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
หีเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปณีเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา มิจฺฉตฺตนิยเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺมตฺตนิยเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
มคฺคารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา มคฺคเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา มคฺคาธิปตีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อตีตารมฺเมเณหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา อนาคตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อชฺฌตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา พหิทธฺ ารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมเณหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน
อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๒๐๗] สนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนิทสฺสน
สปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตน
สงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ
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อสงฺคหิตา ฯ
[๒๐๘] เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ
จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๐๙] สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สเหตุเกหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
เหตุสมฺปยุตฺเตหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา น เหตูหิ
ธมฺเมหิ สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๒๑๐] อปฺปจฺจเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อสงฺขเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๑๑] สนิทสฺสเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา
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จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๑๒] รปหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๑๓] อรูปหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา โลกุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๑๔] อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ เจว สาสเวหิ
จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๑๕] อนาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ อาสเวหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺเตหิ อนาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
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[๒๑๖] สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา โอเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา โยเคหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา นีวรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา ปรามาเสหิ เจว ปรามฏเหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา ทฺวหี ิ ขนฺเธหิ
เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๑๗] อปรามฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาสสมฺปยุตฺเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺเตหิ อปรามฏเหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๑๘] อนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา โน จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา จิตฺตวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตวิสสฏเหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสมุฏาเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสหภูหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา พาหิเรหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุปาทาธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน
อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
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สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๑๙] จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๒๐] เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา จิตฺตสสฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏาเนหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน
อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เต ธมฺมา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๒๑] อชฺฌตฺติเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
อสงฺคหิตา ฯ
[๒๒๒] อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
กิเลเสหิ เจว สงฺกิลฏิ เหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว
กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
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อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา เต ธมฺมา ทฺวหี ิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๒๒๓] อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สงฺกิลิฏเหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สงฺกิลิฏเหิ
เจว โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ เจว
โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺเตหิ อสงฺกิเลสิเกหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
ภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สปฺปติเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา น กามาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา รูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา อรูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อปริยาปนฺเนหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา นิยฺยานิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา นิยเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนุตตฺ เรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สรเณหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน
อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต
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ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ เต
ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
รูปฺจ ธมฺมายตน ธมฺมธาตุ อิตฺถี ปุม
ชีวิต นามรูป เทฺว ภวา ชาติ ชรา มจฺจุ
รูป อนารมฺมณ โน จิตฺต จิตฺเตน วิปฺปยุตฺต
วิสสฏ สมุฏาน สหภุ อนุปริวตฺติ
พาหิร อุปาทา เทฺว วีสติ เอส นโย สุพุทฺโธ ฯ
อสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
____________________
สมฺปโยควิปฺปโยคปทนิทฺเทโส
[๒๒๔] รูปกฺขนฺโธ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สมฺปยุตฺโตติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺโต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต ฯ
[๒๒๕] เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ ตีหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺโต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺโต ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต ฯ
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[๒๒๖] วิฺาณกฺขนฺโธ ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺโต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺโต ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต ฯd
[๒๒๗] จกฺขฺวายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน สมฺปยุตฺตนฺติ ฯ
นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ
ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต ฯ
[๒๒๘] มนายตน ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺต เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺต ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต ฯ
[๒๒๙] จกฺขุธาตุ ฯเปฯ โผฏพฺพธาตุ สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯh
[๒๓๐] จกฺขุวิฺาณธาตุ ฯเปฯ มโนธาตุ มโนวิฺาณธาตุ
ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๓๑] สมุทยสจฺจ มคฺคสจฺจ ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
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เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺต ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต ฯ
[๒๓๒] นิโรธสจฺจ จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ กายินฺทฺริย อิตฺถนิ ฺทฺริย
ปุริสินฺทฺริย สมฺปยุตฺตนฺติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺต ฯ จตูหิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ  เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต ฯ
[๒๓๓] มนินฺทฺรยิ  ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺต เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺต ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต ฯ
[๒๓๔] สุขินฺทฺริย ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินทฺ ฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย
ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺต เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺต ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ  เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต ฯ
[๒๓๕] อุเปกฺขินฺทฺริย ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน ฉหิ ธาตูหิ
สมฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺต ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ
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วิปฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต ฯ
[๒๓๖] สทฺธินฺทฺรยิ  วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย อฺินฺทฺริย อฺาตาวินฺทฺริย อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๓๗] สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺต
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺต ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต ฯ
[๒๓๘] สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺโต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺโต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺโต ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต ฯ
[๒๓๙] ผสฺสปจฺจยา เวทนา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ
ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ
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วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๔๐] เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน
อุปาทานปจฺจยา กมฺมภโว ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา สมฺปยุตฺโต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺโต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺโต ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต ฯ
[๒๔๑] รูปภโว สมฺปยุตฺโตติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺโต ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต ฯ
[๒๔๒] อรูปภโว เนวสฺานาสฺาภโว จตุโวการภโว
สมฺปยุตฺโตติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺโต ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต ฯ
[๒๔๓] อสฺาภโว เอกโวการภโว ปริเทโว สมฺปยุตฺโตติ ฯ
นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตโฺ ต ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตฺโต ฯ
[๒๔๔] โสโก ทุกขฺ  โทมนสฺส ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตตฺ  เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
สมฺปยุตฺต ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺต ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
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โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ  เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตฺต ฯ
[๒๔๕] อุปายาโส สติปฏาน สมฺมปฺปธาน ตีหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺต เอเกน ขนฺเธน
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺต ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต ฯ
[๒๔๖] อิทฺธิปาโท ทฺวีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺโต เอเกน ขนฺเธน
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺโต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺโต ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตโฺ ต
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต ฯ
[๒๔๗] ฌาน ทฺวหี ิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
สมฺปยุตฺต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
สมฺปยุตฺต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺต ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ
ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต ฯ
[๒๔๘] อปฺปมฺา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
สมฺปยุตฺโต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
สมฺปยุตฺโต ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺโต ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ
ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต ฯ
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[๒๔๙] ผสฺโส เจตนา มนสิกาโร ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺโต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺโต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺโต ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต ฯ
[๒๕๐] เวทนา สฺา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๕๑] จิตฺต ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺต ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต ฯ
[๒๕๒] อธิโมกฺโข ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน ทฺวีหิ ธาตูหิ
สมฺปยุตฺโต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
สมฺปยุตฺโต ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺโต ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
ปนฺนรสหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต ฯ
[๒๕๓] กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ
กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 60

วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๕๔] สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๕๕] อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๕๖] วิปากา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๕๗] วิปากธมฺมธมฺมา สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ธมฺมา
สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๕๘] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา
สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
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น เกหิจิ อายตเนหิ ปฺจหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๕๙] อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ธมฺมา อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิกา
ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ น เกหิจิ
ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๖๐] สวิตกฺกสวิจารา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน สมฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๖๑] อวิตกฺกวิจารมตฺตา ธมฺมา ปติสหคตา ธมฺมา เอเกน
ขนฺเธน สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ
ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๖๒] อวิตกฺกาวิจารา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย
ธาตุยา วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๖๓] สุขสหคตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน สมฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๖๔] อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน สมฺปยุตฺตา
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เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๖๕] ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
อาจยคามิโน ธมฺมา อปจยคามิโน ธมฺมา เสกฺขา ธมฺมา
อเสกฺขา ธมฺมา มหคฺคตา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๖๖] อปฺปมาณา ธมฺมา ปณีตา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ
นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตตฺ า ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๖๗] ปริตฺตารมฺมณา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๖๘] มหคฺคตารมฺมณา ธมฺมา อปฺปมาณารมฺมณา ธมฺมา
หีนา ธมฺมา มิจฺฉตฺตนิยตา ธมฺมา สมฺมตฺตนิยตา ธมฺมา มคฺคารมฺมณา
ธมฺมา มคฺคเหตุกา ธมฺมา มคฺคาธิปติโน ธมฺมา
สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
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ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๖๙] อนุปฺปนฺนา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ปฺจหิศ
ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๗๐] อตีตารมฺมณา ธมฺมา อนาคตารมฺมณา ธมฺมา
สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๗๑] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ธมฺมา อชฺฌตฺตารมฺมณา ธมฺมา
พหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา
สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๗๒] สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา
สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๗๓] เหตู ธมฺมา เหตู เจว สเหตุกา จ ธมฺมา เหตู
เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
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เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตตฺ า ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๗๔] สเหตุกา ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ
นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตตฺ า ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๗๕] สเหตุกา เจว น จ เหตู ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตา
เจว น จ เหตู ธมฺมา น เหตู สเหตุกา ธมฺมา เอเกน
ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๗๖] อปฺปจฺจยา ธมฺมา อสงฺขตา ธมฺมา สนิทสฺสนา
ธมฺมา สปฺปฏิฆา ธมฺมา รูปโน ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ
นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ
ธาตูหิ วิปปฺ ยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๗๗] โลกุตฺตรา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ
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[๒๗๘] อาสวา ธมฺมา อาสวา เจว สาสวา จ ธมฺมา
อาสวา เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๗๙] อนาสวา ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา อนาสวา ธมฺมา
สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๘๐] อาสวสมฺปยุตฺตา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๘๑] อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวา ธมฺมา เอเกน
ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๘๒] สฺโชนา ธมฺมา คนฺถา ธมฺมา โอฆา ธมฺมา
โยคา ธมฺมา นีวรณา ธมฺมา ปรามาสา ธมฺมา ปรามาสา
เจว ปรามฏา จ ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
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ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๘๓] อปรามฏา ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา อปรามฏา
ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ น
เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๘๔] ปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๘๕] สารมฺมณา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๘๖] อนารมฺมณา ธมฺมา จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
จิตฺตวิสสฏา ธมฺมา อุปาทา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๘๗] จิตฺตา ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตตฺ า เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน
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เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๘๘] เจตสิกา ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา จิตฺตสสฏา
ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานา ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน
ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน ธมฺมา เอเกน
ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๘๙] อนุปาทินฺนา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ปฺจหิ
ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๙๐] อุปาทานา ธมฺมา กิเลสา ธมฺมา กิเลสา เจว
สงฺกิเลสิกา จ ธมฺมา กิเลสา เจว สงฺกิลิฏา จ ธมฺมา กิเลสา
เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๙๑] อสงฺกิเลสิกา ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
อสงฺกิเลสิกา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
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[๒๙๒] สงฺกิลิฏา ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๙๓] สงฺกิลิฏา เจว โน จ กิเลสา ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ กิเลสา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๙๔] ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพา
ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา
ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๙๕] สวิตกฺกา ธมฺมา สวิจารา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๙๖] อวิตกฺกา ธมฺมา อวิจารา ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ
นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ
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เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๙๗] สปฺปติกา ธมฺมา ปติสหคตา ธมฺมา เอเกน
ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๙๘] สุขสหคตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน สมฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๒๙๙] อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน สมฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๐๐] น กามาวจรา ธมฺมา อปริยาปนฺนา ธมฺมา อนุตฺตรา
ธมฺมา สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ น เกหิจิ
ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๐๑] รูปาวจรา ธมฺมา อรูปาวจรา ธมฺมา นิยฺยานิกา
ธมฺมา นิยตา ธมฺมา สรณา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ
กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺตา ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า เอเกนายตเนน
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เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
สมฺปโยควิปฺปโยคปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
___________________
สมฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทโส
[๓๐๒] เวทนากฺขนฺเธน เย ธมฺมา สฺากฺขนฺเธน เย ธมฺมา
สงฺขารกฺขนฺเธน เย ธมฺมา วิฺาณกฺขนฺเธน เย ธมฺมา
มนายตเนน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๐๓] จกฺขุวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา ฯเปฯ มโนธาตุยา
เย ธมฺมา มโนวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๐๔] มนินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๐๕] อุเปกฺขินฺทฺรเิ ยน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
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เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ ปฺจหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๐๖] สงฺขารปจฺจยา วิฺาเณน เย ธมฺมา สฬายตนปจฺจยา
ผสฺเสน เย ธมฺมา ผสฺสปจฺจยา เวทนาย เย ธมฺมา
ผสฺเสน เย ธมฺมา เวทนาย เย ธมฺมา สฺาย เย ธมฺมา
เจตนาย เย ธมฺมา จิตฺเตน เย ธมฺมา มนสิกาเรน เย ธมฺมา
สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๐๗] อธิโมกฺเขน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๐๘] อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ ปฺจหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๐๙] สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๑๐] จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ เย
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ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏเหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏาเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตีหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๑๑] สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๑๒] อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ
กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เต ธมฺมา น เกหิจิ
ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ปฺจหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
ขนฺธา จตุโร อายตนฺจเมก
ธาตูสุ สตฺต เทฺวปจ อินฺทฺริยโต
ตโย ปฏิจฺจ ตถริว ผสฺสปฺจมา
อธิมุจฺจนา มนสิ ติเกสุ ตีณิ
สตฺตนฺตรา เทฺว จ มเนน ยุตฺตา
วิตกฺกวิจารณาย อุเปกฺขาย จาติ ฯ
สมฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
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วิปฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปทนิทฺเทโส
[๓๑๓] รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ
ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ
[๓๑๔] เวทนากฺขนฺเธน เย ธมฺมา สฺากฺขนฺเธน เย ธมฺมา
สงฺขารกฺขนฺเธน เย ธมฺมา วิฺาณกฺขนฺเธน เย ธมฺมา ฯเปฯ
สรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตาติ ฯ
นตฺถิ ฯ
วิปฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
_______________
สมฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปทนิทฺเทโส
[๓๑๕] เวทนากฺขนฺเธน เย ธมฺมา สฺากฺขนฺเธน เย ธมฺมา
สงฺขารกฺขนฺเธน เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺ า เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สมฺปยุตฺตา ฯ เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๑๖] วิฺาณกฺขนฺเธน เย ธมฺมา มนายตเนน เย ธมฺมา
จกฺขุวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา ฯเปฯ มโนธาตุยา เย ธมฺมา

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 74

มโนวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๑๗] สมุทยสจฺเจน เย ธมฺมา มคฺคสจฺเจน เย ธมฺมา
สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา เอเกน
ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๑๘] มนินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๑๙] สุขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ทุกฺขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา
โสมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา โทมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา
สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๒๐] อุเปกฺขินฺทฺรเิ ยน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
ฉหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๒๑] สทฺธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิริยินฺทรฺ ิเยน เย ธมฺมา
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สตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมาธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปฺินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อฺินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา อฺาตาวินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อวิชฺชาย เย ธมฺมา
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๒๒] สงฺขารปจฺจยา วิฺาเณน เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺ า
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ
สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๒๓] สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๒๔] ผสฺสปจฺจยา เวทนาย เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๒๕] เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย เย ธมฺมา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาเนน เย ธมฺมา กมฺมภเวน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ
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ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๒๖] โสเกน เย ธมฺมา ทุกฺเขน เย ธมฺมา โทมนสฺเสน
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๒๗] อุปายาเสน เย ธมฺมา สติปฏาเนน เย ธมฺมา
สมฺมปฺปธาเนน เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺ า เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๒๘] อิทฺธิปาเทน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๒๙] ฌาเนน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๓๐] อปฺปมฺาย เย ธมฺมา ปฺจหิ อินฺทฺริเยหิ เย
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ธมฺมา ปฺจหิ พเลหิ เย ธมฺมา สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ เย
ธมฺมา อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๓๑] ผสฺเสน เย ธมฺมา เจตนาย เย ธมฺมา มนสิกาเรน
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๓๒] เวทนาย เย ธมฺมา สฺาย เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๓๓] จิตฺเตน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๓๔] อธิโมกฺเขน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน ทฺวีหิ
ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
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[๓๓๕] สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๓๖] สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อวิตกฺกวิจารมตฺเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๓๗] สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุเปกฺขาสหคเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๓๘] เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ
จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๓๙] สเหตุเกหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
เหตุสมฺปยุตฺเตหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา น เหตูหิ
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สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๔๐] อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ เจว สาสเวหิ
จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๔๑] อาสวสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๔๒] สฺโชเนหิ คนฺเถหิ โอเฆหิ โยเคหิ นีวรเณหิ ปรามาเสหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาเสหิ เจว ปรามฏเหิ จ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๔๓] ปรามาสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๔๔] จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
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เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๔๕] เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา จิตฺตสสฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏาเนหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๔๖] อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
กิเลเสหิ เจว สงฺกิลฏิ เหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว
กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๔๗] สงฺกิลฏิ เหิ เจว โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สวิตกฺเกหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สปฺปติเกหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
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เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๓๔๘] สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ฯ เต
ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
สมฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
______________
วิปฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทโส
[๓๔๙] รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ
ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๕๐] เวทนากฺขนฺเธน เย ธมฺมา สฺากฺขนฺเธน เย ธมฺมา
สงฺขารกฺขนฺเธน เย ธมฺมา วิฺาณกฺขนฺเธน เย ธมฺมา มนายตเนน
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
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[๓๕๑] จกฺขฺวายตเนน เย ธมฺมา ฯเปฯ โผฏพฺพายตเนน เย
ธมฺมา จกฺขุธาตุยา เย ธมฺมา ฯเปฯ โผฏพฺพธาตุยา เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๕๒] จกฺขุวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา ฯเปฯ มโนธาตุยา เย
ธมฺมา มโนวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา สมุทยสจฺเจน เย ธมฺมา
มคฺคสจฺเจน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๕๓] นิโรธสจฺเจน เย ธมฺมา จกฺขุนฺทฺริเยน เย ธมฺมา ฯเปฯ
กายินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อิตฺถินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปุริสินฺทรฺ ิเยน
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๕๔] มนินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ
ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๕๕] สุขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ทุกฺขินฺทฺรเิ ยน เย ธมฺมา
โสมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา โทมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
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เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๕๖] อุเปกฺขินฺทฺรเิ ยน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๕๗] สทฺธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิริยินฺทรฺ ิเยน เย ธมฺมา
สตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมาธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปฺินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อฺินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา อฺาตาวินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อวิชฺชาย เย ธมฺมา
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ
ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๕๘] สงฺขารปจฺจยา วิฺาเณน เย ธมฺมา สฬายตนปจฺจยา
ผสฺเสน เย ธมฺมา ผสฺสปจฺจยา เวทนาย เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๕๙] เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย เย ธมฺมา ตณฺหาปจฺจยา
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อุปาทาเนน เย ธมฺมา กมฺมภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๖๐] รูปภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๖๑] อสฺาภเวน เย ธมฺมา เอกโวการภเวน เย ธมฺมา
ปริเทเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๖๒] อรูปภเวน เย ธมฺมา เนวสฺานาสฺาภเวน เย
ธมฺมา จตุโวการภเวน เย ธมฺมา โสเกน เย ธมฺมา ทุกฺเขน
เย ธมฺมา โทมนสฺเสน เย ธมฺมา อุปายาเสน เย ธมฺมา
สติปฏาเนน เย ธมฺมา สมฺมปฺปธาเนน เย ธมฺมา อิทฺธิปาเทน
เย ธมฺมา ฌาเนน เย ธมฺมา อปฺปมฺาย เย ธมฺมา ปฺจหิ
อินฺทฺริเยหิ เย ธมฺมา ปฺจหิ พเลหิ เย ธมฺมา สตฺตหิ
โพชฺฌงฺเคหิ เย ธมฺมา อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 85

เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๖๓] ผสฺเสน เย ธมฺมา เวทนาย เย ธมฺมา สฺาย
เย ธมฺมา เจตนาย เย ธมฺมา จิตฺเตน เย ธมฺมา มนสิกาเรน
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๖๔] อธิโมกฺเขน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
ปนฺนรสหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๖๕] กุสเลหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อกุสเลหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๖๖] สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
ปนฺนรสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๖๗] อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
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วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๖๘] วิปาเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๖๙] วิปากธมฺมธมฺเมหิ เย ธมฺมา สงฺกลิ ิฏสงฺกิเลสิเกหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๗๐] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนุปาทินฺนุปาทานิเยหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ
ปฺจหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๗๑] อนุปาทินฺนานุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๗๒] สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ
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ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๗๓] อวิตกฺกวิจารมตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปติสหคเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๗๔] อวิตกฺกาวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๗๕] สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๗๖] อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๗๗] ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ภาวนาย
ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ
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ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
อาจยคามีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อปจยคามีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
เสกฺเขหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อเสกฺเขหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
มหคฺคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๗๘] อปฺปมาเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปณีเตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๗๙] ปริตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๘๐] มหคฺคตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อปฺปมาณารมฺมเณหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา หีเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา มิจฺฉตฺตนิยเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺมตฺตนิยเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมาด
มคฺคารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา มคฺคเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
มคฺคาธิปตีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
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[๓๘๑] อนุปฺปนฺเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ ปฺจหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๘๒] อตีตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนาคตารมฺมเณหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๘๓] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อชฺฌตฺตารมฺมเณหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา พหิทฺธารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๘๔] สนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๘๕] เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ
จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สเหตุเกหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ
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เย ธมฺมา เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
เหตุสมฺปยุตฺเตหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา น เหตูหิ
สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๘๖] อปฺปจฺจเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อสงฺขเตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สนิทสฺสเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา รูปหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๘๗] โลกุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๘๘] อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา อาสเวหิ เจว สาสเวหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ
เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺเตหิ
เจว โน จ อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ
ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๘๙] อนาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺเตหิ
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อนาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๙๐] สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา โอเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา โยเคหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา นีวรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา ปรามาสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาเสหิ เจว
ปรามฏเหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๙๑] อปรามฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺเตหิ
อปรามฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๙๒] สารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา จิตฺตสสฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏาเนหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
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ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๙๓] อนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตวิปฺปยุตฺเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุปาทาธมฺเมหิ
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๙๔] อนุปาทินฺเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น
น เกหิจิ อายตเนหิ ปฺจหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๙๕] อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สงฺกลิ ิฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
กิเลเสหิ เจว สงฺกิลิฏเหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สงฺกิลิฏเหิ เจว
โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ กิเลเสหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๙๖] อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺเตหิ
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อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๙๗] ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ภาวนาย
ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๙๘] สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๓๙๙] อวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๐๐] สปฺปติเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
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[๔๐๑] สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๐๒] อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๐๓] น กามาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อปริยาปนฺเนหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนุตตฺ เรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา น เกหิจิ
ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๐๔] รูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อรูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา นิยฺยานิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา นิยเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
วิปฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
____________________
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สงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทโส
[๔๐๕] สมุทยสจฺเจน เย ธมฺมา มคฺคสจฺเจน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน
สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ฯ
เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๐๖] อิตฺถินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปุริสินฺทรฺ เิ ยน เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๐๗] สุขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ทุกฺขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา
โสมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา โทมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน
สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
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เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๐๘] อุเปกฺขินฺทฺรเิ ยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา ตีหิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน ทฺวีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๐๙] สทฺธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิริยินฺทรฺ ิเยน เย ธมฺมา
สตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมาธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปฺินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อฺินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา อฺาตาวินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อวิชฺชาย เย ธมฺมา
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรน เย ธมฺมา สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน
เย ธมฺมา เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย เย ธมฺมา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาเนน เย ธมฺมา กมฺมภเวน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา ตีหิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
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[๔๑๐] ปริเทเวน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ
ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๑๑] โสเกน เย ธมฺมา ทุกฺเขน เย ธมฺมา โทมนสฺเสน เย
ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๑๒] อุปายาเสน เย ธมฺมา สติปฏาเนน เย ธมฺมา
สมฺมปฺปธาเนน เย ธมฺมา อปฺปมฺาย เย ธมฺมา ปฺจหิ
อินฺทฺริเยหิ เย ธมฺมา ปฺจหิ พเลหิ เย ธมฺมา สตฺตหิ
โพชฺฌงฺเคหิ เย ธมฺมา อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน เย ธมฺมา
ผสฺเสน เย ธมฺมา เจตนาย เย ธมฺมา อธิโมกฺเขน เย ธมฺมา
มนสิกาเรน เย ธมฺมา เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว
สเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ เจว
สาสเวหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 98

จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา คนฺเถหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา โอเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา โยเคหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา นีวรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
กิเลเสหิ เจว สงฺกิลฏิ เหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว
กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ
ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ฯ เต ธมฺมา
ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกน
ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
สงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
______________
สมฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทโส
[๔๑๓] เวทนากฺขนฺเธน เย ธมฺมา สฺากฺขนฺเธน เย ธมฺมา
สงฺขารกฺขนฺเธน เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺ า เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ
กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ
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ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๑๔] วิฺาณกฺขนฺเธน เย ธมฺมา มนายตเนน เย ธมฺมา
จกฺขุวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา ฯเปฯ มโนธาตุยา เย ธมฺมา
มโนวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๑๕] สมุทยสจฺเจน เย ธมฺมา มคฺคสจฺเจน เย ธมฺมา
สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๑๖] มนินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๑๗] สุขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ทุกฺขนฺทฺริเยน เย ธมฺมา
โสมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา โทมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวหี ิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๑๘] อุเปกฺขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ
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ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ สตฺตหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๑๙] สทฺธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิริยินฺทรฺ ิเยน เย ธมฺมา
สตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมาธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปฺินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อฺินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา อฺาตาวินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อวิชฺชาย
เย ธมฺมา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๒๐] สงฺขารปจฺจยา วิฺาเณน เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺ า
เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ทฺวหี ิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๒๑] สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๒๒] ผสฺสปจฺจยา เวทนาย เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๒๓] เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย เย ธมฺมา ตณฺหาปจฺจยา
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อุปาทาเนน เย ธมฺมา กมฺมภเวน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๒๔] โสเกน เย ธมฺมา ทุกฺเขน เย ธมฺมา โทมนสฺเสน
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๒๕] อุปายาเสน เย ธมฺมา สติปฏาเนน เย ธมฺมา
สมฺมปฺปธาเนน เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺ า เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๒๖] อิทฺธิปาเทน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๒๗] ฌาเนน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๒๘] อปฺปมฺาย เย ธมฺมา ปฺจหิ อินฺทรฺ ิเยหิ เย
ธมฺมา ปฺจหิ พเลหิ เย ธมฺมา สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ เย
ธมฺมา อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 102

เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๔๒๙] ผสฺเสน เย ธมฺมา เจตนาย เย ธมฺมา มนสิกาเรน
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๓๐] เวทนาย เย ธมฺมา สฺาย เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๓๑] จิตฺเตน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๓๒] อธิโมกฺเขน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๓๓] สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา อวิตกฺกวิจารมตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปติสหคเตหิ
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ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุเปกฺขาสหคเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน
ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๓๔] เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๓๕] สเหตุเกหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
เหตุสมฺปยุตฺเตหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา น เหตูหิ
สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน
ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๓๖] อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ เจว สาสเวหิ จ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๓๗] อาสวสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย
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ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๓๘] สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา โอเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา โยเคหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา นีวรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา ปรามาเสหิ เจว ปรามฏเหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหตา ฯ
[๔๓๙] ปรามาสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๔๔๐] จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา ตีหิ
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๔๑] เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา จิตฺตสสฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏาเนหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภูหิ ธมฺเมหิ
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เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๔๒] อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ
เจว สงฺกิลิฏเหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๔๓] สงฺกิลฏิ เหิ เจว โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สวิตกฺเกหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สปฺปติเกหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สุขสหคเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
สมฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
_______________
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อสงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทโส
[๔๔๔] รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ
ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ฯ เต ธมฺมา
ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ
ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๔๕] ธมฺมายตเนน เย ธมฺมา ธมฺมธาตุยา เย ธมฺมา
อิตฺถินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปุริสินฺทรฺ เิ ยน เย ธมฺมา ชีวิตินฺทรฺ ิเยน
เย ธมฺมา วิฺาณปจฺจยา นามรูเปน เย ธมฺมา อสฺาภเวน
เย ธมฺมา เอกโวการภเวน เย ธมฺมา ชาติยา เย ธมฺมา
ชราย เย ธมฺมา มรเณน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา
ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
สมฺปยุตฺตา ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ
ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๔๖] อรูปภเวน เย ธมฺมา เนวสฺานาสฺาภเวน เย
ธมฺมา จตุโวการภเวน เย ธมฺมา อิทฺธิปาเทน เย ธมฺมา
ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
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อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย
ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๔๗] กุสเลหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อกุสเลหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทุกฺขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อทุกขฺ มสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปาเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปากธมฺมธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนุปาทินฺนานุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สงฺกิลฏิ สงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิเกหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
อวิตกฺกวิจารมตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุเปกฺขาสหคเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
ภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
อาจยคามีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อปจยคามีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
เสกฺเขหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อเสกฺเขหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
มหคฺคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อปฺปมาเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
ปริตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา มหคฺคตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 108

