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*เลมที่ ๑๕ หนา ๑
มโนรถปูรณี นาม องฺคุตฺตรนิกายฏกถา
ปฺจกนิปาตวณฺณนา
ปมปณฺณาสกวณฺณนา
เสขพลวคฺควณฺณนา
ปฺจกนิปาตสฺส ปเม สตฺตนฺน เสขาน(๑) พลานีติ
เสกฺขพลานิ(๒) ฯ สทฺธาพลาทีสุ อสฺสทฺธิเยน (๓) น กมฺปตีติ สทฺธาพล ฯ อหิริเกน (๔) น กมฺปตีติ หิรพิ ล ฯ อโนตฺตปฺเปน (๕) น
กมฺปตีติ โอตฺตปฺปพล ฯ โกสชฺเชน (๖) น กมฺปตีติ วิริยพล ฯ
อวิชฺชาย น กมฺปตีติ ปฺาพล ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา อิมานิ
[๗] เสกฺขาน พลานิ ตสฺมา ฯ
ทุติเย กายทุจฺจริเตนาติอาทีสุ อุปโยคตฺเถ กรณวจน ฯ
หิริยิตพฺพานิ กายทุจฺจริตาทีนิ หิริยติ ชิคุจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ
โอตฺตปฺปนิทฺเทเส เหตฺวตฺเถ กรณวจน กายทุจฺจริตาทีหิ
โอตฺตปฺปสฺส เหตุภูเตหิ โอตฺตปฺปติ ภายตีติ อตฺโถ ฯ อารทฺธวิริโยติ ปคฺคหิตวิริโย อโนสกฺกิตมานโส ฯ ปหานายาติ
ปหานตฺถาย ฯ อุปสมฺปทายาติ ปฏิลาภตฺถาย ฯ ถามวาติ
วิริยถาเมน สมนฺนาคโตฯ ทฬฺหปรกฺกโมติ ถิรปรกฺกโม ฯ
#๑. ม. เสขาน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. เสขพลานิ ฯ ๓. ม. อสฺสทฺธิเย ฯ
#๔. ม. อโตนฺตปฺเป ฯ ๖. ม. โกสชฺเช ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร สตฺตนฺนนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๒
อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสูติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อโนโรปตธุโร อโนสกฺกิตวิริโย ฯ
อุทยตฺถคามินิยาติ ปฺจนฺน ขนฺธาน อุทยวยคามินิยา
อุทยฺจ วยฺจ ปฏิวิชฺฌติ ุ สมตฺถาย ฯ ปฺาย สมนฺนาคโตติ
วิปสฺสนาปฺาย เจว มคฺคปฺาย จ สมงฺคีภูโต ฯ อริยายาติ
วิกฺขมฺภนวเสน จ สมุจฺเฉทวเสน จ กิเลเสหิ อารกา ิตาย
ปริสุทฺธาย ฯ นิพฺเพธิกายาติ สา จ วินิวิชฺฌนโต (๑) นิพฺเพธิกาติ
วุจฺจติ ตาย สมนฺนาคโตติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ มคฺคปฺา
สมุจฺเฉทวเสน อนิพฺพิทฺธปุพฺพอปฺปทาลิตปุพฺพโลภกฺขนฺธโทสกฺขนฺธโมหกฺขนฺเธ นิพฺพิชฌ
ฺ ติ ปทาเลตีติ นิพฺเพธิกา ฯ
วิปสฺสนาปฺา ตทงฺควเสน นิพฺเพธิกา มคฺคปฺาย
ปฏิลาภสวตฺตนโต วาป วิปสฺสนา(๒) นิพฺเพธิกาติ วตฺตุ วฏฏติ ฯ
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยาติ อิธาป มคฺคปฺา สมฺมา เหตุนา
นเยน วฏฏทุกฺขฺจ กิเลสทุกฺขฺจ เขปยมานา คจฺฉตีติ
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินี นาม วิปสฺสนาปฺา ตทงฺควเสน
วฏฏทุกฺขฺจ กิเลสทุกฺขฺจ เขปยมานา คจฺฉตีติ ทุกฺขกฺขยคามินี ฯ ทุกขฺ กฺขยคามินิยา วา มคฺคปฺาย ปฏิลาภาย
สวตฺตนโตเปสา ทุกฺขกฺขยคามินีติ เวทิตพฺพา ฯ อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต
ปฺจ พลานิ มิสฺสกาเนว กถิตานิ ตถา ปฺจเม ฯ
ทุติยตติยจตุตฺถปฺจมานิ ฯ
#๑. สี. สาเยว นิพฺพิชฺฌนโต ฯ ม. อตินิวิชฺฌนโต ฯ ๒. ม.ตพฺพิปสฺสนา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เสกฺขพลวคฺควณฺณนา หนา ๓
ฉฏเ ฯ อกุสลสฺส สมาปตฺตีติ อกุสลธมฺมสฺส สมาปชฺชนภาเวน สทฺธึ (๑) สมงฺคีภาโวติ อตฺโถ ฯ ปริยุทฺธาย (๒) ติฏตีติ
ปริโยนทฺธิตวฺ า (๓) ติฏติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม กาเมสุ ลฬิตาติ (๔) วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ จลฬิตา
อภิรตา ฯ อสิตพฺยาภงฺคินฺติ ติณลายนอสิตฺเจว ติณวหนกาชฺจ ฯ กุลปุตฺโตติ อาจารกุลปุตฺโต ฯ โอหายาติ ปหาย ฯ
อล วจนายาติ ยุตฺต วจนาย ฯ ลพฺภาติ สุลภา สกฺกา
ลภิตุ ฯ หีนา กามาติ ปฺจนฺน นีจกุลาน กามา ฯ มชฺฌิมา
กามาติ มชฺฌิมสตฺตาน กามา ฯ ปณีตา กามาติ ราชราชมหามตฺตาน กามา ฯ กามาเตฺวว สงฺขย (๕) คจฺฉนฺตีติ กามนวเสน กาเมตพฺพวเสน จ กามาอิจฺเจว สงฺข คจฺฉนฺติ ฯ
วุฑฺโฒ โหตีติ(๖) มหลฺลโก โหติ ฯ อลปฺโติ ยุตฺตปฺโ ฯ อตฺตคุตฺโตติ อตฺตนา(๗) คุตฺโต รกฺขิโต อตฺตาน วา
โคเปตุ รกฺขติ ุ สมตฺโถ ฯ นาล ปมาทายาติ น ยุตโฺ ต
ปมชฺชิตุ ฯ สทฺธาย อกต โหตีติ ย สทฺธาย กุสเลสุ ธมฺเมสุ
กาตุ ยุตฺต ต น กต โหติ ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ
อนเปกฺโข ปนาห(๘) ภิกขฺ เว ตสฺมึ ภิกฺขุสฺมึ โหมีติ เอว สทฺธาทีหิ
#๑. ม. สมาปชฺชนา เตน สทฺธิ์ ฯ ๒. ม. ยุ. ปริยุฏฐาย ฯ ๓. ม. ปริโยนนฺธิตฺวา ฯ
#๔. สฺยา. ม. ลฬิตา ฯ สี. สลาฬิตาติ ฯ ๕. สฺยา. ม. สงฺข ฯ เอวมุปริป ฯ
#๖. ม. ยุ. วุทโฺ ธ ฯ ๗. ม. อตฺตนาว ฯ ๘. ม. ยุ.ทานาห ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๔
กาตพฺพ กตฺวา(๑) โสตาปตฺติผเล ปติฏิเต ตสฺมึ ปุคฺคเล อนเปกฺโข โหมีติ
ทสฺเสติ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต โสตาปตฺติมคฺโค กถิโต ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม สทฺธมฺเมติ สาสนสทฺธมฺเม ฯ อสฺสทฺโธติ โอกปฺปนสทฺธาย จ ปจฺจกฺขสทฺธาย (๒) จาติ ทฺวีหิป สทฺธาหิ วิรหิโต ฯ
จวติ น ปติฏาตีติ อิมสฺมึ สาสเน คุเณหิ จวติ ปติฏาตุ
น สกฺโกติ ฯ [๓] อิมสฺมึ สุตฺเต อปฺปติฏาน(๔) ปติฏานฺจ
กถิต ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ฯ นาสฺส คารโวติ อคารโว ฯ นาสฺส ปฏิสฺสโยติ(๕)
อปฺปติสฺโส อเชฏโก อนีจวุตฺติ ฯ เสสเมตฺถ ปุริมสทิสเมว ฯ
นวม ฯ
ทสเม อภพฺโพติ อภพฺพต(๖) ปตฺโต ฯ วุฑฒ
ฺ ินฺติ วฑฺฒึ ฯ
วิรุฬฺหินฺติ วิรุฬฺหตาย(๗) นิจฺจลภาว ฯ เวปุลฺลนฺติ มหนฺตภาว ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
เสกฺขพลวคฺโค ปฐโม ฯ
#๑. ม. กตฺวาว ฯ ๒. ม. ปกฺขนฺทนสทฺธาย ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ
#๔. ม. อปฺปติฏฐานฺจ ฯ ๕. ม. ปติสฺโสติ ฯ ๖. ม. อภาชน ฯ
#๗. ม. วิรฬุ หฺ มูลตาย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๕
พลวคฺควณฺณนา
ทุติยสฺส ปเม ปุพพฺ าห ภิกฺขเว อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสูติ
อห ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จตุสจฺจธมฺเมสุ ฯ
อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺโต ปฏิชานามีติ จตูสุ สจฺเจสุ จตูหิ
มคฺเคหิ โสฬสวิธสฺส กิจฺจสฺส กรเณน อภิชานิตฺวา โวสานปารมึ สพฺเพส กิจฺจาน นิฏิตตฺตา กตกิจฺจภาวปาร (๑) ปตฺโต
ปฏิชานามีติ มหาโพธิปลฺลงฺเก อตฺตโน อาคมนียคุณ (๒) ทสฺเสติ ฯ
ตถาคตสฺสาติ อฏหิ การเณหิ ตถาคตสฺส ฯ ตถาคตพลานีติ
ยถา เตหิ คนฺตพฺพ ตเถว คตานิ ปวตฺตานิ าณพลานิ ฯ
อาสภณฺานนฺติ(๓) เสฏฏาน ฯ สีหนาทนฺติ อภีตนาท ฯ
พฺรหฺมจกฺกนฺติ เสฏจกฺก ฯ ปวตฺเตตีติ [๔] กเถติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย เสขพลานีติ เสขาน าณพลานิ ฯ อคฺคนฺติ
อุตฺตม ฯ เสสพลานิ โคปานสิโย กูฏ วิย สงฺคณฺหาตีติ
สงฺคาหิก ฯ ตาเนว พลานิ สหตานิ กโรตีติ สงฺฆาตนิย ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ตตฺถ มุฏสจฺเจน (๕) น กมฺปตีติ สติพล ฯ
อุทฺธจฺเจน(๖) น กมฺปตีติ สมาธิพล ฯ
ตติย ฯ
#๑. ม. กตกิจฺจภาว ปาร ฯ ๒. ม. อาคมณียคุณ ฯ ๓. ม. อาสภ ฐาน ฯ
#๔. สี. เอตฺถนฺตเร ปวตฺเตตีติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. มุฏฐสฺสจฺเจ ฯ
#๖. ม. อุทฺธจฺเจ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๖
จตุตฺเถ สติเนปกฺเกนาติ เอตฺถ เนปกฺก วุจฺจติ ปฺา สา สติยา
อุปการภาเวน(๑) คหิตา ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม ฯ (๒) อวิสยสฺมึเยว โลกิยโลกุตฺตรธมฺเม(๒) กเถตุ กตฺถ
จ ภิกฺขเว สทฺธาพล ทฏพฺพนฺติอาทิมาห ฯ ยถา หิ
จตฺตาโร เสฏิปุตฺตา ราชาติ ราชปฺจเมสุ สหาเยสุ นกฺขตฺต
กีฬิสฺสามาติ วีถึ โอติณฺเณสุ เอกสฺส เสฏิปุตฺตสฺส เคห
คตกาเล อิตเร จตฺตาโร ตุณฺหี นิสีทนฺติ เคหสามิโกว อิเมส
ขาทนีย โภชนีย เทถ คนฺธมาลาลงฺการาทีนิ เทถาติ เคเห
วิจาเรติ ฯ ทุติยสฺส ตติยสฺส จตุตฺถสฺส เคห คตกาเล อิตเร
จตฺตาโร ตุณหฺ ี นิสีทนฺติ เคหสามิโกว อิเมส ขาทนีย
โภชนีย เทถ คนฺธมาลาลงฺการาทีนิ เทถาติ เคเห วิจาเรติ ฯ
อถ สพฺพปจฺฉา รฺโ เคห คตกาเล กิฺจาป ราชา
สพฺพตฺถ อิสสฺ โร อิมสฺมึ ปน กาเล อตฺตโน เคเหเยว อิเมส
ขาทนีย โภชนีย เทถ คนฺธมาลาลงฺการาทีนิ เทถาติ วิจาเรติ
เอวเมว(๓) สทฺธาปฺจเมสุ พเลสุ เตสุ สหาเยสุ เอกโต วีถึ
โอตรนฺเตสุ วิย เอการมฺมเณ อุปฺปชฺชมาเนสุป ยถา ปมสฺส
เคเห อิตเร จตฺตาโร ตุณฺหี นิสีทนฺติ เคหสามิโกว วิจาเรติ
#๑. ม. อุปการกภาเวน ฯ ๒. ม. สวิสยสฺมึเยว โลกิยโลกุตฺรธมฺเม ฯ
#๓. ม. เอวเมว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ พลวคฺควณฺณนา หนา ๗
เอว โสตาปตฺติยงฺคานิ ปตฺวา อธิโมกฺขลกฺขณ สทฺธาพลเมว
เชฏก โหติ ปุพฺพงฺคม เสสานิ ตทนฺวยานิ โหนฺติ ฯ ยถา
ทุติยสฺส เคเห อิตเร จตฺตาโร ตุณฺหี นิสีทนฺติ เคหสามิโกว
วิจาเรติ ฯ เอว สมฺมปฺปธานานิ ปตฺวา ปคฺคหลกฺขณ วิริยพลเมว
เชฏก โหติ ปุพฺพงฺคม ฯ เสสานิ ตทนฺวยานิ โหนฺติ ฯ ยถา
ตติยสฺส เคเห อิตเร จตฺตาโร ตุณฺหี นิสีทนฺติ เคหสามิโกว
วิจาเรติ เอว สติปฏานานิ ปตฺวา อุปฏานลกฺขณ สติพลเมว
เชฏก โหติ ปุพฺพงฺคม เสสานิ ตทนฺวยานิ โหนฺติ ฯ ยถา
จตุตฺถสฺส เคเห อิตเร จตฺตาโร ตุณฺหี นิสีทนฺติ เคหสามิโกว
วิจาเรติ เอว ฌานวิโมกฺเข ปตฺวา อวิกฺเขปลกฺขณ สมาธิพลเมว เชฏก โหติ ปุพฺพงฺคม เสสานิ ตทนฺวยานิ โหนฺติ ฯ
สพฺพปจฺฉา รฺโ เคห คตกาเล ปน ยถา อิตเร จตฺตาโร
ตุณฺหี นิสีทนฺติ ราชาว เคเห วิจาเรติ เอวเมว อริยสจฺจานิ
ปตฺวา ปชานนลกฺขณ ปฺาพลเมว เชฏก โหติ ปุพฺพงฺคม
เสสานิ ตทนฺวยานิ โหนฺตีติ เอวมิธ ปฺจ พลานิ มิสฺสกานิ
กถิตานิ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏ อุตฺตานตฺถเมว ฯ เอว ปุริมวคฺเค จ อิธ จ
อฏสุ สุตฺเตสุ เสขพลาเนว กถิตานิ ฯ กรณฺฑโกลวาสี
มหาทตฺตตฺเถโร ปนาห เหฏา จตูสุ สุตฺเตสุ เสกฺขพลานิ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๘
กถิตานิ อุปริ จตูสุ อเสขพลานีติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม สีลาทโย มิสฺสกา(๑) กถิตา ฯ วิมุตตฺ ีติ
อรหตฺตผลวิมุตฺติเยว ฯ วิมุตฺติาณทสฺสน ปจฺจเวกฺขณาณ ต
โลกิยเมว ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม ทุสฺสีโล พหุสฺสุโต กถิโต
อฏฐม ฯ
นวเม อปฺปสฺสุโต ทุสฺสโี ล
นวม ฯ
ทสเม พหุสฺสุตขีณาสโวติ ฯ
ทสม ฯ
พลวคฺโค ทุติโย ฯ
ปฺจงฺคิกวคฺควณฺณนา
ตติยสฺส ปเม อสภาควุตฺติโกติ อสภาคาย วิสภาคาย (๒)
ชีวิตวุตฺติยา สมนฺนาคโต ฯ อาภิสมาจาริก ธมฺมนฺติ อุตฺตมสมาจารภูต วตฺตวเสน ปฺตฺตสีล ฯ เสข ธมฺมนฺติ เสกฺขปณฺณตฺติสีล ฯ สีลานีติ จตฺตาริ มหาสีลานิ ฯ สมฺมาทิฏินฺติ
#๑. ม. มิสฺสกา ว ฯ ๒. ม. วิสทิสาย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจงฺคิกวคฺควณฺณนา หนา ๙
วิปสฺสนาสมฺมาทิฏึ ฯ สมฺมาสมาธินฺติ มคฺคสมาธิฺเจว ผลสมาธิฺจ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต สีลาทีนิ มิสสฺ กานิ กถิตานิ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย สีลกฺขนฺธนฺติ สีลราสึ ฯ เสสทฺวเยป เอเสว
นโย ฯ อิเม ปน ตโยป ขนฺธา มิสฺสกาว กถิตาติ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย น จ ปภสฺสรนฺติ น จ ปภาวนฺต ฯ ปภงฺคุ
จาติ ปภิชฺชนสภาว ฯ อโยติ กาฬโลห ฯ โลหนฺติ เปตฺวา
อิธ วุตฺตานิ จตฺตาริ อวเสสโลห (๑) ฯ สชฺฌุนฺติ (๒) รชต ฯ จิตฺตสฺสาติ
จตุภูมิกกุสลจิตฺตสฺส(๓) ฯ เตภูมิกสฺส(๔) ตาว อุปกฺกิเลสา โหนฺติ (๕)
โลกุตฺตรสฺส กถ โหนฺตีติ อุปฺปชฺชิตุ อทาเนน ฯ(๖) ยทคฺเคน
หิ อุปฺปชฺชิตุ น เทนฺติ ตทคฺเคเนว [๗] โลกิยสฺสป โลกุตฺตรสฺสป
อุปกฺกิเลสา นาม โหนฺติ ฯ ปภงฺคุ จาติ อารมฺมเณ จุณฺณวิจุณฺณภาวูปคมเนน ภิชฺชนสภาว ฯ สมฺมา สมาธิยติ อาสวาน
ขยายาติ อาสวาน ขยสงฺขาตอรหตฺตสฺส(๘) อตฺถาย เหตุนา
การเณน สมาธิยติ ฯ เอตฺตาวตา จิตฺต วิโสเธตฺวา อรหตฺเต
ปติฏิต ขีณาสว ทสฺเสติ ฯ อิทานิสสฺ อภิฺาปฏิเวธ
#๑. ม. อวเสส โลห ฯ ๒. ม. สชฺฌนฺติ ฯ ๓. ม. จาตุภูมกกุสลจิตฺตสฺส ฯ
#๓. ม. เตภูมกสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. โหนฺตุ ฯ ๖. ม. อปฺปทาเนน ฯ
#๗. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ ๘. ม. ขยสงฺขาตสฺส อรหตฺตสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๐
ทสฺเสนฺโต ยสฺส ยสฺส จาติอาทิมาห ฯ ต อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ หตูปนิโสติ ฉินฺนูปนิสฺสโย (๑) หตการโณ ฯ
ถาภูตาณทสฺสนนฺติ นามรูปปริจฺเฉทาณ อาทึ กตฺวา
ตรุณวิปสฺสนา ฯ นิพฺพิทาวิราโคติ นิพฺพิทา จ วิราโค
จ ฯ ตตฺถ นิพฺพิทา พลววิปสฺสนา ฯ วิราโค มคฺโค ฯ วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ผลวิมุตฺติ จ ปจฺจเวกฺขณาณฺจ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม สมฺมาทิฏีติ วิปสฺสนาสมฺมาทิฏิ ฯ เจโตวิมุตฺติผลาติอาทีสุ เจโตวิมุตฺตีติ มคฺคผลสมาธิ ฯ ปฺาวิมุตฺตีติ
ผลาณ ฯ สีลานุคฺคหิตาติ สีเลน อนุคฺคหิตา อนุรกฺขิตา ฯ
สุตานุคฺคหิตาติ พาหุสจฺเจน อนุคฺคหิตา ฯ สากจฺฉานุคฺคหิตาติ
ธมฺมสากจฺฉาย อนุคฺคหิตา ฯ สมถานุคฺคหิตาติ จิตฺเตกคฺคตาย
อนุคฺคหิตา ฯ
อิมสฺส ปนตฺถสฺส อาวิภาวนตฺถ (๒) มธุรมฺพวีช(๓) โรเปตฺวา
สมนฺตา มริยาท พนฺธิตฺวา กาลานุกาล อุทก อาสิฺจิตฺวา
กาลานุกาล มูลานิ โสเธตฺวา กาลานุกาล ปติตปาณเก หาเรตฺวา (๔)
กาลานุกาล มกฺกฏกชาล(๕) ลุจิตฺวา อมฺพ ปฏิ#๑. ม. หตอุปนิสฺสโย ฯ ๒. ม. อาวิภาวตฺถ ฯ ๓. ม. มธุรมฺพพีช ฯ เอวมุปริป ฯ
#๔. สี. หริตฺวา ฯ ๕. ม. มกฺกฏชาล ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจงฺคิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๑
ชคฺคนฺโต ปุรโิ ส ทสฺเสตพฺโพ ฯ ตสฺส หิ ปุริมสฺส มธุรมฺพพีชโรปน วิย วิปสฺสนาสมฺมาทิฏิ ทฏพฺพา มริยาทพนฺธน
วิย สีเลน อนุคฺคณฺหณ อุทกาเสจน(๑) วิย สุเตน อนุคฺคณฺหณ
มูลปริโสธน สากจฺฉาย อนุคฺคณฺหณ ปาณกหารณ(๒) วิย
ฌานวิปสฺสนาน ปาริปนฺถิกโสธนวเสน(๓) สมถานุคฺคณฺหณ มกฺกฏกชาลลฺุจน วิย พลววิปสฺสนานุคฺคณฺหณ เอว อนุคฺคหิตสฺส
รุกฺขสฺส ขิปปฺ เมว วฑฺฒิตฺวา ผลปฺปทาน วิย อิเมหิ สีลาทีหิ
อนุคฺคหิตาย มูลาย สมฺมาทิฏิยา(๔) ขิปฺปเมว มคฺควเสน ทิฏิยา (๕)
วฑฺฒิตฺวา เจโตวิมุตฺติผลปฺาวิมุตฺติผลปฺปทาน เวทิตพฺพ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ ฯ วิมุตฺตายตนานีติ วิมุจฺจนการณานิ ฯ ยตฺถาติ
เยสุ วิมุตฺตายตเนสุ ฯ สตฺถา ธมฺม เทเสตีติ จตุสจฺจธมฺม
เทเสติ ฯ อตฺถปฏิสเวทิโนติ ปาลิอตฺถ ชานนฺตสฺส ฯ ธมฺมปฏิสเวทิโนติ ปาลึ ชานนฺตสฺส ฯ
ปามุชชฺ นฺติ(๖) ตรุณปติ ฯ ปตีติ ตุฏาการภูตา พลวปติ ฯ
กาโยติ นามกาโย ฯ ปสฺสมฺภตีติ ปฏิปฺปสฺสมฺภติ ฯ สุข เวเทตีติ
สุข ปฏิลภติ ฯ จิตฺต สมาธิยตีติ อรหตฺตผลสมาธินา สมาธิยติ ฯ
อย หิ ต ธมฺม สุณนฺโต อาคตาคตฏาเน ฌานวิปสฺสนา#๑. ม. อุทกาเสจน ฯ ๒. ม. ปาณกหรณ ฯ
#๓. ม. ฌานวิปสฺสนาปาริปนฺถิกโสธนวเสน ฯ ๔. ม. มูลสมฺมาทิฏฐิยา ฯ
#๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๖. ม. ปาโมชฺชนฺติ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 12

*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๒
มคฺคผลานิ ชานาติ ตสฺส เอว ชานโต ปติ อุปปฺ ชฺชติ ฯ โส
ตสฺสา ปติยา อนฺตรา โอสกฺกิตุ น เทนฺโต อุปจารกมฺมฏานิโก
หุตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ ต สนฺธาย
วุตฺต จิตฺต สมาธิยตีติ ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ อย ปน
วิเสโส สมาธินิมิตฺตนฺติ อฏตึสาย อารมฺมเณสุ อฺตโร
สมาธิเยว สมาธินิมิตฺต ฯ สุคฺคหิต โหตีติอาทีสุป (๑) อาจริยสนฺติเก
กมฺมฏาน อุคฺคณฺหนฺเตน สุฏุ คหิต โหติ สุฏุ มนสิกต
สุฏุ อุปธาริต ฯ สุปฺปฏิวิทฺธ ปฺายาติ ปฺาย สุฏุ
ปจฺจกฺข กต ฯ ตสฺมึ ธมฺเมติ ตสฺมึ กมฺมฏานปาลิธมฺเม ฯ
อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต ปฺจป วิมุตฺตายตนานิ อรหตฺต ปาเปตฺวา
กถิตานีติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อปฺปมาณนฺติ ปมาณกรธมฺมรหิต (๒) โลกุตฺตร ฯ
นิปกา ปติสฺสตาติ เนปกฺเกน [๓] จ สติยา จ สมนฺนาคตา
หุตฺวา ฯ ปฺจ าณานีติ ปฺจ ปจฺจเวกฺขณาณานิ ฯ
ปจฺจตฺตฺเว อุปฺปชฺชนฺตีติ อตฺตนิเยว อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อย สมาธิ
ปจฺจุปฺปนฺนสุโข เจวาติอาทีสุ อรหตฺตผลสมาธิ อธิปฺเปโต ฯ
มคฺคสมาธิติป วทนฺติเยว ฯ โส หิ อปฺปตปฺปตกฺขเณ สุขตฺตา
ปจฺจุปฺปนฺนสุโข ปุรโิ ม ปุริโม ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส สมาธิ#๑. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปมาณกรธมฺมรหิต ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท
#อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจงฺคิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๓
สุขสฺส ปจฺจยตฺตา อายตึ สุขวิปาโก กิเลเสหิ อารกตฺตา
อริโย ฯ กามามิสวฏฏามิสโลกามิสาน อภาวา นิรามิโส ฯ
พุทฺธาทีหิ มหาปุริเสหิ เสวิตตฺตา อกาปุริสเสวิโต ฯ องฺคสนฺตตาย
อารมฺมณสนฺตตาย สพฺพกิเลสทรถสนฺตตาย จ สนฺโต ฯ
อตปฺปนียฏเน ปณีโต กิเลสปฏิปฺปสฺสทฺธิยา ลทฺธตฺตา กิเลสปฏิปฺปสฺสทฺธิภาว วา ลทฺธตฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธลทฺโธ (๑) ฯ ปฏิปฺปสฺสทฺธ
ปฏิปฺปสฺสทฺธีติ หิ อิท อตฺถโต เอก ฯ ปฏิปฺปสฺสทฺธกิเลเสน
วา อรหตา ลทฺธตฺตาป ปฏิปฺปสฺสทฺธลทฺโธ เอโกทิภาเวน
อธิคตตฺตา เอโกทิภาวเมว วา อธิคตตฺตา เอโกทิภาวาธิคโต ฯ
อปฺปคุณสาสวสมาธิ วิย สสงฺขาเรน สปฺปโยเคน จิตฺเตน
ปจฺจนีกธมฺเม นิคฺคยฺห กิเลเส วาเรตฺวา อนธิคตตฺตา น
สงฺขารนิคฺคยฺหวาริปฺปตฺโต (๒) ฯ
ต สมาธึ สมาปชฺชนฺโต ตโต จ วา(๓) วุฏหนฺโต สติเวปุลฺลปฺปตฺตตฺตา สโตว สมาปชฺชติ สโตว วุฏหติ ฯ ยถาปริจฺฉินฺนกาลวเสน วา สโต สมาปชฺชติ สโต วุฏหติ ฯ ตสฺมา ยเทตฺถ
อย สมาธิ ปจฺจุปฺปนฺนสุโข เจว อายติฺจ สุขวิปาโกติ (๔) เอว
ปจฺจเวกฺขมานสฺส ปจฺจตฺตเยว อิท ปจฺจยปจฺจเวกฺขณาณ (๕)
#๑. ม. ปฏิปปฺ สฺสทฺธลทฺโธ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี น สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตวโต ฯ
#ม. น สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตคโต ฯ ๓. ม. ตโต จ ฯ ๔. ม. สุขวิปาโก จาติ ฯ
#ม. อปรปฺปจฺจยญาณ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๔
อุปฺปชฺชติ ต เอก าณ ฯ เอส(๑) นโย เสเสสุ ฯ เอว อิมานิ
ปฺจ าณานิ ปจฺจตฺตเยว อุปฺปชฺชนฺตีติ(๒) ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม อริยสฺสาติ วิกฺขมฺภนวเสน ปหีนกิเลเสหิ อารกา
ิตสฺส ฯ ภาวน เทเสสฺสามีติ พฺรูหน วฑฺฒน ปกาสยิสฺสามิ ฯ
อิมเมว กายนฺติ อิม กรชกาย ฯ อภิสนฺเทตีติ เตเมติ
เสนฺเหติ สพฺพตฺถ ปวตฺตปติสุข กโรติ ฯ ปริสนฺเทตีติ สมนฺตโต
สนฺเทติ ฯ ปริปูเรตีติ วายุนา ภสฺต วิย ปูเรติ ฯ ปริปฺผรตีติ
สมนฺตโต ผุสติ ฯ สพฺพาวโต กายสฺสาติ ตสฺส ภิกฺขุโน สพฺพโกฏาสวโต กายสฺส กิฺจิ อุปาทินฺนกสนฺตติปติฏาเน
ฉวิมสโลหิตานุคต อณุมตฺตมฺป าน ปมชฺฌานสุเขน อผุฏ
นาม น โหติ ฯ
ทกฺโขติ เฉโก ปฏิพโล นฺหานียจุณฺณานิ กาตฺุเจว
โยเชตฺุจ สนฺเทตฺุจ ฯ กสถาเลติ เยน เกนจิ โลเหน
กตภาชเน ฯ มตฺติกาภาชน ปน ถิร น โหติ ฯ สนฺเทนฺตสฺส (๓)
ภิชฺชติ ฯ ตสฺมา ต น ทสฺเสติ ฯ ปริปฺโผสก ปริปฺโผสกนฺติ
สิฺจิตฺวา สิฺจิตฺวา ฯ สนฺเนยฺยาติ วามหตฺเถน กสถาล คเหตฺวา
ทกฺขิณหตฺเถน ปมาณยุตฺต อุทก สิฺจิตฺวา สิฺจิตฺวา
ปริมทฺเทนฺโต ปณฺฑ กเรยฺย ฯ สิเนหานุคตาติ (๔) อุทกสิเนเหน
#๑. เอเสว ฯ ๒. ม. อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ ๓. ม. สนฺเนนฺตสฺส ฯ ๔. ม. เสฺนหานุคตา ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจงฺคิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๕
อนุคตา ฯ สิเนหปเรตาติ อุทกสิเนเหน ปริคตา(๑) ฯ สนฺตรพาหิราติ
สทฺธึ อนฺโตปเทเสน เจว พหิปฺปเทเสน จ สพฺพตฺถกเมว อุทกสิเนเหน ผุฏาติ อตฺโถ ฯ น จ ปคฺฆรตีติ (๒) น วินฺทุวินฺท-ุ
อุทก ปคฺฆรติ สกฺกา โหติ หตฺเถนป ทฺวีหิป องฺคุลีหิ คเหตุ
โอวฏฏิกายป กาตุนฺติ อตฺโถ ฯ
ทุติยชฺฌานสุขอุปมาย อุพฺภิโตทโกติ(๓) อุพฺภินฺนอุทโก น
เหฏา อุพฺภิชฺชิตฺวา อุคฺคจฺฉนอุทโก อนฺโตเยว ปน อุปฺปชฺชนอุทโกติ อตฺโถ ฯ อายมุขนฺติ อาคมนมคฺโค ฯ เทโวติ เมโฆ ฯ
กาเลน กาลนฺติ [๔] อนฺวฑฺฒมาส วา อนุทสาห วาติ อตฺโถ ฯ
ธารนฺติ วุฏึ ฯ นานุปฺปเวจฺเฉยฺยาติ น ปเวเสยฺย น วสฺเสยฺยาติ
อตฺโถ ฯ สีตา วาริธารา อุพฺภิชฺชิตฺวาติ สีตวาริต(๕) รหท
ปูรยมานา อุปฺปชฺชิตฺวา (๖) เหฏา อุคฺคจฺฉนอุทก หิ อุคฺคนฺตฺวา
ภิชฺชนฺต อุทก โขเภติ จตูหิ ทิสาหิ ปวิสนอุทก ปุราณปณฺณติณกฏทณฺฑกาทีหิ อุทก โขเภติ ฯ (๗)วุฏิอุทกธารา นิปาตปุพฺพุฬเกหิ(๗) อุทกว โขเภติ สนฺนิสินฺนเมว ปน หุตฺวา อิทฺธินิมฺมิตมิว อุปฺปชฺชมาน อุทก อิม ปเทส ผรติ อิม น
ผรตีติ นตฺถิ ฯ เตน อผุฏโกาโส นาม น โหติ ฯ ตตฺถ
รหโท วิย กรชกาโย อุทก วิย ทุติยชฺฌานสุข ฯ เสส
#๑. ม. ปริคฺคหิตา ฯ ๒. ม. น จ ปคฺฆริณีติ ฯ ๓. ม. ยุ. อุพฺภิโททโกติ ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร กาเล กาเลติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. สีตา. วาริธารา ต ฯ
#๖. ม. อุพฺภิชฺชิตฺวา ฯ ๗. ม. วุฏฐิอุทก ธารานิปาตปุพฺพุฬเกหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๖
ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
ตติยชฺฌานสุขอุปมาย อุปฺปลานิ เอตฺถ สนฺตีติ
อุปฺปลินี ฯ เสสปททฺวเยป เอเสว นโย ฯ เอตฺถ จ เสตรตฺตนีเลสุ
ยงฺกิฺจิ อุปฺปลเมว อูนกสตปตฺต(๑) ปุณฺฑรีก สตปตฺต ปทุม
ปตฺตนิยม วา วินาป เสต ปทุม รตฺต ปุณฺฑรีกนฺติ(๒) อยเมตฺถ
วินิจฺฉโย ฯ อุทกานุคฺคตานีติ อุทกโต น อุคฺคตานิ ฯ อนฺโตนิมุคฺคโปสีนีติ อุทกตลสฺส อนฺโต นิมคุ ฺคานิเยว หุตฺวา โปสนฺติ (๑)
วฑฺฒนฺตีติ อตฺโถ ฯ เสส ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
จตุตฺถชฺฌานสุขอุปมาย ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตนาติ
เอตฺถ นิรูปกฺกิเลสฏเน ปริสุทฺธ ปภสฺสรฏเน ปริโยทาต
เวทิตพฺพ ฯ โอทาเตน วตฺเถนาติ อิท อุตุผรณตฺถ วุตฺต ฯ
กิลิฏวตฺเถน หิ อุตุผรณ น โหติ ตขณ โธตปริสุทฺเธน
อุตุผรณ พลว โหติ ฯ อิมิสฺสา หิ อุปมาย วตฺถ วิย กรชกาโย
อุตุผรณ วิย จตุตฺถชฺฌานสุข ฯ ตสฺมา ยถา สุนฺหาตสฺส
ปุริสสฺส ปริสุทฺธวตฺถ(๓) สสีส ปารุปตฺวา นิสินฺนสฺส สรีรโต
อุตุ สพฺพเมว วตฺถ ผรติ น โกจิ วตฺถสฺส อปฺผฏโกาโส(๔)
โหติ เอว จตุตฺถชฺฌานสุเขน ภิกฺขุโน กรชกายสฺส น
โกจิ โอกาโส อปฺผุฏโ(๕) โหตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
จตุตฺถชฺฌานจิตฺตเมว วา วตฺถ วิย ตสมุฏานรูป อุตุผรณ
#๑. ม. อูนกสตปตฺต ฯ ๒. รตฺต ปทุม เสต ปุณฺฑริกนฺติ ยุตฺตตรเมว ฯ
#๓. ม. ปริสทุ ฺธ วตฺถ ฯ ๔. ม. อผุโฏกาโส ฯ ๕. ม. อผุโฏ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๗
วิย ฯ ยถา หิ กตฺถจิ กตฺถจิ โอทาตวตฺเถ กาย อผุสนฺเตป
ตสมุฏาเนน อุตุนา สพฺพตฺถกเมว กาโย ผุฏโ โหติ เอว
จตุตฺถชฺฌานสมุฏาปเตน สุขุมรูเปน สพฺพตฺถกเมว ภิกฺขุโน
กาโย ผุฏโ  โหตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
ปจฺจเวกฺขณนิมิตฺตนฺติ ปจฺจเวกฺขณาณเมว ฯ สุคฺคหิต
โหตีติ ยถา เตน ฌานวิปสฺสนามคฺคา สุฏุ คหิตา โหนฺติ
เอว ปจฺจเวกฺขณนิมิตฺต อปราปเรน ปจฺจเวกฺขณนิมิตฺเตเนว สุฏุ
คหิต โหติ ฯ อฺโ วา อฺนฺติ อฺโ เอโก อฺ
เอก อตฺตโนเยว หิ อตฺตา น ปากโฏ โหติ ฯ ิโต
วา นิสินฺนนฺติ ิตกสฺสาป นิสินฺโน ปากโฏ โหติ เตเนว
วุตฺต ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ
อุทกมณิโกติ สเมขลา อุทกจาฏิ ฯ สมติตฺติโกติ สมภริโต ฯ
กากเปยฺยาติ มุขวฏฏิย นิสีทิตฺวา กาเกน คีว อนาเมตฺวาว
ปาตพฺพา(๑) สุภูมิยนฺติ สมภูมิย ฯ สุภูเม สุกฺเขตฺเต วิหตขาณุเก พีชานิ ปติฏาเปยฺยาติ(๒) เอตฺถ ปน มณฺฑภูมิ สุภูมีติ
อาคตา ฯ จาตุมฺมหาปเถติ ทฺวินฺน มหามคฺคาน วินิวิชฺฌิตฺวา
คตฏาเน ฯ อาชฺรโถติ วินีตอสฺสรโถ ฯ โอธสฺตปโตโทติ (๓) ยถา
รถ อภิรุหิตฺวา ิเตน สกฺกา โหติ คณฺหิตุ เอว อาลมฺพน
นิสฺสาย ติริยโต ปตปโตโท ฯ โยคฺคาจริโยติ อสฺสาจริโย ฯ
#๑. ม. ปาตพฺโพ ฯ ๒. ที. มหา. ๑๐/๓๒๘/๓๙๒ ฯ ม. ปติฐาเปยฺยาติ ฯ
#๓. ม. ยุ. โอธสฺตปโตโท ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๘
เสฺวว อสฺสทมฺเม สาเรตีติ อสฺสทมฺมสารถิ ฯ เยนิจฺฉกนฺติ เยน
เยน มคฺเคน อิจฺฉติ ฯ ยทิจฺฉกนฺติ ย ย คตึ อิจฺฉติ ฯ
สาเรยฺยาติ อุชุก ปุรโต เปเสยฺย ฯ ปจฺจาสาเรยฺยาติ ปฏินิวตฺเตยฺย ฯ เอว เหฏา ปฺจหิ องฺเคหิ สมาปตฺติปริกมฺม
กเถตฺวา อิมาหิ ตีหิ อุปมาหิ ปคุณสมาปตฺติยา อานิสส
ทสฺเสตฺวา อิทานิ ขีณาสวสฺส อภิฺาปฏิปาฏึ ทสฺเสตุ โส
สเจ อากงฺขตีติอาทิมาห ฯ ต อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม อทฺธานกฺขโม โหตีติ ทูร อทฺธาน มคฺค
คจฺฉนฺโต ขมติ อธิวาเสตุ สกฺโกติ ฯ ปธานกฺขโมติ วิริยกฺขโม ฯ
จงฺกมาธิคโต จ(๑) สมาธีติ จงฺกม อธิฏหนฺเตน อธิคโต อฏนฺน
สมาปตฺตีน อฺตรสมาธิ ฯ จิรฏิติโก โหตีติ จิร ติฏติ ฯ
ิตเกน คหิตนิมิตฺตฺหิ นิสินฺนสฺส นสฺสติ นิสินฺเนน คหิตนิมิตฺต
นิปนฺนสฺส ฯ จงฺกม อธิฏ หนฺเตน จลิตารมฺมเณ ฯ คหิตนิมิตฺต ปน
ิตสฺสป นิสินฺนสฺสป นิปนฺนสฺสป น นสฺสตีติ ฯ
นวม ฯ
ทสเม อุทฺธ อุคฺคตตฺตา อุจฺโจ ราสิภาเวน จ มหาสทฺโท เอเตสนฺติ อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา ฯ เตสุ หิ อุคฺคตุคฺคเตสุ
ขตฺติยมหาสาลพฺราหฺมณมหาสาลาทีสุ มหาสกฺการ คเหตฺวา
#๑. สฺยา. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๙
อาคเตสุ อสุกสฺส โอกาส เทถ อสุกสฺส โอกาส เทถาติ
วุตฺเต มยฺห ปมตร นตฺถิ โอกาโสติ (๑) เอว อฺมฺ
กเถนฺตาน สทฺโท อุจฺโจ เจว มหา จ อโหสิ ฯ เกวฏฏา
มฺเ (๒)มจฺฉ วิโลเปติ เกวฏเฏ วิย มจฺฉวิโลเป ฯ เตสฺหิ
มจฺฉปจฺฉึ คเหตฺวา อาคตาน วิกฺกิณนฏาเน มยฺห เทถ
มยฺห เทถาติ วทโต มหาชนสฺส เอวรูโป สทฺโท โหติ ฯ
มิฬฺหสุขนฺติ อสุจิสุข ฯ มิทฺธสุขนฺติ นิทฺทาสุข ฯ ลาภสกฺการสิโลกสุขนฺติ ลาภสกฺการฺเจว วณฺณภณนฺจ นิสฺสาย
อุปฺปนฺนสุข ฯ ตนินฺนาว ภวิสฺสนฺตีติ(๓) ต ตเทว ภควโต คตฏาน
คมิสฺสนฺติ อนุพนฺธิสฺสนฺติเยวาติ วุตฺต โหติ ฯ ตถา หิ ภนฺเต
ภควโต สีลปฺาณนนฺติ ยสฺมา ตถาวิธ ตุมฺหาก สีลฺจ
าณฺจาติ อตฺโถ ฯ
มา จ มยา ยโสติ มยา สทฺธึ ยโสป มา
สมาคจฺฉตุ ฯ (๔) เอโส ตสฺส นิสฺสนฺโทติ เอสา
ปยภาวสฺส นิปฺผตฺติ ฯ อสุภนิมิตฺตานุโยคนฺติ
อสุภกมฺมฏานานุโยค ฯ อสุภนิมิตฺเตติ ราคฏานิเย อิฏารมฺมเณ ฯ
เอโส ตสฺส นิสฺสนฺโทติ เอโส ตสฺส อสุภนิมิตฺตานุโยคสฺส
#๑. ม. มย ปฐมตร อาคตา มย ปฐมตร อาคตา นตฺถิ โอกาโสติ ฯ
#๒. ม. มจฺฉวิโลเปติ เกวฏฏา ฯ ๓. ม. คมิสฺสนฺตีติ ฯ ๔. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๐
นิปฺผตฺติ ฯ เอวมิมสฺมึ สุตฺเต อิเมสุ ปฺจสุ าเนสุ วิปสฺสนา(๑)
กถิตาติ ฯ
ทสม ฯ
ปฺจงฺคิกวคฺโค ตติโย ฯ
สุมนสุตฺตวณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปเม สุมนา ราชกุมารีติ มหาสกฺการ กตฺวา
ปฏน ปฏเปตฺวา เอวลทฺธนามา ราชกฺา ฯ
วิปสฺสสิ มฺมาสมฺพุทฺธกาลสฺมึ หิ นาคเรสุ ยุทฺธมฺป กตฺวา
สตฺถาร อมฺหาก คณฺหิสฺสามาติ เสนาปตึ นิสฺสาย พุทฺธปฺปมุข
สงฺฆ ลภิตฺวา ปฏิปาฏิยา ปฺุานิ กาตุ อารทฺเธสุ สพฺพปมทิวเส (๒) เสนาปติสฺส วาโร อโหสิ ฯ ตสฺมึ ทิวเส เสนาปติ
มหาทาน สชฺเชตฺวา อชฺช ยถา อฺโ โกจิ เอก ภิกฺขป
น เทติ เอว รกฺขถาติ สมนฺตา ปุริเส เปสิ ฯ (๓) ต ทิวส
เสฏิภริยา โรทมานา ปฺจหิ กุมาริกาสเตหิ สทฺธึ กีฬิตฺวา
อาคต ธีตร อาห สเจ อมฺม ตว ปตา ชีเวยฺย อชฺชาห
ปม ทสพล โภเชยฺยนฺติ ฯ สา ต อาห อมฺม มา
จินฺตยิ อห ตถา กริสฺสามิ ยถา พุทฺธปฺปมุโข สงฺโฆ
อมฺหาก ปม ภิกฺข ภฺุชิสฺสตีติ ฯ ตโต สตสหสฺสคฺฆนิกาย
#๑. ม. วิปสฺสนา ว ฯ ๒. ม. สพฺพปฐมทิวโส ฯ ๓. ม. ฐเปติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สุมนาวคฺควณฺณนา หนา ๒๑
สุวณฺณปาติยา(๑) นิรูทกปายาส ปูเรตฺวา สปฺปมธุสกฺขราทีหิ
อภิสงฺขริตฺวา อฺิสฺสา ปาติยา ปฏิกุชฺชิตฺวา ต สุมนมาลาคุเฬหิ ปริกฺขปิ ตฺวา มาลาคุฬสทิส กตฺวา ภควโต คาม ปวิสนเวลาย สยเมว อุกฺขิปตฺวา ทาสีคณปริวุตา ฆรา นิกฺขมิ ฯ
อนฺตรามคฺเค เสนาปติอุปฏากา(๒) อมฺม มา อิโต อาคมาติ
วทนฺติ ฯ มหาปฺุา นาม มนาปกถา โหนฺติ น จ
เตส ปุนปฺปุน ภณนฺตาน กถา ปฏิกฺขปิ ตุ สกฺกา โหติ ฯ สา
จูฬปตา มหาปตา มาตุล กิสฺส ตุเมฺห คนฺตุ น เทถาติ
อาห ฯ เสนาปตินา อฺสฺส กสฺสจิ ขาทนียโภชนีย มา
เทถาติ ปตมฺห อมฺมาติ ฯ กึ ปน มม หตฺเถ ขาทนียโภชนีย ปสฺสถาติ ฯ มาลาคุฬ ปสฺสามาติ ฯ กึ ตุมฺหาก
เสนาปติ มาลาปูชมฺป กาตุ น เทตีติ ฯ เทติ อมฺมาติ ฯ
เตนหิ อเปถาติ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา มาลาคุฬ คณฺหาเปถ(๓)
ภควาติ อาห ฯ ภควา เอก เสนาปติสฺส อุปฏาก โอโลเกตฺวา
มาลาคุฬ คณฺหาเปสิ ฯ สา ภควนฺต วนฺทิตฺวา ภวาภวาภินิพฺพตฺติยา(๔) เม สติ ปริตสฺสนชีวิต นาม มา โหตุ อย
สุมนมาลา วิย นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน(๕) ปยาว โหมิ นาเมน จ
สุมนาเยวาติ ปฏนมกาสิ (๖) ฯ สตฺถารา สุขินี โหหีติ วุตฺตา
#๑. ม. สุวณฺณปาติยา ฯ ๒. ม. เสนาปติโน อุปฏฐากา ฯ ๓. ม. คณฺหถ ฯ
#๔. สี. ภควา ภวาภินิพฺพตฺติย ฯ ๕. ม. นิพฺพตตนิพฺพตฺตฏฐาเน ฯ
#๖. ม. ปตฺถน กตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๒
วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
ภควาป เสนาปติสฺส เคห คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน
นิสีทิ ฯ เสนาปติ ยาคุ คเหตฺวา อุปคจฺฉิ สตฺถา หตฺเถน
ปตฺต ปทหิ ฯ นิสินฺโน ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆติ ฯ อตฺถิ โน เอโก
อนฺตรามคฺเค ปณฺฑปาโน จ (๑) ลทฺโธติ ฯ มาล อปเนตฺวา
ปณฺฑปาต อทฺทส ฯ จูฬปุ ฏาโก อาห สามิ มาลาติ ม
วตฺวา มาตุคาโม วฺเจสีติ ฯ ปายาโส ภควนฺต อาทึ กตฺวา
สพฺพภิกฺขูน ปโหสิ ฯ เสนาปติ อตฺตโน เทยฺยธมฺม อทาสิ ฯ
สตฺถา ภตฺตกิจฺจ กตฺวา มงฺคล วตฺวา ปกฺกามิ ฯ เสนาปติ
กา นาม สา ปณฺฑปาต อทาสีติ ปุจฺฉิ ฯ เสฏิธีตา
สามีติ ฯ สปฺปฺา อิตฺถี เอวรูปาย ฆเร วสนฺติยา น ปุริสสฺส
สคฺคสมฺปตฺติ นาม ทุลลฺ ภาติ ต อาเนตฺวา เชฏกฏาเน
เปสิ ฯ
สาป มาตุเคเห (๒) จ เสนาปติเคเห จ ธน คเหตฺวา
ยาวตายุก ตถาคตสฺส ทาน ทตฺวา ปฺุานิ กตฺวา ตโต
จุตา กามาวจรเทวโลเก นิพฺพตฺติ ฯ นิพฺพตฺตกฺขเณเยวสฺสา
ชานุมตฺเตน(๓) โอธินา สกลเทวโลก ปูรยมาน (๔) สุมนวสฺส วสฺสิ ฯ
เทวตา อย อตฺตนาว อตฺตโน นาม คเหตฺวา อาคตาติ
#๑. ม. โน จาติ น ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สา ปตุเคหา ฯ ๓. ม. นิพฺพตฺตกฺขเณเยว
#ชานุปฺปมาเณน ฯ ๔. ม. ปริปูรยมาน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สุมนาวคฺควณฺณนา หนา ๒๓
สุมนาเตฺววสฺสา(๑) นาม อกสุ ฯ สา เอกูนนวุติกปฺเป (๒) เทเวสุ
จ มนุสฺเสสุ จ สสรนฺตี นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน อวิชหิตสุมนวสฺสา [๓] สุมนาเตฺววนามา อโหสิ อิมสฺมึ ปน กาเล
โกสลรฺโ อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯตาป
ปฺจสตา กุมาริกา ตทิวสเยว ตสฺมึ ตสฺมึ กุเล ปฏิสนฺธึ
คเหตฺวา เอกทิวเสเยว สพฺพา มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมึสุ ฯ ต
ขณฺเว ชานุปฺปมาเณน โอธินา สุมนวสฺส วสฺสิ ฯ ต
ทิสฺวา ราชา ปุพฺเพ กตาภินีหารา เอสา ภวิสฺสตีติ ตุฏมานโส หุตวฺ า(๔) ธีตา เม อตฺตนาว อตฺตโน นาม คเหตฺวา
อาคตาติ สุมนาเตฺววสฺสา นาม กตฺวา มยฺห ธีตา น
เอกิกาว นิพฺพตฺติสฺสตีติ นคร วิจินาเปนฺโต ปฺจ ทาริกาสตานิ ชาตานีติ สุตฺวา สพฺพา อตฺตนาว โปสาเปสิ ฯ มาเส
มาเส สมฺปตฺเต อาเนตฺวา มม ธีตุ ทสฺเสถาติ อาห ฯ
เอวเมสา มหาสกฺการ กตฺวา ปฏน ววฏเปตฺวา เอวลทฺธนามาติ เวทิตพฺพา ฯ ตสฺสา สตฺตวสฺสิกกาเล อนาถปณฺฑิเกน
วิหาร นิฏาเปตฺวา ตถาคตสฺส ทูเต เปสิเต สตฺถา ภิกฺข-ุ
สงฺฆปริวาโร สาวตฺถึ อคมาสิ ฯ อนาถปณฺฑิโก คนฺตฺวา
ราชาน เอวมาห มหาราช สตฺถุ อิธาคมน อมฺหากมฺป มงฺคล
#๑. ม. สุมนาเทวธีตาเตฺววสฺสา ฯ ๒. ม. เอกนวุติกปฺเป ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร สุมนาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๔
ตุมฺหากมฺป มงฺคลเมว สุมน ราชกุมารึ ปฺจหิ ทาริกาสเตหิ
สทฺธึ ปุณฺณฆเฏ จ คนฺธมาลาทีนิ จ คาหาเปตฺวา ทสพลสฺส
ปจฺจุคฺคมน เปเสถาติ ฯ ราชา สาธุ เสฏีติ(๑) ตถา อกาสิ ฯ
สาป รฺา วุตฺตนเยเนว คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ สตฺถา ตสฺสา ธมฺม
เทเสสิ ฯ สา ปฺจหิ กุมาริกาสเตหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล
ปติฏาสิ ฯ อฺานิป ปฺจ ทาริกาสตานิ ปฺจ มาตุคามสตานิ จ ปฺจ อุปาสกสตานิ จ ตสฺมึเยว ขเณ โสตาปตฺติผล
ปาปุณึสุ ฯ เอว ตสฺมึ ทิวเส อนฺตรามคฺเคเยว เทฺว โสตาปนฺนสหสฺสานิ ชาตานิ ฯ
เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ กสฺมา อุปสงฺกมีติ ฯ ปฺห
ปุจฺฉิตุกามตาย ฯ กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล กิร สหายกา
เทฺว ภิกฺขู อเหสุ ฯ เตสุ เอโก สารณียธมฺม ปูเรติ เอโก
ภตฺตคฺควตฺต ฯ สารณียธมฺมปูรโก อิตรมาห อาวุโส อทินฺนผล
นาม นตฺถิ อตฺตนา ลทฺธ ปเรส ทตฺวา ภฺุชิตุ วฏฏตีติ ฯ
อิตโร ปน อาห อาวุโส ตฺว น ชานาสิ เทยฺยธมฺม
นาม วินิปาเตตุ น วฏฏติ อตฺตโน ยาปนมตฺตเมว คณฺหนฺเตน
ภตฺตคฺเค วตฺต ปูเรตุ วฏฏตีติ ฯ ตีสุ เอโกป เอก อตฺตโน
โอวาเท โอตาเรตุ นาสกฺขิ เทฺวป อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปูเรตฺวา
#๑. ม. มหาเสฏฐีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สุมนาวคฺควณฺณนา หนา ๒๕
ตโต จุตา กามาวจรเทวโลเก นิพฺพตฺตึสุ ฯ ตตฺถ สารณียธมฺมปูรโก อิตร ปฺจหิ ธมฺเมหิ อธิคณฺหิ ฯ
เอว เต เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สสรนฺตา เอก พุทฺธนฺตร
เขเปตฺวา อิมสฺมึ กาเล สาวตฺถิย นิพฺพตฺตึสุ ฯ สารณียธมฺมปูรโก โกสลรฺโ อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ
อิตโร ตสฺสาเยว อุปฏากอิตฺถิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ
เต เทฺวป ชนา เอกทิวเสเนว ชายึสุ ฯ เต นามคฺคหณทิวเส
นฺหาเปตฺวา สิริคพฺเภ นิปชฺชาเปตฺวา ทฺวินฺนป มาตโร พหิ
สกฺการ สวิทหึสุ ฯ เตสุ สารณียธมฺมปูรโก อกฺขนี ิ อุมฺมิเลตฺวา
มหนฺต เสตจฺฉตฺต สุปฺตฺตสิริสยน อลงฺกตปฏิยตฺตฺจ นิเวสน
ทิสฺวา เอกสฺมึ ราชกุเล นิพฺพตฺโตสฺมีติ อฺาสิ ฯ โส
กึ นุ โข กมฺม กตฺวา อิธ นิพฺพตฺโตสฺมีติ อาวชฺเชนฺโต
สารณียธมฺมนิสฺสนฺเทนาติ ตฺวา สหาโย เม กุหึ นุ
โข นิพฺพตฺโตติ อาวชฺเชนฺโต นีจสยเน นิปนฺน ทิสฺวา อย
ภตฺตคฺควตฺต ปูเรสิ(๑) มม วจน น คณฺหิ (๒)อิมสฺมึ อิทานิ
ต าเน (๒) นิคฺคณฺหิตุ วฏฏตีติ สมฺม มม วจน น อกาสีติ
อาห ฯ อถ กึ ชาตนฺติ ฯ ปสฺส มยฺห สมฺปตฺตึ เสตจฺฉตฺตสฺส
เหฏา สิริสยเน นิปนฺโนสฺมิ ตฺว นีจมฺเจ ถทฺธอตฺถรณมตฺถเก (๓)
นิปนฺโนสีติ ฯ กึ ปน ตฺว เอต นิสฺสาย มาน กโรสิ นนุ
#๑. ม. ปูเรมีติ ฯ ๒. สี. อิมสฺมึ ทานิ นิคฺคณฺหนฏฐาเน ฯ
#๓. ม. ภทฺธอตฺถรณมตฺเต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๖
เวฬุสลากาหิ กตฺวา ปโลติกาย ปลิเวิต สพฺพเมต ปวีธาตุมตฺตเมวาติ ฯ
สุมนา เตส กถ สุตวฺ า มม ภาติกาน สนฺติเก
โกจิ นตฺถีติ เตส สมีป คจฺฉนฺตี ทฺวาร นิสฺสาย ิตา
ธาตูติ วจน สุตฺวา อิท ธาตูติ วจน พหิทฺธา นตฺถิ
มม ภาติกา สมณเทวปุตฺตา ภวิสฺสนฺตีติ จินฺเตตฺวา สจาห
อิเม เอว กเถนฺตีติ มาตาปตูน กเถสฺสามิ อมนุสฺสา เอเตติ
นีหราเปสฺสนฺติ ฯ อิม การณ อฺสฺส อกเถตฺวา กงฺขาเฉทก
ปุริสเหรฺิก มม ปตร มหาโคตมพุทฺธ ทสพลเยว(๑) ปุจฺฉิสฺสามีติ
ภุตฺตปาตราสา ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา ทสพลสฺส อุปฏาน
คมิสฺสามีติ อาห ฯ ราชา ปฺจ รถสตานิ โยชาเปสิ ฯ
ชมฺพูทีปตลสฺมึ หิ ติสฺโสว กุมาริโย ปตูน สนฺติเก (๒) ปฺจ
รถสตานิ ลภึสุ พิมฺพิสารรฺโ ธีตา จุนฺที ราชกฺา
ธนฺชยเสฏิสฺส ธีตา วิสาขา อย สุมนา ราชกฺาติ ฯ
สา คนฺธมาล อาทาย รเถ ิตา ปฺจรถสตปริวารา อิม
ปฺห ปุจฺฉิสฺสามีติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ (๓) ฯ
อิธสฺสูติ อิธ ภเวยฺยย ฯ เอโก ทายโกติ เอโก อตฺตนา
ลทฺธลาภโต ปรสฺส ทตฺวา ปริภฺุชนโก สารณียธมฺมปูรโก ฯ
เอโก อทายโกติ เอโก อตฺตนา ลทฺธ ปรสฺส อทตฺวา
#๑. ม. มหาโคตมทสพลเยว ฯ ๒. ม. สนฺติกา ฯ ๓. ม. เตนุปสงฺกมิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สุมนาวคฺควณฺณนา หนา ๒๗
ปริภฺุชนโก ภตฺตคฺควตฺตปูรโก ฯ เทวภูตาน ปน เนสนฺติ (๑)
เทวภูตาน เอเตส ฯ อธิคณฺหาตีติ อภิภวิตฺวา คณฺหาติ [๒] ฯ
อธิปเตยฺยนาติ (๓) เชฏกการเณน ฯ อิเมหิ ปฺจหิ าเนหีติ
เสสเทเว สกฺโก เทวราชา วิย อิเมหิ ปฺจหิ การเณหิ
อธิคณฺหาติ (๔) ฯ
มานุสเกนาติอาทีสุ อายุนา มหากสฺสปตฺเถโร วิย
พกฺกุลตฺเถโร วิย(๕) อานนฺทตฺเถโร วิย จ วณฺเณน มหาคติมฺพอภยตฺเถโร วิย ภณฺฑาคาริโก อมจฺโจ วิย จ สุเขน
รฏปาลกุลปุตฺโต วิย โสณเสฏิปุตฺโต วิย ยสทารโก วิย
จ ยเสน ธมฺมาโสโก วิย ตถา อาธิปจฺเจนาติ อิเมหิ ปฺจหิ
การเณหิ อติเรโก เชฏโก โหติ ฯ
ยาจิโตว พหุลนฺติ พกฺกุลตฺเถรสีวลิตฺเถรอานนฺทตฺเถราทโย
วิย ยาจิโตว พหุล จีวราทีนิ ปริภฺุชตีติ อิเมหิ การเณหิ
อติเรโก โหติ เชฏโก ฯ ยทิท วิมุตฺติยา วิมุตฺตนฺติ (๖) ย เอกสฺส
วิมุตฺติยา สทฺธึ อิตรสฺส วิมุตฺตึ อารพฺภ นานากรณ วตฺตพฺพ
ภเวยฺย ต น วทามีติ อตฺโถ ฯ สตฺตวสฺสิกทารโก วา หิ
วิมุตฺตึ ปฏิวชิ ฺฌตุ วสฺสสติกตฺเถโร วา ภิกฺขุ วา ภิกขุนี
#๑. สี. เทวภูตาน ปเนสนฺติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อชฺโฌตฺถรติ อติเสตีติ
#ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. อาธิปเตยฺเยนาติ ฯ ๔. ม. อิติ สทฺโท นตฺถิ ฯ
#๕. ม. พากุลตฺเถโร วิย ฯ เอวมุปริป ฯ ๖. ม. ยุ. วิมุตฺตินฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๘
วา อุปาสโก วา อุปาสิกา วา เทโว วา มาโร วา
พฺรหฺมา วา ปฏิวิทฺธโลกุตฺตรมคฺเค นานตฺต นาม นตฺถิ ฯ
อลเมวาติ ยุตฺตเมว ฯ ยตฺร หิ นามาติ ยานิ นาม ฯ
คจฺฉ อากาสธาตุยาติ อากาเสน คจฺฉนโต ฯ สทฺโธติ
รตนตฺตยคุณาน สทฺธาตา ฯ ถนยนฺติ คจฺฉนฺโต(๑) ฯ วิชชฺ ุมาลีติ
มาลาสทิสาย เมฆมุเข จรนฺติยา วิชฺชลุ ตาย สมนฺนาคโต ฯ
สตกฺกถูติ สตกูโฏ อิโต จิโต จ อุฏเตน วลาหกกูฏสเตน
สมนฺนาคโตติ อตฺโถ ฯ ทสฺสนสมฺปนฺโนติ โสตาปนฺโน ฯ
โภคปริพฺยูโฬฺหติ อุทโกเฆน วิย ทานวเสน ทียมาเนหิ(๒) โภเคหิ
ปริพฺยูฬฺโห เทวโลกสมฺปาปโตติ อตฺโถ ฯ เปจฺจาติ ปรโลเก ฯ
สคฺเค ปโมทตีติ (๓) ยสฺมึ สคฺเค อุปฺปชฺชติ ตตฺเถว โมทติ
ปโมทตีติ(๔) ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย ปฺจหิ รถสเตหีติ ภุตฺตปาตราสา ปตุ สนฺติก
เปเสตฺวา ปฺจ รถสตานิ โยชาเปตฺวา เตหิ ปริวุตาติ อตฺโถ ฯ
อุปสงฺกมีติ ภาตรา สทฺธึ ปวตฺติตปฺหาสากจฺฉ ปุจฺฉิสฺสามีติ
คนฺธมาลาจุณฺณาทีนิ อาทาย อุปสงฺกมิ ฯ ยเทว โส โหตีติ
ยทาเอว โส โหติ ฯ อถวา โยเอว โส โหติ ฯ อริยกนฺตานิ
#๑. ม. คชฺชนฺโต ฯ ๒. ม. ทียมาเนหิ ฯ ๓. สี. สคฺเค จ โมทตีติ ฯ
#๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สุมนาวคฺควณฺณนา หนา ๒๙
สีลานีติ มคฺคผลสมฺปยุตฺตานิ สีลานิ ฯ ตานิ หิ อริยาน
กนฺตานิ โหนฺตีติ (๑)ภวนฺตเรป น ปริจฺจชนฺติ ฯ (๒) เสส จตุกฺกนิปาเต อคฺคปฺปสาทสุตฺเต (๓) วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ภทฺทิเกติ(๔) ภทฺทิยนคเร ฯ ชาติยาวเนติ สย ชาเต
อโรปเต (๕) หิมวนฺเตน สทฺธึ เอกาพทฺเธ วนสณฺเฑ ต นคร
อุปนิสฺสาย ตสฺมึ วเน วิหรตีติ [๖]ฯ อตฺตจตุตฺโถติ อตฺตนา จตุตฺโถ ฯ
กสฺมา ปเนส ภควนฺต อตฺตจตุตฺถเยว นิมนฺเตสิ ฯ เคเห
กิรสฺส มหนฺต มงฺคล ตตฺถ มหนฺเตน สวิธาเนน [๗] มนุสฺสา
สนฺนิปติสฺสนฺติ(๘) ฯ เต ภิกฺขุสงฺฆ ปริวิสนฺเตน ทุสฺสงฺคหา ภวิสฺสนฺตีติ
อตฺตจตุตฺถเยว นิมนฺเตสิ ฯ อปจสฺส เอวป อโหสิ ทหรกุมาริกาโย มหาภิกฺขุสงฺฆมชฺเฌ สตฺถริ โอวทนฺเต โอโลกยมานา (๙)
โอวาท คเหตุ น สกฺกุเณยฺยุนฺติ ฯ อิมนิ าป การเณน
อตฺตจตุตฺถเมว นิมนฺเตสิ ฯ
โอวทตุ ตาส ภนฺเตติ ภนฺเต ภควา เอตาส โอวทตุ
#๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. สี. อปริจชิยานิ ฯ ๓. องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ
#๔. สฺยา. ม. ภทฺทิเย ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. สี. อโรปเม ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร
#อตฺโถติ ทสฺสติ ฯ ๗. สี. เอตฺถนฺตเร ภวิตพฺพนฺติ ทิสฺสติ ฯ
#๘. ม. พหู มนุสฺสา สนฺนิปติสฺสนฺติ ฯ ๙. ม. โอลีนมนา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๐
เอตาส(๑) โอวทตูติ อตฺโถ ฯ อุปโยคตฺถสฺมิฺหิ เอต สามิวจน ฯ
ยนฺตาสนฺติ ย โอวาทานุสาสน เอตาส ฯ เอวฺจ ปน วตฺวา
โส เสฏี อิมา มม สนฺตเิ ก โอวาท คณฺหมานา หราเยยฺยุนฺติ
ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ
ภตฺตูติ สามิกสฺส ฯ อนุกมฺป อุปาทายาติ อนุทฺทย
ปฏิจฺจ ฯ ปุพฺพุฏายินิโยติ สพฺพปม อุปฏานสีลา ฯ ปจฺฉานิปาตินิโยติ สพฺพปจฺฉา นิปชฺชนสีลา ฯ อิตฺถิยา หิ ปมตร
ภฺุชิตฺวา สยน อภิรุยฺห (๒) นิปชฺชติ ุ น วฏฏติ สพฺเพ ปน
เคหปริชเน โภเชตฺวา อุปกรณภณฺฑ สวิธาย โครูปาทีนิ
อาคตานาคตานิ ตฺวา เสฺว กตฺตพฺพ กมฺม วิจาเรตฺวา
กฺุจิกามุทฺทิก หตฺเถ กตฺวา สเจ โภชน อตฺถิ ภฺุชิตวฺ า
โน เจ อตฺถิ อฺ ปจาเปตฺวา สพฺเพ สนฺตปฺเปตฺวา (๒) ปจฺฉา
นิปชฺชิตุ วฏฏติ ฯ นิปนฺนายป ยาว สุริยุคฺคมนา นิทฺทายิตุ น วฏฏติ
สพฺพปม ปน อุฏาย ทาสกมฺมกเร ปกฺโกสาเปตฺวา อิทฺจิทฺจ กมฺม
กโรถาติ กมฺมนฺต วิจาเรตฺวา เธนุโย ทุหาเปตฺวา สพฺพ เคเห กตฺตพฺพกิจฺจ
อตฺตโน ปจฺจกฺขเยว กาตุ วฏฏติ ฯ เอตมตฺถ สนฺธาย ปุพฺพุฏายินิโย
ปจฺฉานิปาตินิโยติ อาห ฯ
กึการปฏิสฺสาวินิโยติ กึ กโรม กึ กโรมาติ มุข
#๑. ม. เอตา ฯ ๒. ม. อารุยฺห ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สุมนาวคฺควณฺณนา หนา ๓๑
โอโลเกตฺวา วิจรณสีลา ฯ มนาปจาริณิโยติ มนาปเยว กิริย
กรณสีลา ฯ ปยวาทินิโยติ (๑)ปยเมว วจน วาทนสีลา ฯ (๑)
ปูเชสฺสามาติ จตุปจฺจยปูชาย ปูชยิสฺสาม ฯ อพฺภาคเตติ อตฺตโน
สนฺติก อาคเต ฯ อาสโนทเกน ปฏิปูเชสฺสามาติ อาสเนน จ
ปาทโธวนอุทเกน จ ปูชยิสฺสาม ฯ เอตฺถ จ มาตาปตูน
เทวสิก สกฺกาโร กาตพฺโพ ฯ สมณพฺราหฺมณาน ปน อพฺภาคตาน อาสน ทตฺวา ปาทโธวนฺจ ทาตพฺพ สกฺกาโร จ
กาตพฺโพ ฯ
อุณฺณาติ เอฬกโลมา ฯ ตตฺถ ทกฺขา ภวิสฺสามาติ เอฬกโลมาน วิชฏนโธวนรชนเวณิกรณาทีสุ กปฺปาสสฺส จ วฏฏนปสนโผฏนกนฺตนาทีสุ (๒) เฉกา ภวิสฺสาม ฯ ตตฺรุปายายาติ ตสฺมึ
อุณฺณากปฺปาสสวิธาเน อุปายภูตาย อิมสฺมึ กาเล อิท นาม กาตุ
วฏฏตีติ เอว ปวตฺตาย วีมสาย สมนฺนาคตา ฯ อล กาตุ อล
สวิธาตุนฺติ อตฺตนา กาตตป ปเรหิ การาเปตตป ยุตฺตาเมว(๓)
สมตฺถา จ ภวิสฺสามาติ อตฺโถ ฯ
กตฺจ กตโต ชานิสฺสาม อกตฺจ อกตโตติ สกล
ทิวส อิท นาม กมฺม กตฺวา อาคตาน อุปฑฺฒทิวส อิท
นาม [๔] นิกกฺ มฺมาน เคเห นิสินฺนาน อิท นาม ทาตุ เอวฺจ
#๑. สี. ปยเมว กถนสีลา ฯ ๒. ม. วฏฏนปสน... ฯ ๓. ม. ยุตฺตาเจว ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร กมฺม กตฺวา อาคตานนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๒
กาตุ วฏฏตีติ เอว ชานิสฺสาม ฯ คิลานกานฺจ พลาพลนฺติ
สเจ หิ คิลานกาเล เตส เภสชฺชโภชนาทีนิ ทตฺวา โรคผาสุ
น กโรนฺติ อิเม อโรคกาเล อเมฺห ย อิจฺฉนฺติ ต กโรนฺติ ฯ (๑)
คิลานกาเล อตฺถิภาวป โน น ชานนฺตีติ วิรตฺตรูปา ปจฺฉา
กิจฺจานิ น กโรนฺติ กตฺตพฺพต(๒) วา กโรนฺติ ฯ ตสฺมา เนส
พลาพล ตฺวา ทาตพฺพฺจ กตฺตพฺพฺจ ชานิสฺสามาติ เอว
ตุเมฺหหิ สิกฺขิตพฺพนฺติ ทสฺเสติ ฯ
ขาทนีย โภชนีย จสฺสาติ ขาทนียฺจ โภชนียฺจ อสฺส
อนฺโตชนสฺส ฯ ปจฺจยเสนาติ (๓) ปฏิลภิตพฺเพน อเสน อตฺตโน
ลทฺธพฺพโกฏาสานุรูเปนาติ อตฺโถ ฯ สวิภชิสฺสามาติ ทสฺสาม ฯ
สมฺปาเทสฺสามาติ สมฺปาทยิสฺสาม ฯ อธุตฺตีติ ปุริสธุตฺตสุราธุตฺตตาวเสน อธุตฺติโย ฯ อเถนีติ อเถนิโย อโจริโย ฯ อโสณฺฑตี ิ
สุราโสณฺฑตาทิวเสน อโสณฺฑิโย ฯ
เอว สุตตฺ นฺต นิฏเปตฺวา อิทานิ คาถาหิ กูฏ
คณฺหนฺโต โย น ภรติ สพฺพทาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ภรตีติ
โปสติ ปฏิชคฺคติ ฯ สพฺพกามหรนฺติ สพฺพกามทท ฯ โสตฺถีติ
สุ อิตฺถี ฯ เอว วตฺตตีติ เอตฺตก วตฺต ปูเรตฺวา วตฺตติ ฯ
มนาปา นาม เต เทวาติ นิมฺมานรตี เทวา ฯ เต หิ
อิจฺฉิติจฺฉิต รูป มาเปตฺวา อภิรมณโต นิมฺมานรตีติ จ
#๑. ม. กาเรนฺติ ฯ ๒. ม. ทุกฺกฏานิ ฯ ๓. ม. ปจฺจเสนาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สุมนาวคฺควณฺณนา หนา ๓๓
มนาปาติ จ วุจฺจนฺตีติ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ สนฺทิฏิกนฺติ สาม ปสฺสติ พฺพก ฯ ทายโกติ
ทานสูโร(๑) น สาหุ ทานนฺติ สทฺธามตฺตเกเนว(๑) ติฏติ
ปริจฺจชิตตป สกฺโกตีติ อตฺโถ ฯ ทานปตีติ ย ทาน เทติ ตสฺส
ปติ หุตฺวา เทติ น ทาโส น สหาโย ฯ โย หิ อตฺตนา
มธุร ภฺุชติ ปเรส อมธุร เทติ โส ทานสงฺขาตสฺส
เทยฺยธมฺมสฺส ทาโส หุตฺวา เทติ ฯ โย ย อตฺตนา ภฺุชติ
ตเทว เทติ โส สหาโย หุตฺวา เทติ ฯ โย ปน อตฺตนา
เยน เกนจิ ยาเปติ ปเรส มธุร เทติ โส ปติ เชฏโก สามี
หุตฺวา เทติ ฯ ตาทิส สนฺธาย วุตฺต ทานปตีติ ฯ
อมงฺกุภูโตติ น นิตฺเตชภูโต ฯ วิสารโทติ าณโสมนสฺสปฺปตฺโต ฯ สหพฺยคตาติ (๒) สหภาว เอกีภาว คตา ฯ กตาวกาสาติ (๓)
เยน กมฺเมน ตตฺถ อวกาโส (๔) โหติ ตสฺส กตตฺตา กตาวกาสา ฯ ต ปน ยสฺมา กุสลเมว โหติ ตสฺมา กตกุสลาติ
วุตฺต ฯ โมทเรติ โมทนฺติ ปโมทนฺติ ฯ อสิตสฺสาติ อนิสฺสิตสฺส
ตถาคตสฺส ฯ ตาทิโนติ ตาทิลกฺขณปฺปตฺตสฺส ฯ
จตุตฺถ ฯ
#๑. ม. น โส สทฺธามตฺตเกเนว ฯ ๒. ม. สหพฺยต คตาติ ฯ
#๓. สี. กตาวาสา ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. สี. อาวาโส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๔
ปฺจเม คิหิธมฺมา อนปคโต (๑) โหตีติ อขณฺฑปฺจสีโล
โหติ ฯ สต ธมฺม อนุกฺกมนฺติ สปฺปุรสิ าน มหาปุริสาน ธมฺม
อนุกฺกมนฺโต ฯ สนฺโต น ภชนฺตีติ สปฺปุริสา พุทฺธปจฺเจกพุทฺธตถาคตสาวกา เอต ภชนฺติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ กาลทานานีติ ยุตฺตทานานิ ปตฺตทานานิ อนุจฺฉวิกทานานีติ อตฺโถ ฯ นวสสฺสานีติ อคฺคสสฺสานิ ฯ นวผลานีติ
อารามโต ปมุปฺปนฺนานิ อคฺคผลานิ ฯ ปม สีลวนฺเตสุ ปติฏาเปตีติ ปม สีลวนฺตาน ทตฺวา ปจฺฉา อตฺตนา ปริภฺุชติ ฯ
วทฺูติ ภาสิตฺู ฯ กาเลน ทินฺนนฺติ ยุตฺตปฺปตฺตกาเลน (๒) ทินฺน ฯ อนุโมทนฺตีติ เอกมนฺเต ิตา อนุโมทนฺติ ฯ
เวยฺยาวจฺจนฺติ กาเยน เวยฺยาวฏิกกมฺม กโรนฺติ ฯ อปฺปฏิวานจิตฺโตติ อนุกฺกณฺิตจิตฺโต ฯ ยตฺถ ทินฺน มหปฺผลนฺติ ยสฺมึ
าเน ทินฺน มหปฺผล โหติ ตตฺถ ทเทยฺย ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อายย เทตีติ อายุทาน ฯ วณฺณนฺติ สรีรวณฺณ ฯ สุขนฺติ กายิกเจตสิกสุข ฯ พลนฺติ สรีรถาม ฯ
ปฏิภาณนฺติ ยุตฺตมุตฺตปฏิภาณ ฯ
สตฺตม ฯ
#๑. สี. อนเปโต ฯ ๒. สี. กาเล ทินฺนนฺติ ยุตฺตปฺปตฺตกาเล ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สุมนาวคฺควณฺณนา หนา ๓๕
อฏเม อนุกมฺปนฺตีติ อนุคฺคณฺหนฺติ ฯ ขนฺธมิ าว มหาทุโมติ
ขนฺธสมฺปนฺโน มหารุกฺโข วิย ฯ มโนรเม อายตเนติ รมณีเย
สโมสรณฏาเน ฯ ฉาย ฉายตฺถิกา ยนฺตีติ ฉายาย อตฺถิกา(๑)
ฉาย อุปคจฺฉนฺติ ฯ นิวาตวุตฺตินฺติ นีจวุตฺตึ ฯ อตฺถทฺธนฺติ
โกธมานตฺถทฺธตาย รหิต ฯ โสรตนฺติ โสรจฺเจน สุจิสีเลน
สมนฺนาคต ฯ สขิลนฺติ สมฺโมทก ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ภโต วา โน ภริสฺสตีติ อเมฺหหิ ถฺปายนหตฺถปาทวฑฺฒนาทีหิ ภโต ปฏิชคฺคิโต อเมฺห มหลฺลกกาเล
หตฺถปาทโธวนนฺหาปนยาคุภตฺตทานาทีหิ ภริสฺสติ ฯ กิจฺจ วา
โน กริสฺสตีติ อตฺตโน กมฺม เปตฺวา อมฺหาก รากุลาทีสุ
อุปฺปนฺนกิจฺจ คนฺตฺวา กริสฺสติ ฯ กุลวโส จิร สฺสตีติ อมฺหาก
สนฺตก เขตฺตวตฺถุหิรฺสุวณฺณาทึ อวินาเสตฺวา รกฺขนฺเต ปุตฺเต
กุลวโส จิร สฺสติ อเมฺหหิ วา ปวตฺติตานิ สลากภตฺตาทีนิ
อนุปจฺฉินฺทิตฺวา ปวตฺเตสฺสติ เอวป โน กุลวโส จิร สฺสติ ฯ
ทายชฺช ปฏิปชฺชตีติ (๒) กุลวสานุรูปาย ปฏิปตฺตยิ า อตฺตาน
ทายชฺชารห กโรนฺโต อมฺหาก สนฺตก ทายชฺช ปฏิปชฺชิสฺสติ ฯ
ทกฺขิณ อนุปฺปทสฺสตีติ ปตฺติทาน กตฺวา ตติยทิวสโต ปฏาย
ทาน อนุปฺปทสฺสติ ฯ
#๑. ม. อตฺถิกา ฯ ๒. ม. ปฏิปชฺชิสฺสตีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๖
สนฺโต สปฺปริสาติ อิมสฺมึ าเน มาตาปตูสุ สมฺมาปฏิปตฺติยา สนฺโต สปฺปรุ ิสาติ เวทิตพฺพา ฯ ปุพฺเพกตมนุสฺสรนฺติ มาตาปตูหิ ปมตร กตคุณ อนุสฺสรนฺตา ฯ
โอวาทการีติ มาตาปตูหิ ทินฺนสฺส โอวาทสฺส กตฺตา ฯ ภตโปสีติ
เยหิ ภโต เตส โปสโก ฯ ปสสิโยติ ทิฏเว ธมฺเม มหาชเนน
ปสสิตพฺโพ โหติ ฯ
นวม ฯ
ทสเม มหาสาลาติ มหารุกฺขา ฯ สาขาปตฺตปลาเสน
วฑฺฒนฺตีติ ขุทฺทกสาขาหิ จ ปตฺตสงฺขาเตน จ ปลาเสน
วฑฺฒนฺติ ฯ อรฺสฺมินฺติ อคามเก ปเทเส ฯ (๑)พฺรหาวเนติ มหาเนว
อฏวิย (๑) เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
สุมนาวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
#๑. สี. พฺราติ มหา ฯ วเนติ อฏิวย ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 37