เย ธมฺมา อปฺปมาณารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา หีเนหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปณีเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา มิจฺฉตฺตนิยเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺมตฺตนิยเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา มคฺคารมฺมเณหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา มคฺคเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
มคฺคาธิปตีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อตีตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
อนาคตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา อชฺฌตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา พหิทฺธารมฺมเณหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สเหตุเกหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺเตหิ
เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา น เหตูหิ สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ
กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ วิปปฺ ยุตฺตา ฯ จตูหิh
ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๔๘] รูปหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา ตีหิ
ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ
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วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๔๙] อรูปหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา โลกุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา อนาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
อาสววิปฺปยุตฺเตหิ อนาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อสฺโชนิเยหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อคนฺถนิเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อโนฆนิเยหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อโยคนิเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนีวรณิเยหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อปรามฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาสสมฺปยุตฺเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺเตหิ อปรามฏเหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน
อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต
ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๕๐] อนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา โน จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา จิตฺตวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตวิสสฏเหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา จิตฺตสมุฏาเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสหภูหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา จิตฺตานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา พาหิเรหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา อุปาทาหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา
อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา
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กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ฯ เต ธมฺมา ตีหิ
ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
[๔๕๑] อนุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺเตหิ อนุปาทานิเยหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
อสงฺกิลิฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สงฺกลิ ิฏเหิ เจว โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
กิเลสวิปฺปยุตฺเตหิ อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทสฺสเนน
ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ภาวนาย
ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สปฺปติเกหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา นกามาวจเรหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา รูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อรูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา อปริยาปนฺเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา นิยฺยานิเกหิ ธมฺเมหิ เย
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ธมฺมา นิยเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน
อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ
กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตาติ ฯ นตฺถิ ฯ กตีหิ
วิปฺปยุตฺตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
อสงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
___________________
วิปฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทโส
[๔๕๒] รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ
ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๕๓] เวทนากฺขนฺเธน เย ธมฺมา สฺากฺขนฺเธน เย ธมฺมา
สงฺขารกฺขนฺเธน เย ธมฺมา วิฺาณกฺขนฺเธน เย ธมฺมา
มนายตเนน เย ธมฺมา มนินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
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[๔๕๔] จกฺขฺวายตเนน เย ธมฺมา ฯเปฯ โผฏพฺพายตเนน
เย ธมฺมา จกฺขุธาตุยา เย ธมฺมา ฯเปฯ โผฏพฺพธาตุยา เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๕๕] จกฺขุวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา โสตวิฺาณธาตุยา
เย ธมฺมา ฆานวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา ชิวฺหาวิฺาณธาตุยา
เย ธมฺมา กายวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา มโนธาตุยา
เย ธมฺมา มโนวิฺาณธาตุยา เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา อสงฺคหิตา ฯ
[๔๕๖] ทุกฺขสจฺเจน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๕๗] สมุทยสจฺเจน เย ธมฺมา มคฺคสจฺเจน เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ
ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น
เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๕๘] นิโรธสจฺเจน เย ธมฺมา จกฺขุนฺทฺริเยน เย ธมฺมา
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โสตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ฆานินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ชิวฺหินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา กายินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อิตฺถินฺทฺริเยน เย ธมฺมา
ปุริสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๕๙] มนินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต
ขนฺธโต เปตฺวา เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน
สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๖๐] สุขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ทุกฺขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา
โสมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา โทมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ
ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๖๑] อุเปกฺขินฺทฺรเิ ยน เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺ า เต ธมฺมา
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ เตรสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ ปฺจหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๖๒] สทฺธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิริยินฺทรฺ ิเยน เย ธมฺมา
สตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมาธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ปฺินฺทฺริเยน
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เย ธมฺมา อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อฺินฺทฺริเยน
เย ธมฺมา อฺาตาวินฺทฺริเยน เย ธมฺมา อวิชฺชาย เย ธมฺมา
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๖๓] สงฺขารปจฺจยา วิฺาเณน เย ธมฺมา สฬายตนปจฺจยา
ผสฺเสน เย ธมฺมา ผสฺสปจฺจยา เวทนาย เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๖๔] เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย เย ธมฺมา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาเนน เย ธมฺมา กมฺมภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ
ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๖๕] อุปปตฺติภเวน เย ธมฺมา สฺาภเวน เย ธมฺมา
ปฺจโวการภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ
ทฺวีหายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน
ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
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[๔๖๖] กามภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ปฺจหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ เตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๖๗] รูปภเวน เย ธมฺมา อสฺาภเวน เย ธมฺมา
เอกโวการภเวน เย ธมฺมา ปริเทเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๖๘] อรูปภเวน เย ธมฺมา เนวสฺานาสฺาภเวน เย
ธมฺมา จตุโวการภเวน เย ธมฺมา โสเกน เย ธมฺมา ทุกฺเขน
เย ธมฺมา โทมนสฺเสน เย ธมฺมา อุปายาเสน เย ธมฺมา
สติปฏาเนน เย ธมฺมา สมฺมปฺปธาเนน เย ธมฺมา อิทฺธิปาเทน
เย ธมฺมา ฌาเนน เย ธมฺมา อปฺปมฺาย เย ธมฺมา
ปฺจหิ อินฺทฺริเยหิ เย ธมฺมา ปฺจหิ พเลหิ เย ธมฺมา สตฺตหิ
โพชฺฌงฺเคหิ เย ธมฺมา อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ
ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๖๙] ผสฺเสน เย ธมฺมา เวทนาย เย ธมฺมา สฺาย
เย ธมฺมา เจตนาย เย ธมฺมา จิตฺเตน เย ธมฺมา มนสิกาเรน
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา
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เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๔๗๐] อธิโมกฺเขน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต
ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา อสงฺคหิตา ฯ
[๔๗๑] กุสเลหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อกุสเลหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทุกฺขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ
ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๗๒] อพฺยากเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๗๓] อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปาเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต
ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ เตรสหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
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อายตเนหิ ปฺจหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๗๔] วิปากธมฺมธมฺเมหิ เย ธมฺมา สงฺกลิ ิฏสงฺกิเลสิเกหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต
เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๗๕] เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนุปาทินฺนุปาทานิเยหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนุปาทินฺนานุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิย
อสงฺคหิตา ฯ
[๔๗๖] อุปาทินฺนุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๔๗๗] อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
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[๔๗๘] สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺ า
เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา อสงฺคหิตา ฯ
[๔๗๙] อวิตกฺกวิจารมตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปติสหคเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๘๐] อวิตกฺกาวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวหี ายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๔๘๑] อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
เตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ ปฺจหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๘๒] ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ภาวนาย
ปหาตพฺสเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
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อาจยคามีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อปจยคามีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
เสกฺเขหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อเสกฺเขหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
มหคฺคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต
ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๘๓] เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เนวาจยคามีหิ
นาปจยคามีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เนวเสกฺขานาเสกฺเขหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปริตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ฯ
[๔๘๔] อปฺปมาเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปณีเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน
ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๘๕] ปริตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
ทฺวาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
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น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๘๖] มหคฺคตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อปฺปมาณารมฺมเณหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา หีเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา มิจฺฉตฺตนิยเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺมตฺตนิยเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
มคฺคารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา มคฺคเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา มคฺคาธิปตีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺ า เต ธมฺมา
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๘๗] มชฺฌิเมหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนิยเตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๘๘] อุปฺปนฺเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนุปฺปนฺเนหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา อุปฺปาทีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อตีเตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา อนาคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺเนหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา อชฺฌตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา พหิทฺธาธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ
อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 121

ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๘๙] อตีตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนาคตารมฺมเณหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อชฺฌตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
พหิทฺธารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต
ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๙๐] ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมเณหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต
ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ ทฺวาทสหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ
ฉหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๙๑] เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ
จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สเหตุเกหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
เหตุสมฺปยุตฺเตหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา น เหตูหิ
สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต
เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
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อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๙๒] อเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา เหตุวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา นเหตูอเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๙๓] อปฺปจฺจเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อสงฺขเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สนิทสฺสเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา รูปหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา โลกุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๙๔] โลกิเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๙๕] อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา อาสเวหิ เจว สาสเวหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสเวหิ
เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺเตหิ
เจว โน จ อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
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อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๙๖] สาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สาสเวหิ เจว โน จ อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
อาสววิปฺปยุตฺเตหิ เจว สาสเวหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๙๗] อนาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺเตหิ
อนาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๙๘] สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา คนฺเถหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา โอเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา โยเคหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
นีวรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
ปรามาสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาเสหิ เจว ปรามฏเหิ
จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต
เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๔๙๙] ปรามฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามฏเหิ เจว โน จ ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ
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เย ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺเตหิ ปรามฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๐๐] อปรามฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺเตหิ
อปรามฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๐๑] สารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา จิตฺตสสฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏาเนหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺ า เต
ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ
เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ จตูหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๐๒] อนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตวิปฺปยุตฺเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา จิตฺตวิสสฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุปาเทหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนุปาทินฺเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
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อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๐๓] อุปาทินฺเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา
จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปนฺนรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๐๔] อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สงฺกลิ ิฏเหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
กิเลเสหิ เจว สงฺกิลิฏเหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สงฺกิลิฏเหิ เจว
โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลเสหิ เจว กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ กิเลเสหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต
เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๐๕] สงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อสงฺกิลิฏเหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สงฺกิเลสิเกหิ
เจว โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺเตหิ
สงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
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[๕๐๖] อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺเตหิ
อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๐๗] ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ภาวนาย
ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
อฏารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๐๘] น ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา น ภาวนาย
ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ
โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๐๙] สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ
ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย
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ธาตุยา อสงฺคหิตา ฯ
[๕๑๐] สปฺปติเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺ า เต ธมฺมา
อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๑๑] อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ
เตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ
น เกหิจิ อายตเนหิ ปฺจหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๑๒] กามาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปริยาปนฺเนหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สอุตตฺ เรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา จตูหิ
ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๑๓] น กามาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อปริยาปนฺเนหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต
ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๑๔] รูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อรูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา นิยฺยานิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา นิยเตหิ ธมฺเมหิ เย
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ธมฺมา สรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา อสงฺขต
ขนฺธโต เปตฺวา ปฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏารสหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ฯ กตีหิ อสงฺคหิตา ฯ น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ
อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
[๕๑๕] น รูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา น อรูปาวจเรหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนิยยฺ านิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อนิยเตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อสรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ เต
ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ กตีหิ
อสงฺคหิตา ฯ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
ธมฺมายตน ธมฺมธาตุ อถ ชีวิต นามรูป
สฬายตนชาติโย ชรา มตฺจ เทฺว จ ติเก น ลพฺภเร
ปมนฺตเร สตฺต โคจฺฉเก ทส
อปรนฺเต จุทฺทส ฉ จ มตฺถเก
อิจฺเจเต สตฺตจตฺตาลีสธมฺมา
สมุจฺเฉเทน จ ลพฺภนฺติ โมฆปุจฺฉเกน จาติ ฯ
วิปฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
ธาตุกถาปกรณ สมตฺต ฯ
______________
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อภิธมฺมปฏเก ปุคฺคลปฺตฺติ
_________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
อุทฺเทสวาโร
[๑] ฉ ปฺตฺติโย ขนฺธปฺตฺติ อายตนปฺตฺติ ธาตุปฺตฺติ
สจฺจปฺตฺติ อินฺทฺริยปฺตฺติ ปุคฺคลปฺตฺตีติ ฯ
ขนฺธปฺตฺติ
[๒] กิตฺตาวตา ขนฺธาน ขนฺธปฺตฺติ ยาวตา ปฺจกฺขนฺธา
รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
วิฺาณกฺขนฺโธ เอตฺตาวตา ขนฺธาน ขนฺธปฺตฺติ ฯ
อายตนปฺตฺติ
[๓] กิตตฺ าวตา อายตนาน อายตนปฺตฺติ ยาวตา ทฺวาทสายตนานิ
จกฺขฺวายตน รูปายตน โสตายตน สทฺทายตน ฆานายตน
คนฺธายตน ชิวฺหายตน รสายตน กายายตน โผฏพฺพายตน มนายตน
ธมฺมายตน เอตฺตาวตา อายตนาน อายตนปฺตฺติ ฯ
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ธาตุปฺตฺติ
[๔] กิตฺตาวตา ธาตูน ธาตุปฺตฺติ ยาวตา อฏารส
ธาตุโย จกฺขุธาตุ รูปธาตุ จกฺขุวิฺาณธาตุ โสตธาตุ สทฺทธาตุ
โสตวิฺาณธาตุ ฆานธาตุ คนฺธธาตุ ฆานวิฺาณธาตุ ชิวฺหาธาตุ
รสธาตุ ชิวฺหาวิฺาณธาตุ กายธาตุ โผฏพฺพธาตุ กายวิฺาณธาตุ
มโนธาตุ ธมฺมธาตุ มโนวิฺาณธาตุ เอตฺตาวตา ธาตูน
ธาตุปฺตฺติ ฯ
สจฺจปฺตฺติ
[๕] กิตฺตาวตา สจฺจาน สจฺจปฺตฺติ ยาวตา จตฺตาริ
สจฺจานิ ทุกขฺ สจฺจ สมุทยสจฺจ นิโรธสจฺจ มคฺคสจฺจ เอตฺตาวตา
สจฺจาน สจฺจปฺตฺติ ฯ
อินฺทฺริยปฺตฺติ
[๖] กิตฺตาวตา อินฺทฺริยาน อินฺทฺริยปฺตฺติ ยาวตา
พาวีสตินฺทฺริยานิ จกฺขุนฺทฺริย โสตินทฺ ฺริย ฆานินฺทฺริย ชิวฺหินทฺ ฺริย
กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย
สุขินฺทฺริย ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินทฺ ฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย
สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย อฺินฺทฺริย อฺาตาวินฺทฺริย เอตฺตาวตา
อินฺทฺริยาน อินฺทฺริยปฺตฺติ ฯ
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ปุคฺคลปฺตฺติ
_________
กิตฺตาวตา ปุคฺคลาน ปุคฺคลปฺตฺติ
เอกกมาติกา
[๗] สมยวิมุตฺโต อสมยวิมุตฺโต กุปฺปธมฺโม อกุปฺปธมฺโม
ปริหานธมฺโม อปริหานธมฺโม เจตนาภพฺโพ อนุรกฺขนาภพฺโพ ปุถุชชฺ โน
โคตฺรภู ภยูปรโต อภยูปรโต ภพฺพาคมโน อภพฺพาคมโน นิยโต
อนิยโต ปฏิปนฺนโก ผเลฏิโต สมสีสี ิตกปฺป อริโย อนริโย
เสโข อเสโข เนวเสโขนาเสโข เตวิชฺโช ฉฬภิฺโ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ อุภโตภาควิมุตฺโต ปฺาวิมุตฺโต กายสกฺขี
ทิฏิปฺปตฺโต สทฺธาวิมุตฺโต ธมฺมานุสารี สทฺธานุสารี สตฺตกฺขตฺตตปรโม
โกลโกโล เอกพีชี สกทาคามี อนาคามี อนฺตราปรินิพฺพายี
อุปหจฺจปรินิพฺพายี อสงฺขารปรินิพฺพายี สสงฺขารปรินิพฺพายี อุทฺธโสโต
อกนิฏคามี โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน
สกทาคามี สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน อนาคามี อนาคามิผล*สจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน อรหา อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน ฯ
เอกกมาติกา นิฏิตา ฯ
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ทุกมาติกา
[๘] เทฺว ปุคฺคลา ฯ โกธโน จ อุปนาหี จ ฯ มกฺขี จ
ปลาสี จ ฯ อิสฺสุกี จ มจฺฉรี จ ฯ สโ จ มายาวี จ ฯ อหิริโก จ
อโนตฺตปฺป จ ฯ ทุพฺพโจ จ ปาปมิตฺโต จ ฯ อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวาโร
จ โภชเน อมตฺตฺู จ ฯ มุฏสฺสติ จ อสมฺปชาโน จ ฯ
สีลวิปนฺโน จ ทิฏิวิปนฺโน จ ฯ อชฺฌตฺตสฺโชโน จ พหิทธฺ าสฺโชโน
จ ฯ อกฺโกธโน จ อนุปนาหี จ ฯ อมกฺขี จ อปลาสี จ ฯ
อนิสฺสุกี จ อมจฺฉรี จ ฯ อสโ จ อมายาวี จ ฯ หิริมา จ
โอตฺตปฺป จ ฯ สุวโจ จ กลฺยาณมิตฺโต จ ฯ อินฺทฺรเิ ยสุ คุตฺตทฺวาโร จ
โภชเน มตฺตฺู จ ฯ อุปฏิตสฺสติ จ สมฺปชาโน จ ฯ สีลสมฺปนฺโน จ
ทิฏิสมฺปนฺโน จ ฯ เทฺว ปุคฺคลา ทุลลฺ ภา โลกสฺมึ ฯ เทฺว ปุคฺคลา
ทุตฺตปฺปยา ฯ เทฺว ปุคฺคลา สุตปฺปยา ฯ ทฺวินฺน ปุคฺคลาน อาสวา
วฑฺฒนฺติ ฯ ทฺวินฺน ปุคฺคลาน อาสวา น วฑฺฒนฺติ ฯ หีนาธิมุตฺโต จ
ปณีตาธิมุตฺโต จ ฯ ติตฺโต จ ตปฺเปตา จ ฯ
ทุกมาติกา นิฏิตา ฯ
ติกมาติกา
[๙] ตโย ปุคฺคลา ฯ นิราโส อาสโส วิคตาโส ฯ ตโย
คิลานูปมา ปุคฺคลา ฯ กายสกฺขี ทิฏิปฺปตฺโต สทฺธาวิมุตฺโต ฯ
คูถภาณี ปุปฺผภาณี มธุภาณี ฯ อรุกูปมจิตฺโต ปุคฺคโล วิชชฺ ูปมจิตฺโต
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ปุคฺคโล วชิรูปมจิตฺโต ปุคฺคโล ฯ อนฺโธ เอกจกฺขุ ทฺวิจกฺขุ ฯ
อวกุชฺชปฺโ ปุคฺคโล อุจฺจงฺคปฺโ ปุคฺคโล ปุถปุ ฺโ
ปุคฺคโล ฯ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล กาเมสุ จ ภเวสุ จ อวีตราโค
อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล กาเมสุ วีตราโค ภเวสุ อวีตราโค อตฺเถกจฺโจ
ปุคฺคโล กาเมสุ จ ภเวสุ จ วีตราโค ฯ ปาสาณเลขูปโม ปุคฺคโล
ปวีเลขูปโม ปุคฺคโล อุทกเลขูปโม ปุคฺคโล ฯ ตโย โปตฺถกูปมา
ปุคฺคลา ฯ ตโย กาสิกวตฺถูปมา ปุคฺคลา ฯ สุปฺปเมยฺโย ทุปฺปเมยฺโย
อปฺปเมยฺโย ฯ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น
ปยิรุปาสิตพฺโพ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ
ปยิรุปาสิตพฺโพ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล สกฺกตฺวา ครุกตฺวา เสวิตพฺโพ
ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล ชิคุจฺฉิตพฺโพ น
เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรปุ าสิตพฺโพ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล
อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ
อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ
อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล สีเลสุ ปริปูรกี ารี สมาธิสฺมึ มตฺตโสการี
ปฺาย มตฺตโสการี อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล สีเลสุ จ ปริปรู ีการี
สมาธิสฺมึ จ ปริปรู ีการี ปฺาย มตฺตโสการี อตฺเถกจฺโจ
ปุคฺคโล สีเลสุ จ ปริปรู ีการี สมาธิสฺมึ จ ปริปรู ีการี ปฺาย จ
ปริปูรีการี ฯ ตโย สตฺถาโร อปเรป ตโย สตฺถาโร ฯ
ติกมาติกา นิฏิตา ฯ
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จตุกฺกมาติกา
[๑๐] จตฺตาโร ปุคฺคลา ฯ อสปฺปุริโส อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร
สปฺปุริโส สปฺปุริเสน สปฺปุริสตโร ฯ ปาโป ปาเปน ปาปตโร
กลฺยาโณ กลฺยาเณน กลฺยาณตโร ฯ ปาปธมฺโม ปาปธมฺเมน
ปาปธมฺมตโร กลฺยาณธมฺโม กลฺยาณธมฺเมน กลฺยาณธมฺมตโร ฯ
สาวชฺโช วชฺชพหุโล อปฺปสาวชฺโช อนวชฺโช ฯ อุคฺฆฏิตฺู
วิปฺจิตฺู เนยฺโย ปทปรโม ฯ ยุตฺตปฏิภาโณ โน มุตฺตปฏิภาโณ
มุตฺตปฏิภาโณ โน ยุตตฺ ปฏิภาโณ ยุตฺตปฏิภาโณ จ มุตฺตปฏิภาโณ
จ เนว ยุตตฺ ปฏิภาโณ โน มุตฺตปฏิภาโณ ฯ จตฺตาโร ธมฺมกถิกา
ปุคฺคลา ฯ จตฺตาโร วลาหกูปมา ปุคฺคลา ฯ จตฺตาโร มูสิกูปมา
ปุคฺคลา ฯ จตฺตาโร อมฺพูปมา ปุคฺคลา ฯ จตฺตาโร กุมฺภูปมา
ปุคฺคลา ฯ จตฺตาโร อุทกรหทูปมา ปุคฺคลา ฯ จตฺตาโร พลิพทฺธูปมา
ปุคฺคลา ฯ จตฺตาโร อาสิวิสูปมา ปุคฺคลา ฯ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล
อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ
อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส
อวณฺณ ภาสิตา โหติ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
อปฺปสาทนีเย าเน ปสาท อุปทสิตา โหติ อตฺเถกจฺโจ
ปุคฺคโล อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา ปสาทนีเย าเน อปฺปสาท
อุปทสิตา โหติ ฯ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา
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อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ อตฺเถกจฺโจ
ปุคฺคโล อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา อปฺปสาทนีเย าเน อปฺปสาท
อุปทสิตา โหติ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา
ปสาทนีเย าเน ปสาท อุปทสิตา โหติ ฯ อตฺเถกจฺโจ ปุคคฺ โล
อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โน จ
โข วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน อตฺเถกจฺโจ
ปุคฺคโล วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โน จ
โข อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน
อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล อวณฺณารหสฺส จ อวณฺณ ภาสิตา โหติ
ภูต ตจฺฉ กาเลน วณฺณารหสฺส จ วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต
ตจฺฉ กาเลน อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล เนว อวณฺณารหสฺส อวณฺณ
ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โน จ วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา
โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน ฯ อุฏานผลูปชีวี โน ปฺุผลูปชีวี
ปฺุผลูปชีวี โน อุฏ านผลูปชีวี อุฏานผลูปชีวี จ ปฺุผลูปชีวี
จ เนว อุฏานผลูปชีวี โน ปฺุผลูปชีวี ฯ ตโม
ตมปรายโน ตโม โชติปรายโน โชติ ตมปรายโน โชติ
โชติปรายโน ฯ โอณโตณโต โอณตุณฺณโต อุณฺณโตณโต
อุณฺณตุณฺณโต ฯ จตฺตาโร รุกฺขูปมา ปุคฺคลา ฯ รูปปฺปมาโณร
รูปปฺปสนฺโน โฆสปฺปมาโณ โฆสปฺปสนฺโน ลูขปฺปมาโณ
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ลูขปฺปสนฺโน ธมฺมปฺปมาโณ ธมฺมปฺปสนฺโน ฯ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล
อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล
ปรหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน อตฺตหิตาย อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล
อตฺตหิตาย เจว ปฏิปนฺโน โหติ ปรหิตาย จ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล
เนว อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย ฯ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล
อตฺตนฺตโป โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล
ปรนฺตโป โหติ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล
อตฺตนฺตโป จ โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป จ
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล เนว อตฺตนฺตโป
โหติ น อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป น ปรปริตาปนานุ*โยคมนุยุตฺโต โส อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏเว ธมฺเม
นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีตีภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรติ ฯ
สราโค สโทโส สโมโห สมาโน ฯ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี
โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย
อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี โหติ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย น ลาภี
อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี เจว โหติ
อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส ลาภี จ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย อตฺเถกจฺโจ
ปุคฺคโล เนว ลาภี โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปฺาธมฺม*วิปสฺสนาย ฯ อนุโสตคามี ปุคฺคโล ปฏิโสตคามี ปุคฺคโล
ิตตฺโต ปุคฺคโล ติณฺโณ ปารคโต ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณ ฯ
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อปฺปสฺสุโต สุเตน อนุปปนฺโน อปฺปสฺสุโต สุเตน อุปปนฺโน
พหุสฺสุโต สุเตน อนุปปนฺโน พหุสฺสุโต สุเตน อุปปนฺโน ฯ
สมณมจโล สมณปทุโม สมณปุณฺฑรีโก สมเณสุ สมณสุขุมาโล ฯ
จตุกฺกมาติกา นิฏิตา ฯ
ปฺจกมาติกา
[๑๑] ปฺจ ปุคฺคลา ฯ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล อารมฺภติ
จ วิปฺปฏิสารี จ โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล อารมฺภติ น วิปฺปฏิสารี
โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ
ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา
นิรุชฺฌนฺติ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล นารมฺภติ วิปฺปฏิสารี โหติ ตฺจ
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต
อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ อตฺเถกจฺโจ
ปุคฺคโล นารมฺภติ น วิปฺปฏิสารี โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล นารมฺภติ
น วิปฺปฏิสารี โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต
ปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
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อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ ทตฺวา อวชานาติ สวาเสน อวชานาติ
อาเธยฺยมุโข โหติ โลโล โหติ มนฺโท โมมูโห โหติ ฯ ปฺจ
โยธาชีวูปมา ปุคฺคลา ฯ ปฺจ ปณฺฑปาติกา ฯ ปฺจ
ขลุปจฺฉาภตฺติกา ฯ ปฺจ เอกาสนิกา ฯ ปฺจ ปสุกูลิกา ฯ
ปฺจ เตจีวริกา ฯ ปฺจ อารฺิกา ฯ ปฺจ รุกฺขมูลิกา ฯ ปฺจ
อพฺโภกาสิกา ฯ ปฺจ เนสชฺชิกา ฯ ปฺจ ยถาสนฺถติกา ฯ
ปฺจ โสสานิกา ฯ
ปฺจกมาติกา นิฏิตา ฯ
ฉกฺกมาติกา
[๑๒] ฉ ปุคฺคลา ฯ อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ
ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌติ ตตฺถ จ สพฺพฺุต ปาปุณาติ
พเลสุ จ วสีภาว อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ
ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌติ น จ ตตฺถ สพฺพฺุต
ปาปุณาติ น จ พเลสุ วสีภาว อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล ปุพฺเพ
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อนภิสมฺพุชฺฌติ ทิฏเว ธมฺเม
ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ สาวกปารมิฺจ ปาปุณาติ อตฺเถกจฺโจ
ปุคฺคโล ปุพฺเพ อนนุสฺสเุ ตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อนภิสมฺพุชฺฌติ
ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ น จ สาวกปารมึ ปาปุณาติ
อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล ปุพฺเพ อนนุสฺสเุ ตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ
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อนภิสมฺพุชฺฌติ น จ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ
อนาคามี โหติ อนาคนฺตฺวา อิตฺถตฺต อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล ปุพฺเพ
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อนภิสมฺพุชฺฌติ น จ ทิฏเว
ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ โสตาปนฺนสกทาคามี โหติ อาคนฺตฺวา
อิตฺถตฺต ฯ
ฉกฺกมาติกา นิฏิตา ฯ
สตฺตกมาติกา
[๑๓] สตฺต ปุคฺคลา ฯ สตฺต อุทกูปมา ปุคฺคลา สกึ นิมุคฺโค
นิมุคฺโคว โหติ อุมฺมุชชฺ ติ ฺวา นิมฺมุชชฺ ติ อุมฺมุชชฺ ติ ฺวา ิโต โหติ
อุมฺมุชชฺ ิตฺวา วิปสฺสติ วิโลเกติ อุมมฺ ุชฺชิตฺวา ปตรติ อุมฺมชุ ชฺ ิตฺวา
ปฏิคาธปฺปตฺโต โหติ อุมฺมุชฺชิตฺวา ติณฺโณ โหติ ปารคโต
ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณ ฯ อุภโตภาควิมุตฺโต ปฺาวิมุตฺโต
กายสกฺขี ทิฏ ิปฺปตฺโต สทฺธาวิมุตฺโต ธมฺมานุสารี สทฺธานุสารี ฯ
สตฺตกมาติกา นิฏิตา ฯ
อฏกมาติกา
[๑๔] อฏ ปุคฺคลา ฯ จตฺตาโร มคฺคสมงฺคิโน จตฺตาโร
ผลสมงฺคิโน ปุคฺคลา ฯ
อฏกมาติกา นิฏิตา ฯ
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นวกมาติกา
[๑๕] นว ปุคฺคลา ฯ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
อุภโตภาควิมุตฺโต ปฺาวิมุตฺโต กายสกฺขี ทิฏิปฺปตฺโต สทฺธาวิมุตฺโต
ธมฺมานุสารี สทฺธานุสารี ฯ
นวกมาติกา นิฏิตา ฯ
ทสกมาติกา
[๑๖] ทส ปุคฺคลา ฯ ปฺจนฺน อิธ นิฏา ปฺจนฺน
อิธ วิหาย นิฏา ฯ
ทสกมาติกา นิฏิตา ฯ
ปุคฺคลปฺตฺติมาติกา ฯ
__________
เอกกนิทเฺ ทโส
[๑๗] กตโม จ ปุคฺคโล สมยวิมุตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
กาเลน กาล สมเยน สมย อฏ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา
วิหรติ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขีณา
โหนฺติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล สมยวิมุตฺโต ฯ
[๑๘] กตโม จ ปุคฺคโล อสมยวิมุตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
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น เหว โข กาเลน กาล สมเยน สมย อฏ วิโมกฺเข กาเยน
ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย จสฺส ทิสวฺ า อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อสมยวิมุตฺโต ฯ สพฺเพป อริยปุคฺคลา อริเย
วิโมกฺเข อสมยวิมุตฺตา ฯ
[๑๙] กตโม จ ปุคฺคโล กุปฺปธมฺโม อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ลาภี โหติ รูปสหคตาน วา อรูปสหคตาน วา สมาปตฺตีน โส
จ โข น นิกามลาภี โหติ น อกิจฺฉลาภี น อกสิรลาภี น
ยตฺถิจฺฉก ยทิจฺฉก ยาวติจฺฉก สมาปชฺชติป วุฏ าติป าน โข
ปเนต วิชชฺ ติ ย ตสฺส ปุคฺคลสฺส ปมาทมาคมฺม ตา สมาปตฺติโย
กุปฺเปยฺยย อย วุจฺจติ ปุคฺคโล กุปฺปธมฺโม ฯ
[๒๐] กตโม จ ปุคฺคโล อกุปปฺ ธมฺโม อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ลาภี โหติ รูปสหคตาน วา อรูปสหคตาน วา สมาปตฺตีน โส
จ โข นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี ยตฺถิจฺฉก ยทิจฺฉก
ยาวติจฺฉก สมาปชฺชติป วุฏาติป อฏานเมต อนวกาโส ย ตสฺส
ปุคฺคลสฺส ปมาทมาคมฺม ตา สมาปตฺติโย กุปเฺ ปยฺยย อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล อกุปฺปธมฺโม ฯ สพฺเพป อริยปุคฺคลา อริเย วิโมกฺเข
อกุปฺปธมฺมา ฯ
[๒๑] กตโม จ ปุคฺคโล ปริหานธมฺโม อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ลาภี โหติ รูปสหคตาน วา อรูปสหคตาน วา สมาปตฺตีน โส
จ โข น นิกามลาภี โหติ น อกิจฺฉลาภี น อกสิรลาภี น
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ยตฺถิจฺฉก ยทิจฺฉก ยาวติจฺฉก สมาปชฺชติป วุฏ าติป าน โข
ปเนต วิชชฺ ติ ย โส ปุคฺคโล ปมาทมาคมฺม ตาหิ สมาปตฺตีหิ
ปริหาเยยฺย อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ปริหานธมฺโม ฯ
[๒๒] กตโม จ ปุคฺคโล อปริหานธมฺโม อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ลาภี โหติ รูปสหคตาน วา อรูปสหคตาน วา สมาปตฺตีน โส
จ โข นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี ยตฺถิจฺฉก ยทิจฺฉก
ยาวติจฺฉก สมาปชฺชติป วุฏาติป อฏานเมต อนวกาโส ย
โส ปุคฺคโล ปมาทมาคมฺม ตาหิ สมาปตฺตีหิ ปริหาเยยฺย อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล อปริหานธมฺโม ฯ สพฺเพป อริยปุคฺคลา อริเย
วิโมกฺเข อปริหานธมฺมา ฯ
[๒๓] กตโม จ ปุคฺคโล เจตนาภพฺโพ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ลาภี โหติ รูปสหคตาน วา อรูปสหคตาน วา สมาปตฺตีน โส
จ โข น นิกามลาภี โหติ น อกิจฺฉลาภี น อกสิรลาภี น
ยตฺถิจฺฉก ยทิจฺฉก ยาวติจฺฉก สมาปชฺชติป วุฏาติป สเจ
อนุสฺเจเตติ น ปริหายติ ตาหิ สมาปตฺตีหิ สเจ น อนุสฺเจเตติ
ปริหายติ ตาหิ สมาปตฺตีหิ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล เจตนาภพฺโพ ฯ
[๒๔] กตโม จ ปุคฺคโล อนุรกฺขนาภพฺโพ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ลาภี โหติ รูปสหคตาน วา อรูปสหคตาน วา สมาปตฺตีน โส จ
โข น นิกามลาภี โหติ น อกิจฺฉลาภี น อกสิรลาภี น ยตฺถจิ ฺฉก
ยทิจฺฉก ยาวติจฺฉก สมาปชฺชติป วุฏาติป สเจ อนุรกฺขติ
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น ปริหายติ ตาหิ สมาปตฺตีหิ สเจ นานุรกฺขติ ปริหายติ ตาหิ
สมาปตฺตีหิ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อนุรกฺขนาภพฺโพ ฯ
[๒๕] กตโม จ ปุคฺคโล ปุถชุ ชฺ โน ยสฺส ปุคฺคลสฺส ตีณิ
สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ น จ เตส ธมฺมาน ปหานาย ปฏิปนฺโน
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ปุถุชชฺ โน ฯ
[๒๖] กตโม จ ปุคฺคโล โคตฺรภู เยส ธมฺมาน สมนนฺตรา
อริยธมฺมสฺส อวกฺกนฺติ โหติ เตหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล โคตฺรภู ฯ
[๒๗] กตโม จ ปุคฺคโล ภยูปรโต สตฺต เสขา ภยูปรตา
เย จ ปุคฺคลา ปุถุชชฺ นา สีลวนฺโต ฯ อรหา อภยูปรโต ฯ
[๒๘] กตโม จ ปุคฺคโล อภพฺพาคมโน เย เต ปุคฺคลา
กมฺมาวรเณน สมนฺนาคตา กิเลสาวรเณน สมนฺนาคตา วิปากาวรเณน
สมนฺนาคตา อสทฺธา อจฺฉนฺทิกา ทุปฺปฺา ชฬา อภพฺพา
นิยาม โอกฺกมิตต กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต อิเม วุจฺจนฺติ ปุคฺคลา
อภพฺพาคมนา ฯ
[๒๙] กตโม จ ปุคฺคโล ภพฺพาคมโน เย เต ปุคฺคลา
น กมฺมาวรเณน สมนฺนาคตา น กิเลสาวรเณน สมนฺนาคตา น
วิปากาวรเณน สมนฺนาคตา สทฺธา ฉนฺทิกา ปฺวนฺโต อเนฬา
ภพฺพา นิยาม โอกฺกมิตต กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต อิเม วุจฺจนฺติ
ปุคฺคลา ภพฺพาคมนา ฯ
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[๓๐] กตโม จ ปุคฺคโล นิยโต ปฺจ ปุคฺคลา
อานนฺตริกา เย จ มิจฺฉาทิฏิกา นิยตา อฏ จ อริยปุคฺคลา
นิยตา ฯ อวเสสา ปุคฺคลา อนิยตา ฯ
[๓๑] กตโม จ ปุคฺคโล ปฏิปนฺนโก จตฺตาโร มคฺคสมงฺคิโน
ปุคฺคลา ปฏิปนฺนกา ฯ จตฺตาโร ผลสมงฺคิโน ปุคฺคลา
ผเลฏิตา ฯ
[๓๒] กตโม จ ปุคฺคโล สมสีสี ยสฺส ปุคฺคลสฺส อปุพฺพ
อจริม อาสวปริยาทานฺจ โหติ ชีวิตปริยาทานฺจ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล สมสีสี ฯ
[๓๓] กตโม จ ปุคฺคโล ิตกปฺป อยฺจ ปุคฺคโล
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน อสฺส กปฺปสฺส จ อุฑฺฑยฺหนเวลา
อสฺส เนว ตาว กปฺโป อุฑฺฑเยฺหยฺย ยาวาย ปุคฺคโล น
โสตาปตฺติผล สจฺฉิกโรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ิตกปฺป ฯ
สพฺเพป มคฺคสมงฺคิโน ปุคฺคลา ิตกปฺปโน ฯ
[๓๔] กตโม จ ปุคฺคโล อริโย อฏ อริยปุคฺคลา
อริยา ฯ อวเสสา ปุคฺคลา อนริยา ฯ
[๓๕] กตโม จ ปุคฺคโล เสโข จตฺตาโร มคฺคสมงฺคิโน
ตโย ผลสมงฺคิโน ปุคฺคลา เสขา ฯ อรหา อเสโข ฯ อวเสสา
ปุคฺคลา เนวเสขานาเสขา ฯ
[๓๖] กตโม จ ปุคฺคโล เตวิชโฺ ช ตีหิ วิชชฺ าหิ สมนฺนาคโต
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ปุคฺคโล เตวิชฺโช ฯ
[๓๗] กตโม จ ปุคฺคโล ฉฬภิฺโ ฉหิ อภิฺาหิ
สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ฉฬภิฺโ ฯ
[๓๘] กตโม จ ปุคฺคโล สมฺมาสมฺพุทฺโธ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌติ ตตฺถ
จ สพฺพฺุต ปาปุณาติ พเลสุ จ วสีภาว อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ
[๓๙] กตโม จ ปุคฺคโล ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌติ น จ
ตตฺถ สพฺพฺุต ปาปุณาติ น จ พเลสุ วสีภาว อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ฯ
[๔๐] กตโม จ ปุคฺคโล อุภโตภาควิมุตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
อฏ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา อาสวา
ปริกฺขีณา โหนฺติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อุภโตภาควิมุตฺโต ฯ
[๔๑] กตโม จ ปุคฺคโล ปฺาวิมุตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
น เหว โข อฏ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย
จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
ปฺาวิมุตฺโต ฯ
[๔๒] กตโม จ ปุคฺคโล กายสกฺขี อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
อฏ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา
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เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล กายสกฺขี ฯ
[๔๓] กตโม จ ปุคฺคโล ทิฏิปฺปตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกขฺ นิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ตถาคตปฺปเวทิตา จสฺส
ธมฺมา ปฺาย โวทิฏ า โหนฺติ โวจริตา ปฺาย จสฺส
ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
ทิฏิปฺปตฺโต ฯ
[๔๔] กตโม จ ปุคฺคโล สทฺธาวิมุตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ตถาคตปฺปเวทิตา จสฺส
ธมฺมา ปฺาย โวทิฏ า โหนฺติ โวจริตา ปฺาย จสฺส
ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ โน จ โข ยถา ทิฏิปฺปตฺตสฺส
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล สทฺธาวิมุตฺโต ฯ
[๔๕] กตโม จ ปุคฺคโล ธมฺมานุสารี ยสฺส ปุคฺคลสฺส
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺนสฺส ปฺินฺทฺริย อธิมตฺต โหติ
ปฺาวาหึ ปฺาปุพฺพงฺคม อริยมคฺค ภาเวติ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล ธมฺมานุสารี ฯ โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล
ธมฺมานุสารี ฯ ผเลฏิโต ทิฏิปฺปตฺโต ฯ
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[๔๖] กตโม จ ปุคฺคโล สทฺธานุสารี ยสฺส ปุคฺคลสฺส
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺนสฺส สทฺธินฺทรฺ ิย อธิมตฺต โหติ
สทฺธาวาหึ สทฺธาปุพฺพงฺคม อริยมคฺค ภาเวติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
สทฺธานุสารี ฯ โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน ปุคคฺ โล
สทฺธานุสารี ฯ ผเลฏิโต สทฺธาวิมุตฺโต ฯ
[๔๗] กตโม จ ปุคฺคโล สตฺตกฺขตฺตตปรโม อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม
นิยโต สมฺโพธิปรายโน โส สตฺตกฺขตฺตต เทเว จ มานุเส จ
สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
สตฺตกฺขตฺตตปรโม ฯ
[๔๘] กตโม จ ปุคฺคโล โกลโกโล อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ติณฺณ
สฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม นิยโต
สมฺโพธิปรายโน โส เทฺว วา ตีณิ วา กุลานิ สนฺธาวิตฺวา
สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล โกลโกโล ฯ
[๔๙] กตโม จ ปุคฺคโล เอกพีชี อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ติณฺณ
สฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม นิยโต
สมฺโพธิปรายโน โส เอกเยว มานุสก ภว นิพฺพตฺเตตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต
กโรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล เอกพีชี ฯ
[๕๐] กตโม จ ปุคฺคโล สกทาคามี อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา สกทาคามี

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 148

โหติ สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล สกทาคามี ฯ
[๕๑] กตโม จ ปุคฺคโล อนาคามี อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ
ตตฺถ ปรินพิ ฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล อนาคามี ฯ
[๕๒] กตโม จ ปุคฺคโล อนฺตราปรินิพฺพายี อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ
ตตฺถ ปรินพิ ฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา โส อุปฺปนฺน
วา สมนนฺตรา อปฺปตฺต วา เวมชฺฌ อายุปฺปมาณ อริยมคฺค
สฺชเนติ อุปริฏิมาน สฺโชนาน ปหานาย อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
อนฺตราปรินิพฺพายี ฯ
[๕๓] กตโม จ ปุคฺคโล อุปหจฺจปรินิพฺพายี อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก
โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา โส
อติกฺกมิตฺวา เวมชฺฌ อายุปฺปมาณ อุปหจฺจ วา กาลกิริย อริยมคฺค
สฺชเนติ อุปริฏิมาน สฺโชนาน ปหานาย อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
อุปหจฺจปรินิพฺพายี ฯ
[๕๔] กตโม จ ปุคฺคโล อสงฺขารปรินิพฺพายี อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ
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ตตฺถ ปรินิพพฺ ายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา โส อสงฺขาเรน
อริยมคฺค สฺชเนติ อุปริฏิมาน สฺโชนาน ปหานาย อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล อสงฺขารปรินิพฺพายี ฯ
[๕๕] กตโม จ ปุคฺคโล สสงฺขารปรินิพฺพายี อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก
โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา โส สสงฺขาเรน
อริยมคฺค สฺชเนติ อุปริฏิมาน สฺโชนาน ปหานาย อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล สสงฺขารปรินิพฺพายี ฯ
[๕๖] กตโม จ ปุคฺคโล อุทฺธโสโต อกนิฏคามี อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก
โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา โส อวิหา
จุโต อตปฺป คจฺฉติ อตปฺปา จุโต สุทสฺส คจฺฉติ สุทสฺสา จุโต
สุทสฺสึ คจฺฉติ สุทสฺสยิ า จุโต อกนิฏ คจฺฉติ อกนิฏเ อริยมคฺค
สฺชเนติ อุปริฏิมาน สฺโชนาน ปหานาย อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
อุทฺธโสโต อกนิฏคามี ฯ
[๕๗] กตโม จ ปุคฺคโล โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย
ปฏิปนฺโน ติณฺณ สฺโชนาน ปหานาย ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน ยสฺส ปุคฺคลสฺส ตีณิ สฺโชนานิ
ปหีนานิ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล โสตาปนฺโน ฯ กามราคพฺยาปาทาน
ตนุภาวาย ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน
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ยสฺส ปุคฺคลสฺส กามราคพฺยาปาทา ตนุภูตา อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
สกทาคามี ฯ กามราคพฺยาปาทาน อนวเสสปฺปหานาย ปฏิปนฺโน
ปุคฺคโล อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน ยสฺส ปุคฺคลสฺส กามราคพฺยาปาทา
อนวเสสา ปหีนา อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อนาคามี ฯ
รูปราคอรูปราคมานอุทฺธจฺจอวิชฺชาย อนวเสสปฺปหานาย ปฏิปนฺโน
ปุคฺคโล อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน ยสฺส ปุคฺคลสฺส รูปราโค
อรูปราโค มาโน อุทฺธจฺจ อวิชฺชา อนวเสสา ปหีนา อย วุจจฺ ติ
ปุคฺคโล อรหา ฯ
เอกกนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
__________
ทุกนิทฺเทโส
[๕๘] กตโม จ ปุคฺคโล โกธโน ฯ ตตฺถ กตโม โกโธ โย โกโธ
กุชฺฌนา กุชฌ
ฺ ิตตฺต โทโส ทูสนา ทูสิตตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา
พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสุโรโป อนตฺตมนตา
จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ โกโธ ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส อย โกโธ อปฺปหีโน
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล โกธโน ฯ กตโม จ ปุคฺคโล อุปนาหี ฯ ตตฺถ
กตโม อุปนาโห ปุพฺพกาล โกโธ อปรกาล อุปนาโห โย เอวรูโป
อุปนาโห อุปนหนา อุปนาหิตตฺต อฏปนา ปนา สณฺปนา
อนุสสนฺทนา อนุปฺปพนฺธนา ทฬฺหีกมฺม โกธสฺส อย วุจฺจติ

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 151

อุปนาโห ฯ ยสฺส ปุคคฺ ลสฺส อย อุปนาโห อปฺปหีโน อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล อุปนาหี ฯ
[๕๙] กตโม จ ปุคฺคโล มกฺขี ฯ ตตฺถ กตโม มกฺโข โย
มกฺโข มกฺขายนา มกฺขายิตตฺต นิฏุริย นิฏุริยกมฺม อย วุจฺจติ
มกฺโข ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส อย มกฺโข อปฺปหีโน อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล มกฺขี ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ปลาสี ฯ ตตฺถ กตโม ปลาโส
โย ปลาโส ปลาสายนา ปลาสายิตตฺต ปลาสาหาโร วิวาทฏาน
ยุคคฺคาโห อปฺปฏินิสฺสคฺโค อย วุจฺจติ ปลาโส ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส
อย ปลาโส อปฺปหีโน อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ปลาสี ฯ
[๖๐] กตโม จ ปุคฺคโล อิสฺสุกี ฯ ตตฺถ กตมา อิสฺสา
ยา ปรลาภสกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนาสุ อิสฺสา อิสสฺ ายนา
อิสฺสายิตตฺต อุสูยา อุสยู นา อุสูยิตตฺต อย วุจจฺ ติ อิสฺสา ฯ
ยสฺส ปุคฺคลสฺส อย อิสฺสา อปฺปหีนา อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
อิสฺสุกี ฯ กตโม จ ปุคฺคโล มจฺฉรี ฯ ตตฺถ กตม มจฺฉริย ปฺจ
มจฺฉริยานิ อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย
ธมฺมมจฺฉริย ย เอวรูป มจฺเฉร มจฺฉรายนา มจฺฉรายิตตฺต เววิจฺฉ
กทริย กฏกฺจุกตา อคฺคหิตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ
ยสฺส ปุคฺคลสฺส อิท มจฺฉริย อปฺปหีน อย วุจฺจติ ปุคฺคโล มจฺฉรี ฯ
[๖๑] กตโม จ ปุคฺคโล สโถ ฯ ตตฺถ กตม สาเถยฺย
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สโถ โหติ ปริสโถ ย ตตฺถ สถ สถตา
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สาเถยฺย กกฺขฬตา กกฺขฬิย ปริกฺขตตา ปริกฺขติย อิท วุจฺจติ
สาเถยฺย ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส อิท สาเถยฺย อปฺปหีน อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล สโถ ฯ กตโม จ ปุคฺคโล มายาวี ฯ ตตฺถ กตมา มายา
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต จริตฺวา
มนสา ทุจฺจริต จริตฺวา ตสฺส ปฏิจฺฉาทนเหตุ ปาปก อิจฺฉ ปณิทหติ
มา ม ชฺาติ อิจฺฉติ มา ม ชฺาติ สงฺกปฺปติ มา ม
ชฺาติ วาจ ภาสติ มา ม ชฺาติ กาเยน ปรกฺกมติ ยา
เอวรูปา มายา มายาวิตา อจฺจาสรา วฺจนา นิกติ วิกรี ณา
ปริหรณา คุหนา ปริคุหนา ฉาทนา ปริจฺฉาทนา อนุตฺตานีกมฺม
อนาวิกมฺม โวจฺฉาทนา ปาปกิริยา อย วุจฺจติ มายา ฯ ยสฺส
ปุคฺคลสฺส อย มายา อปฺปหีนา อย วุจฺจติ ปุคฺคโล มายาวี ฯ
[๖๒] กตโม จ ปุคฺคโล อหิรโิ ก ฯ ตตฺถ กตม อหิริก
ย น หิรยิ ติ หิริยิตพฺเพน น หิริยติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
สมาปตฺติยา อิท วุจฺจติ อหิริก ฯ อิมินา อหิริเกน สมนฺนาคโต
ปุคฺคโล อหิริโก ฯ กตโม จ ปุคฺคโล อโนตฺตปฺป ฯ ตตฺถ กตม
อโนตฺตปฺป ย น โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพน น โอตฺตปฺปติ
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อิท วุจฺจติ อโนตฺตปฺป ฯ
อิมินา อโนตฺตปฺเปน สมนฺนาคโต ปุคฺคโล อโนตฺตปฺป ฯ
[๖๓] กตโม จ ปุคฺคโล ทุพฺพโจ ฯ ตตฺถ กตมา
โทวจสฺสตา สหธมฺมิเก วุจฺจมาเน โทวจสฺสาย โทวจสฺสิย โทวจสฺสตา
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วิปฺปฏิกูลคาหิตา วิปจฺจนีกสาตตา อนาทริย อนาทรตา อคารวตา
อปฺปฏิสฺสวตา อย วุจฺจติ โทวจสฺสตา ฯ อิมาย โทวจสฺสตาย
สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ทุพฺพโจ ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ปาปมิตฺโต ฯ
ตตฺถ กตมา ปาปมิตฺตตา เย เต ปุคฺคลา อสฺสทฺธา ทุสฺสีลา
อปฺปสฺสุตา มจฺฉริโน ทุปฺปฺา ยา เตส เสวนา นิเสวนา สเสวนา
ภชนา สมฺภชนา ภตฺติ สมฺภตฺติ สมฺปวงฺกตา อย วุจฺจติ ปาปมิตฺตตา ฯ
อิมาย ปาปมิตฺตตาย สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ปาปมิตฺโต ฯ
[๖๔] กตโม จ ปุคฺคโล อินฺทรฺ ิเยสุ อคุตฺตทฺวาโร ฯ ตตฺถ
กตมา อินฺทรฺ ิเยสุ อคุตฺตทฺวารตา อิเธกจฺโจ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ อนุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อนฺวาสฺสเวยฺยย ตสฺส สวราย น ปฏิปชฺชติ น รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย
จกฺขุนฺทฺริเย น สวร อาปชฺชติ ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ
ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯเปฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯเปฯ กาเยน
โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย นิมิตฺตคฺคาหี
โหติ อนุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทรฺ ิย อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยย ตสฺส
สวราย น ปฏิปชฺชติ น รกฺขติ มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย น สวร
อาปชฺชติ ยา อิเมส ฉนฺน อินฺทฺริยาน อคุตฺติ อโคปนา อนารกฺโข
อสวโร อย วุจฺจติ อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา ฯ อิมาย อินฺทฺริเยสุ
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อคุตฺตทฺวารตาย สมนฺนาคโต ปุคฺคโล อินฺทรฺ ิเยสุ อคุตฺตทฺวาโร ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล โภชเน อมตฺตฺู ฯ ตตฺถ กตมา โภชเน
อมตฺตฺุตา อิเธกจฺโจ อปฺปฏิสงฺขา อโยนิโส อาหาร อาหาเรติ
ทวาย มทาย มณฺฑนาย วิภูสนาย ยา ตตฺถ อสนฺตุฏิตา อมตฺตฺุตา
อปฺปฏิสงฺขา โภชเน อย วุจฺจติ โภชเน อมตฺตฺุตา ฯ อิมาย
โภชเน อมตฺตฺุตาย สมนฺนาคโต ปุคฺคโล โภชเน อมตฺตฺู ฯ
[๖๕] กตโม จ ปุคฺคโล มุฏสฺสติ ฯ ตตฺถ กตม มุฏ สจฺจ
ยา อสฺสติ อนนุสฺสติ อปฺปฏิสฺสติ อสฺสติ อสรณตา อธารณตา
ปลาปนตา สมฺมุสนตา อิท วุจฺจติ มุฏสจฺจ ฯ อิมินา มุฏสจฺเจน
สมนฺนาคโต ปุคฺคโล มุฏ สฺสติ ฯ กตโม จ ปุคฺคโล อสมฺปชาโน ฯ
ตตฺถ กตม อสมฺปชฺ ย อฺาณ อทสฺสน อนภิสมโย
อนนุโพโธ อสมฺโพโธ อปฺปฏิเวโธ อสงฺคาหนา อปริโยคาหนา
อสมเปกฺขนา อปจฺจเวกฺขนา อปจฺจกฺขกมฺม ทุมฺเมชฺฌ พาลฺย
อสมฺปชฺ โมโห ปโมโห สมฺโมโห อวิชชฺ า อวิชฺโชโฆ อวิชฺชาโยโค
อวิชฺชานุสโย อวิชฺชาปริยุฏาน อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อิท
วุจฺจติ อสมฺปชฺ ฯ อิมินา อสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต ปุคฺคโล
อสมฺปชาโน ฯ
[๖๖] กตโม จ ปุคฺคโล สีลวิปนฺโน ฯ ตตฺถ กตมา สีลวิปตฺติ
กายิโก วีตกิ ฺกโม วาจสิโก วีติกฺกโม กายิกวาจสิโก วีติกฺกโม
อย วุจฺจติ สีลวิปตฺติ สพฺพมฺป ทุสสฺ ีลฺย สีลวิปตฺติ ฯ อิมาย