*เลมที่ ๑๕ หนา ๓๗
มุณฺฑราชวคฺควณฺณนา
ปฺจมสฺส ปเม โภคาน อาทิยาติ โภคาน อาทาตพฺพการณานิ ฯ อุฏานวิริยาธิคเตหีติ อุฏานสงฺขาเตน วิริเยน
อธิคเตหิ ฯ พาหาพลปริจิเตหีติ พาหุพเลน สฺจิเตหิ ฯ
เสทาวกฺขิตฺเตหีติ เสเท (๑) อวกฺขิเปตฺวา (๒) อุปฺปาทิเตหิ ฯ ธมฺมิเกหีติ
ธมฺมยุตฺเตหิ ฯ ธมฺมลทฺเธหีติ ทสกุสลธมฺม อโกเปตฺวา ธมฺเมน (๓)
ลทฺเธหิ ฯ ปเณตีติ ปณ (๔) ถูล กโรติ ฯ เสสเมตฺถ จตุกฺกนิปาเต
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติย อุตฺตานตฺถเมว ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย อายุสวตฺตนิกา ปฏิปทาติ ทานสีลาทิกา ปฺุปฏิปทา ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ อตฺถาภิสมยาติ อตฺถมภิคเมน (๕)
อตฺถปฏิลาเภนาติ วุตฺต โหติ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ อุคฺโคติ คุเณหิ อุคฺคตตฺตา เอวลทฺธนาโม ฯ
สาลปุปฺผก ขาทนียนฺติ จตุมธุรโยชิเตน สาลิปฏ เน กต
สาลปุปฺผสทิส ขาทนีย ฯ ตฺหิ ปฺายมาน วณฺฏปตฺตเกสร(๖)
#๑. ม. เสท ฯ ๒. สี. อวกฺขิตฺวา ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๔. ม. ปณิต ฯ ๕. ม. อตฺถสฺส อภิสมาคเมน ฯ ๖. ม. วณฺฏปตฺตเกสร ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๘
กตฺวา ชีรกาทิสมฺภารยุตฺเต สปฺปมฺหิ ปจิตฺวา สปฺปมฺป(๑)
วินิวฏเฏตฺวา โกลุมฺเพ ปูเรตฺวา คนฺธวาส คาหาเปตฺวา
สชฺชิตฺวา (๒) ปต โหติ ฯ ตสฺส (๓) ยาคุ ปวิตวฺ า
นิสินฺนสฺส ภควโต อนฺตราภตฺเต ทาตุกาโม เอวมาห ฯ
ปฏิคฺคเหสิ ภควาติ เทสนามตฺตเมต อุปาสโก ปน
ต ภควโต จ ปฺจนฺนฺจ ภิกฺขุสตาน อทาสิ ฯ ยถา จ เอต(๔)
เอว สูกรมสาทีนิป ฯ ตตฺถ[๕] สมฺปนฺนโกลกนฺติ(๖) มธุรรเสหิ พทเรหิ สทฺธึ ชีรกาทิสมฺภาเรหิ โยเชตฺวา ปกฺก
เอกสวจฺฉริก สูกรมส ฯ นิพฺพตฺตเตลกนฺติ (๗) วินวิ ตฺติตเตล ฯ
นาลิยสากนฺติ สทฺธึ สาลิปฏเน มทฺทิตฺวา ชีรกาทิสยุตฺเต
สปฺปมฺหิ ปจิตฺวา จตุมธุเรน โยเชตฺวา วาส คาหาเปตฺวา
ปต นาฬิยสาก ฯ (๘) เนต ภควโต กปฺปตีติ เอตฺถ อกปฺปย
อุปาทาย กปฺปยมฺป น กปฺปตีติ วุตฺต ฯ
เสฏี ปน สพฺพป ต อาหราเปตฺวา ราสึ กตฺวา
ย ย อกปฺปย ต ต อนฺตราปณ ปหิณิตฺวา กปฺปย
อุปโภคปริโภคภณฺฑ อทาสิ ฯ จนฺทนผลก นาติมหนฺต ทีฆโต
อฑฺฒเตยฺยรตน ติริย ทิยฑฺฒรตน สารวรภณฺฑตฺตา ปน มหคฺฆ
#๑. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ลฺเฉตฺวา ฯ ๓. ม. ต โส ฯ
#๔. ม. ยถา จ ต ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร สมฺปนฺนโกลกนฺติ สมฺปนฺนพทรนฺติ
#ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. สูกรมสนฺติ ฯ ๗. สี. นิพทฺธเตลกนฺติ ฯ
#๘. ม. นาฬิยสาก ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มุณฺฑราชวคฺควณฺณนา หนา ๓๙
อโหสิ ฯ ภควา ต ปฏิคฺคเหตฺวา ขณฺฑาขณฺฑิก เฉทาเปตฺวา
ภิกฺขูน อฺชนปสนตฺถาย ทาเปสิ ฯ
อุชุภูเตสูติ กายวาจาจิตฺเตหิ อุชุเกสุ ฯ ฉนฺทสาติ เปเมน ฯ
จตฺตนฺติอาทีสุ ปริจฺจาควเสน จตฺต ฯ มุตฺตจาคตาย มุตฺต ฯ
อนเปกฺขจิตฺตตาย จิตฺเตน น อคฺคหิตนฺติ อนคฺคิต ฯ (๑) เขตฺตูปเมติ วิรุหนฏเน เขตฺตสทิเส ฯ อฺตร มโนมยนฺติ สุทฺธาวาเสสุ เอกชฺฌานมเนน นิพฺพตฺต เทวกาย ฯ ยถาธิปฺปาโยติ
ยถาชฺฌาสโย ฯ อิมินา กึ ปุจฺฉติ ตสฺส กิร มนุสฺสกาเล
อรหตฺตตฺถาย อชฺฌาสโย อโหสิ ต ปุจฺฉามีติ ปุจฺฉติ ฯ
เทวปุตฺโตป อรหตฺตปฺปตฺตตาย ตคฺฆ เม ภควา ยถาธิปฺปาโยติ
อาห ฯ ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชตีติ ตีสุ วา กุลสมฺปตฺตีสุ ฉสุ วา
กามสคฺเคสุ ยตฺถ ยตฺถ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ ตตฺเถว (๒) ทีฆายุ
ยสวา โหตีติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจม จตุกฺกนิปาเต วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏสตฺตมานิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ
ฉฏฐสตฺตมานิ ฯ
อฏเม อลพฺภนียานีติ อลทฺธพฺพานิ น สกฺกา ลภิตุฯ
#๑. ม. น อุคคฺ หิตนฺติ อนุคฺคหิต ฯ ๒. ม. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 40

*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๐
านานีติ การณานิ ฯ ชราธมฺม มา ชีรีติ ย มยฺห ชราสภาว
ต มา ชีรตุ ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ นจฺฉาเทยฺยาติ
น รุจฺเจยฺย ฯ อพฺพุหีติ (๑) นีหริ ฯ
ยโตติ ยสฺมึ กาเล ฯ อาปทาสูติ อุปทฺทเวสุ ฯ น เวธตีติ
น กมฺปติ นานุโสจติ ฯ อตฺถวินิจฺฉยฺูติ การณตฺถวินิจฺฉเย
กุสโล ฯ ปุราณนฺติ นิพฺพิการตาย โปราณกเมว ฯ ชปฺเปนาติ
วณฺณภณเนน ฯ มนฺเตนาติ มหานุภาวมนฺตปริวตฺตเนน ฯ
สุภาสิเตนาติ สุภาสิตกถเนน ฯ อนุปฺปทาเนนาติ สตสฺส วา
สหสฺสสฺส วา ทาเนน ฯ ปเวณิยา วาติ กุลวเสน วา อิท
อมฺหาก ปเวณิยา อาจิณฺณ อิท อนาจิณฺณนฺติ เอว
ปเวณิกถเนนาติ (๒) อตฺโถ ฯ ยถา ยถา ยตฺถ ลเภถ อตฺถนฺติ
เอเตสุ ชปฺปาทีสุ เยน เยน ยตฺถ ยตฺถ าเน ชราธมฺมาทีน
อชีรณาทิอตฺถ ลเภยฺย ฯ ตถา ตถา ตตฺถ ปรกฺกเมยฺยาติ เตน
เตน ตสฺมึ ตสฺมึ าเน ปรกฺกม กเรยฺย ฯ กมฺม ทฬฺหนฺติ
วฏฏคามิกมฺม มยา ถิร กตฺวา อายูหิต(๓) ฯ สฺวาห อิทานิ
กินฺติ กโรมีติ เอว ปจฺจเวกฺขิตฺวา อธิวาเสยฺยาติ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม อุปกณฺณเกติ กณฺณมูเล ฯ ทุมฺมโนติ ทุฏุมโน ฯ
ปตฺตกฺขนฺโธติ ปติตกฺขนฺโธ ฯ ปชฺฌายนฺโตติ จินฺตยนฺโต ฯ
#๑. สี. อพฺพหีติ ฯ ๒. สี. ปเวณิทีปเนนาติ ฯ ๓. ม. อายูหิต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มุณฺฑราชวคฺควณฺณนา หนา ๔๑
อปฺปฏิภาโณติ นิปฺปฏิภาโณ หุตฺวา ฯ เสส เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ
นวม ฯ
ทสเม อชฺโฌมฺุจิโตติ อธิโอมฺุฉิโต (๑) คิลิตฺวา ปรินิฏเปตฺวา คหณสภาวาย อติเรกมุจฺฉาย ตณฺหาย สมนฺนาคโต ฯ
มหจฺจราชานุภาเวนาติ มหตา ราชานุภาเวน อฏารสหิ เสนีหิ
ปริวาริโต มหติยา ราชิทธฺ ิยา ปายาสีติ อตฺโถ ฯ ตคฺฆาติ
เอกสตฺเถ นิปาโต เอกเสเนว โสกสลฺลหรโณติ อตฺโถ ฯ อิติ
ราชา อิม โอวาท สุตฺวา ตสฺมึ ิโต ธมฺเมน สเมน รชฺช
กาเรตฺวา สคฺคปรายโน อโหสิ ฯ
ทสม ฯ
มุณฑ
ฺ ราชคฺโค ปฺจโม ฯ
ปฐมปณฺณาสกวณฺณนา นิฏฐิตา ฯ
#๑. สี. อธิมุจฺฉิโต
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๔๒
ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา
นีวรณวคฺควณฺณนา
ทุติยสฺส ปเม อาวรณวเสน อาวรณา ฯ นีวรณวเสน
นีวรณา ฯ (๑) เจตโส อชฺฌารุหนฺตีติ เจตโส อชฺฌารุฬฺหา ฯ (๑) วิปสฺสนาปฺฺจ มคฺคปฺฺจ อุปฺปตฺตินิวารณฏเน ทุพฺพล กโรนฺตีติ
ปฺาย ทุพฺพลีกรณา [๓] เอเตหิ สทฺธึ โวกิณฺณปฺา
อุปฺปชฺชติ ต ทุพฺพล กโรนฺตีติป ปฺาย ทุพฺพลีกรณา ฯ
อพลายาติ ปฺจนีวรณปริโยนทฺธตฺตา อปคตพลาย อุตฺตรึ
วา มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสสนฺติ ทสกุสลกมฺมปถสงฺขาตา มนุสฺสธมฺมา อุตฺตรึ อริยภาว(๔) กาตุ สมตฺถ าณทสฺสนวิเสส ฯ
หารหารินีติ หริตพฺพ หริตุ สมตฺถา ฯ นงฺคลมุขานีติ
มาติกามุขานิ ฯ ตานิ หิ นงฺคลสริกฺข กตฺตา (๕) นงฺคเลหิ (๖) จ ขตตฺตา
นงฺคลมุขานีติ วุจฺจนฺติ ฯ เอวเมว โขติ เอตฺถ โสต วิย
วิปสฺสนาาณ ทฏพฺพ อุภโต นงฺคลมุขาน วิวรณกาโล วิย
ฉสุ ทฺวาเรสุ สวรสฺส วิสฏกาโล มชฺเฌ นทิยา รุกฺขปาเท
โกฏเฏตฺวา ปลาลติณมตฺติกาหิ อาวรเณ กเต อุทกสฺส
#๑. ม. เจโต อชฺฌารุหนฺตีติ เจตโส อชฺฌารุหา ฯ ๒. สี. วิปสฺสนาปฺญายจ
#มคฺคปฺญายจ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ยา วาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อุตตฺ ริ
#อริยภาว ฯ ๕. ม. นงฺคลสริกฺขกตฺตา ฯ ๖. ม. นงฺคเลหิ จ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นีวรณวคฺควณฺณนา หนา ๔๓
วิกฺขิตฺตวิสฏพฺยาทินฺนกาโล วิย ปฺจหิ นีวรเณหิ ปริโยนทฺธกาโล
เอว อาวรเณ กเต วิหตเวคสฺส อุทกสฺส ติณปลาลาทีนิ
ปริกฑฺฒิตฺวา สมุทฺท ปาปุณิตุอสมตฺถกาโล วิย วิปสฺสนาาเณน สพฺพกุสเล วิทฺธเสตฺวา นิพฺพานสาคร ปาปุณิตุ
อสมตฺถกาโล เวทิตพฺโพ ฯ สุกฺกปกฺเข วุตฺตวิปลฺลาเสน
โยชนา กาตพฺพา ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
ปฐม ฯ
ทุติย อุตฺตานตฺถเมว ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ปธานิยงฺคานีติ ปธาน วุจจฺ ติ ปทหนภาโว
ปธานมสฺส อตฺถีติ ปธานิโย ฯ ปธานิยสฺส ภิกฺขุโน องฺคานีติ
ปธานิยงฺคานิ ฯ
สทฺโธติ สทฺธาย สมนฺนาคโต ฯ สทฺธา ปเนสา อาคมสทฺธา
อธิคมสทฺธา โอกปฺปนสทฺธา ปสาทสทฺธาติ จตุพฺพิธา ฯ
ตตฺถ สพฺพฺุโพธิสตฺตาน สทฺธา อภินีหารโต ปฏาย
อาคตตฺตา อาคมสทฺธา นาม ฯ อริยสาวกาน ปฏิเวเธน
อธิคตตฺตา อธิคมสทฺธา นาม ฯ พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆติ วุตฺเต
อจลภาเวน โอกปฺปน โอกปฺปนสทฺธา นาม ฯ ปสาทุปฺปตฺติ
ปสาทสทฺธา นาม ฯ อิธ โอกปฺปนสทฺธา อธิปฺเปตา ฯ โพธินฺติ
จตุมคฺคาณ ฯ ต สุปฺปฏิวิทฺธ ตถาคเตนาติ สทฺทหติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๔
เทสนาสีสเมว เจต อิมินา ปน องฺเคน ตีสุป รตเนสุ
สทฺธา อธิปฺเปตา ฯ ยสฺส หิ พุทฺธาทีสุ ปสาโท พลวา
ตสฺส ปธานวิริย อิชฺฌติ ฯ
อปฺปาพาโธติ อโรโค ฯ อปฺปาตงฺโกติ นิทฺทุกโฺ ข ฯ
สมเวปากินิยาติ สมวิปากินิยา ฯ คหณิยาติ กมฺมชเตโชธาตุยา ฯ
นาติสีตาย นาจฺจุณฺหายาติ อติสีตคหณิโก (๑) หิ สีตภีรุโก โหติ
อจฺจุณฺหคฺคหณิโก อุณฺหภีรุโก เตส ปธาน น อิชฌ
ฺ ติ มชฺฌิมคฺคหณิกสฺส อิชฺฌติ ฯ เตนาห มชฺฌิมาย ปธานกฺขมายาติ ฯ
ยถาภูต อตฺตาน อาวิกตฺตาติ ยถาภูต อตฺตโน คุณ(๒) ปกาเสตา ฯ
อุทยตฺถคามินิยาติ อุทยฺจ อตฺถฺจ คนฺตุ ปริจฺฉินฺทิตุ สมตฺถาย ฯ
เอเตน ปฺาสลกฺขณปริคฺคาหก อุทยวยาณ (๓) วุตฺต ฯ อริยายาติ
ปริสุทฺธาย ฯ นิพฺเพธิกายาติ อนิพฺพิทฺธปุพฺเพ โลภกฺขนฺธาทโย
นิพฺพิชฺฌิตุ สมตฺถาย ฯ สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยาติ ตทงฺควเสน
กิเลสาน ปหีนตฺตา ย ทุกขฺ  ขียติ ตสฺส ทุกฺขสฺส ขยคามินิยา ฯ อิติ สพฺเพหิป อิเมหิ ปเทหิ วิปสฺสนาปฺาว
กถิตา ฯ ทุปปฺ ฺสฺส หิ ปธาน น อิชฌ
ฺ ติ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ ปธานายาติ วิริยกรณตฺถาย ฯ น สุกร อฺุเฉน
ปคฺคเหน ยาเปตุนฺติ น สกฺกา โหนฺติ(๔) ปตฺต คเหตฺวา
#๑. ม. อติสีตลคฺคหณิโก ฯ ๒. ม. อคุณ ฯ ๓. ม. อุทยพฺพยญาณ ฯ
#๔. ม. โหติ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 45

*เลมที่ ๑๕ นีวรณวคฺควณฺณนา หนา ๔๕
อฺุฉาจริยาย ยาเปตุ อิมสฺมึป(๑) สุตเฺ ต วฏฏวิวฏฏเมว กถิต ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม ปริยาทาย ติฏตีติ ปริยาทิยิตฺวา คเหตฺวา
เขเปตฺวา ติฏติ ฯ อุคฺฆาติตาติ (๒) อุทฺธุมาตา ฯ
อสิหตฺเถนาติ สีสจฺเฉทนตฺถาย อสึ อาทาย อาคเตนาป ฯ
ปสาเจนาติ ขาทิตุ อาคตยกฺเขนาป ฯ อาสทฺเทติ (๓) ฆฏเฏยฺย ฯ
มฺชุนาติ มุทุเกน ฯ กาโมฆวุฬฺหานนฺติ กาโมเฆน วุฬฺหาน
กฑฺฒิตาน ฯ กาล คตึ ภวาภวนฺติ วฏฏกาล คติฺจ
ปุนปฺปุนพฺภเว จ ฯ ปุรกฺขตาติ ปุเรจาริกา ปุรโต กตาเยว ฯ (๔)
เย จ กาเม ปริฺายาติ เย ปณฺฑิตา ทุวิเธป กาเม ตีหิ
ปริฺาหิ ปริชานิตฺวา ฯ จรนฺติ อกุโตภยาติ ขีณาสวาน
กุโตภย (๕) นาม นตฺถิ ตสฺมา เต อกุโตภยา หุตฺวา จรนฺติ ฯ
ปารคตาติ (๕) ปาร วุจฺจติ นิพฺพาน ต อุปคตา สจฺฉิกตฺวา
ิตาติ อตฺโถ ฯ อาสวกฺขยนฺติ อรหตฺต ฯ อิมสฺมึ สุตเฺ ต วฏฏเมว
กเถตฺวา คาถาสุ วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ มธุรกชาโตติ สฺชาตครุภาโว ฯ ทิสา จ เม
น ปกฺขายนฺตีติ จตสฺโส ทิสา จ อนุทสิ า จ มยฺห น
#๑. ม. อิมสฺมิมฺป ฯ ๒. ม. อุคฺคาติตาติ ฯ ๓. ม. อาสีเทติ ฯ ๔. ม. คตาเยว ฯ
#๕. ม. กุโตจิ ภย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๖
อุปฏหนฺตีติ วทติ ฯ ธมฺมา จ ม นปฺปฏิกนฺตีติ สมถวิปสฺสนาธมฺมาป เม น อุปฏหนฺติ ฯ อนภิรโต จ พฺรหฺมจริย
จรามีติ อุกฺกณฺิโต หุตฺวา พฺรหฺมจริยวาส วสามิ ฯ เยน
ภควา เตนุปสงฺกมีติ ตสฺส กถ สุตฺวา พุทฺธเวเนยฺยปุคฺคโล
อยนฺติ ต การณ ภควโต อาโรเจตุ อุปสงฺกมิ ฯ อวิปสฺสกสฺส
กุสลาน ธมฺมานนฺติ กุสเล ธมฺเม อวิปสฺสนฺตสฺส อเนสนฺตสฺส
อคเวสนฺตสฺสาติ อตฺโถ ฯ โพธิปกฺขกิ านนฺติ (๑) สติปฏานาทีน
สตฺตตึสธมฺมาน ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ชราธมฺโมมฺหีติ ชราสภาโว อมฺหิ ฯ ชร
อนตีโตติ ชร อนติกฺกนฺโต อนฺโตชรายเอว จรามิ ฯ เสสปเทสุป
เอเสว นโย ฯ กมฺมสฺสโกติอาทีสุ กมฺม มยฺห สก อตฺตโน
สนฺตกนฺติ กมฺมสฺสโก อมฺหิ ฯ กมฺมทายาโทติ กมฺมสฺส ทายาโท
กมฺม มยฺห ทายชฺช สนฺตกนฺติ อตฺโถ ฯ กมฺม มยฺห โยนิ
การณนฺติ กมฺมโยนิ ฯ กมฺม มยฺห พนฺธูติ กมฺมพนฺธุ
กมฺมาตโกติ อตฺโถ ฯ กมฺม มยฺห ปฏิสรณ ปติฏ าติ
กมฺมปฏิสรโณ ฯ ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามีติ ตสฺส กมฺมสฺส
ทายาโท เตน ทินฺนผลปฏิคฺคาหโก ภวิสฺสามีติ อตฺโถ ฯ
โยพฺพนมโทติ โยพฺพน อารพฺภ อุปฺปนฺนมโท ฯ เสเสสุป
#๑. ม. โพธิปกฺขิยาน ธมฺมานนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นีวรณวคฺควณฺณนา หนา ๔๗
เอเสว นโย ฯ มคฺโค สฺชายตีติ โลกุตฺตรมคฺโค สฺชายติ ฯ
สโยชนานิ [๑] สพฺพโส ปหียนฺตีติ ทส สโยชนานิ สพฺพโส ปหียนฺติ ฯ
อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺตีติ สตฺต อนุสยา วิคตนฺตา ปริจฺฉินฺนา
ปริวฏมา โหนฺติ ฯ เอวเมตฺถ เหฏา ปฺจสุ าเนสุ วิปสฺสนา
กถิตา อิเมสุ ปฺจสุ โลกุตฺตรมคฺโค ฯ
อิทานิ คาถาหิ กูฏ คณฺหนฺโต พฺยาธิธมฺมาติ อาห(๒) ฯ
ตตฺถ ตฺวา ธมฺม นิรูปธินฺติ อุปธิรหิต อรหตฺตธมฺม
ตฺวา ฯ สพฺเพ มเท อภิโภสฺมีติ สพฺเพ อิเม ตโยป มเท
อภิภวึ อติกฺกมฺม ิโตสฺมีติ อตฺโถ ฯ เนกฺขมฺม ทฏุ เขมโตติ
ปพฺพชฺช เขมโต ทิสฺวา ฯ ตสฺส เม อหุ อุสฺสาโห นิพฺพาน
อภิปสฺสโตติ ตสฺส มยฺห นิพฺพาน อภิปสฺสนฺตสฺส วายาโม
อโหสิ ฯ อนิวตฺติ ภวิสฺสามีติ ปพฺพชฺชาโต อนิวตฺติโก ภวิสฺสามิ
พฺรหฺมจริยวาสโต อนิวตฺติโก สพฺพฺุตาณโต อนิวตฺติโก
ภวิสฺสามิ ฯ พฺรหฺมเจรปรายโนติ มคฺคพฺรหฺมจริยปรายโน ฯ
อิมินา โลกุตฺตโร อฏงฺคิโก มคฺโค กถิโตติ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม สชฺชานิ ธนูนีติ สชิยานิ อาโรปตธนูนิ
อาทาย ฯ [๓] ภวิสฺสนฺติ วชฺชีติ วฑฺฒิสฺสนฺติ วชฺชริ าชาโน ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร สพฺพโสติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. พฺยาธิธมฺมาติอาทิมาห ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร อทฺทสูติ อทฺทสสูติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๘
อปาฏภาติ (๑) อวฑฺฒินิสฺสิตา มานถทฺธา ฯ ปจฺฉาลิย ขิปนฺตีติ
ปจฺฉโต คนฺตฺวา ปฏึ ปาเทน ปหรนฺติ ฯ รฏิกสฺสาติอาทีสุ
รฏ ภฺุชตีติ รฏิโก ฯ ปตรา ทตฺต สาปเตยฺย ภฺุชตีติ
เปตฺตนิโก ฯ เสนาย ปติ เชฏโกติ เสนาปติโก ฯ (๒) คามคามณิกสฺสาติ คามาน คามณิกสฺส คามสามิกสฺสาติ(๒) อตฺโถ ฯ
ปูคคามณิกสฺสาติ คณเชฏกสฺส ฯ กุเลสูติ เตสุ เตสุ กุเลสุ ฯ
ปจฺเจกาธิปจฺจ กาเรนฺตีติ ปจฺเจก เชฏกฏาน กาเรนฺติ ฯ
กลฺยาเณน มนสา อนุกมฺปนฺตีติ สุนฺทเรน จิตฺเตน
อนุคฺคณฺหนฺติ ฯ เขตฺตกมฺมนฺตสามนฺตสโพฺยหาเรติ (๓) เย จ อตฺตโน
เขตฺตกมฺมนฺตาน สามนฺตา อนนฺตเร เขตฺตสามิโน เต จ รชฺช-ุ
ทณฺเฑหิ ภูมิปฺปมาเณ คาหเก สโพฺยหาเร (๔) จ ฯ พลิปฏิคฺคาหิกา
เทวตาติ กุลปฺปเวณิยา อาคตา อารกฺขเทวตา ฯ ตา (๕) สกฺกโรตีติ
ตา เทวตา อคฺคยาคุภตฺตาทีหิ สกฺกโรติ ฯ
กิจฺจกโรติ อุปฺปนฺนาน กิจฺจาน การโก ฯ เย จสฺส
อุปชีวิโนติ (๖) เย จ เอต อุปนิสฺสาย ชีวนฺติ ฯ อุภินฺนเยว
อตฺถายาติ อุภินฺนป หิตตฺถาย ปฏิปนฺโน โหตีติ อตฺโถ ฯ
ปุพฺพเปตานนฺติ ปรโลกคตาน ฯ ทิฏ ธมฺเม จ ชีวิตนฺติ (๗) เย
#๑. สี. อปชหาติ ฯ ม. อปานุภาติ ฯ ๒. ม. คามคามณิกสฺสาติ คามาน คามณิกสฺส
#คามสามิกสฺสาติ ฯ ๓. สี. ...สโวหาเรติ ฯ ๔. ม. สพฺโพหาเร ฯ ๕. ม. อย
#ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๖. ม. อนุชีวิโนติ ฯ ๗. สี. ชีวินนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นีวรณวคฺควณฺณนา หนา ๔๙
จ ทิฏเ ธมฺเม ชีวนฺติ ฯ อิติ ปททฺวเยนาป อตีตปจฺจุปฺปนฺเน(๑)
าตโย ทสฺเสติ ฯ ปติสฺชนโนติ (๒) ตุฏิชนโน ฯ ฆรมาวสนฺติ
ฆราวาส วสนฺโต ฯ ปุชโฺ ช โหติ ปสสิโยติ ปูเชตพฺโพ จ
ปสสิตพฺโพ จ โหตีติ ฯ
อฏฐสม ฯ
นวเม นิปุโณติ สโณฺห สุขุมการณฺู ฯ อากปฺปสมฺปนฺโนติ สมณากปฺเปน สมฺปนฺโน ฯ
นวม ฯ
ทสเม ฯ ปทกฺขิณคฺคาหีติ ทินฺโนวาท ปทกฺขิณโต
คณฺหนฺโต ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
นีวรณวคฺโค ปโม ฯ
#๑. ม. อดีตปจฺจุปฺปนฺเนน ฯ ๒. ม. วิตฺติสฺชนโนติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๕๐
สฺาควฺควณฺณนา
ทุติยสฺส ปเม มหปฺผลาติ วิปากผเลน มหปฺผลา ฯ
วิปากานิสเสเนว มหานิสสา ฯ อมโตคธาติ นิพฺพานปติฏา ฯ
สพฺพโลเก อนภิรตสฺาติ (๑) สพฺพสฺมึ ติธาตุสนฺนิวาเส (๒) โลเก
อุกฺกณฺิตสฺส อุปฺปชฺชนกสฺา ฯ
ปฐม ฯ
ทุติย อุตฺตานเมว ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย วราทายีติ อุตฺตมสฺส วรสฺส อาทายโก ฯ เสสเมตฺถ
จตุตฺเถ จ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ตติยจตุตฺถานิ ฯ
ปฺจเม อลสากจฺโฉติ สากจฺฉาย ยุตฺโต ฯ อาคต ปฺหนฺติ ปุจฺฉิต
ปฺห ฯ พฺยากตฺตา โหตีติ วิสฺสชฺชิตา โหติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ อลสาชีโวติ สาชีวาย ยุตฺโต ฯ สาชีโวติ ปฺหาปุจฺฉนฺเจว ปฺหาวิสฺสชฺชนฺจ ฯ สพฺเพป หิ สพฺรหฺมจาริโน
ปฺห อุปชีวนฺติ เตเนต ปฺหาปุจฺฉนวิสฺสชฺชน สมานาชีวตาย
สาชีโวติ วุตฺต ฯ กต ปฺหนฺติ อภิสงฺขต ปฺหนฺติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
#๑. ม. อนภิรติสฺญา ฯ ๒. ม. เตธาตุสนฺนิเวเส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ โยธาชีววคฺควณฺณนา หนา ๕๑
สตฺตเม อุสฺโสฬฺหินตฺ ิ (๑) อธิมตฺตวิริย ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม อตฺตโน โพธิมณฺเฑ ปฏิวทิ ฺเธ อาคมอิทฺธิปาเท
กเถตฺวา อุปริ อตฺตโนว ฉ อภิฺา กเถสีติ ฯ
อฏฐม ฯ
นวมทสเมสุ วิปสฺสนา กถิตา ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
นวมทสมานิ ฯ
สฺาวคฺโค ทุติโย ฯ
โยธาชีววคฺควณฺณนา
ตติยสฺส ปเม ยโต โข ภิกฺขเวติ เหฏา วุตตฺ นเยน
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปตฺตสฺส ภิกฺขุโน อิทานิ
วณฺณภณนตฺถ อิท อารทฺธ ฯ ตตฺถ ยโต โขติ ยทา โข
อุกฺขิตฺตปลิโฆติ อวิชฺชาปลิฆ อุกฺขิปตฺวา อปเนตฺวา ิโต ฯ
สงฺกิณฺณปริโขติ สสารปริข สงฺกิริตฺวา วินาเสตฺวา ิโต ฯ
อพฺพุเฬฺหสิโกติ (๒) ตณฺหาสงฺขาต เอสิกาถมฺภ อพฺพุยฺห ลฺุจิตฺวา
ิโต ฯ นิรคฺคโฬติ นีวรณกวาฏ อุคฺฆาเฏตฺวา ิโต ฯ
ปนฺนทฺธโช ปนฺนภาโรติ มานทฺธชฺจ ขนฺธาภิสงฺขารกิเลส#๑. ม. อุสฺโสฬฺหีติ ฯ ๒. ม. อพฺพูเฬฺหสิโก ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๒
ภารฺจ ปาเตตฺวา โอหาเรตฺวา (๑) ิโต ฯ วิสยุตฺโตติ วฏเฏน
วิสยุตฺโต ฯ เสส ปาลินเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
เอตฺตาวตา ภควตา มคฺเคน กิเลเส เขเปตฺวา นิโรธสยนวรคตสฺส นิพฺพานารมฺมณ ผลสมาปตฺตึ อปฺเปตฺวา วิหรโต
ขีณาสวสฺส กาโล ทสฺสโิ ต ฯ ยถา หิ เทฺว นครานิ เอก
โจรนคร เอก เขมนคร ฯ อถ เอกสฺส มหาโยธสฺส เอว ภเวยฺย
ยาวิม โจรนคร ติฏติ ตาว เขมนคร ภยโต น มุจจฺ ติ
โจรนคร อนคร กริสฺสามีติ สนฺนาห กตฺวา ขคฺค คเหตฺวา
โจรนคร อุปสงฺกมิตฺวา นครทฺวาเร อุสฺสาปเต เอสิกาถมฺเภ
ขคฺเคน ฉินฺทิตฺวา สทฺธึ ทฺวารพาหาหิ กวาฏ ภินฺทิตฺวา
ปลิฆ อุกฺขิปต ฺวา ปาการ ภินฺทิตฺวา ปริข วิกิริตฺวา นครโสภตฺถาย อุสฺสิเต ธเช ปาเตตฺวา นคร อคฺคินา ฌาเปตฺวา
เขมนคร ปวิสิตฺวา ปาสาท อารุยฺห าติคณปริวุโต สุรสโภชน ภฺุเชยฺย ฯ เอว โจรนคร วิย สกฺกาโย เขมนคร
วิย นิพฺพาน มหาโยโธ วิย โยคาวจโร ฯ ตสฺเสว โหติ
ยาว สกฺกาโย วตฺตติ (๒) ตาว ทฺวตฺตึสกมฺมกรณอฏนวุติโรคปฺจวีสติมหาภเยหิ ปริมุจฺจน นตฺถีติ ฯ โส มหาโยโธ [๓] วิย
สีลสนฺนาห กตฺวา ปฺาขคฺค คเหตฺวา ขคฺเคน เอสิกาถมฺเภ
#๑. ม. โอตาเรตฺวา ฯ ๒. ม. สกฺกายวฏฏ วุฏฏติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนตเร
#สนฺนาหนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ โยธาชีววคฺควณฺณนา หนา ๕๓
วิย อรหตฺตมคฺเคน ตเณฺหสิก ลฺุจิตฺวา โส โยโธ สทฺวารพาหก
นครกวาฏ วิย ปฺโจรมฺภาคิยสโยชนคฺคฬ อุคฺฆาเฏตฺวา โส
โยโธ ปลิฆ วิย อวิชชฺ าปลิฆ อุกฺขิปตวฺ า โส โยโธ ปาการ
ภินฺทนฺโต ปริข วิย กมฺมาภิสงฺขาร ภินฺทนฺโต ชาติสสารปริข ปกิริตฺวา โส โยโธ โจรนครโสภตฺถาย (๑) อุสฺสาปตทฺธเช วิย
มานทฺธเช ปาเตตฺวา สกฺกายนคร ฌาเปตฺวา โส โยโธ
เขมนคเร อุปริปาสาเท สุโภชน วิย กิเลสปรินิพพฺ านนคร
ปวิสิตฺวา อมต นิโรธารมฺมณ ผลสมาปตฺติสุข อนุภวมาโน กาล
วีติมาเนติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย อนิจฺจสฺาติ ขนฺธปฺจก หุตฺวา อภาวากาเรน
อนิจฺจนฺติ อุปฺปชฺชนกสฺา ฯ อนิจฺเจ ทุกฺขสฺาติ ยทนิจฺจ
ต ปฏิปฬนากาเรน ทุกฺขนฺติ อุปฺปชฺชนกสฺา ฯ ทุกฺเข
อนตฺตสฺาติ ย ทุกฺข ต อวสวตฺตนากาเรน อนตฺตาติ
อุปฺปชฺชนกสฺา ฯ เสส เหฏา วุตตฺ นยเมว ฯ อิเมสุ ปน
ทฺวีสุป สุตฺเตสุ วิปสฺสนาผล นาม กถิตนฺติ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ทิวส อตินาเมตีติ ทิวส อติกฺกาเมติ ฯ ริฺจติ
ปฏิสลฺลานนฺติ เอกีภาว วิสฺสชฺเชติ ฯ เทเสตีติ กเถติ ปกาเสติ ฯ
#๑. ม. วิกิริตวฺ า โส โยโธ นครโสภตฺถาย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๔
(๑) ธมฺมปฺตฺติยาติ ธมฺมสฺส ปฺาปนาย ฯ (๑) ธมฺม ปริยาปุณาตีติ
วงฺควเสน จตุสจฺจธมฺม ปริยาปุณาติ วฬฺเชติ กเถติ ฯ น
ริฺจติ ปฏิสลฺลานนฺติ เอกีภาว น วิสฺสชฺเชติ ฯ อนุยฺุชติ
อชฺฌตฺต เจโตสมถนฺติ นิยกชฺฌตฺเต จิตฺตสมาธึ อาเสวติ
ภาเวติ สมถกมฺมฏาเน ยุตฺตปฺปยุตฺโต โหติ ฯ หิเตสินาติ
หิต เอสนฺเตน ฯ อนุกมฺปเกนาติ อนุกมฺปมาเนน ฯ อนุกมฺป
อุปาทายาติ อนุกมฺป จิตฺเตน ปริคฺคเหตฺวา ปฏิจฺจาติป วุตฺต
โหติ ฯ กต โว ต มยาติ ต มยา อิเม ปฺจ ปุคฺคเล
เทเสนฺเตน ตุมฺหาก กต ฯ เอตฺตกเมว หิ อนุกมฺปกสฺส สตฺถุ
กิจฺจ ยทิท อวิปรีตธมฺมเทสนา ฯ
อิโต ปร ปน ปฏิปตฺติ นาม สาวกาน กิจฺจ ฯ
เตนาห เอตานิ ภิกฺขุ รุกขฺ มูลานิ ฯเป ฯ อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ
ตตฺถ จ รุกฺขมูลานีติ อิมนิ า รุกฺขมูลเสนาสน ทสฺเสติ ฯ
สฺุาคารานีติ อิมินา ชนวิวิตฺตฏาน ฯ อุภเยนาป จ
โยคานุรูป เสนาสนมาจิกฺขติ ทายชฺช นิยฺยาเทติ ฯ ฌายถาติ
อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน อฏตึสารมฺมณานิ ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน จ
อนิจฺจาทิโต ขนฺธายตนาทีนิ อุปนิชฺฌายถ สมถฺจ วิปสฺสนฺจ
วฑฺเฒถาติ วุตฺต โหติ ฯ มา ปมาทตฺถาติ มา ปมชฺชิตฺถ ฯ
มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถาติ เย หิ ปุพฺเพ ทหรกาเล
#๑. สี. ธมฺมสฺญตฺติยาติ ธมฺมสฺส สฺญาปนาย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ โยธาชีววคฺควณฺณนา หนา ๕๕
อาโรคฺยกาเล อนฺนสปฺปายาทิสมฺปตฺติกาเล (๑) สตฺถุสมฺมุขีภาวกาเล
จ โยนิโส มนสิการวิรหิตา รตฺตินฺทิว มงฺกุณภตฺตา (๒) หุตฺวา
เสยฺยสุขมิทฺธสุขมนุยุตฺตา ปมชฺชนฺติ เต ปจฺฉา ชรากาเล
โรคกาเล มรณกาเล วิปตฺติกาเล สตฺถุ ปรินิพฺพุตกาเล(๓) จ ต
ปุพฺเพ ปมาทวิหาร อนุสฺสรนฺตา สปฺปฏิสนฺธิกาลกิริยฺจ ภาริย
สมฺปสฺสมานา วิปฺปฏิสาริโน โหนฺติ ตุเมฺห ปน ตาทิสา มา
อหุวตฺถาติ เอตมตฺถ ทสฺเสนฺโต อาห มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน
อหุวตฺถาติ ฯ อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ อย อมฺหาก สนฺติกา
ฌายถ มา ปมาทตฺถาติ ตุมฺหาก อนุสาสนี โอวาโทติ วุตฺต
โหติ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ อุตฺตรึ จสฺส ปฺาย อตฺถ นปฺปชานาตีติ
ตโต ปริยตฺตโิ ต อุตฺตรึ ตสฺส ธมฺมสฺส สห วิปสฺสนาย มคฺคปฺาย อตฺถ นปฺปชานาติ จตฺตาริ สจฺจานิ น ปสฺสติ
นปฺปฏิวิชฺฌตีติ อตฺโถ ฯ เสสวาเรสุป เอเสว นโย ฯ เอวเมเตสุ
ทฺวีสุป สุตฺเตสุ พหุสฺสุโต ภิกฺขุ วิปสฺสนากมฺมิโก โสตาปนฺโน
สกทาคามี อนาคามี ขีณาสโวติ ฉ ชนา ธมฺมวิหาริโน
นามาติ เวทิตพฺพา ฯ
จตุตฺถ ฯ
#๑. ม. สตฺตสปฺปายาทิสมฺปตฺติกาเล ฯ ๒. ม. มงฺกุลภตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๖
ปฺจเม โยธาชีวาติ ยุทฺธูปชีวิโน ฯ รชคฺคนฺติ หตฺถ-ี
อสฺสาทีน ปาทปฺปหารภินฺนาย ภูมิยา อุคฺคต รชกฺขนฺธ ฯ
น สนฺถมฺภตีติ สนฺถมฺภิตฺวา าตุ น สกฺโกติ ฯ สหติ รชคฺคนฺติ
รชกฺขนฺธ ทิสฺวาป อธิวาเสติ ฯ ธชคฺคนฺติ หตฺถิอสฺสาทีน ปฏเ สุ
วา รเถสุ วา อุสฺสาปตาน ธชาน อคฺค ฯ อุสฺสาหนนฺติ (๑)
หตฺถิอสฺสรถานฺเจว พลกายสฺส จ อุจฺจาสทฺทมหาสทฺท ฯ
สมฺปหาเรติ (๒) สมาคเต อปฺปมตฺตเกป ปหาเร ฯ หฺตีติ (๓) วิหฺติ
วิฆาต อาปชฺชติ ฯ พฺยาปชฺชตีติ วิปตฺตึ อาปชฺชติ ปกติภาว
ชหติ ฯ สหติ สมฺปหารนฺติ เทฺว ตโย ปหาเร ปตฺวาป สหติ
อธิวาเสติ ฯ
ตเมว สงฺคามสีสนฺติ ตเยว ชยกฺขนฺธาวารฏาน ฯ
อชฺฌาวสตีติ สตฺตาหมตฺต อภิภวิตฺวา อาวสติ ฯ กึการณา ฯ
ลทฺธปฺปหารานุปการชคฺคนตฺถฺเจว (๔) กตกมฺมาน วิเสส ตฺวา
านนฺตรทานตฺถฺจ อิสฺสริเย สุขานุภวนตฺถฺจ ฯ
อิทานิ ยสฺมา สตฺถุ โยธาชีเวหิ กิจฺจ นตฺถิ อิมสฺมึ
ปน สาสเน ตถารูเป ปฺจ ปุคฺคเล ทสฺเสตุ อิท โอปมฺม
อาภต ฯ ตสฺมา เต ปุคฺคเล ทสฺเสนฺโต เอวเมว โขติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ สสีทตีติ มิจฺฉาวิตกฺกสฺมึ สสีทติ อนุปวิสติ ฯ น สกฺโกติ
#๑. ม. อุสฺสารณนฺติ ฯ ๒. ม. สมฺปหาเรติ ฯ ๓. สี. อาหฺญตีติ ฯ
#๔. ม. ลทฺธปหาราน ปหารชคฺคนตฺถฺเจว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ โยธาชีววคฺควณฺณนา หนา ๕๗
พฺรหฺมจริย สนฺธาเรตุนฺติ(๑) พฺรหฺมจริยวาส อนุปจฺฉิชฺชมาน
โคเปตุ น สกฺโกติ ฯ สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวาติ สิกฺขาย
ทุพฺพลภาว ปกาเสตฺวา ฯ กิมสฺส รชคฺคสฺมินฺติ กึ ตสฺส
ปุคฺคลสฺส รชคฺค นามาติ วทติ ฯ
อภิรูปาติ อภิรูปวตี ฯ (๒) ทสฺสนียาติ ทสฺสนโยคฺคา ฯ
ปาสาทิกาติ ทสฺสเนเนว จิตฺตปฺปสาทาวหา ฯ ปรมายาติ
อุตฺตมาย ฯ วณฺณโปกฺขรตายาติ สรีรวณฺเณน เจว องฺคสณฺาเนน จ ฯ โอหสตีติ (๓) อวหสติ ฯ อุลฺลปตีติ กเถติ ฯ
อุชฺชคฺฆตีติ ปาณึ ปหริตฺวา มหาหสิต หสติ ฯ อุปฺผณฺเฑตีติ
อุปฺผณฺฑนกถ (๔) กเถติ ฯ อภินิสีทตีติ อภิภวิตฺวา สนฺติเก วา
เอกาสเน วา นิสีทติ ฯ ทุติยปเทป เอเสว นโย ฯ
อชฺโฌตฺถรตีติ อวตฺถรติ ฯ วินิเวเตฺวา วินิโมเจตฺวาติ
คหิตฏานโต ตสฺสา หตฺถ วินิพฺเพเตฺวา เจว โมเจตฺวา
จ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏ อสิจมฺม คเหตฺวาติ อสึ จ จมฺม จ คเหตฺวา ฯ
ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวาติ ธนฺุจ สรกลาปฺจ สนฺนยฺหิตฺวา ฯ
#๑. ม. สนฺธาเรตุนฺติ ฯ ๒. สี. อติรูปา ฯ ๓. ม. อูหสตีติ ฯ
#๔. ม. อุปฺปณฺเฑตีติ อุปฺปณฺฑนกถ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๘
วิยุฬฺหนฺติ ยุทฺธสนฺนิเวสวเสน (๑)ิต ฯ สงฺคาม โอตรตีติ มหายุทฺธ
โอตรติ ฯ อุสฺสหติ วายมตีติ อุสฺสาหฺจ วายามฺจ กโรติ ฯ
หนนฺตีติ ฆาเตนฺติ ฯ ปริยาเทนฺตีติ ปริยาทยนฺติ ฯ (๒) อุปลิกฺขนฺตีติ
วิชฺฌนฺติ ฯ อปเนนฺตีติ สกเสน คเหตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ อปเนตฺวา
าตกาน เนนฺตีติ สกเสน เนตฺวา ตโต าตกาน สนฺติก
เนนฺติ ฯ นียมาโนติ อตฺตโน เคห วา เสสาตกสนฺติก วา
นียมาโน ฯ อุปฏหนฺติ ปริจรนฺตีติ ปหารโสธนวณกปฺปนาทีนิ
กโรนฺตา ชคฺคนฺติ โคปยนฺติ ฯ
อรกฺขิเตเนว กาเยนาติ อรกฺขิเตน กายทฺวาเรน ฯ
อรกฺขิตาย วาจายาติ อรกฺขิเตน วจีทฺวาเรน ฯ อรกฺขิเตน
จิตฺเตนาติ อรกฺขิเตน มโนทฺวาเรน ฯ อนุปฏิตาย สติยาติ
สตึ สูปฏิต อกตฺวา ฯ อสวุเตหิ อินฺทฺริเยหีติ มนจฺฉฏเหิ
อินฺทฺริเยหิ อปหิเตหิ อโคปเตหิ ฯ ราโค จิตฺต อนุทฺธเสตีติ
ราโค อุปฺปชฺชมาโนว สมถวิปสฺสนาจิตฺต ธเสติ ทูเร ขิปติ ฯ
ราคปริยุฏิโตมฺหิ อาวุโส ราคปเรโตติ อห อาวุโส ราเคน
รตฺโต ราเคน อนุคโต ฯ
อฏิกงฺกลูปมาติอาทีสุ อฏิกงฺกลูปมา อปฺปสฺสาทฏเน
มสเปสูปมา พหุสาธารณฏเน ติณุกกฺ ูปมา อนุทหนฏเน
#๑. ม. ยุทฺธสนฺนิเวสเวเสน ฯ ๒. สี. ปริยาเทนฺตีติ ปริยาทิยนฺติ ฯ
#ม. ปริยาปาเทนฺตีติ ปริยาปาทยนฺติ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 59

*เลมที่ ๑๕ โยธาชีววคฺควณฺณนา หนา ๕๙
องฺคารกาสูปมา มหาภิตาปฏเน ฯ สุปนกูปมา อิตฺตรปจฺจุปฏานฏเน ฯ ยาจิตกูปมา ตาวกาลิกฏเน ฯ รุกฺขผลูปมา สพฺพงฺคปจฺจงฺคปลิภฺชนฏเน (๑) อสิสูนูปมา อธิกุฏฏ นฏเน ฯ สตฺติสูลูปมา
วินิวิชฺฌนฏเน ฯ สปฺปสิรูปมา สาสงฺกสปฺปฏิภยฏเน ฯ
อุสฺสหิสฺสามีติ อุสฺสาห กริสฺสามิ ฯ ธารยิสสฺ ามีติ สมณภาว ธาเรสฺสามิ ฯ (๒) อภิรมิสฺสามีติ อภิรตึ อุปปฺ าเทสฺสามิ น
อุกฺกณฺิสฺสามีติ อตฺโถ(๓)ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว(๔) ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต
วฏฏวิวฏฏ กถิตนฺติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อารฺเกนาติ อรฺวาสินา ฯ อปฺปตฺตสฺสาติ
อสมฺปตฺตสฺส ฌานวิปสฺสนามคฺคผลปฺปเภทสฺส วิเสสสฺส ปตฺติยา ฯ
เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ โส มมสฺส อนฺตราโยติ โส มม
ชีวิตนฺตราโย จ พฺรหฺมจริยนฺตราโย จ ปุถชุ ฺชนกาลกิริย
กโรนฺตสฺส สคฺคนฺตราโย จ มคฺคนฺตราโย จ ภเวยฺย ฯ หนฺทาติ
ววสฺสคฺคตฺเถ (๕) นิปาโต ฯ
วิริย อารภามีติ ทุวิธป วิริย กโรมิ ฯ สตฺถกาติ สตฺถ วิย
สนฺธิพนฺธนจฺเฉทกา วาตา ฯ วาเฬหีติ กกฺขเฬหิ ฯ มาณเวหีติ
โจเรหิ ฯ กตกมฺเมหิ วา อกตกมฺเมหิ วาติ เอตฺถ โจริก
#๑. ม. สพฺพงฺคปจฺจงฺคปลิภฺชนฏเฐน ฯ ๒. ม. ธารยิสฺสามิ ฯ
#๓. ม. น อุกกฺ ณฺฐิสฺสามีติ อตฺโถ ฯ ๔. ม. อุตฺตานตฺถเมว ฯ
#๕. ม. ววสฺสคฺคตฺเถ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๖๐
กตฺวา นิกฺขนฺตา กตกมฺมา นาม โจริก กาตุ คจฺฉนฺตา
อกตกมฺมา นาม ฯ ตตฺถ กตกมฺมา กมฺมสฺส นิปฺผนฺนตฺตา
สตฺตาน คลโลหิต คเหตฺวา เทวตาน พลึ กโรนฺติ อกตกมฺมา
เอว โน กมฺม นิปฺผชฺชิสสฺ ตีติ ปมตร กโรนฺติ ฯ อิท
สนฺธาย เต ม ชีวิตา โวโรเปยฺยุนฺติ วุตฺต ฯ วาฬา อมนุสฺสาติ
กกฺขฬา ทุฏา ยกฺขาทโย อมนุสฺสา ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม ปุรา ม โส ธมฺโม อาคจฺฉตีติ ยาว โส
ธมฺโม ม น อุปคจฺฉติ ตาว อห ปุเรตรเมว วิริย อารภามีติ
อตฺโถ ฯ ขีโรทกีภูตาติ ขีโรทก วิย ภูตา เอกีภาว อุปคตา ฯ
ปยจกฺขูหีติ เมตฺตจกฺขูหิ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ธมฺมสนฺโทสา วินยสนฺโทโสติ ธมฺมสนฺโทเสน
วินยสนฺโทโส โหติ ฯ กถ ปน ธมฺมสฺมึ ทุสฺสนฺเต วินโย
ทุสฺสติ นาม สมถวิปสฺสนาธมฺเมสุ คพฺภ อคฺคณฺหนฺเตสุ
ปฺจวิโธ วินโย น โหติ เอว ธมฺเม ทุสฺสนฺเต วินโย
ทุสฺสติ ฯ ทุสฺสีลสฺส ปน สวรวินโย นาม น โหติ ตสฺมึ
อสติ สมถวิปสฺสนา คพฺภ น คณฺหาติ ฯ เอว วินยสนฺโทเสนป
ธมฺมสนฺโทโส เวทิตพฺโพ ฯ
อภิธมฺมกถนฺติ สีลาทิอุตฺตมธมฺมกถ ฯ (๑) เวทลฺลกถนฺติ
#๑. สี. อุตฺตมธมฺมกถ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ โยธาชีววคฺควณฺณนา หนา ๖๑
เวทปฏิสยุตฺต าณมิสฺสกกถ ฯ กณฺห ธมฺม โอกฺกมมานาติ
รนฺธคเวสิตาย อุปารมฺภปริเยสนวเสน กาฬก กมฺม โอกฺกมมานา ฯ อปจ ทุฏจิตฺเตน ปุคฺคล ฆเฏนฺตาป ต กณฺห
ธมฺม อตฺตโน ทหนฺตาป ลาภสกฺการตฺถ กเถนฺตาป กณฺห
ธมฺม โอกฺกมนฺติเยว ฯ
คมฺภีราติ ปาลิคมฺภีรา ฯ คมฺภีรตฺถาติ อตฺถคมฺภีรา ฯ
โลกุตฺตราติ โลกุตฺตรธมฺมทีปกา ฯ สฺุตาปฏิสยุตฺตาติ ขนฺธธาตุอายตนปจฺจยาการปฏิสยุตฺตา ฯ น อฺา จิตฺต อุปฏเปสฺสนฺตีติ
ชานนตฺถาย จิตฺต น เปสฺสนฺติ ฯ อุคฺคเหตพฺพ ปริยาปุณิตพฺพนฺติ อุคฺคเหตพฺเพ จ วฬฺเชตพฺเพ จ ฯ กวิกตาติ (๑) สิโลกาทิพนฺธนวเสน กวีหิ กตา ฯ กาเวยฺยาติ ตสฺเสว เววจน ฯ
พาหิรกาติ สาสนโต พหิทฺธา ิตา ฯ สาวกภาสิตาติ
พาหิรสาวเกหิ ภาสิตา ฯ เสสเมตฺถ เหฏา วุตฺตนยตฺตา จ
สุวิฺเยฺยตฺตา จ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
นวม ฯ
ทสเม กลฺยาณกามาติ สุนฺทรกามา ฯ รสคฺคานีติ อุตฺตมรสานิ ฯ สสฏา วิหริสสฺ นฺตีติ ปฺจวิเธน สสคฺเคน สสฏา
วิหริสฺสนฺติ สนฺนิธิการปริโภคนฺติ สนฺนิธิกตสฺส ปริโภค ฯ
โอฬาริกป นิมิตฺตนฺติ เอตฺถ ปวึ ขณนฺโตป ขณาหีติ
อาณาเปนฺโตป ปวิย โอฬาริก นิมิตฺต กโรติ นาม ฯ
#๑. ม. กวิตาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๖๒
ติณกฏสาขาปลาส ฉินฺทนฺโตป ฉินฺทาติ อาณาเปนฺโตป
หริตคฺเค โอฬาริก นิมิตฺต กโรติ นาม ฯ อาชีวตฺถาย (๑)ปณฺณนิวาปอาทีนิ คาหาเปนฺเต (๑) ผลานิ (๒)โอจินนฺเต วา โอจินาเปนฺเต(๒)
วา วตฺตพฺพเมว นตฺถิ ฯ อิเมสุ จตูสุ สุตฺเตสุ สตฺถารา สาสเน
วุฑฺฒิปริหานี(๓) กถิตา ฯ
ทสม ฯ
โยธาชีววคฺโค ตติโย ฯ
เถรวคฺควณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปเม รชนีเยสูติ (๔) ราคสฺส ปจฺจเยสุ
อารมฺมเณสุ ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ
ทุติเย ฯ มกฺขีติ คุณมกฺขโก ฯ ปฬาสีติ ยุคคฺคาหลกฺขเณน
ปฬาเสน สมนฺนาคโต ฯ
ตติเย ฯ กุหโกติ ตีหิ กุหนวตฺถูหิ(๕) สมนฺนาคโต ฯ ลปโกติ
ลาภสนฺนิสฺสิตาย ลปนาย สมนฺนาคโต ฯ เนมิตฺติโกติ นิมิตฺตกิริยการโก ฯ นิปฺเปสิโกติ นิปฺเปสนกตาย (๖) สมนฺนาคโต ฯ
#๑. สี. ปน. วาสิอาทีนิ คาหาเปนฺโต ฯ ๒. สี. โอจินนฺโต วา โอจินาเปนฺโต วา ฯ
#๓. ม. วุทฺธปิ ริหานิ ฯ ๔. สฺยา. รชนีเยติ ฯ ๕. ม. ตีหิ กุหนวตฺถูหิ ฯ
#๖. สี. นิปฺเปสนกถาย ฯ ม. นิปฺเปสนกตาย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เถรวคฺควณฺณนา หนา ๖๓
ลาเภน [๑] ลาภ นิชิคึสติ าติ ลาเภน ลาภคเวสโก ฯ สุกฺกปกฺโข
วุตฺตวิปลฺลาสวเสน เวทิตพฺโพ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺถ อุตฺตานเมว ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อกฺขโม โหติ รูปานนฺติ รูปารมฺมณาน
อนธิวาสโก โหติ ตทารมฺมเณหิ ราคาทีหิ อภิภุยฺยตีติ(๒) ฯ เอเสว
นโย สพฺพตฺถ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ อตฺถปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโตติ ปฺจสุ อตฺเถสุ
ปเภทคต าณ ปตฺโต ฯ ธมฺมปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโตติ จตุพฺพิเธ
ธมฺเม ปเภทคต าณ ปตฺโต ฯ นิรุตตฺ ิปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโตติ
ธมฺมนิรุตฺตีสุ ปเภทคต าณ ปตฺโต ฯ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโตติ เตสุ [๓] าเณสุ ปเภทคต าณ ปตฺโต ฯ
โส ปน ตานิ ตีณิ าณาเนว ชานาติ น เตส กิจฺจ
กโรติ ฯ อุจจฺ าวจานีติ มหนฺตขุทฺทกานิ ฯ กึกรณียานีติ อิติ
กาตพฺพานิ ฯ
ฉฏฐ ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตีสูติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๖๔
สตฺตม อุตฺตานเมว (๑) ฯ สีล ปเนตฺถ ขีณาสวสีลเมว พาหุสจฺจมฺป ขีณาสวพาหุสจฺจเมว วาจาป ขีณาสวสฺส กลฺยาณวาจาว ฌานานิป กิริยชฺฌานาเนว(๒) กถิตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม เถโรติ ถิรภาวปฺปตฺโต ฯ รตฺตฺูติ ปพฺพชิตทิวสโต ปฏาย อติกฺกนฺตาน พหุนฺน รตฺตีน าตา ฯ
าโตติ ปฺาโต ปากโฏ ฯ ยสสฺสีติ ยสนิสฺสิโต ฯ มิจฺฉาทิฏิโกติ อยาถาวทิฏิโก ฯ สทฺธมฺมา วุฏาเปตฺวาติ ทสกุสลกมฺมปถธมฺมโต วุฏาเปตฺวา ฯ อสทฺธมฺเม ปติฏาเปตีติ ทสอกุสลกมฺมปเถสุ ปติฏาเปติ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม เสขสฺสาติ สิกฺขกสฺส สกรณียสฺส ฯ ปริหานายาติ
อุปริคุเณหิ (๑) ปริหานตฺถาย ฯ กมฺมารามตาติ นวกมฺเม รมนกภาโว(๓) ฯ ภสฺสารามตาติ อลฺลาปสลฺลาเป รมนกภาโว ฯ นิทฺทารามตาติ นิทฺทาย (๔) รมนกภาโว ฯ สงฺคณิการามตาติ คณสงฺคณิกาย
รมนกภาโว ฯ ยถาวิมุตฺต จิตฺต น ปจฺจเวกฺขตีติ ยถา (๕) ย
จิตฺต วิมุตฺต เย จ โทสา ปหีนา คุณา จ ปฏิลทฺธา
เต ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุปริคุณปฏิลาภาย วายาม น กโรตีติ
#๑. ม. อุตฺตานตฺถเมว ฯ ๒. ม. กิริยชฺฌานาเนว ฯ ๓. ม. รมนภาโว ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๔. ม. นิททฺ ายเน ฯ ๕. สี. ยถาสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เถรวคฺควณฺณนา หนา ๖๕
อตฺโถ ฯ อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต สตฺตนฺน เสขาน อุปริคุเณหิ
ปริหานิการณฺจ วุฑฺฒิการณฺจ กถิต ฯ ยฺจ นาม เสขสฺส
ปริหานิการณ ต ปุถชุ ฺชนสฺส ปมเมว โหตีติ ฯ
นวม ฯ
ทสเม ฯ วิยตฺโตติ พฺยตฺโต เฉโก ฯ กึกรณีเยสูติ อิติ
กตฺตพฺเพสุ ฯ เจโตสมถนฺติ สมาธิกมฺมฏาน ฯ อนนุโลมิเกนาติ
สาสนสฺส อนนุจฺฉวิเกน ฯ อติกาเลนาติ อติปาโตว ฯ อติทิวาติ
ทิวา วุจฺจติ มชฺฌนฺติโก(๑) ต อติกฺกมิตฺวา ฯ อาภิสลฺเลขิกาติ(๒)
อติวิย(๓) กิเลสสลฺเลขิกา ฯ เจโตวิวรณสปฺปายาติ จิตฺตวิวรณสงฺขาตาน สมถวิปสฺสนาน สปฺปายา ฯ
อปฺปจฺฉกถาติ อปฺปจ ฺฉา โหถาติ กถนกถา ฯ สนฺตุฏิกถาติ จตูหิ ปจฺจเยหิ สนฺตุฏา โหถาติ กถนกถา ฯ ปวิเวกกถาติ ตีหิ วิเวเกหิ วิวิตฺตา โหถาติ กถนกถา ฯ อสสคฺคกถาติ
ปฺจวิเธน สสคฺเคน อสสฏา โหถาติ กถนกถา ฯ วิริยารมฺภกถาติ ทุวิธ วิริย อารภถาติ กถนกถา ฯ สีลกถาทีสุ สีล
อารพฺภ กถา [๔] สมาธึ อารพฺภ ปฺ อารพฺภ ปฺจวิธ
วิมุตฺตึ อารพฺภ เอกูนวีสติปจฺจเวกฺขณสงฺขาต วิมุตฺติาณทสฺสน
อารพฺภ กถา วิมุตฺติาณทสฺสนกถา ฯ น นิกามลาภีติอาทีสุ
#๑. ม. มชฺฌนฺหิโก ฯ ๒. ม. อาภิสลฺเลขิกาติ ฯ ๓. ม. อภิวิย ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร สีลกถาติ ทิสฺสติ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 66

*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๖๖
น อิจฺฉิตลาภี(๑) ทุกฺขลาภี น วิปุลลาภีติ อตฺโถ ฯ เสส
อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
เถรวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
กกุธวคฺควณฺณนา
ปฺจมสฺส ปเม ปฺจ สมฺปทา มิสฺสิกา กถิตา ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย ปุริมา จตสฺโส มิสฺสิกา ปฺจมี โลกิกาว ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย อฺพฺยากรณานีติ(๒) อรหตฺตพฺยากรณานิ ฯ
มนฺทตฺตาติ มนฺทภาเวน อฺาเณน ฯ โมมูหตฺตาติ อติมูฬฺหภาเวน ฯ อฺ พฺยากโรตีติ อรหตฺต ปตฺโตสฺมีติ กเถติ ฯ
อิจฺฉาปกโตติ อิจฺฉาย อภิภูโต ฯ อธิมาเนนาติ อธิคตมาเนน ฯ
สมฺมเทวาติ เหตุนา นเยน การเณเนว ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ ผาสุวิหาราติ สุขวิหารา ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อกุปฺปนฺติ อรหตฺต ฯ
ปฺจม ฯ
#๑. ม. น อิจฉฺ ิติจฺฉิตลาภี ฯ ๒. ม. อฺญาพฺยากรณานีติ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 67

*เลมที่ ๑๕ กกุธวคฺควณฺณนา หนา ๖๗
ฉฏเ อปฺปฏโติ อปฺปสมารมฺโภ ฯ อปฺปกิจฺโจติ อปฺปกรณีโย ฯ สุภโรติ สุเขน ภริตพฺโพ สุโปโส ฯ สุสนฺโตโสติ
ตีหิ สนฺโตเสหิ สุฏุ สนฺโตโส ฯ ชีวิตปริกฺขาเรสูติ ชีวิตสมฺภาเรสุ ฯ อปฺปาหาโรติ มนฺทาหาโร ฯ อโนทริกตฺตนฺติ น
โอทริกภาว อมหคฺฆสภาว อนุปฺปตฺโต ฯ (๑) อปฺปมิทฺโธติ น
พหุนิทฺโท ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตมฏมานิ อุตฺตานตฺถานิ ฯ
สตฺตมฏฐมานิ ฯ
นวเม สกฺกจฺจฺเว ปหาร (๒) เทติ โน อสกฺกจฺจนฺติ
อนวฺาย อวิรชฺฌิตฺวาว เทติ โน อวฺาย วิรชฺฌิตฺวา ฯ
มา เม โยคฺคปโถ นสฺสาติ มยา กตโยคฺคปโถ มยฺห มา
นสฺสตุ เอโก สีโห อุฏาย พิฬาร ปหรนฺโต วิรชฺฌติ ฺวา
ปหรีติ เอว วตฺตาโร มา โหนฺตูติ อตฺโถ ฯ อนฺนภารเนสาทานนฺติ เอตฺถ อนฺน วุจฺจติ ยวภตฺต (๓) ต ภาโร เอเตสนฺติ
อนฺนภารา ฯ ยาจกาน (๔) เอต นาม ฯ เนสาทาติ วุจฺจนฺติ
สากุณิกา ฯ อิติ สพฺพปจฺฉิมาย โกฏิยา เอเตส ยาจกเนสาทานมฺป(๕) สกฺกจฺจเมว เทเสติ ฯ
นวม ฯ
#๑. ม. อนุยตุ ฺโต ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓. สี. ยวส ฯ ๔. สี. ยาวสิกาน ฯ
#๕. ม. ยาจกเนสาทานมฺป ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๖๘
ทสเม อตฺตภาวปฏิลาโภติ สรีรปฏิลาโภ ฯ เทฺว วา
ตีณิ วา มาคธกานิ (๑) คามกฺเขตฺตานีติ เอตฺถ มาคธิก คามกฺเขตฺต
คาวุต (๒) อตฺถิ ขุทฺทก อตฺถิ มชฺฌิม(๓) อตฺถิ มหนฺต ขุทฺทก คามกฺเขตฺต
อิโต จตฺตาฬีส อุสภานิ อิโต จตฺตาฬีสนฺติ(๔) คาวุต โหติ ฯ
มชฺฌิม อิโต คาวุต อิโต คาวุตนฺติ อฑฺฒโยชน โหติ ฯ
มหนฺต อิโต ทิยฑฺฒคาวุต อิโต ทิยฑฺฒคาวุตนฺติ ติคาวุต
โหติ ฯ เตสุ ขุทฺทเกน คามกฺเขตฺเตน ตีณิ ขุทฺทเกน จ
มชฺฌิเมน จ เทฺว คามกฺเขตฺตานิ ตสฺส อตฺตภาโว ฯ ติคาวุต
หิสฺส สรีร ฯ
ปริหริสสฺ ามีติ ปฏิชคฺคิสฺสามิ (๕) โคปยิสฺสามิ ฯ รกฺขสฺเสตนฺติ
รกฺขสฺสุ เอต ฯ โมฆปุริโสติ ตุจฺฉปุริโส ฯ นาสฺสสฺสาติ น
เอตสฺส ภเวยฺย ฯ สมุทาจเรยฺยามาติ กเถยฺยาม ฯ สมฺมนฺนตีติ
สมฺมาน กโรติ ฯ ย ตุโม กริสฺสติ ตุโมว เตน ปฺายิสฺสตีติ
ย เอส กริสสฺ ติ เอโสว เตน กมฺเมน ปากโฏ ภวิสสฺ ติ ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ(๖) ฯ
ทสม ฯ
กกุธวคฺโค ปฺจโม ฯ
ทุติยปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
#๑. ม. มาคธกานิ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อตฺถิ มชฺฌิม ฯ
#๔. ม. จตฺตาฬีส อุสภานิ จตฺตาฬีสนฺติ ฯ ๕. ม. ปฏิชคฺคสฺสามิ ฯ
#๖. ม. อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๖๙
ตติยปณฺณาสกวณฺณนา
ผาสุวิหารวคฺควณฺณนา
ตติยสฺส ปเม (๑) เวสารชฺชกรณาติ วิสารทภาวาวหา ฯ (๑)
สารชฺช โหตีติ โทมนสฺส โหติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิโตติ อุสฺสงฺกิโต จ ปริสงฺกิโต
จ ฯ อป อกุปฺปธมฺโมปติ (๒) อป อกุปฺปธมฺโม ขีณาสโว สมาโนป
ปเรหิป(๓) ปาปภิกฺขูหิ อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิโต โหตีติ อตฺโถ ฯ
เวสิยาโคจโรติอาทีสุ(๔) เวสิยา วุจฺจนฺติ รูปูปชีวินิโย ตา
โคจโร อสฺสาติ เวสิยาโคจโร ตาส เคห อภิณฺหคมโนติ
อตฺโถ ฯ เสสปเทสุ(๕) เอเสว นโย ฯ ตตฺถ ปน วิธวาติ
มตปติกา ฯ (๖)ถุลฺลกุมารีติ มหลฺลิกกุมาริโย (๖) ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย อิโต โภเคน ปฏิสนฺถริสฺสามีติ อิโต มม
สาปเตยฺยโต โภค คเหตฺวา เตน ปฏิสนฺถาร กริสสฺ ามิ ตสฺส
จ มม จ อนฺตร ปทหิสฺสามีติ อตฺโถ ฯ คหณานีติ(๗) ปรสนฺตกาน ภณฺฑาน คหณานิ ฯ คุยฺหมนฺตาติ คุหิตพฺพมนฺตา ฯ
#๑. สี. ญาณโสมนสฺสกรณา วิสารทภาวาวหา ฯ ๒. ม. อป อกุปฺปธมฺโมปติ ฯ
#๓. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. เวสิยาโคจโรติ ฯ เอวมุปริป ฯ
#๕. ม. เสสปเทสุป ฯ ๖. ม. ถุลลฺ กุมาริกาติ มหลฺลกิ กุมาริกาโย ฯ
#๗. ม. คหณานีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๗๐
อนฺตคฺคาหิกายาติ สสฺสต วา อุจฺเฉท วา คเหตฺวา ิตาย ฯ
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ สพฺพ เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม เมตฺต กายกมฺมนฺติ เมตฺตจิตฺเตน ปวตฺติต
กายกมฺม ฯ อาวิ เจว รโห จาติ สมฺมุเข เจว ปรมฺมุเข
จ ฯ อิตเรสุป เอเสว นโย ฯ
ยานิ ตานิ สีลานีติอาทิ จตุปาริสุทฺธิสีลวเสน วุตฺต ฯ
สมาธิสวตฺตนิกานีติ มคฺคสมาธิผลสมาธินิพฺพตฺตกานิ ฯ สีลสามฺคโตติ สมานสีลต คโต เอกสทิสสีโล หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ
ตกฺกรสฺสาติ โย น กโรติ ตสฺส ฯ อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต
สีลสามฺก (๑) กถิต ทิฏิ วิปสฺสนาสมฺมาทิฏีติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ ฯ โน จ ปร อธิสีเล สมฺปวตฺตา โหตีติ ปร
สีลภาเวน น ครหติ น อุปวทติ ฯ อตฺตานุเปกฺขีติ อตฺตโน
จ (๒) กตากต ชานนวเสน อตฺตาน อนุเปกฺขิตา ฯ โน ปรานุเปกฺขีติ ปรสฺส กตากเตสุ อพฺยาวโฏ ฯ อปฺปฺาโตติ(๓) อปากโฏ
อปฺปปฺุโ ฯ อปฺปฺาตเกนาติ อปฺปฺาตภาเวน อปากฏตาย
#๑. ม. สีล มิสฺสก ฯ ๒. ม. อตฺตโนว ฯ ๓. ม. อปฺญาโตติ ฯ
#เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ผาสุวิหารวคฺควณฺณนา หนา ๗๑
มนฺทปฺุตาย ฯ โน ปริตสฺสตีติปริตาส นาปชฺชติ ฯ อิติ
อิมินา สุตฺเตน (๑) ขีณาสโวว กถิโตติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม สีลสมาธิปฺา มิสฺสิกา กถิตา วิมตุ ฺตีติ
อรหตฺตผล วิมุตฺติาณทสฺสน ปจฺจเวกฺขณาณ โลกิยเมว ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเมป เอเสว นโย ฯ ปจฺจเวกฺขณาณ ปเนตฺถ
อเสขสฺส ปวตฺตตฺตา
อเสขนฺติ วุตฺต ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม จาตุทฺทิโสติ จตูสุ ทิสาสุ อปฺปฏิหตจาโร ฯ
อิมสฺมึ สุตฺเตป ขีณาสโวว กถิโต ฯ
นวม ฯ
ทสเม อลนฺติ ยุตฺโต ฯ อิธาป ขีณาสโวว กถิโต(๒) ฯ
ทสม ฯ
ผาสุวิหารวคฺโค ปโม ฯ
#๑. ม. อิมสฺมึ สุตฺเต ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๗๒
ทุติยสฺส ปเม อสนฺถววิสฺสาสีติ อตฺตนา สทฺธึ สนฺถว
อกโรนฺเตสุ สนฺถว วิสฺสาส อนาปชฺชนฺเตสุเยว วิสฺสาส กโรติ ฯ
อนิสฺสรวิกปฺปติ อนิสฺสโรว สมาโน อิม เทถ อิม คณฺหถาติ
อิสฺสโร วิย วิกปฺเปติ ฯ พฺยตฺถุปเสวีติ วิยตฺถานิ (๒) ภินฺนกุลานิ
ฆฏนตฺถาย อุปเสวติ ฯ อุปกณฺณกชปฺปติ กณฺณมูเล มนฺต
คณฺหาติ ฯ สุกฺกปกฺโข วุตตฺ วิปริยาเยน เวทิตพฺโพ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย ปตฺตปริยาปนฺน น คณฺหาตีติ อุปชฺฌาเย
นิวตฺติตฺวา ิเต อตฺตโน ตุจฺฉปตฺต ทตฺวา ตสฺส ปตฺต น
คณฺหาติ ตโต วา ทิยฺยมาน น คณฺหาติ ฯ น นิวาเรตีติ
อิท วจน อาปตฺติวีติกฺกมวจน นามาติ น ชานาติ ตฺวาป (๓)
ภนฺเต เอวรูป นาม วตฺตุ น วฏฏตีติ (๔) น นิวาเรติ ฯ กถ โอปาเตตีติ
ตสฺส กถ ฉินฺทิตฺวา (๕) อตฺตโน กถ ปเวเสติ ฯ ชโฬติ ชโฑ ฯ (๖)
เอฬมูโคติ ปคฺฆริตเขฬมูโค ฯ (๗)
ทุติย ฯ
ตติย อุตฺตานเมว ฯ
ตติย ฯ
#๑. ม. อย ปาโฐ น ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. วิยตฺถูปเสวีติ วิยตฺถานิ ฯ
#ม. วิสฺสฏปุ เสวีติ วิสฺสฏฐานิ ฯ ๓. ม. ญตฺวา วาป ฯ ๔. ม. ภนฺเต เอวรูป
#นาม วตฺตุ น วฏฏตีติ ฯ ๕. ม. ภินฺทติ ฺวา ฯ ๖. สี. ชโฬติ ชโฬ ฯ
#๗. ม. ปคฺฆริตเขฬมุโข ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนฺธกวินฺทวคฺควณฺณนา หนา ๗๓
จตุตฺเถ สีลวา โหถาติ สีลวนฺโต โหถ ฯ อารกฺขสติโนติ
ทฺวารรกฺขิกาย สติยา สมนฺนาคตา ฯ นิปกฺกสติโนติ(๑) ทฺวารรกฺขนเกเนว าเณน สมนฺนาคตสติโน ฯ สตารกฺเขน เจตสา
สมนฺนาคตาติ สตารกฺเขน จิตฺเตน สมนฺนาคตา ฯ อปฺปภสฺสาติ
อปฺปกถา ฯ สมฺมาทิฏิกาติ กมฺมสฺสกตชฺฌานวิปสฺสนามคฺคผลวเสน ปฺจวิธา สมฺมาทิฏิยา สมนฺนาคตา ฯ อปจ
ปจฺจเวกฺขณาณป สมฺมาทิฏิเยวาติ เวทิตพฺพ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อาวาสมจฺฉรินีติ อาวาส มจฺฉรายติ ตตฺถ
อฺเส วาส น สหติ ฯ กุลมจฺฉรินีติ อุปฏากกุล มจฺฉรายติ
อฺเส ตตฺถ อุปสงฺกมน น สหติ ฯ ลาภมจฺฉรินีติ ลาภ
มจฺฉรายติ อฺเสนฺต อุปปชฺชนฺต น สหติ ฯ วณฺณมจฺฉรินีติ คุณ มจฺฉรายติ อฺเส คุณกถ น สหติ ฯ
ธมฺมมจฺฉรินีติ ปริยตฺติธมฺม มจฺฉรายติ อฺเส ทาตุ น
อิจฺฉติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ สทฺธาเทยฺย วินิปาเตตีติ ปเรหิ สทฺธาย
ทินฺนปณฺฑปาตโต อคฺค อคเหตฺวา ปรสฺส เทติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
#๑. ม. นิปกฺกสติโน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๗๔
สตฺตเม อิสฺสุกินีติ อิสฺสาย สมนฺนาคตา ฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานเมวาติ ฯ
สตฺตม ฯ
อนฺธกวินทฺ วคโค ทุติโย ฯ
คิลานวคฺควณฺณนา
ตติยสฺส จตุตฺเถ น ปฏิพโลติ กายพเลน จ าณพเลน
จ น สมนฺนาคโต ฯ (๑) อามิสนฺตโรติ อามิสเหตุโก จีวราทีนิ
ปจฺจาสึสมาโน ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อนายุสฺสาติ อายุปจฺเฉทนา น อายุวฑฺฒนา ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเป เอเสว นโย ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม นาล สงฺฆมฺหา วปกาสิตุนฺติ สงฺฆโต
นิกฺขมิตฺวา เอกโก วสิตุ น ยุตฺโต ฯ กาม เจส สงฺฆมชฺเฌป
วสิตุ อยุตฺโตว อสงฺฆโสภนตาย(๒) โอวาทานุสาสนิปฏิพทฺธตฺตา
ปน นิปฺปริยาเยเนว สงฺฆมฺหา วปกาสิตุ น ยุตฺโต ฯ อล
สงฺฆมฺหา วปกาสิตุนฺติ จาตุทฺทิสตฺตา สงฺฆมฺหา นิกฺขมฺม
#๑. ม. อสมนฺนาคโต ฯ ๒. สี. อสงฺฆโสภนตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ราชวคฺควณฺณนา หนา ๗๕
เอกโกว วสิตุ ยุตฺโต สงฺฆโสภนตฺตา (๑) ปน สงฺเฆป วสิตุ
ยุตฺโตเยว ฯ
สตฺตม ฯ
อฏม อุตฺตานตฺถเมว ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม อาปายิกาติ อปายคามิโน ฯ เนรยิกาติ นิรยคามิโน ฯ ปริกุปฺปาติ ปริกุปฺปนสภาวา ปุราณวณสทิสา ฯ
อเตกิจฺฉาติ อกตฺตพฺพปฏิกมฺมา ฯ (๒)
นวม ฯ
ทสม อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
คิลานวคฺโค ตติโย ฯ
ราชวคฺควณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปเม ธมฺเมนาติ ทสกุสลธมฺเมน ฯ จกฺกนฺติ
อาณาจกฺก ฯ อตฺถฺูติ รชฺชตฺถ (๓) ชานาติ ฯ ธมฺมฺูติ ปเวณิธมฺม ชานาติ ฯ มตฺตฺูติ ทณฺเฑ วา พลิสฺมึ(๔) วา ปมาณ
ชานาติ ฯ กาลฺูติ รชฺชสุขานุภวนกาล วินิจฺฉยกรณกาล
#๑. ม. สงฺฆโสภนตาย ฯ ๒. ม. อกตฺตพฺพปริกมฺมา ฯ
#๓. สี. เหตุ ฏีกา รฺชิตุ ฯ ๔.ม. พลมฺหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๗๖
ชนปทจาริกกาลฺจ ชานาติ ฯ ปริสฺูติ อย(๑) ขตฺติยปริสา
อย พฺราหฺมณปริสา เวสฺสปริสา สุทฺทปริสา สมณปริสาติ (๑)
ชานาติ ฯ
ตถาคตวาเร อตฺถฺูติ ปฺจ อตฺเถ ชานาติ ฯ
ธมฺมฺูติ จตฺตาโร ธมฺเม ชานาติ ฯ มตฺตฺูติ จตูสุ
ปจฺจเยสุ ปฏิคฺคหณปริโภคมตฺต ชานาติ ฯ กาลฺูติ อย
กาโล ปฏิสลฺลานสฺส (๒) อย สมาปตฺติยา อย ธมฺมเทสนาย
อย ชนปทจาริกายาติ เอว กาล ชานาติ ฯ ปริสฺูติ
อย ปริสา ขตฺติยปริสา ฯเป ฯ อย สมณปริสาติ ชานาติ ฯ
อนุตฺตรนฺติ นวหิ โลกุตตฺ รธมฺเมหิ อนุตฺตร ฯ ธมฺมจกฺกนฺติ
เสฏจกฺก ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย ปตรา ปวตฺติต จกฺกนฺติ จกฺกวตฺติมฺหิ ปพฺพชิเต
วา กาลกเต วา จกฺกรตน สตฺตาหมตฺต ตฺวา อนฺตรธายติ กถเมส ต อนุปฺปวตฺเตติ นาม ปตุปฺปเวณิย ตฺวา
จกฺกวตฺติวตฺต ปูเรตฺวา จกฺกวตฺติรชฺช กาเรนฺโตป ปตรา
ปวตฺติตเมว อนุปฺปวตฺเตติ นาม ฯ
ทุติย ฯ
ตติย ติกนิปาเต วุตฺตนยเมว ฯ เสวิตพฺพาเสวิตพฺเพ
#๑. ม. อย ปริสา ขตฺติยปริสา พฺราหฺมณเวสฺสสุทฺทสมณปริสาติ ฯ
#๒. ม. ปฏิสลฺลีนสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ราชวคฺควณฺณนา หนา ๗๗
ปเนตฺถ ปจฺฉิมปททฺวยเมว วิเสโส ฯ ตตฺถ สมฺมาอาชีโว
เสวิตพฺโพ มิจฺฉาอาชีโว น เสวิตพฺโพ ฯ สปฺปาโย คามนิคโม
เสวิตพฺโพ อสปฺปาโย น เสวิตพฺโพ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ อุภโตติ ทฺวีหิป ปกฺเขหิ ฯ มาติโต จ ปติโต
จาติ ยสฺส หิ มาตา ขตฺติยา มาตุ มาตา ขตฺติยา ตสฺสาป
มาตา ขตฺติยา ฯ ปตา ขตฺติโย ปตุ ปตา ขตฺติโย ตสฺสป
ปตา ขตฺติโย ฯ โส อุภโต สุชาโต มาติโต จ ปติโต จ ฯ
สสุทฺธคหณิโกติ สสุทฺธาย มาตุกุจฺฉิยา สมนฺนาคโต ฯ
สมเวปากินิยา คหณิยาติ ปน เอตฺถ(๑) กมฺมชเตโชธาตุคหณีติ
วุจฺจติ ฯ ยาว สตฺตมา ปตามหยุคาติ เอตฺถ ปตุ ปตา ปตามโห
ปตามหสฺส ยุค ปตามหยุค ฯ ยุคนฺติ อายุปฺปมาณ วุจฺจติ ฯ
อภิลาปมตฺตเมว เจต อตฺถโต ปน ปตามโหเยว(๒) ปตามหยุค ฯ
ตโต อุทฺธ สพฺเพป ปุพฺพปุริสา (๓) ปตามหคฺคหเณเนว คหิตา ฯ
เอว ยาว สตฺตโม ปุริโส ตาว สสุทฺธคหณิโก อถวา ฯ
อกฺขิตฺโต อนุปกุฏโ ชาติวาเทนาติ ทสฺเสติ ฯ
อกฺขิตฺโตติ อปเนถ เอต กึ อิมินาติ เอว อกฺขติ ฺโต
อนเปกฺขิโต ฯ (๔) อนุปกุฏโติ น อุปกุฏโ น อกฺโกส วา
#๑. ม. เอตฺถ ปน ฯ ๒. ม. ปตามโหเยว ฯ ๓. ม. ปตุปกฺขปริสา ฯ
#๔. ม. อนวกฺขิตฺโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๗๘
นิทฺท วา ปตฺตปุพฺโพ ฯ เกน การเณนาติ ชาติวาเทน อิติป
หีนชาติโก เอโสติ เอวรูเปน วจเนนาติ อตฺโถ ฯ อฑฺโธติ(๑)
อาทีสุ โย โกจิ อตฺตโน สนฺตเกน วิภเวน อฑฺโฒ โหติ ฯ อิธ
ปน น เกวล อฑฺโฒเยว มหทฺธโน มหตา อปริมาณสงฺเขน
ธเนน สมนฺนาคโตติ อตฺโถ ฯ ปฺจกามคุณวเสน มหนฺตา
อุฬารา โภคา อสฺสาติ มหาโภโค ฯ ปริปุณฺณโกฏาคาโรติ
โกโส วุจฺจติ ภณฺฑาคาร นิทหิตฺวา ปเตน ธเนน ปริปุณฺณโกโส ธฺเน จ ปริปณ
ุ ฺณโกฏาคาโรติ อตฺโถ ฯ อถวา
จตุพฺพิโธ โกโส หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺตีติ (๒) ติวิธ โกฏาคาร
ธนโกฏาคาร ธฺโกฏาคาร วตฺถโกฏาคารนฺติ ฯ ต
สพฺพป ปริปณ
ุ ฺณมสฺสาติ ปริปุณฺณโกสโกฏาคาโร ฯ
อสฺสวายาติ กสฺสจิ พหหป ธน เทนฺตสฺส เสนา น
สุณาติ สา อนสฺสวา นาม โหติ ฯ กสฺสจิ อเทนฺตสฺสาป
สุณาติเยว อย อสฺสวา นาม ฯ โอวาทปฏิการายาติ (๓) อิท โว
กตฺตพฺพ อิท น กตฺตพฺพนฺติ ทินฺนโอวาทกราย ฯ ปณฺฑิโตติ
ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคโต ฯ พฺยตฺโตติ ปฺาเวยฺยตฺติเยน ยุตฺโต ฯ
เมธาวีติ านุปฺปตฺติกปฺาย สมนฺนาคโต ฯ ปฏิพโลติ สมตฺโถ ฯ
อตฺเถ จินฺเตตุนฺติ วุฑฺฒิอตฺเถ จินฺเตตุ ฯ โส หิ ปจฺจุปฺปนฺนอตฺถวเสเนว อตีเตป เอว อเหสุ อนาคเตป เอว ภวิสฺสนฺตีติ
#๑. ม. อฑฺโฒติ... ฯ ๒. ม. รฏฐนฺติ ฯ ๓. ม. โอวาทปฏิกรายาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ราชวคฺควณฺณนา หนา ๗๙
จินฺเตติ ฯ วิชิตาวีนนฺติ วิชิตวิชยาน มหนฺเตน วา วิชเยน
สมนฺนาคตาน ฯ วิมุตฺตจิตฺตานนฺติ ปฺจหิ วิมุตฺตีหิ วิมุตฺตมานสาน ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม เนคมชานปทสฺสาติ นิคมวาสิโน จ รฏวาสิโน
จ ชนสฺส ฯ หตฺถิสฺมินฺติอาทีหิ หตฺถิอสฺสรถถรุธนุเลขมุทฺทาคณนาทีนิ(๑) โสฬสมหาสิปฺปานิ ทสฺสิตานิ ฯ อนวโยติ สมตฺโต(๒)
ปริปุณฺโณ ฯ เสสเมตฺถ[๓] เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ อุปรชฺชนฺติ (๔) อุปราชภาว ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ปุริสาธิปฺปายาติ อสทฺธมฺมวเสน ปุรเิ ส อุปฺปนฺนาธิปฺปายา ปุริสชฺฌาสยา ฯ อาทานาธิปฺปาโยติ อิทานิ คเหตุ
สกฺขิสฺสามิ อิทานิ น (๕) สกฺขิสฺสามีติ เอว คหณาธิปฺปาโย ฯ
วิสฺโคาธิปฺปาโยติ (๖)อิทานิ นิพฺพาน ปาปุณิสฺสามีติ (๖) เอว
นิพฺพานชฺฌาสโย ฯ
สตฺตม ฯ
#๑. ม. หตฺถอิ สฺสรถถรุธนุเลขมุทฺทาคณนาทีนิ ฯ ๒. ม. สมตฺโถ ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร เหฏฐาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. โอปรชฺชนฺติ ฯ
#๕. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. ม. อิทานิ นิพฺพาน ปาปุณิสฺสามิ อิทานิ
#ปาปุณิสฺสามีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๘๐
อฏเม ฯ ภตฺตาทโกติ ภตฺตกฺขาทโก พหุภตฺตภฺุโชติ
อตฺโถ ฯ โอกาสผรโณติ โอกาส ผริตฺวา อฺเส สมฺพาธ
กตฺวา าเนน โอกาสผรโณ ฯ (๑)ตตฺถ ลณฺฑ สาเธติ (๑) ปาเตตีติ
ลณฺฑสาธโน ฯ เอตฺตกา หตฺถีติ คณนกาเล สลาก คณฺหาตีติ
สลากคฺคาหี ฯ นิสีทนสยนวเสน มฺจป มทฺทตีติ ปมทฺทโน ฯ(๒)
ภิกฺขุคณนกาเล สลาก คณฺหาตีติ สลากคฺคาหี ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ฯ หตฺถิกายนฺติ หตฺถิฆฏ ฯ เสเสสุป เอเสว
นโย ฯ สงฺคาเม อวจรนฺตีติ สงฺคามาวจรา ฯ เอกิสฺสา วา
ติโณทกทตฺติยา วิมานิโตติ เอกทิวส จ (๓) เอเกน ติโณทกทาเนน วิมานิโต เอกทิวสมตฺต อลทฺธติโณทโกติ อตฺโถ ฯ
อิโต ปรป เอเสว นโย ฯ น สกฺโกติ จิตฺต สมาทหิตุนฺติ
อารมฺมเณ จิตฺต สมฺมา เปตุ น สกฺโกติ ฯ เสสเมตฺถ
อุตฺตานเมว ฯ อิมสฺมึ ปน สุตฺเต วฏฏวิวฏฏ กถิตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ
นวม ฯ
ทสเม ทุรุตฺตานนฺติ น สุฏุ วุตฺตาน โทสวเสน
ปวตฺติตาน ผรุสวจนาน ฯ ทุราคตานนฺติ ทุกฺขุปฺปาทนากาเรน โสตทฺวาร อาคตาน ฯ วจนปถานนฺติ วจนาน ฯ
#๑. ม. ตตฺถ ตตฺถ ลณฺฑ สาเรติ ฯ ๒. ม. มฺจปฐมทฺทโน ฯ
#๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ติกณฺฑกีวคฺควณฺณนา หนา ๘๑
ทุกฺขานนฺติ ทุกฺขมาน ฯ ติพฺพานนฺติ พหลาน ตาปนสภาวาน วา ฯ ขรานนฺติ ผรุสาน ฯ กฏกานนฺติ ติขิณาน ฯ
อสาตานนฺติ อมธุราน อมนาปานนฺติ มน อปฺปายิตุ วฑฺเฒตุ
อสมตฺถาน ฯ ปาณหรานนฺติ ชีวิตหราน ฯ ยา สา ทิสาติ
สพฺพสงฺขารสมถาทิวเสน ธมฺเม (๑) ทิสฺสติ อวทิสฺสตีติ (๒) นิพฺพาน
ทิสาติ เวทิตพฺพ ฯ ยสฺมา ปน ต อาคมฺม สพฺเพ สงฺขารา
สมถ คจฺฉนฺติ ตสฺมา สพฺพสงฺขารสมโถติ วุตฺต ฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานเมว ฯ อิมสฺมึ ปน สุตฺเต สีลสมาธิปฺา มิสฺสิกา
กถิตาติ ฯ
ทสม ฯ
ราชวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ติกณฺฑกีวคฺควคฺณนา
ปฺจมสฺส ปเม สวาเสนาติ เอกโตวาเสน ฯ อาเทยฺยมุโขติ (๓) อาทิยนมุโข คหณมุโขติ อตฺโถ ฯ ตเมน ทตฺวา
อวชานาตีติ อย ทินฺน ปฏิคฺคเหตุเมว ชานาตีติ เอว
อวมฺติ ฯ ตเมน สวาเสน อวชานาตีติ อปฺปมตฺตเก กิสฺมิฺจิเทว
กุชฺฌิตฺวา ชานามห ตยา กตกมฺม เอตฺตก อทฺธาน อห กึ
กโรนฺโต วสึ นนุ ตุยฺหเมว กตากต วีมสนฺโตติอาทีนิ วตฺตา
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อปทิสฺสตีติ ฯ ๓. สี. อาทิยฺยมุโขติ ฯ
#ม. อาทิยมุโขติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๘๒
โหติ ฯ อถ อิตโร อทฺธา โกจิ มยฺห โทโส ภวิสฺสตีติ กิฺจิ
ปฏิปฺผริตุ น สกฺโกติ ฯ ต ขิปฺปฺเว อธิมุจฺจิโต (๑) โหตีติ ต
วณฺณ วา อวณฺณ วา สีฆเมว สทฺทหติ ฯ สทฺทหนฏเน หิ
อาทาเนน เอส อาทิยนมุโขติ วุตฺโต ฯ (๒) อาธียมุโขติ (๓) ปาลิยา ปน
ปตมุโขติ อตฺโถ ฯ มคฺเค ขตอาวาโฏ วิย อาคตาคต อุทก
วณฺณ วา อวณฺณ วา สทฺทหนวเสน สมฺปฏิจฺฉิตุ ปตมุโขติ
วุตฺต โหติ ฯ
อิตฺตรสทฺโธติ ปริตฺตสทฺโธ ฯ กุสลากุสเล ธมฺเม น
ชานาตีติอาทีสุ กุสเล ธมฺเม อิเม กุสลาติ น ชานาติ
อกุสเล ธมฺเม อิเม อกุสลาติ น ชานาติ ฯ ตถา สาวชฺเช
สโทสธมฺเม อิเม สาวชฺชาติ อนวชฺเช จ นิทฺโทสธมฺเม
อิเม อนวชฺชาติ หีเน หีนาติ ปณีเต ปณีตาติ ฯ กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเคติ อิเม กณฺหา สุกฺเก ปฏิพาหิตฺวา (๔) ิตตฺตา
สปฺปฏิภาคา นาม อิเม จ สุกฺกา กเณฺห ปฏิพาหิตฺวา
ิตตฺตา สปฺปฏิภาคาติ น ชานาติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย อารภติ จ วิปฺปฏิสารี จ โหตีติ อาปตฺติวีติกฺกมวเสน อารภติ เจว ตปฺปจฺจยา จ วิปฺปฏิสารี โหติ ฯ
#๑. ม. อธิมุจฺจิตา ฯ ๒. สี. อาทิยฺยมุโขติ วุตฺโต ฯ ม. อาทิยนมุโขติ อตฺโถ ฯ
#๓. ม. อาเธยฺยมุโขติ ฯ ๔. ม. ปฏิพาเหตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ติกณฺฑกีวคฺควณฺณนา หนา ๘๓
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตินฺติ อรหตฺตสมาธิฺเจว อรหตฺตผลาณฺจ ฯ นปฺปชานาตีติ อนธิคตตฺตา น ชานาติ ฯ อารภติ
น วิปฺปฏิสารี โหตีติ อาปตฺตึ [๑] อาปชฺชติ วุฏิตตฺตา ปน
น วิปฺปฏิสารี โหติ ฯ น อารภติ วิปปฺ ฏิสารี โหตีติ สกึ
อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา ตโต วุฏาย ปจฺฉา กิฺจาป นาปชฺชติ
วิปฺปฏิสาร ปน วิโนเทตุ น สกฺโกติ ฯ น อารภติ น
วิปฺปฏิสารี โหตีติ น เจว อาปตฺตึ อาปชฺชติ น จ วิปฺปฏิสารี โหติ ฯ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ฯเป ฯ นิรุชฌ
ฺ นฺตีติ อรหตฺต
ปน อปฺปตฺโต โหติ ฯ ปฺจมนเยน ขีณาสโว กถิโต ฯ
อารภชาติ (๒) อาปตฺติวีติกฺกมสมฺภวา ฯ วิปฺปฏิสารชาติ
วิปฺปฏิสารโต ชาตา ฯ ปวฑฺฒนฺตีติ ปุนปฺปุน อุปฺปชฺชเนน
วฑฺฒนฺติ ฯ อารภเช อาสเว ปหายาติ วีติกฺกมสมฺภเว อาสเว ฯ
อาปตฺติเทสนาย วา อาปตฺติวุฏาเนน วา ปชหิตฺวา ฯ
ปฏิวิโนเทตฺวาติ สุทฺธนฺเต ิตภาวปฺปจฺจเวกฺขเณน นีหริตฺวา ฯ
จิตฺต ปฺฺจ ภาเวตูติ วิปสฺสนาจิตฺตฺจ ตสมฺปยุตฺตปฺฺจ
ภาเวตุ ฯ เสส อิมินา อุปาเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย กามาธิมุตฺตานนฺติ วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ อธิมุตฺตาน ฯ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโนติ นวโลกุตฺตรธมฺมตฺถาย
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร อาปตฺตินฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อารมฺภชาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๘๔
สหสีลก ปุพฺพภาคปฏิปท ปฏิปนฺโน ปฏิปตฺติปูรโก ปุคฺคโล
ทุลฺลโภ โลกสฺมึ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ อปฺปฏิกูเลติ อปฺปฏิกูลารมฺมเณ ฯ ปฏิกูลสฺีติ
ปฏิกูลนฺติ เอวสฺี ฯ (๑) เอเสว นโย สพฺพตฺถ ฯ กถ ปนาย
เอว วิหรตีติ อิฏสฺมึ วตฺถุสฺมึ [๒]อสุภาย วา ผรติ
อนิจฺจโต วา อุปสหรติ ฯ เอว ตาว อปฺปฏิกูเล ปฏิกลู สฺี
วิหรติ ฯ อนิฏสฺมึ วตฺถสุ ฺมึ เมตฺตาย วา ผรติ ธาตุโต
วา อุปสหรติ ฯ เอว ปฏิกูเล อปฺปฏิกลู สฺี วิหรติ ฯ อุภยสฺมึ
ปน ปุริมนยสฺส จ ปจฺฉิมนยสฺส จ วเสน ตติยจตุตฺถวารา
วุตฺตา ฯ
ฉฬงฺคุเปกฺขาวเสน ปฺจโม ฯ ฉฬงฺคุเปกฺขา เจสา
ขีณาสวสฺส อุเปกฺขาสทิสา น ปน ขีณาสวุเปกฺขา ฯ ตตฺถ
อุเปกฺขโก วิหเรยฺยาติ มชฺฌตฺตภาเว ิโต วิหเรยฺย ฯ กฺวจินีติ (๓)
กิสฺมิฺจิ อารมฺมเณ ฯ กตฺถจีติ กิสฺมิฺจ(๔) ปเทเส ฯ กิฺจินาติ (๕)
โกจิ อปฺปมตฺตโกป ฯ อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต ปฺจสุ าเนสุ
วิปสฺสนาว กถิตา ฯ ต อารทฺธวิปสฺสโก เอโก (๖) ภิกฺขุ
กาตุ สกฺโกติ าณวา ปฺุตฺตโร พหุสฺสุตสมโณป กาตุ
#๑. ม. เอว กตสฺญี ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ
#๓. ม. กฺวจนีติ ฯ ๔. ม. กิสฺมิฺจ ฯ ๕. สี. กิฺจนาติ ฯ ม. กิจฺ นนฺติ ฯ
#๖. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ติกณฺฑกีวคฺควณฺณนา หนา ๘๕
สกฺโกติ ฯ โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโน กาตุ สกฺโกนฺติเยว
ขีณาสเว วตฺตพฺพเมว นตฺถีติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจม อุตฺตานตฺถเมว ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ กมฺมนฺต กาเรตีติ เขตฺตาทิกมฺมนฺต กาเรติ ฯ
อธิกรณ อาทิยตีติ จตฺตาริ อธิกรณานิ อาทิยติ ฯ ปาโมกฺเขสุ
ภิกฺขูสูติ ทิสาปาโมกฺเขสุ ภิกฺขูสุ ฯ ปฏิวิรุทฺโธ โหตีติ ปจฺจนีกคฺคาหิตาย วิรุทฺโธ โหติ ฯอวฏานจาริกนฺติ(๑) อววฏาเน
จาริก ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อสกฺกจฺจ ทาน (๒) เทตีติ น สกฺกริตฺวา สุจึ
กตฺวา เทติ ฯ อจิตฺตีกตฺวา เทตีติ อจิตฺตีกาเรน อคารววเสน เทติ ฯ อปวิฏ (๓) เทตีติ น นิรนฺตร เทติ อถวา ฯ
ฉฑฺเฑตุกาโม วิย เทติ ฯ อนาคมนทิฏิโก เทตีติ กตสฺส (๔)
นาม ผล อาคมิสฺสตีติ เอว อาคมนทิฏึ น อุปฺปาเทตฺวา
เทติ ฯ
สุกฺกปกฺเข จิตฺตีกตฺวา เทตีติ เทยฺยธมฺเม จ
#๑. สี. อนวตฺถจาริกนฺติ อววตฺถานจาริก ฯ ม. อนวตฺถจาริกนฺติ อนวตฺถานจาริก ฯ
#๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อปวิทธฺ  ฯ ๔. สี. กุทาสฺสุ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๘๖
ทกฺขิเณยฺเยสุ จ จิตฺตีการ อุปฏเปตฺวา เทติ ฯ ตตฺถ เทยฺยธมฺม
ปณีต โอชวนฺต กตฺวา เทนฺโต เทยฺยธมฺเม จิตฺตีการ อุปฏเปติ
นาม ฯ ปุคฺคล วิจินิตฺวา เทนฺโต ทกฺขิเณยฺเยสุ จิตฺตีการ
อุปฏเปติ นาม ฯ สหตฺถา เทตีติ อาณตฺติยา ปรหตฺเถน
อทตฺวา อนมตคฺเค สสาเร วิจรนฺเตน เม หตฺถปาทาน
อลทฺธกาลสฺส ปมาณ นาม นตฺถิ วฏฏโมกฺข ภวนิสฺสรณ
กริสฺสามีติ สหตฺเถเนว เทติ ฯ อาคมนทิฏิโกติ อนาคตภาวสฺส ปจฺจโย ภวิสฺสตีติ กมฺมฺจ วิปากฺจ สทฺทหิตฺวา
เทตีติ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม สทฺธายาติ ทาน จ ทานผล จ สทฺทหิตฺวา ฯ
กาเลนาติ ยุตฺตปฺปยุตฺตกาเลน (๑) ฯ อนคฺคหิตจิตฺโตติ (๒) อคฺคหิตจิตฺโต
มุตฺตจาโค หุตฺวา ฯ อนุปหจฺจาติ อนุปฆาเตตฺวา คุเณ
อมกฺเขตฺวา ฯ กาลาคตา จสฺส อตฺถา ปริปูรา (๓) โหนฺตีติ อตฺถา
อาคจฺฉมานา วโยวุฑฺฒกาเลน (๔) อนาคนฺตฺวา ยุตฺตปฺปยุตฺตกาเล
ปมวยสฺมึเยว อาคจฺฉนฺติ เจว พหู จ โหนฺติ ฯ
อฏฐม ฯ
#๑. ม. ยุตฺตปตฺตกาเลน ฯ ๒. ม. อนคฺคหิตจิตฺโต ฯ ๓. ม. ปจุรา ฯ
#๔. ม. วโยวุฑฺฒกาเล ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สทฺธมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๘๗
นวเม สมยวิมุตฺตสฺสาติ อปฺปตปฺปตกฺขเณเยว วิกฺขมฺภิเตหิ
กิเลเสหิ วิมตุ ฺตตฺตา สมยวิมุตฺติสงฺขาตาย โลกิยวิมุตฺติยา
วิมุตฺตจิตฺตสฺส ฯ
นวม ฯ
ทสม อุตฺตานตฺถเมว ฯ
ทสม ฯ
ติกณฺฑกีวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตติยปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
จตุตฺถปณฺณาสกวณฺณนา
สทฺธมฺมวคฺควณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปเม อภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ สมฺมตฺตนฺติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺตภูต มคฺคนิยาม
โอกฺกมิตุ อภพฺโพ[๑] อภาชน ฯ กถ ปริโภตีติอาทีสุ กึกถา นาม
เอสาติ วทนฺโต กถ ปริโภติ นาม ฯ กินฺนาเมส กเถติ
กึ อย ชานาตีติ วทนฺโต กถิก ปริโภติ นาม ฯ มย [๒]
กึ ชานาม กุโต อมฺหาก เอต โสตุ พลนฺติ วทนฺโต อตฺตาน
ปริโภติ นาม ฯ วิปริยาเยน สุกฺกปกฺโข เวทิตพฺโพ ฯ
ปฐม ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร อภาชนนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กินฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๘๘
ทุติเย อนฺาเต อฺาตมานีติ อวิฺาตสฺมึเยว
วิฺาต อิท มยาติ เอวมานี ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย มกฺขี ธมฺม สุณาตีติ มกฺขี หุตฺวา คุณมกฺขนจิตฺเตน ธมฺม สุณาติ ฯ สอุปารมฺภจิตฺโตติ (๑) นิคคฺ หาโรปนจิตฺโต ฯ รนฺธคเวสีติ คุณรนฺธ คุณจฺฉิทฺท คเวสนฺโต ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ น สกฺกจฺจ ธมฺม สุณนฺตตี ิ โอหตโสตา
สุกตการิโน หุตฺวา น สุณนฺติ ฯ น ปริยาปุณนฺตีติ ยถาสุต
ธมฺม วฬฺเชนฺตาป สกฺกจฺจ น วฬฺเชนฺติ ฯ (๒)
จตุตฺถ ฯ
ปฺจม อุตฺตานเมว ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ อปฺปฏิสรโณติ อปฺปติฏโ ฯ อาจริยา หิ สุตฺตนฺตสฺส
ปฏิสรณนฺนาม เตส อภาวา อปฺปฏิสรโณ โหติ ฯ เสสเมตฺถ
เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ปุคฺคล อุปนิธายาติ ต ต ปุคฺคล อุปนิกฺขิปตฺวาว สกฺขึ กตฺวาติ อตฺโถ ฯ กจฺฉมานายาติ กถิยมานาย ฯ
#๑. ม. อุปารมฺภจิตฺโตติ ฯ ๒. ม. วฬฺชนฺตาป สกฺกจฺจ น วฬฺชนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สทฺธมฺมวคฺควณฺณนา หนา ๘๙
เสสเมตฺถ [๑] อุตฺตานตฺถเมว ฯ
สตฺตม ฯ
อฏฐม อุตฺตานเมว ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม อนุปุพฺพิกถ (๒) กเถสฺสามีติ ทานานนฺตร สีล
สีลานนฺตร สคฺคนฺติ เอว เทสนานุปุพฺพิก วา ย ย
สุตฺตปท วา คาถาปท วา นิกฺขิตฺต โหติ ตสฺส ตสฺส
อนุรูป กถ วา กเถสฺสามีติ จิตฺต อุปฏเปตฺวา ปเรส ธมฺโม
เทเสตพฺโพ ฯ ปริยายทสฺสาวีติ ตสฺส ตสฺส อตฺถสฺส ต ต
การณ ทสฺเสนฺโต ฯ การณฺหิ อิธ ปริยาโยติ วุตตฺ  ฯ
อนุทฺทยต ปฏิจฺจาติ มหาสมฺพาธปฺปตฺเต สตฺเต สมฺพาธโต
โมเจสฺสามีติ อนุกมฺป อาคมฺม ฯ น อามิสนฺตโรติ น อามิสเหตุโก อตฺตโน จตุปฺปจฺจยลาภ อนาสึสนฺโตติ อตฺโถ ฯ
อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจฺจาติ อตฺตุกฺกสนปรวมฺภนาทิวเสน
อตฺตานฺจ ปรฺจ คุณูปฆาเตน อนุปหนฺตฺวา ฯ
นวม ฯ
ทสเม ทุปฺปฏิวิโนทยาติ ยานิ หสฺสาทีนิ กิจฺจานิ
อุปฺปาเทตุ านานิ โหนฺติ (๓) เตสุ มตฺถก อสมฺปตฺเตสุ อนฺตราเยว
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร อฏฐมฺจาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. อานุปุพฺพิกถ ฯ ม. อนุปุพฺพึ
#กถ ฯ ๓. ม. นิปฺผาเทตุ ฐานานิ อุปฺปนฺนานิ โหนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๙๐
ทุนฺนีหารา ทูวิกฺขมฺภยา โหนฺติ ฯ ปฏิภาณนฺติ กเถตุกามตา
วุจฺจติ ฯ (๑)อิเม ปฺจ ทุปฺปฏิวิโนทยา น สุปฺปฏิวโิ นทยา ฯ (๑) อุปาเยน
ปน การเณน อนุรูปาหิ ปจฺจเวกฺขณอนุสาสนาทีหิ สกฺกา
ปฏิวิโนเทตุนฺติ ฯ
ทสม ฯ
สทฺธมฺมวคฺโค ปโม ฯ
อาฆาตวคฺควณฺณนา
ทุติยสฺส ปเม อาฆาต ปฏิวิเนนฺติ วูปสเมนฺตีติ
อาฆาตปฏิวินยา ฯ ยตฺถ ภิกฺขุโน อุปปฺ นฺโน อาฆาโต สพฺพโส
ปฏิวิเนตพฺโพติ ยตฺถ อารมฺมเณ ภิกฺขุโน อาฆาโต อุปฺปนฺโน
โหติ ฯ ตตฺถ โส สพฺโพ อิเมหิ ปฺจหิ ปฏิวิโนเทตพฺโพติ
อตฺโถ ฯ เมตฺตา ตสฺมึ ปุคฺคเล ภาเวตพฺพาติ ติกจตุกฺกชฺฌานวเสน เมตฺตา ภาเวตพฺพา ฯ กรุณายป เอเสว นโย ฯ
อุเปกฺขา ปน จตุกฺกปฺจกชฺฌานวเสน ภาเวตพฺพา ยสฺมา
ปน ย ปุคฺคล ปสฺสโต จิตฺต น นิพฺพาติ ตสฺมึ มุทิตา
น อุปฏหติ (๒) ตสฺมา สา น วุตฺตา ฯ อสติอมนสิกาโรติ
ยถา โส ปุคฺคโล น อุปฏาติ กุฑฺฑาทีหิ อนฺตริโต วิย
โหติ เอว ตสฺมึ อสติอมนสิกาโร อาปชฺชิตพฺโพ ฯ เสส เหฏา
#๑. ม. อิมานิ ปญจ ทุปฺปฏิวิโนทยานิ น สุปฺปฏิวิโนทยานิ ฯ
#๒. ม.สณฺฐหติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อาฆาตวคฺควณฺณนา หนา ๙๑
วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานเมว ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย อาฆาโต เอเตสุ ปฏิวิเนตพฺโพติป อาฆาตปฏิวินยา ฯ อาฆาโต เอเตหิ ปฏิวิเนตพฺโพติป อาฆาตปฏิวินยา ฯ
ปฏิวินยาติ (๑) หิ ปฏิวนิ ยวตฺถูนป ปฏิวินยการณานป เอต
อธิวจน ตทุภยมฺป อิธ วฏฏติ ฯ ปฺจ หิ ปุคฺคลา ปฏิวินยวตฺถู(๒) โหนฺติ ปฺจหิ อุปมาหิ ปฺจ ปฏิปตฺติโย ปฏิวินยการณานิ ฯ ลภติ จ กาเลน กาล เจตโส วิวร เจตโส
ปสาทนฺติ กาเล กาเล สมถวิปสฺสนาจิตฺตสฺส อุปฺปนฺโนกาสสงฺขาต วิวรฺเจว สทฺธาย ปสนฺนภาวสงฺขาต (๓) ปสาทฺจ
ลภติ ฯ
รถิยายาติ อนฺตรวีถยิ  ฯ นนฺตกนฺติ ปโลติกขณฺฑ ฯ
นิคฺคหิตฺวาติ อกฺกมิตฺวา ฯ โย ตตฺถ สาโรติ ย ตตฺถ
ถิรฏาน ฯ ต ปริปาเตตฺวาติ ต ลฺุจิตฺวา ฯ เอวเมว โขติ
เอตฺถ ปสุกูลิโก วิย เมตฺตาวิหารี ทฏพฺโพ รถิยา (๔) นนฺตก
วิย เวริปุคฺคโล ทุพฺพลฏาน วิย อปริสุทฺธกายสมาจารตา
ถิรฏาน วิย ปริสุทฺธวจีสมาจารตา ทุพฺพลฏาน ฉฑฺเฑตฺวา
ถิรฏาน อาทาย คนฺตฺวา สิพฺพิตฺวา รชิตฺวา ปารุปตฺวา
#๑. ม. ปฏิวนิ โยติ ฯ ๒. สี. ปฏิวินยการณานมฺป วตฺถู ฯ
#๓. ม. สทฺธาสมฺปนฺนภาวสงฺขาต ฯ ๔. ม. รถิยาย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๙๒
วิจรณกาโล วิย อปริสุทธฺ กายสมาจารต อมนสิกตฺวา ปริสุทฺธวจีสมาจารต มนสิกตฺวา เวริมฺหิ จิตฺตุปฺปาท นิพฺพาเปตฺวา
ผาสุวิหารกาโล ทฏพฺโพ ฯ
เสวาลปณกปริโยนทฺธาติ เสวาเลน จ อุทกปปฺปฏเกน จ
ปฏิจฺฉนฺนา ฯ ฆมฺมปเรโตติ ฆมฺเมน อนุคโต ฯ กิลนฺโตติ
มคฺคกิลนฺโต ฯ ตสิโตติ ตณฺหาภิภูโต ฯ ปปาสิโตติ ปานีย
ปาตุกาโม ฯ อปวิยูหิตฺวาติ อปเนตฺวา ฯ ปวิตฺวาติ ปสนฺน
อุทก ปวิตฺวา ฯ เอวเมว โขติ เอตฺถ ฆมฺมาภิตตฺโต ปุริโส
วิย เมตฺตาวิหารี ทฏพฺโพ เสวาลปณก วิย อปริสุทธฺ วจีสมาจารตา ปสนฺน อุทก วิย ปริสทุ ฺธกายสมาจารตา
เสวาลปณก อปวิยูหิตฺวา (๑) ปสนฺโนทก ปวิตฺวา คมน วิย
อปริสุทฺธวจีสมาจารต อมนสิกตฺวา ปริสุทฺธกายสมาจารต
มนสิกตฺวา เวริมฺหิ จิตฺตุปฺปาท นิพฺพาเปตฺวา ผาสุวิหารกาโล
ทฏพฺโพ ฯ
โขเภสฺสามีติ จาเลสฺสามิ ฯ โลเฬสฺสามีติ อากุล
กริสฺสามิ ฯ อปฺเปยฺยมฺป น กริสฺสามีติ ปวิตุ อสกฺกุเณยฺย
กริสฺสามิ ฯ จตุคุณฺฑิโกติ (๒) ชานูหิ จ หตฺเถหิ จ ภูมิย
ปติฏาเนน จตุคุณฺฑิโก หุตฺวา ฯ โคปตก ปวิตฺวาติ คาวิโย
วิย มุเขน อากฑฺฒนฺโต (๓) ปวิตฺวา ฯ เอวเมว โขติ เอตฺถ
#๑. ม. อปพฺยูหิตฺวา ฯ ๒. ม. จตุกฺกุณฺฑิโกติ ฯ เอวมุปริป ฯ
#๓. ม. อากฑฺเฒนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อาฆาตวคฺควณฺณนา หนา ๙๓
ฆมฺมาภิตตฺโต ปุรโิ ส วิย เมตฺตาวิหารี ทฏพฺโพ โคปท วิย
เวริปุคฺคโล โคปเท ปริตตฺ  อุทก วิย ตสฺสพฺภนฺตเร ปริตฺตคุโณ
จตุคุณฺฑิกสฺส โคปตก ปวิตฺวา ปกฺกมน วิย ตสฺส อปริสุทฺธกายวจีสมาจารต อมนสิกตฺวา ย โส กาเลน กาล ธมฺมสฺสวน
นิสฺสาย เจตโส วิวรปฺปสาทสงฺขาต ปติปาโมชฺช ลภติ ต
มนสิกตฺวา จิตฺตุปฺปาทนิพฺพาปน เวทิตพฺพ ฯ
อาพาธิโกติ อิริยาปถภฺชนเกน วิสภาคาพาเธน
อาพาธิโก ฯ ปุรโตปสฺสาติ ปุรโตป ภเวยฺย ฯ อนยพฺยสนนฺติ
อวุฑฺฒึ วินาส ฯ เอวเมว โขติ เอตฺถ โส อนาถคิลาโน วิย
สพฺพกณฺหธมฺมสมนฺนาคโต ปุคฺคโล อทฺธานมคฺโค วิย
อนมตคฺคสสาโร ปุรโต จ ปจฺฉโต จ คามาน ทูรภาโว
วิย นิพฺพานสฺส ทูรภาโว สปฺปายโภชนาน อลาโภ วิย
สามฺผลโภชนาน อลาโภ สปฺปายเภสชฺชาน อลาโภ วิย
สมถวิปสฺสนาน อภาโว ปฏิรูปอุปฏากาน อลาโภ วิย
โอวาทานุสาสนีหิ กิเลสติกิจฺฉกาน อภาโว คามนฺตนายกสฺส
อลาโภ วิย นิพฺพานสมฺปาปกสฺส ตถาคตสฺส วา ตถาคตสาวกสฺส วา อลทฺธภาโว อฺตรสฺส ปุริสสฺส ทิสวฺ า
การฺุุปฏาน วิย ตสฺมึ ปุคฺคเล เมตฺตาวิหาริกสฺส การฺุ
อุปฺปาเทตฺวา จิตฺตนิพฺพาปน เวทิตพฺพ ฯ
อจฺโฉทกาติ ปสนฺโนทกา ฯ สาโตทกาติ มธุโรทกา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๙๔
สีโตทกาติ ตนุสีตสลิลา ฯ เสตกาติ อูมิภิชฺชนฏาเนสุ เสตวณฺณา ฯ สุปติฏาติ สมติฏา ฯ เอวเมว โขติ เอตฺถ ฆมฺมาภิตตฺโต ปุรโิ ส วิย เมตฺตาวิหารี ทฏพฺโพ สา โปกฺขรณี
วิย ปริสุทฺธสพฺพทฺวารปุริโส นฺหาตฺวา ปวิตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา
รุกฺขจฺฉายาย นิปชฺชิตฺวา ยถากาม คมน วิย เตสุ ทฺวาเรสุ
ย อิจฺฉติ ต อารมฺมณ กตฺวา จิตฺตนิพฺพาปน เวทิตพฺพ ฯ
ทุติย ฯ
ตติยจตุตฺถานิ เหฏา วุตฺตนยาเนว ฯ
ตติยจตุตฺถานิ ฯ
ปฺจเม ฯ ปริภวนฺติ ปริภวนฺโต เอว ปริภวิสสฺ ามีติ
ปริภาวนตฺถาย ปุจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ าตุกาโมติ (๑) ชานิตุกาโม
หุตฺวา ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ ฯ อตฺเถต านนฺติ อตฺถิ เอต การณ ฯ โน เจ ทิฏเว
ธมฺเม อฺ อาราเธยฺยาติ โน เจ อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว อรหตฺต
ปาปุเณยฺย ฯ กวฬิงฺการาหารภกฺขาน (๒) เทวานนฺติ กามาวจรเทวาน ฯ
อฺตร มโนมย กายนฺติ ฌานมเนน นิพฺพตฺต อฺตร
สุทฺธาวาสพฺรหฺมกาย ฯ
อุทายีติ โลฬุทายี ฯ (๓) โส หิ มโนมยนฺติ สุตฺวา
#๑. ม. อฺญาตุกาโม ฯ ๒. ม. กพฬีการาหารภกฺขาน ฯ ๓. ม. ลาฬุทายี ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อาฆาตวคฺควณฺณนา หนา ๙๕
อารุปฺเป น ภวิตพฺพนฺติ ปฏิพาหิ ฯ เถโร สาริปุตโฺ ต กึ
ชานาติ ยสฺส สมฺมุขา เอว ภิกฺขู วจน ปฏิกฺโกสนฺตีติ เอว
พาลาน ลทฺธิอุปฺปตฺติปฏิพาหนตฺถ ต วจน อนธิวาเสตฺวา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯ อตฺถิ นามาติ อปทิสฺสนตฺเถ (๑) นิปาโต ฯ
เตเนว เจตฺถ อชฺฌุเปกฺขิสฺสถาติ อนาคตวจน กต ฯ อย
เหตฺถ อตฺโถ อานนฺท ตุเมฺห เถร ภิกขฺ ุ วิเหิยมาน อชฺฌ-ุ
เปกฺขถ น โว เอว ปริสหามิ (๒) น สหามิ นาธิวาเสมีติ ฯ
กสฺมา ปน ภควา อานนฺทตฺเถรเยว เอวมาหาติ ธมฺมภณฺฑาคาริกตฺตา ฯ ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส หิ เอว วทนฺโตเยว (๓)
ปฏิพาหิตุ ภาโร ฯ อปเจส สาริปุตฺตตฺเถรสฺส ปยสหาโย
เตนาปสฺส เอส ภาโร ฯ ตตฺถ กิฺจาป ภควา อานนฺทตฺเถร
ครหนฺโต เอวมาห น ปเนสา ตสฺเสว ครหา สมฺมุขีภูตาน
สพฺเพสเยว ครหาติ เวทิตพฺพา ฯ
วิหารนฺติ คนฺธกุฏึ ฯ อนจฺฉริยนฺติ น อจฺฉริย ฯ ยถาติ
การณวจน ฯ อายสฺมนฺตฺเเวตฺถ อุปวาณ ปฏิภาเสยฺยาติ
เอตฺถ ภควตา [๔] เอตเทว การณ อารพฺภ อุทาหเฏ
อายสฺมโตเยว อุปวานสฺส ปฏิวจน ปฏิภาตุ อุปฏาตูติ
ทีเปติ ฯ สารชฺช โอกฺกนฺตนฺติ โทมนสฺส อนุปวิฏ  ฯ สีลวาติ#๑. ม. อมริสนตฺเถ ฯ ๒. สี. เอว มริสามิ ฯ ม. เอต มริสยามิ ฯ
#๓. ม. วทนฺโต ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร จ เอวนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อาฆาตวคฺควณฺณนา หนา ๙๖
อาทีหิ ขีณาสวสีลาทีนิเยว กถิตานิ ฯ ขณฺฑิจฺเจนาติอาทีนิ
สกฺการาทีน การณปุจฺฉาวเสน จ(๑) วุตฺตานีติ(๒) [๓] ขณฺฑิจฺจาทีหิ
การเณหิ [๔] สพฺรหฺมจารึ สกฺกเรยฺยุนตฺ ิ อยฺเจตฺถ อธิปฺปาโย ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม โจทเกนาติ วตฺถุสนฺทสฺสนา อาปตฺติสนฺทสฺสนา
สวาสปฺปฏิกฺเขโป สามีจิปฏิกฺเขโปติ จตูหิ โจทนาวตฺถูหิ โจทยมาเนน ฯ กาเลน วกฺขามิ โน อกาเลนาติ เอตฺถ จุทิตกสฺส
กาโล กถิโต น โจทกสฺส ฯ ปร โจเทนฺเตน หิ ปริสมชฺเฌ
วา อุโปสถปวารณคฺเค วา อาสนสาลาโภชนสาลาทีสุ วา น
โจเทตพฺพ (๕) ทิวาฏาเน นิสินฺนกาเล กโรตายสฺมา โอกาส อห
อายสฺมนฺต วตฺตุกาโมติ เอว โอกาส กาเรตฺวา โจเทตพฺพ ฯ
ปุคฺคเลป ชเน อุปปริกฺขติ ฺวา (๖) โย โลลปุคฺคโล อภูต วตฺวา
ภิกฺขูน อยส อาโรเปติ โส โอกาสกมฺม วินาป โจเทตพฺโพ ฯ
ภูเตนาติ ตจฺเฉน สภาเวน ฯ สเณฺหนาติ มฏเน มุทุเกน ฯ
อตฺถสฺหิเตนาติ อตฺถกามตาย หิตกามตาย อุเปเตน ฯ
อวิปฺปฏิสาโร อุปทหิตพฺโพติ (๗) อมงฺกุภาโว อุปฺปาเทตพฺโพ (๘) ฯ
อลนฺเต อวิปฺปฏิสารายาติ ยุตฺตนฺเต อมงฺกุภาวาย ฯ เสสเมตฺถ
#๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร กินฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ต ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
#๕. ม. โจเทตพฺโพ ฯ เอวมุปริป ฯ ๖. ม.ปุคฺคล ปน อุปปริกฺขิตฺวา ฯ
#๗. ม. อุปทหาตพฺโพติ ฯ ๘. ม. อุปเนตพฺโพ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อาฆาตวคฺควณฺณนา หนา ๙๗
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏม เหฏา วุตฺตนยตฺตา ปากฏเมว ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ฯ ขิปฺป นิสามยติ อุปธารยตีติ ขิปฺปนิสนฺติ ฯ (๑)
สุคฺคหิต กตฺวา คณฺหาตีติ สุคฺคหิตคฺคาหี ฯ อตฺถกุสโลติ อฏกถาย เฉโก ฯ ธมฺมกุสโลติ ปาลิย เฉโก ฯ นิรุตฺติกสุ โลติ
นิรุตฺติวจเนสุ เฉโก ฯ พฺยฺชนกุสโลติ อกฺขรปฺปเภเท เฉโก ฯ
ปุพฺพาปรกุสโลติ อตฺถปุพฺพาปร ธมฺมปุพฺพาปร ปทปุพฺพาปร (๒) อกฺขรปุพฺพาปร [๓] อนุสนฺธิปุพฺพาปรนฺติ อิมสฺมึ
ปฺจวิเธ ปุพฺพาปเร เฉโก ฯ ตตฺถ อตฺถปุพฺพาปรกุสโลติ
เหฏา อตฺเถน อุปริ อตฺถ ชานาติ อุปริอตฺเถน เหฏาอตฺถ
ชานาติ ฯ กถ โส หิ เหฏา อตฺถ เปตฺวา อุปริอตฺเถ วุตฺเต
เหฏา อตฺโถ อตฺถีติ ชานาติ ฯ อุปริ อตฺถ เปตฺวา เหฏาอตฺเถ วุตฺเตป อุปริ อตฺโถ อตฺถีติ ชานาติ ฯ อุภโต เปตฺวา
มชฺเฌ อตฺเถ วุตฺเต อุภโต อตฺโถ อตฺถตี ิ ชานาติ ฯ มชฺเฌอตฺถ
เปตฺวา อุภโตภาเคสุ อตฺเถสุ วุตฺเตสุ (๔) มชฺเฌ อตฺโถ อตฺถีติ
ชานาติ ฯ ธมฺมปุพฺพาปราทีสุป เอเสว นโย ฯ
#๑. ม. อุปธาเรตีติ ขิปฺปนิสนฺตี ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร พฺยฺชนปุพฺพาปรนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อตฺเถ วุตฺเต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๙๘
อนุสนฺธิปุพฺพาปเร ปน สีล อาทึ กตฺวา อารทฺเธ
สุตฺตนฺเต มตฺถเก ฉสุ อภิฺาสุ อาคตาสุ ยถานุสนฺธึ
ยถานุปทจฺเฉท (๑) สุตฺตนฺโต คโตติ ชานาติ ทิฏ ิวเสน อารทฺเธ
อุปริ สจฺเจสุ อาคเตสุป ยถานุสนฺธินา คโตติ ชานาติ
กลหภณฺฑนวเสน อารทฺเธ อุปริ สารณียธมฺเมสุ อาคเตสุป
ทฺวตฺตึสติรจฺฉานกถาวเสน อารทฺเธ อุปริ ทสกถาวตฺถูสุ (๒)
อาคเตสุป ยถานุสนฺธินา คโตติ ชานาตีติ ฯ
นวม ฯ
ทสเม อภิภูติ อภิภวิตฺวา ิโต เชฏโก ฯ อนภิภูโตติ
อฺเหิ อนภิภูโต ฯ อฺทตฺถูติ เอกสวจเน นิปาโต ฯ
ทสฺสนวเสน ทโส สพฺพ ปสฺสตีติ อธิปฺปาโย ฯ วสวตฺตีติ
สพฺพ ชน วเส วตฺเตติ ฯ ยถา ปสฺสโตติ อิฏารมฺมณ วา
โหตุ อนิฏารมฺมณ วา เยนากาเรน ต ปสฺสนฺตสฺส ฯ อนนฺตรา
อาสวาน ขโย โหตีติ อนนฺตราเยว อรหตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ
ยถา สุณโตติ เอตฺถาป เอเสว นโย ฯ อถวา ย จกฺขุนา
รูป ทิสฺวา นิรนฺตรเมว วิปสฺสน ปฏเปตฺวา อรหตฺต
ปาปุณาติ ต ตสฺส อรหตฺต จกฺขุวิฺาณานนฺตร นาม
โหติ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต อิท ทสฺสนาน อคฺคนฺติ ฯ ทุติเยป (๓)
#๑. สี. ยถานุปริจฺเฉท ฯ ม. ยถาปริจฺเฉท ฯ ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๙/๑๓๗ ฯ
#ขุ. อุ. ๒๕/๘๕/๑๒๓ ฯ ๓. ม. ทุติยปเทป ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อุปาสกวคฺควณฺณนา หนา ๙๙
เอเสว นโย ฯ
ยถา สุขิตสฺสาติ เยน มคฺคสุเขน สุขิตสฺส ฯ อนนฺตรา
อาสวาน ขโย โหตีติ สมนนฺตรเมว อรหตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ
อิท สุขาน อคฺคนฺติ อิท มคฺคสุข สุขาน อุตฺตม ฯ ยถาสฺิสฺสาติ อิธาป มคฺคสฺา อธิปฺเปตา ฯ ยถาภูตสฺสาติ
ยสฺมึ ภเว ยสฺมึ อตฺตภาเว ิตสฺส ฯ อนนฺตราติ อนนฺตราเยน
อรหตฺต อุปฺปนฺน ฯ (๑) อิท ภวาน อคฺคนฺติ อย ปจฺฉิโม อตฺตภาโว
ภวาน อคฺค นาม ฯ อถวา ยถาภูตสฺสาติ เยหิ ขนฺเธหิ
มคฺคกฺขเณ ภูตสฺส วิชฺชมานสฺส ฯ อนนฺตรา อาสวาน ขโย
โหตีติ มคฺคานนฺตรเมว ผล อุปฺปชฺชติ ฯ อิท ภวาน อคฺคนฺติ
อิท มคฺคกฺขเณ ขนฺธปฺจก ภวาน อคฺค นามาติ ฯ
ทสม ฯ
อาฆาตวคฺโค ทุติโย ฯ
อุปาสกวคฺควณฺณนา
สารชฺชสุตฺตาทิวณฺณนา
ตติยสฺส ปมทุติยตติเยสุ อคาริยปฺปฏิปตฺติ กถิตา ฯ
โสตาปนฺนสกทาคามิโนป โหนฺตุ วฏฏนฺติเยว (๒) ฯ
ปฐมทุติยตติยานิ ฯ
#๑. ม. อุปฺปชฺชติ ฯ ๒. ม. วฏฏนฺติเยว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๐๐
จตุตฺเถ ฯ ภยานีติ จิตฺตุตฺราสภยานิ ฯ เวรานีติ อกุสลเวรานิป ปุคฺคลเวรานิป ฯ เจตสิกนฺติ จิตฺตนิสฺสิต ฯ ทุกฺขนฺติ
กายปฺปสาทวตฺถุก ทุกฺข ฯ โทมนสฺสนฺติ โทมนสฺสเวทน ฯ อิมสฺมึ
สุตฺเต วิรติปฺปหาน กถิต ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อุปาสกปฏิกฏิ โติ อุปาสกปจฺฉิมโก ฯ โกตุหลมงฺคลิโกติ อิมินา อิท ภวิสฺสตีติ เอว ปวตฺตตฺตา โกตุหลสงฺขาเตน ทิฏสุตมุตมงฺคเลน สมนฺนาคโต ฯ มงฺคล ปจฺเจติ
โน กมฺมนฺติ มงฺคล โอโลเกติ กมฺม น โอโลเกติ ฯ อิโต
จ พหิทฺธาติ อิมมฺหา สาสนา พหิทฺธา ฯ ปุพฺพการ กโรตีติ
ทานาทิก กุสลกิจฺจ ปมตร กโรติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ กินฺติ มยนฺติ เกน นาม อุปาเยน มย ฯ
ปวิเวกปตินฺติ ปมทุติยชฺฌานานิ นิสฺสาย อุปฺปชฺชนก ปตึ ฯ
กามูปสฺหิตนฺติ กามนิสฺสิต ทุวิเธ(๒) กาเม นิสฺสติ  (๒) ทุวิเธ
กาเม อารพฺภ อุปฺปชฺชนก ฯ อกุสลูปสฺหิตนฺติ มิคสูกราทโย
วิชฺฌิสฺสามีติ สร ขิปตฺวา ตสฺมึ วิรทฺเธ วิรทฺธ มยาติ
เอว อกุสเล นิสฺสาย อุปฺปชฺชนก ฯ ตาทิเสสุ ปน าเนสุ
อวิรชฺฌนฺตสฺส สุฏุ เม วิทฺธ สุฏุ เม ปหฏนฺติ อุปฺปชฺชนก
#๑. ม. อุปาสกปฏิกุฏโ ฐ ฯ ๒. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อุปาสกวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๑
อกุสลูปสฺหิต สุข โสมนสฺส นาม ฯ ทานาทีน อุปกรณาน
อสมฺปตฺติยา อุปฺปชฺชมาน ปน กุสลูปสฺหิต ทุกฺข โทมนสฺส(๑)
เวทิตพฺพ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม วณิชฺชาติ วาณิชกมฺมานิ ฯ อุปาสเกนาติ
ติสรณคเตน ฯ สตฺถวณิชชฺ าติ อาวุธภณฺฑ กาเรตฺวา ตสฺส
วิกฺกโย ฯ สตฺตวณิชฺชาติ มนุสฺสวิกฺกโย ฯ มสวณิชฺชาติ สูกรมิคาทโย โปเสตฺวา เตส วิกฺกโย ฯ มชฺชวณิชฺชาติ ยงฺกิฺจิ
มชฺช กาเรตฺวา ตสฺส วิกกฺ โย ฯ วิสวณิชฺชาติ วิส กาเรตฺวา
ตสฺส วิกฺกโย ฯ อิติ สพฺพป อิม วณิชฺช เนว อตฺตนา
กาตุ น ปเร สมาทเปตฺวา กาเรตุ วฏฏติ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม ปพฺพาเชนฺตีติ รฏมฺหา ปพฺพาเชนฺติ ฯ ยถาปจฺจย วา กโรนฺตีติ ยถาธิปฺปาย ยถาชฺฌาสย กโรนฺติ ฯ
ตเถว (๒) ปาปกมฺม ปเวเทนฺตีติ ยถา เตน กต ต ตเถว
อฺเส อาโรเจนฺติ กเถนฺติ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม สวุตกมฺมนฺตนฺติ ปหิตกมฺมนฺต ฯ อาภิเจตสิกานนฺติ
อุตฺตมจิตฺตนิสฺสิตาน ฯ ทิฏธมฺมสุขวิหารานนฺติ ปจฺจกฺเขเยว
#๑. ม. โทมนสฺสนฺติ ฯ ๒. ม. ตเมว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๐๒
ธมฺเม ปวตฺติกฺขเณ สุขวิหาราน ฯ อริยกนฺเตหีติ อริยาน กนฺเตหิ
มคฺคผลสีเลหิ ฯ
อริยธมฺม สมาทายาติ เอตฺถ อริยธมฺโมติ ปฺจสีลานิ
กถิตานิ ฯ เมรย วารุณินฺติ จตุวิธ (๑) เมรย ปฺจวิธฺจ สุร ฯ
ธมฺมฺจานุวิตกฺกเยติ นววิธ โลกุตฺตรธมฺม อนุสฺสติวเสน (๒)
วิตกฺเกยฺย ฯ อพฺยาปชฺฌ หิต จิตฺตนฺติ นิทฺทุกฺข เมตฺตาทิพฺรหฺมวิหารจิตฺต ฯ เทวโลกาย ภาวเยติ พฺรหฺมโลกตฺถาย
ภาเวยฺย ฯ ปฺุตฺถสฺส ชิคึสโตติ (๓) ปฺุเน อตฺถิกสฺส ปฺุ
คเวสนฺตสฺส ฯ สนฺเตสูติ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธตถาคตสาวเกสุ ฯ
วิปุลา โหติ ทกฺขิณาติ เอว ทินฺนทาน มหปฺผล โหติ ฯ
อนุปุพฺเพนาติ สีลปูรณาทินา อนุกฺกเมน ฯ เสส ติกนิปาเต
วุตฺตตฺถเมว ฯ
นวม ฯ
ทสเม สิต ปาตฺวากาสีติ มหามคฺเคเนว คจฺฉนฺโต ต
สาลวน โอโลเกตฺวา อตฺถิ นุ โข อิมสฺมึ าเน กิฺจิ
สุการณ อุปปฺ นฺนปุพฺพนฺติ อทฺทส กสฺสปพุทฺธกาเล ภเวสินา(๔)
อุปาสเกน กต สุการณ ฯ อถสฺส เอตทโหสิ อิท สุการณ
ภิกฺขุสงฺฆสฺส อปากฏ ปฏิจฺฉนฺน หนฺท น ภิกฺขุสงฺฆสฺส
ปากฏ กโรมีติ มคฺคา โอกฺกมฺม อฺตรสฺมึ ปเทเส ิตโกว
#๑. ม. จตุพฺพิธ ฯ ๒. ม. อนุสสฺสติวเสเนว ฯ ๓. ม. ชิคีสโตติ ฯ
#๔. ม. เคเวสินา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อุปาสกวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๓
สิตปาตุกมฺม อกาสิ อคฺคคฺคทนฺเต ทสฺเสตฺวา มนฺทหสิต หสิ ฯ
ยถา หิ โลกิยมนุสฺสา อุทร ปหรนฺตา กห กหนฺติ หสนฺติ
น เอว พุทฺธา ฯ พุทฺธาน ปน หฏปหฏาการมตฺตเมว(๑)
โหติ ฯ หสิตฺจ นาเมต เตรสหิ โสมนสฺสสหคตจิตฺเตหิ โหติ ฯ
ตตฺถ โลกิยมหาชโน อกุสลโต จ จตูหิ กามาวจรกุสลโต จ(๒)
จตูหีติ อฏหิ จิตฺเตหิ หสติ เสขา อกุสลโต ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺตานิ
อปเนตฺวา ฉหิ จิตฺเตหิ หสนฺติ ขีณาสวา จตูหิ สเหตุกกิริยาจิตฺเตหิ เอเกน อเหตุกกิริยาจิตฺเตนาติ ปฺจหิ จิตฺเตหิ
หสนฺติ ฯ เตสุป พลวารมฺมเณ อาปาถมาคเต ทฺวีหิ าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตหิ หสนฺติ ทุพฺพลารมฺมเณ ทุเหตุกจิตฺตทฺวเยน
จ อเหตุกจิตฺเตน จาติ ตีหิ จิตฺเตหิ หสนฺติ ฯ อิมสฺมึ ปน
าเน กิริยาเหตุกมโนวิฺาณธาตุโสมนสฺสสหคตจิตฺต ภควโต
ปหฏาการมตฺต หสิต อุปฺปาเทสิ ฯ (๓) ต ปเนต หสิต เอว
อปฺปมตฺตกป เถรสฺส ปากฏ อโหสิ ฯ (๔) กถ ตถารูเป หิ
กาเล ตถาคตสฺส จตูหิ ทาาหิ จาตุทฺทสิกมหาเมฆมุขโต (๕)
วิชฺชุลตา วิย (๖) วิโรจมานา มหาตาลกฺขนฺธปฺปมาณา รสฺมิวฏฏิโย
อุฏหิตฺวา ติกฺขตฺตุ สิรวร ปทกฺขิณ กตฺวา ทาคฺเคสุเยว
#๑. ม. หฏฐปหฏฐาการมตฺตเมว ฯ ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. อุปฺปาเทติ ฯ
#๔. ม. โหติ ฯ ๕. ม. จาตุทฺทีปกมหาเมฆมุขโต ฯ ๖. สี. สเตรตา วิชฺชุลตา
#วิย ฯ ม. สโมสริตา วิชฺชลุ ตา วิย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๐๔
อนฺตรธายนฺติ ฯ เตน สฺาเณน อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ปจฺฉโต คจฺฉมาโนป สิตปาตุภาว ชานาติ ฯ
อิทฺธนฺติ สมิทฺธ ฯ ผีตนฺติ อติสมิทฺธ สพฺพปาลิผุลฺล
วิย ฯ อากิณณ
ฺ มนุสฺสนฺติ ชนสมากุล ฯ สีเลสุ อปริปูรการีติ(๑)
ปฺจสุ สีเลสุ อสมตฺตการี ฯ ปฏิเทสิตานีติ อุปาสกภาว ปฏิเทสิตานิ ฯ สมาทปตานีติ (๒) สรเณสุ ปติฏาปตานีติ อตฺโถ ฯ
อิจฺเจต สมสมนฺติ อิติ เอต การณ สพฺพาการโต สมภาเวเนว
สม น เอกเทเสน ฯ นตฺถิ กิฺจิ อติเรกนฺติ มยฺห อิเมหิ
กิฺจิ อติเรก นตฺถิ ฯ หนฺทาติ ววสฺสคฺคตฺเถ นิปาโต ฯ
อติเรกายาติ วิเสสการณตฺถาย ปฏิปชฺชามีติ อตฺโถ ฯ สีเลสุ
ปริปูรการึ ธาเรถาติ ปฺจสุ สีเลสุ สมตฺตการีติ ชานาถ ฯ
เอตฺตาวตา เตน ปฺจสีลานิ สมาทินฺนานิ นาม โหนฺติ ฯ
กิมงฺค ปน น มยนฺติ มย ปน เกเนว การเณน ปริปูริการิโน
น ภวิสฺสาม ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
อุปาสกวคฺโค ตติโย ฯ
#๑. ม. สีเลสุ อปริปูรการีติ ฯ ๒. สี. สมาทปตานิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๑๐๕
อารฺิกสุตฺตวณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปเม มนฺทตฺตา โมมูหตฺตาติ เนว สมาทาน
ชานาติ น อานิสส ฯ อตฺตโน ปน มนฺทตฺตา โมมูหตฺตา
อฺาเณเนว อารฺโก โหติ ฯ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโตติ อรฺเ
เม วิหรนฺตสฺส อย อารฺโกติ จตุปจฺจเยน สกฺการ
กริสฺสนฺติ อย ภิกฺขุ ลชฺชี ปวิวิตฺโตติอาทีหิ จ คุเณหิ
สมฺภาวิสฺสนฺตีติ (๑) เอว ปาปกาย อิจฺฉาย ตฺวา ตายเอว
อิจฺฉาย อภิภูโต หุตฺวา อารฺโก โหติ ฯ อุมฺมาทวเสน
อรฺ ปวิสิตฺวา วิหรนฺโต ปน อุมฺมาทา จิตฺตกฺเขปา
อารฺโก นาม โหติ ฯ วณฺณิตนฺติ อิท อารฺกงฺค นาม
พุทฺเธหิ [๒] พุทฺธสาวเกหิ จ วณฺณิต ปสตฺถนฺติ อารฺโก
โหติ ฯ อิทมตฺถิตนฺติ อิมาย กลฺยาณาย ปฏิปตฺติยา อตฺโถ
เอตสฺสาติ อิทมตฺถิ อิทมตฺถิโน ภาโว อิทมตฺถิตา ฯ ต
อิทมตฺถิตเยว นิสฺสาย น อฺ กิฺจิ โลกามิสนฺติ อตฺโถ ฯ
เสสเมตฺถ อิโต ปเรสุ จ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ (๒)
ปฐม ฯ
อรฺวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
#๑. ม. สมฺภาเวสฺสนฺตีติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
#๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๑๐๖
พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา
ปฺจมสฺส ปเม พฺราหฺมณธมฺมาติ พฺราหฺมณสภาวา ฯ
สุนเขสูติ กุกฺกุเรสุ ฯ เนว กิณนฺติ น วิกฺกิณนฺตีติ น คณฺหนฺตา
กิณนฺติ น ททนฺตา วิกฺกิณนฺติ ฯ สมฺปเยเนว สวาส สมฺพนฺธาย (๑)
สมฺปวตฺเตนฺตีติ ปยา ปย อุปสงฺกมิตฺวา ปเวณิย(๒) พนฺธนตฺถ (๓) สวาส
ปวตฺตยนฺติ ฯ อุทราวเทหกนฺติ อุทร อวทหิตฺวา (๔) อุปจินิตฺวา
ปูเรตฺวา ฯ อวเสส อาทาย ปกฺกมนฺตตี ิ ย ภฺุชิตุ น สกฺโกนฺติ
ต ภณฺฑิก กตฺวา คเหตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏเมว
กถิต ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย ฯ ตฺวป โนติ ตฺวป นุ ฯ ปวตฺตาโรติ
ปวตฺตยิตาโร ฯ เยสนฺติ เยส สนฺตก ฯ มนฺตปทนฺติ เวทสงฺขาต
มนฺตเมว ฯ คีตนฺติ อฏกาทีหิ(๕) ทสหิ โปราณกพฺราหฺมเณหิ
สรสมฺปตฺติวเสน สชฺฌายิต ฯ ปวุตฺตนฺติ อฺเส วุตฺต วาจิตนฺติ
อตฺโถ ฯ สมิหิตนฺติ สมุปพฺยุฬฺห ราสิกต ปณฺฑ กตฺวา
ปตนฺติ อตฺโถ ฯ ตทนุคายนฺตีติ เอตรหิ พฺราหฺมณา ต เตหิ
ปุพฺเพ(๖) คีต อนุคายนฺติ อนุสชฺฌายนฺติ ฯ ตทนุภาสนฺตีติ ต
อนุภาสนฺติ ฯ อิท ปุริมสฺเสว เววจน ฯ ภาสิตมนุภาสนฺตีติ
#๑. สี. สสคฺคตฺถาย ฯ ม. สพนฺธาย ฯ ๒. ม. ปเวณิยา ฯ ๓. ม. พนฺธนตฺถ ฯ
#๔. ม. อวทิหิตฺวา ฯ ๕. ม. อฏฐกาทีหิ ฯ ๖. ม. ปุพฺเพหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๗
เตหิ ภาสิต อนุภาสนฺติ ฯ สชฺฌายิตมนุสชฺฌายนฺตีติ เตหิ
สชฺฌายิต อนุสชฺฌายนฺติ ฯ วาจิตมนุวาเจนฺตีติ เตหิ อฺเส
วาจิต อนุวาเจนฺติ ฯ
เสยฺยถีทนฺติ เต กตเมติ อตฺโถ ฯ อฏโกติอาทีนิ (๑) เตส
นามานิ ฯ เต กิร ทิพฺเพน จกฺขุนา โอโลเกตฺวา ปรูปฆาต
อกตฺวา กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ภควโต ปาวจเนน สห
สสนฺเทตฺวา มนฺเต คนฺเถสส ฯ อปเร (๒) ปน พฺราหฺมณา ปาณาติปาตาทีนิ ปกฺขิปตฺวา ตโย เวเท ภินฺทิตฺวา พุทฺธวจเนน สทฺธึ
วิรุทฺเธ อกสุ ฯ
ตฺยาสฺสุเมติ เอตฺถ อสฺสูติ นิปาตมตฺต เต พฺราหฺมณา
อิเม ปฺจ พฺราหฺมเณ ปฺาเปนฺตีติ อตฺโถ ฯ มนฺเต อธิยมาโนติ เวเท สชฺฌายนฺโต คณฺหนฺโต ฯ อาจริยธนนฺติ อาจริยปทกฺขิณ อาจริยภาค ฯ น อิสฺสตฺเถนาติ น โยธาชีวกมฺเมน
อุปฺปาเทติ ฯ น ราชโปริเสนาติ น ราชุปฏากภาเวน ฯ
เกวล ภิกฺขาจริยายาติ สุทฺธาย ภิกฺขาจริยายเอว ฯ กปาล
อนติมฺมาโนติ [๓] ต ภิกฺขาภาชน อนติมฺมาโน ฯ โส หิ
ปุณฺณปตฺต อาทาย สีส นฺหาโต กุลทฺวาเรสุ ิตา อห
อฏจตฺตาฬีส วสฺสานิ โกมารพฺรหฺมจริย จรึ มนฺตาป เม
#๑. ม. อฏฐโกติอาทีนิ ฯ ๒. ม. สีอปราปรา ฯ ม. ปราปเร ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร
#ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๐๘
คหิตา อาจริยสฺส อาจริยธน ทสฺสามิ ธน เม เทถาติ
ยาจติ ฯ ต สุตฺวา มนุสฺสา ยถาสตฺติ ยถาพล อฏป โสฬสป
สตป [๑] เทนฺติ ฯ เอว สกลคาม จริตฺวา ลทฺธธน อาจริยสฺส
นิยฺยาเทติ ฯ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
เอว โข โทณพฺราหฺมโณ พฺรหฺมสโม โหตีติ เอว
พฺรหฺมวิหาเรหิ สมนฺนาคตตฺตา พฺราหฺมโณ พฺรหฺมสโม นาม
โหติ ฯ เนว กเยน น วิกกฺ เยนาติ เนว อตฺตนา กย กตฺวา
คณฺหาติ น ปเรน วิกฺกย กตฺวา ทินฺน ฯ อุทกูปสฏนฺติ
อุทเกน อุปสฏ ปริจฺจตฺต ฯ โส หิ ยสฺมึ กุเล วยปฺปตฺตา
ทาริกา อตฺถิ คนฺตฺวา ตสฺส ทฺวาเร ติฏติ กสฺมา ิโตสีติ
วุตฺเต อห อฏจตฺตาฬีส วสฺสานิ โกมารพฺรหฺมจริย จรึ
ต สพฺพ ตุมหฺ าก เทมิ ตุเมฺห มยฺห ทาริก เทถาติ
วทติ ฯ เต ทาริก อาเนตฺวา ตสฺส หตฺเถ อุทก ปาเตตฺวา
เทนฺติ ฯ โส ต อุทกูปสฏ ภริย คณฺหิตฺวา คจฺฉติ ฯ
อติมิฬหฺ โชติ อติมิเฬฺห มหาคูถราสิมฺหิ ชาโต ฯ
ตสฺสสฺสาติ(๒) ตสฺส เอตสฺส(๓) ฯ น ทวตฺถาติ น กีฬนตฺถา ฯ น
รตตฺถาติ น กามรติอตฺถา ฯ เมถุน อุปฺปาเทตฺวาติ ธีตร วา
ปุตฺต วา อุปปฺ าเทตฺวา อิทานิ ปเวณิ ฆฏิยิสฺสตีติ นิกฺขมิตฺวา
ปพฺพชติ ฯ สุคตึ สคฺค โลกนฺติ พฺรหฺมโลกเมว สนฺธาเยต
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร สหสฺสปติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ตสฺส สาติ ฯ
#๓. ม. ตสฺส เอสา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๙
วุตฺต ฯ เทวสโม โหตีติ ทิพฺพวิหาเรหิ สมนฺนาคตตฺตา เทวสโม
นาม โหติ ฯ ตเมว ปุตฺตสฺสาท นิกามยมาโนติ ยฺวาสฺส ธีตร
วา ปุตฺต วา ชาต ทิสฺวา ปุตฺตเปม ปุตฺตสฺสาโท อุปฺปชฺชติ
ต ปฏยมาโน อิจฺฉมาโน ฯ กุฏมฺพ อชฺฌาวสตีติ [๑] กุฏมฺพมชฺเฌ วสติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ปเควาติ ปมฺเว ฯ กามราคปริยุฏิเตนาติ
กามราคคหิเตน ฯ กามราคปเรเตนาติ กามราคานุคเตน ฯ
นิสฺสรณนฺติ ติวิธ กามราคนิสฺสรณ วิกฺขมฺภนนิสฺสรณ
ตทงฺคนิสฺสรณ สมุจฺเฉทนิสฺสรณนฺติ ฯ ตตฺถ อสุเภ ปมชฺฌาน
วิกฺขมฺภนนิสฺสรณ นาม วิปสฺสนา ตทงฺคนิสฺสรณ นาม
อรหตฺตมคฺโค สมุจฺเฉทนิสฺสรณ นาม ฯ ต ติวิธป นปฺปชานาตีติ
อตฺโถ ฯ
อตฺตตฺถมฺปติอาทีสุ อรหตฺตสงฺขาโต อตฺตโน อตฺโถ
อตฺตตฺโถ นาม ปจฺจยทายกาน อตฺโถ ปรตฺโถ นาม เสฺวว
ทุวิโธป อุภยตฺโถ นาม อิมินา นเยน สพฺพวาเรสุ อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ
อย ปน วิเสโส พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณนฺติอาทีสุ หิ เทฺว
นิสฺสรณานิ วิกฺขมฺภนนิสฺสรณฺจ สมุจฺเฉทนิสฺสรณฺจ ฯ ตตฺถ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร กุฏมฺพ สณฺฐเปตฺวาติ ทิสฺสนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๑๐
พฺยาปาทสฺส ตาว เมตฺตาย ปมชฺฌาน วิกฺขมฺภนนิสฺสรณ
นาม อนาคามิมคฺโค สมุจฺเฉทนิสฺสรณ ถีนมิทฺธสฺส อาโลกสฺา วิกฺขมฺภนนิสฺสรณ อรหตฺตมคฺโค สมุจฺเฉทนิสฺสรณ ฯ
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส โย โกจิ สมโถ วิกฺขมฺภนนิสฺสรณ อุทฺธจฺจสฺส
ปเนตฺถ อรหตฺตมคฺโค กุกฺกุจฺจสฺส อนาคามิมคฺโค สมุจฺเฉทนิสฺสรณ ฯ วิจิกิจฺฉาย ธมฺมววฏาน วิกฺขมฺภนนิสฺสรณ ปมมคฺโค สมุจฺเฉทนิสฺสรณ ฯ
ยา ปเนตฺถ เสยฺยถาป พฺราหฺมณ อุทปตฺโต สสฏโ
ลาขาย วาติอาทิกา อุปมา วุตฺตา ตาสุ อุทปตฺโตติ อุทกภริตา
ปาติ ฯ สสฏโติ วณฺณเภทกรณวเสน สสฏโ ฯ อุกฺกุฏิโตติ
กุฏิโต ฯ (๑) อุสฺสทกชาโตติ อุสมุ ชาโต ฯ (๒) เสวาลปณกปริโยนทฺโธติ
ติลพีชกาทิเภเทน เสวาเลน วา นีลมณฺฑูกปฏิวณฺเณน(๓) วา
อุทกปฏึ ฉาเทตฺวา นิพฺพตฺเตน ปณเกน ปริโยนทฺโธ ฯ
วาเตริโตติ วาเตน ผริโต (๔) กมฺปโต ฯ อาวิโลติ อปฺปสนฺโน ฯ
ลุฬิโตติ อสนฺนิสินฺโน ฯ กลลีภูโตติ กทฺทมภูโต ฯ (๕) อนฺธกาเร
นิกฺขิตฺโตติ โกฏกนฺตราทิเภเท อนาโลกฏาเน ปโต ฯ อิมสฺมึ
สุตฺเต ภควา ตีหิ ภเวหิ เทสน นิวฏเฏตฺวา (๖) อรหตฺตนิกูเฏน(๗)
#๑. สี. อุกฺกฏฐิโตติ กถิโต ฯ ม. อุกฺกธิ ิโต กุธิโต ฯ ๒. ม. อุสุมกชาโต ฯ
#๓. ม. นีลมณฺฑูกปฏฐิวณฺเณน ฯ ๔. ม. เอริโต ฯ ๕. ม. กทฺทมีภูโต ฯ
#๖. สี. นิพฺพฏเฏตฺวา ฯ ๗. ม. อรหตฺตกูเฏน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๑
นิฏเปติ (๑) พฺราหฺมโณ ปน สรณมตฺเต ปติฏิโตติ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ การณปาลีติ [๒] ตสฺส นาม ราชกุลาน ปน
กมฺมนฺต (๓) กาเรตีติ การณปาลี นาม ชาโต ฯ กมฺมนฺต กาเรตีติ
ปาโตว อุฏาย ทฺวารฏฏาลกปากาเร อกเต กาเรติ ชิณฺเณ
ปฏิชคฺคาเปติ ฯ
ปงฺคิยานึ พฺราหฺมณนฺติ เอวนามก อนาคามิผเล ปติฏิต
อริยสาวก พฺราหฺมณ ฯ โส กิร ปาโตว อุฏาย คนฺธมาลาทีนิ
คาหาเปตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา มาลาทีหิ(๔) ปูเชตฺวา
นคร อาคจฺฉติ อิท พฺราหฺมณสฺส เทวสิก วตฺต ฯ (๕) ต โส
เอว วตฺต กตฺวา อาคจฺฉนฺต อทฺทส ฯ
เอตทโวจาติ อย พฺราหฺมโณ ปฺวา าณุตฺตโร กห
นุ โข ปาโตว คนฺตฺวา อาคจฺฉตีติ จินฺเตตฺวา อนุกฺกเมน
สนฺติก อาคต สฺชานิตฺวา หนฺท กุโตติอาทิวจน (๖) อโวจ ฯ
ตตฺถ ทิวา ทิวสสฺสาติ ทิวสสฺสป ทิวา มชฺฌนฺติกกาเลติ (๗) อตฺโถ ฯ
ปณฺฑิโต มฺตีติ (๘) ภว ปงฺคิยานี สมณ โคตม ปณฺฑิโตติ
มฺติ อุทาหุ โนติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ โก จาหมฺโภติ โภ
#๑. ม. นิฏฐเปสิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปาโลตีติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. กมฺมนฺเต ฯ
#๔. ม. คนฺธมาลาทีหิ ฯ ๕. ม. วตฺตนฺติ ฯ ๖. ม. หนฺท กุโต นูติอาทิวจน ฯ
#๗. ม. มชฺฌนฺหิกกาเล ฯ ๘. ม. มฺเญติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๑๒
มณสฺส ฯ โคตมสฺส ปฺาเวยฺยตฺติยชานเน อห โก นาม ฯ โก
จ สมณสฺส โคตมสฺส ปฺาเวยฺยตฺติย ชานิสฺสามีติ กุโต
จาห สมณสฺส โคตมสฺส ปฺาเวยฺยตฺติย ชานิสสฺ ามิ เกน
นาม การเณน ชานิสฺสามีติ เอว สพฺพถาป อตฺตโน
อชานนภาว ทีเปติ ฯ
โสป นูนสฺส ตาทิโสวาติ โย สมณสฺส โคตมสฺส
ปฺาเวยฺยตฺติย ชาเนยฺย โสป นูน ทส ปารมิโย ปูเรตฺวา
สพฺพฺุต ปตฺโต ตาทิโส พุทฺโธเยว ภเวยฺย ฯ สิเนรุ วา
[๑]ปวึ วา อากาส วา สเมตุกาเมน ตปฺปมาโณ (๒) ทณฺโฑ
วา รชฺชุ วา ลทฺธุ วฏฏติ สมณสฺส โคตมสฺส ปฺ
ชานนฺเตนป ตสฺส าณสทิสเมว สพฺพฺุตาณ ลทฺธุ
วฏฏตีติ ทีเปติ ฯ อาทรวเสน ปเนตฺถ อาเมณฺฑิต กต ฯ
อุฬารายาติ อุตฺตมาย เสฏาย ฯ โก จาหมฺโภติ โภ
อห สมณสฺส โคตมสฺส ปสสเน โก นาม ฯ โก จ สมณ
โคตม ปสสิสฺสามีติ เกน การเณน ปสสิสฺสามิ ฯ
ปสตฺถปสตฺโถติ สพฺพคุณาน อุปริ จเรหิ(๓) สพฺพโลกปสตฺเถหิ อตฺตโน คุเณเหว ปสตฺโถ น ตสฺส อฺเหิ
ปสสนกิจฺจ อตฺถิ ฯ ยถา หิ จมฺปกปุปฺผ วา นีลุปปฺ ล วา
ปทุม วา โลหิตจนฺทน วา อตฺตโน วณฺณคนฺธสิริยาว
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. ตปฺปมาโณว ฯ
#๓. ม. วเรหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๓
ปาสาทิกฺเจว สุคนฺธฺจ น ตสฺส อาคนฺตุเกหิ วณฺณคนฺเธหิ
โถมนกิจฺจ อตฺถิ ฯ ยถา จ มณิรตน วา จนฺทมณฺฑล วา
อตฺตโน อาโลเกเนว โอภาสติ น ตสฺส อฺเน โอภาสนกิจฺจ อตฺถิ ฯ เอว สมโณ โคตโม สพฺพโลกปสตฺเถหิ อตฺตโน
คุเณเหว ปสตฺโถ โถมิโต สพฺพโลกสฺส เสฏต ปาปโต น
ตสฺส อฺเน ปสสนกิจฺจ อตฺถิ ฯ ปสตฺเถหิ วา ปสตฺโถติป
ปสตฺถปสตฺโถ ฯ เก ปน ปสตฺถา นาม ราชา ปเสนทิโกสโล กาสิโกสลวาสิเกหิ ปสตฺโถ พิมฺพิสาโร องฺคมคธวาสีหิ
เวสาลิกา ลิจฺฉวี วชฺชีรฏวาสีหิ ปสตฺถา ปาเวยฺยกา มลฺลา
โกสินารกา มลฺลา อฺเหิ เต เต ขตฺติยา เตหิ เตหิ
ชานปเทหิ ปสตฺถา ปงฺกีอาทโย(๑) พฺราหฺมณา พฺราหฺมณคเณหิ
อนาถปณฺฑิกาทโย อุปาสกา อุปาสกคเณหิ วิสาขาทิกา
อุปาสิกา อเนกสตาหิ อุปาสิกาหิ สกุลุทายิอาทโย ปริพฺพาชกา
อเนเกหิ ปริพฺพาชกสเตหิ อุปฺปลวณฺณาเถรีอาทิกา มหาสาวิกา
อเนเกหิ ภิกฺขุนีสเตหิ สาริปุตฺตตฺเถราทโย มหาเถรา อเนกสเตหิ ภิกฺขูหิ สกฺกาทโย เทวา อเนกสหสฺเสหิ เทเวหิ มหาพฺรหฺมาทโย พฺรหฺมาโน อเนกสหสฺเสหิ พฺรเหฺมหิ ปสตฺถา เต
สพฺเพป ทสพล โถเมนฺติ วณฺเณนฺติ ปสสนฺติ ฯ อิติ(๒) ภควา
ปสตฺถปสตฺโถติ วุจฺจติ ฯ
#๑. ม. จงฺกิอาทโย ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๑๔
อตฺถวสนฺติ อตฺถาน วส ฯ (๑) อถสฺส โส อตฺตโน ปสาทการณ อาจิกฺขนฺโต เสยฺยถาป โภ ปุริโสติอาทิมาห ฯ ตตฺถ
อคฺครสปริติตฺโตติ โภชนรเสสุ ปายาโส เสฺนหรเสสุ โคสปฺป
กสาวรเสสุ ขุทฺทกมธุ อเนลก มธุรรเสสุ สกฺกราติเอวมาทโย
อคฺครสา นาม ฯ เตสุ เยน เกนจิ ปริติตฺโต อากณฺปฺปปมาณ
ภฺุชิตฺวา ิโต ฯ อฺเส หีนานนฺติ อคฺครเสหิ อฺเส
หีนรสาน ฯ สุตฺตโสติ สุตฺตโต สุตฺตภาเวนาติ (๒)อตฺโถ ฯ เสเสสุป
เอเสว นโย ฯ ตโต ตโตติ สุตฺตาทีสุ ตโต ตโต ฯ อฺเส
ปุถุสมณพฺราหฺมณปฺปวาทานนฺติ เย อฺเส ปุถุสมณพฺราหฺมณาน ลทฺธิสงฺขาตปฺปวาทา เตส ฯ น ปเหตีติ (๓) น
ปฏเติ เต กถิยมาเน โสตตป น อิจฺฉติ ฯ ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺยปเรโตติ ชิฆจฺฉาย เจว ทุพฺพลภาเวน จ อนุคโต ฯ
มธุปณฑ
ฺ ิกนฺติ สาลิปฏ ภชฺเชตฺวา(๔) จตุมธุเรน โยเชตฺวา
กต พทฺธสตฺตุปณฺฑิก มธุรปูวเมว วา(๕) ฯ อธิคจฺเฉยฺยาติ
ลเภยฺย ฯ อเสจนกนฺติ มธุรภาวกรณตฺถาย อฺเน รเสน
อนาสิตฺตก โอชวนฺต ปณีตรส ฯ หริจนฺทนสฺสาติ สุวณฺณวณฺณจนฺทนสฺส ฯ โลหิตจนฺทนสฺสาติ รตฺตวณฺณจนฺทนสฺส ฯ
สุรภิคนฺธนฺติ สุคนฺธคนฺธ ฯ (๖) ทรถาทโย จ (๗) วฏฏทรถา วฏฏ#๑. ม. อตฺถานิสส ฯ ๒. ม. สุตฺตภาเวนาติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อิติสทฺโท
#อตฺถิ ฯ ๔. ม . ภชฺชิตฺวา ฯ ๕. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. ม. สุคนฺธ ฯ
#๗. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 115