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 155

สีลวิปตฺติยา สมนฺนาคโต ปุคฺคโล สีลวิปนฺโน ฯ กตโม จ ปุคฺคโล
ทิฏิวิปนฺโน ฯ ตตฺถ กตมา ทิฏิวิปตฺติ นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ
นตฺถิ หุต นตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผลวิปาโก นตฺถิ อย
โลโก นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ สตฺตา
โอปปาติกา นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา
เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ
ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก
ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส
กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ
ทิฏิวิปตฺติ สพฺพาป มิจฺฉาทิฏิ ทิฏ ิวิปตฺติ ฯ อิมาย ทิฏิวิปตฺติยา
สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ทิฏิวิปนฺโน ฯ
[๖๗] กตโม จ ปุคฺคโล อชฺฌตฺตสฺโชโน ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส
ปฺจ โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล อชฺฌตฺตสฺโชโน ฯ กตโม จ ปุคฺคโล พหิทฺธาสฺโชโน ฯ
ยสฺส ปุคฺคลสฺส ปฺจุทฺธมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล พหิทฺธาสฺโชโน ฯ
[๖๘] กตโม จ ปุคฺคโล อกฺโกธโน ฯ ตตฺถ กตโม โกโธ
โย โกโธ กุชฺฌนา กูชฌ
ฺ ิตตฺต โทโส ทูสนา ทูสิตตฺต พฺยาปตฺติ
พฺยาปชฺชนา พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสุโรโป
อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ โกโธ ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส อย โกโธ
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ปหีโน อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อกฺโกธโน ฯ กตโม จ ปุคฺคโล
อนุปนาหี ฯ ตตฺถ กตโม อุปนาโห ปุพฺพกาล โกโธ อปรกาล
อุปนาโห โย เอวรูโป อุปนาโห อุปนหนา อุปนาหิตตฺต อฏปนา
ปนา สณฺปนา อนุสสนฺทนา อนุปฺปพนฺธนา ทฬฺหีกมฺม โกธสฺส
อย วุจฺจติ อุปนาโห ฯ ยสฺส ปุคคฺ ลสฺส อย อุปนาโห ปหีโน
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อนุปนาหี ฯ
[๖๙] กตโม จ ปุคฺคโล อมกฺขี ฯ ตตฺถ กตโม มกฺโข
โย มกฺโข มกฺขายนา มกฺขายิตตฺต นิฏุริย นิฏุริยกมฺม อย
วุจฺจติ มกฺโข ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส อย มกฺโข ปหีโน อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล อมกฺขี ฯ กตโม จ ปุคฺคโล อปลาสี ฯ ตตฺถ
กตโม ปลาโส โย ปลาโส ปลาสายนา ปลาสายิตตฺต ปลาสาหาโร
วิวาทฏาน ยุคคฺคาโห อปฺปฏินิสฺสคฺโค อย วุจฺจติ ปลาโส ฯ
ยสฺส ปุคฺคลสฺส อย ปลาโส ปหีโน อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อปลาสี ฯ
[๗๐] กตโม จ ปุคฺคโล อนิสสฺ ุกี ฯ ตตฺถ กตมา อิสฺสา ยา
ปรลาภสกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนาสุ อิสฺสา อิสฺสายนา
อิสฺสายิตตฺต อุสูยา อุสยู นา อุสูยิตตฺต อย วุจฺจติ อิสฺสา ฯ ยสฺส
ปุคฺคลสฺส อย อิสฺสา ปหีนา อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อนิสฺสุกี ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล อมจฺฉรี ฯ ตตฺถ กตม มจฺฉริย ปฺจ มจฺฉริยานิ
อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย
ย เอวรูป มจฺเฉร มจฺฉรายนา มจฺฉรายิตตฺต เววิจฺฉ กทริย
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กฏกฺจุกตา อคฺคหิตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ ยสฺส
ปุคฺคลสฺส อิท มจฺฉริย ปหีน อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อมจฺฉรี ฯ
[๗๑] กตโม จ ปุคฺคโล อสโถ ฯ ตตฺถ กตม สาเถยฺย อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล สโถ โหติ ปริสโถ ย ตตฺถ สถ สถตา สาเถยฺย กกฺขฬตา
กกฺขฬิย ปริกฺขตตา ปริกฺขติย อิท วุจฺจติ สาเถยฺย ฯ ยสฺส
ปุคฺคลสฺส อิท สาเถยฺย ปหีน อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อสโถ ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล อมายาวี ฯ ตตฺถ กตมา มายา อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต
จริตฺวา ตสฺส ปฏิจฺฉาทนเหตุ ปาปก อิจฺฉ ปณิทหติ มา ม
ชฺาติ อิจฺฉติ มา ม ชฺาติ สงฺกปฺปติ มา ม ชฺาติ
วาจ ภาสติ มา ม ชฺาติ กาเยน ปรกฺกมติ ยา เอวรูปา
มายา มายาวิตา อจฺจาสรา วฺจนา นิกติ วิกรี ณา ปริหรณา
คุหนา ปริคุหนา ฉาทนา ปริจฺฉาทนา อนุตฺตานีกมฺม อนาวิกมฺม
โวจฺฉาทนา ปาปกิริยา อย วุจฺจติ มายา ฯ ยสฺส ปุคฺคลสฺส
อย มายา ปหีนา อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อมายาวี ฯ
[๗๒] กตโม จ ปุคฺคโล หิริมา ฯ ตตฺถ กตม หิริย หิริยติ
หิริยิตพฺเพน หิริยติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อย
วุจฺจติ หิริ ฯ อิมาย หิริยา สมนฺนาคโต ปุคฺคโล หิริมา ฯ กตโม จ
ปุคฺคโล โอตฺตปฺป ฯ ตตฺถ กตม โอตฺตปฺป ย โอตฺตปฺปติ
โอตฺตปฺปตพฺเพน โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา
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อิท วุจฺจติ โอตฺตปฺป ฯ อิมินา โอตฺตปฺเปน สมนฺนาคโต ปุคฺคโล
โอตฺตปฺป ฯ
[๗๓] กตโม จ ปุคฺคโล สุวโจ ฯ ตตฺถ กตมา โสวจสฺสตา
สหธมฺมิเก วุจฺจมาเน โสวจสฺสาย โสวจสฺสิย โสวจสฺสตา
อปฺปฏิกูลคาหิตา อวิปจฺจนีกสาตตา สาทริย สาทรตา สคารวตา
สปฺปฏิสฺสวตา อย วุจฺจติ โสวจสฺสตา ฯ อิมาย โสวจสฺสตาย
สมนฺนาคโต ปุคฺคโล สุวโจ ฯ กตโม จ ปุคฺคโล กลฺยาณมิตฺโต ฯ ตตฺถ
กตมา กลฺยาณมิตฺตตา เย เต ปุคฺคลา สทฺธา สีลวนฺโต พหุสสฺ ุตา
จาควนฺโต ปฺวนฺโต ยา เตส เสวนา นิเสวนา สเสวนา ภชนา
สมฺภชนา ภตฺติ สมฺภตฺติ สมฺปวงฺกตา อย วุจฺจติ กลฺยาณมิตฺตตา ฯ
อิมาย กลฺยาณมิตฺตตาย สมนฺนาคโต ปุคฺคโล กลฺยาณมิตฺโต ฯ
[๗๔] กตโม จ ปุคฺคโล อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร ฯ ตตฺถ
กตมา อินฺทรฺ ิเยสุ คุตฺตทฺวารตา อิเธกจฺโจ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา
น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อนฺวาสฺสเวยฺยย ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนทฺ ฺริย
จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน
คนฺธ ฆายิตฺวา ฯเปฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯเปฯ กาเยน
โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี
โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺริย อสวุต
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วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยย
ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินทฺ ฺริย มนินฺทรฺ ิเย สวร อาปชฺชติ
ยา อิเมส ฉนฺน อินฺทรฺ ิยาน คุตฺติ โคปนา อารกฺโข สวโร อย
วุจฺจติ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา ฯ อิมาย อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตาย
สมนฺนาคโต ปุคฺคโล อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร ฯ กตโม จ ปุคฺคโล
โภชเน มตฺตฺู ฯ ตตฺถ กตมา โภชเน มตฺตฺุตา อิเธกจฺโจ
ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหาร อาหาเรติ เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย
น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา ยาปนาย วิหึสุปรติยา
พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน
น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร
จาติ ยา ตตฺถ สนฺตุฏิตา มตฺตฺุตา ปฏิสงฺขา โภชเน อย
วุจฺจติ โภชเน มตฺตฺุตา ฯ อิมาย โภชเน มตฺตฺุตาย สมนฺนาคโต
ปุคฺคโล โภชเน มตฺตฺู ฯ
[๗๕] กตโม จ ปุคฺคโล อุปฏิตสฺสติ ฯ ตตฺถ กตมา สติ ยา
สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา ธารณตา อปลาปนตา อสมฺมุสนตา
สตินฺทฺริย สติพล สมฺมาสติ อย วุจฺจติ สติ ฯ อิมาย สติยา
สมนฺนาคโต ปุคฺคโล อุปฏิตสฺสติ ฯ กตโม จ ปุคฺคโล สมฺปชาโน ฯ
ตตฺถ กตม สมฺปชฺ ยา ปฺา ปชานนา วิจโย ปวิจโย
ธมฺมวิจโย สลฺลกฺขณา อุปลกฺขณา ปจฺจุปลกฺขณา ปณฺฑิจฺจ โกสลฺล
เนปฺุ เวภพฺยา จินฺตา อุปปริกฺขา ภูรี เมธา ปริณายิกา วิปสฺสนา
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สมฺปชฺ ปโตโท ปฺา ปฺินฺทฺริย ปฺาพล ปฺาสตฺถ
ปฺาปาสาโท ปฺาอาโลโก ปฺาโอภาโส ปฺาปชฺโชโต
ปฺารตน อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท วุจฺจติ สมฺปชฺ ฯ
อิมินา สมฺปชฺเน สมนฺนาคโต ปุคฺคโล สมฺปชาโน ฯ
[๗๖] กตโม จ ปุคฺคโล สีลสมฺปนฺโน ฯ ตตฺถ กตมา สีลสมฺปทา
กายิโก อวีติกฺกโม วาจสิโก อวีติกกฺ โม กายิกวาจสิโก อวีติกฺกโม
อย วุจฺจติ สีลสมฺปทา ฯ สพฺโพป สีลสวโร สีลสมฺปทา ฯ อิมาย
สีลสมฺปทาย สมนฺนาคโต ปุคฺคโล สีลสมฺปนฺโน ฯ กตโม จ ปุคฺคโล
ทิฏิสมฺปนฺโน ฯ ตตฺถ กตมา ทิฏิสมฺปทา อิตฺถิ ทินฺน อตฺถิ ยิฏ
อตฺถิ หุต อตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผลวิปาโก อตฺถิ อย
โลโก อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ มาตา อตฺถิ ปตา อตฺถิ สตฺตา
โอปปาติกา อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา
เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ
ยา เอวรูปา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ ทิฏิสมฺปทา ฯ สพฺพาป สมฺมาทิฏ ิ ทิฏิสมฺปทา ฯ
อิมาย ทิฏิสมฺปทาย สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ทิฏิสมฺปนฺโน ฯ
[๗๗] กตเม เทฺว ปุคฺคลา ทุลลฺ ภา โลกสฺมึ โย จ ปุพพฺ การี
โย จ กตฺู กตเวที อิเม เทฺว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมึ ฯ
[๗๘] กตเม เทฺว ปุคฺคลา ทุตฺตปฺปยา โย จ ลทฺธ ลทฺธ
นิกฺขิปติ โย จ ลทฺธ วิสชฺเชติ อิเม เทฺว ปุคฺคลา ทุตฺตปฺปยา ฯ
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[๗๙] กตเม เทฺว ปุคฺคลา สุตปฺปยา โย จ ลทฺธ ลทฺธ น
นิกฺขิปติ โย จ ลทฺธ ลทฺธ น วิสชฺเชติ อิเม เทฺว ปุคฺคลา สุตปฺปยา ฯ
[๘๐] กตเมส ทฺวนิ ฺน ปุคฺคลาน อาสวา วฑฺฒนฺติ โย จ
นกุกฺกุจฺจายิตพฺพ กุกฺกุจฺจายติ โย กุกฺกุจฺจายิตพฺพ น กุกฺกจุ ฺจายติ
อิเมส ทฺวินฺน ปุคฺคลาน อาสวา วฑฺฒนฺติ ฯ
[๘๑] กตเมส ทฺวนิ ฺน ปุคฺคลาน อาสวา น วฑฺฒนฺติ โย
จ นกุกฺกุจฺจายิตพฺพ น กุกกฺ ุจฺจายติ โย จ กุกกฺ จุ ฺจายิตพฺพ
กุกฺกุจฺจายติ อิเมส ทฺวินฺน ปุคฺคลาน อาสวา น วฑฺฒนฺติ ฯ
[๘๒] กตโม จ ปุคฺคโล หีนาธิมุตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ทุสฺสีโล โหติ ปาปธมฺโม โส อฺ ทุสฺสลี  ปาปธมฺม เสวติ
ภชติ ปยิรุปาสติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล หีนาธิมุตฺโต ฯ กตโม
จ ปุคฺคโล ปณีตาธิมุตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สีลวา โหติ
กลฺยาณธมฺโม โส อฺ สีลวนฺต กลฺยาณธมฺม เสวติ ภชติ
ปยิรุปาสติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ปณีตาธิมุตฺโต ฯ
[๘๓] กตโม จ ปุคฺคโล ติตฺโต ปจฺเจกสมฺพุทฺธา เย จ
ตถาคตสฺส สาวกา อรหนฺโต ติตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺโธ ติตฺโต จ
ตปฺเปตา จ ฯ
ทุกนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
_________
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ติกนิทฺเทโส
[๘๔] กตโม จ ปุคฺคโล นิราโส อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ทุสสฺ ีโล
โหติ ปาปธมฺโม อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต อสฺสมโณ
สมณปฏิฺโ อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจารีปฏิฺโ อนฺโตปูติ อวสฺสุโต
กสมฺพุกชาโต โส สุณาติ อิตฺถนฺนาโม กิร ภิกฺขุ อาสวาน ขยา
อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ตสฺส น เอว โหติ กุทาสฺสุ
นามาหมฺป อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสามีติ อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล นิราโส ฯ กตโม จ ปุคฺคโล อาสโส อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม โส สุณาติ อิตฺถนฺนาโม
กิร ภิกฺขุ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ตสฺส เอว
โหติ กุทาสฺสุ นามาหมฺป อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหริสฺสามีติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อาสโส ฯ กตโม จ ปุคฺคโล
วิคตาโส อิเธกจฺโจ ปุคคฺ โล อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ โส สุณาติ อิตฺถนฺนาโม กิร ภิกฺขุ อาสวาน ขยา อนาสว
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เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ตสฺส น เอว โหติ กุทาสฺสุ นามาหมฺป
อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสามีติ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ
ยาหิสฺส ปุพฺเพ อวิมุตตฺ สฺส วิมุตฺตาสา สา ปฏิปสฺสทฺธา อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล วิคตาโส ฯ
ตตฺถ กตเม ตโย คิลานูปมา ปุคฺคลา ฯ
[๘๕] ตโย คิลานา อิเธกจฺโจ คิลาโน ลภนฺโต วา สปฺปายานิ
โภชนานิ อลภนฺโต วา สปฺปายานิ โภชนานิ ลภนฺโต วา สปฺปายานิ
เภสชฺชานิ อลภนฺโต วา สปฺปายานิ เภสชฺชานิ ลภนฺโต วา ปฏิรูป
อุปฏาก อลภนฺโต วา ปฏิรูป อุปฏาก เนว วุฏาติ ตมฺหา
อาพาธา ฯ อิธ ปเนกจฺโจ คิลาโน ลภนฺโต วา สปฺปายานิ โภชนานิ
อลภนฺโต วา สปฺปายานิ โภชนานิ ลภนฺโต วา สปฺปายานิ เภสชฺชานิ
อลภนฺโต วา สปฺปายานิ เภสชฺชานิ ลภนฺโต วา ปฏิรูป อุปฏาก
อลภนฺโต วา ปฏิรูป อุปฏาก วุฏ าติ ตมฺหา อาพาธา ฯ อิธ
ปเนกจฺโจ คิลาโน ลภนฺโต สปฺปายานิ โภชนานิ โน อลภนฺโต
ลภนฺโต สปฺปายานิ เภสชฺชานิ โน อลภนฺโต ลภนฺโต ปฏิรูป
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อุปฏาก โน อลภนฺโต วุฏาติ ตมฺหา อาพาธา ฯ ตตฺร
ยฺวาย คิลาโน ลภนฺโต สปฺปายานิ โภชนานิ โน อลภนฺโต
ลภนฺโต สปฺปายานิ เภสชฺชานิ โน อลภนฺโต ลภนฺโต ปฏิรูป
อุปฏาก โน อลภนฺโต วุฏาติ ตมฺหา อาพาธา อิม คิลาน
ปฏิจฺจ ภควตา คิลานภตฺต อนฺุาต คิลานเภสชฺช อนฺุาต
คิลานุปฏาโก อนฺุาโต อิมฺจ ปน คิลาน ปฏิจฺจ อฺเป
คิลานา อุปฏาตพฺพา ฯ
[๘๖] เอวเมว ตโย คิลานูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ ฯ กตเม ตโย ฯ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ลภนฺโต วา
ตถาคต ทสฺสนาย อลภนฺโต วา ตถาคต ทสฺสนาย ลภนฺโต วา
ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย สวนาย อลภนฺโต วา ตถาคตปฺปเวทิต
ธมฺมวินย สวนาย เนว โอกฺกมติ นิยาม กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต
อิธ ปเนกจฺโจ ปุคฺคโล ลภนฺโต วา ตถาคต ทสฺสนาย อลภนฺโต วา
ตถาคต ทสฺสนาย ลภนฺโต วา ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย สวนาย
อลภนฺโต วา ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย สวนาย โอกฺกมติ นิยาม
กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต ฯ อิธ ปเนกจฺโจ ปุคฺคโล ลภนฺโต ตถาคต
ทสฺสนาย โน อลภนฺโต ลภนฺโต ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย สวนาย
โน อลภนฺโต โอกฺกมติ นิยาม กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต ฯ ตตฺร
ยฺวาย ปุคฺคโล ลภนฺโต ตถาคต ทสฺสนาย โน อลภนฺโต ลภนฺโต
ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย สวนาย โน อลภนฺโต โอกฺกมติ นิยาม
กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต อิม ปุคฺคล ปฏิจฺจ ภควตา ธมฺมเทสนา
อนฺุาตา อิมฺจ ปน ปุคฺคล ปฏิจจฺ อฺเสมฺป ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ
อิเม ตโย คิลานูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
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[๘๗] กตโม จ ปุคฺคโล กายสกฺขี อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อฏ
วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา เอกจฺเจ
อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล กายสกฺขี ฯ กตโม
จ ปุคฺคโล ทิฏิปฺปตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ
ตถาคตปฺปเวทิตา จสฺส ธมฺมา ปฺาย โวทิฏ า โหนฺติ โวจริตา
ปฺาย จสฺส ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขณ
ี า โหนฺติ อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล ทิฏิปฺปตฺโต ฯ กตโม จ ปุคฺคโล สทฺธาวิมุตฺโต
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ
ตถาคตปฺปเวทิตา จสฺส ธมฺมา ปฺาย โวทิฏ า โหนฺติ โวจริตา
ปฺาย จสฺส ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ โน จ
โข ยถา ทิฏิปฺปตฺตสฺส อย วุจฺจติ ปุคฺคโล สทฺธาวิมตุ ฺโต ฯ
[๘๘] กตโม จ ปุคฺคโล คูถภาณี อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
มุสาวาที โหติ สภคฺคโต วา ปริสคฺคโต วา าติมชฺฌคโต วา
ปูคมชฺฌคโต วา ราชกุลมชฺฌคโต วา อภินีโต สกฺขิปุฏโ  เอหิ
โภ ปุริส ย ชานาสิ ต วเทหีติ โส อชาน วา อาห ๑- ชานามีติ
ชาน วา อาห น ชานามีติ อปสฺส วา อาห ปสฺสามีติ ปสฺส วา
อาห น ปสฺสามีติ อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ
@๑ ยุ. อห ฯ
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วา สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล คูถภาณี ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล ปุปฺผภาณี อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล มุสาวาท ปหาย
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สภคฺคโต วา ปริสคฺคโต วา าติมชฺฌคโต
วา ปูคมชฺฌคโต วา ราชกุลมชฺฌคโต วา อภินีโต สกฺขิปุฏโ เอหิ
โภ ปุริส ย ชานาสิ ต วเทหีติ โส อชาน วา อาห น ชานามีติ
ชาน วา อาห ชานามีติ อปสฺส วา อาห น ปสฺสามีติ ปสฺส
วา อาห ปสฺสามีติ อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ
วา น สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ปุปฺผภาณี ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล มธุภาณี อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ยา สา วาจา
เนฬา กณฺณสุขา เปมนียา หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา
ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล มธุภาณี ฯ
[๘๙] กตโม จ ปุคฺคโล อรุกปู มจิตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
โกธโน โหติ อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป วุตฺโต สมาโน อภิสชฺชติ กุปฺปติ
พฺยาปชฺชติ ปติฏียติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ
เสยฺยถาป นาม ทุฏารุโก กฏเน วา กลาย วา ฆฏฏิโต ภิยโฺ ยโส
มตฺตาย อาสว เทติ เอวเมว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โกธโน โหติ
อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป วุตฺโต สมาโน อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ
ปติฏียติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล อรุกูปมจิตฺโต ฯ กตโม จ ปุคฺคโล วิชชฺ ูปมจิตฺโต อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ
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ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ เสยฺยถาป นาม
จกฺขุมา ปุรโิ ส รตฺตนฺธการติมิสาย วิชฺชนฺตริกาย รูปานิ ปสฺเสยฺย
เอวเมว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อิท ทุกขฺ นฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล วิชชฺ ูปมจิตฺโต ฯ กตโม จ ปุคฺคโล วชิรูปมจิตฺโต อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ เสยฺยถาป
นาม วชิรสฺส นตฺถิ กิฺจิ อเภชฺช นาม มณิ วา ปาสาโณ วา
เอวเมว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล วชิรูปมจิตฺโต ฯ
[๙๐] กตโม จ ปุคฺคโล อนฺโธ อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส
ตถารูป จกฺขุ น โหติ ยถารูเปน จกฺขุนา อนธิคต วา โภค
อธิคจฺเฉยฺย อธิคต วา โภค ผาตึ กเรยฺย ตถารูปมฺปสฺส จกฺขุ
น โหติ ยถารูเปน จกฺขุนา กุสลากุสเล ธมฺเม ชาเนยฺย
สาวชฺชานวชฺเช ธมฺเม ชาเนยฺย หีนปฺปณีเต ธมฺเม ชาเนยฺย
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค ธมฺเม ชาเนยฺย อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อนฺโธ ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล เอกจกฺขุ อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ตถารูป จกฺขุ
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โหติ ยถารูเปน จกฺขุนา อนธิคต วา โภค อธิคจฺเฉยฺย อธิคต วา
โภค ผาตึ กเรยฺย ตถารูปมฺปสฺส จกฺขุ น โหติ ยถารูเปน จกฺขุนา
กุสลากุสเล ธมฺเม ชาเชยฺย สาวชฺชานวชฺเช ธมฺเม ชาเนยฺย
หีนปฺปณีเต ธมฺเม ชาเนยฺย กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค ธมฺเม ชาเนยฺย
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล เอกจกฺขุ ฯ กตโม จ ปุคคฺ โล ทฺวิจกฺขุ
อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ตถารูป จกฺขุ โหติ ยถารูเปน จกฺขุนา
อนธิคต วา โภค อธิคจฺเฉยฺย อธิคต วา โภค ผาตึ กเรยฺย
ตถารูปมฺปสฺส จกฺขุ โหติ ยถารูเปน จกฺขุนา กุสลากุสเล ธมฺเม
ชาเนยฺย สาวชฺชานวชฺเช ธมฺเม ชาเนยฺย หีนปฺปณีเต ธมฺเม ชาเนยฺย
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค ธมฺเม ชาเนยฺย อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ทฺวิจกฺขุ ฯ
[๙๑] กตโม จ ปุคฺคโล อวกุชฺชปฺโ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
อาราม คนฺตฺวา โหติ อภิกฺขณ ภิกฺขูน สนฺติเก ธมฺมสฺสวนาย
ตสฺส ภิกฺขู ธมฺม เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ  ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย3
ปกาเสนฺติ โส ตสฺมึ อาสเน นิสินฺโน ตสฺสา กถาย เนว อาทึ
มนสิกโรติ น มชฺฌ มนสิกโรติ น ปริโยสาน มนสิกโรติ วุฏิโตป
ตมฺหา อาสนา ตสฺสา กถาย เนว อาทึ มนสิกโรติ น มชฺฌ
มนสิกโรติ น ปริโยสาน มนสิกโรติ เสยฺยถาป นาม กุมฺโภ
นิกุชฺโช ตตฺถ อุทก อาสิตฺต วิวตฺตติ โน สณฺาติ เอวเมว
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อาราม คนฺตฺวา โหติ อภิกฺขณ ภิกฺขนู  สนฺติเก
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ธมฺมสฺสวนาย ตสฺส ภิกฺขู ธมฺม เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ
พฺรหฺมจริย ปกาเสนฺติ โส ตสฺมึ อาสเน นิสินฺโน ตสฺสา กถาย
เนว อาทึ มนสิกโรติ น มชฺฌ มนสิกโรติ น ปริโยสาน มนสิกโรติ
วุฏิโตป ตมฺหา อาสนา ตสฺสา กถาย เนว อาทึ มนสิกโรติ
น มชฺฌ มนสิกโรติ น ปริโยสาน มนสิกโรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
อวกุชฺชปฺโ ฯ กตโม จ ปุคฺคโล อุจฺจงฺคปฺโ อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อาราม คนฺตฺวา โหติ อภิกฺขณ ภิกฺขูน สนฺติเก ธมฺมสฺสวนาย
ตสฺส ภิกฺขู ธมฺม เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ  ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
ปกาเสนฺติ โส ตสฺมึ อาสเน นิสินฺโน ตสฺสา กถาย อาทิมฺป
มนสิกโรติ มชฺฌมฺป มนสิกโรติ ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ วุฏิโต
จ โข ตมฺหา อาสนา ตสฺสา กถาย เนว อาทึ มนสิกโรติ น มชฺฌ
มนสิกโรติ น ปริโยสาน มนสิกโรติ เสยฺยถาป นาม ปุริสสฺส
อุจฺจงฺเคป นานาขชฺชกานิ อากิณฺณานิ ติลา ตณฺฑุลา โมทกา
พทรา โส ตมฺหา อาสนา วุฏหนฺโต สติสมฺโมสา ปกิเรยฺย เอวเมว
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อาราม คนฺตฺวา โหติ อภิกฺขณ ภิกฺขูน สนฺติเก
ธมฺมสฺสวนาย ตสฺส ภิกฺขู ธมฺม เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ
พฺรหฺมจริย ปกาเสนฺติ โส ตสฺมึ อาสเน นิสินฺโน ตสฺสา กถาย
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อาทิมฺป มนสิกโรติ มชฺฌมฺป มนสิกโรติ ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ
วุฏิโต จ โข ตมฺหา อาสนา ตสฺสา กถาย เนว อาทึ มนสิกโรติ
น มชฺฌ มนสิกโรติ น ปริโยสาน มนสิกโรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
อุจฺจงฺคปฺโ ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ปุถุปฺโ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
อาราม คนฺตฺวา โหติ อภิกฺขณ ภิกฺขูน สนฺติเก ธมฺมสฺสวนาย ตสฺส
ภิกฺขู ธมฺม เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสนฺติ
โส ตสฺมึ อาสเน นิสินฺโน ตสฺสา กถาย อาทิมฺป มนสิกโรติ
มชฺฌมฺป มนสิกโรติ ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ วุฏิโตป ตมฺหา
อาสนา ตสฺสา กถาย อาทิมฺป มนสิกโรติ มชฺฌมฺป มนสิกโรติ
ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ เสยฺยถาป นาม กุมฺโภ อุกฺกชุ ฺโช ตตฺถ
อุทก อาสิตฺต สณฺาติ โน วิวตฺตติ เอวเมว อิเธกจฺโจ ปุคคฺ โล
อาราม คนฺตฺวา โหติ อภิกฺขณ ภิกฺขูน สนฺติเก ธมฺมสฺสวนาย ตสฺส
ภิกฺขู ธมฺม เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสนฺติ
โส ตสฺมึ อาสเน นิสินฺโน ตสฺสา กถาย อาทิมฺป มนสิกโรติ
มชฺฌมฺป มนสิกโรติ ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ วุฏิโตป ตมฺหา
อาสนา ตสฺสา กถาย อาทิมฺป มนสิกโรติ มชฺฌมฺป มนสิกโรติ
ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ปุถปุ ฺโ ฯ
[๙๒] กตโม จ ปุคฺคโล กาเมสุ จ ภเวสุ จ อวีตราโค
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โสตาปนฺนสกทาคามิโน อิเม วุจฺจนฺติ ปุคฺคลา กาเมสุ จ ภเวสุ
จ อวีตราคา ฯ กตโม จ ปุคฺคโล กาเมสุ วีตราโค ภเวสุ
อวีตราโค อนาคามี อย วุจฺจติ ปุคฺคโล กาเมสุ วีตราโค
ภเวสุ อวีตราโค ฯ กตโม จ ปุคฺคโล กาเมสุ จ ภเวสุ จ
วีตราโค อรหา อย วุจฺจติ ปุคฺคโล กาเมสุ จ ภเวสุ จ วีตราโค ฯ
[๙๓] กตโม จ ปุคฺคโล ปาสาณเลขูปโม อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
อภิณฺห กุชฌ
ฺ ติ โส จ ขฺวสฺส โกโธ จิร ทีฆรตฺต อนุเสติ
เสยฺยถาป นาม ปาสาเณ เลขา น ขิปฺป ลุชฺชติ วาเตน วา
อุทเกน วา จิรฏิติกา โหติ เอวเมว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อภิณฺห
กุชฺฌติ โส จ ขฺวสฺส โกโธ จิร ทีฆรตฺต อนุเสติ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล ปาสาณเลขูปโม ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ปวีเลขูปโม
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อภิณฺห กุชฺฌติ โส จ ขฺวสฺส โกโธ น
จิร ทีฆรตฺต อนุเสติ เสยฺยถาป นาม ปวิยา เลขา ขิปฺป ลุชฺชติ
วาเตน วา อุทเกน วา น จิรฏิติกา โหติ เอวเมว อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อภิณฺห กุชฺฌติ โส จ ขฺวสฺส โกโธ น จิร ทีฆรตฺต
อนุเสติ อย วุจฺจติ ปุคคฺ โล ปวีเลขูปโม ฯ กตโม จ ปุคฺคโล
อุทกเลขูปโม อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อคาเฬฺหนป วุจฺจมาโน ผรุเสนป
วุจฺจมาโน อมนาเปนป วุจฺจมาโน สสนฺทติ เจว สนฺธียติ เจว
สมฺโมทติ เจว เสยฺยถาป นาม อุทเก เลขา ขิปฺป ลุชชฺ ติ น
จิรฏิติกา โหติ เอวเมว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อคาเฬฺหนป
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วุจฺจมาโน ผรุเสนป วุจฺจมาโน อมนาเปนป วุจฺจมาโน สสนฺทติ เจว
สนฺธียติ เจว สมฺโมทติ เจว อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อุทกเลขูปโม ฯ
ตตฺถ กตเม ตโย โปตฺถกูปมา ปุคฺคลา ฯ
[๙๔] ตโย โปตฺถกา นโวป โปตฺถโก ทุพฺพณฺโณ เจว
โหติ ทุกฺขสมฺผสฺโส จ อปฺปคฺโฆ จ มชฺฌโิ มป โปตฺถโก ทุพพฺ ณฺโณ
เจว โหติ ทุกฺขสมฺผสฺโส จ อปฺปคฺโฆ จ ชิณฺโณป โปตฺถโก
ทุพฺพณฺโณ เจว โหติ ทุกฺขสมฺผสฺโส จ อปฺปคฺโฆ จ ฯ ชิณฺณมฺป
โปตฺถก อุกฺขลิปริมชฺชน วา กโรนฺติ สงฺการกูเฏ วา น ฉฑฺเฑนฺติ ฯ
[๙๕] เอวเมว ตโยเม โปตฺถกูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
ภิกฺขูสุ ฯ กตเม ตโย ฯ นโว เจป ภิกฺขุ โหติ ทุสฺสีโล
ปาปธมฺโม อิทมสฺส ทุพฺพณฺณตาย เสยฺยถาป โส โปตฺถโก
ทุพฺพณฺโณ ตถูปโม อย ปุคฺคโล เย โข ปนสฺส เสวนฺติ ภชนฺติ
ปยิรุปาสนฺติ ทิฏานุคตึ อาปชฺชนฺติ เตสนฺต โหติ ทีฆรตฺต อหิตาย
ทุกฺขาย อิทมสฺส ทุกฺขสมฺผสฺสตาย เสยฺยถาป โส โปตฺถโก
ทุกฺขสมฺผสฺโส ตถูปโม อย ปุคฺคโล เยส โข ปน ปฏิคฺคณฺหาติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร เตสนฺต น มหปฺผล
โหติ น มหานิสส อิทมสฺส อปฺปคฺฆตาย เสยฺยถาป โส โปตฺถโก
อปฺปคฺโฆ ตถูปโม อย ปุคฺคโล มชฺฌิโม เจป ภิกฺขุ โหติ ฯเปฯ
เถโร เจป ภิกฺขุ โหติ ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม อิทมสฺส ทุพฺพณฺณตาย
เสยฺยถาป โส โปตฺถโก ทุพฺพณฺโณ ตถูปโม อย ปุคฺคโล
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เย โข ปนสฺส เสวนฺติ ภชนฺติ ปยิรปุ าสนฺติ ทิฏ านุคตึ อาปชฺชนฺติ
เตสนฺต โหติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกขฺ าย อิทมสฺส ทุกฺขสมฺผสฺสตาย
เสยฺยถาป โส โปตฺถโก ทุกฺขสมฺผสฺโส ตถูปโม อย ปุคฺคโล
เยส โข ปน ปฏิคฺคณฺหาติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าร
เตสนฺต น มหปฺผล โหติ น มหานิสส อิทมสฺส
อปฺปคฺฆตาย เสยฺยถาป โส โปตฺถโก อปฺปคฺโฆ ตถูปโม อย
ปุคฺคโล เอวรูโป เจ เถโร ภิกฺขุ สงฺฆมชฺเฌ ภณติ ตเมน ภิกขฺ ู
เอวมาหสุ กึนุ โข ตุยหฺ  พาลสฺส อพฺยตฺตสฺส ภณิเตน ตฺวมฺป
นาม ภณิตพฺพ มฺสีติ โส กุปปฺ โต อนตฺตมโน ตถารูป วาจ
นิจฺฉาเรติ ยถารูปาย วาจาย สงฺโฆ อุกฺขิปติ สงฺการกูเฏว น โปตฺถก ฯ
อิเม ตโย โปตฺถกูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา ภิกฺขูสุ ฯ
ตตฺถ กตเม ตโย กาสิกวตฺถปู มา ปุคฺคลา ฯ
[๙๖] ตีณิ กาสิกวตฺถานิ นวมฺป กาสิกวตฺถ วณฺณวนฺต
เจว โหติ สุขสมฺผสฺสฺจ มหคฺฆฺจ มชฺฌิมมฺป กาสิกวตฺถ
วณฺณวนฺต เจว โหติ สุขสมฺผสฺสฺจ มหคฺฆฺจ ชิณณ
ฺ มฺป
กาสิกวตฺถ วณฺณวนฺต เจว โหติ สุขสมฺผสฺสฺจ มหคฺฆฺจ ฯ
ชิณฺณมฺป กาสิกวตฺถ รตนปลิเวน วา กโรนฺติ คนฺธกรณฺฑเก
วา น นิกฺขิปนฺติ ฯ
[๙๗] เอวเมว ตโยเม กาสิกวตฺถูปมา ปุคคฺ ลา สนฺโต
สวิชฺชมานา ภิกฺขูสุ ฯ กตเม ตโย ฯ นโว เจป ภิกฺขุ โหติ สีลวา
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กลฺยาณธมฺโม อิทมสฺส สุวณฺณตาย เสยฺยถาป ต กาสิกวตฺถ
วณฺณวนฺต ตถูปโม อย ปุคฺคโล เย โข ปนสฺส เสวนฺติ ภชนฺติ
ปยิรุปาสนฺติ ทิฏานุคตึ อาปชฺชนฺติ เตสนฺต โหติ ทีฆรตฺต หิตาย
สุขาย อิทมสฺส สุขสมฺผสฺสตาย เสยฺยถาป ต กาสิกวตฺถ
สุขสมฺผสฺส ตถูปโม อย ปุคฺคโล เยส โข ปน ปฏิคฺคณฺหาติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร เตสนฺต มหปฺผล
โหติ มหานิสส อิทมสฺส มหคฺฆตาย เสยฺยถาป ต กาสิกวตฺถ
มหคฺฆ ตถูปโม อย ปุคฺคโล มชฺฌโิ ม เจป ภิกขฺ ุ ฯเปฯ เถโร
เจป ภิกฺขุ โหติ สีลวา กลฺยาณธมฺโม อิทมสฺส สุวณฺณตาย
เสยฺยถาป ต กาสิกวตฺถ วณฺณวนฺต ตถูปโม อย ปุคฺคโล เย
โข ปนสฺส เสวนฺติ ภชนฺติ ปยิรุปาสนฺติ ทิฏานุคตึ อาปชฺชนฺติ
เตสนฺต โหติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย อิทมสฺส สุขสมฺผสฺสตาย
เสยฺยถาป ต กาสิกวตฺถ สุขสมฺผสฺส ตถูปโม อย ปุคฺคโล เยส
โข ปน ปฏิคฺคณฺหาติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
เตสนฺต มหปฺผล โหติ มหานิสส อิทมสฺส มหคฺฆตาย
เสยฺยถาป ต กาสิกวตฺถ มหคฺฆ ตถูปโม อย ปุคฺคโล เอวรูโป
เจ เถโร ภิกขฺ ุ สงฺฆมชฺเฌ ภณติ ตเมน ภิกฺขู เอวมาหสุ อปฺปสทฺทา
อายสฺมนฺโต โหถ เถโร ภิกฺขุ ธมฺมฺจ วินยฺจ ภณตีติ
ตสฺส ต วจน อาเธยฺย คจฺฉติ คนฺธกรณฺฑเกว น กาสิกวตฺถ ฯ
อิเม ตโย กาสิกวตฺถูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา ภิกฺขูสุ ฯ
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[๙๘] กตโม จ ปุคฺคโล สุปฺปเมยฺโย อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
อุทฺธโต โหติ อุนฺนโฬ จปโล มุขโร วิกิณฺณวาโจ มุฏสฺสติ
อสมฺปชาโน อสมาหิโต วิพฺภนฺตจิตฺโต ปากฏินทฺ ฺริโย อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล สุปปฺ เมยฺโย ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ทุปฺปเมยฺโย อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อนุทฺธโต โหติ อนุนฺนโฬ อจปโล อมุขโร อวิกิณณ
ฺ วาโจ
อุปฏิตสฺสติ สมฺปชาโน สมาหิโต เอกคฺคจิตฺโต สวุตินฺทฺริโย อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล ทุปฺปเมยฺโย ฯ กตโม จ ปุคฺคโล อปฺปเมยฺโย
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อปฺปเมยฺโย ฯ
[๙๙] กตโม จ ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น
ปยิรุปาสิตพฺโพ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล หีโน โหติ สีเลน สมาธินา
ปฺาย เอวรูโป ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น
ปยิรุปาสิตพฺโพ อฺตฺร อนุทฺทยา อฺตฺร อนุกมฺปา ฯ กตโม
จ ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
สทิโส โหติ สีเลน สมาธินา ปฺาย เอวรูโป ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ
ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ สีลสามฺคตาน สต
สีลกถา จ โน ภวิสฺสติ สา จ โน ผาสุ ภวิสฺสติ สา จ โน
ปวตฺตินี ภวิสฺสติ สมาธิสามฺคตาน สต สมาธิกถา จ โน
ภวิสฺสติ สา จ โน ผาสุ ภวิสฺสติ สา จ โน ปวตฺตินี ภวิสฺสติ
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ปฺาสามฺคตาน สต ปฺากถา จ โน ภวิสฺสติ สา จ
โน ผาสุ ภวิสฺสติ สา จ โน ปวตฺตนิ ี ภวิสฺสตีติ ตสฺมา เอวรูโป
ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรปุ าสิตพฺโพ ฯ กตโม จ ปุคฺคโล
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อธิโก โหติ สีเลน สมาธินา ปฺาย เอวรูโป ปุคคฺ โล
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ ต กิสฺส
เหตุ ฯ อปริปูร วา สีลกฺขนฺธ ปริปูเรสฺสามิ ปริปูร วา สีลกฺขนฺธ
ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคหิสฺสามิ อปริปูร วา สมาธิกฺขนฺธ
ปริปูเรสฺสามิ ปริปรู  วา สมาธิกฺขนฺธ ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย
อนุคฺคหิสฺสามิ อปริปรู  วา ปฺากฺขนฺธ ปริปูเรสฺสามิ ปริปูร
วา ปฺากฺขนฺธ ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคหิสฺสามีติ ตสฺมา
เอวรูโป ปุคฺคโล สกฺกตฺวา ครุกตฺวา เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ
ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ
[๑๐๐] กตโม จ ปุคฺคโล ชิคจุ ฺฉิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น
ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ทุสฺสโี ล โหติ
ปาปธมฺโม อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต อสฺสมโณ
สมณปฏิฺโ อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจารีปฏิฺโ อนฺโตปูติ อวสฺสุโต
กสมฺพุกชาโต เอวรูโป ปุคฺคโล ชิคุจฺฉิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ
น ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ กิฺจาป เอวรูปสฺส ปุคฺคลสฺส
น ทิฏานุคตึ อาปชฺชติ อถ โข น ปาปโก กิตฺติสทฺโท
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อพฺภุคฺคจฺฉติ ปาปมิตฺโต ปุริสปุคฺคโล ปาปสหาโย ปาปสมฺปวงฺโกติ
เสยฺยถาป นาม อหิ คูถคโต กิฺจาป น ฑสติ อถ โข น
มกฺเขติ เอวเมว กิฺจาป เอวรูปสฺส ปุคฺคลสฺส น ทิฏานุคตึ
อาปชฺชติ อถ โข น ปาปโก กิตฺตสิ ทฺโท อพฺภคุ ฺคจฺฉติ ปาปมิตฺโต
ปุริสปุคฺคโล ปาปสหาโย ปาปสมฺปวงฺโกติ ตสฺมา เอวรูโป ปุคฺคโล
ชิคุจฺฉิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรปุ าสิตพฺโพ ฯ กตโม จ
ปุคฺคโล อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรปุ าสิตพฺโพ
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โกธโน โหติ อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป
วุตฺโต สมาโน อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ ปติฏียติ โกปฺจ
โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ เสยฺยถาป นาม ทุฏารุโก
กฏเน วา กลาย วา ฆฏฏิโต ภิยโฺ ยโส มตฺตาย อาสว เทติ
เอวเมว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โกธโน โหติ อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป วุตฺโต
สมาโน อภิสชฺชติ กุปปฺ ติ พฺยาปชฺชติ ปติฏียติ โกปฺจ โทสฺจ
อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ เสยฺยถาป นาม ตินฺทุกาลาต กฏเน
วา กลาย วา ฆฏฏิต ภิยฺโยโส มตฺตาย จิจฺจิฏายติ จิฏิจิฏายติ
เอวเมว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โกธโน โหติ อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป
วุตฺโต สมาโน อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ ปติฏียติ โกปฺจ
โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ เสยฺยถาป นาม คูถกูโป
กฏเน วา กลาย วา ฆฏฏิโต ภิยฺโยโส มตฺตาย ทุคฺคนฺโธ
โหติ เอวเมว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โกธโน โหติ อุปายาสพหุโล
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อปฺปมฺป วุตฺโต สมาโน อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ ปติฏียติ
โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ เอวรูโป ปุคฺคโล
อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ
ต กิสฺส เหตุ ฯ อกฺโกเสยฺยป ม ปริภาเสยฺยป ม อนตฺถมฺป เม
กเรยฺยาติ ตสฺมา เอวรูโป ปุคฺคโล อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ
น ภชิตพฺโพ น ปยิรปุ าสิตพฺโพ ฯ กตโม จ ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ
ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม
เอวรูโป ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ
ต กิสฺส เหตุ ฯ กิฺจาป เอวรูปสฺส ปุคฺคลสฺส น ทิฏานุคตึ
อาปชฺชติ อถ โข น กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ
กลฺยาณมิตฺโต ปุริสปุคฺคโล กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโกติ
ตสฺมา เอวรูโป ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ
[๑๐๑] กตโม จ ปุคฺคโล สีเลสุ ปริปรู ีการี สมาธิสมฺ ึ
มตฺตโสการี ปฺาย มตฺตโสการี โสตาปนฺนสกทาคามิโน อิเม
วุจฺจนฺติ ปุคฺคลา สีเลสุ ปริปูรกี าริโน สมาธิสฺมึ มตฺตโสการิโน
ปฺาย มตฺตโสการิโน ฯ กตโม จ ปุคฺคโล สีเลสุ จ ปริปรู ีการี
สมาธิสฺมิฺจ ปริปรู ีการี ปฺาย มตฺตโสการี อนาคามี อย
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วุจฺจติ ปุคฺคโล สีเลสุ จ ปริปรู ีการี สมาธิสฺมิฺจ ปริปูรกี ารี
ปฺาย มตฺตโสการี ฯ กตโม จ ปุคฺคโล สีเลสุ จ ปริปรู ีการี
สมาธิสฺมิฺจ ปริปรู ีการี ปฺาย จ ปริปูรกี ารี อรหา อย๗
วุจฺจติ ปุคฺคโล สีเลสุ จ ปริปรู ีการี สมาธิสฺมิฺจ ปริปูรกี ารี
ปฺาย จ ปริปูรีการี ฯ
[๑๐๒] ตตฺถ กตเม ตโย สตฺถาโร อิเธกจฺโจ สตฺถา กามาน
ปริฺ ปฺาเปติ น รูปาน ปริฺ ปฺาเปติ น เวทนาน
ปริฺ ปฺาเปติ อิธ ปเนกจฺโจ สตฺถา กามานฺจ ปริฺ
ปฺาเปติ รูปานฺจ ปริฺ ปฺาเปติ น เวทนาน ปริฺ
ปฺาเปติ อิธ ปเนกจฺโจ สตฺถา กามานฺจ ปริฺ ปฺาเปติ
รูปานฺจ ปริฺ ปฺาเปติ เวทนานฺจ ปริฺ ปฺาเปติ ฯ
ตตฺถ ยฺวาย สตฺถา กามาน ปริฺ ปฺาเปติ น รูปาน
ปริฺ ปฺาเปติ น เวทนาน ปริฺ ปฺาเปติ รูปาวจรสมาปตฺติยา
ลาภี สตฺถา เตน ทฏพฺโพ ฯ ตตฺถ ยฺวาย สตฺถา
กามานฺจ ปริฺ ปฺาเปติ รูปานฺจ ปริฺ ปฺาเปติ
น เวทนาน ปริฺ ปฺาเปติ อรูปาวจรสมาปตฺติยา ลาภี
สตฺถา เตน ทฏพฺโพ ฯ ตตฺถ ยฺวาย สตฺถา กามานฺจ ปริฺ
ปฺาเปติ รูปานฺจ ปริฺ ปฺาเปติ เวทนานฺจ ปริฺ
ปฺาเปติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา เตน ทฏพฺโพ ฯ อิเม
ตโย สตฺถาโร ฯ
[๑๐๓] ตตฺถ กตเม อปเรป ตโย สตฺถาโร อิเธกจฺโจ
สตฺถา ทิฏเ เจว ธมฺเม อตฺตาน สจฺจโต เถตโต ปฺาเปติ
อภิสมฺปรายฺจ อตฺตาน สจฺจโต เถตโต ปฺาเปติ อิธ
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ปเนกจฺโจ สตฺถา ทิฏเ เจว ธมฺเม อตฺตาน สจฺจโต เถตโต
ปฺาเปติ โน จ โข อภิสมฺปราย อตฺตาน สจฺจโต เถตโต
ปฺาเปติ อิธ ปเนกจฺโจ สตฺถา ทิฏเ เจว ธมฺเม อตฺตาน
สจฺจโต เถตโต น ปฺาเปติ อภิสมฺปรายฺจ อตฺตาน สจฺจโต
เถตโต น ปฺาเปติ ฯ ตตฺถ ยฺวาย สตฺถา ทิฏเ เจว
ธมฺเม อตฺตาน สจฺจโต เถตโต ปฺาเปติ อภิสมฺปรายฺจ
อตฺตาน สจฺจโต เถตโต ปฺาเปติ สสฺสตวาโท สตฺถา เตน
ทฏพฺโพ ฯ ตตฺถ ยฺวาย สตฺถา ทิฏเ เจว ธมฺเม อตฺตาน
สจฺจโต เถตโต ปฺาเปติ โน จ โข อภิสมฺปราย อตฺตาน
สจฺจโต เถตโต ปฺาเปติ อุจฺเฉทวาโท สตฺถา เตน ทฏพฺโพ ฯ
ตตฺถ ยฺวาย สตฺถา ทิฏเ เจว ธมฺเม อตฺตาน สจฺจโต เถตโต
น ปฺาเปติ อภิสมฺปรายฺจ อตฺตาน สจฺจโต เถตโต น
ปฺาเปติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา เตน ทฏพฺโพ ฯ อิเม
อปเรป ตโย สตฺถาโร ฯ
ติกนิทฺเทโส ฯ
______________
จตุกฺกนิทฺเทโส
[๑๐๔] กตโม จ ปุคฺคโล อสปฺปุริโส อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ
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มุสาวาที โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี โหติ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล อสปฺปุริโส ฯ กตโม จ ปุคฺคโล อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนา จ ปาณาติปาตี โหติ ปรฺจ ปาณาติปาเต
สมาทเปติ อตฺตนา จ อทินฺนาทายี โหติ ปรฺจ อทินฺนาทาเน
สมาทเปติ อตฺตนา จ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ ปรฺจ กาเมสุ
มิจฺฉาจาเร สมาทเปติ อตฺตนา จ มุสาวาที โหติ ปรฺจ มุสาวาเท
สมาทเปติ อตฺตนา จ สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี โหติ ปรฺจ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏาเน สมาทเปติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อสปฺปุริเสน
อสปฺปุริสตโร ฯ กตโม จ ปุคฺคโล สปฺปุริโส อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ
กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ โต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต โหติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
สปฺปุริโส ฯ กตโม จ ปุคฺคโล สปฺปุริเสน สปฺปุริสตโร อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อตฺตนา จ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ปาณาติปาตา
เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ
ปรฺจ อทินฺนาทานา เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ กาเมสุ
มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา
สมาทเปติ อตฺตนา จ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ มุสาวาทา
เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณิยา
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สมาทเปติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล สปฺปรุ ิเสน สปฺปุริสตโร ฯ
[๑๐๕] กตโม จ ปุคฺคโล ปาโป อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ปาณาติปาตี
โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ
ปสุณวาโจ โหติ ผรุสวาโจ โหติ สมฺผปฺปลาป โหติ อภิชฺฌาลุ
โหติ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ มิจฺฉาทิฏิ โหติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
ปาโป ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ปาเปน ปาปตโร อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
อตฺตนา จ ปาณาติปาตี โหติ ปรฺจ ปาณาติปาเต สมาทเปติ
อตฺตนา จ อทินฺนาทายี โหติ ปรฺจ อทินฺนาทาเน สมาทเปติ
อตฺตนา จ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจาเร
สมาทเปติ อตฺตนา จ มุสาวาที โหติ ปรฺจ มุสาวาเท สมาทเปติ
อตฺตนา จ ปสุณวาโจ โหติ ปรฺจ ปสุณาย วาจาย สมาทเปติ
อตฺตนา จ ผรุสวาโจ โหติ ปรฺจ ผรุสาย วาจาย สมาทเปติ
อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาป โหติ ปรฺจ สมฺผปฺปลาเป สมาทเปติ
อตฺตนา จ อภิชฺฌาลุ โหติ ปรฺจ อภิชฺฌาย สมาทเปติ อตฺตนา
จ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ปรฺจ พฺยาปาเท สมาทเปติ อตฺตนา จ
มิจฺฉาทิฏิ โหติ ปรฺจ มิจฺฉาทิฏิยา สมาทเปติ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล ปาเปน ปาปตโร ฯ กตโม จ ปุคฺคโล กลฺยาโณ อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ
กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ โต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ
ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ
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สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อนภิชฺฌาลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต
โหติ สมฺมาทิฏิ โหติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล กลฺยาโณ ฯ กตโม
จ ปุคฺคโล กลฺยาเณน กลฺยาณตโร อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนา
จ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ปาณาติปาตา เวรมณิยา
สมาทเปติ อตฺตนา จ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ
อทินฺนาทานา เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ กาเมสุ มิจฺฉาจารา
ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา สมาทเปติ
อตฺตนา จ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ มุสาวาทา เวรมณิยา
สมาทเปติ อตฺตนา จ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ
ปสุณาย วาจาย เวรณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ ผรุสาย วาจาย
ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ผรุสาย วาจาย เวรมณิยา สมาทเปติน
อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ สมฺผปฺปลาปา
เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ อนภิชฺฌาลุ โหติ ปรฺจ
อนภิชฺฌาย สมาทเปติ อตฺตนา จ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ปรฺจ
อพฺยาปาเท สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺมาทิฏิ โหติ ปรฺจ สมฺมาทิฏิยา
สมาทเปติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล กลฺยาเณน กลฺยาณตโร ฯ
[๑๐๖] กตโม จ ปุคฺคโล ปาปธมฺโม อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ โหติ
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ปาปธมฺโม ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ปาปธมฺเมน
ปาปธมฺมตโร อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนา จ ปาณาติปาตี โหติ
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ปรฺจ ปาณาติปาเต สมาทเปติ อตฺตนา จ อทินฺนาทายี โหติ
ปรฺจ อทินฺนาทาเน สมาทเปติ ฯเปฯ อตฺตนา จ มิจฺฉาทิฏิ
โหติ ปรฺจ มิจฺฉาทิฏิยา สมาทเปติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
ปาปธมฺเมน ปาปธมฺมตโร ฯ กตโม จ ปุคฺคโล กลฺยาณธมฺโม
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ โหติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
กลฺยาณธมฺโม ฯ กตโม จ ปุคฺคโล กลฺยาณธมฺเมน กลฺยาณธมฺมตโร
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนา จ ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต โหติ ปรฺจ
ปาณาติปาตา เวรมณิยา สมาทเปติ ฯเปฯ อตฺตนา จ สมฺมาทิฏิ
โหติ ปรฺจ สมฺมาทิฏิยา สมาทเปติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
กลฺยาณธมฺเมน กลฺยาณธมฺมตโร ฯ
[๑๐๗] กตโม จ ปุคฺคโล สาวชฺโช อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
สาวชฺเชน กายกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ สาวชฺเชน วจีกมฺเมน
สมนฺนาคโต โหติ สาวชฺเชน มโนกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล สาวชฺโช ฯ กตโม จ ปุคฺคโล วชฺชพหุโล อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล สาวชฺเชน พหุล กายกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ อปฺป
อนวชฺเชน สาวชฺเชน พหุล วจีกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ อปฺป
อนวชฺเชน สาวชฺเชน พหุล มโนกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ อปฺป
อนวชฺเชน อย วุจฺจติ ปุคฺคโล วชฺชพหุโล ฯ กตโม จ ปุคฺคโล
อปฺปสาวชฺโช อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อนวชฺเชน พหุล กายกมฺเมน
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สมนฺนาคโต โหติ อปฺป สาวชฺเชน อนวชฺเชน พหุล วจีกมฺเมน
สมนฺนาคโต โหติ อปฺป สาวชฺเชน อนวชฺเชน พหุล มโนกมฺเมน
สมนฺนาคโต โหติ อปฺป สาวชฺเชน อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อปฺปสาวชฺโช ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล อนวชฺโช อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อนวชฺเชน
กายกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ อนวชฺเชน วจีกมฺเมน สมนฺนาคโต
โหติ อนวชฺเชน มโนกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล อนวชฺโช ฯ
[๑๐๘] กตโม จ ปุคฺคโล อุคฆฺ ฏิตฺู ยสฺส ปุคฺคลสฺส สห
อุทาหฏเวลาย ธมฺมาภิสมโย โหติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อุคฺฆฏิตฺู ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล วิปฺจิตฺู ยสฺส ปุคฺคลสฺส สงฺขิตฺเตน
ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺเถ วิภชิยมาเน ธมฺมาภิสมโย โหติ อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล วิปฺจิตฺู ฯ กตโม จ ปุคฺคโล เนยฺโย ยสฺส
ปุคฺคลสฺส อุทฺเทสโต ปริปุจฺฉโต โยนิโส มนสิกโรโต กลฺยาณมิตฺเต
เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต เอว อนุปุพฺเพน ธมฺมาภิสมโย โหติ
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล เนยฺโย ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ปทปรโม ยสฺส
ปุคฺคลสฺส พหุมฺป สุณโต พหุมฺป ภณโต พหุมฺป ธารยโต พหุมฺป
วาจยโต น ตาย ชาติยา ธมฺมาภิสมโย โหติ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล ปทปรโม ฯ
[๑๐๙] กตโม จ ปุคฺคโล ยุตตฺ ปฏิภาโณ โน มุตฺตปฏิภาโณ
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ปฺห ปุฏโ สมาโน ยุตฺต วทติ โน สีฆ
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อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ยุตฺตปฏิภาโณ โน มุตฺตปฏิภาโณ ฯ กตโม
จ ปุคฺคโล มุตฺตปฏิภาโณ โน ยุตตฺ ปฏิภาโณ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ปฺห ปุฏโ  สมาโน สีฆ วทติ โน ยุตฺต อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
มุตฺตปฏิภาโณ โน ยุตฺตปฏิภาโณ ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ยุตฺตปฏิภาโณ
จ มุตฺตปฏิภาโณ จ อิเธกจฺโจ ปุคคฺ โล ปฺห ปุฏโ สมาโน
ยุตฺตฺจ วทติ สีฆฺจ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ยุตตฺ ปฏิภาโณ จ
มุตฺตปฏิภาโณ จ ฯ กตโม จ ปุคคฺ โล เนว ยุตฺตปฏิภาโณ โน
มุตฺตปฏิภาโณ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ปฺห ปุฏโ  สมาโน เนว
ยุตฺต วทติ โน สีฆ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล เนว ยุตฺตปฏิภาโณ
โน มุตฺตปฏิภาโณ ฯ
[๑๑๐] ตตฺถ กตเม จตฺตาโร ธมฺมกถิกา ปุคฺคลา อิเธกจฺโจ
ธมฺมกถิโก อปฺปฺจ ภาสติ อสหิตฺจ ปริสา จสฺส อกุสลา
โหติ สหิตาสหิตสฺส เอวรูโป ธมฺมกถิโก เอวรูปาย ปริสาย
ธมฺมกถิโกเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ อิธ ปเนกจฺโจ ธมฺมกถิโก อปฺปฺจ
ภาสติ สหิตฺจ ปริสา จสฺส กุสลา โหติ สหิตาสหิตสฺส เอวรูโป
ธมฺมกถิโก เอวรูปาย ปริสาย ธมฺมกถิโกเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ อิธ
ปเนกจฺโจ ธมฺมกถิโก พหฺุจ ภาสติ อสหิตฺจ ปริสา จสฺส
อกุสลา โหติ สหิตาสหิตสฺส เอวรูโป ธมฺมกถิโก เอวรูปาย
ปริสาย ธมฺมกถิโกเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ อิธ ปเนกจฺโจ ธมฺมกถิโก
พหฺุจ ภาสติ สหิตฺจ ปริสา จสฺส กุสลา โหติ สหิตาสหิตสฺส
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เอวรูโป ธมฺมกถิโก เอวรูปาย ปริสาย ธมฺมกถิโกเตฺวว สงฺข
คจฺฉติ ฯ อิเม จตฺตาโร ธมฺมกถิกา ปุคฺคลา ฯ
ตตฺถ กตเม จตฺตาโร วลาหกูปมา ปุคฺคลา ฯ
[๑๑๑] จตฺตาโร วลาหกา คชฺชิตา โน วสฺสิตา วสฺสิตา
โน คชฺชิตา คชฺชิตา จ วสฺสิตา จ เนว คชฺชิตา โน วสฺสิตา ฯ
[๑๑๒] เอวเมว จตฺตาโรเม วลาหกูปมา ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ คชฺชิตา โน วสฺสิตา วสฺสิตา
โน คชฺชิตา คชฺชิตา จ วสฺสิตา จ เนว คชฺชิตา โน วสฺสิตา ฯ
กถฺจ ปุคคฺ โล คชฺชิตา โหติ โน วสฺสิตา อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ภาสิตา โหติ โน กตฺตา เอว ปุคฺคโล คชฺชิตา โหติ โน วสฺสติ า
เสยฺยถาป โส วลาหโก คชฺชิตา โน วสฺสิตา ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ
กถฺจ ปุคคฺ โล วสฺสิตา โหติ โน คชฺชิตา อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
กตฺตา โหติ โน ภาสิตา เอว ปุคฺคโล วสฺสิตา โหติ โน คชฺชติ า
เสยฺยถาป โส วลาหโก วสฺสิตา โน คชฺชิตา ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ
กถฺจ ปุคคฺ โล คชฺชิตา จ โหติ วสฺสิตา จ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ภาสิตา จ โหติ กตฺตา จ เอว ปุคฺคโล คชฺชติ า จ โหติ
วสฺสิตา จ เสยฺยถาป โส วลาหโก คชฺชิตา จ วสฺสิตา จ
ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล เนว คชฺชิตา โหติ โน
วสฺสิตา อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล เนว ภาสิตา โหติ โน กตฺตา เอว
ปุคฺคโล เนว คชฺชิตา โหติ โน วสฺสิตา เสยฺยถาป โส วลาหโก
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เนว คชฺชิตา โน วสฺสิตา ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ อิเม จตฺตาโร
วลาหกูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
ตตฺถ กตเม จตฺตาโร มูสิกูปมา ปุคฺคลา ฯ
[๑๑๓] จตสฺโส มูสิกา คาธ กตฺตา โน วสิตา วสิตา
โน คาธ กตฺตา คาธ กตฺตา จ วสิตา จ เนว คาธ กตฺตา
โน วสิตา ฯ
[๑๑๔] เอวเมว จตฺตาโรเม มูสิกูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ คาธ กตฺตา โน วสิตา วสิตา
โน คาธ กตฺตา คาธ กตฺตา จ วสิตา จ เนว คาธ กตฺตา
โน วสิตา ฯ กถฺจ ปุคฺคโล คาธ กตฺตา โหติ โน วสิตา
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ
คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภตู ธมฺม เวทลฺล โส อิท
ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว ปุคฺคโล คาธ กตฺตา โหติ
โน วสิตา เสยฺยถาป สา มูสิกา คาธ กตฺตา โน วสิตา ตถูปโม
อย ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล วสิตา โหติ โน คาธ กตฺตา
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ธมฺม น ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ
คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภตู ธมฺม เวทลฺล โส อิท
ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกขฺ สมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ
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อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ เอว ปุคฺคโล วสิตา โหติ โน คาธ กตฺตา
เสยฺยถาป สา มูสิกา วสิตา โน คาธ กตฺตา ตถูปโม อย
ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคคฺ โล คาธ กตฺตา จ โหติ วสิตา จ
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ
คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภูตธมฺม เวทลฺล โส อิท ทุกฺขนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ เอว ปุคฺคโล คาธ กตฺตา จ โหติ วสิตา จ
เสยฺยถาป สา มูสิกา คาธ กตฺตา จ วสิตา จ ตถูปโม อย
ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคคฺ โล เนว คาธ กตฺตา โหติ โน วสิตา
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ธมฺม น ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ
คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภตู ธมฺม เวทลฺล โส อิท
ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว ปุคฺคโล เนว
คาธ กตฺตา โหติ โน วสิตา เสยฺยถาป สา มูสิกา เนว คาธ
กตฺตา โน วสิตา ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ อิเม จตฺตาโร มูสิกูปมา
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