*เลมที่ ๑๕ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๕
กิลมถา วฏฏปริฬาหาเอว ฯ
อุทาน อุทาเนสีติ อุทาหาร อุทาหริ ฯ ยถา หิ ย
เตล มาน คเหตุ น สกฺโกติ วิสฺสนฺทติ ฺวา คจฺฉติ ต
อวเสโกติ วุจฺจติ ฯ ย จ ชล ตฬาก คเหตุ น สกฺโกติ
อชฺโฌตฺถริตฺวา คจฺฉติ ต โอโฆติ วุจฺจติ ฯ เอวเมว(๑) ย
ปติวจน หทย คเหตุ น สกฺโกติ อธิก หุตฺวา อนฺโต
อสณฺหิตฺวา พหิ นิกฺขมติ ต อุทานนฺติ วุจฺจติ ฯ เอวรูป
ปติมย วจน นิจฺฉาเรสีติ อตฺโถ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม นีลาติ อิท สพฺพสงฺคาหิก ฯ นีลวณฺณาติอาทิ
ตสฺเสว วิภาคทสฺสน ฯ ตตฺถ น เตส ปกติวณฺโณ นีโล
นีลวิเลปนวิลิตฺตตฺตา ปเนต วุตฺต ฯ นีลวตฺถาติ ปฏฏทุกลู โกเสยฺยาทีนิป เนส นีลาเนว โหนฺติ ฯ นีลาลงฺการาติ นีลมณีหิ
นีลปุปฺเผหิ อลงฺกตา เตส หตฺถาลงฺการอสฺสาลงฺการรถาลงฺการสาณิวิตานกฺจุกาป สพฺเพ นีลาเยว โหนฺติ ฯ อิมินา นเยน
สพฺพปเทสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ปทุม ยถาติ ยถา สตปตฺต รตฺตปทุม ฯ โกกนทนฺติ ตสฺเสว
เววจน ฯ ปาโตติ ปเคว สุริยุคฺคมนกาเล ฯ สิยาติ ภเวยฺย ฯ
อวีตคนฺธนฺติ อวิคตคนฺธ ฯ องฺคีรสนฺติ ภควโต องฺคมงฺเคหิ
#๑. ม. เอวเมว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๑๖
รสฺมิโย นิจฺฉรนฺติ ตสฺมา องฺคีรโสติ วุจฺจติ ฯ ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ ทฺวิสหสฺสทีปปริวาเรสุ จตูสุ มหาทีเปสุ อาโลกกรณวเสน อนฺตลิกฺเข ตปนฺต อาทิจฺจ วิย วิโรจมาน ฯ องฺคีรส
ปสฺสาติ อตฺตานเมว วา มหาชน วา สนฺธาย เอว วทติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ มหาสุปนาติ มหนฺเตหิ ปุริเสหิ ปสฺสติ พฺพโต
มหนฺตานฺจ อตฺถาน นิมิตฺตภาวโต มหาสุปนา ฯ ปาตุรเหสุนฺติ
ปากฏา อเหสุ ฯ
ตตฺถ สุปน ปสฺสนฺโต จตูหิ การเณหิ ปสฺสติ ธาตุกฺโขภโต วา อนุภูตปุพฺพโต วา เทวโตปสหารโต(๑) วา ปุพฺพนิมิตฺตโต
วาติ ฯ ตตฺถ ปตฺตาทีน โขภกรณปจฺจยปฺปโยเคน(๒) ขุภิตธาตุโก
ธาตุกฺโขภโต สุปน ปสฺสติ ฯ ปสฺสนฺโต จ นานาวิธ สุปน
ปสฺสติ ปพฺพตา ปตนฺโต วิย อากาเสน คจฺฉนฺโต วิย
วาฬมิคหตฺถิโจราทีหิ อนุพทฺโธ(๓) วิย ฯ อนุภูตปุพฺพโต
ปสฺสนฺโต ปุพฺเพ อนุภูต (๔) อารมฺมณ ปสฺสติ ฯ เทวโตปสหรโต
ปสฺสนฺตสฺส เทวตา อตฺถกามตาย วา อนตฺถกามตาย วา
[๕]นานาวิธานิ อารมฺมณานิ อุปสหรนฺติ ฯ โส ตาส เทวตาน
อานุภาเวน ตานิ อารมฺมณานิ ปสฺสติ ฯ ปุพฺพนิมิตฺตโต
#๑. ม. เทวโตปสหารโต ฯ ๒. ม. โขเภกรณปจฺจยปฺปโยเคน ฯ
#๓. ม. อนุพทฺโธ วิย ฯ ๔. ม . อนุภตุ ปุพฺพ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺถาย
#วา อนตฺถาย วาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๗
ปสฺสนฺโต ปฺุาปฺุวเสน อุปฺปชฺชติ ุกามสฺส อตฺถสฺส วา
อนตฺถสฺส วา ปุพฺพนิมิตฺตภูต สุปน ปสฺสติ โพธิสตฺตสฺส มาตา
วิย ปุตฺตปฏิลาภนิมิตฺต โกสลราชา วิย โสฬส สุปเน อยเมว
ภควา โพธิสตฺตภูโต อิเม ปฺจ มหาสุปเน วิย จาติ ฯ
ตตฺถ ย ธาตุกฺโขภโต อนุภูตปุพฺพโต จ สุปน  (๑) ปสฺสติ
น ต สจฺจ โหติ ฯ ย เทวโตปสหารโต ปสฺสติ ต สจฺจ
วา โหติ อลิก วา ฯ กุทธฺ า หิ เทวตา อุปาเยน วินาเสตุกามา วิปรีตป กตฺวา ทสฺเสนฺติ ฯ ย ปน ปุพฺพนิมิตฺตโต
ปสฺสติ ต เอกนฺต สจฺจเมว โหติ ฯ เอเตส จตุนฺน มูลการณาน
สสคฺคเภทโตป สุปนเภโท โหติเยว ฯ ต ปเนต จตุพฺพิธป
สุปน เสขปุถุชฺชนาว ปสฺสนฺติ อปฺปหีนวิปลฺลาสตฺตา อเสกฺขา
น ปสฺสนฺติ ปหีนวิปลฺลาสตฺตา ฯ
กึ ปน ต ปสฺสนฺโต สุตฺโต ปสฺสติ ปฏิพุทฺโธ อุทาหุ
เนว สุตฺโต น ปฏิพุทฺโธติ กึ เจตฺถ ยทิ ตาว สุตฺโต
ปสฺสติ อภิธมฺมวิโรโธ อาปชฺชติ ฯ ภวงฺคจิตฺเตน หิ สุปติ ต
รูปนิมิตฺตาทิอารมฺมณ วา ราคาทิสมฺปยุตฺต วา น โหติ
สุปน ปสฺสนฺตสฺส [๒] อีทิสานิ จิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อถ
ปฏิพุทฺโธ ปสฺสติ วินยวิโรโธ อาปชฺชติ ฯ ยฺหิ ปฏิพุทฺโธ
ปสฺสติ ต สพฺโพหาริกจิตฺเตน ปสฺสติ สพฺโพหาริกจิตฺเตน [๒]
#๑. ม. สุปเน ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๑๘
กเต วีติกฺกเม อนาปตฺติ นาม นตฺถิ (๑) สุปน ปสฺสนฺเตนป
กเต(๑) วีติกฺกเม เอกนฺต อนาปตฺติเอว ฯ อถ เนว สุตฺโต น
ปฏิพุทฺโธ ปสฺสติ น นาม ปสฺสติ เอวฺจ สติ สุปนสฺส
อภาโวว อาปชฺชติ น อภาโว ฯ กสฺมา ยสฺมา กปมิทฺธปเรโต ปสฺสติ ฯ วุตฺตเฺหต กปมิทฺธปเรโต โข มหาราช
สุปน ปสฺสตีติ ฯ กปมิทธฺ ปเรโตติ มกฺกฏนิทฺทาย ยุตฺโต ฯ
ยถา หิ มกฺกฏสฺส นิทฺทา ลหุปริวตฺตา โหติ เอว ยา
นิทฺทา ปุนปฺปุน กุสลาทิจิตฺตโวกิณฺณตฺตา ลหุปริวตฺตา ยสฺสา
ปวตฺติย ปุนปฺปุน ภวงฺคโต อุตฺตรณ โหติ ตาย ยุตฺโต
สุปน ปสฺสติ ฯ
เตนาย สุปโน กุสโลป โหติ อกุสโลป อพฺยากโตป ฯ
ตตฺถ สุปนนฺเต เจติยวนฺทนธมฺมสฺสวนธมฺมเทสนาทีนิ กโรนฺตสฺส
กุสโล ปาณาติปาตาทีนิ กโรนฺตสฺส อกุสโล ทฺวหี ิ อนฺเตหิ
มุตฺโต อาวชฺชนตทารมฺมณกฺขเณ อพฺยากโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
สฺวาย ทุพฺพลวตฺถุกตฺตา เจตนาย ปฏิสนฺธึ อากฑฺฒิตุ
อสมตฺโถ ปวตฺเต ปน อฺเหิ กุสลากุสเลหิ อุปตฺถมฺภิโต
วิปาก เทติ ฯ กิฺจาป วิปาก เทติ อถโข อวิสเย อุปฺปนฺนตฺตา
อพฺโพหาริกาว สุปนนฺเต เจตนา ฯ (๒)
โส ปเนส สุปโน กาลวเสนป ทิวา ตาว ทิฏโ น
#๑. ม. สุปนนฺ  ปสฺสนฺเตน ปน กเตป ฯ ๒. ม. สุปน นฺตเจตนา ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 119

*เลมที่ ๑๕ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๙
สเมติ ตถา ปมยาเม มชฺฌิมยาเม ปจฺฉิมยาเม จ ฯ พลวปจฺจูเส ปน อสิตปตขายิเต สมฺมา ปริณาม คเต กายสฺมึ โอชาย
ปติฏิตาย อรุเณ อุคฺคจฺฉมาเนว ทิฏโ สุปโน สเมติ ฯ อิฏนิมิตฺต สุปน ปสฺสนฺโต อิฏ ปฏิลภติ อนิฏนิมิตฺต ปสฺสนฺโต
อนิฏ ฯ อิเม ปน ปฺจ มหาสุปเน เนว โลกิยมหาชโน
ปสฺสติ น มหาราชาโน น จกฺกวตฺติราชาโน น อคฺคสาวกา
น ปจฺเจกพุทฺธา น สมฺมาสมฺพุทฺธา เอโก สพฺพฺุโพธิสตฺโตเยว ปสฺสติ ฯ
อมฺหาก ปน โพธิสตฺโต กทา อิเม สุปเน ปสฺสีติ(๑) ฯ
เสฺว พุทฺโธ ภวิสฺสามีติ จาตุทฺทสิย ปกฺขสฺส รตฺติวิภายนกาเล ปสฺสิ ฯ เตรสิยนฺติป วทนฺติเยว ฯ โส อิเม สุปเน
ทิสฺวา อุฏาย ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา นิสินฺโน จินฺเตสิ สเจ
มยา กปลวตฺถุนคเร อิเม สุปนา ทิฏา อสฺสุ ปตุมหาราชสฺส กเถยฺย สเจ ปน เม มาตา ชีเวยฺย ตสฺสา กเถยฺย
อิมสฺมึ โขปน าเน อิเมส ปฏิคฺคาหโก นาม นตฺถิ อหเมว
ปฏิคฺคณฺหิสฺสามีติ ฯ ตโต อิท อิมสฺส ปุพฺพนิมิตฺต อิท
อิมสฺสาติ สยเมว สุปเน ปริคฺคณฺหิตฺวา (๒) อุรุเวลคาเม สุชาตาย
ทินฺนปายาส ปริภฺุชิตฺวา โพธิมณฺฑ อารุยฺห สมฺโพธึ (๓)
ปตฺวา อนุกฺกเมน เชตวเน วิหรนฺโต อตฺตโน มกุลพุทฺธกาเล
#๑. ม. ปสฺสตี ิ ฯ ๒. ม. ปฏิคฺครฺหิตฺวา ฯ ๓. ม. โพธึ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๒๐
ทิฏเปฺจ มหาสุปเน วิตฺถาเรตุ ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา อิม เทสน
อารภิ ฯ
ตตฺถ มหาปวีติ จกฺกวาฬคพฺภ ปูเรตฺวา ิตา มหาปวี ฯ มหาสยน อโหสีติ สิริสยน อโหสิ ฯ โอหิโตติ ปโต ฯ
โส ปน น อุทกสฺมึเยว ปโต อโหสิ อถโข ปาจีนสมุทฺทสฺส
อุปรูปริภาเคน (๑) คนฺตฺวา ปาจีนจกฺกวาฬมตฺถเก ปโต อโหสีติ
เวทิตพฺโพ ฯ ปจฺฉิเม สมุทฺเท ทกฺขิเณ สมุทฺเทติ เอเตสุป
เอเสว นโย ฯ
ติริยา นาม ติณชาตีติ ทพฺพติณ วุจฺจติ ฯ นาภิยา
อุคฺคนฺตฺวา นภ อาหจฺจ ิตา อโหสีติ นงฺคลมตฺเตน รตฺตทณฺเฑน
นาภิโต อุคฺคนฺตฺวา ปสฺสนฺตสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว วิทตฺถิมตฺต
ติรตฺตนมตฺต(๒) พฺยามมตฺต ยฏิมตฺต คาวุตมตฺต อฑฺฒโยชนมตฺต
โยชนมตฺตนฺติ เอว อุคฺคนฺตฺวา อุคฺคนฺตฺวา อเนกโยชนสหสฺส
นภ อาหจฺจ ิตา อโหสิ(๓) ฯ
ปาเทหิ อุสฺสกฺกิตฺวาติ อคฺคนขโต ปฏาย ปาเทหิ
อภิรุหิตฺวา ฯ นานาวณฺณาติ เอโก นีลวณฺโณ เอโก ปตวณฺโณ
เอโก โลหิตวณฺโณ เอโก ปณฺฑุปลาสวณฺโณติ เอว นานาวณฺณา ฯ เสตาติ ปณฺฑรา ปริสุทฺธา ฯ
มหโต มิฬฺหปพฺพตสฺสาติ ติโยชนุพฺเพธสฺส คูถปพฺพตสฺส(๔) ฯ
#๑. ม. อุปริภาเคน ฯ ๒. ม. รตนมตฺต ฯ ๓. ม. อโหสิ ฯ
#๔. ม. คูถปพฺพตสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๑
อุปรูปริ จงฺกมตีติ มตฺถกมตฺถเก จงฺกมติ ฯ ทีฆายุกพุทฺธา
ปน ติโยชนิเก มิฬฺหปพฺพเต อนุปวิสิตฺวา นิสินฺนา วิย
โหนฺติ ฯ
เอว เอตฺตเกน าเนน ปุพฺพนิมิตฺตานิ ทสฺเสตฺวา อิทานิ
สห ปุพฺพนิมิตฺเตหิ ปฏิลาภ ทสฺเสตุ ยมฺป ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ สพฺพคุณทายกตฺตา พุทฺธาน อรหตฺตมคฺโค อนุตฺตรา
สมฺมาสมฺโพธิ นาม ฯ ตสฺมา ย โส จกฺกวาฬมหาปวึ สิริสยนภิสึ(๑) อทฺทส ต พุทฺธภาวสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ ย หิมวนฺตปพฺพตราชาน พิมฺโพหน อทฺทส ต สพฺพฺุตาณพิมฺโพหนสฺส ปุพฺพนิมติ ฺต ฯ ย จตฺตาโร หตฺถปาเท จกฺกวาฬมตฺถเก ิเต อทฺทส ต ธมฺมจกฺกสฺส อปฺปฏิวตฺติยภาเว
ปุพฺพนิมิตฺต ฯ ย อตฺตาน อุตฺตานก นิปนฺน อทฺทส ต
ตีสุ ภเวสุ อวกุชฺชาน สตฺตาน อุตฺตานมุขภาวสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ ย อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา ปสฺสนฺโต วิย อโหสิ ต
ทิพฺพจกฺขุปฏิลาภสฺส ปุพพฺ นิมิตฺต ฯ ย ยาว ภวคฺคา เอกาโลก
อโหสิ ต อนาวรณาณสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ เสส ปาลินเยเนว (๒)
เวทิตพฺพนฺติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
#๑. ม. สิริสยนภูต ฯ ๒. ม. ปาฬิวเสเนว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๒๒
สตฺตเม เนมิตฺตาติ นิมิตฺตปากา ฯ เตโชธาตุ ปกุปฺปตีติ
มหาอคฺคิกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชติ ฯ ปาณินา อุทก ปฏิจฉฺ ิตฺวาติ(๑) อุปฺปนฺน
อุตุสมุฏาน อุทก ติโยชนสเตน หตฺเถน ปฏิคฺคเหตฺวา ฯ ปมตฺตา
โหนฺตีติ อตฺตโน กีฬายปมตฺตา โหนฺติ วิปฺปวุฏสติโน ฯ
เตสฺหิ สกาย รติยา รมามาติ จิตฺเต อุปฺปนฺเน อกาเลป
เทโว วสฺสติ ตทภาเว น วสฺสติ(๒) ฯ ต สนฺธาเยต วุตฺต น
กาเลป เทโว วสฺสตีติ ฯ (๓)
สตฺตม ฯ
อฏมนวมานิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ
อฏฐมนวมานิ ฯ
ทสเม นิสฺสารณียาติ นิสฺสฏา วิสฺุตฺตา ฯ ธาตุโยติ
อตฺตสฺุสภาวา ฯ กาม มนสิกโรโตติ กาม มนสิกโรนฺตสฺส
อสุภชฺฌานโต วุฏาย อคท คเหตฺวา วิส วีมสโต(๔) วิย
วีมสนตฺถ กามาภิมุข จิตฺต เปเสนฺตสฺสาติ อตฺโถ ฯ น
ปกฺขนฺทตีติ น ปวิสติ ฯ น ปสีทตีติ ปสาท นาปชฺชติ ฯ น
สนฺติฏตีติ น ปติฏหติ ฯ น วิมุจฺจตีติ นาธิมุจฺจติ ฯ ยถา
ปน กุกฺกฏุ ปตฺต วา นฺหารุททฺทุล วา อคฺคิมฺหิ ปกฺขิตฺต
ปฏิลียติ ปฏิกุฏติ ปฏิวฏฏติ น สมฺปสารียติ เอว ปฏิลียติ
#๑. ม. สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ฯ ๒. ม. ตทภาเว น วสฺสติ ฯ ๓.ม. น กาลวสฺสนฺติ ฯ
#๔.ม. วีมสนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๓
น สมฺปสารียติ ฯ เนกฺขมฺม โข ปนาติ อิธ เนกฺขมฺม นาม
อสุเภสุ ปมชฺฌาน ตทสฺส (๑) มนสิกโรโต จิตฺต ปกฺขนฺทติ ฯ
ตสฺส ต จิตตฺ นฺติ ตสฺส ต อสุภชฺฌานจิตฺต ฯ สุคตนฺติ
โคจเร คตตฺตา สุฏุ คต ฯ สุภาวิตนฺติ อหานภาคิยตฺตา
สุฏุ ภาวิต ฯ สุวุฏิตนฺติ กามโต วุฏิต ฯ สุวิมตุ ฺตนฺติ
กาเมหิ สุฏุ วิมุตฺต ฯ กามปจฺจยา อาสวา นาม กามเหตุกา
จตฺตาโร อาสวา ฯ วิฆาตาติ ทุกฺขา ฯ ปริฬาหาติ กามราคปริฬาหา ฯ น โส ต เวทน เวทิยตีติ โส ต กามเวทน
วิฆาตปริฬาหเวทนฺจ น เวทิยติ ฯ
อิทมกฺขาต กามาน นิสฺสรณนฺติ อิท อสุภชฺฌาน กาเมหิ
นิสฺสฏตฺตา กามาน นิสฺสรณนฺติ อกฺขาต ฯ โย ปน ต
ฌาน ปาทก กตฺวา สงฺขาเร สมฺมสนฺโต ตติยมคฺค ปตฺวา
อนาคามิผเลน นิพฺพาน ทิสฺวา ปุน กามา นาม นตฺถีติ
ชานาติ ฯ ตสฺส จิตฺต อจฺจนฺตนิสฺสรณเมว ฯ เสสปเทสุป เอเสว
นโย ฯ อย ปน วิเสโส ทุติยวาเร เมตฺตาฌานานิ พฺยาปาทสฺส
นิสฺสรณ นาม ฯ ตติยวาเร กรุณาฌานานิ วิหึสาย นิสฺสรณ
นาม จตุตฺถวาเร อรูปชฺฌานานิ รูปาน นิสฺสรณ นาม ฯ
อจฺจนฺตนิสฺสรณนฺติ(๒) เจตฺถ อรหตฺตผล โยเชตพฺพ ฯ ปฺจมวาเร สกฺกาย มนสิกโรโตติ สุทฺธสงฺขาเร ปริคฺคณฺหิตฺวา
#๑. ม. ตมสฺส ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๒๔
อรหตฺตปฺปตฺตสฺส สุกฺขวิปสฺสกสฺส ผลสมาปตฺติโต วุฏาย
วีมสนตฺถ ปฺจุปาทานกฺขนฺธาภิมุข จิตฺต เปเสนฺตสฺส ฯ
อิทมกฺขาต สกฺกายสฺส นิสสฺ รณนฺติ อิท อรหตฺตมคฺเคน จ
ผเลน จ นิพพฺ าน ทิสฺวา ิตสฺส ภิกฺขุโน ปุน สกฺกาโย
นตฺถีติ อุปฺปนฺนอรหตฺตผลสมาปตฺติจิตฺต สกฺกายสฺส นิสฺสรณนฺติ
อกฺขาต ฯ
อิทานิ เอว สกฺกายนิสฺสรณนิโรธ ปตฺวา ิตสฺส
ขีณาสวสฺส วณฺณ กเถนฺโต ตสฺส กามนนฺทีป นานุเสตีติอาทิมาห ฯ ตตฺถ นานุเสตีติ น นิพฺพตฺตติ ฯ อนนุสยาติ
อนิพฺพตฺติยา ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
พฺราหฺมณวคฺโค ปฺจโม ฯ
จตุตฺถปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๑๒๕
ปฺจมปณฺณาสกวณฺณนา
กิมฺพิลสุตฺตวณฺณนา
ปฺจมสฺส ปเม กิมฺพิลายนฺติ (๑) เอวนามเก นคเร ฯ
นิจุลวเนติ (๒) มุจฺจลินฺทวเน ฯ เอตทโวจาติ อย กิร เถโร ตสฺมึเยว
นคเร เสฏิปุตฺโต สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตวฺ า ปุพฺเพนิวาสาณ
ปฏิลภิ โส อตฺตนา นิวุฏ ขนฺธสนฺตาน อนุสฺสรนฺโต กสฺสปทสพลสฺส สาสโนสกฺกนกาเล ปพฺพชิตฺวา จตูสุ ปริสาสุ สาสเน
อคารว กโรนฺตีสุ นิสฺเสณึ พนฺธิตฺวา ปพฺพต อารุยฺห ตตฺถ
สมณธมฺม กตฺวา อตฺตโน นิวุฏภาว อทฺทส ฯ โส สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา ต การณ ปุจฺฉิสฺสามีติ (๓)เอว ต(๓) โก นุ
โข ภนฺเตติอาทิวจน อโวจ ฯ สตฺถริ อคารวา วิหรนฺติ
อปฺปติสฺสาติ สตฺถริ คารวฺเจว เชฏกภาวฺจ อนุปฏเปตฺวา
วิหรนฺติ ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ
ตตฺถ เจติยงฺคณาทีสุ ฉตฺต ธาเรตฺวา อุปาหนา อารุยฺห
วิจรนฺโต นานปฺปการฺจ นิรตฺถกกถ กเถนฺโต สตฺถริ อคารโว
วิหรติ นาม ฯ ธมฺมสฺสวนคฺเค ปน นิสีทิตฺวา นิทฺทายนฺโต
เจว นานปฺปการฺจ นิรตฺถกกถ กเถนฺโต ธมฺเม อคารโว
วิหรติ นาม ฯ สงฺฆมชฺเฌ พาหาวิกฺเขปก นานตฺถกถ กเถนฺโต
เถรนวมชฺฌิเมสุ จ จิตฺตีการ อกโรนฺโต สงฺเฆ อคารโว วิหรติ
#๑. ม. กิมลิ ายนฺติ ฯ ๒. ม. สี. นิเจลุวเนติ ฯ ม. นิจุลวเนติ ฯ ๓. ม. เอต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๒๖
นาม ฯ สิกฺข อปริปูเรนฺโต สิกฺขาย อคารโว วิหรติ นาม ฯ
อฺมฺ กลหภณฺฑนาทีนิ กโรนฺโต อฺมฺ อคารโว
วิหรติ นาม ฯ
ปฐม ฯ
ทุติย อุตฺตานตฺถเมว ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย อาชฺชเวนาติ (๑) อุชุกภาเวน อวงฺกคมเนน ฯ ชเวนาติ
ปทชเวน ฯ มทฺทเวนาติ สรีรมุทุตาย ฯ ขนฺติยาติ อธิวาสนกฺขนฺติยา ฯ โสรจฺเจนาติ สุจิสีลตาย ฯ ภิกฺขุวาเร อาชฺชวนฺติ
าณสฺส อุชุกคมน ฯ ชโวติ สูรสฺส (๒) หุตฺวา าณสฺส
คมนภาโว ฯ (๓) มทฺทวนฺติ สีลมทฺทว ฯ ขนฺตีติ อธิวาสนกฺขนฺติเยว ฯ โสรจฺจนฺติ (๔) สุจิสีลตาเยว ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ ปฺจพลานิ มิสฺสกานิ กถิตานิ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม เจโตขิลาติ จิตฺตสฺส ถทฺธภาวา กจวรภาวา(๕)
ขาณุกภาวา ฯ สตฺถริ กงฺขตีติ สตฺถุ สรีเร วา คุเณ วา
กงฺขติ ฯ สรีเร กงฺขมาโน ทฺวตฺตึสวรปุริสลกฺขณปฏิมณฺฑิต (๖) นาม
#๑. ม. อชฺชเวนาติ ฯ ๒. ม. สูร ฯ ๓. สี. วหนภาโว ฯ ๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๕. ม. กจวรภาวา ฯ ๖. ม. ทฺวตฺตึสวร... ฯ
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*เลมที่ ๑๕ กิมฺพิลวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๗
สรีร อตฺถิ นุ โข นตฺถตี ิ กงฺขติ คุเณ กงฺขมาโน อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนชานนสมตฺถ สพฺพฺุตาณ อตฺถิ นุ โข
นตฺถีติ กงฺขติ ฯ วิจิกิจฺฉตีติ วิจินนฺโต กิจฺฉติ ทุกฺข อาปชฺชติ
วินิจฺฉิตุ (๑) น สกฺโกติ ฯ นาธิมุจฺจตีติ เอวเมตนฺติ อธิโมกฺข น
ปฏิลภติ ฯ น สมฺปสีทตีติ คุเณสุ โอตริตฺวา นิพฺพิจิกิจฺฉภาเวน(๒)
ปสีทิตุ อนาวิโล ภวิตุ น สกฺโกติ ฯ อาตปฺปายาติ กิเลสสนฺตาปกวิริยกรณตฺถาย ฯ อนุโยคายาติ ปุนปฺปุน โยคาย ฯ
สาตจฺจายาติ สตตกิริยาย ฯ ปธานายาติ ปทหนตฺถาย ฯ อย
ปโม เจโตขิโลติ อย สตฺถริ วิจิกิจฺฉาสงฺขาโต ปโม จิตฺตสฺส
ถทฺธภาโว เอวเมว ตสฺส (๓) ภิกฺขุโน อปฺปหีโน โหติ ฯ
ธมฺเมติ ปริยตฺติธมฺเม จ ปฏิเวธธมฺเม จ ฯ ปริยตฺติธมฺเม
จ(๔) กงฺขมาโน เตปฏก พุทฺธวจน จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ
วทนฺติ อตฺถิ โข เอต นตฺถีติ กงฺขติ ฯ ปฏิเวธธมฺเม
กงฺขมาโน วิปสฺสนานิสฺสนฺโท มคฺโค นาม มคฺคนิสฺสนฺโท (๕)
ผลนฺนาม สพฺพสงฺขารปฏินิสฺสคฺโค นิพฺพาน นามาติ วทนฺติ
ต อตฺถิ นุ โข นตฺถีติ กงฺขติ ฯ
สงฺเฆ กงฺขตีติ อุชุปฏิปนฺโนติอาทีน ปทาน วเสน เอวรูป
ปฏิปท ปฏิปนฺโน จตฺตาโร มคฺคฏา จตฺตาโร ผลฏาติ
#๑. ม. วินิจฺเฉตุ ฯ ๒. ม. นิพฺพิจิกิจฺฉภาเวน ฯ ๓. ม. เอวเมตสฺส ฯ
#๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. มคฺคนิสฺสนฺท ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๒๘
อฏนฺน ปุคคฺ ลาน สมูหภูโต สงฺโฆ นาม อตฺถิ นุ โข
นตฺถีติ กงฺขติ ฯ
สิกฺขาย กงฺขมาโน อธิสีลสิกฺขา [๑] นาม อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา นามาติ วทนฺติ สา อตฺถิ นุ โข นตฺถีติ กงฺขติ ฯ
อย ปฺจโมติ อย สพฺรหฺมจารีสุ โกปสงฺขาโต ปฺจโม
จิตฺตสฺส ถทฺธภาโว กจวรภาโว ขาณุกภาโว ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ ฯ เจตโสวินิพนฺธาติ จิตฺต วินิพนฺธิตฺวา มุฏิย
กตฺวา วิย คณฺหนฺตีติ เจตโสวินิพนฺธา ฯ กาเมติ วตฺถุกาเมป
กิเลสกาเมป ฯ กาเยติ อตฺตโน กาเย ฯ รูเปติ พหิทฺธารูเป ฯ
ยาวทตฺถนฺติ ยตฺตก อิจฺฉติ ตตฺตก ฯ อุทราวเทหกนฺติ อุทรปูร
ตฺหิ อุทร อวเทหนโต อุทราวเทหกนฺติ วุจฺจติ ฯ เสยฺยสุขนฺติ
มฺจปสุข อุตุสุข วา ฯ ปสฺสสุขนฺติ ยถา สมฺปริวตฺตก
สยนฺตสฺส ทกฺขิณปสฺสวามปสฺสาน สุข โหติ เอว อุปฺปนฺน
สุข ฯ มิทฺธสุขนฺติ นิทฺทาสุข ฯ อนุยุตฺโตติ ยุตฺตปฺปยุตฺโต
วิหรติ ฯ ปณิธายาติ ปฏยิตฺวา ฯ สีเลนาติอาทีสุ สีลนฺติ จตุปาริสุทฺธิสีล ฯ วตฺตนฺติ วตฺตสมาทาน ฯ ตโปติ ตปจรณ ฯ
พฺรหฺมจริยนฺติ เมถุนวิรติ ฯ เทโว วา ภวิสฺสามีติ มเหสกฺขเทโว วา ภวิสฺสามีติ(๒) ฯ เทวฺตโร วาติ อปฺเปสกฺขเทเวสุ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร นามาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ กิมฺพิลวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๙
วา อฺตโรติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม วาต อนุโลเมตีติ วาต อนุโลเมตฺวา หรติ ฯ วตฺถึ โสเธตีติ
ธมนิโย สุทธฺ า กโรติ ฯ อามาวเสส ปาเจตีติ สเจ อามาวเสสก โหติ ต
ปาเจติ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม อจกฺขุสฺสนฺติ น จกฺขูน หิต จกฺขุวิสุทฺธึ (๑) น
กโรติ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม อายตเกนาติ ทีเฆน ปริปณ
ุ ฺณปทพฺยฺชนก (๒)
คาถาวตฺตฺจ วินาเสตฺวา ปวตฺเตน ฯ สรกุตฺติมฺป นิกามยมานสฺสาติ เอว คีตสฺสโร กาตพฺโพติ สรกิริย ปฏยมานสฺส ฯ
สมาธิสฺส ภงฺโค โหตีติ สมถวิปสฺสนาจิตฺตสฺส วินาโส โหติ ฯ
นวม ฯ
ทสเม ทุกฺข สุปตีติ นานาวิธ สุปน ปสฺสนฺโต ทุกฺข
สุปติ ฯ ทุกฺข ปฏิพุชฺฌตีติ ปฏิพุชฺฌนฺโตป อุตฺตสิตฺวา สโลมหโส
ปฏิพุชฺฌติ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต สติสมฺปชฺ มิสฺสก กถิต ฯ
ทสม ฯ
กิมฺพลิ วคฺโค ปฐโม ฯ
#๑. ม. จกฺขุ วิสุทฺธ ฯ ๒. สี. ปริปุณฺณปทพฺยฺชนต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๑๓๐
อกฺโกสกสุตฺตวณฺณนา
ทุติยสฺส ปเม อกฺโกสกปริภาสโกติ ทสหิ อกฺโกสวตฺถหู ิ
อกฺโกสโก ภยทสฺสเนน ปริภาสโก ฯ ฉินฺนปริปนฺโถติ โลกุตฺตรปปฺจสฺส (๑) ฉินฺนตฺตา ฉินฺนปริปนฺโถ ฯ โรคาตงฺกนฺติ โรโคเยว
กิจฺฉาชีวิกาวหนโต (๒) โรคาตงฺโก นาม ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย อธิกรณการโกติ จตุนฺน อธิกรณาน อฺตรสฺส
การโก ฯ อนธิคตนฺติ ปุพฺเพ อปฺปตฺตวิเสส ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ทุสฺสีโลติ อสีโล นิสฺสีโล ฯ สีลวิปนฺโนติ วิปนฺนสีโล
ภินฺนสวโร ฯ ปมาทาธิกรณนฺติ ปมาทการณา ฯ
อิทฺจ สุตฺต คหฏาน วเสน อาคต ปพฺพชิตานป
ปน ลพฺภเตว ฯ คหฏโ หิ เยน เยน สิปฺปฏาเนน ชีวิก
กปฺเปติ ยทิ กสิยา ยทิ วณิชฺชาย ปาณาติปาตาทิวเสน
ปมตฺโต ต ต ยถากาล สมฺปาเทตุ น สกฺโกติ อถสฺส
มูลป นสฺสติ(๓) ฯ มาฆาตกาเลป ปาณาติปาต อทินฺนาทานาทีนิ จ
กโรนฺโต ทณฺฑวเสน มหตึ โภคชานึ นิคจฺฉติ ฯ ปพฺพชิโต
ทุสฺสีโล ปมาทการณา สีลโต พุทฺธวจนโต ฌานโต สตฺตอริยธนโต จ ชานึ นิคจฺฉติ ฯ คหฏสฺส อสุโก อสุกกุเล
#๑. ม. โลกุตตฺ รปริปนฺถสฺส ฯ ๒. ม. กิจฺฉชีวิกายาวหนโต ฯ
#๓. ม. มูล วินสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อกฺโกสกวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๑
ชาโต ทุสฺสโี ล ปาปธมฺโม ปริจฺจตฺตอิธโลกปรโลโก ภตฺตมตฺตป (๑)
น เทตีติ จตุปริสมชฺเฌ ปาปโก กิตตฺ ิสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ
ปพฺพชิตสฺส อสุโก นาสกฺขิ สีล รกฺขิตุ พุทฺธวจน คเหตุ
เวชฺชกมฺมาทีหิ ชีวติ ฉหิ อคารเวหิ สมนฺนาคโตติ เอว
อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ อวิสารโทติ คหฏโ ตาว อวสฺส พหุนฺน
สนฺนิปาตฏาเน โกจิ มม กมฺม ชานิสฺสติ อถ ม คณฺหิสฺสนฺติ
วา ราชกุลสฺส วา ทสฺสนฺตีติ สภโย อุปสงฺกมติ มงฺกุภูโต
จ ปติตกฺขนฺโธ อโธมุโข องฺคุฏเกน ภูมึ กสนฺโต นิสีทติ
วิสารโท หุตวฺ า กเถตุ น สกฺโกติ ฯ ปพฺพชิโตป พหู
ภิกฺขู สนฺนิปติตา อวสฺส โกจิ มม กมฺม ชานิสฺสติ อถ
เม อุโปสถป ปวารณป เปตฺวา สามฺา จาเวตฺวา
นิกฺกฑฺฒิสฺสนฺตีติ สภโย อุปสงฺกมติ วิสารโท หุตวฺ า กเถตุ
น สกฺโกติ ฯ เอกจฺโจ ปน ทุสฺสีโลป (๒)ทฬิโต วิจรติ (๒) โสป
อชฺฌาสเยน มงฺกุ โหติเยว ฯ
สมฺมูโฬฺห กาล กโรตีติ ตสฺส หิ มรณมฺเจ นิปนฺนสฺส
ทุสฺสีลกมฺม สมาทาย วตฺติฏาน อาปาถ อาคจฺฉติ โส
อุมฺมิเลตฺวา อิธโลก ปสฺสติ นิมฺมิเลตฺวา ปรโลก ฯ ตสฺส
จตฺตาโร อปายา อุปฏหนฺติ สตฺติสเตน สีเส ปหริยมาโน
วิย โหติ ฯ โส วาเรถ วาเรถาติ วิรวนฺโต มรติ ฯ เตน วุตฺต
#๑. ม. สลากภตฺตมตฺตมฺป ฯ ๒. ม. ทิปฺปโต วิย จรติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๓๒
สมฺมูโฬฺห กาล กโรตีติ ฯ ปฺจม ปท [๑] อุตฺตานเมว ฯ
อานิสสกถา วุตฺตวิปริยาเยน เวทิตพฺพา ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ พหุภาณิสฺมินฺติ ปฺาย อปริจฺฉินฺทิตฺวา พหุ
ภณนฺเต ฯ มนฺตภาณิสฺมินฺติ มนฺตา วุจฺจติ ปฺา ตาย
ปริจฺฉินฺทิตฺวา ภณนฺเต ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม เวรพหุโลติ ปุคฺคลเวเรนป อกุสลเวเรนป
พหุเวโร ฯ วชฺชพหุโลติ โทสพหุโล ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ ลุทฺโทติ ทารุโณ กกฺขโฬ ฯ วิปฺปฏิสารีติ มงฺกุภาเวน
สมนฺนาคโต ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อปาสาทิเกติ อปาสาทิเกหิ กายกมฺมาทีหิ
สมนฺนาคเต ฯ ปาสาทิเกติ ปาสาทาวเห ปริสุทฺธสมาจาเร ฯ
สตฺตม ฯ
อฏมนวมานิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ
อฏฐมนวมานิ ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทีฆจาริกวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๓
ทสเม ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา มธุรายนฺติ เอก
สมย ภควา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต จาริก จรมาโน มธุร นคร (๑)
สมฺปาปุณิตฺวา อนฺโตนคร ปวิสิตุ อารภิ ฯ อเถกา มิจฺฉาทิฏิกา ยกฺขนิ ี อเจลา หุตฺวา เทฺว หตฺเถ ปสาเรตฺวา ชิวฺห
นิลฺลาเฬตฺวา ทสพลสฺส ปุรโต อฏาสิ ฯ สตฺถา อนฺโตนคร
อปวิสิตฺวา ตโต จ (๒) นิกฺขมิตฺวา วิหาร อคมาสิ ฯ มหาชโน
ขาทนียโภชนียฺเจว สกฺการสมฺมานฺจ อาทาย วิหาร คนฺตฺวา
พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาน อทาสิ ฯ สตฺถา ตสฺส
นครสฺส นิคคฺ ณฺหนตฺถาย อิม สุตฺต อารภิ ฯ ตตฺถ วิสมาติ
น สมตลา ฯ พหุรชาติ วาตสฺส ปหรณกาเล อุทฺธเตน(๓)
รชกฺขนฺเธน ปริโยนทฺธา วิย โหติ ฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
อกฺโกสกวคฺโค ทุตโิ ย ฯ
ทีฆจาริกสุตฺตวณฺณนา
ตติยสฺส ปเม อนวฏจาริกนฺติ อววฏิตจาริก (๔)ฯ สุต
น ปริโยทเปตีติ ยมฺปสฺส สุต อตฺถิ ต ปริโยทเปตุ น
สกฺโกติ ฯ สุเตเนกจฺเจน อวิสารโท โหตีติ โถกโถเกน สุเตน
วิชฺชมาเนนาป าเณน โสมนสฺสปฺปตฺโต น โหติ ฯ
#๑. ม. มธุรานคร ฯ ๒. ม. ตโต ว ฯ ๓. ม. อุทฺธเตน ฯ
#๔. ม. อนวตฺถิตจาริก ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๓๔
สมวฏจาเรติ สมวฏิตจาเร(๑) ฯ
ปฐมฯ
ทุติย อุตฺตานตฺถเมว ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ฯ พหุภณฺโฑติ พหุปริกฺขาโร ฯ พหุเภสชฺโชติ สปฺปนวนีตาทีน พหุตาย พหุเภสชฺโช อพฺยตฺโตติ อพฺยาสตฺโต ฯ (๒)
สสฏโติ ปฺจวิเธน สสคฺเคน สสฏโ หุตฺวา ฯ อนนุโลมิเกนาติ
สาสนสฺส อนนุจฺฉวิเกน ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ ฯ วณฺณมจฺฉรีติ คุณมจฺฉรี ฯ ธมฺมมจฺฉรีติ
ปริยตฺติมจฺฉรี ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อนามนฺตจาเร อาปชฺชตีติ นิมนฺติโต สภตฺโต
สมาโน สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา ปุเรภตฺต วา ปจฺฉาภตฺต
วา กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺเชยฺยาติ สิกฺขาปเท (๓) วุตฺต อาปตฺตึ
อาปชฺชติ ฯ รโห นิสชฺชายาติอาทีนิป เตส เตส สิกขฺ าปทาน
วเสน เวทิตพฺพานิ ฯ
ปฺจม ฯ
#๑. ม. สมวฏฐิตจาเร ฯ ๒. ม. พฺยตฺโตติ พฺยาสตฺโต ฯ
#๓. วิ. มหาวิ. ๒/๕๕๑/๓๖๕ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทีฆจาริกวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๕
ฉฏเ ฯ อติเวลนฺติ อติกฺกนฺตปฺปมาณกาล ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตม อุตฺตานตฺถเมว ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม ฯ อุสฺสูรภตฺเตติ อติทิวาปจนภตฺเต ฯ น กาเลน
ปฏิปูเชนฺตีติ ยาคุกาเล ยาคุ ขชฺชกกาเล ขชฺชก โภชนกาเล
โภชน อปจนฺตา ยุตฺตปฺปยุตฺตกาลสฺส อตินามิตตฺตา น
กาเลน ปฏิปเู ชนฺติ อตฺตโน จิตฺเตเนว เทนฺติ นาม ฯ ตโต
[๑] เตสุ อตฺตโน เคห อาคเตสุ ตเถว กโรนฺติ ฯ กุลปฺปเวณิยา อาคตา พลิปฏิคคฺ าหิกา เทวตาป ยุตฺตปฺปยุตฺตกาเลน ลาภ ลภมานาเยว รกฺขนฺติ โคปยนฺติ ปฬ ปตฺวา(๒)
อกาเลน(๓) ลภมานา ปน อิเม อเมฺหสุ อนาทราติ อารกฺข
น กโรนฺติ ฯ สมณพฺราหฺมณาป เอเตส เคเห โภชนเวลาย โภชน น โหติ ิตมชฺฌนฺติเก เทนฺติ(๔) มงฺคลามงฺคเลสุ กาตพฺพ น กโรนฺติ ฯ วิมุขา กมฺม กโรนฺตีติ
ปาโต กิฺจิ น ลภาม ขุทฺทาย ปฏิปฬติ า กมฺม กาตุ
น สกฺโกมาติ กมฺม วิสฺสชฺเชตฺวา นิสีทนฺติ ฯ อโนชวนฺต
โหตีติ อกาลภุตฺต โอช ผริตุ (๕) น สกฺโกติ ฯ สุกกฺ ปกฺโข
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร เตปติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อกตฺวา ฯ ๓. ม. อกาเล ฯ
#๔. ม. เทนฺตตี ิ ฯ ๕. ม. หริตุ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๓๖
วุตฺตวิปลฺลาเสน เวทิตพฺโพ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ฯ สภีรูติ สนิทฺโท มหานิทฺท นิทฺทายติ ฯ
สปฺปฏิภโยติ ต นิสฺสาย ภย อุปฺปชฺชติ ตสฺมา สปฺปฏิภโย ฯ
มิตฺตทุพฺภีติ ปานโภชนทายกมฺป มิตตฺ  ทุพฺภติ (๑) หึสติ ฯ
มาตุคาเมป เอเสว นโย ฯ
นวม ฯ
ทสเม โฆรวิโสติ กกฺขฬวิโส ฯ ทุชิโวฺหติ ทฺวิธา
ภินฺนชิโวฺห ฯ โฆรวิสตาติ โฆรวิสตาย ฯ เสสทฺวเยป เอเสว
นโย ฯ
ทสม ฯ
ทีฆจาริกวคฺโค ตติโย ฯ
อาวาสิกสุตฺตวณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปเม น อากปฺปสมฺปนฺโนติ น สมณากปฺเปน สมฺปนฺโน ฯ อภาวนีโย โหตีติ วฑฺฒนีโย น โหติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติย อุตฺตานเมว ฯ
ทุติย ฯ
#๑. สี. ทุภติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อาวาสิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๗
ตติเย ปฏิพโลติ กายพเลน จ าณพเลน จ
สมนฺนาคตตฺตา ปฏิพโล ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ ขณฺฑผุลฺลนฺติ ปติตฏาน ภินฺนฏานฺจ ฯ
ปฏิสงฺขโรตีติ ปฏิปากติก กโรติ ฯ อาโรเจตีติ อิท ปริวาริตกุลาน (๑) วเสน วุตฺต ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อธิสีเลสูติ ปฺจสุ สีเลสุ ฯ ธมฺมทสฺสเน
นิเวสตีติ จตุสจฺจธมฺมทสฺสเน ปติฏาเปติ ฯ อรหคฺคตนฺติ
สพฺพสกฺการาน อรเห รตนตฺตเยว(๒) คต ตีสุ วตฺถูสุ
ครุจิตฺตีการ (๓) อุปฏเปถาติ อตฺโถ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏ อุตฺตานเมว ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อาวาสปลิเคธีติ อาวาส พลวคิทฺธิวเสน คิลิตฺวา
วิย ิโต ฯ เสส สพฺพตฺถ(๔) อุตฺตานเมวาติ ฯ
สตฺตม ฯ
อาวาสิกวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
#๑. ม. ปวาริตกุลาน ฯ ๒. ม. วสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. ครุจิตฺตีการ ฯ
#๔. ม. สพฺพ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๑๓๘
ทุจฺจริตสุตฺตวณฺณนา
ปฺจมสฺส ปเม ทุจฺจริเตติ (๑) อิท อเภทโต วุตฺต
กายทุจฺจริเตติอาทิ กายทฺวาราทีน วเสน เภทโต ฯ สทฺธมฺมาติ
ทสกุสลกมฺมปถธมฺมโต ฯ อสทฺธมฺเมติ อกุสลกมฺมปถสงฺขาเต
อสทฺธมฺเม ฯ
ปฐม ฯ
นวเม สีวถิกายาติ สุสาเน ฯ อาโรทนาติ อาโรทนฏาน ฯ อสุจินาติ ชิคุจฺฉนีเยน ฯ
นวม ฯ
ทสเม ปุคฺคลปฺปสาเทติ เอกสฺมึ ปุคฺคลสฺมึ อุปฺปนฺนปฺปสาเท ฯ อนฺเต นิสีทาเปตีติ ภิกฺขูน อาสนปริยนฺเต
นิสีทาเปติ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
ทุจฺจริตวคฺโค ปฺจโม ฯ
ปฺจมปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
#๑. ม. ทุจฺจริเต สุจริเตติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๑๓๙
ฉฏสฺส ปเม อุปสมฺปาเทตพฺพนฺติ อุปชฺฌาเยน หุตฺวา
อุปสมฺปาเทตพฺพ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย นิสฺสโย ทาตพฺโพติ อาจริเยน หุตฺวา นิสฺสโย
ทาตพฺโพ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพติ อุปชฺฌาเยน หุตฺวา
สามเณโร คเหตพฺโพ ฯ อิติ อิมานิ ตีณิป สุตฺตานิ ปมโพธิย ขีณาสววเสน วุตฺตานิ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺถาทีนิ อนุปทวณฺณนาโต อุตฺตานตฺถาเนว ฯ
ภตฺตุทฺเทสกาทีน วินิจฺฉยกถา สมนฺตปาสาทิกาย
วินยฏกถาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพาติ ฯ
สมฺมโต น เปเสตพฺโพติ ปกติยา สมฺมโต คจฺฉ
ภตฺตานิ อุทฺทิสาหีติ น เปเสตพฺโพ ฯ สาฏิยคฺคาหาปโกติ
วสฺสิกสาฏิกาย คาหาปโก ฯ ปตฺตคฺคาหาปโกติ โย จ ตสฺสา
ภิกฺขุปริสาย ปตฺตปริยนฺโต โส จ(๑) ตสฺส ภิกฺขุโน ปทาตพฺโพติ
เอตฺถ วุตฺตปตฺตคฺคาหาปโก ฯ
#๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๔๐
อาชีวโกติ นคฺคปริพฺพาชโก ฯ นิคณฺโติ ปุริมภาคปฏิจฺฉนฺโน ฯ มุณฺฑสาวโกติ นิคณฺสาวโก ฯ ชฏิลโกติ
ตาปโส ฯ ปริพฺพาชโกติ ฉนฺนปริพฺพาชโก ฯ มาคณฺฑิกาทโยป
ติตฺถิยาเอว ฯ เอเตส ปน สีเลสุ ปริปูรการิตาย อภาเวน
สุกฺกปกฺโข น คหิโต ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ปฺจกนิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
#๑. ม. นคฺคปริพฺพาชโก ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๑๔๑
ฉกฺกนิปาตวณฺณนา
ปมอาหุเนยฺยสุตฺตวณฺณนา
อาหุเนยฺยวคฺควณฺณนา
ฉกฺกนิปาตสฺส ปเม อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขูติ ภิกฺขเว
อิมสฺมึ สาสเน ภิกฺขุ ฯ เนว สุมโน โหติ น ทุมฺมโนติ
อิฏารมฺมเณ ราคสหคเตน โสมนสฺเสน น(๑) สุมโน วา
อนิฏารมฺมเณ โทสสหคเตน โทมนสฺเสน น(๑) ทุมฺมโน วา
โหติ ฯ อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโนติ มชฺฌตฺตารมฺมเณ
อสมเวกฺขเณน (๒) อฺานุเปกฺขาย อุเปกฺขกภาว อนาปชฺชติ ฺวา
สโต สมฺปชาโน หุตฺวา อารมฺมเณ มชฺฌตฺโต วิหรติ ฯ อิมสฺมึ
สุตฺเต ขีณาสวสฺส สตตวิหาโร กถิโต ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย อเนกวิหิต อิทฺธิวิธนฺติอาทีนิ วิสุทฺธิมคฺเค
วุตฺตาเนว ฯ อาสวาน ขยา อนาสวนฺติ อาสวาน ขเยน
อนาสว น จกฺขุวิฺาณาทีน วิย อภาเวนาติ ฯ อิมสฺมึ
สุตฺเต ขีณาสวสฺส อภิฺา ปฏิปาฏิยา กถิตา ฯ
ทุติย ฯ
#๑. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อสมเปกฺขเนน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๔๒
ตติยจตุตฺเถสุ ขีณาสโวว(๑) กถิโต ฯ
ตติยจตุตฺถานิ ฯ
ปฺจเม องฺเคหีติ คุณงฺเคหิ ฯ ขโมติ อธิวาสโก ฯ
รูปานนฺติ รูปารมฺมณาน ฯ วณฺณสมฺปนฺโนติ สรีรวณฺเณน
สมฺปนฺโน ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ พลสมฺปนฺโนติ กายพเลน สมฺปนฺโน ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ชวสมฺปนฺโนติ ปทชเวน สมฺปนฺโน ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม อนุตฺตริยานีติ อฺเน อุตฺตริตเรน รหิตานิ
นิรุตฺตรานิ ฯ ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ รูปทสฺสเนสุ อนุตฺตร ฯ เอส
นโย สพฺพปเทสุ ฯ หตฺถิรตนาทีนฺหิ ทสฺสน น ทสฺสนานุตฺตริย นิวิฏ สทฺธสฺส ปน นิวิฏเปมวเสน ทสพลสฺส วา
ภิกฺขุสงฺฆสฺส วา กสิณอสุภนิมิตฺตาทีน วา อฺตรสฺส ทสฺสน
ทสฺสนานุตฺตริย นาม ฯ ขตฺติยาทีน คุณกถาสวน น สวนานุตฺตริย นิวิฏ สทฺธสฺส ปน นิวิฏเปมวเสน ติณฺณ วา
รตนาน คุณกถาย สวน เตปฏกพุทฺธวจนสวน วา สวนานุตฺตริย นาม ฯ มณิรตนาทีน ลาโภ น ลาภานุตฺตริย
#๑. ม. วสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อาหุเนยฺยวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๓
สตฺตวิธอริยธนลาโภ ปน ลาภานุตฺตริย นาม ฯ หตฺถิสิปฺปาทิสิกฺขน น สิกขฺ านุตฺตริย สิกฺขาตฺตยปูรณ ปน สิกฺขานุตฺตริย
นาม ฯ ขตฺติยาทีน ปาริจริยา น ปาริจริยานุตฺตริย ติณฺณ
ปน รตนาน ปาริจริยา ปาริจริยานุตฺตริย นาม ฯ ขตฺติยาทีน
คุณานุสฺสรณ น อนุสฺสตานุตฺตริย ฯ ติณฺณ ปน รตนาน
คุณานุสฺสรณ อนุสฺสตานุตฺตริย นาม ฯ อิติ อิมานิ ฉ
อนุตฺตริยานิ โลกิยโลกุตฺตรานิ กถิตานิ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ฯ พุทฺธานุสฺสตีติ พุทฺธคุณารมฺมณานุสฺสติ ฯ (๑)
เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ
นวม ฯ
ทสเม มหานาโมติ ทสพลสฺส จูฬปตุปุตฺโต เอโก
สกฺยราชา ฯ เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ ภุตฺตปาตราโส หุตฺวา
ทาสปริชนปริวุโต คนฺธมาลาทีนิ คาหาเปตฺวา ยตฺถ สตฺถา
ตตฺถ อคมาสิ ฯ อริยผล อสฺส อาคตนฺติ อาคตผโล ฯ
สิกฺขาตฺตยสาสน เอเตน วิฺาตนฺติ วิฺาตสาสโน ฯ อิติ
อย ราชา โสตาปนฺนสฺส นิสฺสยวิหาร ปุจฺฉามีติ ปุจฺฉนฺโต
เอวมาห ฯ เนวสฺส ราคปริยุฏิตนฺติ น อุปฺปชฺชมาเนน ราเคน
อุฏหิตฺวา คหิต ฯ อุชุคตนฺติ พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏาเน อุชุกเมว
#๑. ม. พุทฺธคุณารมฺมณา สติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๔๔
คต ฯ ตถาคต อารพฺภาติ ตถาคตคุเณ อารพฺภ ฯ อตฺถเวทนฺติ
อฏกถ นิสฺสาย อุปฺปนฺน ปติปาโมชฺช ฯ ธมฺมเวทนฺติ ปาลึ
นิสฺสาย อุปฺปนฺน ปติปาโมชฺช ฯ ธมฺมูปสฺหิตนฺติ ปาลิฺจ
อฏกถฺจ นิสฺสาย อุปฺปนฺน ฯ
ปมุทิตสฺสาติ ทุวิเธน ปาโมชฺเชน ปมุทิตสฺส ฯ ปติ
ชายตีติ ปฺจวิธา ปติ นิพฺพตฺตติ ฯ กาโย ปสฺสมฺภตีติ
นามกาโย จ กรชกาโย จ ทรถปฏิปฺปสฺสทฺธิยา ปฏิป-ฺ
ปสฺสมฺภติ ฯ สุขนฺติ กายิกเจตสิกสุข ฯ สมาธิยตีติ อารมฺมเณ
สมฺมา ปต โหติ ฯ วิสมคตาย ปชายาติ ราคโทสโมหวิสมคเตสุ สตฺเตสุ ฯ สมปฺปตฺโตติ สม อุปสม ปตฺโต หุตฺวา ฯ
สพฺยาปชฺฌายาติ สทุกฺขาย ฯ ธมฺมโสต สมาปนฺโนติ วิปสฺสนาสงฺขาต ธมฺมโสต สมาปนฺโน ฯ พุทธฺ านุสฺสตึ ภาเวตีติ พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏาน พฺรูเหติ วฑฺเฒติ ฯ อิมินา นเยน สพฺพตฺถ
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อิติ มหานาโม โสตาปนฺนสฺส นิสฺสยวิหาร
ปุจฺฉิ ฯ สตฺถาปสฺส ตเมว กเถสิ ฯ เอวป(๑) อิมสฺมึ สุตฺเต
โสตาปนฺโนว กถิโตติ ฯ
ทสม ฯ
อาหุเนยฺยวคฺโค ปโม ฯ
#๑. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๑๔๕
สารณียสุตฺตวณฺณนา
ทุติยสฺส ปเม ฯ สารณียาติ สริตพฺพยุตฺตกา ฯ เมตฺต
กายกมฺมนฺติ เมตฺเตน จิตฺเตน กาตพฺพ กายกมฺม ฯ วจีกมฺมมโนกมฺเมสุป เอเสว นโย ฯ
อิมานิ จ ปน ภิกฺขูน วเสน อาคตานิ คิหีสปุ 
ลพฺภนฺติ ฯ ภิกฺขูนฺหิ เมตฺตจิตฺเตน อาภิสมาจาริกธมฺมปูรณ
เมตฺต กายกมฺม นาม ฯ คิหีน เจติยวนฺทนตฺถาย โพธิวนฺทนตฺถาย สงฺฆนิมนฺตนตฺถาย คมน คาม ปณฺฑาย ปวิฏเ
ภิกฺขู ทิสฺวา ปจฺจุคฺคมน ปตฺตปฏิคฺคหณ อาสนปฺาปน
อนุคมนนฺติ เอวมาทิก เมตฺต กายกมฺม นาม ฯ
ภิกฺขูน เมตฺตจิตฺเตน อาจารปฺตฺติสิกฺขาปน กมฺมฏานกถน ธมฺมเทสนา เตปฏกพุทฺธวจน เมตฺต วจีกมฺม นาม ฯ
คิหีน เจติยวนฺทนาย คจฺฉาม โพธิวนฺทนาย คจฺฉาม ธมฺมสฺสวน กริสสฺ าม ทีปมาลาปุปฺผปูช กริสฺสาม ตีณิ สุจริตานิ
สมาทาย วตฺติสฺสาม สลากภตฺตาทีนิ ทสฺสาม วสฺสาวาสิก
ทสฺสาม อชฺช สงฺฆสฺส จตฺตาโร ปจฺจเย ทสฺสาม สงฺฆ
นิมนฺเตตฺวา ขาทนียาทีนิ สวิทหถ อาสนานิ ปฺาเปถ
ปานีย อุปฏเปถ(๑) สงฺฆ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา อาเนถ ปฺตฺตาสเน
นิสีทาเปตฺวา อุสฺสาหชาตา เวยฺยาวจฺจ กโรถาติอาทิวจนกาเล
#๑. ม. อุปฏฐาเปถ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๔๖
เมตฺต วจีกมฺม นาม ฯ
ภิกฺขูน ปาโตว อุฏาย สรีรปฏิชคฺคน เจติยงฺคเณ
วตฺตาทีนิ จ กตฺวา วิวิตฺตาสเน นิสีทิตฺวา อิมสฺมึ วิหาเร
ภิกฺขู สุขี โหนฺตุ อเวรา อพฺยาปชฺฌาติ จินฺตน เมตฺต มโนกมฺม
นาม ฯ คิหีน อยฺยา สุขี โหนฺตุ อเวรา อพฺยาปชฺฌาติ
จินฺตน เมตฺต มโนกมฺม นาม ฯ
อาวิ เจว รโห จาติ สมฺมุขา จ ปรมฺมุขา จ ฯ ตตฺถ
นวกาน จีวรกมฺมาทีสุ สหายภาวคมน สมฺมุขา เมตฺต กายกมฺม
นาม เถราน ปน ปาทโธวนทานาทิเภท สพฺพป สามีจิกมฺม สมฺมุขา เมตฺต กายกมฺม นาม ฯ อุภเยหิป ทุนฺนิกฺขิตฺตาน
ทารุภณฺฑาทีน เตสุ อวฺ อกตฺวา อตฺตนา ทุนฺนิกฺขิตฺตาน
วิย ปฏิสามน ปรมฺมุขา เมตฺต กายกมฺม นาม ฯ เทวตฺเถโร
ติสฺสตฺเถโรติ เอว ปคฺคยฺห วจน สมฺมขุ า เมตฺต วจีกมฺม
นาม ฯ วิหาเร อาสน (๑) ปน ปฏิปจุ ฺฉนฺตสฺส กห อมฺหาก
เทวตฺเถโร กห อมฺหาก ติสฺสตฺเถโร กทา นุ โข อาคมิสฺสตีติ
เอว มมายนวจน ปรมฺมขุ า เมตฺต วจีกมฺม นาม ฯ
เมตฺตาสิเนหสินิทฺธานิ(๒) ปน นยนานิ อุมฺมิเลตฺวา ปสนฺเนน มุเขน
โอโลกน สมฺมุขา เมตฺต มโนกมฺม นาม ฯ เทวตฺเถโร
ติสฺสตฺเถโร อโรโค โหตุ อปฺปาพาโธติ (๓) สมนฺนาหรณ ปรมฺมุขา
#๑. ม. อสนฺต ฯ ๒. ม. เมตฺตาสิเนหสินิทฺธานิ ฯ ๓. สี. อพฺยาปชฺโฌ ฯ
#ม. อปฺปาพาโธ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สาราณียวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๗
เมตฺต มโนกมฺม นาม ฯ
ลาภาติ จีวราทโย ลทฺธปจฺจยา ฯ ธมฺมิกาติ กุหนาทิเภท มิจฺฉาชีว วชฺเชตฺวา ธมฺเมน สเมน ภิกฺขาจริยวตฺเตน
อุปฺปนฺนา ฯ อนฺตมโส ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตมฺปติ ปจฺฉิมโกฏิยา
ปตฺตปริยาปนฺน ปตฺตสฺส อนฺโตคต ทฺวิตฺติกฏจฺฉุภิกฺขามตฺตมฺป ฯ (๑)
อปฺปฏิวภิ ตฺตโภคีติ เอตฺถ เทฺว ปฏิวิภตฺตานิ นาม
อามิสปฏิวิภตฺต ปุคฺคลปฏิวิภตฺตฺจ ฯ ตตฺถ เอตฺตก ทสฺสามิ
เอตฺตก ทสฺสามีติ เอว จิตฺเตน ปฏิวิภชน อามิสปฏิวิภตฺต
นาม ฯ อสุกสฺส ทสฺสามิ อสุกสฺส น ทสฺสามีติ เอว
จิตฺเตน วิภชน[๒] ปุคฺคลปฏิวิภตฺต นาม ฯ ตทุภยป อกตฺวา
โย อปฺปฏิวิภตฺต ภฺุชติ อย อปฺปฏิวภิ ตฺตโภคี นาม ฯ
สีลวนฺเตหิ สพฺรหฺมจารีหิ สาธารณโภคีติ เอตฺถ สาธารณโภคิโน อิท ลกฺขณ ย ย ปณีต ลภติ ต ต เนว ลาเภน
ลาภ นิชิคึสนามุเขน (๓) คิหีน เทติ น อตฺตนา ปริภฺุชติ
ปฏิคฺคณฺหนฺโต จ สงฺเฆน สาธารณ โหตูติ คเหตฺวา ฆณฺฑึ
ปหริตฺวา ปริภฺุชิตพฺพ สงฺฆสนฺตก วิย ปสฺสติ ฯ
อิม ปน สารณียธมฺม โก ปูเรติ โก น ปูเรติ ฯ
ทุสฺสีโล ตาว น ปูเรติ ฯ น หิ ตสฺส สนฺตก สีลวนฺตา
คณฺหนฺติ ฯ ปริสุทฺธสีโล ปน วตฺต อขณฺเฑนฺโต ปูเรติ ฯ
#๑. ม. ทฺวตฺติกฏจฺฉุภิกฺขามตฺตมฺป ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
#๓. ม. นิชิคีสนตามุเขน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๔๘
ตตฺริท วตฺต โย หิ โอทิสฺสก กตฺวา มาตุ วา ปตุ
วา อาจริยุปชฺฌายาทีน วา เทติ โส ทาตพฺพ เทติ ฯ
สารณียธมฺโม ปนสฺส น โหติ ปลิโพธชคฺคน นาม โหติ ฯ
สารณียธมฺโม หิ มุตฺตปลิโพธสฺส วฏฏติ ฯ เตน ปน
โอทิสฺสก เทนฺเตน คิลานคิลานุปฏากอาคนฺตุกคมิกานฺเจว
นวปพฺพชิตสฺส จ สงฺฆาฏิปตฺตคฺคหณ อชานนฺตสฺส ทาตพฺพ ฯ
เอเตส ทตฺวา อวเสส เถราสนโต ปฏาย โถก โถก อทตฺวา
โย ยตฺตก คณฺหาติ ตสฺส ตตฺตก ทาตพฺพ ฯ อวสิฏเ  อสติ
ปุน ปณฺฑาย จริตฺวา เถราสนโต ปฏาย ย ย ปณีต
ต ต ทตฺวา เสส ภฺุชิตพฺพ ฯ สีลวนฺเตหีติ วจนโต ทุสฺสีลสฺส
อทาตตป วฏฏติ ฯ
อย ปน สารณียธมฺโม สุสกิ ฺขิตาย ปริสาย สุปูโร
โหติ สุสิกฺขติ าย หิ ปริสาย โย อฺโต ลภติ โส
น คณฺหาติ ฯ อฺโต อลภนฺโตป ปมาณยุตฺตเมว คณฺหาติ
น อติเรก ฯ อย ปน สารณียธมฺโม เอว ปุนปฺปุน
ปณฺฑาย จริตฺวา ลทฺธ ลทฺธ เทนฺตสฺสาป ทฺวาทสหิ
วสฺเสหิ ปูเรติ น ตโต โอร ฯ สเจ หิ ทฺวาทสเม
วสฺเส สารณียธมฺมปูรโก ปณฺฑปาตปูร ปตฺต อาสนสาลาย
เปตฺวา นฺหายิตุ คจฺฉติ สงฺฆตฺเถโร จ กสฺเสโส ปตฺโตติ
วตฺวา สารณียธมฺมปูรกสฺสาติ วุตฺเต อาหรถ นนฺติ สพฺพ
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*เลมที่ ๑๕ สาราณียวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๙
ปณฺฑปาต วิจาเรตฺวาว ภฺุชิตฺวา ริตฺตปตฺต เปติ ฯ อถ(๑)
โส ภิกฺขุ ริตตฺ ปตฺต ทิสฺวา มยฺห อเสเสตฺวาว ปริภฺุชึสูติ
โทมนสฺส อุปฺปาเทติ สารณียธมฺโม ภิชฺชติ ปุน ทฺวาทส
วสฺสานิ ปูเรตพฺโพ โหติ ฯ ติตฺถิยปริวาสสทิโส โส (๒) สกึ
ขณฺเฑ ชาเต ปุน ปูเรตพฺโพว ฯ โย ปน ลาภา วต
เม สุลทฺธ วต เม ยสฺส เม ปตฺตคต อนาปุจฺฉาว
สพฺรหฺมจารี ปริภฺุชนฺตีติ โสมนสฺส ชเนติ ตสฺส ปุณฺโณ
นาม โหติ ฯ
เอว ปูรติ สารณียธมฺมสฺส ปน เนว อิสฺสา น มจฺฉริย
โหติ มนุสฺสาน ปโย โหติ อมนุสฺสาน ปโย โหติ สุลภปจฺจโย
ปตฺตคตมสฺส ทียมานป น ขียติ ฯ ภาชนียภณฺฑฏาเน
อคฺคภณฺฑ ลภติ ภเย วา ฉาตเก วา ปตฺเต เทวตา อุสฺสุกฺก
อาปชฺชนฺติ ฯ ตตฺริมานิ วตฺถูนิ ฯ
เลณคิรวิ าสี (๓) ติสฺสตฺเถโร กิร มหาขีรคาม (๔) อุปนิสฺสาย
วสติ ปฺาส มหาเถรา นาคทีป เจติยวนฺทนตฺถาย คจฺฉนฺตา
ขีรคาเม (๕) ปณฺฑาย จริตฺวา กิฺจิ อลทฺธา นิกฺขมึสุ ฯ
เถโร ปวิสนฺโต เต ทิสฺวา ปุจฺฉิ ลทฺธ ภนฺเตติ ฯ จริมฺหา(๖)
อาวุโสติ ฯ โส อลทฺธภาว ตฺวา อาห ภนฺเต ยาวาห
#๑. ม. อถ โข ฯ ๒. ม. เหส ฯ ๓. ปปฺจ. ๒/๓๘๙/๒๐๒ ฯ
#สี. โลณคิรวิ าสี ฯ ม. เสนคิริวาสี ฯ ๔. ม. มหาคิริคาม ฯ ๕. ม. คิริคาเม ฯ
#๖. ม. วิจริมหฺ า ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 150