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ตตฺถ กตเม จตฺตาโร อมฺพูปมา ปุคฺคลา ฯ
[๑๑๕] จตฺตาริ อมฺพานิ อาม ปกฺกวณฺณี ปกฺก อามวณฺณี
อาม อามวณฺณี ปกฺก ปกฺกวณฺณี ฯ
[๑๑๖] เอวเมว จตฺตาโรเม อมฺพปู มา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ อาโม ปกฺกวณฺณี ปกฺโก อามวณฺณี
อาโม อามวณฺณี ปกฺโก ปกฺกวณฺณี ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อาโม
โหติ ปกฺกวณฺณี อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต
ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต วิโลกิต สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ
โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต นปฺปชานาติ
อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว ปุคฺคโล
อาโม โหติ ปกฺกวณฺณี เสยฺยถาป ต อมฺพ อาม ปกฺกวณฺณี
ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล ปกฺโก โหติ อามวณฺณี
อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส น ปาสาทิก โหติ อภิกกฺ นฺต ปฏิกกฺ นฺต
อาโลกิต วิโลกิต สมฺม
ิ ฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส
อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ เอว ปุคฺคโล ปกฺโก
โหติ อามวณฺณี เสยฺยถาป ต อมฺพ ปกฺก อามวณฺณี ตถูปโม
อย ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อาโม โหติ อามวณฺณี อิเธกจฺจสฺส
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ปุคฺคลสฺส น ปาสาทิก โหติ อภิกกฺ นฺต ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต วิโลกิต
สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ เอว ปุคฺคโล อาโม โหติ อามวณฺณี เสยฺยถาป ต อมฺพ
อาม อามวณฺณี ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล ปกฺโก
โหติ ปกฺกวณฺณี อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต
ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต วิโลกิต สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ
โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ เอว ปุคฺคโล ปกฺโก โหติ ปกฺกวณฺณี
เสยฺยถาป ต อมฺพ ปกฺก ปกฺกวณฺณี ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ
อิเม จตฺตาโร อมฺพูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
ตตฺถ กตเม จตฺตาโร กุมฺภูปมา ปุคฺคลา ฯ
[๑๑๗] จตฺตาโร กุมฺภา ตุจฺโฉ ปหิโต ปูโร วิวโฏ ตุจฺโฉ
วิวโฏ ปูโร ปหิโต ฯ
[๑๑๘] เอวเมว จตฺตาโรเม กุมฺภูปมา ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ ตุจฺโฉ ปหิโต ปูโร วิวโฏ
ตุจฺโฉ วิวโฏ ปูโร ปหิโต ฯ กถฺจ ปุคฺคโล ตุจฺโฉ โหติ
ปหิโต อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต
อาโลกิต วิโลกิต สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ
โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธ-
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คามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว ปุคฺคโล ตุจฺโฉ
โหติ ปหิโต เสยฺยถาป โส กุมฺโภ ตุจฺโฉ ปหิโต ตถูปโม อย
ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล ปูโร โหติ วิวโฏ อิเธกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส น ปาสาทิก โหติ อภิกกฺ นฺต ปฏิกกฺ นฺต อาโลกิต วิโลกิต
สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท ทุกฺขนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต
ปชานาติ เอว ปุคฺคโล ปูโร โหติ วิวโฏ เสยฺยถาป โส
กุมฺโภ ปูโร วิวโฏ ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล ตุจฺโฉ
โหติ วิวโฏ อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส น ปาสาทิก โหติ อภิกกฺ นฺต
ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต วิโลกิต สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ
โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯเปฯ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว ปุคฺคโล
ตุจฺโฉ โหติ วิวโฏ เสยฺยถาป โส กุมฺโภ ตุจฺโฉ วิวโฏ ตถูปโม
อย ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล ปูโร โหติ ปหโิ ต อิเธกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต วิโลกิต
สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท ทุกฺขนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต
ปชานาติ เอว ปุคฺคโล ปูโร โหติ ปหิโต เสยฺยถาป โส
กุมฺโภ ปูโร ปหิโต ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ อิเม จตฺตาโร
กุมฺภูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
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ตตฺถ กตเม จตฺตาโร อุทกรหทูปมา ปุคฺคลา ฯ
[๑๑๙] จตฺตาโร อุทกรหทา อุตฺตาโน คมฺภีโรภาโส คมฺภีโร
อุตฺตาโนภาโส อุตฺตาโน อุตฺตาโนภาโส คมฺภีโร คมฺภีโรภาโส ฯ
[๑๒๐] เอวเมว จตฺตาโรเม อุทกรหทูปมา ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ อุตฺตาโน คมฺภีโรภาโส
คมฺภีโร อุตฺตาโนภาโส อุตฺตาโน อุตฺตาโนภาโส คมฺภีโร
คมฺภีโรภาโส ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อุตฺตาโน โหติ คมฺภีโรภาโส
อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกกฺ นฺต อาโลกิต
วิโลกิต สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท
ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว ปุคฺคโล อุตฺตาโน โหติ คมฺภีโรภาโส
เสยฺยถาป โส อุทกรหโท อุตฺตาโน คมฺภีโรภาโส ตถูปโม อย
ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล คมฺภีโร โหติ อุตฺตาโนภาโส อิเธกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส น ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต
วิโลกิต สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท
ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ เอว ปุคฺคโล คมฺภีโร โหติ อุตฺตาโนภาโส
เสยฺยถาป โส อุทกรหโท คมฺภีโร อุตฺตาโนภาโส ตถูปโม อย
ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อุตฺตาโน โหติ อุตฺตาโนภาโส อิเธกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส น ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต
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วิโลกิต สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท
ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว ปุคฺคโล อุตฺตาโน โหติ อุตฺตาโนภาโส
เสยฺยถาป โส อุทกรหโท อุตฺตาโน อุตฺตาโนภาโส ตถูปโม อย
ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล คมฺภีโร โหติ คมฺภีโรภาโส อิเธกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต วิโลกิต
สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท ทุกฺขนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต
ปชานาติ เอว ปุคฺคโล คมฺภีโร โหติ คมฺภีโรภาโส เสยฺยถาป
โส อุทกรหโท คมฺภีโร คมฺภีโรภาโส ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ
อิเม จตฺตาโร อุทกรหทูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
ตตฺถ กตเม จตฺตาโร พลิพทฺธปู มา ปุคฺคลา ฯ
[๑๒๑] จตฺตาโร พลิพทฺธา สกควจณฺโฑ โน ปรควจณฺโฑ
ปรควจณฺโฑ โน สกควจณฺโฑ สกควจณฺโฑ จ ปรควจณฺโฑ
จ เนว สกควจณฺโฑ โน ปรควจณฺโฑ ฯ
[๑๒๒] เอวเมว จตฺตาโรเม พลิพทฺธูปมา ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ สกควจณฺโฑ โน ปรควจณฺโฑ
ปรควจณฺโฑ โน สกควจณฺโฑ สกควจณฺโฑ จ ปรควจณฺโฑ
จ เนว สกควจณฺโฑ โน ปรควจณฺโฑ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล
สกควจณฺโฑ โหติ โน ปรควจณฺโฑ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สกปริส
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อุพฺเพชิตา โหติ โน ปรปริส เอว ปุคฺคโล สกควจณฺโฑ โหติ
โน ปรควจณฺโฑ เสยฺยถาป โส พลิพทฺโธ สกควจณฺโฑ โน
ปรควจณฺโฑ ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล
ปรควจณฺโฑ โหติ โน สกควจณฺโฑ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ปรปริส
อุพฺเพชิตา โหติ โน สกปริส เอว ปุคฺคโล ปรควจณฺโฑ โหติ โน
สกควจณฺโฑ เสยฺยถาป โส พลิพทฺโธ ปรควจณฺโฑ โน
สกควจณฺโฑ ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล สกควจณฺโฑ
จ โหติ ปรควจณฺโฑ จ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สกปริสฺจ อุพฺเพชิตา
โหติ ปรปริสฺจ เอว ปุคฺคโล สกควจณฺโฑ จ โหติ ปรควจณฺโฑ
จ เสยฺยถาป โส พลิพทฺโธ สกควจณฺโฑ จ ปรควจณฺโฑ จ
ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล เนว สกควจณฺโฑ โหติ
โน ปรควจณฺโฑ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล เนว สกปริส อุพฺเพชิตา
โหติ โน ปรปริส เอว ปุคฺคโล เนว สกควจณฺโฑ โหติ โน
ปรควจณฺโฑ เสยฺยถาป โส พลิพทฺโธ เนว สกควจณฺโฑ โน
ปรควจณฺโฑ ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ อิเม จตฺตาโร พลิพทฺธูปมา
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
ตตฺถ กตเม จตฺตาโร อาสิวิสูปมา ปุคฺคลา ฯ
[๑๒๓] จตฺตาโร อาสิวิสา อาคตวิโส โน โฆรวิโส โฆรวิโส
โน อาคตวิโส อาคตวิโส จ โฆรวิโส จ เนว อาคตวิโส โน
โฆรวิโส ฯ
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[๑๒๔] เอวเมว จตฺตาโรเม อาสิวิสูปมา ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ อาคตวิโส โน โฆรวิโส
โฆรวิโส โน อาคตวิโส อาคตวิโส จ โฆรวิโส จ เนว อาคตวิโส
โน โฆรวิโส ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อาคตวิโส โหติ โน โฆรวิโส
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อภิณฺห กุชฺฌติ โส จ ขฺวสฺส โกโธ น จิร
ทีฆรตฺต อนุเสติ เอว ปุคฺคโล อาคตวิโส โหติ โน โฆรวิโส
เสยฺยถาป โส อาสิวิโส อาคตวิโส โน โฆรวิโส ตถูปโม อย
ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล โฆรวิโส โหติ โน อาคตวิโส อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล น เหว โข อภิณฺห กุชฺฌติ โส จ ขฺวสฺส โกโธ
จิร ทีฆรตฺต อนุเสติ เอว ปุคฺคโล โฆรวิโส โหติ โน อาคตวิโส
เสยฺยถาป โส อาสิวิโส โฆรวิโส โน อาคตวิโส ตถูปโม อย
ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคคฺ โล อาคตวิโส จ โหติ โฆรวิโส จ
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อภิณหฺ  กุชฺฌติ โส จ ขฺวสฺส โกโธ จิร ทีฆรตฺต
อนุเสติ เอว ปุคฺคโล อาคตวิโส จ โหติ โฆรวิโส จ เสยฺยถาป
โส อาสิวิโส อาคตวิโส จ โฆรวิโส จ ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ
กถฺจ ปุคคฺ โล เนว อาคตวิโส โหติ โน โฆรวิโส อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล น เหว โข อภิณฺห กุชฺฌติ โส จ ขฺวสฺส โกโธ น
จิร ทีฆรตฺต อนุเสติ เอว ปุคฺคโล เนว อาคตวิโส โหติ โน
โฆรวิโส เสยฺยถาป โส อาสิวิโส เนว อาคตวิโส โน โฆรวิโส
ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ อิเม จตฺตาโร อาสิวิสูปมา ปุคฺคลา
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สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
[๑๒๕] กถฺจ ปุคฺคโล อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส
วณฺณ ภาสิตา โหติ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ทุปฺปฏิปนฺนาน
มิจฺฉาปฏิปนฺนาน ติตฺถิยาน ติตฺถิยสาวกาน วณฺณ ภาสติ สุปฏิปนฺนา
อิติป สมฺมาปฏิปนฺนา อิติปติ เอว ปุคฺคโล อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
อวณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล
อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สุปฏิปนฺนาน สมฺมาปฏิปนฺนาน พุทฺธาน พุทฺธสาวกาน
อวณฺณ ภาสติ ทุปปฺ ฏิปนฺนา อิติป มิจฉฺ าปฏิปนฺนา
อิติปติ เอว ปุคฺคโล อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส
อวณฺณ ภาสิตา โหติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
อปฺปสาทนีเย าเน ปสาท อุปทสิตา โหติ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ทุปฺปฏิปทาย มิจฺฉาปฏิปทาย ปสาท ชเนติ สุปฏิปทา อิติป
สมฺมาปฏิปทา อิติปติ เอว ปุคฺคโล อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
อปฺปสาทนีเย าเน ปสาท อุปทสิตา โหติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล
อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา ปสาทนีเย าเน อปฺปสาท อุปทสิตา
โหติ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สุปฏิปทาย สมฺมาปฏิปทาย อปฺปสาท ชเนติ
ทุปฺปฏิปทา อิติป มิจฺฉาปฏิปทา อิติปติ เอว ปุคฺคโล อนนุวิจฺจ
อปริโยคาเหตฺวา ปสาทนีเย าเน อปฺปสาท อุปทสิตา โหติ ฯ
[๑๒๖] กถฺจ ปุคคฺ โล อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส
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อวณฺณ ภาสิตา โหติ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ทุปฺปฏิปนฺนาน มิจฺฉาปฏิปนฺนาน
ติตฺถิยาน ติตฺถิยสาวกาน อวณฺณ ภาสติ ทุปฺปฏิปนฺนา
อิติป มิจฺฉาปฏิปนฺนา อิติปติ เอว ปุคฺคโล อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา
อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล สุปฏิปนฺนาน สมฺมาปฏิปนฺนาน พุทฺธาน พุทฺธสาวกาน วณฺณ
ภาสติ สุปฏิปนฺนา อิติป สมฺมาปฏิปนฺนา อิติปต ิ เอว ปุคคฺ โล
อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ฯ กถฺจ
ปุคฺคโล อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา อปฺปสาทนีเย าเน อปฺปสาท
อุปทสิตา โหติ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ทุปฺปฏิปทาย มิจฺฉาปฏิปทาย
อปฺปสาท ชเนติ ทุปฺปฏิปทา อิติป มิจฺฉาปฏิปทา อิติปติ เอว
ปุคฺคโล อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา อปฺปสาทนีเย าเน อปฺปสาท
อุปทสิตา โหติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา ปสาทนีเย
าเน ปสาท อุปทสิตา โหติ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สุปฏิปทาย
สมฺมาปฏิปทาย ปสาท ชเนติ สุปฏิปทา อิตปิ  สมฺมาปฏิปทา
อิติปติ เอว ปุคฺคโล อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา ปสาทนีเย าเน
ปสาท อุปทสิตา โหติ ฯ
[๑๒๗] กถฺจ ปุคฺคโล อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ
ภูต ตจฺฉ กาเลน โน จ โข วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต
ตจฺฉ กาเลน อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล วณฺโณป สวิชฺชติ อวณฺโณป
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สวิชฺชติ โย ตตฺถ อวณฺโณ ต ภณติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โย
ตตฺถ วณฺโณ ต น ภณติ ภูต ตจฺฉ กาเลน เอว ปุคฺคโล
อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โน จ
โข วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน ฯ
กถฺจ ปุคฺคโล วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ
กาเลน โน จ โข อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต
ตจฺฉ กาเลน อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล วณฺโณป สวิชฺชติ อวณฺโณป
สวิชฺชติ โย ตตฺถ วณฺโณ ต ภณติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โย
ตตฺถ อวณฺโณ ต น ภณติ ภูต ตจฺฉ กาเลน เอว ปุคฺคโล
วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โน จ โข
อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน ฯ กถฺจ
ปุคฺคโล อวณฺณารหสฺส จ อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ
กาเลน วณฺณารหสฺส จ วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล วณฺโณป สวิชฺชติ อวณฺโณป สวชฺชติ โย
ตตฺถ อวณฺโณ ต ภณติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โย ตตฺถ วณฺโณ
ตมฺป ภณติ ภูต ตจฺฉ กาเลน ตตฺถ กาลฺู โหติ ตสฺส
ปฺหสฺส เวยฺยากรณาย เอว ปุคฺคโล อวณฺณารหสฺส จ อวณฺณ
ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน วณฺณารหสฺส จ วณฺณ ภาสิตา
โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน ฯ กถฺจ ปุคฺคโล เนว อวณฺณารหสฺส
อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โนป วณฺณารหสฺส
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วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
วณฺโณป สวิชฺชติ อวณฺโณป สวิชฺชติ โย ตตฺถ อวณฺโณ ต
น ภณติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โยป ตตฺถ วณฺโณ ตมฺป น ภณติ
ภูต ตจฺฉ กาเลน อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน เอว
ปุคฺคโล เนว อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน
โนป วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน ฯ
[๑๒๘] กตโม จ ปุคฺคโล อุฏ านผลูปชีวี โน ปฺุผลูปชีวี
ยสฺส ปุคฺคลสฺส อุฏหโต ฆฏโต วายมโต อาชีโว อภินิพฺพตฺตติ
โน ปฺุโต อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อุฏ านผลูปชีวี โน ปฺุผลูปชีวี ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล ปฺุผลูปชีวี โน อุฏานผลูปชีวี
ปรนิมฺมิตวสวตฺติเทเว อุปาทาย ตตฺถุปริ เทวา ปฺุผลูปชีวีโน
น อุฏานผลูปชีวิโน ฯ กตโม จ ปุคฺคโล อุฏ านผลูปชีวี จ
ปฺุผลูปชีวี จ ยสฺส ปุคฺคลสฺส อุฏหโต ฆฏโต วายมโต อาชีโว
อภินิพฺพตฺตติ ปฺุโต จ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อุฏานผลูปชีวี จ
ปฺุผลูปชีวี จ ฯ กตโม จ ปุคฺคโล เนว อุฏ านผลูปชีวี โน
ปฺุผลูปชีวี เนรยิกา เนว อุฏานผลูปชีวิโน โน ปฺุผลูปชีวิโน ฯ
[๑๒๙] กถฺจ ปุคคฺ โล ตโม โหติ ตมปรายโน อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล นีเจ กุเล ปจฺจาชาโต โหติ จณฺฑาลกุเล วา เนสาทกุเล วา
เวณกุเล วา รถการกุเล วา ปุกฺกุสกุเล วา ทลิทฺเท อปฺปนฺนปาน-
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โภชเน กสิรวุตฺติเก ยตฺถ กสิเรน ฆาสจฺฉาโท ลพฺภติ โส จ
โหติ ทุพฺพณฺโณ ทุทฺทสิโก โอโกฏิมโก พหฺวาพาโธ กาโณ วา
กุณี วา ขฺโช วา ปกฺขหโต วา น ลาภี อนฺนสฺส ปานสฺส
วตฺถสฺส ยานสฺส มาลาคนฺธวิเลปนสฺส เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส โส
กาเยน ทุจฺจริต จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต จรติ
โส กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต
จริตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชติ เอว ปุคฺคโล ตโม โหติ ตมปรายโน ฯ กถฺจ
ปุคฺคโล ตโม โหติ โชติปรายโน อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล นีเจ กุเล
ปจฺจาชาโต โหติ จณฺฑาลกุเล วา เนสาทกุเล วา เวณกุเล วา
รถการกุเล วา ปุกฺกุสกุเล วา ทลิทฺเท อปฺปนฺนปานโภชเน กสิรวุตฺติเก
ยตฺถ กสิเรน ฆาสจฺฉาโท ลพฺภติ โส จ โหติ ทุพฺพณฺโณ ทุทฺทสิโก
โอโกฏิมโก พหฺวาพาโธ กาโณ วา กุณี วา ขฺโช วา ปกฺขหโต
วา น ลาภี อนฺนสฺส ปานสฺส วตฺถสฺส ยานสฺส มาลาคนฺธวิเลปนสฺส
เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส โส กาเยน สุจริต จรติ วาจาย สุจริต
จรติ มนสา สุจริต จรติ โส กาเยน สุจริต จริตฺวา วาจาย
สุจริต จริตวฺ า มนสา สุจริต จริตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ เอว ปุคคฺ โล ตโม โหติ โชติปรายโน ฯ
กถฺจ ปุคคฺ โล โชติ โหติ ตมปรายโน อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อุจฺเจ
กุเล ปจฺจาชาโต โหติ ขตฺติยมหาสาลกุเล วา พฺราหฺมณมหาสาลกุเล
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วา คหปติมหาสาลกุเล วา อฑฺเฒ มหทฺธเน มหาโภเค ปหูตชาตรูปรชเต
ปหูตวิตฺตูปกรเณ ปหูตธนธฺเ โส จ โหติ อภิรูโป
ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต ลาภี
อนฺนสฺส ปานสฺส วตฺถสฺส ยานสฺส มาลาคนฺธวิเลปนสฺส เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส
โส กาเยน ทุจฺจริต จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ
มนสา ทุจฺจริต จรติ โส กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย
ทุจฺจริต จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต จริตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ เอว ปุคคฺ โล โชติ โหติ
ตมปรายโน ฯ กถฺจ ปุคฺคโล โชติ โหติ โชติปรายโน อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อุจฺเจ กุเล ปจฺจาชาโต โหติ ขตฺติยมหาสาลกุเล วา
พฺราหฺมณมหาสาลกุเล วา คหปติมหาสาลกุเล วา อฑฺเฒ มหทฺธเน
มหาโภเค ปหูตชาตรูปรชเต ปหูตวิตฺตูปกรเณ ปหูตธนธฺเ โส
จ โหติ อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคโต ลาภี อนฺนสฺส ปานสฺส วตฺถสฺส ยานสฺส มาลคนฺธวิเลปนสฺส
เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส โส กาเยน สุจริต จรติ วาจาย
สุจริต จรติ มนสา สุจริต จรติ โส กาเยน สุจริต จริตฺวา
วาจาย สุจริต จริตฺวา มนสา สุจริต จริตฺวา กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ เอว ปุคฺคโล โชติ
โหติ โชติปรายโน ฯ
[๑๓๐] กถฺจ ปุคฺคโล โอณโตณโต โหติ ฯเปฯ เอว ปุคฺคโล
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โอณโตณโต โหติ ฯ กถฺจ ปุคคฺ โล โอณตุณฺณโต โหติ ฯเปฯ
เอว ปุคฺคโล โอณตุณฺณโต โหติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อุณฺณโตณโต
โหติ ฯเปฯ เอว ปุคฺคโล อุณฺณโตณโต โหติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล
อุณฺณตุณฺณโต โหติ ฯเปฯ เอว ปุคฺคโล อุณฺณตุณฺณโต โหติ ฯ
ตตฺถ กตเม จตฺตาโร รุกฺขูปมา ปุคฺคลา ฯ
[๑๓๑] จตฺตาโร รุกขฺ า เผคฺคุ สารปริวาโร สาโร เผคฺคุปริวาโร
เผคฺคุ เผคฺคุปริวาโร สาโร สารปริวาโร ฯ
[๑๓๒] เอวเมว จตฺตาโรเม รุกขฺ ูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ เผคฺคุ สารปริวาโร สาโร เผคฺคุปริวาโร
เผคฺคุ เผคฺคุปริวาโร สาโร สารปริวาโร ฯ กถฺจ ปุคฺคโล เผคฺคุ
โหติ สารปริวาโร อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ทุสฺสโี ล โหติ ปาปธมฺโม
ปริสา จ ขฺวสฺส โหติ สีลวตี กลฺยาณธมฺมา เอว ปุคฺคโล เผคฺคุ
โหติ สารปริวาโร เสยฺยถาป โส รุกฺโข เผคฺคุ สารปริวาโร
ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล สาโร โหติ เผคฺคุปริวาโร
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม ปริสา จ ขฺวสฺส
โหติ ทุสฺสลี า ปาปธมฺมา เอว ปุคฺคโล สาโร โหติ เผคฺคุปริวาโร
เสยฺยถาป โส รุกฺโข สาโร เผคฺคุปริวาโร ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ
กถฺจ ปุคคฺ โล เผคฺคุ โหติ เผคฺคุปริวาโร อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ทุสฺสีโล โหติ ปาปธมฺโม ปริสาปสฺส โหติ ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา
เอว ปุคฺคโล เผคฺคุ โหติ เผคฺคุปริวาโร เสยฺยถาป โส รุกฺโข
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เผคฺคุ เผคฺคุปริวาโร ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ กถฺจ ปุคฺคโล สาโร
โหติ สารปริวาโร อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม
ปริสาปสฺส โหติ สีลวตี กลฺยาณธมฺมา เอว ปุคฺคโล สาโร
โหติ สารปริวาโร เสยฺยถาป โส รุกฺโข สาโร สารปริวาโร
ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ อิเม จตฺตาโร รุกฺขูปมา ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
[๑๓๓] กตโม จ ปุคฺคโล รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนฺโน อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อาโรห วา ปสฺสิตฺวา ปริณาห วา ปสฺสิตฺวา สณฺาน
วา ปสฺสิตฺวา ปาริปูรึ วา ปสฺสิตฺวา ตตฺถ ปมาณ คเหตฺวา ปสาท
ชเนติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนฺโน ฯ กตโม
จ ปุคฺคโล โฆสปฺปมาโณ โฆสปฺปสนฺโน อิเธกจฺโจ ปุคคฺ โล
ปรวณฺณนาย ปรโถมนาย ปรปสสนาย ปรวณฺณหาริกาย ตตฺถ
ปมาณ คเหตฺวา ปสาท ชเนติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล โฆสปฺปมาโณ
โฆสปฺปสนฺโน ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ลูขปฺปมาโณ ลูขปฺปสนฺโน
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล จีวรลูข วา ปสฺสิตฺวา ปตฺตลูข วา ปสฺสิตฺวา
เสนาสนลูข วา ปสฺสิตฺวา วิวิธ วา ทุกฺกรการิก ปสฺสิตฺวา ตตฺถ
ปมาณ คเหตฺวา ปสาท ชเนติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ลูขปฺปมาโณ
ลูขปฺปสนฺโน ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ธมฺมปฺปมาโณ ธมฺมปฺปสนฺโน
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สีล วา ปสฺสิตฺวา สมาธึ วา ปสฺสิตฺวา ปฺ
วา ปสฺสิตฺวา ตตฺถ ปมาณ คเหตฺวา ปสาท ชเนติ อย วุจฺจติ
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ปุคฺคโล ธมฺมปฺปมาโณ ธมฺมปฺปสนฺโน ฯ
[๑๓๔] กถฺจ ปุคฺคโล อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนา สีลสมฺปนฺโน โหติ โน ปร สีลสมฺปทาย
สมาทเปติ อตฺตนา สมาธิสมฺปนฺโน โหติ โน ปร สมาธิสมฺปทาย
สมาทเปติ อตฺตนา ปฺาสมฺปนฺโน โหติ โน ปร ปฺาสมฺปทาย
สมาทเปติ อตฺตนา วิมุตฺติสมฺปนฺโน โหติ โน ปร วิมุตฺติสมฺปทาย
สมาทเปติ อตฺตนา วิมตุ ฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน โหติ โน ปร
วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทาย สมาทเปติ เอว ปุคฺคโล อตฺตหิตาย
ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย ฯ กถฺจ ปุคฺคโล ปรหิตาย ปฏิปนฺโน
โหติ โน อตฺตหิตาย อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนา น สีลสมฺปนฺโน
โหติ ปร สีลสมฺปทาย สมาทเปติ อตฺตนา น สมาธิสมฺปนฺโน
โหติ ปร สมาธิสมฺปทาย สมาทเปติ อตฺตนา น ปฺาสมฺปนฺโน
โหติ ปร ปฺาสมฺปทาย สมาทเปติ อตฺตนา น วิมุตฺติสมฺปนฺโน
โหติ ปร วิมุตฺติสมฺปทาย สมาทเปติ อตฺตนา น วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน
โหติ ปร วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทาย สมาทเปติ
เอว ปุคฺคโล ปรหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน อตฺตหิตาย ฯ กถฺจ
ปุคฺคโล อตฺตหิตาย เจว ปฏิปนฺโน โหติ ปรหิตาย จ อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อตฺตนา จ สีลสมฺปนฺโน โหติ ปรฺจ สีลสมฺปทาย
สมาทเปติ อตฺตนา จ สมาธิสมฺปนฺโน โหติ ปรฺจ สมาธิสมฺปทาย
สมาทเปติ อตฺตนา จ ปฺาสมฺปนฺโน โหติ ปรฺจ ปฺา-
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สมฺปทาย สมาทเปติ อตฺตนา จ วิมุตฺติสมฺปนฺโน โหติ ปรฺจ
วิมุตฺติสมฺปทาย สมาทเปติ อตฺตนา จ วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน
โหติ ปรฺจ วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทาย สมาทเปติ เอว ปุคฺคโล
อตฺตหิตาย เจว ปฏิปนฺโน โหติ ปรหิตาย จ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล
เนว อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
อตฺตนา น สีลสมฺปนฺโน โหติ โน ปร สีลสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา น สมาธิสมฺปนฺโน โหติ โน ปร สมาธิสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา น ปฺาสมฺปนฺโน โหติ โน ปร ปฺาสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา น วิมุตฺติสมฺปนฺโน โหติ โน ปร วิมุตตฺ ิสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา น วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน โหติ โน ปร วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทาย
สมาทเปติ เอว ปุคฺคโล เนว อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน
โหติ โน ปรหิตาย ฯ
[๑๓๕] กถฺจ ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อเจลโก โหติ มุตฺตาจาโร
หตฺถาวเลขโน น เอหิภทนฺติโก น ติฏภทนฺติโก นาภิหฏ น
อุทิสฺส กต น นิมนฺตน สาทิยติ โส น กุมฺภีมขุ า ปฏิคฺคณฺหาติ
น กโลปมขุ า ปฏิคฺคณฺหาติ น เอฬกมนฺตร น ทณฺฑมนฺตร
น มูสลมนฺตร น ทฺวนิ ฺน ภฺุชมานาน น คพฺภินิยา น
ปายมานาย น ปุริสนฺตรคตาย น สงฺกิตฺตีสุ น ยตฺถ สา
อุปฏิโต โหติ น ยตฺถ มกฺขิกา สณฺฑสณฺฑจารินี น มจฺฉ

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 207

น มส น สุร น เมรย น ถุโสทก ปวติ โส เอกาคาริโก
วา โหติ เอกาโลปโก ทฺวาคาริโก วา โหติ ทฺวาโลปโก ฯเปฯ
สตฺตาคาริโก วา โหติ สตฺตาโลปโก เอกิสฺสาป ทตฺติยา ยาเปติ
ทฺวีหิป ทตฺตีหิ ยาเปติ ฯเปฯ สตฺติหิป ทตฺตีหิ ยาเปติ เอกาหิกมฺป
อาหาร อาหาเรติ ทฺวหี ิกมฺป อาหาร อาหาเรติ ฯเปฯ
สตฺตาหิกมฺป อาหาร อาหาเรติ อิติ เอวรูป อฑฺฒมาสิกมฺป
ปริยายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ โส สากภกฺโข วา โหติp
สามากภกฺโข วา โหติ นีวารภกฺโข วา โหติ ททฺทุลภกฺโข
วา โหติ หฏภกฺโข วา โหติ กณภกฺโข วา โหติ อาจามภกฺโข
วา โหติ ปฺากภกฺโข วา โหติ ติณภกฺโข วา โหติ
โคมยภกฺโข วา โหติ วนมูลผลาหาโร ยาเปติ ปวตฺตผลโภชี โส
สาณานิป ธาเรติ มสาณานิป ธาเรติ ฉวทุสสฺ านิป ธาเรติ
ปสุกูลานิป ธาเรติ ติรีฏานิป ธาเรติ อชินมฺป ธาเรติ อชินกฺขปิ มฺป
ธาเรติ กุสจิรมฺป ธาเรติ วากจีรมฺป ธาเรติ ผลกจีรมฺป
ธาเรติ เกสกมฺพลมฺป ธาเรติ วาลกมฺพลมฺป ธาเรติ อุลุกปกฺขมฺป
ธาเรติ เกสมสฺสุโลจโกป โหติ เกสมสฺสุโลจนานุโยคมนุยุตฺโต
อุพฺภฏโกป โหติ อาสนปฏิกฺขิตฺโต อุกฺกุฏโิ กป โหติ อุกฺกุฏิกปฺปธานมนุยุตฺโต
กณฺฏกาปสฺสยิโกป โหติ กณฺฏกาปสฺสเย เสยฺย
กปฺเปติ สายตติยกมฺป อุทโกโรหนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ อิติ
เอวรูป อเนกวิหิต กายสฺส อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
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วิหรติ เอว ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ
กถฺจ ปุคคฺ โล ปรนฺตโป โหติ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โอรพฺภิโก โหติ สูกริโก มาควิโก
สากุณิโก ลุทฺโท มจฺฉฆาตโก โจโร โจรฆาตโก โคฆาตโก
พนฺธนาคาริโก เย วา ปนฺเป เกจิ กุรรู กมฺมนฺตา เอว
ปุคฺคโล ปรนฺตโป โหติ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ กถฺจ
ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป
จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคคฺ โล ราชา วา
โหติ ขตฺติโย มุทฺธาภิสิตฺโต พฺราหฺมโณ วา มหาสาโล โส
ปุรตฺถิเมน นครสฺส นว สนฺถาคาร การาเปตฺวา เกสมสฺสส
โอหาเรตฺวา ขุราชิน นิวาเสตฺวา สปฺปเตเลน กาย อพฺภฺชิตฺวา
มิควิสาเณน ปฏึ กณฺฑวุ มาโน สนฺถาคาร ปวิสติ สทฺธึ มเหสิยา
พฺราหฺมเณน จ ปุโรหิเตน โส ตตฺถ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา
หริตุปลิตฺตาย เสยฺย กปฺเปติ เอติสฺสา คาวิยา สรูปวจฺฉาย ย
เอกสฺมึ ถเน ขีร โหติ เตน ราชา ยาเปติ ย ทุตยิ สฺมึ ถเน
ขีร โหติ เตน มเหสี ยาเปติ ย ตติยสฺมึ ถเน ขีร โหติ
เตน พฺราหฺมโณ ปุโรหิโต ยาเปติ ย จตุตฺถสฺมึ ถเน ขีร
โหติ เตน อคฺคึ ชุหติ อวเสเสน วจฺฉโก ยาเปติ โส เอวมาห
เอตฺตกา อุสภา หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺตกา วจฺฉตรา
หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺตกา วจฺฉตริโย หฺนฺตุ ยฺตฺถาย
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เอตฺตกา อชา หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺตกา อุรพฺภา หฺนฺตุ
ยฺตฺถาย เอตฺตกา อสฺสา หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺตกา
รุกฺขา ฉิชฺชนฺตุ ยูปตฺถาย เอตฺตกา ทพฺพา ลุยนฺตุ ปริหึสตฺถายาติ ๑เยปสฺส เต โหนฺติ ทาสาติ วา เปสฺสาติ วา กมฺมกราติ วา
เตป ทณฺฑตชฺชิตา ภยตชฺชิตา อสฺสุมุขา รุทมานา ปริกมฺมานิ
กโรนฺติ เอว ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
ปรนฺตโป จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ กถฺจ
ปุคฺคโล เนว อตฺตนฺตโป จ โหติ น อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
น ปรนฺตโป จ น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ โส อนตฺตนฺตโป
อปรนฺตโป ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีตีภูโต สุขปฏิสเวที
พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรติ ฯ อิธ ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา โส อิม โลก
สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ ฯ ต ธมฺม สุณาติ คหปติ8
วา คหปติปุตฺโต วา อฺตรสฺมึ วา กุเล ปจฺจาชาโต ฯ โส
ต ธมฺม สุตฺวา ตถาคเต สทฺธ ปฏิลภติ ฯ โส เตน สทฺธาปฏิลาเภน
@๑ ปริสนฺถายาติป ปาโ ฯ
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ลาเภน สมนฺนาคโต อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ สมฺพาโธ ฆราวาโส
รชาปโถ อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา น ยิท สุกร อคาร อชฺฌาวสตา
เอกนฺตปริปุณฺณ เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิกฺขิต พฺรหฺมจริย
จริตต ยนฺนูนาห เกสมสฺสส โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ โส อปเรน
สมเยน อปฺป วา โภคกฺขนฺธ ปหาย มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ
ปหาย อปฺป วา าติปริวฏฏ ปหาย มหนฺต วา าติปริวฏฏ
ปหาย เกสมสฺสส โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ ฯ โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน
ภิกฺขูน สิกขฺ าสาชีวสมาปนฺโน ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต โหติ นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป วิหรติ อทินฺนาทาน ปหาย อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ ทินฺนาทายี ทินฺนปาฏิกงฺขี อเถเนน สุจิภูเตน อตฺตนา
วิหรติ อพฺรหฺมจริย ปหาย พฺรหฺมจารี โหติ อาราจารี ปฏิวริ โต
เมถุนา คามธมฺมา มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ
สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ เถโต ปจฺจยิโก อวิสวาทโก โลกสฺส
ปสุณ วาจ ปหาย ปสณ
ุ าย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ อิโต
สุตฺวา น อมุตฺร อกฺขาตา อิเมส เภทาย อมุตฺร วา
สุตฺวา น อิเมส อกฺขาตา อมูส เภทาย อิติ ภินฺนาน วา
สนฺธาตา สมาหิตาน วา อนุปฺปทาตา สมคฺคาราโม สมคฺครโต
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สมคฺคนนฺที สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา โหติ ผรุส วาจ ปหาย
ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ยา สา วาจา เนลา กณฺณสุขา
เปมนียา หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา ตถารูป
วาจ ภาสิตา โหติ สมฺผปฺปลาป ปหาย สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต
โหติ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที นิธานวตึ
วาจ ภาสิตา กาเลน สาปเทส ปริยนฺตวตึ อตฺถสฺหิต ฯ โส
พีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวิรโต โหติ เอกภตฺติโก โหติ
รตฺตูปรโต วิรโต วิกาลโภชนา นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต
โหติ มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา ปฏิวิรโต โหติ
อุจฺจาสยนมหาสยนา ปฏิวิรโต โหติ ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต โหติ อามกธฺปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ อามกมสปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต โหติ อิตฺถีกุมารีปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต
โหติ ทาสีทาสปฏิคฺคหณา ปฏิวริ โต โหติ อเชฬกปฏิคคฺ หณา
ปฏิวิรโต โหติ กุกกฺ ฏุ สูกรปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ
หตฺถิควสฺสวฬวปฏิคฺคหณา ปฏิวริ โต โหติ เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต โหติ ทูเตยฺยปหีนคมนานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ กยวิกฺกยา
ปฏิวิรโต โหติ ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา ปฏิวิรโต โหติ
อุกฺโกฏนวฺจนนิกติสาวิโยคา ปฏิวิรโต โหติ เฉทนวธพนฺธวิปราโมส*อาโลปสหสาการา ปฏิวิรโต โหติ ฯ โส สนฺตุฏโ โหติ
กายปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉปิ ริหาริเกน ปณฺฑปาเตน โส เยน
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เยเนว ปกฺกมติ สมาทาเยว ปกฺกมติ เสยฺยถาป นาม ปกฺขี
สกุโณ เยน เยเนว เฑติ สปตฺตภาโรว เฑติ เอวเมว ภิกฺขุ
สนฺตุฏโ โหติ กายปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน ปณฺฑปาเตน
โส เยน เยเนว ปกฺกมติ สมาทาเยว ปกฺกมติ ฯ โส อิมินา
อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต อนวชฺชสุข ปฏิสเวเทติ ฯ
โส จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี
ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยย ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ
รกฺขติ จกฺขุนฺทรฺ ิย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ โสเตน สทฺท
สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯเปฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา
ฯเปฯ กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย น
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อนฺวาสฺสเวยฺยย ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย
สวร อาปชฺชติ ฯ โส อิมินา อริเยน อินฺทฺริยสวเรน สมนฺนาคโต
อชฺฌตฺต อพฺยาเสกสุข ปฏิสเวเทติ ฯ โส อภิกกฺ นฺเต ปฏิกกฺ นฺเต
สมฺปชานการี โหติ อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ
สมฺมิฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ
สมฺปชานการี โหติ อสิเต ปเต ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี
โหติ อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี โหติ คเต ิเต นิสินฺเน
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สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ ฯ โส
อิมินา จ อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อิมินา จ อริเยน
อินฺทฺริยสวเรน สมนฺนาคโต อิมินา จ อริเยน สติสมฺปชฺเน
สมนฺนาคโต อิมาย จ อริยาย สนฺตุฏิยา สมนฺนาคโต วิวิตฺต
เสนาสน ภชติ อรฺ รุกฺขมูล ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน
วนปตฺถ อพฺโภกาส ปลาลปฺุช ฯ โส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชช กาย ปณิธาย
ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา ฯ โส อภิชฌ
ฺ  โลเก ปหาย วิคตาภิชฺเฌน
เจตสา วิหรติ อภิชฺฌาย จิตฺต ปริโสเธติ พฺยาปาทปโทส
ปหาย อพฺยาปนฺนจิตฺโต วิหรติ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป
พฺยาปาทปโทสา จิตฺต ปริโสเธติ ถีนมิทฺธ ปหาย วิคตถีนมิทฺโธ
วิหรติ อาโลกสฺี สโต สมฺปชาโน ถีนมิทฺธา จิตฺต ปริโสเธติ
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหาย อนุทฺธโต วิหรติ อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต ปริโสเธติ วิจิกิจฺฉ ปหาย ติณฺณวิจิกิจฺโฉ
วิหรติ อกถงฺกถี กุสเลสุ ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปริโสเธติ ฯ
โส อิเม ปฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปฺาย
ทุพฺพลีกรเณ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก
สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก
อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปตยิ า
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จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน
ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ
ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา
ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา
อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส
มุทุภูเต กมฺมนีเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย
จิตฺต อภินนิ ฺนาเมติ ฯ โส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ ฯ เสยฺยถีท ฯ เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ติสฺโสป
ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย วีสมฺป
ชาติโย ตึสมฺป ชาติโย จตฺตาลีสมฺป ชาติโย ปฺาสมฺป ชาติโย
ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป อเนเกป สวฏฏกปฺเป
อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ เอวนาโม
เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต
โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ตตฺราปาสึ เอวนาโม
เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต
โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ ฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ
ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนีเย ิเต
อาเนฺชปฺปตฺเต สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ ฯ โส
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ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค
สุตฺเต ปชานาติ อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา
อริยาน อุปวาทกา มิจฉฺ าทิฏิกา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา เต
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปนฺนา
อิเม วาปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน
สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา อริยาน อนุปวาทกา
สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนาติ ฯ โส อิติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ฯ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต
ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนีเย
ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อาสวาน ขยาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ ฯ
โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อิเม อาสวาติ ยถาภูต
ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรโธติ
ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
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ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตสฺส เอว ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป
จิตฺต วิมุจจฺ ติ ภวาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ อวิชฺชาสวาป
จิตฺต วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ
เอว ปุคฺคโล เนว อตฺตนฺตโป โหติ น อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
น ปรนฺตโป น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส
อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีตีภูโต
สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรติ ฯ
[๑๓๖] กตโม จ ปุคฺคโล สราโค ยสฺส ปุคฺคลสฺส ราโค
อปฺปหีโน อย วุจฺจติ ปุคฺคโล สราโค ฯ กตโม จ ปุคฺคโล สโทโส
ยสฺส ปุคฺคลสฺส โทโส อปฺปหีโน อย วุจฺจติ ปุคฺคโล สโทโส ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล สโมโห ยสฺส ปุคฺคลสฺส โมโห อปฺปหีโน
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล สโมโห ฯ กตโม จ ปุคฺคโล สมาโน
ยสฺส ปุคฺคลสฺส มาโน อปฺปหีโน อย วุจฺจติ ปุคฺคโล สมาโน ฯ
[๑๓๗] กถฺจ ปุคคฺ โล ลาภี โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส
น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี โหติ
รูปสหคตาน วา อรูปสหคตาน วา สมาปตฺตีน น ลาภี โลกุตฺตรมคฺคสฺส
วา ผลสฺส วา เอว ปุคคฺ โล ลาภี โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส
น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย ฯ กถฺจ ปุคฺคโล ลาภี โหติ
อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย น ลาภี อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส อิเธกจฺโจ
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ปุคฺคโล ลาภี โหติ โลกุตฺตรมคฺคสฺส วา ผลสฺส วา น ลาภี
รูปสหคตาน วา อรูปสหคตาน วา สมาปตฺตีน เอว ปุคฺคโล
ลาภี โหติ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย น ลาภี อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส ฯ
กถฺจ ปุคคฺ โล ลาภี เจว โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส ลาภี จ
อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี โหติ รูปสหคตาน
วา อรูปสหคตาน วา สมาปตฺตีน ลาภี โลกุตฺตรมคฺคสฺส วา ผลสฺส
วา เอว ปุคฺคโล ลาภี เจว โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส ลาภี จ
อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย ฯ กถฺจ ปุคฺคโล เนว ลาภี โหติ
อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล เนว ลาภี โหติ รูปสหคตาน วา อรูปสหคตาน วา
สมาปตฺตีน น ลาภี โลกุตฺตรมคฺคสฺส วา ผลสฺส วา เอว
ปุคฺคโล เนว ลาภี โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส น ลาภี
อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย ฯ
[๑๓๘] กตโม จ ปุคฺคโล อนุโสตคามี อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
กาเม จ ปฏิเสวติ ปาปฺจ กมฺม กโรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
อนุโสตคามี ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ปฏิโสตคามี อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
กาเม จ น ปฏิเสวติ ปาปฺจ กมฺม น กโรติ โส สหาป
ทุกฺเขน สหาป โทมนสฺเสน อสฺสุมุเขนป รุทมาโน ปริปุณณ
ฺ  ปริสุทฺธ
พฺรหฺมจริย จรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ปฏิโสตคามี ฯ กตโม จ
ปุคฺคโล ิตตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
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สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี
อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ิตตฺโต ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล ติณฺโณ ปารคโต ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณ
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ติณฺโณ ปารคโต ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณ ฯ
[๑๓๙] กถฺจ ปุคคฺ โล อปฺปสฺสุโต โหติ สุเตน อนุปปนฺโน
อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส อปฺปก สุต โหติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ
คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภตู ธมฺม เวทลฺล โส ตสฺส
อปฺปกสฺส สุตสฺส น อตฺถมฺาย น ธมฺมมฺาย น ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน
โหติ เอว ปุคฺคโล อปฺปสฺสุโต โหติ สุเตน
อนุปปนฺโน ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อปฺปสฺสุโต โหติ สุเตน อุปปนฺโน
อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส อปฺปก สุต โหติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ
คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภตู ธมฺม เวทลฺล โส ตสฺส
อปฺปกสฺส สุตสฺส อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน
โหติ เอว ปุคฺคโล อปฺปสฺสุโต โหติ สุเตน อุปปนฺโน ฯ กถฺจ
ปุคฺคโล พหุสฺสุโต โหติ สุเตน อนุปปนฺโน อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส
พหุก สุต โหติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก
อพฺภูตธมฺม เวทลฺล โส ตสฺส พหุกสฺส สุตสฺส น อตฺถมฺาย
น ธมฺมมฺาย น ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ เอว ปุคฺคโล
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พหุสฺสุโต โหติ สุเตน อนุปปนฺโน ฯ กถฺจ ปุคฺคโล พหุสฺสุโต
โหติ สุเตน อุปปนฺโน อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส พหุก สุต โหติ สุตฺต
เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภูตธมฺม เวทลฺล
โส ตสฺส พหุกสฺส สุตสฺส อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน
โหติ เอว ปุคฺคโล พหุสฺสโุ ต โหติ สุเตน อุปปนฺโน ฯ
[๑๔๐] กตโม จ ปุคฺคโล สมณมจโล อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม
นิยโต สมฺโพธิปรายโน อย วุจฺจติ ปุคฺคโล สมณมจโล ฯ กตโม
จ ปุคฺคโล สมณปทุโม อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ติณฺณ สฺโชนาน
ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา สกทาคามี โหติ สกิเทว อิม
โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล สมณปทุโม ฯ
กตโม จ ปุคฺคโล สมณปุณฺฑรีโก อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ
ตตฺถ ปรินพิ ฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล สมณปุณฺฑรีโก ฯ กตโม จ ปุคฺคโล สมเณสุ สมณสุขุมาโล
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ ฯ
จตุกฺกนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
_______________