*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๕๐
อาคจฺฉามิ ตาว อิเธว โหถาติ มย อาวุโส ปฺาสชนา
ปตฺตโธวนมตฺตป (๑) น ลภิมฺหาติ ฯ ภนฺเต เนวาสิกา นาม ปฏิพลา
โหนฺติ อลภนฺตาป ภิกฺขาจารมคฺคสภาค ชานนฺตีติ ฯ เถรา
อาคมยึสุ ฯ (๒) เถโร คาม ปาวิสิ ฯ ธุรเคเหเยว มหาอุปาสิกา
ขีรภตฺต สชฺเชตฺวา เถร โอโลกยมานา ิตา เถรสฺส ทฺวาร
สมฺปตฺตสฺเสว ปตฺต ปูเรตฺวา อทาสิ ฯ โส ต อาทาย เถราน
สนฺติก คนฺตฺวา คณฺหถ ภนฺเตติ สงฺฆตฺเถร อาห ฯ เถโร
อเมฺหหิ เอตฺตเกหิ กิฺจิ น ลทฺธ อย สีฆเมว คเหตฺวา
อาคโต กึ นุ โขติ เสสาน มุข โอโลเกสิ ฯ เถโร โอโลกนากาเรเนว ตฺวา ภนฺเต ธมฺเมน สเมน ลทฺโธ ปณฺฑปาโต(๓)
นิกฺกุกฺกุจฺจา คณฺหถาติ อาทิโต ปฏาย สพฺเพส ยาวทตฺถ
ทตฺวา อตฺตนาป ยาวทตฺถ ภฺุชิ ฯ
อถ น ภตฺตกิจฺจาวสาเน เถรา ปุจฺฉึสุ กทา อาวุโส
โลกุตฺตรธมฺม ปฏิวิชฺฌีติ ฯ นตฺถิ เม ภนฺเต โลกุตตฺ รธมฺโมติ ฯ
ฌานลาภีสิ อาวุโสติ ฯ เอตป ภนฺเต นตฺถีติ ฯ นนุ อาวุโส
ปาฏิหาริยนฺติ ฯ สารณียธมฺโม เม ภนฺเต ปูริโต ตสฺส เม
ปูริตกาลโต ปฏาย สเจป ภิกฺขุสตสหสฺส โหติ ปตฺตคต
น ขียตีติ ฯ สาธุ สาธุ สปฺปุริส อนุจฉฺ วิกมิท ตุยฺหนฺติ ฯ
อิท ตาว ปตฺตคต น ขียตีติ เอตฺถ วตฺถุ ฯ
#๑. ม. ปตฺตเตมนมตฺตมฺป ฯ ๒. ม. อาคเมสุ ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สาราณียวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๑
อยเมว ปน เถโร เจติยปพฺพเต คิริกณฺเฑ(๑) มหาปูชาย
ทานฏาน คนฺตฺวา อิมสฺมึ ทาเน กึ วรภณฺฑนฺติ ปุจฺฉิ ฯ
เทฺว สาฏกา ภนฺเตติ ฯ เอเต มยฺห ปาปุณิสฺสนฺตีติ ฯ ต
สุตฺวา อมจฺโจ รฺโ อาโรเจสิ เอโก ทหโร เอว วทตีติ ฯ
ทหรสฺส เอว จิตฺต มหาเถราน ปน สุขุมสาฏกา วฏฏนฺตีติ
วตฺวา มหาเถราน ทสฺสามีติ เปสิ ฯ ตสฺส ภิกฺขสุ งฺเฆ
ปฏิปาฏิยา ิเต เทนฺตสฺส มตฺถเก ปตสาฏกา(๒) หตฺถ
นาโรหนฺติ อฺเว อาโรหนฺติ ทหรสฺส ทานกาเล ปน หตฺถ
อารุฬฺหา ฯ โส ตสฺส หตฺเถ เปตฺวา อมจฺจสฺส มุข โอโลเกตฺวา ทหร นิสีทาเปตฺวา [๓] สงฺฆ วิสฺสชฺเชตฺวา ทหรสฺส
สนฺติเก นิสีทิตฺวา กทา ภนฺเต อิม ธมฺม ปฏิวิชฺฌิตฺถาติ
อาห ฯ โส ปริยาเยนป อสนฺต อวทนฺโต นตฺถิ มยฺห
มหาราช โลกุตฺตรธมฺโมติ อาห ฯ นนุ ภนฺเต ปุพฺเพ(๔)
อวจุตฺถาติ ฯ อาม มหาราช สารณียธมฺมปูรโก อห ตสฺส
เม สารณียธมฺมสฺส(๕) ปูริตกาลโต ปฏาย ภาชนียภณฺฑฏาเน
อคฺคภณฺฑ ปาปุณาตีติ ฯ สาธุ สาธุ ภนฺเต อนุจฺฉวิกมิท
ตุมฺหากนฺติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ อิท ภาชนียภณฺฑฏาเน
อคฺคภณฺฑ ปาปุณาตีติ เอตฺถ วตฺถุ ฯ
#๑. ม. คิริภณฺฑมหาปูชาย ฯ ๒. ม. ฐปตาป เต สาฏกา ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร ทาน ทตฺวาติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๔. ม. ปุพฺเพ ว ฯ
#๕. ม. ธมฺมสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๕๒
พฺรหฺมติสฺสภเย(๑) ปน ภาตรคามวาสิโน นาคตฺเถริยา
อนาโรเจตฺวาว ปลายึสุ ฯ เถรี ปจฺจูสสมเย อติวิย อปฺปนิคฺโฆโส คาโม อุปธาเรถ ตาวาติ จณฺฑาลติสฺสทหรภิกฺขุนิโย (๒)
อาห ฯ ตา จ(๓) คนฺตฺวา สพฺเพส ปลาตภาว (๔) ตฺวา อาคมฺม
เถริยา อาโรเจสส ฯ สา สุตฺวา มา ตุเมฺห เตส คตภาว
จินฺตยิตฺถ อตฺตโน อุทฺเทสปริปุจฺฉาโยนิโสมนสิกาเรสุเยว โยค
กโรถาติ วตฺวา ภิกฺขาจารเวลาย ปารุปตฺวา อตฺตทฺวาทสมา
คามทฺวาเร นิโคฺรธรุกฺขมูเล อฏาสิ ฯ รุกฺเข อธิวฏา
เทวตา ทฺวาทสนฺน(๕) ภิกฺขุนีน ปณฺฑปาต ทตฺวา อยฺเย
อฺตฺถ มา คจฺฉถ นิจฺจ อิเธว อาคจฺเฉยฺยาถาติ อาห ฯ
เถริยา ปน กนิฏภาตา นาคตฺเถโร นาม อตฺถิ โส
มหนฺต ภย น สกฺกา ยาเปตุ ปรตีร คมิสฺสามีติ อตฺตทฺวาทสโมว อตฺตโน วสนฏานา นิกฺขนฺโต เถรึ ทิสฺวา
คมิสฺสามีติ ภาตรคาม อาคโต ฯ เถรี เถรา อาคตาติ สุตฺวา
เตส สนฺติก คนฺตฺวา กึ อยฺยาติ ปุจฺฉิ ฯ โส ต ปวุตฺตึ
อาโรเจสิ ฯ สา อชฺช เอกทิวส วิหาเร(๖) วสิตฺวา เสฺว
คมิสฺสถาติ อาห ฯ เถรา วิหาร อาคมึสุ ฯ (๗)
เถรี ปุนทิวเส รุกฺขมูเล ปณฺฑาย จริตฺวา เถร
#๑. พฺราหฺมณติสฺสภเย ฯ ๒. ม. ทหรภิกฺขุนิโย ฯ ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔. ม. คตภาว ฯ ๕. ม. ทฺวาทสนฺนมฺป ฯ ๖. ม. วิหาเร ว ฯ
#๗. ม. อคมึสุ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 153

*เลมที่ ๑๕ สาราณียวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๓
อุปสงฺกมิตฺวา อิม ปณฺฑปาต ปริภฺุชถาติ อาห ฯ เถโร
วฏฏิสฺสติ อวตฺวา(๑) ตุณฺหี อฏาสิ ฯ ธมฺมิโก ตาว(๒) ปณฺฑปาโต
กุกฺกุจฺจ อกตฺวา ปริภฺุชถาติ ฯ วฏฏิสฺสติ เถรีติ ฯ สา ปตฺต
คเหตฺวา อากาเส ขิป ฯ ปตฺโต อากาเส อฏาสิ ฯ เถโร
สตฺตตาลมตฺเต ิตป ภิกฺขุนีภตฺตเมว เถรีติ วตฺวา ภย นาม
สพฺพกาเล(๓) น โหติ ภเย วูปสนฺเต อริยวส กถยมาโน โภ
ปณฺฑปาติก ภิกฺขุนีภตฺต ภฺุชิตฺวา วีตินามยิตฺถาติ จิตฺเตน
อนุวทิยมาโน สนฺถมฺภิตุ น สกฺขิสฺสามิ อปฺปมตฺตา โหถ
เถริโยติ มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ
รุกฺขเทวตาป สเจ เถโร เถริยา หตฺถโต ปณฑ
ฺ ปาต
ปริภฺุชิสฺสติ น ต นิวตฺเตสฺสามิ ฯ สเจ น ปริภฺุชิสฺสติ
นิวตฺเตสฺสามีติ จินฺตยมานา ตฺวา เถรสฺส คมน ทิสฺวา
รุกฺขา โอรุยหฺ ปตฺต ภนฺเต เทถาติ วตฺวา ปตฺต คเหตฺวา
เถร รุกฺขมูลฺเว อาเนตฺวา อาสน ปฺาเปตฺวา ปณฺฑปาต
ทตฺวา กตภตฺตกิจฺจ ปฏิฺ กาเรตฺวา ทฺวาทส ภิกฺขุนิโย
ทฺวาทส จ ภิกฺขู สตฺต วสฺสานิ อุปฏาติ ฯ (๔) อิท เทวตา
อุสฺสุกฺก อาปชฺชนฺตีติ เอตฺถ วตฺถุ ฯ ตตฺร หิ เถรี สารณียธมฺมปูริกา อโหสิ ฯ
อขณฺฑานีติอาทีสุ ยสฺส สตฺตสุ อาปตฺติกฺขนฺเธสุ อนฺเต
#๑. ม. วฏฏสิ ฺสติ เถรีติ วตฺวา ฯ ๒. ม. ตาต ฯ ๓. ม. สพฺพกาล ฯ
#๔. ม. อุปฏฐหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๕๔
วา อาทิมฺหิ วา สิกฺขาปท ภินฺน โหติ ตสฺส สีล ปริยนฺเต
ฉินฺนสาฏโก วิย ขณฺฑ นาม ฯ ยสฺส ปน เวมชฺเฌ ภินฺน
ตสฺส ฉิทฺทสาฏโก วิย ฉิทฺท นาม โหติ ฯ ยสฺส ปฏิปาฏิยา
เทฺว ตีณิ ภินฺนานิ ตสฺส ปฏิย วา กุจฺฉิย วา อุฏิเตน
วิสภาควณฺเณน กาฬรตฺตาทีน อฺตรวณฺณา คาวี วิย สพล
นาม โหติ ฯ ยสฺส อนฺตรนฺตรา ภินนฺ านิ ตสฺส อนฺตรนฺตรา
วิสภาคพินฺทุวิจิตฺรา คาวี วิย กุมฺมาส นาม โหติ ฯ ยสฺส
ปน สพฺเพน สพฺพ อภินฺนานิ ตสฺส ตานิ สีลานิ อขณฺฑานิ
อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ อกมฺมาสานิ นาม โหนฺติ ฯ ตานิ
ปเนตานิ ตณฺหาทาสพฺยโต โมเจตฺวา ภุชิสฺสภาวกรณโต
ภุชิสฺสานิ พุทฺธาทีหิ วิฺูหิ ปสตฺถตฺตา วิฺุปฺปสตฺถานิ
ตณฺหาทิฏีหิ อปรามฏตฺตา อิท นาม ตฺว อาปนฺนปุพฺโพติ
เกนจิ ปรามฏุ อสกฺกุเณยฺยตฺตา จ อปรามฏานิ อุปจารสมาธึ อปฺปนาสมาธึ วา สวตฺตยนฺตีติ สมาธิสวตฺตนิกานีติ
วุจฺจนฺติ ฯ
สีลสามฺคโต วิหรตีติ เตสุ เตสุ ทิสาภาเคสุ
วิหรนฺเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สมานภาวูปคตสีโล วิหรติ ฯ โสตาปนฺนาทีน หิ สีล สมุทฺทนฺตเรป เทวโลเกป วสนฺตาน อฺเส
โสตาปนฺนาทีน สีเลน สมานเมว โหตีติ(๑) นตฺถิ มคฺคสีเล
#๑. ม. โหติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สาราณียวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๕
นานตฺต ฯ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
ยาย ทิฏีติ มคฺคสมฺปยุตฺตา สมฺมาทิฏิ ฯ อริยาติ
นิทฺโทสา ฯ นิยฺยาตีติ นิยฺยานิกา ฯ ตกฺกรสฺสาติ โย ตถาการี
โหติ ฯ ทุกฺขกฺขยายาติ สพฺพทุกฺขกฺขยตฺถ ฯ ทิฏิสามฺคโตติ
สมานทิฏิภาว อุปคโต หุตฺวา วิหรตีติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย โย เต ธมฺเม ปูเรติ ต สพฺรหฺมจารีน ปย
กโรนฺตีติ ปยกรณา ฯ ครุ กโรนฺตีติ ครุกรณา ฯ สงฺคหายาติ
สงฺคณฺหนตฺถาย ฯ อวิวาทายาติ อวิวาทกรณตฺถาย ฯ (๑) สามคฺคิยาติ
สมคฺคภาวตฺถาย ฯ เอกีภาวายาติ เอกภาวตฺถาย นินฺนานากรณาย ฯ สวตฺตนฺตีติ [๒]ปวตฺตนฺติ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย นิสฺสารณียา ธาตุโยติ นิสฺสรณธาตุโยว ฯ เมตฺตา
หิ โข เม เจโตวิมุตฺตีติ เอตฺถ ปจฺจนีกธมฺเมหิ วิมุตฺตตฺตา
ติกจตุกฺกชฺฌานิกา เมตฺตาว เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ นาม ฯ ภาวิตาติ
วฑฺฒิตา ฯ พหุลีกตาติ ปุนปฺปุน กตา ฯ ยานีกตาติ ยุตฺตยานสทิสา กตา ฯ วตฺถุกตาติ ปติฏา กตา ฯ อนุฏิตาติ
อธิฏิตา ฯ ปริจิตาติ สมนฺตโต จิตา อาจิตา อุปจิตา ฯ
สุสมารทฺธาติ สุปฺปคุณกรเณน สุฏุ สมารทฺธา ฯ
#๑. ม. อวิวทนตฺถาย ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วตฺตนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๕๖
ปริยาทาย ติฏตีติ ปริยาทิยิตฺวา คเหตฺวา ติฏติ ฯ
มา เหวนฺติสฺส วจนีโยติ ยสฺมา อภูตพฺยากรณ พฺยากโรติ
ตสฺมา มา เอว ภณีติ วตฺตพฺโพ ฯ ยทิท เมตฺตาเจโตวิมุตฺตีติ ยา อย เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ อิท นิสฺสรณ พฺยาปาทสฺส
พฺยาปาทโต นิสฺสฏาติ อตฺโถ ฯ โย ปน เมตฺตาย ติกจตุกฺกชฺฌานโต วุฏิโต สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา ตติยมคฺค ปตฺวา
ปุน พฺยาปาโท นตฺถีติ ตติยผเลน นิพพฺ าน ปสฺสติ ตสฺส
จิตฺต อจฺจนฺตนิสฺสรณ พฺยาปาทสฺส ฯ เอเตนุปาเยน สพฺพตฺถ
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อนิมิตฺตาเจโตวิมุตฺตีติ พลววิปสฺสนา ฯ ทีฆภาณกา จ (๑)
อรหตฺตผลสมาปตฺตีติ วทนฺติ ฯ สา หิ ราคนิมิตฺตาทีนฺเจว
รูปนิมิตฺตาทีนฺจ นิจฺจนิมิตฺตาทีนฺจ อภาวา อนิมิตฺตาติ
วุตฺตา ฯ นิมิตฺตานุสารีติ วุตฺตปฺปเภท นิมิตฺต อนุสฺสรณสภาว ฯ
อสฺมีติ อสฺมิมาโน ฯ อยมหมสฺมตี ิ ปฺจสุ ขนฺเธสุ อย
นาม อห อสฺมีติ ฯ เอตฺตาวตา อรหตฺต พฺยากต โหติ ฯ
วิจิกิจฺฉากถกถาสลฺลนฺติ วิจิกิจฺฉาภูต กถกถาสลฺล ฯ มา
เหวนฺติสฺส วจนีโยติ สเจ เต ปมมคฺควชฺฌา วิจิกิจฺฉา
อุปฺปชฺชติ อรหตฺตพฺยากรณ มิจฺฉา โหติ ตสฺมา มา อภูต
#๑. ม. ปน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สาราณียวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๗
ภณีติ (๑) วาเรตพฺโพ ฯ อสฺมีติ มานสมุคฺฆาโตติ อรหตฺตมคฺโค ฯ
อรหตฺตมคฺคผลวเสน หิ นิพฺพาเน ทิฏเ ปุน อสฺมิมาโน นตฺถีติ
อรหตฺตมคฺโค อสฺมีติมานสมุคฺฆาโตติ วุตฺโต ฯ อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต
อภูตพฺยากรณนฺนาม กถิต ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ น ภทฺทกนฺติ น ลทฺธก ฯ ตตฺถ โย หิ
ภีตภีโต มรติ ตสฺส น ภทฺทก มรณ โหติ ฯ โย อปาเย
ปฏิสนฺธึ คณฺหาติ ตสฺส น ภทฺทิกา กาลกิริยา โหติ ฯ
กมฺมาราโมติอาทีสุ อารมฺมณ อาราโม อภิรตีติ อตฺโถ ฯ
วิหารกรณาทิมฺหิ นวกมฺเม อาราโม อสฺสาติ กมฺมาราโม ฯ
ตสฺมิฺเว กมฺเม รโตติ กมฺมรโต ฯ ตเทว กมฺมารามต ฯ
ปุนปฺปุน ยุตโฺ ตติ อนุยุตฺโต ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
เอตฺถ จ ภสฺสนฺติ อลฺลาปสลฺลาโป ฯ นิทฺทาติ โสปฺป ฯ
สงฺคณิกาติ คณสงฺคณิกา ฯ สา เอกสฺส ทุติโย โหติ
ทฺวินฺน ตติโย โหตีติอาทินา (๒) นเยน เวทิตพฺพา ฯ สสคฺโคติ
ทสฺสนสวนสมุลฺลาปสมฺโภคกายสสคฺควเสน ปวตฺโต สสฏภาโว ฯ ปปฺโจติ ตณฺหาทิฏิมานวเสน ปวตฺโต มทนาการสณฺิโต กิเลสปปฺโจ ฯ สกฺกายนฺติ เตภูมิกวฏฏ ฯ สมฺมา
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ เหตุนา นเยน สกลวฏฏทุกฺขสฺส
#๑. ม. คณฺหีติ ฯ ๒. ม. ทฺวินฺน โหติ ตติยโกติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๕๘
ปริวฏมปริจฺเฉทกรณตฺถ ฯ
มโคติ มคสทิโส ฯ นิปฺปฺจปเทติ นิพฺพานปเท ฯ
อาราธยีติ ปริปูรยิ ต สมฺปาเทสีติ (๑)ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อนุตปฺปาติ อนุโสจิตพฺพา อนุตาปการี ฯ อิเมสุ
ทฺวีสุ สุตฺเตสุ คาถาสุ จ วฏฏ(๒) กถิตนฺติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ พาฬฺหคิลาโนติ อธิมตฺตคิลาโน ฯ เอตทโวจาติ
สามิกสฺส เภสชฺช กตฺวา พฺยาธึ วูปสเมตุ อสกฺโกนฺตี อิทานิ
สีหนาท นทิตฺวา (๓) สจฺจกิริยาย พฺยาธึ วูปสเมตุ สนฺติเก
นิสีทิตฺวา เอต มา โข ตฺวนฺติอาทิวจน อโวจ ฯ สาเปกฺโขติ
สตโณฺห ฯ น นกุลมาตาติ เอตฺถ นกาโร น เปกฺขตีติ (๔) เอว
ปรปเทน โยเชตพฺโพ ฯ สนฺถริตุนฺติ (๓) นิจฺฉิทฺท กาตุ สณฺเปตุนฺติ อตฺโถ ฯ เวณึ โอลิขิตุนฺติ เอฬกโลมานิ กปฺเปตฺวา
วิชเฏตฺวา เวณึ กาตุฯ
อฺ ภตฺตาร (๕) คมิสฺสตีติ อฺ สามิก คณฺหิสฺสติ ฯ
โสฬสวสฺสานิ คหฏพฺรหฺมจริย (๖) สมาจิณฺณนฺติ อิโต โสฬสวสฺสมตฺถเก คหฏพฺรหฺมจริยวาโส สมาจิณฺโณ ฯ ทสฺสนกามตราติ
#๑. ม. สมฺปาเทสีติ ฯ ๒. ม. วฏฏวิวฏฏ ฯ ๓. สี. นทนฺตี ฯ
#๔. สฺยา. สกฺขิสฺสตีติ ฯ ม. สกฺขตีติ ฯ ๕. สี. วีร ฯ ม. ฆร ฯ
#๖. ม.คหฏฐก พฺรหฺมจริย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สาราณียวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๙
อติเรเกน ทสฺสนกามา ฯ อิเมหิ ตีหิ องฺเคหิ สีหนาท นทิตฺวา
อิมินา สจฺเจน ตว สรีเร พฺยาธิ ผาสุ โหตูติ สจฺจกิริย
อกาสิ ฯ
อิทานิ ภควนฺต สกฺขึ กตฺวา อตฺตโน สีลาทิคุเณหิป
สจฺจกิริย กาตุ สิยา โข ปน เตติอาทิมาห ฯ ตตฺถ
ปริปูรการินตี ิ สมตฺตการินี ฯ เจโตสมถสฺสาติ สมาธิกมฺมฏานสฺส ฯ โอคาธปฺปตฺตาติ โอคาธ อนุปเวส ปตฺตา ฯ ปติคาธปฺปตฺตาติ ปฏิคาธ ปติฏ ปตฺตา ฯ อสฺสาสปฺปตฺตาติ อสฺสาส
อวสฺสย ปตฺตา ฯ เวสารชฺชปฺ- ปตฺตาติ โสมนสฺสาณ ปตฺตา ฯ
อปรปฺปจฺจยาติ ปรปจฺจโย วุจฺจติ ปรสทฺธา ปรปตฺติยายนา
ตาย วิรหิตาติ อตฺโถ ฯ อิเมหิ ตีหงฺเคหิ อตฺตโน คุเณ
อารพฺภ สจฺจกิริย อกาสิ ฯ คิลานา วุฏิโตติ คิลาโน หุตฺวา
วุฏิโต ฯ ยาวตาติ ยตฺติกาโย ฯ ตาส อฺตราติ ตาส อนฺตเร
เอกา ฯ อนุกมฺปกาติ หิตานุกมฺปกา ฯ โอวาทิกาติ โอวาททายิกา ฯ อนุสาสิกาติ อนุสิฏิทายิกา(๑) ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ปฏิสลฺลานา วุฏิโตติ เอกีภาวาย ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติโต ผลสมาปตฺติวิหารโต วุฏิโต ฯ ยถาวิหารนฺติ
อตฺตโน อตฺตโน วสนวิหาร ฯ นวาติ ปพฺพชฺชาย นวกา ฯ เต
#๑. ม. อนุสฏิ ฐทายิกา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๖๐
ปฺจสตมตฺตา อเหสุ ฯ กากจฺฉมานาติ กากสทฺท กโรนฺตา
ทนฺเต ขาทนฺตา ฯ เถราติ ถิรภาว ปตฺตา ฯ เตน โนติ เตน
นุ ฯ เสยฺยสุขาทีนิ เหฏา วุตฺตตฺถาเนว ฯ รฏิโกติ โย รฏ
ภฺุชติ ฯ เปตฺตนิโกติ โย ปตรา ภุตฺตานุภุตฺต ภฺุชติ ฯ
เสนาปติโกติ เสนาย เชฏโก ฯ คามคามณิโกติ(๑) คามโภชโก ฯ
ปูคคามณิโกติ คณเชฏโก ฯ อวิปสฺสโก กุสลาน ธมฺมานนฺติ
กุสลาน ธมฺมาน อเนสโก อคเวสโก หุตฺวา ฯ โพธิปกฺขิยาน
ธมฺมานนฺติ สตฺตตึสาย โพธิปกฺขิยธมฺมาน ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม ฯ มจฺฉิกนฺติ มจฺฉฆาตก ฯ หตฺถินา ยาตีติ
หตฺถิยายี ฯ ปรโตป เอเสว นโย ฯ วชฺเฌติ วธิตพฺเพ ฯ
วธายานีเตติ (๒) วธาย อุปนีเต ฯ ปาปเกน มนสาติ ลามเกน
วธกจิตฺเตน ฯ ปาลิย ปน วธายุปนีเตติ (๓)ลิขนฺติ ฯ มาควิโกติ
มิคฆาตโก ฯ โก ปน วาโท มนุสฺสภูตนฺติ โย มนุสฺสภูต
ปาปเกน มนสา อเปกฺขติ (๔) ตสฺส สมฺปตฺติยา อภาเวน (๕) กิเมว
วตฺตพฺพ ฯ อิท ปาปกสฺส กมฺมุโน อนิฏผลภาว ทสฺเสตุ
วุตฺต ฯ เยส ปน ตาทิส กมฺม กโรนฺตานป ยสปฏิลาโภ
โหติ เตส ต อกุสล นิสสฺ าย กุสล วิปจฺจตีติ เวทิตพฺพ ฯ
#๑. สฺยา. ม. คามคามณิโก ฯ องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๒๘๘/๓๓๕ ฯ
#๒. สี. วธาโยปนีเตติ ฯ ม. วธายนีเตติ ฯ ๓. สี. วธายุนฺนีเตติ ฯ
#๔. ม. อนุเปกฺขติ ฯ ๕. ม. อภาเว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สาราณียวคฺควณฺณนา หนา ๑๖๑
เตน ปนสฺส อกุสลกมฺเมน อุปหตตฺตา วิปาโก น จิรฏิติโก
โหตีติ ฯ (๑) อิมสฺมึ สุตฺเต อกุสลปกฺโข(๒) กถิโต ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม นาทิเกติ (๓) เอวนามเก คาเม ฯ คิฺชกาวสเถติ
อิฏกามเย ปาสาเท ฯ อมโตคธาติ นิพฺพาโนคธา นิพฺพาน
ปวิฏาติ (๔) อตฺโถ ฯ ภาเวถ โนติ ภาเวถ นุ ฯ มรณสฺสตินฺติ
มรณสฺสติกมฺมฏาน ฯ อโห วตาติ ปฏนตฺเถ นิปาโต ฯ พหุ
วต เม กต อสฺสาติ ตุมฺหาก สาสเน มม กิจฺจ พหุ
กต อสฺส ฯ ตทนฺตรนฺติ ต อนฺตร ขณ โอกาส ฯ อสฺสสิตฺวา
วา ปสฺสสามีติ เอตฺถ อสฺสาโส วุจฺจติ อนฺโตปวิสนวาโต
ปสฺสาโส พหิ นิกฺขมนวาโต ฯ อิติ อย ภิกฺขุ ยาว อนฺโตปวิฏวาโต พหิ นิกฺขมติ พหิ นิกฺขนฺโต วาโต อนฺโต ปวิสติ
ตาว ชีวิต ปฏเนฺโต เอวมาห ฯ ทนฺธนฺติ มนฺท ครุก อสีฆ
ปวตฺต ฯ อาสวาน ขยายาติ อรหตฺตผลตฺถาย ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต
มรณสฺสติ อรหตฺต ปาเปตฺวา กถิตาติ ฯ
นวม ฯ
ทสเม ปฏิคตายาติ (๕) ปฏิปนฺนาย ฯ อิติ ปฏิสฺจิกฺขตีติ
เอว ปจฺจเวกฺขติ ฯ โส มมสฺส อนฺตราโยติ เอตฺถ ติวิโธ
#๑. ม. โหติ ฯ ๒. ม. อกุสลปกฺโข ว ฯ ๓. ม. นาติเกติ ฯ
#๔. ม. นิพฺพานปติฏฐาติ ฯ ๕. สี. ปติหิตายาติ ฯ ม. ปติคตายาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๖๒
อนฺตราโย ชีวิตนฺตราโย สมณธมฺมนฺตราโย ปุถุชชฺ นกาลกิริย
กโรนฺตสฺส สคฺคนฺตราโย เจว มคฺคนฺตราโย จาติ ฯ ต
สพฺพป สนฺธาเยวมาห ฯ พฺยาปชฺเชยฺยาติ อชิณฺณกาทิวเสน
วิปชฺเชยฺย ฯ อธิมตฺโตติ พลวา ฯ ฉนฺโทติ กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท ฯ
วายาโมติ ปโยควิริย ฯ อุสฺสาโหติ อุสฺสาปนวิริย ฯ อุสฺโสฬฺหตี ิ
สมฺปาทนวิริย ฯ อปฺปฏิวานีติ อนุกฺกณฺนา อปฺปฏิสงฺฆรณา ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
ทสม ฯ
สารณียวคฺโค ทุติโย ฯ
อนุตตฺ ริยวคฺควณฺณนา
ตติยสฺส ปเม สามคามเกติ สามกาน อุสฺสนฺนตฺตา
เอวลทฺธนาเม คามเก ฯ โปกฺขรณิยายนฺติ โปกฺขรณิยานามเก
วิหาเร ฯ อภิกฺกนฺตาย รตฺติยาติ รตฺติยา ปมยาม อติกฺกมฺม
มชฺฌิมยาเม สมฺปตฺเต ฯ อภิกฺกนฺตวณฺณาติ อภิกฺกนฺตอติมนาปวณฺณา ฯ เกวลกปฺปนฺติ สกลกปฺป ฯ โปกฺขรณิย โอภาเสตฺวาติ
โปกฺขรณิยานามก มหาวิหาร อตฺตโน โอภาเสน ผริตฺวา ฯ
สมนฺุโติ สมานอนฺุโ สมานจิตฺโต ฯ โทวจสฺสตาติ ทุพฺพจภาโว ฯ ปาปมิตฺตตาติ ลามกมิตฺตตา ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต ปริหานิยธมฺมาว กถิตา ฯ
ปฐม ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุตฺตริยวคฺควณฺณนา หนา ๑๖๓
ทุติเย อปริหานิยธมฺมา โลกุตฺตรมิสฺสกา กถิตา ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ฯ กามราครตฺตายนฺติ กามราครตฺโต อย ฯ ฉนฺทราควินิพทฺโธติ ฉนฺทราเคน วินิพทฺโธ ฯ ภยาติ จิตฺตุตฺราสภยา ฯ ปงฺกาติ กิเลสปงฺกโต ฯ
สงฺโค ปงฺโก จ อุภยนฺติ สงฺโค [๑] ปงฺโก จ อิท
อุภย ฯ เอเต กามา ปวุจฺจนฺติ ยตฺถ สตฺโต ปุถุชชฺ โนติ
ยสฺมึ สงฺเค จ ปงฺเก จ ปุถุชชฺ โน สตฺโต ลคฺโค ลคฺคิโต
ปลิพุทฺโธ ฯ อุปาทาเนติ จตุพฺพิเธ อุปาทาเน ฯ ชาติมรณสมฺภเวติ ชาติยา จ มรณสฺส จ สมฺภเว ปจฺจยภูเต ฯ
อนุปาทา วิมุจฺจนฺตีติ อนุปาทิยิตฺวา วิมุจฺจนฺติ ฯ ชาติมรณสงฺขเยติ ชาติมรณาน สงฺขยสงฺขาเต นิพฺพาเน นิพฺพานารมฺมณาย วิมุตฺติยา วิมุจฺจนฺตีติ อตฺโถ ฯ อิมสฺมึ าเน
วิวฏเฏตฺวา อรหตฺตเมว ปตฺโต เอส ภิกฺขุ ฯ อิทานิ ต ขีณาสว
โถเมนฺโต เต เขมปฺปตฺตาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ เขมปฺปตฺตาติ
เขมภาว ปตฺตา ฯ สุขิโนติ โลกุตฺตรสุเขน สุขิตา ฯ ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตาติ อพฺภนฺตเร กิเลสาภาเวน ทิฏธมฺเมเยว
อภินิพฺพุตา ฯ อิมสฺมึ สุตเฺ ต วฏฏเมว กเถตฺวา คาถาสุ
วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
ตติย ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุตฺตริยวคฺควณฺณนา หนา ๑๖๔
จตุตฺเถ ฯ ปทาเลยฺยาติ ภินฺเทยฺย ฯ ฉวายาติ ลามิกาย ฯ
สมาธิสฺส สมาปตฺติกุสโล โหตีติ อาหารสปฺปายอุตุสปฺปายานิ
ปริคฺคเหตฺวา สมาธึ สมาปชฺชิตุ กุสโล โหติ เฉโก สมตฺโถ
ปฏิพโล ฯ สมาธิสฺส ิติกุสโลติ สมาธิสฺส ิติย กุสโล สมาธึ
เปตุ สกฺโกตีติ อตฺโถ ฯ สมาธิสฺส วุฏานกุสโลติ สมาธิสฺส
วุฏาเน กุสโล ยถาปริจฺเฉเทน วุฏาตุ สกฺโกตีติ อตฺโถ ฯ
สมาธิสฺส กลฺลตากุสโลติ (๑) สมาธิสฺส กลฺลตาย กุสโล สมาธิจิตฺต หาเสตุ กลฺล กาตุ สกฺโกตีติ อตฺโถ ฯ สมาธิสฺส
โคจรกุสโลติ สมาธิสฺส อสปฺปาเย อนุปการเก ธมฺเม วชฺเชตฺวา
สปฺปาเย อุปการเก เสวนฺโตป อย สมาธินิมิตฺตารมฺมโณ
อย ลกฺขณารมฺมโณติ ชานนฺโตป สมาธิสฺส โคจรกุสโล นาม
โหติ ฯ สมาธิสฺส อภินีหารกุสโลติ อุปริ อุปริ สมาปตฺติสมาปชฺชนตฺถาย ปมชฺฌานาทิสมาธึ อภินีหริตุ สกฺโกนฺโต
สมาธิสฺส อภินีหารกุสโล นาม โหติ ฯ โส ปมชฺฌานา วุฏาย
ทุติย สมาปชฺชติ ทุติยชฺฌานา ฯเป ฯ ตติยชฺฌานา วุฏาย
จตุตฺถ สมาปชฺชตีติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อนุสฺสติฏานานีติ อนุสฺสติการณานิ ฯ อิติป
โส ภควาติอาทีนิ วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตาเนว ฯ อิทมฺป โข
#๑. ม. กลฺลิตกุสโล ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุตฺตริยวคฺควณฺณนา หนา ๑๖๕
ภิกฺขเว อารมฺมณ กริตฺวาติ อิท พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏาน
อารมฺมณ กตฺวา ฯ วิสุชฺฌนฺตีติ ปรมวิสุทฺธินิพฺพาน ปาปุณนฺติ ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ อิมสฺมึ ปน สุตฺเต ฉ
อนุสฺสติฏานานิ มิสฺสกานิ กถิตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ สมฺพาเธติ ปฺจกามคุณสมฺพาเธ ฯ โอกาสาธิคโมติ เอตฺถ โอกาสา วุจฺจนฺติ ฉ อนุสฺสติฏานานิ เตส
อธิคโม ฯ วิสุทฺธิยาติ วิสุชฺฌนตฺถาย ฯ โสกปริเทวาน
สมติกฺกมายาติ โสกานฺจ ปริเทวานฺจ สมติกฺกมนตฺถาย(๑) ฯ
อตฺถงฺคมายาติ อตฺถ คมนตฺถาย ฯ ายสฺส อธิคมายาติ สหวิปสฺสนกสฺส มคฺคสฺส อธิคมนตฺถาย ฯ นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ อปจฺจยปรินิพฺพานสฺส ปจฺจกฺขกิริยตฺถาย ฯ
สพฺพโสติ สพฺพากาเรน ฯ อากาสสเมนาติ อลคฺคนฏเน
เจว อปลิพุชฌ
ฺ นฏเน (๒) จ อากาสสทิเสน ฯ วิปุเลนาติ น
ปริตฺตเกน ฯ มหคฺคเตนาติ มหนฺตภาว คเตน มหนฺเตหิ วา
อริยสาวเกหิ คเตน ปฏิปนฺเนนาติ อตฺโถ ฯ อปฺปมาเณนาติ
ผรณอปฺปมาณตาย อปฺปมาเณน ฯ อเวเรนาติ อกุสลเวรปุคฺคลเวรรหิเตน ฯ อพฺยาปชฺเฌนาติ โกธทุกฺขวชฺชิเตน ฯ สพฺพเมต
พุทฺธานุสฺสติจิตฺตเมว สนฺธาย วุตฺต ฯ ปรโตป เอเสว นโย ฯ
#๑. ม. สมติกฺกมตฺถาย ฯ ๒. ม. อปลิพุทฺธฏเฐน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๖๖
วิสุทฺธิธมฺมาติ วิสุชฺฌนสภาวา ฯ อิมสฺมึป สุตฺเต ฉ อนุสฺสติฏานานิ มิสฺสกาเนว กถิตานีติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ฯ มโนภาวนียสฺสาติ เอตฺถ มน ภาเวติ วฑฺเฒตีติ
มโนภาวนีโย ฯ ทสฺสนายาติ ทสฺสนตฺถ ฯ นิสฺสรณนฺติ นิกฺขมน
วูปสม ฯ (๑) ธมฺม เทเสตีติ กามราคปชหนตฺถาย อสุภกมฺมฏาน
กเถติ ฯ ทุติยวาราทีสุ พฺยาปาทปฺปหานาย เมตฺตากมฺมฏาน
ถีนมิทฺธปฺปหานาย ถีนมิทฺธวิโนทนกมฺมฏาน อาโลกสฺ วา
วิริยารมฺภวตฺถุอาทีน วา อฺตร อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปฺปหานาย
สมถกมฺมฏาน วิจิกิจฺฉาปฺปหานาย ติณฺณ รตนาน คุณกถ
กเถนฺโต ธมฺม เทเสตีติ เวทิตพฺโพ ฯ อาคมฺมาติ อารพฺภ ฯ
มนสิกโรโตติ อารมฺมณวเสน จิตฺเต กโรนฺตสฺส ฯ อนนฺตรา
อาสวาน ขโย โหตีติ อนนฺตราเยน อาสวาน ขโย โหติ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม มณฺฑลมาเฬติ โภชนสาลาย ฯ จาริตฺตกิลมโถติ ปณฺฑปาตจริยาย อุปฺปนฺนกิลมโถ ฯ ภตฺตกิลมโถติ
ภตฺตทรโถ ฯ วิหารปจฺฉายายนฺติ วิหารปจฺจนฺเต ฉายาย ฯ
ยเทวสฺส ทิวา สมาธินิมิตฺต มนสิกต โหตีติ ยเอว ตสฺส
ตโต ปุริมทิวสภาเค สมถนิมิตฺต จิตฺเต กต โหติ ฯ ตเทวสฺส
#๑. ม. นิคฺคมน วูปสมน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุตฺตริยวคฺควณฺณนา หนา ๑๖๗
ตสฺมึ สมเย สมุทาจรตีติ ตเยว เอตสฺส ตสฺมึ สมเย ทิวาวิหาเร
นิสินฺนสฺส มโนทฺวาเร สฺจรติ ฯ โอชฏายีติ โอชาย ิโต
ปติฏิโต ฯ ผาสุกสฺส โหตีติ ผาสุก อสฺส โหติ ฯ สมฺมุขาติ
กเถนฺตสฺส สมฺมขุ ฏาเน ฯ สุตนฺติ โสเตน สุต ฯ ปฏิคฺคหิตนฺติ
จิตฺเตน ปฏิคฺคหิต ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม อุทายินฺติ โลฬุทายิตฺเถร ฯ (๑) สุณามห (๒) อาวุโสติ
อาวุโส นาห พธิโร สุณามิ ภควโต วจน ปฺห ปน
อุปปริกฺขามีติ ฯ อธิจิตฺตนฺติ สมาธิวิปสฺสนาจิตฺต ฯ อิท ภนฺเต
อนุสฺสติฏานนฺติ อิท ฌานตฺตยสงฺขาต อนุสฺสติการณ ฯ
ทิฏธมฺมสุขวิหาราย สวตฺตตีติ อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว สุขวิหารตฺถาย ปวตฺตติ ฯ
อาโลกสฺนฺติ อาโลกนิมิตฺเต อุปฺปนฺนสฺ ฯ ทิวา สฺ
อธิฏาตีติ ทิวาติ สฺ เปติ ฯ ยถา ทิวา ตถา รตฺตินฺติ
ยถาเนน ทิวา อาโลกสฺา มนสิกตา รตฺติมฺป ตเถว ต
มนสิกโรติ ฯ ยถา รตฺตึ ตถา ทิวาติ ยถา วาเนน รตฺตึ
อาโลกสฺา มนสิกตา ทิวาป ต ตเถว มนสิกโรติ ฯ วิวเฏนาติ
ปากเฏน ฯ อปริโยนทฺเธนาติ นีวรเณหิ อโนนทฺเธน ฯ
สมฺปภาส จิตฺต ภาเวตีติ ทิพฺพจกฺขุาณตฺถาย สโหภาสก
#๑. ม. ลาฬุทายิตฺเถร ฯ ๒. ม. สุโณมห ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๖๘
จิตฺต พฺรูเหติ วฑฺเฒติ ฯ ย ปน อาโลกสฺ มนสิกโรตีติ
วุตฺต ต ถีนมิทฺธวิโนทนอาโลกสฺ สนฺธาย วุตฺต น ทิพฺพจกฺขุาณาโลกนฺติ เวทิตพฺพ ฯ าณทสฺสนปฏิลาภายาติ ทิพฺพจกฺขุสงฺขาตสฺส าณทสฺสนสฺส ปฏิลาภาย ฯ อิมเมว กายนฺติอาทีสุ ย วตฺตพฺพ สิยา ต สพฺพ สพฺพากาเรน วิตฺถารโต
วิสุทฺธิมคฺเค กายคตาสติกมฺมฏาเน วุตฺต ฯ กามราคสฺส
ปหานายาติ ปฺจกามคุณิกสฺส[๑] ปหานตฺถาย ฯ
เสยฺยถาป ปสฺเสยฺยาติ ยถา ปสฺเสยฺย ฯ สรีรนฺติ มตสรีร ฯ สีวถิกาย ฉฑฺฑิตนฺติ สุสาเน อปวิทฺธ ฯ เอกาห มตสฺส
อสฺสาติ เอกาหมต ฯ ทฺวหี  มตสฺส อสฺสาติ ทฺวีหมต ฯ
ตีห มตสฺส อสฺสาติ ตีหมต ฯ ภสฺตา วิย วายุนา อุทฺธ
ชีวิตปริยาทานา ยถานุกฺกม สมุคฺคเตน สูนภาเวน อุทฺธุมาตตฺตา (๒) อุทฺธุมาต อุทฺธุมาตเมว อุทฺธุมาตก ฯ ปฏิกลู ตฺตา
วา กุจฺฉิต อุทฺธมาตนฺติ อุทฺธุมาตก ฯ วินีล วุจฺจติ วิปริภินฺนวณฺณ วินีลเมว วินีลก ฯ ปฏิกูลตฺตา วา กุจฺฉิต วินีลนฺติ
วินีลก ฯ มสุสฺสทฏาเนสุ รตฺตวณฺณสฺส ปุพฺพสนฺนิจยฏาเนสุ
เสตวณฺณสฺส เยภุยฺเยน จ นีลวณฺณสฺส นีลฏาเน นีลสาฏกปารุตสฺเสว ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ ปริภินฺนฏาเนหิ นวหิ วา
วณมุเขหิ วิสฺสนฺทมานปุพฺพ วิปุพฺพ วิปุพฺพเมว วิปุพฺพก ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ราคสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ธุมาตตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุตฺตริยวคฺควณฺณนา หนา ๑๖๙
ปฏิกูลตฺตา วา กุจฺฉิต วิปุพฺพนฺติ วิปุพฺพก ฯ วิปุพฺพก ชาต
ตถาภาว คตนฺติ วิปุพฺพกชาต ฯ
โส อิมเมว กายนฺติ โส ภิกฺขุ อิม อตฺตโน กาย
เตน กาเยน สทฺธึ าเณน อุปสหรติ อุปเนติ ฯ กถ ฯ
อยมฺป โข กาโย เอวธมฺโม เอวภาวี เอวอนตีโตติ ฯ อิท
วุตฺต โหติ อายุ อุสฺมา วิฺาณนฺติ อิเมส ติณฺณ ธมฺมาน
อตฺถิตาย อย กาโย านคมนาทิกฺขโม โหติ อิเมส ปน
วิคมา อยมฺป เอวธมฺโม เอวปูติกสภาโวเยวาติ ฯ เอวภาวีติ
เอวเมว อุทฺธุมาตาทิเภโท ภวิสฺสติ ฯ (๑)เอวอนตีโตติ เอว (๑) อุทฺธุมาตาทิภาว อนติกฺกนฺโต ฯ
ขชฺชมานนฺติ อุทราทีสุ นิสีทิตฺวา อุทรมส โอฏมส
อกฺขิกมสาทีนิ ลฺุจิตฺวา [๒] ขาทิยมาน ฯ สมสโลหิตนฺติ เสสาวเสสมสโลหิตยุตฺต ฯ นิมฺมสโลหิตมกฺขิตนฺติ มเส ขีเณป โลหิต
น สุสฺสติ ต สนฺธาย วุตฺต โลหิตมกฺขิตนฺติ(๓)อฺเนาติ
อฺเน ทิสาภาเคน ฯ หตฺถฏิกนฺติ จตุสฏิเภทมฺป หตฺถฏิก
ปาฏิเยกฺก ปาฏิเยกฺก วิปปฺ กิณฺณ ฯ ปาทฏิกาทีสุป เอเสว
นโย ฯ เตโรวสฺสิกานีติ อติกฺกนฺตสวจฺฉรานิ ฯ ปูตีนีติ อพฺโภกาเส
ิตานิ วาตาตปวุฏิสมฺผสฺเสน เตโรวสฺสิกาเนว ปูตีนิ โหนฺติ
#๑. สี. เอต อนตีโตติ เอต ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ลฺุจิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
#๓. ม. นิมฺมสโลหิตมกฺขิตนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๗๐
อนฺโตภูมิคตานิ ปน จิรตร ติฏนฺติ ฯ จุณฺณกชาตานีติ จุณฺณวิจุณฺณ หุตฺวา วิกิณฺณานิ ฯ (๑) สพฺพตฺถ โส อิมเมวาติ
วุตฺตนเยน ขชฺชมานาทีน วเสน โยชนา กาตพฺพา ฯ
อสฺมิมานสมุคฺฆาตายาติ อสฺมีติ ปวตฺตสฺส นววิธสฺส
มานสฺส สมุคฺฆาตตฺถาย ฯ อเนกธาตุปฏิเวธายาติ อเนกธาตูน
ปฏิวิชฺฌนตฺถาย ฯ สโตว อภิกฺกมตีติ คจฺฉนฺโต สติปฺาหิ
สมนฺนาคโตว คจฺฉติ ฯ สโตว ปฏิกกฺ มตีติ ปฏินวิ ตฺตนฺโตป
สติปฺาหิ สมนฺนาคโต นิวตฺตติ ฯ เสสปเทสุป เอเสว
นโย ฯ สติสมฺปชฺายาติ สติยา จ าณสฺส จ อตฺถาย ฯ
อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต สติาณานิ มิสฺสกานิ กถิตานีติ ฯ
นวมฯ
ทสเม อุจฺจาวจนฺติ ยงฺกิฺจิ มหนฺตขุทฺทก อุจฺจนีจ
วา ฯ หีนนฺติ นิหีน ฯ คมฺมนฺติ คามวาสิกาน ทสฺสน ฯ
โปถุชชฺ นิกนฺติ ปุถชุ ฺชนาน สนฺตก ฯ อนริยนฺติ น อริย น
อุตฺตม น ปริสุทฺธ ฯ อนตฺถสฺหิตนฺติ น อตฺถสนฺนสิ ฺสิต ฯ
น นิพพฺ ิทายาติ น วฏเฏ นิพฺพนิ ฺทนตฺถาย ฯ น
วิราคายาติ น ราคาทีน วิรชฺชนตฺถาย ฯ น นิโรธายาติ น
ราคาทีน อปฺปวตฺตินิโรธาย ฯ น อุปสมายาติ น ราคาทีน
วูปสมตฺถาย(๒) ฯ น อภิฺายาติ น อภิชานนตฺถาย ฯ
น สมฺโพธายาติ น สมฺโพธิสงขาตสฺส จตุมคฺคาณสฺส
#๑. ม. วิปฺปกิณฺณานิ ฯ ๒. ม. วูปสมนตฺถาย ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 171

*เลมที่ ๑๕ อนุตฺตริยวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๑
ปฏิวิชฺฌนตฺถาย ฯ น นิพพฺ านายาติ น นิพฺพานสฺส
สจฺฉิกิริยาย ฯ
นิวิฏสทฺโธติ ปติฏ ิตสทฺโธ ฯ นิวิฏเปโมติ ปติฏิตเปโม ฯ
เอกนฺตคโตติ (๑) เอกนฺต คโต อจลปตฺโตติ (๒) อตฺโถ ฯ อภิปฺปสนฺโนติ
อติวิย ปสนฺโน ฯ เอตทานุตฺตริยนฺติ เอต อนุตฺตร ฯ หตฺถิสฺมิมปฺ 
สิกฺขตีติ หตฺถินิมิตฺต สิกขฺ ิตพฺพ หตฺถิสิปฺป สิกฺขติ ฯ เสสปเทสุป
เอเสว นโย ฯ อุจฺจาวจนฺติ มหนฺตขุทฺทก สิปฺป สิกฺขติ ฯ
อุปฏิตา ปาริจริเยติ ปาริจริยาย ปจฺจุปฏิตา ฯ
ภาวยนฺติ อนุสฺสตินฺติ อนุตฺตร อนุสสฺ ตึ ภาเวนฺติ ฯ วิเวกปฏิสฺุตฺตนฺติ นิพฺพานนิสฺสิต กตฺวา ฯ เขมนฺติ นิรุปทฺทว ฯ
อมตคามินนฺติ นิพฺพานคามิน อริยมคฺค ภาเวนฺตีติ อตฺโถ ฯ
อปฺปมาเท ปมุทิตาติ สติยา อวิปฺปวาสสงฺขาเต อปฺปมาเท
อาโมทิตา(๓) ฯ นิปกาติ เนปกฺเกน สมนฺนาคตา ฯ สีลสวุตาติ สีเลน
สวุตา ปหิตา ฯ เต เว กาเลน ปจฺจนฺตีติ (๔) เต เว ยุตฺตปฺปยุตฺตกาเลน ชานนฺติ ฯ ยตฺถ ทุกฺข นิรุชฺฌตีติ ยสฺมึ าเน สกล
วฏฏทุกฺข นิรุชฺฌติ ต อมตมหานิพฺพาน เต ภิกฺขู ชานนฺตีติ ฯ
อิมสฺมึ สุตฺเต ฉ อนุตฺตริยานิ มิสฺสกานิ กถิตานีติ ฯ
ทสม ฯ
อนุตตฺ ริยวคฺโค ตติโย ฯ
#๑. สี. เอกนฺติคโต ฯ ๒. ม. อจลปฺปตฺโต ฯ ๓. ม. อาโมทิตา ปโมทิตา ฯ
#๔. ม. ปจฺเจนฺตีติ ฯ ๕. ม. ยุตฺตปฺปยุตฺตกาเล ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๔๘
เสกฺขปริหานิยวคฺควณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปเม เสขสฺสาติ สตฺตวิธสฺส เสขสฺส ฯ
ปุถุชชฺ เน ปน วตฺตพฺพเมว นตฺถิ ฯ ปริหานายาติ อุปริคุเณหิ
ปริหานาย ฯ (๑)
ปฐม ฯ
ทุติเย สตฺถุคารวตาติ สตฺถริ ครุภาโว ฯ ธมฺมคารวตาติ นววิธโลกุตฺตรธมฺเม ครุภาโว ฯ สงฺฆคารวตาติ สงฺเฆ
ครุภาโว ฯ สิกฺขาคารวตาติ ตีสุ สิกฺขาสุ คารวกรณ(๒) ฯ
อปฺปมาทคารวตาติ อปฺปมาเท ครุภาโว ฯ ปฏิสนฺถารคารวตาติ
ธมฺมามิสวเสน ทุวิเธ ปฏิสนฺถาเร ครุภาโว ฯ
สตฺถริ (๓) ครุ อสฺสาติ สตฺถุครุ ฯ ธมฺโม (๔) ครุ อสฺสาติ
ธมฺมครุ ฯ ติพฺพคารโวติ พหลคารโว ฯ ปฏิสนฺถาเร คารโว
อสฺสาติ ปฏิสนฺถารคารโว ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย สปฺปติสฺโสติ สเชฏโก สคารโว ฯ หิโรตฺตปฺป
ปเนตฺถ มิสสฺ ก กถิต ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ ติสฺโส นาม ภิกฺขูติ เถรสฺเสว สทฺธิวิหาริโก ฯ
#๑. สี. อุปรุปริคุเณหิ ปริหานาย ฯ ม. อุปรูปริคุณปริหานาย ฯ ๒. ม. ครุภาโว ฯ
#ม. สตฺถา ฯ ๔. ม. ธมฺโม ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เสกฺขปริหานิยวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๓
มหิทฺธิโก มหานุภาโวติ อิชฺฌนฏเน มหตี อิทฺธิ อสฺสาติ
มหิทฺธิโก ฯ อนุผรณฏเน มหา อานุภาโว อสฺสาติ
มหานุภาโว ฯ
จิรสฺส โข มาริส โมคฺคลฺลาน อิม ปริยายมกาสีติ[๑]
โลเก ปกติยา ปยสมุทาหารวจน (๒) โหติ ฯ โลกิยา หิ จิรสฺส
อาคตป อนาคตปุพฺพป มนาปชาติย อาคต ทิสฺวา กุโต
ภว อาคโต จิรสฺส ภว อาคโต กถ เต อิธาคมนมคฺโค
าโต กึ มคฺคมูโฬฺหสีติอาทีนิ วทนฺติ ฯ อย ปน อาคตปุพฺพตฺตาเยว เอวมาห ฯ เถโร หิ กาเลน กาล พฺรหฺมโลก
คจฺฉติเยว ฯ ตตฺถ ปริยายมกาสีติ วาร อกาสิ ฯ ยทิท
อิธาคมนายาติ โย อย อิธาคมนาย วาโร ต จริสสฺ  อกาสีติ
วุตฺต โหติ ฯ อิทมาสน ปฺตฺตนฺติ มหารห พฺรหฺมปลฺลงฺก
ปฺาเปตฺวา เอวมาห ฯ อเวจฺจปฺปสาเทนาติ อธิคเตน อจเลน
มคฺคปฺปสาเทน ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต โสตาปตฺติมคฺคาณ กถิต ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม ฯ วิชฺชาภาคิยาติ วิชฺชาโกฏาสิกา ฯ อนิจฺจสฺาติ อนิจฺจานุปสฺสนาาเณ อุปฺปนฺนสฺา ฯ อนิจฺเจ
ทุกฺขสฺาติ ทุกฺขานุปสฺสนาาเณ อุปฺปนฺนสฺา ฯ ทุกฺเข
อนตฺตสฺาติ อนตฺตานุปสฺสนาาเณ อุปฺปนฺนสฺา ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอวรูปนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. กตฺถจิ. ปยสมุทาจารวจน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๗๔
ปหานสฺาติ ปหานานุปสฺสนาาเณ อุปฺปนฺนสฺา ฯ
วิราคสฺาติ วิราคานุปสฺสนาาเณ อุปฺปนฺนสฺา ฯ
นิโรธสฺาติ นิโรธานุปสฺสนาาเณ อุปฺปนฺนสฺาติ ฯ (๑)
ปฺจม ฯ
ฉฏเ ฯ วิวาทมูลานีติ วิวาทสฺส มูลานิ ฯ โกธโนติ
กุชฺฌนลกฺขเณน โกเธน สมนฺนาคโต ฯ อุปนาหีติ เวรอปฺปฏินิสฺสคฺคลกฺขเณน อุปนาเหน สมนฺนาคโต ฯ
อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ทฺวินฺน ภิกขฺ ูน วิวาโท
เทวมนุสฺสาน อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตติ โกสมฺพิกกฺขนฺธเก วิย (๒) ทฺวีสุ ภิกฺขูสุ วิวาท อาปนฺเนสุ ตสฺมึ วิหาเร
เตส อนฺเตวาสิกา วิวทนฺติ เอเตส (๓)โอวาท คณฺหนฺโต ภิกฺขุนีสงฺโฆ วิวทติ ฯ ตโต เตส อุปฏากา วิวทนฺติ อถ มนุสฺสาน
อารกฺขเทวตา เทฺว โกฏาสา โหนฺติ ฯ ตถา (๔) ธมฺมวาทีน
อารกฺขเทวตา ธมฺมวาทินิโย โหนฺติ อธมฺมวาทีน อธมฺมวาทินิโย ฯ ตโต อารกฺขเทวตาน มิตฺตา ภุมฺมเทวตา ภิชฺชนฺติ
เอว ปรมฺปราย ยาว พฺรหฺมโลกา เปตฺวา อริยสาวเก สพฺเพ
เทวมนุสฺสา เทฺว โกฏาสา โหนฺติ ฯ ธมฺมวาทีหิ ปน อธมฺมวาทิโนว(๕) พหุตรา โหนฺติ ฯ ตโต ย พหุเกหิ คหิต ต
#๑. ม. อุปฺปนฺนสฺญา ฯ ๒. ม. โกสมฺพกกฺขนฺธเก วิย ฯ ๓. ม. เตส ฯ
#๔. ม. ตตฺถ ฯ ๕. ม. อธมฺมวาทิโน วา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เสกฺขปริหานิยวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๕
คจฺฉนฺติ ฯ ธมฺม วิสฺสชฺเชตฺวา พหุตราว อธมฺม คณฺหนฺติ ฯ เต
อธมฺม ปุรกฺขตฺวา (๑) วิหรนฺตา อปาเย นิพฺพตฺตนฺติ ฯ เอว ทฺวินฺน
ภิกฺขูน วิวาโท เทวมนุสฺสาน อหิตาย ทุกฺขาย โหติ ฯ
อชฺฌตฺต วาติ ตุมฺหาก อพฺภนฺตรปริสาย ฯ พหิทฺธาติ
ปเรส ปริสาย ฯ มกฺขีติ ปเรส คุณมกฺขนลกฺขเณน มกฺเขน
สมนฺนาคโต ฯ ปฬาสีติ ยุคคฺคาหลกฺขเณน ปฬาเสน สมนฺนาคโต ฯ อิสฺสกุ ีติ ปรสฺส สกฺการาทีน อิสฺสายนลกฺขณาย อิสฺสาย
สมนฺนาคโต ฯ มจฺฉรีติ อาวาสมจฺฉริยาทีหิ สมนฺนาคโต ฯ สโติ
เกราฏิโก ฯ มายาวีติ กตปฏิจฺฉาทโก ฯ ปาปจฺโฉติ อสนฺตสมฺภาวนิจฺฉโก ทุสฺสีโล ฯ มิจฺฉาทิฏีติ นตฺถิกวาที อเหตุกวาที
อกิริยวาที ฯ สนฺทิฏิปรามาสีติ สย ทิฏเมว ปรามสติ ฯ
อาทานคฺคาหีติ (๒) ทฬฺหคฺคาหี ฯ ทุปฺปฏินิสฺสคฺคีติ น สกฺกา โหติ
คหิต วิสฺสชฺชาเปตุ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏเมว กถิตนฺติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม เวฬุกณฺฑกีติ เวฬุกณฺฑกนครวาสินี ฯ ฉฬงฺคสมนฺนาคตนฺติ ฉหิ คุณงฺเคหิ สมนฺนาคต ฯ ทกฺขณ
ิ  ปติฏาเปตีติ ทาน เทติ ฯ ปุพฺเพว ทานา สุมโนติ ทาน ทสฺสามีติ
มาสโต(๓) ปฏาย โสมนสฺสปฺปตฺโต โหติ ฯ เอตฺถ หิ ปุพฺพเจตนา
ทสฺสามีติ จิตฺตุปฺปาทกาลโต ปฏาย อิโต อุฏิเตน ทาน
#๑. ม. ปรุกฺขตฺวา ฯ ๒. ม. อาธานคฺคาหีติ ฯ ๓. ม. มาสฑฺฒมาสโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๗๖
ทสฺสามีติ เขตฺตคฺคหณ อาทึ กตฺวา จินฺเตนฺตสฺส ลพฺภติ ฯ
ทท จิตฺต ปสาเทตีติ เอว วุตฺตา มฺุจนเจตนา(๑) ปน
ทานกาเลเยว ลพฺภติ ฯ ทตฺวา อตฺตมโน โหตีติ อย ปน
อปรเจตนา อปราปร อนุสฺสรนฺตสฺส ลพฺภติ ฯ
วีตราคาติ วิคตราคา ขีณาสวา ฯ ราควินยาย วา
ปฏิปนฺนาติ ราควินยปฏิปท ปฏิปนฺนา ฯ อุกฺกฏเทสนา เจสา
น เกวล ปน ขีณาสวาน อนาคามิสกทาคามิโสตาปนฺนานป
อนฺตมโส ตทหุปพฺพชิตสฺส ภณฺฑคฺคาหกสามเณรสฺสาป ทินนฺ า
ทกฺขิณา ฉฬงฺคสมนฺนาคตาว โหติ ฯ โสป หิ โสตาปตฺติมคฺคตฺถเมว ปพฺพชิโต ฯ
ยฺสฺส สมฺปทาติ ทานสฺส ปริปุณฺณตา ฯ สฺตาติ
สีลสฺเมน สฺตา ฯ สย อาจมยิตฺวานาติ (๒) อตฺตนาว
หตฺถปาเท โธวิตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา ฯ สเกหิ (๓) ปาณิภีติ
อตฺตโน หตฺเถหิ ฯ สเยหีติป (๔) ปาโ ฯ สทฺโธติ รตนตฺตยคุเณ
สทฺทหนฺโต ฯ มุตฺเตน เจตสาติ ลาภมจฺฉริยาทีหิ วิมุตฺเตน
จิตฺเตน ฯ อพฺยาปชฺฌ สุข โลกนฺติ นิทฺทุกฺข อุฬารสุขโสมนสฺส
เทวโลก ฯ
สตฺตม ฯ
#๑. ม. มฺุจเจตนา ฯ ๒. สฺยา. ม. อาจมยิตฺวานาติ ฯ ๓. สี. เสหิ ฯ
#๔. สี. สเกหีติป ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เสกฺขปริหานิยวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๗
อฏเม ฯ อทฺทส วา อสฺโสสึ วาติ อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา
มา อทฺทส อสุกสฺมึ นาม าเน วสตีติ มา อสฺโสสึ
กเถนฺตสฺส วา วจน มา อสฺโสสึ ฯ กถ หิ นามาติ เกน
นาม การเณน ฯ อารพฺภธาตูติ (๑) อารภนวเสน ปวตฺตวิริย ฯ
นิกฺกมธาตูติ โกสชฺชโต นิกฺขมนสภาว วิริย ฯ ปรกฺกมธาตูติ
ปรกฺกมสภาโว ฯ ถามธาตูติ ถามสภาโว ฯ ธิติธาตูติ ธิติสภาโว ฯ (๒) อุปกฺกมธาตูติ อุปกฺกมสภาโว ฯ สพฺพ เจต
เตนากาเรน (๓) ปวตฺตสฺส วิริยสฺเสว นาม ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ฯ กมฺมานนฺติ วฏฏคามิกมฺมาน ฯ สมุทยายาติ
ปณฺฑกรณตฺถาย ฯ นิทานนฺติ ปจฺจโย ฯ โลภเชนาติ โลภโต
ชาเตน ฯ น ปฺายนฺตีติ เอวรูเปน กมฺเมน นิพฺพตฺตาติ
น ทิสฺสนฺติ ฯ สุกฺกปกฺเข กมฺมานนฺติ วิวฏฏคามิกมฺมาน ฯ
อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏวิวฏฏ กถิตนฺติ ฯ (๔)
นวม ฯ
ทสเม ฯ เวฬุวเนติ (๕) มหามุจลินฺทวเน ฯ สทฺธมฺโมติ
สาสนสทฺธมฺโม ฯ
ทสม ฯ
#๑. ม. อารมฺภธาตูติ ฯ ๒. ม. ฐิติธาตูติ ฐิติสภาโว ฯ ๓. ม. เตน เตนากาเรน ฯ
#๔. ม. กถิต ฯ ๕. ม. นิจุลวเนติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๗๘
เอกาทสเม ฯ เจโตวสิปฺปตฺโตติ จิตฺตวสิภาว ปตฺโต ฯ
ปวีเตฺวว อธิมุจฺเจยฺยาติ ถทฺธาการ ปวีธาตูติ สลฺลกฺเขยฺย ฯ
ย นิสฺสายาติ ย วิชฺชมาน ถทฺธาการ ปวีธาตุ นิสฺสาย ฯ
อมุ ทารุกฺขนฺธ ปวีเตฺวว อธิมุจฺเจยฺย สา เอตฺถ ปวีธาตุ
อตฺถีติ ฯ อิมนิ า นเยน เสสปทานิป เวทิตพฺพานิ ฯ ยเถว หิ
ตสฺมึ ถทฺธาการา ปวีธาตุ อตฺถิ เอว ยูสาการา อาโปธาตุ อุณฺหาการา เตโชธาตุ วิตฺถมฺภนาการา วาโยธาตุ รตฺตวณฺณมฺหิ สเร (๑) ปทุมปุปฺผวณฺณา สุภธาตุ ปูติภูเต จุณฺเณ เจว
เผคฺคุปปฏิกาสุ จ อมนฺุวณฺณา อสุภธาตุ ต นิสฺสาเยว (๒)
อมุ ทารุกฺขนฺธ อสุภนฺเตฺว(๓) อธิมุจฺเจยฺย สลฺลกฺเขยฺยาติ ฯ อิมสฺมึ
สุตฺเต มิสฺสกวิหาโร นาม กถิโต ฯ
เอกาทสม ฯ
ทฺวาทสเม คามนฺตวิหารนฺติ คามนฺตเสนาสนวาส ฯ (๔)
สมาหิต นิสินฺนนฺติ ตสฺมึ คามนฺตเสนาสเน สมาธึ อปฺเปตฺวา
นิสินฺน ฯ อิทานิมนฺติ อิทานิ อิม ฯ สมาธิมฺหา จาเวสฺสตีติ
สมาธิโต อุฏาเปสฺสติ ฯ น อตฺตมโน โหมีติ น สกมโน
โหมิ ฯ ปจลายมานนฺติ(๕) นิทฺทายมาน ฯ เอกคฺคนฺติ (๖)เอกสภาว
เอกคฺคตาภูต อรฺสฺเยว จิตฺเต กริสฺสตีติ อตฺโถ ฯ
#๑. ม. สาเร ฯ ๒. ม. นิสสฺ าย ฯ ๓. ม. อสุภนฺเตฺวว ฯ ๔. ม. คามนฺตวิหารินฺติ
#คามนฺตเสนาสนวาสึ ฯ ๕. ม. ปจลายมานนฺติ ฯ ๖. ม. เอกตฺตนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๗๙
อนุรกฺขิสฺสตีติ อนุคฺคณฺหิสฺสติ ฯ อวิมตุ ฺต วา จิตฺต วิโมเจสฺสตีติ
อฺสฺมึ กาเล อวิมุตฺตจิตฺต อิทานิ ปฺจหิ วิมุตฺตีหิ
วิโมจยิสฺสติ ฯ ริฺจตีติ วชฺเชติ(๑) วิสฺสชฺเชติ ฯ ปฏิปฺปณาเมตฺวาติ
ปนุทิตฺวา วิสฺสชฺเชตฺวา ฯ อุจฺจารปสฺสาวกมฺมายาติ อุจฺจารปสฺสาวกรณตฺถาย ฯ อิมินา เอตฺตเกน าเนน สตฺถารา อรฺเสนาสนสฺส วณฺโณ กถิโต ฯ สุตฺตสฺส ปน ปมโกฏาเส
ย วตฺตพฺพ ต เหฏา วุตฺตเมวาติ ฯ
ทฺวาทสม ฯ
เสกฺขปริหานิยวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ธมฺมกิ วคฺควณฺณนา
ปฺจมสฺส ปเม ฯ อายสมฺตา อานนฺเทน สทฺธินฺติ อิท
อายามานนฺทาติ เถร อามนฺเตตฺวา คตตฺตา วุตฺต ฯ สตฺถา
ปน อนูเนหิ ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ ปริวุโต ตตฺถ อคมาสีติ
เวทิตพฺโพ ฯ เตนุปสงฺกมีติ เตเหว ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ ปริวุโต
อุปสงฺกมิ ฯ ปริสิฺจิตฺวาติ โวหารวจนเมต นฺหายิตฺวาติ อตฺโถ ฯ
ปุพฺพสทิสานิ กุรุมาโนติ (๒) รตฺตทุปฏฏ นิวาเสตฺวา อุตฺตราสงฺคจีวร ทฺวีหิ หตฺเถหิ คเหตฺวา ปจฺฉิมโลกธาตุ ปฏิโต กตฺวา
ปุรตฺถิมโลกธาตุ อภิมุโข นิโรทกภาเวน (๓) คตฺตานิ ปุพฺพสทิสานิ
#๑. สี. จชติ ฯ ๒. ม. ปุพฺพาปยมาโนติ ฯ ๓. ม. โวทกภาเวน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๘๐
กุรุมาโน อฏาสีติ อตฺโถ ฯ ภิกฺขุสงฺโฆป เตน เตน าเนน
โอตริตฺวา นฺหาตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา สตฺถารเยว ปริวาเรตฺวา
อฏาสิ ฯ อิติ ตสฺมึ สมเย อากาสโต ปตมาน รตฺตสุวณฺณกุณฺฑล วิย สุริโย ปจฺฉิมโลกธาตุ ปฏิปชฺชิ ปริสทุ ฺธรชตมณฺฑโล วิย ปาจีนโลกธาตุโต จนฺโท อพฺภุคฺคจฺฉิ (๑) มชฺฌฏาเน
ปฺจภิกฺขุสตปริวาโร สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฉพฺพณฺณรสิโย (๒) วิสฺสชฺเชตฺวา
ปุพฺพโกฏกนทีตีเร อาโลก (๓) อลงฺกรุ ุมาโน อฏาสิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน ฯเป ฯ เสโต นาม นาโคติ
เสตวณฺณตาย เอวลทฺธนาโม หตฺถินาโค ฯ มหาตุริยตาฬิตวาทิเตนาติ มหนฺเตน ตุริยตาฬิตวาทิเตน ฯ ตตฺถ ปมสงฺฆฏฏน
ตาฬิต นาม โหติ ตโต ปร วาทิต ฯ ชโนติ หตฺถทิ สฺสนตฺถ
สนฺนิปติตมหาชโน ฯ ทิสฺวา เอวมาหาติ องฺคปจฺจงฺคานิ ฆสิตฺวา
นฺหาเปตฺวา อุตฺตาเรตฺวา พหิตีเร เปตฺวา คตฺตานิ นิโรทกานิ (๔)
กตฺวา หตฺถาลงฺกาเรน อลงฺกต ต มหานาค ทิสฺวา อิท
อภิรูโป วต โภติ ปสสาวจน อาห ฯ กายูปปนฺโนติ สรีรสมฺปตฺติยา อุปปนฺโน ปริปุณฺณงฺคปจฺจงฺโคติ อตฺโถ ฯ
อายสฺมา อุทายีติ ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต กาฬุทายิตฺเถโร ฯ
เอตทโวจาติ ต มหาชน หตฺถิสฺส วณฺณ ภณนฺต ทิสฺวา
อย ชโน อเหตุกปฏิสนฺธิย นิพฺพตฺตหตฺถิโน วณฺณ กเถติ น
#๑. ม. อพฺภุคฺคฺฉิ ฯ ๒. ม. ฉพฺพณฺณพุทฺธรสฺมิโย ฯ ๓. ม. โลก ฯ
#๔. ม.โวทกานิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ธมฺมิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๑
พุทฺธหตฺถิสฺส ฯ อหนฺทานิ อิมินา หตฺถินาเคน อุปม กตฺวา (๑)
พุทฺธนาคสฺส วณฺณ กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เอต หตฺถิเมว
นุ โข ภนฺเตติอาทิวจน อโวจ ฯ ตตฺถ มหนฺตนฺติ อาโรหสมฺปนฺน ฯ พรฺหนฺตนฺติ ปริณาหสมฺปนฺน ฯ เอวมาหาติ เอว
วทติ ฯ
อถ ภควา ยสฺมา อย นาคสทฺโท หตฺถิมฺหิ เจว
อสฺสโคณอุรครุกฺขมนุสฺเสสุ จาป วตฺตติ (๒) ตสฺมา หตฺถิมฺป โขติอาทิมาห ฯ อาคุนฺติ ปาปก ลามก อกุสลธมฺม ฯ ตมห นาโคติ
พฺรูมีติ ต อห อิเมหิ ตีหิ ทฺวาเรหิ ทสนฺน อกุสลกมฺมปถาน
ทฺวาทสนฺนฺจ อกุสลจิตฺตาน อกรณโต นาโคติ วทามิ ฯ
อยฺหิ น อาคุ กโรตีติ อิมินา อตฺเถน นาโค ฯ อิมาหิ
คาถาหิ อนุโมทามีติ อิมาหิ จตุสฏิปทาหิ โสฬสหิ คาถาหิ
อนุโมทามิ อภินนฺทามิ ฯ
มนุสฺสภูตนฺติ เทวาทิภาว อนุปคนฺตฺวา มนุสฺสเมว ภูต ฯ
อตฺตทนฺตนฺติ อตฺตนาเยว ทนฺต น อฺเหิ ทมถ อุปนีต ฯ
ภควา หิ อตฺตนา อุปฺปาทิเตเนว มคฺคทมเถน จกฺขุโตป ทนฺโต
โสตโตป ฆานโตป ชิวหฺ าโตป กายโตป มนโตปติ อิเมสุ
ฉสุ าเนสุ ทนฺโต สนฺโต นิพฺพุโต ปรินิพฺพุโต ฯ เตนาห
อตฺตทนฺตนฺติ ฯ สมาหิตนฺติ ทุวิเธนาป สมาธินา สมาหิต ฯ
#๑. สี. อุปเมตฺวา ฯ ๒. ม. จาป ปวตฺตติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๘๒
อิริยมานนฺติ วิหรมาน ฯ
พฺรหฺมปเถติ เสฏปเถ อมตนิพฺพานปเถ ฯ จิตฺตสฺสูปสเม รตนฺติ ปมชฺฌาเนน ปฺจนีวรณานิ วูปสเมตฺวา
ทุติยชฺฌาเนน วิตกฺกวิจาเร ตติยชฺฌาเนน ปตึ จตุตฺถชฺฌาเนน
สุขทุกฺข วูปสเมตฺวา ตสฺมึ จิตฺตสฺสูปสเม รต อภิรต ฯ
นมสฺสนฺตีติ กาเยน นมสฺสนฺติ วาจาย นมสฺสนฺติ มนสา
นมสฺสนฺติ ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา นมสฺสนฺติ สกฺกโรนฺติ[๑] ฯ
ครุ กโรนฺติ ฯ สพฺพธมฺมาน ปารคุนฺติ สพฺเพส ขนฺธายตนธาตุธมฺมาน
อภิฺาปารคู ปริฺาปารคู ปหานปารคู ภาวนาปารคู
สจฺฉิกิริยาปารคู สมาปตฺติปารคูติ ฉพฺพิเธน ปารคมเนน
ปารคต ปารปฺปตฺต มตฺถกปฺปตฺต ฯ
เทวาป ต นมสฺสนฺตีติ ทุกฺขปฺปตฺตา สุพฺรหฺมเทวปุตฺตาทโย
สุขปฺปตฺตา จ สพฺเพว ทสสหสฺสจกฺกวาฬวาสิโน เทวาป ตุเมฺห
นมสฺสนฺติ ฯ อิติ เม อรหโต สุตนฺติ อิติ มยา จตูหิ การเณหิ
อรหาติ ลทฺธโวหาราน ตุมฺหากเยว สนฺติเก สุตนฺติ ทีเปติ ฯ
สพฺพสโยชนาตีตนฺติ สพฺพานิ ทสวิธสโยชนานิ อติกฺกนฺต ฯ
วนา นิพฺพานมาคตนฺติ (๒) กิเลสวนโต นิพฺพน กิเลสวนรหิต
นิพฺพาน อาคต สมฺปตฺต ฯ กาเมหิ เนกฺขมฺมรตนฺติ ทุวิเธหิ
กาเมหิ นิกฺขนฺตตฺตา ปพฺพชฺชา อฏ สมาปตฺติโย จตฺตาโร จ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ครุ กโรนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. นิพฺพนมาคตนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ธมฺมิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๓
อริยมคฺคา กาเมหิ เนกฺขมฺม นาม ตตฺถ รต อภิรต ฯ มุตฺต
เสลาว กฺจนนฺติ เสลธาตุโต มุตฺต กฺจนสทิส ฯ สพฺเพ
อจฺจรุจีติ สพฺพสตฺเต อติกฺกมิตฺวา ปวตฺตรุจิ ฯ อฏมก หิ
อติกฺกมิตฺวา ปวตฺตรุจิตาย โสตาปนฺโน อจฺจรุจิ นาม ฯ
โสตาปนฺน อติกฺกมิตฺวา ปวตฺตรุจิตาย สกทาคามี ฯเป ฯ
ขีณาสว อติกฺกมิตฺวา ปวตฺตรุจิตาย ปจฺเจกพุทฺโธ ปจฺเจกพุทฺธ
อติกฺกมิตฺวา ปวตฺตรุจิตาย สมฺมาสมฺพุทฺโธ อจฺจรุจิ นาม ฯ
หิมวาวฺเ สิลุจฺจโยติ (๑) ยถา หิมวา ปพฺพตราชา อฺเ
ปพฺพเต อติโรจติ เอว อติโรจตีติ อตฺโถ ฯ สจฺจนาโมติ
ตจฺฉนาโม ภูตนาโม อาคุอกรเณเนว นาโคติ เอว อวิตถนาโม ฯ โสรจฺจนฺติ สุจิสีล ฯ อวิหึสาติ กรุณา จ กรุณาปุพฺพภาโค จ ฯ ปาทา นาคสฺส เต ทุเวติ เต พุทฺธนาคสฺส
ทุเว ปุริมปาทา ฯ ตโปติ วตฺตสมาทาน ฯ (๒) พฺรหฺมจริยนฺติ อริยมคฺคสีล ฯ จรณา นาคสฺส ตฺยาปเรติ เต พุทฺธนาคสฺส อปเร
เทฺว ปจฺฉิมปาทา ฯ
สทฺธาหตฺโถติ สทฺธามยาย โสณฺฑาย สมนฺนาคโต ฯ
อุเปกฺขาเสตทนฺตวาติ ฉฬงฺคุเปกฺขามเยหิ เสตทนฺเตหิ สมนฺนาคโต ฯ สติ คีวาติ ยถา นาคสฺส องฺคปจฺจงฺคสฺมึ สิราชาลาน
คีวา ปติฏา เอว พุทฺธนาคสฺส โสรจฺจาทีน ธมฺมาน สติ
#๑. ม. หิมวาวฺเญ สิลุจฺจเยติ ฯ ๒. ม. ธุตสมาทาน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๘๔
เตน วุตฺต สติ คีวาติ ฯ สิโร ปฺาติ ยถา หตฺถินาคสฺส
สิโร อุตฺตมงฺค (๑) เอว พุทฺธนาคสฺส สพฺพฺุตาณ ฯ เตน หิ
โส สพฺพธมฺเม ชานาติ ฯ เตน วุตฺต สิโร ปฺาติ ฯ
วีมสา ธมฺมจินฺตนาติ ยถา หตฺถินาคสฺส อคฺคโสณฺฑา(๒) วีมสา
นาม โหติ ฯ โส ตาย ถทฺธมุทุก ขาทิตพฺพาขาทิตพฺพฺจ
วีมสติ ตโต ปหาตพฺพ ปชหติ อาทาตพฺพ อาทิยติ เอวเมว
พุทฺธนาคสฺส ธมฺมโกฏาสปริจฺเฉทกาณสงฺขาตา ธมฺมจินฺตนา
วีมสา ฯ เตน หิ าเณน โส ภพฺพาภพฺเพ ชานาติ ฯ เตน
วุตฺต วีมสา ธมฺมจินฺตนาติ ฯ ธมฺมกุจฺฉิสมาตโปติ (๓) ธมฺโม
วุจฺจติ จตุตฺถชฺฌานสมาธิ กุจฺฉิเยว สมาตโป กุจฺฉิสมาตโป ฯ
นาม(๔) สมาตปนฏาน ธมฺโม กุจฺฉิสมาตโป อสฺสาติ ธมฺมกุจฺฉิสมาตโป ฯ จตุตฺถชฺฌานสมาธิสฺมึ ิตสฺส หิ เต (๕) อิทธฺ ิวิธาทิธมฺมา อิชฺฌนฺติ ตสฺมา โส กุจฺฉิสมาตโปติ วุตฺโต ฯ
วิเวโกติ กายจิตฺตอุปธิวิเวโก ฯ ยถา นาคสฺส วาลธิ มกฺขิกา
วาเรติ เอว ตถาคตสฺส วิเวโก คหฏปพฺพชิเต วาเรติ ตสฺมา
โส วาลธีติ วุตฺโต ฯ ฌายีติ ทุวิเธน ฌาเนน ฌายี ฯ
อสฺสาสรโตติ นาคสฺส หิ อสฺสาสปสฺสาสา วิย พุทฺธนาคสฺส
ผลสมาปตฺติ ตตฺถ รโต อสฺสาสปสฺสาเสหิ วิย ตาย วินา
#๑. ม. อุตฺตมงฺโค ฯ ๒. ม. อคฺคโสณฺโฑ ฯ ๓. สี. ธมฺมกุจฺฉิสมาวาโปติ ฯ
#๔. ม. สมาตโป นาม ฯ ๕. ม. เต เต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ธมฺมิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๕
น วตฺตตีติ อตฺโถ ฯ
สพฺพตฺถ สวุโตติ สพฺพทฺวาเรสุ สวุโต ฯ อนวชฺชานีติ
สมฺมาอาชีเวน อุปฺปนฺนานิ โภชนานิ ฯ สาวชฺชานีติ ปฺจวิธมิจฺฉาชีววเสน อุปฺปนฺนานิ ฯ (๑) อณณถูลนฺติ ขุทฺทกฺจ มหนฺตฺจ ฯ
สพฺพ เฉตฺวาน พนฺธนนฺติ สพฺพ ทสวิธป สโยชน ฉินฺทิตฺวา(๒) ฯ
น อุปลิมฺปติ โลเกนาติ (๓) โลเกน สทฺธึ ตณฺหามานทิฏิเลเปหิ
น ลิปฺปติ ฯ มหาคฺคินีติ มหาอคฺคิ ฯ วิฺูหิ เทสิตาติ อิธ
ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต กาฬุทายิตฺเถโรว วิฺู ปณฺฑิโต เตน
เทสิตาติ อตฺโถ ฯ วิฺายนฺติ (๔) มหานาคา นาค นาเคน
เทสิตนฺติ อุทายิตฺเถรนาเคน เทสิตพุทฺธนาค อิตเร ขีณาสวนาคา วิชานิสฺสนฺติ ฯ สรีร วิชห[๕] นาโค ปรินพิ ฺพิสฺสตีติ โพธิปลฺลงฺเก
กิเลสปรินิพพฺ าเนน ปรินิพฺพุโต ยมกสาลนฺตเร อนุปาทิเสสาย
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิสฺสติ ฯ เอว ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต
อุทายิตฺเถโร โสฬสหิ คาถาหิ จตุสฏิยา ปเทหิ ทสพลสฺส
วณฺณ กเถนฺโต เทสน นิฏาเปสิ ภควา อนุโมทิ ฯ เทสนาวสาเน จตุราสีติปาณสหสฺสานิ อมตปาน ปวึสูติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย กถ กถ นามาติ เกน เกน นาม การเณน ฯ
#๑. ม. อุปฺปนฺนโภชนานิ ฯ ๒. ม. ฉินฺทิตฺวาน ฯ ๓. ม. นุปลิปปฺ ติ โลเกนาติ ฯ
#๔. ม. วิฺญสฺสนฺติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร นาโคติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๘๖
อฺเยฺโยติ อาชานิตพฺโพ ฯ ยตฺร หิ นามาติ ยสฺมึ นาม
ธมฺเม ฯ สมสมคติกาติ สมภาเวเนว สมคติกา ฯ ภวิสฺสนฺตีติ
ชาตา ฯ สกทาคามี สตฺโต (๑) ตุสิต กาย อุปปนฺโนติ สกทาคามี
ปุคฺคโล หุตวฺ า ตุสิตภวเนเยว นิพฺพตฺโต ฯ กถ กถ นามาติ
เกน เกน นุ โข การเณน กึ นุ โข ชานิตฺวา เทสิโต
อุทาหุ อชานิตฺวาติ ฯ เถโร การณ อชานนฺโต เอว โข ปเนต
ภคินิ ภควตา พฺยากตนฺติ อาห ฯ อมฺพกา อมฺพกสฺาติ (๒)
อิตฺถี หุตฺวา อิตฺถีสฺายเอว (๓) สมนฺนาคตา ฯ
เก จ ปุริสปุคฺคลปโรปริยาเณติ เอตฺถ ปุริสปุคฺคลปโรปริยาณ วุจฺจติ ปุริสปุคฺคลาน ติกฺขมุทุวเสน อินฺทฺริยปโรปริยาณ ฯ ตสฺมา กา จ พาลา มิคสาลา เก จ
ปุริสปุคฺคลาน อินฺทฺริยปโรปริยาเณ อปฺปฏิหตวิสยา สมฺมาสมฺพุทฺธา อุภยเมต ทูเร สุวิทูเรติ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
อิทานิ มิคสาลาย อตฺตโน ทูรภาว ทสฺเสนฺโต ฉ อิเม
อานนฺทาติอาทิมาห ฯ โสรโต โหตีติ ปาปโต สุฏุ โอรโต
วิรโต โหติ ฯ สูรโตติป ปาโ ฯ อภินนฺทนฺติ สพฺรหฺมจารี
เอกตฺตวาเสนาติ เตน สทฺธึ เอกโต วาเสน พฺรหฺมจารี(๔)
อภินนฺทนฺติ ตุสฺสนฺติ ฯ เอกนฺตวาเสนาติป ปาโ ฯ สตต#๑. ม. สกทาคามิปตฺโต ฯ ๒. สี. อมฺพกา อมฺพกปฺญาติ ฯ ม. อมฺมกา
#อมฺมกสฺญาติ ฯ ๓. สี. อิตฺถิปฺญาย ฯ ๔. ม. สพฺรหฺมจารี ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ธมฺมิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๗
วาเสนาติ อตฺโถ ฯ สวเนนป อกต โหตีติ โสตพฺพยุตฺตก อสฺสุต
โหติ ฯ พาหุสจฺเจนป อกต โหตีติ เอตฺถ พาหุสจฺจ วุจฺจติ
วิริย วิริเยน กตฺตพฺพยุตฺตก อกต โหตีติ อตฺโถ ฯ ทิฏิยาป
อปฺปฏิวทิ ฺธ โหตีติ ทิฏิยา ปฏิวิชฺฌิตพฺพ อปฺปฏิวิทฺธ โหติ ฯ
สามายิกมฺป วิมุตฺตึ น ลภตีติ กาลานุกาล ธมฺมสวน นิสฺสาย ปติปาโมชฺช น ลภติ ฯ หานคามีเยว โหตีติ
อริหานิเมว (๑) คจฺฉติ ฯ ปมาณิกาติ ปุคฺคเลสุ ปมาณคฺคาหกา ฯ
ปมินนฺตีติ ปเมตุ ตุเลตุ อารภนฺติ ฯ เอโก หีโนติ เอโก
คุเณหิ หีโน ฯ เอโก ปณีโตติ เอโก คุเณหิ ปณีโต ฯ ตฺหีติ
ต ปมาณกรณ ฯ อภิกฺกนฺตตโรติ สุนฺทรตโร ฯ ปณีตตโรติ
อุตฺตมตโร ฯ ธมฺมโสโต นิพฺพหตีติ สูร หุตฺวา ปวตฺตมาน
วิปสฺสนาาณ นิพฺพหติ อริยภูมึ สมฺปาเปติ ฯ ตทนนฺตร(๒) โก
ชาเนยฺยาติ ต อนฺตร (๓) ต การณ อฺตฺร ตถาคเตน โก
ชาเนยฺยาติ อตฺโถ ฯ โกธมาโนติ โกโธ จ มาโน จ ฯ
โลภธมฺมาติ โลโภเยว ฯ วจีสงฺขาราติ (๔) อลฺลาปสลฺลาปวเสน
วจนาเนว ฯ โย วา ปนสฺส มาทิโสติ โย วา ปน อฺโป
มยา สทิโส สมฺมาสมฺพุทฺโธเยว อสฺส โส ปุคฺคเลสุ ปมาณ
คเณฺหยฺยาติ อตฺโถ ฯ ขฺตีติ คุณขณน ปาปุณาติ ฯ
อิเม โข อานนฺท ฉ ปุคฺคลาติ เทฺว โสรตา เทฺว
#๑. ม. ปริหานิเมว ฯ ๒. ม. ตทนฺตร ฯ ๓. ม. อนฺตร ฯ
#๔. สี. วจีสสาราติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๘๘
อธิคตโกธมานโลภธมฺมา เทฺว อธิคตโกธมานวจีสงฺขาราติ อิเม
ฉ ปุคฺคลา ฯ คตินฺติ าณคตึ ฯ เอกงฺคหีนาติ เอเกน (๑) คุณงฺเคน
หีนา ฯ ปูรโณ สีเลน วิเสสี อโหสิ อิสิทตฺโต ปฺาย
ปูรณสฺส สีล อิสิทตฺตสฺส ปฺาฏาเน ิต อิสิทตฺตสฺส
ปฺา ปูรณสฺส สีลฏาเน ิตาติ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ทาลิทฺทิยนฺติ ทลิทฺทภาโว ฯ กามโภคิโนติ กาเม
ภฺุชนกสตฺตา(๒)ฯ อสฺสโกติ อตฺตโน สนฺตเกน รหิโต ฯ
อนทฺธิโกติ น อทฺโธ ฯ (๓) อิณ อาทิยตีติ ชีวิตุ อสกฺโกนฺโต อิณ
อาทิยติ ฯ วฑฺฒึ ปฏิสฺสณ
ุ าตีติ ทาตุ อสกฺโกนฺโต วฑฺฒึ
ทสฺสามีติ ปฏิชานาติ ฯ อนุจรนฺติป นนฺติ ปริสมชฺฌคณมชฺฌาทีสุ อาตปฏปนปสุโอกิรณาทีหิ วิปฺปการ ปาเปนฺตา
ปจฺฉโต ปจฺฉโต อนุพนฺธนฺติ ฯ
สทฺธา นตฺถีติ โอกปฺปนสทฺธามตฺตกมฺป นตฺถิ ฯ หิริ นตฺถีติ
หิริยนาการมตฺตกมฺป นตฺถิ ฯ โอตฺตปฺป นตฺถีติ ภายนาการมตฺตกมฺป นตฺถิ ฯ วิรยิ  นตฺถีติ กายิกวิริยมตฺตกมฺป นตฺถิ ฯ
ปฺา นตฺถีติ กมฺมสฺสกตปฺามตฺตกมฺป นตฺถิ ฯ อิณาทานสฺมึ
วทามีติ อิณคฺคหณ วทามิ ฯ มา ม ชฺูติ (๔) มา ม
#๑. ม. เอเกเกน ฯ ๒. ม. ภุญชนกสตฺตสฺส ฯ ๓. สี. อนาฬฺหิโยติ น อฑฺโฒ ฯ
#ม. อนาฬิโกติ น อฑฺโฒ ฯ ๔. สี. ชฺญาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ธมฺมิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๙
ชานาตุ(๑) ฯ
ทาลิทฺทยิ  ทุกฺขนฺติ ธนทลิทฺทภาโว ทุกฺข ฯ กามลาภาภิชปฺปนนฺติ กามลาภ ปฏเนฺตาน ฯ ปาปกมฺม วินพิ ฺพโยติ
ปาปกมฺมวฑฺฒโก ฯ สสปฺปตีติ ปริปผฺ นฺทติ ฯ ชานนฺติ ชานนฺโต ฯ
ยสฺส วิปฺปฏิสารชาติ เย อสฺส วิปฺปฏิสารโต ชาตา ฯ โยนิมฺตรนฺติ เอก ติรจฺฉานโยนึ ฯ ทท จิตฺต ปสาทยนฺติ จิตฺต
ปสาเทนฺโต ททมาโน ฯ กฏคฺคาโหติ ชยคฺคาโห อนปราธคฺคาโห
โหติ ฯ ฆรเมสิโนติ ฆราวาส ปริเยสนฺตสฺส วสมานสฺส วา ฯ
จาโค ปฺุ ปวฑฺฒตีติ (๒) จาโค สงฺฆคต ปฺุ ปวฑฺฒติ ฯ
จาคา(๓) ปฺุนฺติ วา ปาโ ฯ ปติฏิตาติ ปติฏิตสทฺธา นาม
โสตาปนฺนสฺส สทฺธา ฯ หิริมโนติ หิริสมฺปยุตฺตจิตฺโต ฯ นิรามิส
สุขนฺติ ตีณิ ฌานานิ นิสฺสาย อุปฺปชฺชนกสุข ฯ อุเปกฺขนฺติ
จตุตฺถชฺฌานุเปกฺข ฯ อารทฺธวิริโยติ ปริปุณฺณปคฺคหิตวิริโย ฯ
ฌานานิ อุปสมฺปชฺชาติ จตฺตาริ ฌานานิ ปตฺวา ฯ เอโกทิ
นิปโก สโตติ เอกคฺคจิตฺโต กมฺมสฺสกตาณสตีหิ จ สมนฺนาคโต ฯ
เอต (๔) ตฺวา ยถาภูตนฺติ เอต เอตฺตก การณ ยถาสภาว
ชานิตฺวา ฯ สพฺพสโยชนกฺขเยติ นิพฺพาเน ฯ สพฺพโสติ สพฺพากาเรน ฯ อนุปาทายาติ อคฺคเหตฺวา ฯ สมฺมา จิตฺต วิมุจฺจตีติ
#๑. ม. ชานาตุ ฯ ๒. ม. จาโคติ สงฺข คต ฯ ๓. ม. จาคา ฯ ๔. ม. เอว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๙๐
อิท วุตฺต โหติ สพฺพสโยชนกฺขยสงฺขาเต นิพฺพาเน สพฺพโต
อนุปาทิยิตฺวา สมฺมา เหตุนา นเยน มคฺคจิตฺต วิมุจฺจติ ฯ
เอว(๑) ตฺวา ยถาภูต สพฺพสโยชนกฺขยนฺติป ปาลึ ลิขนฺติ (๒) ฯ
ตสฺส เอต สพฺพสโยชนกฺขยสงฺขาต นิพฺพาน ยถาภูต ตฺวาติ
อตฺโถ ฯ ปุรมิ ปจฺฉิเมหิ ปน สทฺธึ น ฆฏียติ ฯ ตสฺส
สมฺมาวิมุตฺตสฺสาติ ตสฺส สมฺมาวิมุตฺตสฺส ขีณาสวสฺส ฯ าณ
เจ (๓) โหตีติ ปจฺจเวกฺขณาณ โหติ ฯ ตาทิโนติ ตสณฺิตสฺส ฯ
อกุปฺปาติ อกุปฺปารมฺมณตฺตา กุปฺปการกาน (๔) กิเลสานฺจ
อภาเวน อกุปฺปา ฯ วิมุตตฺ ีติ มคฺควิมุตฺติป ผลวิมุตฺตป ฯ
ภวสฺโชนกฺขเยติ ภวสโยชนกฺขยสงฺขาเต นิพฺพาเน ภวสโยชนานฺจ ขยนฺเต อุปฺปนฺนตฺตา ฯ (๕) เอต โข ปรม
าณนฺติ เอต มคฺคผลาณ ปรมาณ นาม ฯ สุขมนุตฺตรนฺติ เอตเทว มคฺคผลสุข อนุตฺตรสุข นาม ฯ อานณฺยมุตฺตมนฺติ(๖) สพฺเพส อานณาน(๗) ขีณาสโว อุตฺตมอณโณ (๘) ตสฺมา
อรหตฺตผล อาณณฺยมุตฺตมนฺติ อรหตฺตผเลน เทสนาย กูฏ
คณฺหิ ฯ อิมสฺมิฺจ สุตฺเต วฏฏเมว กเถตฺวา คาถาสุ
วฏฏวิวฏฏ กถิตนฺติ ฯ
ตติย ฯ
#๑. ม. เอต ฯ ๒. ม. ปาฬิย ลิขิต ฯ ๓. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔. ม. กุปฺปการณาน ฯ ๕. ม. อุปฺปนฺนา ฯ ๖. ม. อาณณฺยมุตฺตมนฺติ ฯ
#๗. ม. อณนาน ฯ ๘. ม. อุตฺตมอณโณ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ธมฺมิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๙๑
จตุตฺเถ ฯ เจตีสูติ เจติรฏเ ฯ สฺชาติยนฺติ (๑) เอวนามเก
นิคเม ฯ มหาจุนฺโทติ ธมฺมเสนาปติสฺส กนิฏภาติโก ฯ ธมฺเม
โยโค อนุโยโค เอเตสนฺติ ธมฺมโยคา ฯ ธมฺมกถิกาน เอต
นาม ฯ ฌายนฺตีติ ฌายี ฯ อปสาเทนฺตีติ ฆฏเฏนฺติ ขิปนฺติ ฯ (๒)
ฌายนฺตีติ จินฺเตนฺติ ฯ ปชฺฌายนฺตีติอาทีนิ อุปสคฺควเสน
วฑฺฒิตานิ ฯ
กิฺหิเม(๓) ฌายนฺตตี ิ กินฺนาม อิเม ฌายนฺติ ฯ กินฺติเม
ฌายนฺตีติ กิมตฺถ อิเม ฌายนฺติ ฯ กถฺหิเม ฌายนฺตีติ เกน
การเณน อิเม ฌายนฺติ ฯ อมต ธาตุ กาเยน ผุสิตฺวา
วิหรนฺตีติอาทีนิ(๔) มรณวิรหิต นิพฺพานธาตุ สนฺธาย กมฺมฏาน
คเหตฺวา วิหรนฺติ(๕) อนุกฺกเมน ต นามกาเยน ผุสิตฺวา
วิหรนฺติ ฯ คมฺภีรอตฺถปทนฺติ คุฬฺห ปฏิจฺฉนฺน ขนฺธธาตุอายตนาทิอตฺถ ฯ ปฺาย อติวิชฺฌ ปสฺสนฺตีติ สห วิปสฺสนาย
มคฺคปฺาย อติวิชฺฌิตฺวา (๖) ปสฺสนฺติ ฯ อิมสฺมึ ปน อตฺเถ
สมฺมสนปฏิเวธปฺาป อุคฺคหปริปุจฺฉาปฺาป วฏฏติเยวาติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม สนฺต วา อชฺฌตฺตนฺติ นิยกชฺฌตฺเต วิชฺชมาน ฯ
โลโภติอาทีหิ ตีณิ อกุสลมูลานิ ทสฺสิตานิ ฯ โลภธมฺมาติอาทีหิ
#๑. ม. สยชาติยนฺติ ฯ ๒. ม. หึสนฺติ ฯ ๓. ม. กิมิเม ฯ ๔. ม. วิหรนฺตีติ ฯ
#๕. ม. ว ิหรนฺตา ฯ ๖. ม. ปฏิวิชฌ
ฺ ิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๙๒
ตสมฺปยุตฺตกธมฺมา ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ ฯ กายสนฺโทสนฺติ กายทฺวารสฺส ทุสฺสนการณ ฯ (๑)
เสสปททฺวเยป เอเสว นโย ฯ อิเมสุ ทฺวีสุ สุตฺเตสุ
ปจฺจเวกฺขณาว กถิตา ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ฯ วุสิตวาติ วุฏพฺรหฺมจริยวาโส ฯ กตกรณีโยติ
จตูหิ มคฺเคหิ กตฺตพฺพ กตฺวา ิโต ฯ โอหิตภาโรติ ขนฺธภาร
กิเลสภาร อภิสงฺขารภารฺจ โอตาเรตฺวา ิโต ฯ อนุปฺปตฺตสทตฺโถติ สทตฺโถ วุจฺจติ อรหตฺต ต ปตฺโตติ อตฺโถ ฯ
ปริกฺขีณภวสโยชโนติ ขีณภวพนฺธโน ฯ สมฺมทฺา วิมุตฺโตติ
สมฺมา เหตุนา การเณน ชานิตฺวา วิมุตฺโต ฯ ตสฺส น เอว
โหติ อตฺถิ เม เสยฺโยติ วาติอาทีหิป เสยฺยสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ
มานาทโย ตโย มานา ปฏิกฺขิตฺตา ฯ น หิ ขีณาสวสฺส
อตฺถิ มยฺห เสยฺโย อตฺถิ สทิโส อตฺถิ หีโนติ มาโน
โหติ ฯ นตฺถิ เม เสยฺโยติอาทีหิป เตเยว ปฏิกฺขิตฺตา น
หิ ขีณาสวสฺส อหเมว เสยฺโย อห สทิโส อห หีโน
อฺเ เสยฺยาทโย นตฺถีติ น (๒) เอว มาโน โหติ ฯ
อจิรปกฺกนฺเตสูติ อรหตฺต พฺยากริตฺวา อจิรสฺเสว
#๑. ม. ทุสฺสนาการ ฯ ๒. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ธมฺมิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๙๓
ปกฺกนฺเตสุ ฯ อฺ พฺยากโรนฺตีติ อรหตฺต กเถนฺติ ฯ หสมานกา
มฺเ อฺ พฺยากโรนฺตีติ หสมานา วิย กเถนฺติ ฯ วิฆาต
อาปชฺชนฺตีติ ทุกฺข อาปชฺชนฺติ ฯ
น อุสฺเสสุ น โอเมสุ สมตฺเต โนปนิยฺยเรติ เอตฺถ
อุสฺสาติ อุสฺสิตา(๑) เสยฺยปุคฺคลา ฯ โอมาติ หีนา ฯ สมตฺโตติ
สทิโส ฯ อิติ อิเมสุ(๒) ตีสุป เสยฺยหีนสทิเสสุ ขีณาสวา มาเนน น
อุปนิยฺยเร น อุปเนนฺติ น อุปคจฺฉนฺตีติ อตฺโถ ฯ ขีณา
สฺชาตีติ ขีณา เตส ชาติ ฯ วุสิต พฺรหฺมจริยนฺติ วุฏ
มคฺคพฺรหฺมจริย ฯ จรนฺติ สฺโชนวิปฺปมุตฺตาติ สพฺพสโยชเนหิ
วิมุตฺตา หุตฺวา จรนฺติ ฯ สุตฺเตป คาถายป ขีณาสโวว กถิโต ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม หตูปนิส โหตีติ หตูปนิสฺสย โหติ ฯ สีลวิปนฺนสฺสาติ วิปนฺนสีลสฺส ฯ ยถาภูตาณทสฺสนนฺติ ตรุณวิปสฺสนาาณ ฯ นิพฺพิทา วิราโคติ เอตฺถ นิพฺพิทา พลววิปสฺสนา วิราโค อริยมคฺโค ฯ วิมุตตฺ ิาณทสฺสนนฺติ เอตฺถ
วิมุตฺตีติ อรหตฺตผล าณทสฺสนนฺติ ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ
อุปนิสฺสยสมฺปนฺน โหตีติ สมฺปนฺนอุปนิสฺสย โหติ ฯ อิมสฺมึ
สุตฺเต สีลานุรกฺขนอินฺทฺริยสวโร กถิโต ฯ
อฏฐม ฯ
#๑. ม. อุสฺสติ ตา ฯ ๒. ม. อิติ อิเมสุ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๙๔
นวเม ฯ กิตฺตาวตาติ กิตฺตเกน ฯ อสฺสุตฺเจวาติ อฺสฺมึ
กาเล อสฺสุตปุพฺพ ฯ น สมฺโมส คจฺฉนฺตีติ วินาส น
คจฺฉนฺติ ฯ เจตสา สมฺผุฏปุพฺพาติ จิตฺเตน ผุสิตปุพฺพา ฯ
สมุทาจรนฺตีติ มโนทฺวาเร จรนฺติ ฯ อวิฺาตฺจ วิชานาตีติ
อฺสฺมึ กาเล อวิฺาตการณ ชานาติ ฯ ปริยาปุณาตีติ
วฬฺเชติ กเถติ ฯ เทเสตีติ ปกาเสติ ฯ ปร วาเจตีติ ปร
อุคฺคณฺหาเปติ ฯ
อาคตาคมาติ ทีฆาทีสุ โย โกจิ อาคโม อาคโต
เอเตสนฺติ อาคตาคมา ฯ ธมฺมธราติ สุตฺตนฺตปฏกธรา ฯ
วินยธราติ วินยปฏกธรา ฯ มาติกาธราติ เทฺวปาติโมกฺขธรา ฯ
ปริปุจฺฉตีติ อนุสนฺธิปุพฺพาปร ปุจฺฉติ ฯ ปริปฺหตีติ อิทฺจิทฺจ ปุจฺฉิสฺสามีติ ปริตุลติ ปริจฺฉินฺทติ ฯ อิท ภนฺเต กถนฺติ
ภนฺเต อิท อนุสนฺธิปุพฺพาปร กถ โหตีติ ปุจฺฉติ ฯ อิมสฺส
กฺวตฺโถติ อิมสฺส ภาสิตสฺส โก อตฺโถติ ปุจฺฉติ ฯ อวิวฏนฺติ
อวิวริต ฯ วิวรนฺตีติ ปากฏ กโรนฺติ ฯ กงฺขาฏานิเยสูติ กงฺขาย
การณภูเตสุ ฯ ตตฺถ ยสฺมึ ธมฺเม กงฺขา อุปฺปชฺชติ เสฺวว
กงฺขาฏานิโย นามาติ เวทิตพฺโพ ฯ
นวม ฯ
ทสเม โภคาธิปฺปายาติ โภคสหรณตฺถ ปตาธิปฺปายา
ปวตฺตอชฺฌาสยา ฯ ปฺูปวิจาราติ ปฺวนฺโต ภเวยฺยามาติ
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*เลมที่ ๑๕ ธมฺมิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๙๕
เอว ปฺตฺถาย ปวตฺตูปวิจารา ฯ อยเมว เนส วิจาโร จิตฺเต
อุปวิจรติ ฯ พลาธิฏานาติ พลกายาธิฏานา ฯ พลกาย หิ
ลทฺธา เต ลทฺธปติฏา นาม โหนฺติ ฯ ปวีอภินิเวสาติ ปวีสามิโน ภวิสฺสามาติ เอว ปวีอตฺถาย กตจิตฺตาภินิเวสา ฯ
อิสฺสริยปริโยสานาติ รชฺชาภิเสกปริโยสานา ฯ อภิเสก หิ ปตฺวา
เต ปริโยสานปฺปตฺตา นาม โหนฺติ ฯ อิมินา นเยน สพฺพตฺถ
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
เสสปเทสุ ปเนตฺถ อยมธิปฺปาโย พฺราหฺมณา ตาว มนฺเต
ลภิตฺวา ลทฺธปติฏา นาม โหนฺติ คหปติกา ยงฺกิฺจิ
สิปฺป อิตฺถี กุลทายชฺชสามิก ปุตฺต โจรา ยงฺกิฺจิ อาวุธสตฺถ สมณา สีลปริปุณฺณา (๑) ลทฺธปติฏา นาม โหนฺติ ฯ
ตสฺมา มนฺตาธิฏานาติอาทีนิ วุตฺตานิ ฯ พฺราหฺมณานฺจ
ยฺ ยชิสฺสามาติ จิตฺต อภินิวิสติ พฺรหฺมโลเก ปตฺเต
ปริโยสานปฺปตฺตา นาม โหนฺติ ตสฺมา เต ยฺาภินิเวสา
พฺรหฺมโลกปริโยสานาติ วุตฺตา ฯ กมฺมนฺตกรณตฺถาย มโน เอเตส
อภินิวิสตีติ กมฺมนฺตาภินิเวสา ฯ กมฺเม นิฏิเต ปริโยสานปฺปตฺตา นาม โหนฺตีติ นิฏิตกมฺมนฺตปริโยสานา ฯ ปุริสาธิปฺปายาติ ปุริเสสุ ปวตฺตอชฺฌาสยา ฯ อลงฺการตฺถาย มโน
อุปวิจรติ เอติสฺสาติ อลงฺการูปวิจารา ฯ อสปตี (๒) หุตฺวา เอกิกาว
#๑. สี. สีเล ปริปุณฺณา ฯ ๒. ม. อสาปตฺตี ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๙๖
ฆเร วเสยฺยนฺติ เอวมสฺสา จิตฺต อภินิวิสตีติ อสปติอภินิเวสา ฯ (๑)
ฆราวาสิสฺสริเย ลทฺเธ ปริโยสานปฺปตฺตา นาม โหนฺตีติ
อิสฺสริยปริโยสานา ฯ ปรภณฺฑสฺส อาทาเน อธิปฺปาโย เอเตสนฺติ อาทานาธิปฺปายา ฯ คหเณ นิลียนฏาเน เอเตส มโน
อุปวิจรตีติ คหณูปวิจารา ฯ อนฺธการตฺถาย เอเตส จิตฺต อภินิวิสตีติ อนฺธการาภินิเวสา ฯ อทสฺสนปฺปตฺตา ปริโยสานปฺปตฺตา
โหนฺตีติ อทสฺสนปริโยสานา ฯ อธิวาสนกฺขนฺติย จ สุจิภาวสีเล
จ อธิปฺปาโย เอเตสนฺติ ขนฺติโสรจฺจาธิปฺปายา ฯ อกิฺจนภาเว นิคฺคหณภาเว จิตฺต เอเตส อภินิวิสตีติ อกิฺจนาภินิเวสา ฯ (๒) นิพฺพานปฺปตฺตา ปริโยสานปฺปตฺตา โหนฺตีติ นิพฺพานปริโยสานา ฯ
ทสม ฯ
เอกาทสเม สมธิคฺคยฺหาติ สุฏุ คณฺหิตฺวา ฯ ชงฺคลาน (๓)
ปาณานนฺติ ปวีตลจารีน สปาทกปาณาน ฯ ปทชาตานีติ
ปทานิ ฯ สโมธาน คจฺฉนฺตีติ โอธาน ปกฺเขป(๔) คจฺฉนฺติ ฯ
อคฺคมกฺขายตีติ เสฏ อกฺขายติ ฯ ปพฺพชลายโกติ ปพฺพชติณจฺเฉทโก ฯ โอธุนาตีติ เหฏามุข ธุนาติ ฯ นิธุนาตีติ (๕)
อุโภหิ ปสฺเสหิ ธุนาติ ฯ นิจฺฉาเทตีติ พาหาย วา [๖] รุกฺเข วา
#๑. ม. อสปตฺตีภินิเวสา ฯ ๒. ม. อากิฺจฺญาภินิเวสา ฯ ๓. สี. ชงฺคมาน ฯ
#๔. ม. อุปนิกฺเขป ฯ ๕. สี. นิทฺธุนาตีติ ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ปหรตีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ธมฺมิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๙๗
ปหรติ ฯ อมฺพปณฺฑิยาติ อมฺพผลปณฺฑิยา ฯ วณฺโฏปนิพนฺธนานีติ (๑)
วณฺเฏ อุปนิพนฺธนานิ วณฺเฏ วา ปติฏิตานิ ฯ ตทนฺวยานิ
ภวนฺตีติ วณฺฏานุวตฺตกานิ ภวนฺติ อมฺพปณฺฑิทณฺฑกานุวตฺตกานิ ภวนฺตีติป อตฺโถ ฯ กุฑฺฑราชาโนติ (๒) ขุทฺทกราชาโน
ปกติราชาโน วา ฯ
เอกาทสม ฯ
ทฺวาทสเม สพฺพโสติ สพฺเพสุ ฯ สตฺตสุ อาวาเสสูติ (๓)
สตฺตสุ ปริเวเณสุ ฯ ปริภาสตีติ ปริภวติ ภย อุปทเสติ ฯ
วิหึสตีติ วิเหเติ ฯ วิตุทตีติ วิชฺฌติ ฯ โรเสติ วาจายาติ วาจาย
ฆฏเฏติ ฯ ปกฺกมนฺตีติ ทิสา ปกฺกมนฺติ ฯ น สณฺหนฺตีติ (๔)
น ปติฏหนฺติ ฯ ริฺจนฺตีติ ฉฑฺเฑนฺติ วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ ปพฺพาเชยฺยามาติ นีหเรยฺยาม ฯ หนฺทาติ ฯ ววสฺสคฺคตฺเถ นิปาโต ฯ
อลนฺติ ยุตฺตเมต ย ต ปพฺพาเชยฺยุนฺติ อตฺโถ ฯ กินฺเต อิมินาติ
กินฺเตว(๕) อิมินา ชาติภูมิย วาเสน ฯ
ตีรทสฺสึ สกุณนฺติ ทิสากาก ฯ มฺุจนฺตีติ ทิสาทสฺสนตฺถ
วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ สามนฺตาติ อวิทูเร ฯ สมนฺตาติป ปาโ ฯ
สมนฺตโตติ อตฺโถ ฯ
อภินิเวโสติ ปตฺถริตฺวา ิตสาขาน นิเวโส ฯ มูลสนฺตาน#๑. ม. วณฺภูปนิพนฺธนานีติ ฯ ๒. ม. ขุทฺทราชาโน ฯ ๓. ม. วิหาเรสูติ ฯ
#๔. ม. น สณฺฐนฺตีติ ฯ ๕. ม. กึ ตว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๑๙๘
กานนฺติ มูลาน นิเวโส ฯ อาฬฺหกถาลิกาติ ตณฺฑุลาฬฺหกสฺส
ภตฺตปจนถาลิกา ฯ ขุทฺทมธุนฺติ ขุทฺทกมกฺขิกาหิ กต ทณฺฑกมธุ ฯ อเนลกนฺติ นิทฺโทส ฯ น จ สุท อฺมฺสฺส
ผลานิ หึสนฺตีติ อฺมฺสฺส โกฏาเส ผลานิ น หึสนฺติ
อตฺตโน โกฏาเสหิ(๑) มูล วา ตจ วา ปตฺต วา ฉินฺทนฺโต
นาม นตฺถิ อตฺตโน อตฺตโน สาขาย เหฏา ปติตาเนว
ปริภฺุชนฺติ ฯ อฺสฺส โกฏาสโต อฺสฺส โกฏาส
ปริวตฺติตฺวา คตมฺป น อมฺหาก สาขาย ผลนฺติ ตฺวา โน
ขาทนฺติ ฯ ยาวทตฺถ ภกฺขติ ฺวาติ กณฺปฺปมาเณน ขาทิตฺวา ฯ
สาข ภฺชิตฺวาติ ฉตฺตปฺปมาณมตฺต(๒) ฉินฺทิตฺวา ฉาย กตฺวา
ปกฺกามิ ฯ ยตฺร หิ นามาติ โย หิ นาม ฯ ปกฺกมิสสฺ ตีติ
ปกฺกนฺโต ฯ นาทาสีติ เทวตาย อานุภาเวน ผลเมว น
คณฺหิ ฯ เอว หิ สา อธิฏาสิ ฯ เตนุปสงฺกมีติ ชนปทวาสีหิ คนฺตฺวา มหาราช รุกโฺ ข ผล น คณฺหิ อมฺหาก
นุ โข โทโส ตุมฺหากนฺติ วุตฺเต เนว มยฺห โทโส
อตฺถิ น ชานปทาน อมฺหาก วิชิเต อธมฺโม นาม น
วตฺตติ เกน นุ โข การเณน รุกโฺ ข น ผลิโต สกฺก
อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เยน สกฺโก เทวานมินฺโท เตนุปสงฺกมิ ฯ ปวตฺเตสีติ ปริวตฺเตสิ ฯ อุมฺมูลมกาสีติ
อุทฺธมูล อกาสิ ฯ อป นุ ตฺวนฺติ อป นุ ตว ฯ อฏิตาเยวาติ
#๑. สี. โกฏฐาเส ฯ ๒. ม. ฉตฺตปฺปมาณมตฺต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ธมฺมิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๙๙
อฏิตายเอว ฯ สจฺฉวีนีติ สมานจฺฉวีนิ(๑) ปกติฏาเน ิตานิ ฯ
น ปจฺจกฺโกสตีติ น ปฏิกฺโกสติ ฯ โรสนฺตนฺติ ฆฏเฏนฺต ฯ
ภณฺฑนฺตนฺติ ปหรนฺต ฯ
สุเนตฺโตติ เนตฺตา วุจฺจนฺติ อกฺขีนิ เตส สุนฺทรตาย
สุเนตฺโต ฯ ติตฺถกโรติ สุคติโอคาหนติตฺถสฺส การโก ฯ วีตราโคติ
วิกฺขมฺภนวเสน วิคตราโค(๒) ฯ ปสวตีติ ปฏิลภติ ฯ ทิฏิสมฺปนฺนนฺติ
ทสฺสนสมฺปนฺน โสตาปนฺนนฺติ อตฺโถ ฯ ขนฺตินฺติ(๓) อตฺตโน
คุณขณน ฯ ยถาม สพฺรหฺมจารีสูติ ยถา อิม สพฺรหฺมจารีสุ
อกฺโกสนปริภาสน อฺ เอวรูป คุณขนฺตึ น วทามีติ
อตฺโถ ฯ น โน สมสพฺรหฺมจารีสูติ (๔) เอตฺถ สมชโน (๕) นาม
สกชโน วุจฺจติ ฯ ตสฺมา น โน สเกสุ สมานพฺรหฺมจารีสุ
จิตฺตานิ ปทุฏานิ ภวิสฺสนฺตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ
โชติปาโล จ โควินฺโทติ นาเมน โชติปาโล าเนน
มหาโควินฺโท ฯ สตฺตปุโรหิโตติ เรณุอาทีน สตฺตนฺน ราชูน
ปุโรหิโต ฯ อภิเสกา (๖) อตีตเสติ เอเต ฉ สตฺถาโร อตีตเส
อภิเสกา อเหสุ ฯ นิรามคนฺธาติ โกธามคนฺเธน นิรามคนฺธา ฯ
กรุเณ วิมุตฺตาติ (๗) กรุณาชฺฌาเน วิมุตฺตา (๘) กรุณาย จ กรุณาปุพฺพภาเค จ ิตา ฯ เยเตติ เอเต ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
#๑. ม. สมานจฺฉวีนิ ฯ ๒. ม. วิคตราโค ฯ ๓. ม. ขนฺตึ ฯ
#๔. ม. สมสพฺรหฺมจารีสูติ ฯ ๕. ม. สมชโน ฯ ๖. สี. อหึเสเต ฯ ม. อหีสกา ฯ
#เอวมุปริป ฯ ๗. ม. กรุเณธิมุตฺตาติ ฯ ๘. ม. อธิมตุ ฺตา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๐๐
น สาธุรูป อาสิเทติ สาธุสภาว น ฆฏเฏยฺย ฯ ทิฏิฏานปฺปหายินนฺติ ทฺวาสฏิทิฏิคตปฺปหายิน ฯ สตฺตโมติ อรหนฺตโต(๑)
ปฏาย สตฺตโม ฯ อวีตราโคติ อวิคตราโค ฯ เอเตน อนาคามิภาว ปฏิกฺขิปติ ฯ ปฺจินฺทฺริยา มุทูติ ปฺจ วิปสฺสนินฺทฺริยานิ
มุทูนิ ฯ ตสฺส หิ ตานิ สกทาคามึ อุปาทาย มุทูนิ
นาม โหนฺติ ฯ วิปสฺสนาติ สงฺขารปริคฺคหาณ ฯ ปุพฺเพว
อุปหฺตีติ ปมตรฺเว อุปหฺติ ฯ อกฺขโตติ คุณขณเนน
อกฺขโต อนุปหโต หุตฺวา ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทฺวาทสม ฯ
ธมฺมกิ วคฺโค ปฺจโม ฯ
ปมปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา
มหาวคฺควณฺณนา
ฉฏสฺส ปเม โสโณติ สุขุมาลโสณตฺเถโร ฯ สีตวเนติ
เอวนามเก สุสาเน ฯ ตสฺมึ กิร ปฏิปาฏิยา ปฺจ จงฺกมนสตานิ(๒)
มาปตานิ เตสุ เถโร อตฺตโน สปฺปายสงฺกมน คเหตฺวา
สมณธมฺม กโรติ ฯ ตสฺส อารทฺธวิริยสฺส หุตฺวา จงฺกมโต
ปาทตลานิ ภิชฺชึสุ ชนฺนหู ิ(๓) จงฺกมโต ชณฺณุกานิป หตฺถตลานิป
#๑. ม. อรหตฺตโต ฯ ๒. ม. จงฺกมนปณฺณสาลาสตานิ ฯ
#๓. ม. ชาณูหิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๐๑
ภิชฺชึสุ ฉิทฺทานิ อเหสุ ฯ เอว อารทฺธวิริโย วิหรนฺโต โอภาสนิมิตฺตมตฺตกมฺป ทสฺเสตุ นาสกฺขิ ฯ ตสฺส วิริเยน กิลมิตกายสฺส
จงฺกมนโกฏิย (๑) ปาสาณผลเก นิสนิ ฺนสฺส โย วิตกฺโก อุทปาทิ
ต ทสฺเสตุ อถโข อายสฺมโตติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ อารทฺธวิริยาติ
ปริปุณฺณปคฺคหิตวิริยา ฯ น อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจตีติ
สเจ หิ อห อุคฺฆฏิตฺู วา อสฺส วิปจิตฺู วา เนยฺโย
วา นูน เม จิตฺต วิมุจฺเจยฺย ฯ อทฺธา ปนสฺมิ ปทปรโมเยว
น(๒) เม จิตฺต วิมุจฺจตีติ(๒)สนฺนิฏาน กตฺวา สวิชฺชนฺติ โข
ปนาติอาทีนิ จินฺเตสิ ฯ ตตฺถ โภคาติ อุปโยคตฺเถ ปจฺจตฺต ฯ
ปาตรุโหสีติ เถรสฺส จิตฺตวาร (๓) ตฺวา อย โสโณ
อชฺช สีตวเน ปธานภูมิย นิสินฺโน อิม วิตกฺก วิตกฺเกติ
คนฺตฺวาสฺส วิตกฺก สโหฏ(๔) คณฺหิตฺวา วีโณปม กมฺมฏาน
กเถสฺสามีติ สมฺมุเข (๕) ปากโฏ อโหสิ ฯ ปฺตฺเต อาสเนติ
ปธานิกภิกฺขู อตฺตโน วสนฏาเน โอวทิตุ อาคตสฺส พุทฺธสฺส
ภควโต นิสีทนตฺถ ยถาลาเภน อาสน ปฺาเปตฺวาว ปธาน
กโรนฺติ อฺ อลภมานา ปุราณปณฺณานิป สนฺถริตฺวา อุปริ
สงฺฆาฏึ ปฺาเปนฺติ ฯ เถโรป อาสน ปฺาเปตฺวาว ปธาน
อกาสิ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต ปฺตฺเต อาสเนติ ฯ
#๑. ม. โกฏิย ฯ ๒. ม. ปทปรโม เยน เม จิตฺต ฯ วิมุจฺจตีติ ฯ
#๓. ม. จิตฺตาจาร ฯ ๔. ม. สโหตฺถ ฯ ๕. ม. ปมุเข ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๐๒
ต กึ มฺสีติ สตฺถา อิมสฺส ภิกฺขุโน อวเสสกมฺมฏาเนหิ อตฺโถ นตฺถิ อย คนฺธพฺพสิปฺเป เฉโก จิณฺณวสี
อตฺตโน วิสเย กถิยมาน ขิปฺปเมว สลฺลกฺเขสฺสตีติ วีโณปม
กเถตุ ต กึ มฺสีติอาทิมาห ฯ วีณาย ตนฺติสฺสเร กุสลตา
นาม วีณาย วาทนกุสลตา โส จ ตตฺถ กุสโล ฯ มาตาปตโร หิสฺส อมฺหาก ปุตโฺ ต อฺ สิปฺป สิกฺขนฺโต กาเยน
กิลมิสฺสติ อิท ปน สยเน นิสินฺเนเนว สกฺกา อุคฺคณฺหิตุนฺติ
คนฺธพฺพสิปฺปเมว อุคฺคณฺหาเปสส ฯ ตสฺส
สตฺต สรา ตโย คามา มุจฺฉนา เอกวีสติ
านา เอกูนปฺาส อิจฺเจเต สรมณฺฑลนฺติ(๑)
อาทิก คนฺธพฺพสิปฺป สพฺพเมว ปคุณ อโหสิ ฯ
อจฺจายตาติ อติอายตา ขรมุจฺฉนา ฯ สรวตีติ สรสมฺปนฺนา ฯ กมฺมฺาติ กมฺมกฺขมา กมฺมโยคฺคา ฯ อติสิถิลาติ
มนฺทมุจฺฉนา ฯ สเม คุเณ ปติฏิตาติ มชฺฌิเม สเร เปตฺวา
มุจฺฉิตา ฯ อจฺจารทฺธนฺติ อติคาฬฺห ฯ อุทฺธจฺจาย สวตฺตตีติ
อุทฺธตภาวาย สวตฺตติ ฯ อติลีนนฺติ อติสิถิล ฯ โกสชฺชายาติ
กุสีตภาวตฺถาย ฯ วิริยสมต อธิฏาหีติ (๒) วิริยสมฺปยุตฺต สมถ
อธิฏห วิริย สมเถน โยเชหีติ อตฺโถ ฯ อินฺทฺริยานฺจ สมต
ปฏิวิชฺฌาติ สทฺธาทีน อินฺทฺริยาน สมต สมภาว อธิฏาหิ ฯ
#๑. ม. สรมณฺฑลาติ ฯ ๒. ม. วีริยสมถ อธิฏฐหาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๐๓
ตตฺถ สทฺธ ปฺาย ปฺญ(๑) สทฺธาย วิริย สมาธินา
สมาธิฺจ วิริเยน โยชยตา (๒) อินฺทฺริยาน สมตา อธิฏิตา นาม
โหติ ฯ สติ ปน สพฺพตฺถกิ า สา สทาป พลวตีเยว วฏฏติ ฯ
ตฺจ ปน เตส โยชนาวิธาน วิสุทฺธิมคฺเค ปกาสิตเมว ฯ
ตตฺถ จ นิมิตฺต คณฺหาหีติ ตสฺมึ จ สมภาเว สติ
เยน อาทาเส มุขพิมฺเพเนว นิมิตฺเตน อุปฺปชฺชิตพฺพ ต สมถนิมิตฺต วิปสฺสนานิมิตฺต มคฺคนิมิตฺต ผลนิมิตฺตฺจ คณฺหาหิ
นิพฺพตฺเตหีติ เอวมสฺส สตฺถา อรหตฺเต ปกฺขิปตฺวา กมฺมฏาน
กเถสิ ฯ ตตฺถ จ นิมิตฺต อคฺคเหสีติ สมถนิมิตฺตฺจ วิปสฺสนานิมิตฺตฺจ อคฺคเหสิ ฯ
ฉฏานานีติ ฉ การณานิ ฯ อธิมตุ ฺโต โหตีติ ปฏิวิชฺฌิตฺวา ปจฺจกฺข กตฺวา ิโต โหติ ฯ เนกฺขมฺมาธิมุตฺโตติอาทิ สพฺพ อรหตฺตวเสเนว วุตฺต ฯ อรหตฺตฺหิ สพฺพกิเลเสหิ
นิกฺขนฺตตฺตา เนกฺขมฺม เตเหว ปวิวิตฺตตฺตา ปวิเวโก พฺยาปชฺฌาภาวโต อพฺยาปชฺฌ ตณฺหกฺขยนฺเต อุปฺปนฺนตฺตา ตณฺหกฺขโย
อุปาทานกฺขยนฺเต ขยนฺเต(๓) อุปฺปนฺนตฺตา อุปาทานกฺขโย สมฺโมหาภาวโต อสมฺโมโหติ [๔] ฯ เกวล สทฺธามตฺตกนฺติ ปฏิเวธวิรหิต
เกวล ปฏิเวธปฺาย อสมฺมิสฺสก สทฺธามตฺตก ฯ ปฏิจยนฺติ
#๑. ม. ปฺญฺจ ฯ ๒. สี. โยชิตา ฯ ๓. ม. อุปาทานกฺขยนฺเต ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร วุจฺจตีติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. อสมฺมิสสฺ ก ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๐๔
ปุนปฺปุน กรเณน วฑฺฒึ ฯ วีตราคตฺตาติ มคฺคปฏิเวเธน ราคสฺส
วิคตตฺตาเยว เนกฺขมฺมสงฺขาต อรหตฺต ปฏิวชิ ฺฌิตฺวา สจฺฉิกตฺวา
ิโต โหติ ผลสมาปตฺติวิหาเรน วิหรติ (๑) ตนฺนินฺนมานโสเยว
จ โหตีติ อตฺโถ ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ
ลาภสกฺการสิโลกนฺติ จตุปจฺจยลาภฺจ เตสเยว
สุกตภาวฺจ วณฺณภณนฺจ ฯ นิกามยมาโนติ อิจฺฉมาโน ปฏฐยมาโน ฯ ปวิเวกาธิมุตฺโตติ ปวิเวกาธิมุตฺโต อหนฺติ เอว อรหตฺต
พฺยากโรตีติ อตฺโถ ฯ สีลพฺพตปรามาสนฺติ สีลฺจ วตฺตฺจ
ปรามสิตฺวา คหิตคฺคหณมตฺต ฯ สารโต ปจฺจาคจฺฉนฺโตติ สารภาเวน ชานนฺโต ฯ อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโตติ อพฺยาปชฺฌ อรหตฺต
พฺยากโรติ อิมินาว นเยน สพฺพฏาเนสุ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
อปเจตฺถ เนกฺขมฺมาธิมุตฺโตติ อิมสฺมิฺเว อรหตฺต
กถิต เสเสสุ ปฺจสุ นิพฺพานนฺติ เอเก วทนฺติ ฯ อปเร
อสมฺโมหาธิมุตฺโตติ เอตฺเถว นิพฺพาน กถิต เสเสสุ อรหตฺตนฺติ
วทนฺติ ฯ อย ปเนตฺถ สาโร สพฺเพเสฺวว เตสุ อรหตฺตป
นิพฺพานป กถิตเมวาติ ฯ ภุสาติ พลวนฺโต ทิพฺพรูปสทิสา ฯ
เนวสฺส จิตฺต ปริยาทิยนฺตีติ เอตสฺส ขีณาสวสฺส จิตฺต
คเหตฺวา าตุ น สกฺโกนฺติ ฯ กิเลสา หิ อุปฺปชฺชมานา(๒) จิตฺต
คณฺหนฺติ นาม ฯ อมิสฺสีกตนฺติ กิเลสา หิ อารมฺมเณน สทฺธึ
จิตฺต มิสฺส กโรนฺติ (๓) เตส อภาวา อมิสฺสีกต ฯ ิตนฺติ
#๑. ม. วิหรติ ฯ ๒. ม. อุปปฺ ชฺชมานา ฯ ๓. สี. มิสฺสกี โรนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๐๕
ปติฏิต ฯ อาเนฺชปฺปตฺตนฺติ อจลปฺปตฺต (๑)ฯ วยฺจสฺสานุปสฺสตีติ ตสฺส เจส จิตฺตสฺส อุปฺปาทมฺป วยมฺป ปสฺสติ ฯ ภุสา
วาตวุฏีติ พลวา วาตกฺขนฺโธ ฯ เนว สงฺกมฺเปยฺยาติ เอกภาเคน
จาเลตุ น สกฺกุเณยฺย ฯ น สมฺปกมฺเปยฺยาติ คุณ(๒) วิย สพฺพภาคโต กมฺเปตุ น สกฺกุเณยฺย ฯ น สมฺปเวเธยฺยาติ เวเธตฺวา
ปเวเธตฺวา จาเลตุ (๓) น สกฺกุเณยฺย ฯ
เนกฺขมฺมมธิมุตฺตสฺสาติ อรหตฺต ปฏิวิชฺฌิตฺวา ิตสฺส (๔)
เสสปเทสุป อรหตฺตเมว กถิต ฯ อุปาทานกฺขยสฺส จาติ อุปโยคตฺเถ
สามิวจน ฯ อสมฺโมหฺจ เจตโสติ จิตฺตสฺส จ อสมฺโมห
อธิมุตฺตสฺส ฯ ทิสฺวา อายตนุปฺปาทนฺติ อายตนาน อุปฺปาทฺจ
วยฺจ ทิสฺวา ฯ สมฺมา จิตฺต วิมุจฺจตีติ สมฺมา เหตุนา
นเยน อิมาย วิปสฺสนาปฏิปตฺติยา ผลสมาปตฺติวเสน จิตฺต
วิมุจฺจติ นิพฺพานารมฺมเณ อธิมุจฺจติ ฯ อถวา อิมินา ขีณาสวสฺส
ปฏิปทา กถิตา ฯ ตสฺส หิ อายตนุปฺปาท ทิสฺวา อิมาย
วิปสฺสนาย อธิคตสฺส อริยมคฺคสฺสานุภาเวน สพฺพกิเลเสหิ
สมฺมา จิตฺต วิมุจฺจติ ฯ เอว ตสฺส สมฺมาวิมุตฺตสฺส ฯเป ฯ
น วิชฺชติ ฯ ตตฺถ สนฺตจิตฺตสฺสาติ นิพฺพุตจิตฺตสฺส ฯ เสสเมตฺถ
อุตฺตานตฺถเมว ฯ
ปฐม ฯ
#๑. ม. อจลปฺปตฺต ฯ ๒. ม. ถูณ ฯ ๓. ม. ปาเตตุ ฯ
#๔. ม. ฐิตสฺส ขีณาสวสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๐๖
ทุติเย สมฺโจปติ (๑) อุฏานาการ ทสฺเสสิ ฯ ปฏิกฺกมนฺตตี ิ
ปริหายนฺติ ฯ โน อภิกฺกมนฺตีติ น วฑฺฒนฺติ ฯ สีสเวน
ทเทยฺยาติ สีส เวเตฺวา ทณฺฑเกน (๒) สมฺปริวตฺตก พนฺเธยฺย ฯ
อินฺทฺริยานิ วิปฺปสีทึสูติ ตสฺมึ มรณสมเย ฉ อินฺทฺริยานิ
วิปฺปสนฺนานิ อเหสุ ฯ อตฺถุปปริกฺขายาติ อตฺถานตฺถ การณาการณ อุปปริกฺขาเรน ฯ (๓) อนุตฺตเร อุปธิสงฺขเยติ นิพฺพาเน ฯ
อธิมุตฺต โหตีติ อรหตฺตผเลน อธิมุตฺต โหติ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ฉฬาภิชาติโยติ (๔) ฉ ชาติโย ฯ ตตฺรทิ นฺติ ตตฺราย ฯ
ลุทฺทาติ ทารุณา ฯ ภิกฺขู กณฺหาธิมุตฺติกาติ (๕) สมณา นาเมเต ฯ
เอกสาฏกาติ เอเกเนว ปโลติกขณฺเฑน ปุรโต ปฏิจฺฉาทนกา ฯ
อกามกสฺส พิล โอลเภยฺยุนฺติ (๖) สตฺเถ คจฺฉมาเน โคณมฺหิ
มเต โคมสมูล อุปฺปาทนตฺถาย วิภชิตวฺ า ขาทมานา
เอกสฺส โคมส อนิจฺฉนฺตสฺเสว โกฏาส กตฺวา อยฺจ เต
ขาทิตพฺโพ มูลฺจ ทาตพฺพนฺติ ต โกฏาสสงฺขาต พิล
โอลเภยฺยย พลกฺกาเรน หตฺเถ เปยฺยุนฺติ อตฺโถ ฯ
อกฺเขตฺตฺุนาติ อภิชาติปฺตฺติยา เขตฺต อชานนฺเตน ฯ
ต สุณาหีติ ต มม ปฺตฺตึ สุณาหิ ฯ กณฺหาภิชาติโกติ
#๑. ม. สมโธสีติ ฯ ๒. สี. คณฺฑเกน ฯ ๓. ม. อุปปริกฺขเนน ฯ
#๔. ม. ฉฬภิชาติโยติ ฯ ๕. ม. กณฺฏกวุตฺติกาติ ฯ
#๖. ม. โอลคฺเคยฺยุนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๐๗
กาฬกชาติโก ฯ กณฺห ธมฺม อภิชายตีติ กณฺหสภาโว หุตฺวา
ชายติ นิพฺพตฺตติ กณฺหาภิชาติย วา ชายติ ฯ นิพฺพาน
อภิชายตีติ นิพฺพาน ปาปุณาติ อริยภูมิสงฺขาตาย วา
นิพฺพานชาติยา ชายติ ฯ
ตติยฯ
จตุตฺเถ สวรา ปหาตพฺพาติ สวเรน ปหาตพฺพา ฯ
เสเสสุป เอเสว นโย ฯ อิธาติ อิมสฺมึ สาสเน ฯ ปฏิสงฺขาติ
ปฏิสงฺขา ชานิตฺวา (๑) ปจฺจเวกฺขิตฺวาติ อตฺโถ ฯ โยนิโสติ อุปาเยน
ปเถน ฯ เอตฺถ จ อสวเร อาทีนวปฏิสงฺขา โยนิโส ปฏิสงฺขาติ
เวทิตพฺพา ฯ สา จาย วร ภิกฺขเว ตตฺตาย อโยสลากาย
อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย สโชติภูตาย จกฺขุนฺทฺริย สมฺปลิมฏ
น เตฺวว จกฺขุวิฺเยฺเยสุ รูเปสุ อนุพฺยฺชนโส นิมติ ฺตคฺคาโหติอาทินา อาทิตฺตปริยาเยน (๒) เวทิตพฺพา ฯ
จกฺขุนฺทฺริยสวรสวุโต วิหรตีติ เอตฺถ จกฺขุเมว อินฺทฺริย
จกฺขุนฺทฺริย สวรณโต สวโร ปทหนโต ถกนโตติ วุตฺต
โหติ ฯ สติยา เอต อธิวจน ฯ จกฺขุนฺทฺริเย สวโร จกฺขุนฺทฺริยสวโร ฯ ชวเน อุปฺปชฺชมาโนป(๓) เหส ตสฺมึ ทฺวาเร กิเลสาน
อุปฺปตฺติวารณโต จกฺขุนฺทฺริยสวโรติ วุจฺจติ ฯ สวุโตติ เตน
สวเรน อุเปโต ฯ ตถา หิ ปาติโมกฺขสวรสวุโตติ อิมสฺมึ วิภงฺเค
#๑. ม. ปฏิสฺชานิตฺวา ฯ ๒. ส. ลฬา. ๑๘/๓๐๓/๒๑๐ ฯ
#๓. ม. อุปฺปชฺชมาโนป ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๐๘
อิมินา ปาติโมกฺขสวเรน อุเปโต โหติ ฯเป ฯ สมนฺนาคโตติ
วุตฺต ฯ อถวา สวรีติ สวุโต ถเกสิ ปทหีติ วุตฺต โหติ ฯ
จกฺขุนฺทฺริยสวรสวุโตติ จกฺขุนฺทฺริยสวรสงฺขาต สติกวาฏ จกฺขุทฺวาเร ฆรทฺวาเร กวาฏ วิย สวริ ถเกสิ ปทหีติ วุตฺต
โหติ ฯ
อยเมเวตฺถ อตฺโถ สุนฺทรตโร ฯ ตถา หิ จกฺขุนฺทฺริยสวร อสวุตสฺส วิหรโต สวุตสฺส วิหรโตติ เอเตสุ ปเทสุ
อยเมว อตฺโถ ทิสฺสตีติ ฯ ย หิสฺสาติอาทิมฺหิ ย จกฺขุนฺทฺริยสวร อสฺส ภิกฺขุโน อสวุตสฺส อถเกตฺวา อปทหิตฺวา
วิหรนฺตสฺสาติ อตฺโถ ฯ เยการสฺส วา เอส ยนฺติ อาเทโส
เย อสฺสาติ อตฺโถ ฯ
อาสวา วิฆาตปริฬาหาติ จตฺตาโร อาสวา จ อฺเ
จ วิฆาตกรา กิเลสปริฬาหา วา วิปากปริฬาหา วา ฯ
จกฺขทุ ฺวารสฺมิฺหิ อิฏารมฺมณ อาปาถคต กามสฺสาทวเสน
อสฺสาทยโต อภินนฺทโต กามาสโว อุปฺปชฺชติ อีทสิ  อฺสฺมึป
สุคติภเว ลภิสฺสามีติ ภวปตฺถนาย อสฺสาทยโต ภวาสโว
อุปฺปชฺชติ สตฺโตติ วา สตฺตสฺสาติ วา คณฺหโต ทิฏาสโว
อุปฺปชฺชติ สพฺเพเหว สหชาต อฺาณ อวิชฺชาสโวติ
จตฺตาโร อาสวา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เตหิ (๑) สมฺปยุตตฺ า อปเร กิเลสา
วิฆาตปริฬาหา อายตึ วา เตส วิปากา เตหิป อสวุตสฺเสว
#๑. ม. เอเตหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๐๙
วิหรโต อุปปฺ ชฺเชยฺยุนฺติ วุจฺจนฺติ ฯ เอวส เตติ เอว อสฺส
เต เอเตนุปาเยน น โหนฺติ โน อฺถาติ วุตฺต โหติ ฯ
ปฏิสงฺขา โยนิโส โสตินฺทฺริยสวรสวุโตติอาทีสุ เอเสว
นโย ฯ อิเม วุจฺจนฺติ อาสวา สวรา ปหาตพฺพาติ อิเมสุ
ฉสุ ทฺวาเรสุ จตฺตาโร จตฺตาโร กตฺวา จตุวีสติ อาสวา
สวเรน ปหาตพฺพาติ วุจฺจนฺติ ฯ ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรนฺติอาทีสุ
ย วตฺตพฺพ ต สพฺพ วิสุทฺธิมคฺเค (๑) สีลกถาย วุตฺตเมว ฯ
ยฺหิสสฺ าติ ยฺหิ จีวรปณฺฑปาตาทีสุ วา อฺญตรสฺส(๒) ฯ
อปฺปฏิเสวโตติ เอว โยนิโส อปฺปฏิเสวนฺตสฺส ฯ อิมสฺมึ าเน (๓)
อลทฺธ จีวราทึ ปตฺถยโต ลทฺธ วา อสฺสาทยโต กามาสวสฺส
อุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา อีทิส อฺสฺมึป สุคติภเว ลภิสฺสามีติ
ภวปตฺถนาย อสฺสาทยโต ภวาสวสฺส อห ลภามิ น ลภามีติ
วา มยฺห วา อิทนฺติ อตฺตสฺ อธิฏหโต ทิฏาสวสฺส
สพฺเพเหว ปน สห ชาโต อวิชฺชาสโวติ เอว จตุนฺน
อาสวาน อุปฺปตฺติ วิฆาตปริฬาหาว นวเวทนุปฺปาทนโตป
เวทิตพฺโพ(๔) ฯ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว อาสวา ปฏิเสวนา
ปหาตพฺพาติ อิเม เอกเมกสฺมึ ปจฺจเย จตฺตาโร จตฺตาโร กตฺวา
โสฬส อาสวา อิมินา าณสวรสงฺขาเตน ปจฺจเวกฺขณปฏิเสวเนน ปหาตพฺพาติ วุจฺจนฺติ ฯ
#๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๓๗ สีลนิทฺเทส ฯ ๒. ม. อฺญตร อสฺส ฯ
#๓. ม. วาเร ฯ ๔. ม. เวทิตพฺพา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๑๐
ปฏิสงฺขา โยนิโส ขโม โหติ สีตสฺสาติ อุปาเยน ปเถน
ปจฺจเวกฺขิตฺวา ขนฺตา โหติ สีตสฺส สีต ขมติ สหติ น
อวีรปุริโส วิย อปฺปมตฺตเกนป สีเตน จลติ กมฺปติ กมฺมฏาน
วิชหติ ฯ อุณฺหาทีสุป เอเสว นโย ฯ เอตฺถ จ วจนเมว
วจนปโถติ เวทิตพฺพ ฯ ทุกฺขานนฺติอาทีสุ ทุกฺขมนฏเน ทุกฺขา
พหลฏเน ติปฺปา(๑) ผรุสฏเน ขรา ติขิณฏเน กฏกา อสฺสาทวิรหโต อสาตา มน อวฑฺฒนโต อมนาปา ปาณหรณสมตฺถตาย ปาณหราติ เวทิตพฺพา ฯ ย หิสฺสาติ สีตาทีสุ
ยงฺกิฺจิ เอกธมฺมป อสฺส ฯ อนธิวาสยโตติ (๒) อนธิวาเสนฺตสฺส
อกฺขมนฺตสฺส ฯ อาสวุปฺปตฺติ ปเนตฺถ เอว เวทิตพฺพา
สีเตน ผุฏสฺส อุณฺห ปตฺถยโต กามาสโว อุปฺปชฺชติ
เอว สพฺพตฺถ ฯ นตฺถิ สุคติภเว สีต วา อุณฺห วาติ ภว
ปตฺเถนฺตสฺส ภวาสโว มยฺห สีต อุณฺหนฺติ คาโห ทิฏาสโว
สพฺเพเหว สมฺปยุตฺโต อวิชฺชาสโวติ ฯ อิเม วุจฺจนฺตีติ อิเม
สีตาทีสุ เอกเมกสฺส วเสน จตฺตาโร จตฺตาโร กตฺวา อเนเก
อาสวา อิมาย ขนฺติสวรสงฺขาตาย อธิวาสนาย ปหาตพฺพาติ
วุจฺจนฺตีติ อตฺโถ ฯ
ปฏิสงฺขา โยนิโส จณฺฑหตฺถึ ปริวชฺเชตีติ อห สมฺโณติ
น จณฺฑสฺส หตฺถิสฺส อาสนฺเน าตพฺพ ฯ ตโตนิทานฺหิ
#๑. ม. ติพฺพา ฯ ๒. ม. อนธิวาสโตติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๑
มรณมฺป มรณมตฺตมฺป ทุกฺข ภเวยฺยาติ เอว อุปาเยน ปเถน
ปจฺจเวกฺขิตฺวา จณฺฑหตฺถึ ปริวชฺเชติ ปฏิกฺกมติ ฯ เอเสว นโย
สพฺพตฺถ ฯ จณฺฑนฺติ ทุฏ วาฬ ฯ ขาณุนฺติ ขทิรขาณุกาทึ ฯ
กณฺฏกฏานนฺติ (๑) ยตฺถ กณฺฏกา วิชฌ
ฺ นฺติ ต โอกาส ฯ
โสพฺภนฺติ สพฺพโต ฉินฺนตฏ ฯ ปปาตนฺติ เอกโต ฉินฺนตฏ ฯ
(๒) จนฺทนิกนฺติ อุจฺฉิฏโทกคพฺภมลาทีน ฉฑฺฑนฏาน ฯ
โอฬิคลฺลนฺติ เตสเยว กทฺทมาทีน สนฺทโนกาส ฯ ต ชณฺณุมตฺตป
อสุจิภริต โหติ ฯ เทฺวป เจตานิ านานิ อมฺนุสฺสุสฺสทฏานานิ โหนฺติ ตสฺมา วชฺเชตพฺพานิ ฯ อนาสเนติ เอตฺถ
อยุตฺต อาสน อนาสน ต อตฺถโต อนิยตวตฺถุภูต รโหปฏิจฺฉนฺนาสนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อโคจเรติ เอตฺถาป อยุตฺโต โคจโร
อโคจโร ฯ โส เวสิยาทิเภทโต ปฺจวิโธ ฯ ปาปเก มิตฺเตติ
ลามเก ทุสฺสเี ล มิตฺตปฏิรปู เก อมิตฺเต ฯ ปาปเกสูติ ลามเกสุ ฯ
โอกปฺเปยฺยุนฺติ สทฺทเหยฺยย อธิมุจฺเจยฺยย อทฺธา อยมายสฺมา
อกาสิ วา กริสฺสติ วาติ ฯ ย หิสฺสาติ หตฺถิอาทีสุ ยงฺกิฺจิ
เอกป อสฺส ฯ อาสวุปฺปตฺติ ปเนตฺถ เอว เวทิตพฺพา
หตฺถอิ าทินิทาเนน ทุกฺเขน ผุฏสฺส สุข ปตฺถยโต กามาสโว
อุปฺปชฺชติ นตฺถิ สุคติภเว อีทิส ทุกฺขนฺติ ภว ปตฺเถนฺตสฺส
ภวาสโว ม หตฺถี มทฺทติ ม อสฺโสติ คาโห ทิฏาสโว
#๑. สี. กณฺฏกาธานนฺติ ฯ
#๒. ม. จนฺทนิกนฺติ อุจฺฉิฏโฐทกคพฺภมลาทีน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๑๒
สพฺเพเหว สมฺปยุตฺโต อวิชฺชาสโวติ ฯ อิเม วุจฺจนฺตีติ อิเม
หตฺถิอาทีสุ เอเกกสฺส วเสน จตฺตาโร จตฺตาโร กตฺวา อเนเก
อาสวา อิมินา สีลสวรสงฺขาเตน ปริวชฺชเนน ปหาตพฺพาติ
วุจฺจนฺติ ฯ
ปฏิสงฺขา โยนิโส อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสตีติ
อิติปาย วิตกฺโก อกุสโล อิติป สาวชฺโช อิติป ทุกขฺ วิปาโก
โส จ โข อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตตีติอาทินา (๑) นเยน โยนิโส
กามวิตกฺเก อาทีนว ปจฺจเวกฺขิตฺวา ตสฺมึ ตสฺมึ อารมฺมเณ
อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสติ จิตฺต อาโรเปตฺวา น
วาเสติ อพฺภนฺตเร วา น วาเสตีติ อตฺโถ ฯ อนธิวาเสนฺโต
กึ กโรติ(๒) ปชหติ ฯ กึ กจวร วิย ปฏเกนาติ น หิ
อปจ โข น วิโนเทติ ตุทติ วิชฺฌติ นีหรติ ฯ กึ พลิพทฺท
วิย ปโตเทนาติ น หิ อถโข น พฺยนฺตีกโรติ วิคตนฺต
กโรติ ยถาสฺส อนฺโตป นาวสิสฺสติ อนฺตมโส ภงฺคมตฺตป
ตถา น กโรตีติ(๓) ฯ กถ ปน น ตถา กโรตีติ อนภาว
คเมติ อนุอภาว(๔) คเมติ วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน ยถา สุวิกฺขมฺภิโต(๕)
โหติ ตถา กโรติ ฯ เสสวิตกฺกทฺวเยป เอเสว นโย ฯ อุปฺปนฺนุปฺปนฺเนติ อุปฺปนฺเน อุปฺปนฺเน อุปฺปนฺนมตฺเตเยวาติ วุตฺต โหติ ฯ
#๑. ม. มู. ๑๒/๒๕๗/๒๔๒ ฯ ๒. ม. กโรตีติ ฯ ๓. ม. กโรติ ฯ
#๔. ม. อนุ อนุ อภาว ฯ ๕. ม. สุวิกฺขมฺภิโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๓
สกึ วา อุปฺปนฺเน วิโนเทตฺวา ทุติยวาเร อชฺฌุเปกฺขิตา น
โหนฺติ สตฺตกฺขตฺตุป(๑) อุปฺปนฺเน อุปฺปนฺเน วิโนเทติเยวาติ(๒)ฯ
ปาปเก อกุสเล ธมฺเมติ เตเยว กามวิตกฺกาทโย สพฺเพป วา
นว มหาวิตกฺเก ฯ ตตฺถ ตโย วุตฺตา อวเสสา (๓) าติวิตกฺโก
ชนปทวิตกฺโก อมราวิตกฺโก ปรานุททฺ ยตาปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก
ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก อนวฺตฺติปฏิสยุตฺโต
วิตกฺโกติ (๔) อิเม ฉ ฯ ย หิสฺสาติ เอเตสุ วิตกฺเกสุ ยงฺกิฺจิ
อสฺส ฯ กามวิตกฺโก ปเนตฺถ กามาสโวเอว ตพฺพิเสโส ภวาสโว
ตสมฺปยุตฺโต ทิฏาสโว สพฺพวิตกฺเกสุ อวิชชฺ า อวิชฺชาสโวติ
เอว อาสวุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ อิเม วุจฺจนฺตีติ อิเม กามวิตกฺกาทิวเสน วุตฺตปฺปการา อาสวา อิมินา ตสฺมึ ตสฺมึ
วิตกฺเก อาทีนวปจฺจเวกฺขณสหิเตน วิริยสวรสงฺขาเตน วิโนทเนน
ปหาตพฺพาติ วุจฺจนฺติ ฯ
ปฏิสงฺขา โยนิโส สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวตีติ อภาวนาย
อาทีนว ภาวนาย จ อานิสส อุปาเยน ปเถน ปจฺจเวกฺขิตฺวา
สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ฯ เอเสว นโย สพฺพตฺถ ฯ โพชฺฌงฺคาน
ภาวนา ปเนสา (๕) เหฏา วิตฺถาริตาว ฯ ย หิสสฺ าติ เอเตสุ
โพชฺฌงฺเคสุ ยงฺกิฺจิ อสฺส ฯ อาสวุปฺปตฺติย ปเนตฺถ อิเมส
#๑. ม. สตกฺขตฺตุป ฯ ๒. ม. วิโนเทติเยว ฯ ๓. สี. อวเสเสสุ ฯ
#๔. ขุ. มหา. ๒๙/๙๗๓/๖๑๘ ฯ ๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 214