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 220

ปฺจกนิทฺเทโส
[๑๔๑] ตตฺร ยฺวาย ปุคฺคโล อารมฺภติ จ วิปปฺ ฏิสารี จ โหติ
ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส
เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ โส
เอวมสฺส วจนีโย อายสฺมโต โข อารมฺภชา อาสวา สวิชฺชนฺติ
วิปฺปฏิสารชา อาสวา ปวฑฺฒนฺติ สาธุ วตายสฺมา อารมฺภเช
อาสเว ปหาย วิปฺปฏิสารเช อาสเว ปฏิวิโนเทตฺวา จิตฺต ปฺฺจ
ภาเวตุ เอวมายสฺมา อมุนา ปฺจเมน ปุคฺคเลน สมสโม ภวิสสฺ ตีติ ฯ
ตตฺร ยฺวาย ปุคฺคโล อารมฺภติ น วิปฺปฏิสารี โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ โส เอวมสฺส วจนีโย
อายสฺมโต โข อารมฺภชา อาสวา สวิชฺชนฺติ วิปฺปฏิสารชา อาสวา
นปฺปวฑฺฒนฺติ สาธุ วตายสฺมา อารมฺภเช อาสเว ปหาย จิตฺต
ปฺฺจ ภาเวตุ เอวมายสฺมา อมุนา ปฺจเมน ปุคฺคเลน สมสโม
ภวิสฺสตีติ ฯ ตตฺร ยฺวาย ปุคฺคโล น อารมฺภติ วิปฺปฏิสารี โหติ
ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส
เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ โส
เอวมสฺส วจนีโย อายสฺมโต โข อารมฺภชา อาสวา น สวิชชฺ นฺติ
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วิปฺปฏิสารชา อาสวา ปวฑฺฒนฺติ สาธุ วตายสฺมา วิปฺปฏิสารเช
อาสเว ปฏิวิโนเทตฺวา จิตฺต ปฺฺจ ภาเวตุ เอวมายสฺมา
อมุนา ปฺจเมน ปุคฺคเลน สมสโม ภวิสฺสตีติ ฯ ตตฺร ยฺวาย
ปุคฺคโล น อารมฺภติ น วิปฺปฏิสารี โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ โส เอวมสฺส วจนีโย
อายสฺมโต โข อารมฺภชา อาสวา น สวิชฺชนฺติ วิปฺปฏิสารชา
อาสวา นปฺปวฑฺฒนฺติ สาธุ วตายสฺมา จิตฺต ปฺฺจ ภาเวตุ
เอวมายสฺมา อมุนา ปฺจเมน ปุคฺคเลน สมสโม ภวิสฺสตีติ ฯ
อิเม จตฺตาโร ปุคฺคลา อมุนา ปฺจเมน ปุคฺคเลน เอว โอวทิยมานา
เอวมนุสาสิยมานา อนุปุพฺเพน อาสวาน ขย ปาปุณนฺติ ฯ
[๑๔๒] กถฺจ ปุคคฺ โล ทตฺวา อวชานาติ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ยสฺส ปุคฺคลสฺส เทติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
ตสฺส เอว โหติ อห ทมฺมิ อย ปน ปฏิคฺคณฺหาตีติ ตเมน
ทตฺวา อวชานาติ เอว ปุคฺคโล ทตฺวา อวชานาติ ฯ กถฺจ
ปุคฺคโล สวาเสน อวชานาติ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล เยน ปุคฺคเลน
สทฺธึ สวสติ เทฺว วา ตีณิ วา วสฺสานิ ตเมน สวาเสน อวชานาติ
เอว ปุคฺคโล สวาเสน อวชานาติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อาเธยฺยมุโข
โหติ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ปรสฺส วณฺเณ วา อวณฺเณ วา ภาสิยมาเน
ขิปฺปฺเว อธิมุจฺจิตา โหติ เอว ปุคฺคโล อาเธยฺยมุโข
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โหติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล โลโล โหติ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อิตฺตรสทฺโธ
โหติ อิตฺตรภตฺติ อิตฺตรเปโม อิตตฺ รปฺปสาโท เอว ปุคฺคโล
โลโล โหติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล มนฺโท โมมูโห โหติ อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล กุสลากุสเล ธมฺเม น ชานาติ สาวชฺชานวชฺเช ธมฺเม
น ชานาติ หีนปฺปณีเต ธมฺเม น ชานาติ กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค
ธมฺเม น ชานาติ เอว ปุคฺคโล มนฺโท โมมูโห โหติ ฯ
ตตฺถ กตเม ปฺจ โยธาชีวูปมา ปุคฺคลา
[๑๔๓] ปฺจ โยธาชีวา อิเธกจฺโจ โยธาชีโว รชคฺคฺเว
ทิสฺวา สสีทติ วิสีทติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตต
เอวรูโปป อิเธกจฺโจ โยธาชีโว โหติ อย ปโม โยธาชีโว สนฺโต
สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร อิเธกจฺโจ โยธาชีโว สหติ รชคฺค
อปจ โข ธชคฺคฺเว ทิสฺวา สสีทติ วิสีทติ น สนฺถมฺภติ
น สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตต เอวรูโปป อิเธกจฺโจ โยธาชีโว โหติ
อย ทุตโิ ย โยธาชีโว สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร
อิเธกจฺโจ โยธาชีโว สหติ รชคฺค สหติ ธชคฺค อปจ โข อุสฺสาทนฺเว
สุตฺวา สสีทติ วิสีทติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ สงฺคาม
โอตริตต เอวรูโปป อิเธกจฺโจ โยธาชีโว โหติ อย ตติโย โยธาชีโว
สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร อิเธกจฺโจ โยธาชีโว สหติ
รชคฺค สหติ ธชคฺค สหติ อุสฺสาทน อปจ โข สมฺปหาเร หฺติ
พฺยาปชฺชติ เอวรูโปป อิเธกจฺโจ โยธาชีโว โหติ อย จตุตฺโถ
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โยธาชีโว สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร อิเธกจฺโจ
โยธาชีโว สหติ รชคฺค สหติ ธชคฺค สหติ อุสฺสาทน สหติ
สมฺปหาร โส ต สงฺคาม อภิวิชินิตฺวา วิชิตสงฺคาโม ตเมว สงฺคามสีส
อชฺฌาวสติ เอวรูโปป อิเธกจฺโจ โยธาชีโว โหติ อย ปฺจโม
โยธาชีโว สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ อิเม ปฺจ โยธาชีวา
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
[๑๔๔] เอวเมว ปฺจิเม โยธาชีวูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
ภิกฺขูสุ ฯ กตเม ปฺจ ฯ อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ รชคฺคฺเว
ทิสฺวา สสีทติ วิสีทติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตต
สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ฯ กิมสฺส
รชคฺคสฺมึ ฯ อิธ ภิกฺขุ สุณาติ อมุกสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม
วา อิตฺถี วา กุมารี วา อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา ปรมาย
วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคตาติ โส ต สุตฺวา สสีทติ วิสีทติ
น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตต สิกฺขาทุพฺพลฺย
อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ อิทมสฺส รชคฺคสฺมึ ฯ
เสยฺยถาป โส โยธาชีโว รชคฺคฺเว ทิสฺวา สสีทติ วิสีทติ น
สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตต ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ
เอวรูโปป อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ ฯ อย ปโม โยธาชีวูปโม
ปุคฺคโล สนฺโต สวิชฺชมาโน ภิกฺขูสุ ฯ ปุน จปร อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ
สหติ รชคฺค อปจ โข ธชคฺคฺเว ทิสฺวา สสีทติ วิสีทติ น
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สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตต สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา
สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ฯ กิมสฺส ธชคฺคสฺมึ ฯ อิธ ภิกฺขุ
น เหว โข สุณาติ อมุกสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี
วา กุมารี วา อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคตาติ อปจ โข สาม ปสฺสติ อิตฺถึ วา
กุมารึ วา อภิรูป ทสฺสนีย ปาสาทิก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคต โส ต ทิสฺวา สสีทติ วิสีทติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ
พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตต สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺตติ อิทมสฺส ธชคฺคสฺมึ ฯ เสยฺยถาป โส โยธาชีโว สหติ
รชคฺค อปจ โข ธชคฺคฺเว ทิสฺวา สสีทติ วิสีทติ น สนฺถมฺภติ
น สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตต ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ เอวรูโปป
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ ฯ อย ทุติโย โยธาชีวูปโม ปุคฺคโล สนฺโต
สวิชฺชมาโน ภิกฺขูสุ ฯ ปุน จปร อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ สหติ
รชคฺค สหติ ธชคฺค อปจ โข อุสฺสาทนฺเว สุตฺวา สสีทติ
วิสีทติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตต สิกฺขาทุพฺพลฺย
อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ฯ กิมสฺส
อุสฺสาทนาย ฯ อิธ ภิกฺขข อรฺคต วา รุกฺขมูลคต วา สฺุาคารคต
วา มาตุคาโม อุปสงฺกมิตฺวา อูหสติ อุลลฺ ปติ อุชชฺ คฺฆติ
อุปฺผณฺเฑติ โส มาตุคาเมน อูหสิยมาโน อุลลฺ ปยมาโน อุชชฺ คฺฆิยมาโน
อุปฺผณฺฑิยมาโน สสีทติ วิสีทติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ
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พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตต สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺตติ อิทมสฺส อุสฺสาทนาย ฯ เสยฺยถาป โส โยธาชีโว
สหติ รชคฺค สหติ ธชคฺค อปจ โข อุสฺสาทนฺเว สุตฺวา สสีทติ
วิสีทติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตต ตถูปโม อย
ปุคฺคโล ฯ เอวรูโปป อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ ฯ อย ตติโย โยธาชีวูปโม
ปุคฺคโล สนฺโต สวิชฺชมาโน ภิกฺขูสุ ฯ ปุน จปร อิเธกจฺโจ
ภิกฺขุ สหติ รชคฺค สหติ ธชคฺค สหติ อุสฺสาทน อปจ โข สมฺปหาเร
หฺติ พฺยาปชฺชติ ฯ กิมสฺส สมฺปหารสฺมึ ฯ อิธ ภิกฺขข อรฺคต
วา รุกฺขมูลคต วา สฺุาคารคต วา มาตุคาโม อุปสงฺกมิตฺวา
อภินิสีทติ อภินิปชฺชติ อชฺโฌตฺถรติ โส มาตุคาเมน อภินิสีทิยมาโน
อภินิปชฺชิยมาโน อชฺโฌตฺถริยมาโน สิกฺข อปจฺจกฺขาย
ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวติ อิทมสฺส สมฺปหารสฺมึ ฯ
เสยฺยถาป โส โยธาชีโว สหติ รชคฺค สหติ ธชคฺค สหติ
อุสฺสาทน อปจ โข สมฺปหาเร หฺติ พฺยาปชฺชติ ตถูปโม
อย ปุคฺคโล ฯ เอวรูโปป อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ ฯ อย จตุตฺโถ
โยธาชีวูปโม ปุคฺคโล สนฺโต สวิชฺชมาโน ภิกขฺ ูสุ ฯ ปุน จปร
อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ สหติ รชคฺค สหติ ธชคฺค สหติ อุสฺสาทน สหติ
สมฺปหาร โส ต สงฺคาม อภิวิชินิตฺวา วิชิตสงฺคาโม ตเมว สงฺคามสีส
อชฺฌาวสติ ฯ กิมสฺส สงฺคามวิชยสฺมึ ฯ อิธ ภิกขฺ ข อรฺคต วา
รุกฺขมูลคต วา สฺุาคารคต วา มาตุคาโม อุปสงฺกมิตฺวา
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อภินิสีทติ อภินิปชฺชติ อชฺโฌตฺถรติ ฯ โส มาตุคาเมน อภินิสีทิยมาโน
อภินิปชฺชิยมาโน อชฺโฌตฺถริยมาโน วินิเวเตฺวา วินิโมเจตฺวา เยน
กาม ปกฺกมติ ฯ โส วิวติ ฺต เสนาสน ภชติ อรฺ รุกฺขมูล ปพฺพต
กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส ปลาลปฺุช ฯ โส อรฺคโต
วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา
อุชช กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา ฯ โส อภิชฺฌ โลเก
ปหาย วิคตาภิชฺเฌน เจตสา วิหรติ อภิชฺฌาย จิตฺต ปริโสเธติ
พฺยาปาทปโทส ปหาย อพฺยาปนฺนจิตฺโต วิหรติ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป
พฺยาปาทปโทสา จิตฺต ปริโสเธติ ถีนมิทฺธ ปหาย วิคตถีนมิทฺโธ
วิหรติ อาโลกสฺี สโต สมฺปชาโน ถีนมิทฺธา จิตฺต
ปริโสเธติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหาย อนุทฺธโต วิหรติ อชฺฌตฺต
วูปสนฺตจิตฺโต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต ปริโสเธติ วิจิกิจฺฉ ปหาย
ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิหรติ อกถงฺกถี กุสเลสุ ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาย จิตฺต
ปริโสเธติ ฯ โส อิเม ปฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส
ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ
สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน
วูปสมาย ทุติย ฌาน ตติย ฌาน จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนีเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อาสวาน ขยาณาย
จิตฺต อภินนิ ฺนาเมติ ฯ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ
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อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ
อิเม อาสวาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ ยถาภูต
ปชานาติ อย อาสวนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตสฺส เอว ชานโต เอว
ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ภวาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ
อวิชฺชาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ฯ วิมุตตฺ สฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาติ ฯ อิทมสฺส สงฺคามวิชยสฺมึ ฯ เสยฺยถาป โส โยธาชีโว สหติ
รชคฺค สหติ ธชคฺค สหติ อุสฺสาทน สหติ สมฺปหาร โส ต
สงฺคาม อภิวิชินิตฺวา วิชิตสงฺคาโม ตเมว สงฺคามสีส อชฺฌาวสติ
ตถูปโม อย ปุคฺคโล ฯ เอวรูโปป อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ ฯ อย
ปฺจโม โยธาชีวูปโม ปุคฺคโล สนฺโต สวิชฺชมาโน ภิกฺขสู ุ ฯ
อิเม ปฺจ โยธาชีวูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา ภิกฺขูสุ ฯ
[๑๔๕] ตตฺถ กตเม ปฺจ ปณฺฑปาติกา ฯ มนฺทตฺตา โมมูหตฺตา
ปณฺฑปาติโก โหติ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต ปณฺฑปาติโก
โหติ อุมฺมาทา จิตฺตวิกฺเขปา ปณฺฑปาติโก โหติ วณฺณิต พุทฺเธหิ
พุทฺธสาวเกหีติ ปณฺฑปาติโก โหติ อปจ อปฺปจ ฺฉเยว นิสฺสาย
สนฺตุฏึเยว นิสฺสาย สลฺเลขเยว นิสฺสาย อิทมตฺถิตเยว นิสฺสาย
ปณฺฑปาติโก โหติ ฯ ตตฺร ยฺวาย ปณฺฑปาติโก อปฺปจฺฉเยว นิสฺสาย
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สนฺตุฏึเยว นิสฺสาย สลฺเลขเยว นิสฺสาย อิทมตฺถิตเยว นิสฺสาย
ปณฺฑปาติโก อย อิเมส ปฺจนฺน ปณฺฑปาติกาน อคฺโค จ
เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร จ ฯ เสยฺยถาป นาม
ควา ขีร ขีรมฺหา ทธิ ทธิมฺหา นวนีต นวนีตมฺหา สปฺป สปฺปมฺหา
สปฺปมณฺโฑ สปฺปมณฺฑ ตตฺถ อคฺคมกฺขายติ เอวเมว ยฺวาย
ปณฺฑปาติโก อปฺปจฺฉเยว นิสฺสาย สนฺตุฏึเยว นิสฺสาย สลฺเลขเยว
นิสฺสาย อิทมตฺถิตเยว นิสฺสาย ปณฺฑปาติโก โหติ อย
อิเมส ปฺจนฺน ปณฺฑปาติกาน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข
จ อุตฺตโม จ ปวโร จ ฯ อิเม ปฺจ ปณฺฑปาติกา ฯ
[๑๔๖] ตตฺถ กตเม ปฺจ ขลุปจฺฉาภตฺติกา ปฺจ
เอกาสนิกา ปฺจ ปสุกูลิกา ปฺจ เตจีวริกา ปฺจ อารฺิกา
ปฺจ รุกฺขมูลิกา ปฺจ อพฺโภกาสิกา ปฺจ เนสชฺชิกา ปฺจ
ยถาสนฺถติกา ตตฺถ กตเม ปฺจ โสสานิกา ฯ มนฺทตฺตา
โมมูหตฺตา โสสานิโก โหติ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต โสสานิโก
โหติ อุมฺมาทา จิตฺตวิกฺเขปา โสสานิโก โหติ วณฺณิต พุทฺเธหิ
พุทฺธสาวเกหีติ โสสานิโก โหติ อปจ อปฺปจฺฉเยว นิสฺสาย
สนฺตุฏึเยว นิสฺสาย สลฺเลขเยว นิสฺสาย อิทมตฺถิตเยว นิสฺสาย
โสสานิโก โหติ ฯ ตตฺร ยฺวาย โสสานิโก อปฺปจฺฉเยว นิสฺสาย
สนฺตุฏึเยว นิสฺสาย สลฺเลขเยว นิสฺสาย อิทมตฺถิตเยว นิสฺสาย
โสสานิโก อย อิเมส ปฺจนฺน โสสานิกาน อคฺโค จ เสฏโ
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จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร จ ฯ เสยฺยถาป นาม ควา ขีร ขีรมฺหา
ทธิ ทธิมฺหา นวนีต นวนีตมฺหา สปฺป สปฺปม ฺหา สปฺปม ณฺโฑ
สปฺปมณฺฑ ตตฺถ อคฺคมกฺขายติ เอวเมว ยฺวาย โสสานิโก อปฺปจฺฉเยว
นิสฺสาย สนฺตุฏึเยว นิสฺสาย สลฺเลขเยว นิสฺสาย อิทมตฺถิตเยว
นิสฺสาย โสสานิโก โหติ อย อิเมส ปฺจนฺน โสสานิกาน อคฺโค
จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร จ ฯ อิเม
ปฺจ โสสานิกาติ ฯ
ปฺจกนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
___________________
ฉกฺกนิทเฺ ทโส
[๑๔๗] ตตฺร ยฺวาย ปุคฺคโล ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม
สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌติ ตตฺถ จ สพฺพฺุต ปาปุณาติ พเลสุ จ
วสีภาว สมฺมาสมฺพุทฺโธ เตน ทฏพฺโพ ฯ ตตฺร ยฺวาย ปุคคฺ โล
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌติ น จ ตตฺถ
สพฺพฺุต ปาปุณาติ น พเลสุ จ วสีภาว ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ เตน
ทฏพฺโพ ฯ ตตฺร ยฺวาย ปุคฺคโล ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ
สาม สจฺจานิ อนภิสมฺพุชฺฌติ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ
สาวกปารมิฺจ ปาปุณาติ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา เตน ทฏพฺพา ฯ
ตตฺร ยฺวาย ปุคฺคโล ปุพฺเพ อนนุสสฺ ุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ
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อนภิสมฺพุชฺฌติ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ น จ สาวกปารมึ
ปาปุณาติ อวเสสา อรหนฺโต เตน ทฏพฺพา ฯ ตตฺร ยฺวาย
ปุคฺคโล ปุพฺเพ อนนุสฺสเุ ตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อนภิสมฺพุชฺฌติ
น จ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ อนาคามี โหติ อนาคนฺตฺวา
อิตฺถตฺต อนาคามี เตน ทฏพฺโพ ฯ ตตฺร ยฺวาย ปุคฺคโล ปุพฺเพ
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อนภิสมฺพุชฺฌติ น จ ทิฏเว ธมฺเม
ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ อาคนฺตฺวา อิตฺถตฺต โสตาปนฺนสกทาคามิโน
เตน ทฏพฺพา ฯ
ฉกฺกนิทฺเทโส นิฏ ิโต ฯ
______________
สตฺตกนิทฺเทโส
[๑๔๘] กถฺจ ปุคฺคโล สกึ นิมุคฺโค นิมุคฺโคว โหติ อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล สมนฺนาคโต โหติ เอกนฺตกาฬเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ เอว
ปุคฺคโล สกึ นิมุคฺโค นิมคุ ฺโคว โหติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อุมฺมชุ ฺชิตฺวา
นิมุชฺชติ อิเธกจฺโจ ปุคคฺ โล อุมฺมุชชฺ ติ สาหุสทฺธากุสเลสุ ธมฺเมสุ
อุมฺมุชฺชติ สาหุหิริกุสเลสุ ธมฺเมสุ อุมฺมุชฺชติ สาหุโอตฺตปฺปกุสเลสุ
ธมฺเมสุ อุมฺมุชฺชติ สาหุวิริยกุสเลสุ ธมฺเมสุ อุมฺมุชฺชติ สาหุปฺากุสเลสุ
ธมฺเมสูติ ตสฺส สา สทฺธา เนว ติฏติ โน วฑฺฒติ
หายติเยว ตสฺส สา หิริ เนว ติฏติ โน วฑฺฒติ หายติเยว
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ตสฺส ต โอตฺตปฺป เนว ติฏติ โน วฑฺฒติ หายติเยว ตสฺส
ต วิรยิ  เนว ติฏติ โน วฑฺฒติ หายติเยว ตสฺส สา ปฺา
เนว ติฏติ โน วฑฺฒติ หายติเยว เอว ปุคฺคโล อุมฺมุชฺชิตวฺ า
นิมุชฺชติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อุมฺมุชชฺ ิตฺวา ิโต โหติ อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อุมมฺ ุชฺชติ สาหุสทฺธากุสเลสุ ธมฺเมสุ ... สาหุหิริกุสเลสุ ธมฺเมสุ
สาหุโอตฺตปฺปกุสเลสุ ธมฺเมสุ สาหุวิริยกุสเลสุ ธมฺเมสุ สาหุปฺากุสเลสุ
ธมฺเมสูติ ตสฺส สา สทฺธา เนว หายติ โน วฑฺฒติ
ิตา โหติ ตสฺส สา หิริ เนว หายติ โน วฑฺฒติ ิตา โหติ
ตสฺส ต โอตฺตปฺป เนว หายติ โน วฑฺฒติ ิต โหติ ตสฺส ต
วิริย เนว หายติ โน วฑฺฒติ ิต โหติ ตสฺส สา ปฺา
เนว หายติ โน วฑฺฒติ ิตา โหติ เอว ปุคฺคโล อุมฺมุชชฺ ิตฺวา
ิโต โหติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อุมฺมุชฺชิตฺวา วิปสฺสติ วิโลเกติ
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อุมฺมุชฺชติ สาหุสทฺธากุสเลสุ ธมฺเมสุ ...
สาหุหิริกุสเลสุ ธมฺเมสุ สาหุโอตฺตปฺปกุสเลสุ ธมฺเมสุ สาหุวิริยกุสเลสุ
ธมฺเมสุ สาหุปฺากุสเลสุ ธมฺเมสูติ โส ติณฺณ สฺโชนาน
ปริกฺขยา โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน
เอว ปุคฺคโล อุมฺมุชฺชิตฺวา วิปสฺสติ วิโลเกติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล
อุมฺมุชฺชิตฺวา ปตรติ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อุมฺมุชชฺ ติ สาหุสทฺธากุสเลสุ
ธมฺเมสุ ... สาหุหิริกุสเลสุ ธมฺเมสุ สาหุโอตฺตปฺปกุสเลสุ ธมฺเมสุ
สาหุวิริยกุสเลสุ ธมฺเมสุ สาหุปฺากุสเลสุ ธมฺเมสูติ โส ติณฺณ
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สฺโชนาน ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา สกทาคามี โหติ
สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ เอว ปุคฺคโล
อุมฺมุชฺชิตฺวา ปตรติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อุมฺมุชชฺ ติ ฺวา ปฏิคาธปฺปตฺโต
โหติ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อุมฺมุชฺชติ สาหุสทฺธากุสเลสุ ธมฺเมสุ ...
สาหุหิริกุสเลสุ ธมฺเมสุ สาหุโอตฺตปฺปกุสเลสุ ธมฺเมสุ สาหุวิริยกุสเลสุ
ธมฺเมสุ สาหุปฺากุสเลสุ ธมฺเมสูติ โส ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม
ตสฺมา โลกา เอว ปุคฺคโล อุมมฺ ุชฺชิตฺวา ปฏิคาธปฺปตฺโต
โหติ ฯ กถฺจ ปุคฺคโล อุมฺมุชฺชิตฺวา ติณฺโณ โหติ ปารคโต ถเล
ติฏติ พฺราหฺมโณ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อุมฺมชุ ฺชติ สาหุสทฺธากุสเลสุ
ธมฺเมสุ อุมฺมุชฺชติ สาหุหิริกุสเลสุ ธมฺเมสุ อุมฺมุชฺชติ สาหุโอตฺตปฺปกุสเลสุ
ธมฺเมสุ อุมฺมุชฺชติ สาหุหิริกุสเลสุ ธมฺเมสุ อุมฺมุชฺชติ
สาหุปฺากุสเลสุ ธมฺเมสูติ โส อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ เอว ปุคฺคโล อุมฺมุชฺชิตฺวา ติณฺโณ โหติ ปารคโต ถเล
ติฏติ พฺราหฺมโณ ฯ
[๑๔๙] กตโม จ ปุคฺคโล อุภโตภาควิมุตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
อฏ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา อาสวา
ปริกฺขีณา โหนฺติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อุภโตภาควิมุตฺโต ฯ กตโม
จ ปุคฺคโล ปฺาวิมุตฺโต กายสกฺขี ทิฏิปฺปตฺโต สทฺธาวิมุตฺโต
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ธมฺมานุสารี ฯ กตโม จ ปุคฺคโล สทฺธานุสารี ยสฺส ปุคฺคลสฺส
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺนสฺส สทฺธินฺทรฺ ิย อธิมตฺต โหติ
สทฺธาวาหึ สทฺธาปุพฺพงฺคม อริยมคฺค ภาเวติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
สทฺธานุสารี ฯ โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล สทฺธานุสารี ฯ
ผเล ิโต สทฺธาวิมุตฺโตติ ฯ
สตฺตกนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
_______________
อฏกนิทฺเทโส
[๑๕๐] กตเม จตฺตาโร มคฺคสมงฺคิโน จตฺตาโร ผลสมงฺคิโน
ปุคฺคลา โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน สกทาคามี
สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน อนาคามี อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย
ปฏิปนฺโน อรหา อรหตฺตาย ปฏิปนฺโน อิเม จตฺตาโร มคฺคสมงฺคิโน
อิเม จตฺตาโร ผลสมงฺคิโน ปุคฺคลา ฯ
อฏกนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
___________________
นวกนิทเฺ ทโส
[๑๕๑] กตโม จ ปุคฺคโล สมฺมาสมฺพุทฺโธ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌติ ตตฺถ จ
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สพฺพฺุต ปาปุณาติ พเลสุ จ วสีภาว อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล ปุพฺเพ อนนุสฺสเุ ตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌติ
น จ ตตฺถ สพฺพฺุต ปาปุณาติ น จ พเลสุ วสีภาว อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ฯ กตโม จ ปุคฺคโล อุภโตภาควิมุตฺโต
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อฏ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย
จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
อุภโตภาควิมุตฺโต ฯ กตโม จ ปุคฺคโล ปฺาวิมุตฺโต อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล น เหว โข อฏ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย
จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
ปฺาวิมุตฺโต ฯ กตโม จ ปุคฺคโล กายสกฺขี อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล
อฏ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา เอกจฺเจ
อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล กายสกฺขี ฯ กตโม
จ ปุคฺคโล ทิฏิปฺปตฺโต อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต
ปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ
ตถาคตปฺปเวทิตา จสฺส ธมฺมา ปฺาย โวทิฏ า โหนฺติ โวจริตา
ปฺาย จสฺส ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขณ
ี า โหนฺติ อยถ
วุจฺจติ ปุคฺคโล ทิฏิปฺปตฺโต ฯ กตโม จ ปุคฺคโล สทฺธาวิมุตฺโต
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ตถาคตปฺปเวทิตา

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปฺตฺติ จ - หนาที่ 235

จสฺส ธมฺมา ปฺาย โวทิฏา โหนฺติ โวจริตา ปฺาย จสฺส
ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ โน จ โข ยถา
ทิฏิปฺปตฺตสฺส อย วุจฺจติ ปุคฺคโล สทฺธาวิมุตฺโต ฯ กตโม จ
ปุคฺคโล ธมฺมานุสารี ยสฺส ปุคฺคลสฺส โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย
ปฏิปนฺนสฺส ปฺินฺทฺริย อธิมตฺต โหติ ปฺาวาหึ ปฺาปุพฺพงฺคม
อริยมคฺค ภาเวติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ธมฺมานุสารี ฯ
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล ธมฺมานุสารี ฯ ผเล ิโต
ทิฏิปฺปตฺโต ฯ กตโม จ ปุคฺคโล สทฺธานุสารี ยสฺส ปุคฺคลสฺส
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺนสฺส สทฺธินฺทรฺ ิย อธิมตฺต โหติ
สทฺธาวาหึ สทฺธาปุพฺพงฺคม อริยมคฺค ภาเวติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
สทฺธานุสารี ฯ โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล สทฺธานุสารี ฯ
ผเล ิโต สทฺธาวิมุตฺโต ฯ
นวกนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
______________
ทสกนิทเฺ ทโส
[๑๕๒] กตเมส ปฺจนฺน อิธ นิฏา ฯ สตฺตกฺขตฺตตปรมสฺส
โกลโกลสฺส เอกพีชิสฺส สกทาคามิสฺส โย จ ทิฏเ ว ธมฺเม อรหา
อิเมส ปฺจนฺน อิธ นิฏ า ฯ กตเมส ปฺจนฺน อิธ วิหาย นิฏา ฯ
อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส อุปหจฺจปรินิพฺพายิสฺส อสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส
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สสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส อุทฺธโสตสฺส อกนิฏคามิโน อิเมส ปฺจนฺน
อิธ วิหาย นิฏาติ ฯ
ทสกนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
เอตฺตาวตา ปุคฺคลาน ปุคฺคลปฺตฺติ ฯ
ปุคฺคลปฺตฺติปฺปกรณ ฉภาณวาร นิฏิต ฯ
_______________