*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๑๔
อริยมคฺคสมฺปยุตฺตาน โพชฺฌงฺคาน อภาวิตตฺตา เย อุปฺปชฺเชยฺยุ
กามาสวาทโย อาสวา ภาวยโต เอวส เต น โหนฺตีติ อย
นโย เวทิตพฺโพ ฯ อิเม วุจฺจนฺตีติ อิเม กามาสวาทโย
อาสวา อิมาย โลกุตฺตราย โพชฺฌงฺคภาวนาย ปหาตพฺพาติ
วุจฺจนฺติ ฯ [๑] ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม ทารุกมฺมิโกติ ทารุวิกฺกเยน ปวตฺติตาชีโว เอโก
อุปาสโก ฯ กาสิกจนฺทนนฺติ สณฺหจนฺทน ฯ องฺเคนาติ อคุณงฺเคน
สุกฺกปกฺเข คุณงฺเคน ฯ เนมนฺตนิโกติ นิมนฺตน คณฺหนโก ฯ สงฺเฆ
ทานานิ ทสฺสามีติ ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทสฺสามิ ฯ โส เอว วตฺวา
สตฺถาร อภิวาเทตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถสฺส อปรภาเค ปฺจสตา
กุลุปกภิกฺขู คิหิภาว ปาปุณึสุ ฯ โส กุลูปโก ภิกขฺ ู เต
วิพฺภนฺตาติ วุตฺเต กึ เอตฺถ มยนฺติ(๒) วตฺวา จิตฺตุปฺปาทเวมตฺตมตฺตมฺป น อกาสิ ฯ อิท สนฺธาย สตฺถา สงฺเฆ เต
ทาน ททโต จิตฺต ปสีทิสฺสตีติ อาห ฯ
ปฺจม ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร อิเมหิ ฉหากาเรหิ ปหีนาสว ภิกฺขุ โถเมนฺโต
#ยโต โข ภิกขฺ เวติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ยโตติ สามิวจเน โตกาโร ยสฺสาติ
#วุตฺต โหติฯ โปราณา ปน ยมฺหิ กาเลติ วณฺณยนฺติ ฯ เย อาสวา สวรา
#ปหาตพฺพา เต สวรา ปหีนา โหนฺตีติ เย อาสวา สวเรน ปหาตพฺพา
#เต สวเรเนว ปหีนา โหนฺติ น อปฺปหีเนสุเยว ปหีนสฺญี โหตีติ
#ทิสฺสนฺติ ฯ ๒. ม. มยฺหนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๕
ฉฏเ อภิธมฺมกถนฺติ อภิธมฺมมิสฺสก กถ ฯ กถ
โอปาเตตีติ เตส กถ วิจฺฉินฺทิตฺวา อตฺตโน กถ กเถติ ฯ
เถราน ภิกฺขูนนฺติ กรเณตฺถ(๑) สามิวจน เถเรหิ ภิกขฺ ูหิ
สทฺธินฺติ อตฺโถ ฯ ยา จ เถราน อภิธมฺมกถา ต อยป
กเถตุ สกฺโกตีติ อตฺโถ ฯ เจโตปริยายนฺติ จิตฺตวาร ฯ อิธาติ
อิมสฺมึ โลเก ฯ โสรตโสรโตติ สูรโต วิย สูรโต โสรจฺจสมนฺนาคโต วิยาติ อตฺโถ ฯ นิวาตนิวาโตติ นิวาโต วิย นิวาโต
นิวาตวุตฺติ วิยาติ อตฺโถ ฯ อุปสนฺตูปสนฺโตติ อุปสนฺโต วิย
อุปสนฺโต ฯ
วปกสฺสเตว สตฺถาราติ สตฺถุ สนฺติกา อปคจฺฉติ ฯ
สสฏสฺสาติ ปฺจหิ สสคฺเคหิ สสฏสฺส ฯ วิสฺสฏสฺสาติ
วิสฺสชฺชิตสฺส ฯ ปากฏสฺสาติ ปากฏินฺทฺริยสฺส ฯ กิฏ าโทติ กิฏขาทโก ฯ อนฺตรธาเปยฺยาติ นาเสยฺย ฯ โคปสูติ คาโว จ
อชิกา จ ฯ สิปฺปสมฺพุกนฺติ สิปฺปโย จ สมฺพุกา จ ฯ
สกฺขรกถลนฺติ สกฺขรา จ กถลานิ จ ฯ อภิโทสิกนฺติ
อภิฺาตโทส กุทรฺ ูสกโภชน ฯ นจฺฉาเทยฺยาติ น รุจฺเจยฺย ฯ
ตตฺถ ยเทต ปุริส ภุตฺตาวินฺติ อุปโยควจน ต สามิอตฺเถ
ทฏพฺพ ฯ อมฺุหาวุโส ปุริสนฺติ อาวุโส อมุ ปุริส ฯ
สพฺพนิมิตฺตานนฺติ สพฺเพส นิจฺจนิมิตฺตาทีน(๒)ฯ อนิมิตฺต
#๑. ม. กรณตฺเถ ฯ ๒. ม. นิจฺจนนิมิตฺตาทีน นิมิตฺตาน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๑๖
เจโตสมาธินฺติ พลววิปสฺสนาสมาธึ ฯ จีริฬกิ าสทฺโทติ จีริยสทฺโทฯ (๑) สริสฺสติ เนกฺขมฺมสฺสาติ ปพฺพชฺชาย คุณ สริสฺสติ ฯ
อรหต อโหสีติ ภควโต สาวกาน อรหนฺตาน อนฺตเร เอโก
อรหา อโหสิ ฯ
อยฺหิ เถโร สตฺต วาเร คิหี หุตฺวา สตฺตวาเร ปพฺพชิ ฯ
กึการณา กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล กิเรส เอกสฺส ภิกฺขุโน
คิหิภาเว วณฺณ กเถสิ ฯ โส เตเนว กมฺเมน อรหตฺตสฺส
อุปนิสฺสเย วิชฺชมาเนเยว สตฺต วาเร คิหิภาเว จ ปพฺพชฺชาย จ
สฺจรนฺโต สตฺตเม วาเร ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณีติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ปรายเน เมตฺเตยฺยปเฺหติ ปรายนสมาคมมฺหิ
เมตฺเตยฺยมาณวสฺส ปเฺห ฯ
อุภนฺเต (๒) วิทิตฺวานาติ เทฺว อนฺเต เทฺว โกฏาเส
ชานิตฺวา ฯ มชฺเฌ มนฺตา น ลิมฺปตีติ มนฺตา วุจฺจติ ปฺา
ตาย อุโภ อนฺเต วิทิตฺวา มชฺเฌ น ลิมฺปติ เวมชฺฌฏาเน
น ลิมฺปติ ฯ สิพฺพนิมจฺจคาติ(๓) สิพฺพนิสงฺขาต ตณฺห อตีโต ฯ
ผสฺโสติ ผสฺสวเสน นิพฺพตฺตตฺตา อย อตฺตภาโว ฯ
เอโก อนฺโตติ อยเมโก โกฏาโส ฯ ผสฺสสมุทโยติ ผสฺโส
#๑. สี. จิริฬิยสทฺโทติ จิริยสทฺโท ฯ ม. จีริกสทฺโทติ ฌลฺลิกสทฺโท ฯ
#๒. ม. ม. อุโภนฺเต ฯ ๓. ม. สิพฺพินิมจฺจคาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๗
สมุทโย อสฺสาติ ผสฺสสมุทโย อิมสฺมึ อตฺตภาเว กตกมฺมผสฺสปจฺจยา นิพฺพตฺโต อนาคตตฺตภาโว ฯ ทุติโย อนฺโตติ ทุติโย
โกฏาโส ฯ ผสฺสนิโรโธติ นิพฺพาน ฯ มชฺเฌติ สิพฺพนิตณฺห
เฉตฺวา ทฺวิธากรณฏเน นิพฺพาน มชฺเฌ นาม โหติ ตณฺหา
หิ น สิพฺพตีติ ตณฺหา ต อตฺตภาวทฺวยสงฺขาต ผสฺสฺจ
ผสฺสสมุทยฺจ สิพฺพติ ฆฏเฏติ ฯ กึการณา ตสฺส ตสฺเสว
ภวสฺส อภินิพฺพตฺติยา ฯ ยทิ หิ ตณฺหา น สิพฺเพยฺย ตสฺส
ตสฺเสว ภวสฺส นิพฺพตฺติ น ภเวยฺย ฯ อิมสฺมึ าเน โกฏิมชฺฌิกูปม คณฺหนฺติ ฯ ทฺวินฺนฺหิ กณฺฑาน เอกโต กตฺวา
มชฺเฌ สุตฺเตน สสิพฺพิตาน โกฏิ มชฺฌนฺติ วุจฺจติ ฯ สุตฺเต
ฉินฺเน อุโภ กณฺฑานิ อุภโต ปตนฺติ ฯ เอวเมตฺถ กณฺฑทฺวย
วิย วุตฺตปฺปการา เทฺว อนฺตา ฯ สิพฺพิตฺวา ิตสุตฺต วิย
ตณฺหา สุตฺเต ฉินฺเน กณฺฑทฺวยสฺส อุภโตปตน วิย
ตณฺหาย นิรุทฺธาย อนฺตทฺวย นิรุทฺธเมว โหตีติ(๑) ฯ
เอตฺตาวตาติ เอตฺตเกน อิมินา อุโภ อนฺเต วิทติ ฺวา
ตณฺหาย มชฺเฌ อนุปลิตฺตภาเวน อภิฺเยฺย จตุสจฺจธมฺม
อภิชานาติ นาม ตีรณปริฺาย จ ปหานปริฺาย จ
ปริชานิตพฺพ โลกิยสจฺจทฺวย ปริชานาติ นาม ฯ ทิฏเว
ธมฺเมติ อิมสฺมิฺเว อตฺตภาเว ฯ ทุกขฺ สฺสนฺตกโร โหตีติ
#๑. ม. โหติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๑๘
วฏฏทุกฺขสฺส โกฏิกโร ปริจฺเฉทปริวฏมกโร โหติ นาม ฯ
สตฺตม ฯ
ทุติยวาเร ติณฺณ กณฺฑาน วเสน อุปมา เวทิตพฺพา ฯ
ติณฺณฺหิ กณฺฑาน สุตฺเตน สสิพฺพิตาน สุตฺเต ฉินฺเน ตีณิ
กณฺฑานิ ตีสุ าเนสุ ปตนฺติ เอวเมตฺถ กณฺฑตฺตย วิย
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา ขนฺธา สุตตฺ  วิย ตณฺหา ฯ สา หิ
อตีต ปจฺจุปฺปนฺเนน ปจฺจุปฺปนฺนฺจ อนาคเตน สทฺธึ สิพฺพติ
สุตฺเต ฉินฺเน กณฺฑตฺตยสฺส ตีสุ าเนสุ ปตน วิย ตณฺหาย
นิรุทฺธาย อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา ขนฺธา นิรุทฺธาว โหนฺติ ฯ
ตติยวาเร อทุกฺขมสุขา มชฺเฌติ ทฺวินฺน เวทนาน
อนฺตรฏกภาเวน มชฺเฌ ฯ สุข หิ ทุกขฺ สฺส ทุกฺข วา สุขสฺส
อนฺตร นาม นตฺถิ ฯ ตณฺหา สิพฺพินีติ(๑) เวทนาสุ นนฺทิราโค
เวทนาน อุปจฺเฉท นิวาเรตีติ ตา สิพฺพติ นาม ฯ
จตุตฺถวาเร วิฺาณ มชฺเฌติ ปฏิสนฺธิวิฺาณป
เสสวิฺาณป (๒) นาม รูปปจฺจยสมุทาคตตฺตา นามรูปาน มชฺเฌ
นาม ฯ
ปฺจมวาเร วิฺาณ มชฺเฌติ กมฺมวิฺาณ มชฺเฌ ฯ
อชฺฌตฺติกายตเนสุ วา มนายตเนน กมฺมสฺส คหิตตฺตา อิธ
ยงฺกิฺจิ วิฺาณ มชฺเฌ นาม มโนทฺวาเร วา อาวชฺชนสฺส
#๑. ม. สพฺพินีติ ฯ ๒. สี. ปฏิสนฺธิวิฺญาณ หิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๙
อชฺฌตฺติกายตนนิสฺสิตตฺตา ชวนวิฺาณ มชฺเฌ นาม ฯ
ฉฏวาเร สกฺกาโยติ เตภูมิกวฏฏ ฯ สกฺกายสมุทโยติ
สมุทยสจฺจ ฯ สกฺกายนิโรโธติ นิโรธสจฺจ ฯ ปริยาเยนาติ เตน
เตน การเณน ฯ เสส สพฺพตฺถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม อฺตโรติ เทวทตฺตปกฺขิโก เอโก ฯ สมนฺนาหริตฺวาติ อาวชฺชิตฺวา ฯ อิท โส กินนฺ ุ โข ภควตา ชานิตฺวา
กถิต อุทาหุ อชานิตฺวา เอกสิก วา กถิต อุทาหุ วิภชฺชกถิตนฺติ
อธิปฺปาเยน ปุจฺฉติ ฯ อาปายิโกติ อปาเย นิพฺพตฺตนโก ฯ
เนรยิโกติ นิรยคามี ฯ กปฺปฏโติ กปฺปฏิยกมฺมสฺส กตตฺตา
กปฺป สฺสติ ฯ อเตกิจฺโฉติ น สกฺกา ติกิจฺฉิตุฯ
เทฺวชฺฌนฺติ ทฺวิธาภาว ฯ วาลคฺคโกฏินิตฺตุทนมตฺตนฺติ วาลสฺส
อคฺคโกฏิยา ทสฺเสตพฺพมตฺตก วาลคฺคโกฏินิปาตมตฺตก วา ฯ
ปุริสินทฺ ฺริยาณานีติ ปุริสปุคฺคลาน อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณานิ
อินฺทฺริยาน ติกฺขมุทุภาวชานนาณานีติ(๑) อตฺโถ ฯ วิชฺชมานา
กุสลาป ธมฺมา อกุสลาป ธมฺมาติ เอตฺตกา กุสลา ธมฺมา
วิชฺชนฺติ เอตฺตกา อกุสลา ธมฺมาติ ชานามิ ฯ อนฺตรหิตาติ
อทสฺสน คตา ฯ สมฺมุขีภูตาติ สมุทาจารวเสน ปากฏา
ชาตา ฯ กุสลมูลนฺติ กุสลชฺฌาสโย ฯ กุสลนฺติ(๒) ตมฺหา
#๑. ม. ติกฺขมุทุภาวชานนญาณานีติ ฯ ๒. ม. กุสลา กุสลนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๒๐
กุสลชฺฌาสยา อฺมฺป กุสล นิพฺพตฺติสฺสติ ฯ
สาราทานีติ สาราทานิ คหิตสารานิ สรทมาเส วา
นิพฺพตฺตานิ ฯ สุขสยิตานีติ(๑) สุขสนฺนิสฺสิตานิ ฯ สุเขตฺเตติ มณฺฑกฺเขตฺเต ฯ นิกขฺ ิตฺตานีติ วุตฺตานิ ฯ สปฺปฏิภาคาติ สริกฺขกา ฯ
อภิโทสอฑฺฒรตฺตนฺติ (๒) อภิอฑฺฒรตฺต อฑฺฒรตฺเต อภิมุขีภูเต ฯ
ภตฺตกาลสมเยติ ราชกุลาน ภตฺตกาลสงฺขาเต สมเย ฯ
ปริหานธมฺโมติ โก เอว ภควตา าโตติ อชาตสตฺตุ
ราชา ฯ โส หิ ปาปมิตฺต นิสฺสาย มคฺคผเลหิ ปริหโี น ฯ
อปเรป สุปปฺ พุทฺธสุนกฺขตฺตาทโย ภควตา าตาว ฯ อปริหานธมฺโมติ เอว ภควตา โก าโต สุสีโม ปริพฺพาชโก อฺเ
จ เอวรูปา ฯ ปรินิพฺพายิสฺสตีติ เอว โก าโต ภควตาติ
สนฺตติมหามตฺโต อฺเ จ เอวรูปา ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม อนิพฺพิทฺธปุพฺเพ อปฺปทาลิตปุพฺเพ โลภกฺขนฺธาทโย
นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลตีติ นิพฺเพธิกปริยาโย นิพฺพิชฺฌนการณนฺติ
อตฺโถ ฯ นิทานสมฺภโวติ กาเม นิเทติ อุปฺปาทนสมตฺถตาย
นิยฺยาเทตีติ นิทาน ฯ สมฺภวติ ตโตติ สมฺภโว นิทานเมว
สมฺภโว นิทานสมฺภโว ฯ เวมตฺตตาติ นานากรณ ฯ
กามคุณาติ กามยิตพฺพฏเน กามา พนฺธนฏเน คุณา
#๑. ม. สุขสนฺนิจิตานิ ฯ สุเขตฺเตติ มณฺฑเขตฺเต ฯ
#๒. ม. อภิโท อทฺธรตฺตนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๑
อนฺตคุณนฺติอาทีสุ วิย ฯ จกฺขุวิฺเยฺยาติ จกฺขุวิฺาเณน
ปสฺสิตพฺพา ฯ อิฏาติ ปริยิฏา วา โหนฺตุ มา วา อิฏารมฺมณภูตาติ อตฺโถ ฯ กนฺตาติ กมนียา ฯ มนาปาติ มนวฑฺฒนกา ฯ ปยรูปาติ ปยชาติกา ฯ กามูปสหิตาติ อารมฺมณ
กตฺวา อุปฺปชฺชมาเนน กาเมน อุปสฺหิตา ฯ รชนิยาติ
ราคุปฺปตฺติการณภูตา ฯ เนเต กามาติ น เอเต กมนฏเน
กามา นาม โหนฺติ ฯ
สงฺกปฺปราโคติ สงฺกปฺปวเสน อุปฺปนฺนราโค ฯ กาโมติ อย
กามปฺปหานาย ปฏิปนฺเนหิ ปหาตพฺโพ ฯ กมนฏเน กามา
นาม ฯ จิตฺรานีติ จิตฺรวิจิตฺรารมฺมณานิ ฯ
ผสฺโสติ สหชาตผสฺโส ฯ กามยมาโนติ กาม กามยมาโน ฯ
ตชฺช ตชฺชนฺติ ตชฺชาติก ตชฺชาติก ฯ ปฺุภาคิยนฺติ ทิพฺเพ
กาเม ปตฺเถตฺวา สุจริตปาริปูริยา เทวโลเก นิพฺพตฺตสฺส อตฺตภาโว ปฺุภาคิโย นาม ทุจฺจริตปาริปูริยา อปาเย นิพฺพตฺตสฺส
อตฺตภาโว อปฺุภาคิโย นาม ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว กามาน
วิปาโกติ อย ทุวิโธป กามปตฺถน นิสสฺ าย อุปฺปนฺนตฺตา กามาน
วิปาโกติ วุจฺจติ ฯ โส อิม นิพฺเพธิกนฺติ โส ภิกฺขุ อิม
ฉตฺตึสาย าเนสุ (๑) นิพพฺ ิชฺฌนก เสฏจริย ชานาติ ฯ กามนิโรธนฺติ กามาน นิโรเธน เอว ลทฺธนาม ฯ อิมสฺมิฺหิ าเน
#๑. ม. ฉตฺตึสฏฐาเนสุ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๒๒

พฺรหฺมจริยสงฺขาโต มคฺโคว จ(๑) กามนิโรโธติ วุตโฺ ต ฯ
สามิสาติ กิเลสามิสสมฺปยุตฺตา ฯ อิมินา นเยน สพฺพฏาเนสุ (๒) อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อปเจตฺถ โวหารเวปกฺกนฺติ โวหารวิปาก ฯ กถาสงฺขาโต หิ โวหาโร สฺาย วิปาโก นาม ฯ
ยถา ยถา นนฺติ เอตฺถ น-อิติ นิปาตมตฺตเมว ฯ อิติ ยสฺมา
ยถา ยถา สฺชานาติ ตถา ตถา เอวสฺี อโหสินฺติ กเถติ
ตสฺมา โวหารเวปกฺกาติ อตฺโถ ฯ อวิชฺชาติ อฏสุ าเนสุ
อฺาณภูตา พหลา อวิชฺชา ฯ (๓) นิรย คเมนฺตีติ นิรยคมนียา
นิรเย นิพฺพตฺติปจฺจยาติ อตฺโถ ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ
เจตนาหนฺติ เจตน อห ฯ อิธ สพฺพสงฺคาหิกา วิทหนเจตนา (๔) คหิตา ฯ เจตยิตฺวาติ ทฺวารปฺปวตฺตเจตนา ฯ มนสาติ
เจตนาสมฺปยุตฺเตน จิตฺเตน ฯ นิรยเวทนิยนฺติ นิรเย วิปากทายก ฯ
เสเสสุป เอเสว นโย ฯ
อธิมตฺตนฺติ พลวทุกขฺ  ฯ ทนฺธวิราคีติ(๕) ครุก น ขิปฺป
สณิก วิคจฺฉนกทุกฺข ฯ อุรตฺตาฬึ กนฺทตีติ อุร ตาเฬตฺวา
โรทติ ฯ ปริเยฏินฺติ ปริเยสน ฯ เอกปท ทฺวิปทนฺติ เอกปทมนฺต วา ทฺวิปทมนฺต วา โก มนฺต ชานาตีติ อตฺโถ ฯ สมฺโมห#๑. ม. มคฺโคว ฯ ๒. สี. สพฺพวาเรสุ ฯ ๓. สี. พลวอวิชฺชา ฯ
#ม. พหลอวิชฺชา ฯ ๔. ม. สวิทหนเจตนา ฯ ๕. ม. ทนฺธวิราคีติ ฯ
#๖. ม. อุรตฺตาฬึ ฯ ๗. ม. ...มนฺต ฯ เอวมุปริป ฯ ๘. ม. มนฺต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๓
เวปกฺกนฺติ สมฺโมหวิปาก ฯ ทุกฺขสฺส หิ สมฺโมโห นิสฺสนฺทวิปาโก นาม ฯ ทุติยปเทป เอเสว นโย ฯ ปริเยสนาป หิ
ตสฺส นิสฺสนฺทวิปาโกติ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
นวม ฯ
ทสเม อาสภณฺานนฺติ เสฏ นิจฺจลฏาน ฯ สีหนาทนฺติ
อภีตนาท ปมุขนาท ฯ พฺรหฺมจกฺกนฺติ เสฏ าณจกฺก
ปฏิเวธาณฺเจว เสสาณฺจ ฯ (๑) านฺจ านโตติ การณฺจ
การณโต ฯ ยมฺปติ เยน าเณน ฯ อิทมฺป ตถาคตสฺสาติ อิทป
านาานาณ ตถาคตสฺส ตถาคตพล นาม โหติ ฯ เอว
สพฺพปเทสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
กมฺมสมาทานานนฺติ สมาทิยิตฺวา กตาน กุสลากุสลกมฺมาน กมฺมเมว วา กมฺมสมาทาน ฯ านโส เหตุโสติ
ปจฺจยโต เจว เหตุโต จ ฯ ตตฺถ คติอปุ ธิกาลปฺปโยคา วิปากสฺส
าน กมฺม เหตุ ฯ ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีนนฺติ จตุนฺน
ฌานาน อฏนฺน วิโมกฺขาน ติณฺณ สมาธีน นวนฺน
อนุปุพฺพสมาปตฺตีนฺจ ฯ สงฺกิเลสนฺติ หานภาคิย ธมฺม ฯ
โวทานนฺติ วิเสสภาคิย ธมฺม ฯ วุฏานนฺติ โวทานป วุฏาน
ตมฺหา ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏานป วุฏานนฺติ (๒) เอว วุตฺต
ปคุณชฺฌานฺเจว ภวงฺคผลสมาปตฺติโย จ ฯ เหฏิม เหฏิมฺหิ
#๑. ม. เทสนาญาณฺจ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๕/๔๖๕ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๒๔
ปคุณชฺฌาน อุปริมสฺส อุปริมสฺส ปทฏาน โหติ ตสฺมา
โวทานป วุฏานนฺติ วุตฺต ฯ ภวงฺเคน ปน สพฺพชฺฌาเนหิ
วุฏาน โหติ ผลสมาปตฺติยา นิโรธสมาปตฺติโต วุฏาน
โหติ ฯ ต สนฺธาย ตมฺหา ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏานป
วุฏานนฺติ วุตฺต ฯ
อเนกวิหิตนฺติอาทีนิ วิสุทฺธิมคฺเค วณฺณิตานิ ฯ อาสวกฺขยาณ เหฏา วุตฺตตฺถเมว ฯ ปุริมสฺสาป าณตฺตยสฺส
วิตฺถารกถ อิจฺฉนฺเตน มชฺฌิมฏกถาย มหาสีหนาทวณฺณนา
โอโลเกตพฺพา ฯ สมาหิตสฺสาติ เอกคฺคจิตฺตสฺส ฯ สมาธิ มคฺโคติ
สมาธิ เอเตส าณาน อธิคมาย อุปาโย ฯ อสมาธีติ
อเนกคฺคภาโว ฯ กุมฺมคฺโคติ มิจฺฉามคฺโค ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต
ตถาคตสฺส าณพล กถิตนฺติ ฯ
ทสม ฯ
มหาวคฺโค ฉฏโ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๒๒๕
เทวตาวคฺควณฺณนา
สตฺตมสฺส ปเม อสฺสทฺธิยนฺติ อสฺสทฺธภาว ฯ
ทุปฺปฺตฺตนฺติ นิปฺปฺภาว ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย ปมาทนฺติ สติวิปฺปวาส ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย อาภิสมาจาริกนฺติ อุตฺตมสมาจารภูต วตฺตวเสน
ปณฺณตฺติสีล ฯ เสขธมฺมนฺติ เสขปณฺณตฺติสีล ฯ สีลานีติ
จตฺตาริ มหาสีลานิ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ สงฺคณิการาโมติ คณสงฺคณิการาโม ฯ สุตฺตนฺติกคณาทีสุ ปน คเณสุ อตฺตโน วา ปริสสงฺขาเต คเณ รมตีติ
คณาราโม ฯ ปวิเวเกติ กายวิเวเก ฯ จิตฺตสฺส นิมิตฺตนฺติ
สมาธิวิปสฺสนาจิตฺตสฺส นิมิตฺต สมาธิวิปสฺสนาการ ฯ สมฺมาทิฏินฺติ วิปสฺสนาสมฺมาทิฏึ ฯ สมาธินฺติ มคฺคสมาธิฺเจว
ผลสมาธิฺจ ฯ สโยชนานีติ ทสสโยชนานิ ฯ นิพฺพานนฺติ
อปจฺจยปรินิพฺพาน ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม โสวจสฺสตาติ สุพฺพจภาโว ฯ กลฺยาณมิตฺตตาติ สุจิมิตฺตตา ฯ สตฺถุคารโวติ สตฺถริ คารวยุตฺโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๒๖
เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ น สนฺเตนาติ ปจฺจนีกกิเลเสหิ อวูปสนฺเตน ฯ
น ปณีเตนาติ น อตปฺปเกน ฯ น ปฏิปฺปสฺสทฺธลิ ทฺเธนาติ (๑)
กิเลสปฏิปฺปสฺสทฺธิยา อลทฺเธน อปฺปตฺเตน ฯ น เอโกทิภาวาธิคเตนาติ น เอกคฺคภาว อุปคเตน ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ตตฺร ตตฺราติ ตสฺมึ ตสฺมึ วิเสเส ฯ สกฺขิภพฺพตนฺติ ปจฺจกฺขภาว ฯ อายตเนติ การเณ ฯ หานภาคิยาทโย
วิสุทฺธิมคฺเค สวณฺณิตา ฯ อสกฺกจฺจการีติ น สุกตการี น
อาทรการี ฯ อสปฺปายการีติ น สปฺปายการี น อุปการภูตธมฺมการี ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม พลตนฺติ พลภาว ถามภาว ฯ อสาตจฺจการีติ
น สตตการี ฯ เสส เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม น ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย สุทฏิ โ โหตีติ
วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ อาทีนโว น ยถาสภาวโต ฌานปฺาย
สุทิฏโ โหติ ฯ
นวม ฯ
#๑. สี. ปฏิปปฺ สฺสทฺธลทฺเธนาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อรหตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๗
อรหตฺตวคฺควณฺณนา
ทสม อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
อฏมสฺส ปเม สวิฆาตนฺติ สอุปฆาต โสปทฺทว ฯ
สปริฬาหนฺติ กายิกเจตสิเกน ปริฬาเหน สปริฬาห ฯ
ปาฏิกงฺขาติ อิจฺฉิตพฺพา อวสฺสภาวินี ฯ (๑)
ปฐม ฯ
ทุติเย มานนฺติ ชาติอาทีหิ มฺน ฯ โอมานนฺติ
หีโนหมสฺมีติ มาน ฯ อติมานนฺติ อติกฺกมิตฺวา ปวตฺต
อจฺจุณฺณติมาน ฯ อธิมานนฺติ อธิคตมาน ฯ ถมฺภนฺติ โกธมาเนหิ
ถทฺธภาว ฯ อตินิปาตนฺติ หีนสฺส หีโนหมสฺมีติ มาน ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาติ มนุสฺสธมฺมโต อุตฺตรึ ฯ
อลมริยาณทสฺสนวิเสสนฺติ อริยภาว กาตุ สมตฺถ าณทสฺสนวิเสส จตฺตาโร มคฺเค จตฺตาริ จ ผลานีติ อตฺโถ ฯ
กุหนนฺติ ติวิธ กุหนวตฺถถ ฯ ลปนนฺติ ลาภตฺถิกตาย อุกฺขิปตฺวา
อวกฺขิปตฺวา วา ลปน ฯ
ตติย ฯ
#๑. ม. อวสฺสภาวินี ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๒๘
จตุตฺเถ โยนิ จสฺส อารทฺโธ โหตีติ การณ จสฺส
ปริปุณฺณ ปคฺคหิต โหติ ฯ ธมฺมาราโมติ ธมฺเม รตึ วินฺทติ ฯ
ภาวนาย รมติ ภาเวนฺโต วา รมตีติ ภาวนาราโม ฯ ปหาเน
รมติ ปชหนฺโต วา รมตีติ ปหานาราโม ฯ ติวิเธ ปวิเวเก
รมตีติ ปวิเวการาโม ฯ อพฺยาปชฺเฌ นิทฺทุกฺขภาเว รมตีติ
อพฺยาปชฺฌาราโม ฯ นิปปฺ ปฺจสงฺขาเต นิพฺพาเน รมตีติ
นิปฺปปฺจาราโม ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม น อายกุสโลติ น อาคมนกุสโล ฯ น อปายกุสโลติ น อปคมนกุสโล ฯ ฉนฺทนฺติ กตฺตุกมฺยตาฉนฺท ฯ น
สารกฺขตีติ (๑) น รกฺขติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ อาโลกพหุโลติ าณาโลกพหุโล ฯ โยคพหุโลติ
โยเค พหุล กโรติ ฯ เวทพหุโลติ ปตปิ าโมชฺชพหุโล ฯ อสนฺตุฏิพหุโลติ กุสลธมฺเมสุ อสนฺตุฏโ ฯ อนิกฺขิตฺตธุโรติ อฏปตธุโร
ปคฺคหิตวิริโย ฯ อุตฺตริฺจ ปตาเรตีติ สมฺปติ อุตฺตริฺจ
วิริย กโรเตว ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตม อุตฺตานเมว ฯ
สตฺตม ฯ
#๑. ม. อารกฺขตีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สีติวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๙
อฏเม ปคพฺโภติ กายปาคพฺภิยาทีหิ สมนฺนาคโต ฯ
อฏฐม ฯ
นวม อุตฺตานเมว ฯ
นวม ฯ
ทสเม วิฆาตวาติ มหิจฺฉต นิสฺสาย อุปฺปนฺเนน โลภทุกฺเนน
ทุกฺขิโต ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
อรหตฺตวคฺโค อฏโม ฯ
สีติภาวสุตฺตวณฺณนา
นวมสฺส ปเม สีตภิ าวนฺติ สีตลภาว ฯ ยสฺมึ สมเย
จิตฺต นิคฺคณฺหิตพฺพนฺติอาทีสุ อุทฺธจฺจสมเย จิตฺต สมาธินา
นิคฺคเหตพฺพ นาม โกสชฺชานุปติตกาเล วิริเยน ปคฺคเหตพฺพ
นาม นิรสฺสาทคตกาเล สมาธินา สมฺปหสิตพฺพ นามฯ
สมปฺปวตฺตกาเล โพชฺฌงฺคุเปกฺขาย อชฺฌุเปกฺขิตพฺพ นาม ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย กมฺมาวรณตายาติ ปฺจหิ อานนฺตริยกมฺเมหิ ฯ
กิเลสาวรณตายาติ นิยตมิจฺฉาทิฏิยา ฯ วิปากาวรณตายาติ อกุสลวิปากปฏิสนฺธิยา วา (๑)กุสลวิปาเกป อเหตุกปฏิสนฺธิยา วา(๑) ฯ
ทุติย ฯ
#๑. ม. กุสลวิปาเกป อเหตุกปฏิสนฺธิยา วาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๓๐
จตุตฺเถ อนตฺถนฺติ อวฑฺฒึ ฯ อตฺถ ริฺจตีติ วฑฺฒิอตฺถ
ฉฑฺเฑติ ฯ อนนุโลมิกายาติ สาสนสฺส อนนุโลมิกาย ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม ทิฏิสมฺปทนฺติ โสตาปตฺติมคฺค ฯ
ปฺจม ฯ
อฏเม อนาคมนียวตฺถุนฺติ อนุปคนฺตพฺพการณ (๑)
ปฺจนฺน เถราน(๒) ทฺวาสฏิยา จ ทิฏิคตานเมต อธิวจน ฯ
อฏม ภวนฺติ กามาวจเร อฏม ปฏิสนฺธึ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม โกตุหลมงฺคเลนาติ ทิฏสุตมุตมงฺคเลน ฯ
นวม ฯ
ทสเม สย กตนฺติอาทีนิ อตฺตทิฏิวเลน ฯ วุตฺตานิ ฯ
อธิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ อเหตุนิพฺพตฺต ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
สีติวคฺโค นวโม ฯ
#๑. สี. อนนุคนฺตพฺพ การณ ฯ ๒. ม. เวราน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๒๓๑
อานิสสวคฺควณฺณนา
ทสมสฺส ปเม อริยายตเนติ มชฺฌิมเทเส ฯ อินฺทฺริยานนฺติ
มนจฺฉฏาน ฯ
ปฐมฯ
ทุติเย สทฺธมฺมนิยโตติ สาสนสทฺธมฺเม นิยโต ฯ
อสาธารเณนาติ ปุถุชชฺ เนหิ อสาธารเณน ฯ
ทุติย ฯ
สตฺตเม อโนธึ กริตวฺ าติ เอตฺตกาว จ(๑) สงฺขารา
อนิจฺจา น อิโต ปเรติ เอว สีม มริยาท อกตฺวา ฯ
อนวฏิตโตติ อวฏิตโต านรหิตา (๒) ภิชฺชมานาว หุตฺวา
สณฺหิสฺสนฺตีติ (๓) อตฺโถ ฯ สพฺพโลเกติ สกเล เตธาตุเก ฯ
สามฺเนาติ สมณภาเวน อริยมคฺเคนาติ อตฺโถ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม เมตฺตาวตายาติ เมตฺตายุตฺตาย ปาริจริยาย ฯ
สตฺต หิ เสขา ตถาคต เมตฺตาวตาย ปริจรนฺติ ขีณาสโวป
ปริจิณฺณสตฺถุโก ฯ
อฏฐม ฯ
#๑. ม. เอตฺตกา ว ฯ ๒. สี. อนวฏฐิตโตติ ฐานรหิตา ฯ
#๓. ม. อนวตฺถิตาติ อวตฺถิตาย รหิตา ฯ ๓. ม. อุปฏฐหิสฺสนฺตีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ฉกฺกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๓๒
นวเม อตมฺมโยติ ตมฺมยา วุจฺจนฺติ ตณฺหาทิฏิโย ตาหิ
รหิโต ฯ อหการาติ อหการทิฏิ ฯ มมการาติ มมการตณฺหา ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
นวม ฯ
อานิสสวคฺโค ทสโม ฯ
ทุติยปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
ติกวคฺควณฺณนา
เอกาทสมสฺส ปเม อสุภาติ อสุภกมฺมฏาน ฯ เมตฺตาติ
เมตฺตากมฺมฏาน ฯ ปฺาติ สห วิปสฺสนาย มคฺคปฺา ฯ
ปฐม ฯ
ฉฏเ อสฺสาททิฏีติ สสฺสตทิฏ ิ ฯ อตฺตานุทิฏีติ
อตฺตาน อนุคตา วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏิ ฯ มิจฺฉาทิฏีติ
ทฺวาสฏิวิธาป ทิฏิ ฯ สมฺมาทิฏีติ มคฺคสมฺมาทิฏิ นตฺถิ
ทินฺนนฺติอาทิกา วา มิจฺฉาทิฏิ กมฺมสฺสกตาณ สมฺมาทิฏิ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อธมฺมจริยาติ ทสอกุสลกมฺมปถา ฯ
สตฺตม ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ติกวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๓
ทสเม อสวโรติ อนธิวาสกภาโว ฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
ติกวคฺโค เอกาทสโม ฯ
อิโต ปเรสุ ตปุสโฺ สติ เทฺววาจิกอุปาสโก ฯ ตถาคเต
นิฏงฺคโตติ พุทฺธคุเณสุ สุปติฏิตจิตฺโต ปหีนกงฺโข ฯ อมต
อทฺทสาติ อมตทฺทโส ฯ อริเยนาติ นิทฺโทเสน โลกุตฺตรสีเลน ฯ
าเณนาติ ปจฺจเวกฺขณาเณน ฯ วิมุตฺติยาติ เสขผลวิมุตฺติยา ฯ
ตวกณฺณิโกติ เอวนามโก คหปติ ฯ ตปกณฺณิโกติป
ปาลิ ฯ ราคสฺสาติ ปฺจกามคุณิกราคสฺส ฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ฉกฺกนิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๒๓๔
สตฺตกนิปาตวณฺณนา
ปมปยสุตฺตาทิวณฺณนา
ธนวคฺควณฺณนา
สตฺตกนิปาตสฺส ปเม อนวฺตฺติกาโมติ อภิฺาตภาวกาโม ฯ
ปฐม ฯ
ตติเย โยนิโส วิจิเน ธมฺมนฺติ อุปาเยน จตุสจฺจธมฺม
วิจินาติ ฯ ปฺายตฺถ วิปสฺสตีติ สหวิปสฺสนาย มคฺคปฺาย
สจฺจธมฺม วิปสฺสติ ฯ ปชฺโชตสฺเสวาติ ทีปสฺเสว ฯ วิโมกฺโข โหติ
เจตโสติ ตสฺส อิเมหิ พเลหิ สมนฺนาคตสฺส ขีณาสวสฺส
ทีปนิพฺพาน วิย จริมกจิตฺตสฺส วตฺถารมฺมเณหิ วิโมกฺโข โหติ
คตฏาน น ปฺายติ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ สทฺโธ โหตีติอาทีนิ ปฺจกนิปาเต วณฺณิตาเนว ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม ธนานีติ อทลิทฺทสฺส กรณฏเน (๑) ธนานิ ฯ
ปฺจม ฯ
#๑. ม. อทาลิทฺทิยกรณฏเฐน ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 235

*เลมที่ ๑๕ ธนวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๕
สตฺตเม อุคฺโค ราชมหามตฺโตติ ปเสนทิโกสลสฺส มหาอมจฺโจ ฯ อุปสงฺกมีติ ภุตฺตปาตราโส อุปสงฺกมิ ฯ อทฺโธติ
นิธานคเตน ธเนน อทฺโธ ฯ มิคาโร โรหเณยฺโยติ โรหณเสฏิโน นตฺตาร มิคารเสฏึ สนฺธาเยวมาห ฯ มหทฺธโนติ
วฬฺชนธเนน มหาธโน ฯ มหาโภโคติ อุปโภคปริโภคภณฺฑสฺส
มหนฺตตาย มหาโภโค ฯ หิรฺสฺสาติ สุวณฺณสฺเสว ฯ
สุวณฺณเมว หิสฺส โกฏิสงฺข(๑) อโหสิ ฯ รูปย สฺสาติ เสสสฺส ตฏฏกสรกอตฺถรณปาปุรณาทิโน ปริโภคปริกฺขารสฺส ปมาณสงฺขาโต(๒)
วาโทเยว นตฺถิ ฯ
สตฺตมฯ
อฏเม อนุนยสฺโชนนฺติ กามราคสฺโชน ฯ
สพฺพาเนว เจตานิ พนฺธนฏเน สฺโชนานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏเมว กถิต ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
อฏฐม ฯ
ธนวคฺโค ปฐโม ฯ
#๑. ม. โกฏิสงฺขย ฯ
#๒. ม. เสสสฺส ตฏฏกสรกอตฺถรณปาวุรณาทิโน
#ปริโภคปริกฺขารสฺส ปมาณสงฺขาเน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๒๓๔
อนุสยวคฺควณฺณนา
ทุติยสฺส ตติเย นาลนฺติ น ยุตฺต นานุจฺฉวิก ฯ น
มนาเปนาติ น มนมฺหิ อปฺปนเกน อากาเรน นิสินฺนาสนโต
ปจฺจุฏเนฺติ อมนาปเมว (๑) ทสฺเสนฺติ ฯ สนฺตมสฺส ปริคูหนฺตีติ (๒)
วิชฺชมานป เทยฺยธมฺม เอตสฺส นิคูหนฺติ ปฏิจฺฉาเทนฺติ ฯ
อสกฺกจฺจ เทนฺติ โน สกฺกจฺจนฺติ ลูข วา โหตุ ปณีต
วา อสหตฺถา อจิตฺตีกาเรน เทนฺติ โน จิตฺตีกาเรน ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ อุภโตภาควิมุตฺโตติ ทฺวีหิ ภาเคหิ วิมุตฺโต
อรูปสมาปตฺติยา รูปกายโต วิมุตฺโต มคฺเคน นามกายโต ฯ โส
จตุนฺน อรูปสมาปตฺตีน เอเกกโต วุฏ าย สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา
อรหตฺต ปตฺตาน จตุนฺน นิโรธา วุฏ าย อรหตฺตปฺปตฺตอนาคามิโน จ วเสน ปฺจวิโธ โหติ ฯ ปาลิ ปเนตฺถ กตโม
จ ปุคฺคโล อุภโตภาควิมุตฺโต ฯ อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อฏ วิโมกฺเข
กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺายปสฺส(๓) ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา
โหนฺตีติ เอว อฏวิโมกฺขลาภิโน วเสน อาคตา ฯ
ปฺาย วิมุตฺโตติ ปฺาวิมุตฺโต ฯ โส สุกขฺ วิปสฺสโก
จตูหิ ฌาเนหิ วุฏาย อรหตฺต ปตฺตา จตฺตาโร จาติ อิเมส
#๑. ม. อนาทรเมว ฯ ๒. สี. นิคุหนฺตีติ ฯ
#๓. อภิ. ปุ. ๓๖/๑๕๑/๒๓๔ ฯ ม. ปฺญาย จสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุสยวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๗
วเสน ปฺจวิโธ โหติ ฯ ปาลิ ปเนตฺถ อฏวิโมกฺขปฏิกฺเขปวเสเนว อาคตา ฯ ยถาห น เหว โข อฏ วิโมกฺเข กาเยน
ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา
โหนฺติ ฯ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ปฺาวิมุตฺโตติ ฯ (๑)
ผุฏนฺต สจฺฉิกโตติ กายสกฺขี ฯ โส ฌานผสฺส ปม
ผุสติ ปจฺฉา นิโรธ นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ ฯ โส โสตาปตฺติผลฏ
อาทึ กตฺวา ยาว อรหตฺตมคฺคฏา ฉพฺพิโธ โหติ ฯ เตนาห
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อฏ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ
ปฺาย จสฺส ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ ฯ อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล กายสกฺขีติ ฯ (๑)
ทิฏนฺต ปตฺโตติ ทิฏิปฺปตฺโต ฯ (๒) ตตฺริท สงฺเขปลกฺขณ
ทุกฺขา สงฺขารา สุโข นิโรโธติ าต โหติ ทิฏ วิทติ 
สจฺฉิกต ผุสิต ปฺายาติ ทิฏิปฺปตฺโต ฯ วิตฺถารโต ปน
โสป กายสกฺขี วิย ฉพฺพิโธ โหติ ฯ เตเนวาห อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเป ฯ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ตถาคตปฺปเวทิตา จสฺส ธมฺมา ปฺาย โวทิฏา โหนฺติ โวจริตา
ปฺาย ฯเป ฯ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ทิฏิปฺปตฺโตติ ฯ
สทฺธาย วิมุตฺโตติ สทฺธาวิมุตฺโต ฯ โสป วุตตฺ นเยเนว
#๑. อภิ. ปุ. ๓๖/๑๕๑/๒๓๔ ฯ ๒. สี. ทิฏฐปฺปตฺโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๓๘
ฉพฺพิโธ โหติ ฯ เตนาห อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อิท ทุกขฺ นฺติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯเป ฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ ตถาคตปฺปเวทิตา จสฺส ธมฺมา ปฺาย
โวทิฏา โหนฺติ โวจริตา ปฺาย ฯเป ฯ โน จ โข ยถา
ทิฏิปฺปตฺตสฺส ฯ อย วุจจฺ ติ ปุคฺคโล สทฺธาวิมุตฺโตติ ฯ (๑) เอตสฺส
หิ สทฺธาวิมุตฺตสฺส ปุพฺพภาคมคฺคกฺขเณ สทฺทหนฺตสฺส วิย
โอกปฺเปนฺตสฺส วิย อธิมุจฺจนฺตสฺส วิย จ กิเลสกฺขโย โหติ
ทิฏิปฺปตฺตสฺส ปุพฺพภาคมคฺคกฺขเณ กิเลสจฺเฉทกาณ อทนฺธ
ติขิณ สูร หุตฺวา วหติ ฯ ตสฺมา ยถา นาม นาติติขิเณน
อสินา กทลึ ฉินฺทนฺตสฺส ฉินฺนฏาน น มฏ โหติ อสิ
น สีฆ วหติ สทฺโท สุยยฺ ติ พลวตโร วายาโม กาตพฺโพ โหติ
เอวรูปา สทฺธาวิมุตฺตสฺส ปุพฺพภาคมคฺคภาวนา ฯ ยถา ปน
สุนิสิเตน อสินา กทลึ ฉินฺทนฺตสฺส ฉินฺนฏาน มฏ โหติ
อสิ สีฆ วหติ สทฺโท น สุยฺยติ พลววายามกิจฺจ น โหติ
เอวรูปา ปฺาวิมุตฺตสฺส จ(๒) ปุพฺพภาคมคฺคภาวนา เวทิตพฺพา ฯ
ธมฺม อนุสฺสรตีติ ธมฺมานุสารี ฯ ธมฺโมติ ปฺา
ปฺาปุพฺพงฺคม มคฺค ภาเวตีติ อตฺโถ ฯ สทฺธานุสาริมฺหิป
เอเสว นโย ฯ อุโภเปเต โสตาปตฺติมคฺคฏาเยว ฯ วุตฺตมฺป
เจต ยสฺส ปุคฺคลสฺส โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺนสฺส
#๑. อภิ. ปุ. ๓๖/๑๕๑/๒๓๕ ฯ ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุสยวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๙
ปฺินฺทฺริย อธิมตฺต โหติ ปฺาวาหึ (๑) ปฺาปุพฺพงฺคม
อริยมคฺค ภาเวติ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ธมฺมานุสารี (๒) [๓] ฯ
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถารโต ปเนสา อุภโตภาควิมุตฺตาทิกถา วิสุทฺธมิ คฺเค (๔) ปฺาภาวนาธิกาเร วุตฺตา ฯ ตสฺมา ตตฺถ
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพาติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อุทกูปมาติ นิมุชฺชนาทิอาการ (๕) คเหตฺวา อุทเกน
อุปมิตา ฯ สกึ นิมุคฺโคติ เอกวารเมว นิมุคฺโค ฯ เอกนฺตกาฬเกหีติ นิยตมิจฺฉาทิฏึ สนฺธาย วุตฺต ฯ อุมฺมุชฺชตีติ อุฏหติ ฯ
สาธูติ โสภนา ภทฺทกา ฯ หายติเยวาติ ปงฺกวาเร (๖) อาสิตฺตอุทก
วิย ปริหายเตว ฯ อุมฺมุชชฺ ิตฺวา วิปสฺสติ วิโลเกตีติ อุฏหิตฺวา
คนฺตพฺพทิส วิปสฺสติ วิโลเกติ ฯ ปตรตีติ คนฺตพฺพทิสาภิมุโข
ตรติ นาม ฯ ปติคาธปฺปตฺโต โหตีติ อุฏาย วิโลเกตฺวา
ปตริตฺวา เอกสฺมึ าเน ปติฏ ปตฺโต นาม โหติ ติฏ ติ
น ปุนาคจฺฉติ ฯ ติณฺโณ ปารงฺคโต ถเล ติฏตีติ สพฺพกิเลโสฆ ตริตฺวา ปรตีร คนฺตฺวา นิพฺพานถเล ปติฏิโต นาม
#๑. ม. ปฺญาวาหึ ฯ ๒. ม. ธมฺมานุสารี ฯ ๓. อภิ. ปุ. ๓๖/๑๕๑/๒๓๕ ฯ
#ม. เอตฺถนฺตเร ยสฺส ปุคฺคลสฺส โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺนสฺส
#สทฺธินฺทฺริย อธิมตฺต โหติ สทฺธาวาหึ สทฺธาปุพฺพงฺคม อริยมคฺค ภาเวติ
#อย ปุคฺคโล สทฺธานุสารีติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๔. วิสุทธิมคฺค. ๓/๓๐๑ ฯ
#๕. สี. อุมฺมุชฺชนาทึ อาการ ฯ ๖. สี. จงฺควาเร ฯ ม. จงฺกวาเร ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๔๐
โหติ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ อนิจฺจาติ เอว ปฺาย ผรนฺโต อนุปสฺสตีติ
อนิจฺจานุปสฺสี อนิจฺจาติ เอว สฺา อสฺสาติ อนิจฺจสฺี ฯ
อนิจฺจาติ เอว าเณน ปฏิสวิทิตา อสฺสาติ อนิจฺจปฏิสเวที ฯ
สตตนฺติ สพฺพกาล ฯ สมิตนฺติ ยถา ปุริมจิตฺเตน ปจฺฉิมจิตฺต
สมิต สมุปคต ฆฏฏิต โหติ เอว ฯ อพฺโพกิณฺณนฺติ นิรนฺตร
อฺเน เจตสา อสมฺมิสฺส ฯ เจตสา อธิมุจฺจมาโนติ จิตฺเตน
สนฺนิฏาปยมาโน ฯ ปฺาย ปริโยคาหมาโนติ วิปสฺสนาาเณน อนุปวิสมาโน ฯ
อปุพฺพ อจริมนฺติ อปุเร อปจฺฉา เอกกฺขเณเยว ฯ อิธ
สมสีสี กถิโต ฯ โส จตุพฺพิโธ โหติ โรคสมสีสี เวทนาสมสีสี
อิริยาปถสมสีสี ชีวิตสมสีสีติ ฯ ตตฺถ ยสฺส อฺตเรน โรเคน
ผุฏสฺส สโต โรควูปสโม จ อาสวกฺขโย จ เอกปฺปหาเรเนว
โหติ อย โรคสมสีสี นาม ยสฺส ปน อฺตร เวทน
เวทยโต เวทนาวูปสโม จ อาสวกฺขโย จ เอกปฺปหาเรเนว โหติ
อย เวทนาสมสีสี นาม ฯ ยสฺส ปน านาทีสุ อิริยาปเถสุ
อฺตรสมงฺคิโน วิปสฺสนฺตสฺส อิริยาปถสฺส ปริโยสานฺจ
อาสวกฺขโย จ เอกปฺปหาเรเนว โหติ อย อิริยาปถสมสีสี
นาม ฯ ยสฺส ปน อุปกฺกมโต วา สรสโต วา ชีวติ ปริยา-
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*เลมที่ ๑๕ อนุสยวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๑
ทานฺจ อาสวกฺขโย จ เอกปฺปหาเรเนว โหติ อย ชีวิตสมสีสี
นาม ฯ อยมิธ อธิปฺเปโต ฯ ตตฺถ กิฺจาป อาสวปริยาทาน
มคฺคจิตฺเตน ชีวิตปริยาทาน จุติจิตฺเตน โหติ(๑) อุภินฺน เอกกฺขเณ
สมฺภโว นาม นตฺถิ ฯ ยสฺมา ปนสฺส อาสเวสุ ขีณมตฺเตสุ
ปจฺจเวกฺขณวารานนฺตรเมว ชีวิตปริยาทาน คจฺฉติ อนฺตร น
ปฺายติ ตสฺมา เอว วุตฺต ฯ
อนฺตราปรินิพฺพายีติ โย ปฺจสุ สุทฺธาวาเสสุ ยตฺถ
กตฺถจิ อุปฺปนฺโน นิพฺพตฺตกฺขเณ วา โถก อติกฺกมิตฺวา วา
เวมชฺเฌ ตฺวา วา อรหตฺต ปาปุณาติ ตสฺเสต นาม ฯ
อุปหจฺจปรินิพฺพายีติ โย ตตฺเถว อายุเวมชฺฌ อติกฺกมิตฺวา
อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ อสงฺขารปรินิพฺพายีติ โย เตสเยว
ปุคฺคลาน อสงฺขาเรน (๒) อปฺปโยเคน กิเลเส เขเปติ ฯ สสงฺขารปรินิพฺพายีติ โย สสงฺขาเรน สมฺปโยเคน กิเลเส เขเปติ ฯ
อุทฺธโสโต อกนิฏคามีติ โย เหฏา จตูสุ สุทฺธาวาเสสุ ยตฺถ
กตฺถจิ นิพฺพตฺติตฺวา ตโต จุโต อนุปุพฺเพน อกนิฏเ อุปฺปชฺชิตฺวา
อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ทุกฺขานุปสฺสีติ ปฬนาการ ทุกฺขโต อนุปสฺสนฺโต ฯ
สตฺตม ฯ
#๑. ม. โหตีติ ฯ ๒. ม. อสงฺขาเรเนว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๔๒
อฏเม อนตฺตานุปสฺสีติ อวสวตฺตนาการ อนตฺตาติ
อนุปสฺสนฺโต ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม สุขานุปสฺสีติ สุขนฺติ เอว าเณน อนุปสฺสนฺโต ฯ
นวม ฯ
ทสเม นิทฺทสวตฺถูนีติ นิทฺทสานิ วตฺถูนิ (๑) นิทฺทโส
ภิกฺขุ นิพฺพีโส นิตฺตึโส นิจฺจตฺตาฬีโส นิปฺปฺาโสติ เอว
วจนการณานิ ฯ อย กิร ปโฺห ติตฺถยิ สมเย อุปฺปนฺโน ฯ
ติตฺถิยา หิ ทสวสฺสปฺปตฺตกาเล (๒) มต นิคณฺ นิทฺทโสติ
วทนฺติ ฯ โส กิร ปุน ทสวสฺโส น โหติ ฯ น เกวลฺจ
ทสวสฺโสว นววสฺโสป เอกวสฺโสป น โหติ ฯ เอเตเนว
นเยน วีสติวสฺสาทิกาเลป มต นิคณฺ นิพฺพีโส นิตฺตึโส
นิจฺจตฺตาฬีโส นิปฺปฺาโสติ วทนฺติ ฯ อายสฺมา อานนฺโท
คาเม วิจรนฺโต ต กถ สุตฺวา วิหาร คนฺตฺวา ภควโต
อาโรเจสิ ฯ ภควา อาห นยิท อานนฺท ติตฺถกาน(๓) อธิวจน
มม สาสเน ขีณาสวสฺเสต อธิวจนนฺติ(๔) ฯ ขีณาสโว หิ
ทสวสฺสกาเล ปรินิพฺพุโต ปุน ทสวสฺโส น โหติ ฯ น
เกวลฺจ ทสวสฺโสว นววสฺโสป ฯเป ฯ เอกวสฺโสป ฯ น เกวลฺจ
เอกวสฺโสว เอกาทสมาสิโกป ฯเป ฯ เอกมาสิโกป เอกมุหุตฺติโกป
#๑. ม. นิทฺทสาทิวตฺถูนิ ฯ ๒. ม. ทสวสฺสกาเล ฯ ๓. ม. ติตฺถยาน ฯ
#๔. ม. อธิวจน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุสยวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๓
น โหติเยว ฯ กสฺมา ปุน ปฏิสนฺธิยา อภาวา ฯ นิพฺพีสาทีสุป
เอเสว นโย ฯ
อิติ ภควา มม สาสเน ขีณาสวสฺเสต อธิวจนนฺติ วตฺวา
เยหิ (๒) การเณหิ นิทฺทโส โหติ ตานิ ทสฺเสตุ อิม เทสน
อารภิ ฯ ตตฺถ อิธาติ อิมสฺมึ สาสเน ฯ สิกฺขาสมาทาเน
ติพฺพจฺฉนฺโท โหตีติ สิกฺขาตฺตยปูรเณ พลวจฺฉนฺโท โหติ ฯ
อายติฺจ สิกฺขาสมาทาเน อธิคตเปโมติ อนาคเต ปุนทิวสาทีสุป
สิกฺขาปูรเณ อธิคตเปเมเนว สมนฺนาคโต โหติ ฯ ธมฺมนิสนฺติยาติ
ธมฺมนิสามนาย ฯ (๓) วิปสฺสนาเยต อธิวจน ฯ อิจฺฉาวินเยติ ตณฺหาวินเย ฯ ปฏิสลฺลาเนติ เอกีภาเว ฯ วิริยารมฺเภติ กายิกเจตสิกสฺส
วิริยสฺส ปูรเณ ฯ สติเนปกฺเกติ สติยฺเจว นิปกภาเว จ ฯ
ทิฏิปฏิเวเธติ มคฺคทสฺสเน ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
นวม ฯ
อนุสยวคฺโค ทุติโย ฯ
#๑. สี. เตหิ ฯ ๒. ม. อวิคตเปโมติ ฯ ๓. ม. สี. ธมฺมนิสนฺตีติ
#ธมฺมนิสามนา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๔๔
วชฺชสี ตฺตกวคฺควณฺณนา
ตติยสฺส ปเม สารนฺทเท เจติเยติ เอวนามเก วิหาเร ฯ
อนุปฺปนฺเน กิร ตถาคเต ตตฺถ สารนฺททสฺส ยกฺขสฺส นิวาสนฏาน เจติย อโหสิ อเถตฺถ ภควโต วิหาร กาเรสุ ฯ
โส สารนฺททเจติยนฺเตฺวว สงฺขฺย(๑) คโต ฯ ยาวกีวฺจาติ ยตฺตก
กาล ฯ อภิณฺห สนฺนิปาตาติ ทิวสสฺส ติกฺขตฺตุ สนฺนิปตนฺตาป
อนฺตรนฺตรา สนฺนิปตนฺตาป อภิณฺห สนฺนิปาตาว ฯ สนฺนิปาตพหุลาติ หิยฺโยป ปุริมทิวสป สนฺนิปตมฺหา ปุน อชฺช กิมตฺถ
สนฺนิปตามาติ โวสาน อนาปชฺชเนน สนฺนิปาตพหุลา ฯ
วุฑฺฒิเยว ลิจฺฉวี วชฺชีน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานีติ อภิณฺห
อสนฺนิปตนฺตา หิ ทิสาสุ อาคต สาสน น สุณนฺติ ตโต
อสุกคามสีมา วา นิคมสีมา วา อากุลา อสุกฏาเน โจรา
ปริยุฏิตาติ น ชานนฺติ ฯ โจราป ปมตฺตา ราชาโนติ
ตฺวา คามาทีนิ(๒) ปหรนฺตา ชนปท นาเสนฺติ ฯ เอว ราชูน
ปริหานิ โหติ ฯ อภิณฺห สนฺนิปตนฺตา ปน ต ต ปวุตฺตึ
สุณนฺติ ตโต พล เปเสตฺวา อมิตฺตมทฺทน กโรนฺติ ฯ โจราป
อปฺปมตฺตา ราชาโน น สกฺกา อเมฺหหิ วคฺคพนฺเธน วิจริตุนฺติ
ภิชฺชิตฺวา ปลายนฺติ ฯ เอว ราชูน วุฑฺฒิ โหติ ฯ เตน วุตฺต
วุฑฺฒิเยว ลิจฺฉวี วิชฺชีน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานีติ ฯ
#๑. ม. สารนฺททเจติยเตฺวว สงฺข ฯ ๒. ม. คามนิคมาทีนิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ วชฺชีสตฺตกวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๕
สมคฺคาติอาทีสุ สนฺนิปาตเภริยา นิคฺคตาย อชฺช เม กิจฺจ
อตฺถิ มงฺคล อตฺถีติ วิกฺเขป กโรนฺตา น สมคฺคา สนฺนิปตนฺติ
นาม ฯ เภริสทฺท ปน สุตฺวาว ภฺุชมานาป อลงฺกุรุมานาป
วตฺถานิ นิวาสยมานาป อฑฺฒภุตฺตา อฑฺฒาลงฺกตา วตฺถ
นิวาเสนฺตาว สนฺนิปตนฺตา สมคฺคา สนฺนิปตนฺติ นาม ฯ
สนฺนิปติตา ปน จินฺเตตฺวา มนฺเตตฺวาว กตฺตพฺพ กตฺวา เอกโตว
อวุฏหนฺตา น สมคฺคา วุฏหนฺติ นาม ฯ เอว วุฏิเตสุ
หิ เย ปม คจฺฉนฺติ เตส เอว โหติ อเมฺหหิ พาหิรกถาว
สุตา อิทานิ วินิจฺฉยกถา ภวิสฺสตีติ ฯ เอกโต วุฏหนฺตา
ปน สมคฺคา วุฏหนฺติ นาม ฯ อปจ อสุกฏาเน คามสีมา
วา นิคมสีมา วา อากุลา โจรา วา ปริยุฏิตาติ สุตฺวา
โก คนฺตฺวา อมิตฺตมทฺทน กริสฺสตีติ วุตฺเต อห ปม อห
ปมนฺติ วตฺวา คจฺฉนฺตาป สมคฺคา วุฏหนฺติ นาม ฯ เอกสฺส
ปน กมฺมนฺเต โอสีทมาเน เสสา ปุตตฺ ภาตโร เปเสตฺวา ตสฺส
กมฺมนฺต อุปตฺถมฺภยมานาป อาคนฺตุกราชาน อสุกสฺส เคห
คจฺฉตุ อสุกสฺส เคห คจฺฉตูติ อวตฺวา สพฺเพ เอกโต
สงฺคณฺหนฺตาป เอกสฺส มงฺคเล วา โรเค วา อฺสฺมึป วา
ปน ตาทิเส สุขทุกฺเข อุปฺปนฺเน สพฺเพ ตตฺถ สหายภาว
คจฺฉนฺตาป สมคฺคา วชฺชิกรณียานิ กโรนฺติ นาม ฯ
อปฺปฺตฺตนฺติอาทีสุ ปุพฺเพ อกต สุงฺก วา พลึ วา
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๔๖
ทณฺฑ วา อาหราเปนฺตา อปฺปฺตฺต ปฺาเปนฺติ นาม ฯ
โปราณปฺปเวณิยา อาคตเมว ปน อาหราเปนฺตา (๑) ปฺตฺต น (๒)
สมุจฺฉินฺทนฺติ นาม ฯ โจโรติ คเหตฺวา ทสฺสิเต วินิจฺฉินิตฺวาว (๓)
เฉชฺชเภชฺช อนุสาสนฺตา โปราณ วชฺชธิ มฺม สมาทาย วตฺตนฺติ
นาม ฯ (๔) เตส อปฺปฺตฺต ปฺาเปนฺตาน อภินวสุงฺกาทิปฬิตา มนุสสฺ า อติอุปทฺทุตมฺหา เก อิเมส วิชิเต วสิสฺสนฺตีติ
ปจฺจนฺต ปวิสิตฺวา โจรา วา โจรสหายา วา หุตฺวา ชนปท
หนนฺติ ฯ ปฺตฺต สมุจฺฉินฺทนฺตาน ปเวณิอาคตานิ สุงฺกาทีนิ
อคฺคณฺหนฺตาน โกโส ปริหายติ ตโต หตฺถิอสฺสพลกายโอโรธาทโย ยถานิพทฺธ วฏฏ อลภมานา ถามพเลน ปริหายนฺติ ฯ
เต เนว พลยุทฺธกฺขมา (๕) โหนฺติ น ปาริจริยกฺขมา ฯ โปราณ
วชฺชิธมฺม สมาทาย อวตฺตนฺตาน วิชิเต มนุสฺสา อมฺหาก
ปุตฺต ปตร (๖) ภาตร อโจรเยว โจโรติ กตฺวา ฉินทฺ ึสุ ภินฺทึสูติ
กุชฺฌิตฺวา ปจฺจนฺต ปวิสิตฺวา โจรา วา โจรสหายา วา
หุตฺวา ชนปท หนนฺติ ฯ เอว ราชูน ปริหานิ โหติ ฯ
อปฺปฺตฺต น ปฺาเปนฺตาน ปน ปเวณิอาคตเยว ราชาโน
กโรนฺตีติ มนุสฺสา หฏตุฏา กสิวณิชฺชาทิเก กมฺมนฺเต
สมฺปาเทนฺติ ฯ ปฺตฺต อสมุจฺฉินฺทนฺตาน ปเวณิอาคตานิ
#๑. ม. อนาหราเปนฺตา ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. อวิจินิตฺวา ฯ #๔. ม. น วตฺตนฺติ นาม ฯ
#๕. ม. ยุทฺธกฺขมา ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ภาตรนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ วชฺชีสตฺตกวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๗
สุงฺกาทีนิ คณฺหนฺตาน โกโส วฑฺฒติ ตโต หตฺถิอสฺสพลกายโอโรธาทโย ยถานิทฺธ วฏฏ ลภมานา ถามพลสมฺปนฺนา
ยุทฺธกฺขมา เจว ปาริจริยกฺขมา จ โหนฺติ ฯ โปราเณ วชฺชิธมฺเม
สมาทาย วตฺตนฺตาน มนุสฺสา น อุชฌ
ฺ ายนฺติ ฯ ราชาโน
โปราณปฺปเวณิยา กโรนฺติ อตฺถกุสลเสนาปติอุปราชูหิ (๑) ปริกฺขิต
สยป ปริกฺขิปตฺวา(๒) ปเวณิโปตฺถก วาจาเปตฺวา อนุจฺฉวิกเมว
ทณฺฑ ปวตฺตยนฺติ เอเตส โทโส นตฺถิ อมฺหากเยว โทโสติ
อปฺปมตฺตา กมฺมนฺเต กโรนฺติ ฯ เอว ราชูน วุฑฺฒิ โหติ ฯ
สกฺกริสสฺ นฺตีติ ยงฺกิฺจิ เตส สกฺการ กโรนฺตา
สุนฺทรเมว กริสฺสนฺติ ฯ ครุกริสฺสนฺตีติ ครุภาว ปจฺจุปฏเปตฺวา กริสฺสนฺติ ฯ มาเนสฺสนฺตีติ มเนน ปยา ภวิสฺสนฺติ ฯ(๓)
ปูเชสฺสนฺตีติ ปจฺจยปูชาย ปูเชสฺสนฺติ ฯ โสตพฺพ มฺิสฺสนฺตีติ
ทิวสสฺส เทฺว ตโย วาเร อุปฏาน คนฺตฺวา เตส กถ
โสตพฺพ สทฺธาตพฺพ มฺิสฺสนฺติ ฯ ตตฺถ เย เอว มหลฺลกาน
ราชูน สกฺการาทีนิ น กโรนฺติ โอวาทตฺถาย วา เนส
อุปฏาน น คจฺฉนฺติ เต เตหิ วิสฺสฏา อโนวทิยมานา (๔)
กีฬาปสุตา รชฺชโต ปริหายนฺติ ฯ เย ปน ตถา ปฏิปชฺชนฺติ
เตส มหลฺลกา ราชาโน อิท กาตพฺพ อิท น กาตพฺพนฺติ
#๑. ม. อฏฏกุลิกเสนาปติอุปราชูหิ ฯ ๒. ม. ปริกฺขปิ ตฺวา ฯ
#๓. ม. มเนน ปยายิสฺสนฺติ ฯ ๔. สี. อตฺเถ อโนวทิยมานา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๔๘
โปราณปฺปเวณึ อาจิกฺขนฺติ ฯ สงฺคาม ปตฺวาป เอว ปวิสิตพฺพ
เอว นิกฺขมิตพฺพนฺติ อุปาย ทสฺเสนฺติ ฯ เต เตหิ โอวทิยมานา
ยถาโอวาท ปฏิปชฺชมานา สกฺโกนฺติ รชฺชปฺปเวณึ สนฺธาเรตุฯ
เตน วุตฺต วุฑฺฒิเยว ลิจฺฉวี วชฺชีน ปาฏิกงฺขาติ ฯ
กุลิตฺถิโยติ กุลฆรณิโย ฯ กุลกุมาริโยติ อนิวิฏา (๑) ตาส
ธีตโร ฯ โอกฺกสฺสาติ วา ปสยฺหาติ วา ปสยฺหาการสฺเสเวต
นาม ฯ โอกาสาติป ปนฺติ ฯ ตตฺถ โอกฺกสฺสาติ อวกสิตฺวา
อากฑฺฒิตฺวา ฯ ปสยฺหาติ อภิภวิตวฺ า อชฺโฌตฺถริตฺวาติ อย
วจนตฺโถ ฯ เอวฺหิ กโรนฺตาน ปน(๒) วิชิเต มนุสฺสา อมฺหาก
เคเห ปุตฺตภาตโรป เขฬสิงฺฆานิกาทีนิ มุเขน อปเนตฺวา
สวฑฺฒิตา ธีตโรป อิเม พลกฺกาเรน คเหตฺวา อตฺตโน ฆเร
วาเสนฺตีติ กุปตา ปจฺจนฺต ปวิสิตฺวา โจรา วา โจรสหายา
วา หุตฺวา ชนปท หนนฺติ ฯ เอว อกโรนฺตาน ปน วิชิเต
มนุสฺสา อปฺโปสฺสุกฺกา สกานิ กมฺมานิ กโรนฺตา ราชโกส
วฑฺเฒนฺติ ฯ เอวเมตฺถ วุฑฺฒิหานิโย เวทิตพฺพา ฯ
วชฺชีน วชฺชิเจติยานีติ วชฺชิราชูน วชฺชิรฏเ เจติยานีติ(๓)
ลทฺธนามานิ ยกฺขฏานานิ ฯ อพฺภนฺตรานีติ อนฺโตนคเร ิตานิ ฯ พาหิรานีติ พหินคเร ิตานิ ฯ ทินฺนปุพฺพ
#๑. ม. อนิวิทฺธา ฯ ๒. ม. ปน สทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
#๓. สี. จิตฺติกตานิ ฯ ม. จิตฺตีกตฏเฐน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ วชฺชีสตฺตกวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๙
กตปุพฺพนฺติ ปุพฺเพ ทินฺนฺจ กตฺจ ฯ โน ปริหาเปสฺสนฺตีติ
อหาเปตฺวา ยถาปวตฺตเมว กริสฺสนฺติ ฯ ธมฺมิกพลึ ปริหาเปนฺตานฺหิ เทวตา อารกฺข สุสวิหิต น กโรนฺติ อนุปฺปนฺน สุข (๑)
อุปฺปาเทตุ อสกฺโกนฺติโยป อุปฺปนฺนกาสสีสโรคาทึ วฑฺเฒนฺติ
สงฺคาเม ปตฺเต สหายา น โหนฺติ ฯ อปริหาเปนฺตาน ปน
อารกฺข สุสวิหิต กโรนฺติ อนุปฺปนฺน สุข อุปฺปาเทตุ
อสกฺโกนฺติโยป อุปฺปนฺนกาสสีสโรคาทึ หรนฺติ สงฺคามสีเส
สหายา โหนฺตีติ ฯ เอวเมตฺถ วุฑฺฒิหานิโย เวทิตพฺพา ฯ
ธมฺมิการกฺขาวรณคุตฺตีติ เอตฺถ รกฺขาเอว ยถา อนิจฺฉิต
นาคจฺฉติ เอว อาวรณโต อาวรณ ฯ ยถา อิจฺฉิต น นสฺสติ
เอว โคปายนโต คุตฺติ ฯ ตตฺถ พลกาเยน ปริวาเรตฺวา รกฺขน
ปพฺพชิตาน ธมฺมิการกฺขาวรณคุตฺติ นาม น โหติ ฯ ยถา
ปน วิหารสฺส อุปวนรุกฺเข น ฉินฺทนฺติ วาปกา วาป (๒) น
กโรนฺติ โปกฺขรณีสุ มจฺเฉ น คณฺหนฺติ เอว กรณ ธมฺมิการกฺขาวรณคุตฺติ นาม ฯ กินฺตีติ เกน นุ โข การเณน ฯ
ตตฺถ เย อนาคตาน อรหนฺตาน อาคมน น อิจฺฉนฺติ
เต อสฺสทฺธา โหนฺติ อปฺปสนฺนา ฯ ปพฺพชิเต สมฺปตฺเต ปจฺจุคฺคมน
น กโรนฺติ คนฺตฺวา น ปสฺสนฺติ ปฏิสนฺถาร น กโรนฺติ
ปฺห น ปุจฉฺ นฺติ ธมฺม น สุณนฺติ ทาน น เทนฺติ
#๑. ม. ทุกฺข ฯ ๒. ม. วาชิกา วาช ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๕๐
อนุโมทน น สุณนฺติ นิวาสนฏาน น สวิทหนฺติ ฯ อถ
เนส อวณฺโณ อุคฺคจฺฉติ อสุโก นาม ราชา อสฺสทฺโธ
อปฺปสนฺโน ปพฺพชิเต สมฺปตฺเต ปจฺจุคฺคมน น กโรติ ฯเป ฯ
นิวาสนฏาน น สวิทหตีติ ฯ ต สุตฺวา ปพฺพชิตา ตสฺส
นครทฺวาเรน คจฺฉนฺตาป นคร น ปวิสนฺติ ฯ เอว อนาคตาน
อรหนฺตาน อนาคมนเมว โหติ ฯ อาคตาน ปน ผาสุวิหาเร
อสติ เยป อชานิตฺวา อาคตา เต วสิสฺสามาติ ตาว จินฺเตตฺวา
อาคตมฺหา อิเมส[๑] ราชูน อิมินา นีหาเรน เก วสิสฺสนฺตีติ
นิกฺขมิตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ เอว อนาคเตสุ อนาคจฺฉนฺเตสุ อาคเตสุ
ทุกฺข วิหรนฺเตสุ โส เทโส ปพฺพชิตาน อนาวาโส โหติ ฯ
ตโต เทวตารกฺขา น โหติ เทวตารกฺขาย อสติ อมนุสฺสา
โอกาส ลภนฺติ อมนุสฺสา อุสฺสนฺนา อนุปฺปนฺน พฺยาธึ
อุปฺปาเทนฺติ ฯ สีลวนฺตาน ทสฺสนปฺหาปุจฺฉนาทิวตฺถุกสฺส ปฺุสฺส
อนาคโม โหติ ฯ วิปริยาเยน ยถาวุตฺตกณฺหปกฺขวิปรีตสฺส สุกกฺ ปกฺขสฺส สมฺภโว โหตีติ เอวเมตฺถ วุฑฒิหานิโย เวทิตพฺพา ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย อภิยาตุกาโมติ อภิภวนตฺถาย ยาตุกาโม ฯ
วชฺชีติ วชฺชิราชาโน ฯ เอวมหิทฺธิเกติ เอว มหติยา ราชิทฺธิยา
สมนฺนาคเต ฯ เอเตน เนส สมคฺคภาว กเถติ ฯ เอวมหานุภาเวติ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ วชฺชีสตฺตกวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๑
เอวมหนฺเตน ราชานุภาเวน สมนฺนาคเต ฯ เอเตน เนส
หตฺถิสิปฺปาทีสุ กตสิกฺขต กเถติ ย สนฺธาย วุตฺต สิกฺขิตา
วติเม ลิจฺฉวิกุมารา สุสิกขฺ ิตา วติเม ลิจฺฉวิกุมารา ยตฺร
หิ นาม สุขุเมน ตาฬจฺฉคิ ฺคเฬน อสน อติปาตยิสฺสนฺติ
โปงขานุโปงฺข(๑) อวิราธิตนฺติ ฯ (๒) อุจฺเฉชฺชิสฺสามีติ (๓)อุจฺฉินฺทิสฺสามิ ฯ
วินาเสสฺสามีติ อทสฺสน นยิสฺสามิ ฯ อนยพฺยสนนฺติ อวุฑฺฒิฺเจว
าติพฺยสนฺจ ฯ อาปาเทสฺสามีติ ปาปยิสฺสามิ ฯ
อิติ กิร โส านนิสชฺชาทีสุ อิม ยุทฺธกถเมว กเถติ
คมนสชฺชา โหถาติ จ พลกาย อาณาเปติ ฯ กสฺมา
คงฺคาย ตีเร(๔) เอก ปฏฏนคาม นิสฺสาย อฑฺฒโยชน (๕) อชาตสตฺตุโน วิชติ  อฑฺฒโยชน(๕) ลิจฺฉวีน ฯ ตตฺร ปพฺพตปาทโต
มหคฺฆคนฺธภณฺฑ โอตรติ ฯ ต สุตฺวา อชฺช ยามิ เสฺว
ยามีติ อชาตสตฺตุโน สวิทหนฺตสฺเสว ลิจฺฉวิโน สมคฺคา
สมฺโมทมานา ปุเรตร อาคนฺตฺวา สพฺพ คณฺหนฺติ ฯ อชาตสตฺตุ
ปจฺฉา อาคนฺตฺวา ต ปวุตฺตึ ตฺวา กุชฺฌิตฺวา คจฺฉติ ฯ
เต ปุน สวจฺฉเรป ตเถว กโรนฺติ ฯ อถโข โส พลวาฆาตชาโต ตทา เอวมกาสิ ฯ ตโต จินฺเตสิ คเณน สทฺธึ ยุทฺธ
นาม ภาริย เอโกป โมฆปฺปหาโร นาม นตฺถิ ฯ เอเกน
#๑. ม. โปงฺขานุโปงฺข ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๗๓๗/๕๖๕ ฯ
#๓. ม. อุจฺเฉจฺฉามีติ ฯ ๔. ม. กิร ฯ ๕. ม. อทฺธโยชน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๕๒
[๑] ปณฺฑิเตน สทฺธึ มนฺเตตฺวา กโรนฺโต นิรปราโธ โหติ
ปณฺฑิโต จ สตฺถารา สทิโส นตฺถิ สตฺถา จ อวิทเู ร
ธุรวิหาเร วสติ หนฺทาห เปเสตฺวา ปุจฺฉามิ ฯ สเจ เม
คเตน โกจิ อตฺโถ ภวิสฺสติ สตฺถา ตุณฺหี ภวิสฺสติ ฯ อนตฺเถ
ปน สติ กึ [๒] ตตฺถ คเตนาติ วกฺขตีติ ฯ โส วสฺสการ
พฺราหฺมณ เปเสสิ ฯ พฺราหฺมโณ คนฺตฺวา ภควโต ตมตฺถ
อาโรเจสิ ฯ เตน วุตฺต อถโข ราชา ฯเป ฯ อาปาเทสฺสามิ
วชฺชีติ ฯ
ภควนฺต วีชมาโนติ(๓) เถโร วตฺตสีเส ตฺวา ภควนฺต
วีชติ ภควโต ปน สีต วา อุณห วา นตฺถิ ฯ ภควา
พฺราหฺมณสฺส วจน สุตฺวา เตน สทฺธึ อมนฺเตตฺวา เถเรน
สทฺธึ มนฺเตตุกาโม กินตฺ ิ เต อานนฺท สุตนฺติอาทิมาห ฯ
ต วุตฺตตฺถเมว ฯ
เอกมิทาหนฺติ อิท ภควา ปุพฺเพ วชฺชีน อิมสฺส วชฺช-ิ
สตฺตกสฺส เทสิตภาวปฺปกาสนตฺถ อาห ฯ อกรณียาติ อกตฺตพฺพา
อคฺคเหตพฺพาติ อตฺโถ ฯ ยทิทนฺติ นิปาตมตฺต ฯ ยุทฺธสฺสาติ กรณตฺเถ
สามิวจน อภิมุข ยุทฺเธน คเหตุ น สกฺกาติ อตฺโถ ฯ
อฺตฺร อุปลาปนายาติ เปตฺวา อุปลาปน ฯ อุปลาปนา นาม
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร โข ปนาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร รฺโญติ
#ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. พีชยมาโนติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ วชฺชีสตฺตกวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๓
อล วิวาเทน อิทานิ สมคฺคา โหมาติ หตฺถิอสฺสรถหิรฺสุวณฺณาทีนิ เปเสตฺวา สงฺคหกรณ เอวฺหิ สงฺคห กตฺวา
เกวล วิสฺสาเสน สกฺกา คณฺหิตุนฺติ อตฺโถ ฯ อฺตฺร มิถุเภทาติ
เปตฺวา มิถุเภท ฯ อิมินา อฺมฺ เภท กตฺวาป สกฺกา
เอเต คเหตุนฺติ ทสฺเสติ ฯ
อิท พฺราหฺมโณ ภควโต อิมาย กถาย นย ลภิตฺวา อาห ฯ
กึ ปน ภควา พฺราหฺมณสฺส อิมาย กถาย นยลาภ [๑]
ชานาตีติ อาม ชานาติ ฯ ชานนฺโต กสฺมา กเถสิ
อนุกมฺปาย ฯ เอว กิรสฺส อโหสิ มยา อกถิเตป กติปาเหน
คนฺตฺวา สพฺเพ คณฺหิสฺสติ กถิเต ปน สมคฺเค ภินทฺ นฺโต
ตีหิ สวจฺฉเรหิ คณฺหิสฺสติ ฯ เอตฺตกมฺป ชีวิตเมว วร ฯ เอตฺตกฺหิ
ชีวนฺตา อตฺตโน ปติฏาภูต ปฺุ กริสฺสนฺตีติ ฯ อภินนฺทิตฺวาติ
จิตฺเตน นนฺทิตฺวา ฯ อนุโมทิตฺวาติ ยาว สุภาสิตมิท โภตา
โคตเมนาติ วาจาย อนุโมทิตฺวา ฯ ปกฺกามีติ รฺโ สนฺติก
คโต ฯ ราชาป ตเมว เปเสตฺวา สพฺเพ ภินฺทิตฺวา คนฺตฺวา
อนยพฺยสน ปาเปสิ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย อภิณฺหสนฺนิปาตาติ อิท วชฺชิสตฺตเก วุตฺตสทิสเมว ฯ อิธาป จ อภิณฺห อสนฺนิปตนฺตา ทิสาสุ อาคต#๑. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๕๔
สาสน น สุณนฺติ ตโต อสุกวิหารสีมา อากุลา อุโปสถปวารณา ิตา อสุกสฺมึ าเน ภิกฺขู เวชฺชกมฺมทูตกมฺมาทีนิ
กโรนฺติ วิฺตฺติพหุลา ผลปุปฺผทานาทีหิ ชีวิก กปฺเปนฺตีติอาทีนิ น ชานนฺติ ฯ ปาปภิกฺขูป ปมตฺโต สงฺโฆติ ตฺวา
ราสีภูต สาสน โอสกฺกาเปนฺติ ฯ อภิณฺห สนฺนิปตนฺตา ปน
ต ปวุตฺตึ สุณนฺติ ตโต ภิกขฺ ุสงฺฆ เปเสตฺวา สีม อุชุ
กาเรนฺติ อุโปสถปวารณาโย ปวตฺตาเปนฺติ มจฺฉาชีวาน
วสนฏฐาเน(๑) อริยวสิเก เปเสตฺวา อริยวส กถาเปนฺติ ปาปภิกฺขูน วินยธเรหิ นิคฺคห การาเปนฺติ ฯ ปาปภิกฺขูป อปฺปมตฺโต
สงฺโฆ น สกฺกา อเมฺหหิ วคฺคพนฺธเนน วิจริตุนฺติ ภิชฺชิตฺวา
ปลายนฺติ ฯ เอวเมตฺถ วุฑฺฒิหานิโย เวทิตพฺพา ฯ
สมคฺคาติอาทีสุ เจติยปฏิชคฺคนตฺถ วา โพธิฆรอุโปสถาคารจฺฉาทนตฺถ วา กติกวตฺต วา เปตุกามตาย สงฺโฆ
สนฺนิปตตูติ เภริยา วา คณฺฑิยา วา อาโกฏิตมตฺตาย มยฺห
จีวรกมฺม อตฺถิ มยฺห ปตฺโต ปจิตพฺโพ มยฺห นวกมฺม
อตฺถีติ วิกฺเขป กโรนฺตา น สมคฺคา สนฺนิปตนฺติ นาม ฯ
สพฺพ ปน ต กมฺม เปตฺวา อห ปุริมตร อห ปุรมิ ตรนฺติ
เอกปฺปหาเรเนว สนฺนิปตนฺตา สมคฺคา สนฺนิปตนฺติ นาม ฯ
สนฺนิปติตา ปน จินฺเตตฺวา มนฺเตตฺวา กตฺตพฺพ กตฺวา เอกโตว
#๑. ม. อุสฺสนฺนฏฐาเน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ วชฺชีสตฺตกวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๕
อวุฏหนฺตา น สมคฺคา วุฏหนฺติ นาม ฯ เอว วุฏิเตสุ
หิ เย ปม คจฺฉนฺติ เตส เอว โหติ อเมฺหหิ พาหิรกถาว
สุตา อิทานิ วินิจฺฉยกถา ภวิสฺสตีติ ฯ เอกปฺปหาเรเนว
วุฏหนฺตา ปน(๑) สมคฺคา วุฏหนฺติ นาม ฯ อปจ อสุกฏาเน
วิหารสีมา อากุลา อุโปสถปฺปวารณา ิตา อสุกฏาเน
เวชฺชกมฺมาทิการกา ปาปภิกฺขู อุสฺสนฺนาติ สุตฺวา โก
คนฺตฺวา เตส นิคฺคห กริสฺสตีติ วุตฺเต อห ปม อห
ปมนฺติ วตฺวา คจฺฉนฺตาป สมคฺคา วุฏหนฺติ นาม ฯ
อาคนฺตุก ปน ทิสฺวา อิม ปริเวณ ยาหิ เอต
ปริเวณ ยาหิ มย เกติ(๒) อวตฺวา สพฺเพ วตฺต กโรนฺตาป
ชิณฺณปตฺตจีวร ทิสฺวา ตสฺส ภิกฺขาจารวตฺเตน ปตฺตจีวร
ปริเยสนฺตาป คิลานสฺส คิลานเภสชฺช ปริเยสมานาป คิลานเมว
อนาถ อสุกปริเวณ ยาหีติ อวตฺวา อตฺตโน อตฺตโน
ปริเวเณ ปฏิชคฺคนฺตาป เอโก โอลียมานโก คนฺโถ โหติ
ปฺวนฺต ภิกฺขุ สงฺคณฺหิตฺวา เตน ต คนฺถ อุกฺขิปาเปนฺตาป
สมคฺคา สงฺฆกรณียานิ กโรนฺติ นาม ฯ
อปฺปฺตฺตนฺติอาทีสุ นว อธมฺมิก กติกวตฺต วา
สิกฺขาปท วา คณฺหนฺตา อปฺปฺตฺต ปฺาเปนฺติ นาม
ปุราณสนฺถตวตฺถุสฺมึ สาวตฺถิย ภิกฺขู วิย ฯ อุทฺธมฺม อุพฺพินย
#๑. ม. ปน สทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย โกติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๕๖
สาสน ทีเปนฺตา ปฺตฺต สมุจฺฉินฺทนฺติ นาม วสฺสสตปรินิพฺพุเต ภควติ เวสาลิกา วชฺชิปตุ ฺตกา วิย ฯ ขุทฺทานุขุทฺทกา
ปน อาปตฺติโย สฺจิจฺจ วีติกฺกมนฺตา ยถาปฺตฺเตสุ สิกฺขาปเทสุ สมาทาย น วตฺตนฺติ นาม อสฺสชิปุนพฺพสุกา วิย ฯ
ตถา อกโรนฺตา ปน อปฺปฺตฺต น ปฺาเปนฺติ ปฺตฺต
น สมุจฺฉินฺทนฺติ ยถาปฺตฺเตสุ สิกฺขาปเทสุ สมาทาย วตฺตนฺติ
นาม อายสฺมา อุคฺคเสโน (๑) วิย อายสฺมา ยโส กากณฺฑกปุตฺโต
วิย อายสฺมา มหากสฺสโป วิย จ ฯ วุฑฺฒิเยวาติ สีลาทิคุเณหิ
วุฑฺฒิเยว โน ปริหานิ ฯ
เถราติ ถิรภาวปฺปตฺตา เถรกเรหิ (๒) คุเณหิ สมนฺนาคตา ฯ
พหู รตฺติโย ชานนฺตีติ รตฺตฺู ฯ จิร ปพฺพชิต (๓) เอเตสนฺติ
จิรปพฺพชิตา ฯ สงฺฆสฺส ปติฏาเน ิตาติ สงฺฆปตโร ฯ ตสฺส (๔)
ปติฏาเน ิตตฺตา สงฺฆ ปริเณนฺติ ปุพฺพงฺคมา หุตฺวา ตีสุ
สิกฺขาสุ ปวตฺเตนฺตีติ สงฺฆปริณายกา ฯ เย เตส สกฺการาทีนิ
น กโรนฺติ โอวาทตฺถาย เทฺว ตโย วาเร อุปฏาน น
คจฺฉนฺติ เตป เตส โอวาท น เทนฺติ ปเวณิกถ น
กเถนฺติ สารภูต ธมฺมปริยาย น สิกฺขาเปนฺติ ฯ เต เตหิ
วิสฺสฏา สีลาทีหิ ธมฺมกฺขนฺเธหิ สตฺตหิ จ อริยธเนหีติ
เอวมาทีหิ คุเณหิ ปริยายนฺติ ฯ เย ปน เตส สกฺการาทีนิ กโรนฺติ
#๑. ม. อุปเสโน ฯ ๒. ม. เถรการเกหิ ฯ ๓. ม. ปพฺพชิตาน ฯ
#๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ วชฺชีสตฺตกวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๗
อุปฏาน คจฺฉนฺติ เตส เต เอวนฺเต อภิกฺกมิตพฺพนฺติอาทิก
โอวาท เทนฺติ ปเวณิกถ กเถนฺติ สารภูต ธมฺมปริยาย สิกฺขาเปนฺติ เตรสหิ ธุตงฺเคหิ ทสหิ กถาวตฺถหู ิ อนุสาสนฺติ เต
เตส โอวาเท ตฺวา สีลาทีหิ คุเณหิ วฑฺฒมานา สามฺตฺถ
อนุปาปุณนฺติ ฯ เอวเมตฺถ หานิวุฑฺฒิโย ทฏพฺพา ฯ
ปุนพฺภโว สีลมสฺสาติ โปโนพฺภวิกา (๑) ปุนพฺภวทายิกาติ
อตฺโถ ตสฺสา โปโนพฺภวิกาย ฯ น วส คจฺฉิสฺสนฺตีติ เอตฺถ
เย จตุนฺน ปจฺจยาน การณา อุปฏากาน ปทานุปทิกา
หุตฺวา คามโต คาม วิจรนฺติ เต ตสฺสา วส คจฺฉนฺติ
นาม ฯ อิตเร น คจฺฉนฺติ ฯ ตตฺถ หานิวุฑฺฒิโย ปากฏาเยว ฯ
อารฺเกสูติ ปฺจธนุสติกปจฺฉิเมสุ ฯ สาเปกฺขาติ สาลยา ฯ
คามนฺตเสนาสเนสุ หิ ฌาน อปฺเปตฺวาป ตโต วุฏ ิตมตฺโตว อิตฺถีปุริสทารกทาริกาทิสทฺท สุณาติ เตนสฺส (๒) อธิคตวิเสโส
ปริหายติเยว ฯ (๓) อรฺเสนาสเน นิทฺทายิตฺวาป ปพุทฺธมตฺโต
สีหพฺยคฺฆโมราทีน สทฺท สุณาติ เยน อรฺเ ปตึ ปฏิลภิตฺวา
ตเมว สมฺมสนฺโต อคฺคผเล ปติฏาติ ฯ อิติ ภควา คามนฺตเสนาสเน ฌาน อปฺเปตฺวา นิสินฺนภิกขฺ ุโน(๔) อรฺเ นิทฺทายมานเมว ปสสติ ฯ ตสฺมา ตเมว อตฺถวส ปฏิจฺจ อารฺเกสุ
เสนาสเนสุ สาเปกฺขา ภวิสฺสนฺตีติ อาห ฯ
#๑. สี. โปโนภวิกา ฯ ๒. ม. เยนสฺส ฯ ๓. ม. หายติเยว ฯ
#๔. ม. นิสินนฺ ภิกฺขุโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๕๘
ปจฺจตฺตฺเว สตึ อุปฏาเปสฺสนฺตีติ อตฺตโน(๑) อพฺภนฺตเร
สตึ อุปฏเปสฺสนฺติ ฯ เปสลาติ ปยสีลา ฯ อิธาป สพฺรหฺมจารีน
อาคมน อนิจฺฉนฺตา เนวาสิกา อสฺสทฺธา โหนฺติ อปฺปสนฺนา
วิหาร สมฺปตฺตภิกฺขูน ปจฺจุคฺคมนปตฺตจีวรปฏิคฺคหณอาสนปฺาปนตาลวณฺฏคฺคหณาทีนิ น กโรนฺติ ฯ อถ เตส อวณฺโณ
อุคฺคจฺฉติ อสุกวิหารวาสิโน ภิกฺขู อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา
วิหาร ปวิฏาน วตฺตปฏิวตฺตป น กโรนฺตีติ ฯ ต สุตฺวา
ปพฺพชิตา วิหารทฺวาเรน คจฺฉนฺตาป วิหาร น ปวิสนฺติ ฯ
เอว อนาคตาน อนาคมนเมว โหติ ฯ อาคตาน ปน ผาสุวิหาเร อสติ เยป อชานิตฺวา อาคตา เต วสิสฺสามาติ
ตาว จินฺเตตฺวา อาคตมฺหา อิเมส ปน เนวาสิกาน อิมินา
นีหาเรน โก วสิสฺสตีติ นิกฺขมิตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ เอว โส
วิหาโร อฺเส ภิกฺขูน อนาวาโสว โหติ ฯ ตโต เนวาสิกา
สีลวนฺตาน ทสฺสน อลภนฺตา กงฺขาวิโนทก วา อาจารสิกฺขาปก วา มธุรธมฺมสฺสวน วา น ลภนฺติ ฯ เตส เนว
อคฺคหิตธมฺมคฺคหณ น คหิตสชฺฌายกรณ โหติ ฯ อิติ เนส
หานิเยว โหติ น วุฑฺฒิ ฯ เย ปน สพฺรหฺมจารีน อาคมน
อิจฺฉนฺติ เต สทฺธา โหนฺติ ปสนฺนา อาคตาน สพฺรหฺมจารีน
ปจฺจุคฺคมนาทีนิ กตฺวา เสนาสน ปฺาเปตฺวา เทนฺติ เต
คเหตฺวา ภิกฺขาจาร ปวิสนฺติ กงฺข วิโนเทนฺติ มธุรธมฺมสฺสวน
#๑. ม. อุปฏฐาเปสฺสนฺตีติ ฯ อตฺตนาว อตฺตโน ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 259

*เลมที่ ๑๕ วชฺชีสตฺตกวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๙
ลภนฺติ ฯ อถ เนส กิตฺติสทฺโท อุคฺคจฺฉติ อสุกวิหาเร ภิกฺขู
เอว สทฺธา ปสนฺนา วตฺตสมฺปนฺนา สงฺคาหกาติ ฯ ต สุตฺวา
ภิกฺขู ทูรโตป อาคจฺฉนฺติ ฯ เตส เนวาสิกา วตฺต กโรนฺติ
สมีป คนฺตฺวา วุฑฺฒตร อาคนฺตุก วนฺทิตฺวา นิสีทนฺติ
นวกตรสฺส สนฺติเก อาสน คเหตฺวา นิสีทิตฺวา อิมสฺมึ วิหาเร
วสิสฺสถ คมิสฺสถาติ ปุจฺฉนฺติ ฯ คมิสฺสามาติ วุตฺเต สปฺปาย
เสนาสน สุลภา ภิกฺขาติอาทีนิ วตฺวา คนฺตุ น เทนฺติ ฯ
วินยธโร เจ โหติ ตสฺส สนฺติเก วินย สชฺฌายนฺติ ฯ
สุตฺตนฺตาทิธโร เจ โหติ(๑) ตสฺส สนฺติเก ต ต ธมฺม สชฺฌายนฺติ ฯ
เต อาคนฺตุกตฺเถราน โอวาเท ตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺต ปาปุณนฺติ ฯ อาคนฺตุกา เอก เทฺว ทิวสานิ
วสิสฺสามาติ อาคตมฺหา อิเมส ปน สุขสวาสตฺถาย (๒) ทส
ทฺวาทส วสฺสานิ วสิมฺหาติ วตฺตาโร โหนฺติ ฯ เอวเมตฺถ
หานิวุฑฺฒิโย เวทิตพฺพา ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ น กมฺมารามาติ เย ทิวส จีวรกมฺมกายพนฺธนปริสฺสาวนธมฺมกร(๓)ณสมฺมชฺชนีปาทกลิกาทีเนว กโรนฺติ
เต สทฺธาย(๔) ปฏิกฺเขโป ฯ โย ปน เตส กรณเวลาย
เอว เอตานิ กโรติ อุทฺเทสเวลาย อุทฺเทส คณฺหาติ
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สุขสวาสตาย ฯ
#๓. ม. ...ธมฺมกรณ... ฯ ๔. ม. เต สนฺธาเยส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๖๐
สชฺฌายเวลาย สชฺฌายติ เจติยงฺคณวตฺตเวลาย เจติยงฺคณวตฺต
กโรติ มนสิการเวลาย มนสิการ กโรติ น โส กมฺมาราโม
นาม ฯ
โย อิตฺถีวณฺณปุริสวณฺณาทิวเสน อลฺลาปสลฺลาป
กโรนฺโตเยว รตฺตินฺทิว วีตินาเมติ เอวรูเป ภสฺเส ปริยนฺตการี(๑)
น โหติ อย ภสฺสาราโม นาม ฯ โย ปน รตฺตินฺทิว
ธมฺม กเถติ ปฺห วิสฺสชฺเชติ อย อปฺปภสฺโสว ภสฺเส
ปริยนฺตการีเยว ฯ กสฺมา สนฺนิปติตาน โว ภิกฺขเว ทฺวย
กรณีย ธมฺมี วา กถา อริโย วา ตุณฺหีภาโว(๒) วุตฺตตฺตา ฯ
โย ิโตป คจฺฉนฺโตป นิสินฺโนป ถีนมิทฺธาภิภูโต
นิทฺทายติเยว อย นิทฺทาราโม นาม ฯ ยสฺส ปน กรชกายเคลฺเน จิตฺต ภวงฺค โอตรติ นาย นิทฺทาราโม ฯ เตเนวาห
อภิชานามห อคฺคิเวสฺสน คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต จตุคฺคุณ สงฺฆาฏึ ปฺาเปตฺวา
ทกฺขิเณน ปสฺเสน สโต สมฺปชาโน นิทฺท โอกฺกมิตาติ ฯ(๓)
โย เอกสฺส ทุติโย ทฺวินฺน ตติโย ติณฺณ จตุตฺโถติ
เอว สสฏโว วิหรติ เอกโก อสฺสาท น ลภติ อย
สงฺคณิการาโม ฯ โย ปน จตูสุ อิริยาปเถสุ เอกโกว อสฺสาท
ลภติ นาย สงฺคณิการาโม ฯ
อสนฺตสมฺภาวนิจฺฉาย สมนฺนาคตา ทุสฺสีลา ปาปจฺฉา
#๑. ม. ปริยนฺตการี ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๓๐๓/๓๑๔ ฯ
#๓. ม. มู. ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ วชฺชีสตฺตกวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๑
นาม ฯ เยส ปาปกา มิตฺตา จตูสุ อิรยิ าปเถสุ สห
อยนโต(๑) ปาปสหายา เย จ ตนฺนินนฺ ตปฺโปณตปฺปพฺภารตาย
ปาเปสุ สมฺปวงฺกา เต ปาปมิตฺตา ปาปสหายา ปาปสมฺปวงฺกา
นาม ฯ
โอรมตฺตเกนาติ อวรมตฺตเกน อปฺปมตฺตเกน ฯ อนฺตราติ
อรหตฺต อปฺปตฺวาว เอตฺถนฺตเร ฯ โวสานนฺติ ปรินิฏิตภาว ฯ
อลเมตฺตาวตาติ โอสกฺกน ฯ อิท วุตฺต โหติ ยาว
สีลปาริสุทฺธิชฺฌานวิปสฺสนา โสตาปนฺนภาวาทีน อฺตรมตฺตเกน โวสาน
นาปชฺชิสฺสนฺติ ตาว วุฑฺฒิเยว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานีติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
สตฺตเม อนิจฺจสฺาทโย อนิจฺจานุปสฺสนาทีหิ สหคตา
สฺา ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม อุปฺปนฺนาน สงฺฆกิจฺจาน นิตฺถรเณน ภาร
วหนฺตีติ ภารวาหิโน ฯ เต เตน ปฺายิสฺสนฺตีติ เต เถรา
เตน อตฺตโน เถรภาวานุรูเปน กิจฺเจน ปฺายิสฺสนฺติ ฯ
โวโยค(๒) อาปชฺชตีติ ปโยค อาปชฺชติ สย ตานิ กิจฺจานิ
กาตุ อารภตีติ ฯ
อฏฐม ฯ
#๑. ม. อยนโต ฯ ๒. ม. เตสุ โยค ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๖๒
นวเม ภิกฺขุทสฺสน หาเปตีติ ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทสฺสนตฺถาย
คมน หาเปติ ฯ อธิสีเลติ ปฺจสีลทสสีลสงฺขาเต อุตฺตมสีเล ฯ
อิโต พหิทฺธาติ อิมมฺหา สาสนา พหิทฺธา ฯ ทกฺขเิ ณยฺย
คเวสตีติ เทยฺยธมฺมปฏิคฺคาหเก ปริเยสติ ฯ ตตฺถ จ ปุพฺพการ
กโรตีติ เตส พาหิราน ติตฺถิยาน ทตฺวา ปจฺฉา ภิกฺขูน
เทติ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
นวม ฯ
วชฺชีสตฺตกวคฺโค ตติโย ฯ
เทวตาวคฺควณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปฺจเม ทุทฺททนฺติ ทุปฺปริจฺจช มหารหภณฺฑก ฯ ทุกฺกร กโรตีติ กาตุ อสุกร กมฺม กโรติ ฯ
ทุกฺขม ขมตีติ สหายสฺสตฺถาย ทุรธิวาส (๑) อธิวาเสติ ฯ คุยฺหมสฺส
อาวิกโรตีติ อตฺตโน คุยฺห ตสฺส อาวิกโรติ ฯ คุยฺหมสฺส
ปริคูหตีติ ตสฺส คุยฺห อฺเส นาจิกฺขติ ฯ ขีเณน นาติมฺตีติ ตสฺส โภเค ขีเณ เตน ขเยน ต นาติมฺติ
ตสฺมึ โอมาน อตฺตนิ จ อติมาน น กโรติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ วตฺตาติ วจนกุสโล ฯ วจนกฺขโมติ วจน ขมติ
ทินฺน โอวาท กโรติ ฯ คมฺภีรนฺติ คุยฺห รหสฺส ฌานนิสฺสิต
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*เลมที่ ๑๕ มหายฺญวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๓
วิปสฺสนามคฺคผลนิพฺพานนิสฺสิต ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อิทมฺเม เจตโส ลีนตฺตนฺติ อุปฺปนฺเน เจตโส
ลีนตฺเต อิท เม เจตโส ลีนตฺตนฺติ ยถาสภาวโต ชานาติ ฯ
อชฺฌตฺต สงฺขิตฺต นาม ถีนมิทฺธานุคต ฯ พหิทฺธา วิกฺขิตฺต
นาม ปฺจสุ กามคุเณสุ วิกฺขิตฺต ฯ เวทนาติอาทีนิ ปปฺจมูลวเสน คหิตานิ ฯ เวทนา หิ ตณฺหาย มูล สุขวเสน ตณฺหุปฺปตฺติโต สฺา ทิฏิยา มูล อวิภูตารมฺมเณ ทิฏิอุปฺปตฺติโต
วิตกฺโก มานสฺส มูล วิตกฺกวเสน อสฺมีติ มานุปฺปตฺติโต(๑) ฯ อปฺปายา
สปฺปาเยสูติ อุปการานุปกาเรสุ ฯ นิมติ ฺตนฺติ การณ ฯ เสส
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
สตฺตม ฯ
เทวตาวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
มหายฺวคฺควณฺณนา
ปฺจมสฺส ปเม วิฺาณฏิติโยติ ปฏิสนฺธิวิฺาณสฺส
านานิ ฯ เสยฺยถาปติ นิทสฺสนตฺเถ นิปาโต [๒] ยถา มนุสฺสาติ
อตฺโถ ฯ อปริมาเณสุ หิ จกฺกวาเฬสุ อปริมาณาน มนุสฺสาน
วณฺณสณฺานาทิวเสน เทฺวป เอกสทิสา นาม (๓) นตฺถิ ฯ เยป
#๑. ม. อสฺมตี ิ มานุปฺปตฺติโต ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ยถาติ
#ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๖๔
[๑] กตฺถจิ ยมกภาตโร วณฺเณน วา สณฺาเนน วา สทิสา
โหนฺติ เตสป อาโลกิตวิโลกิตกถิตหสิตคมนฏานาทีหิ วิเสโส
โหติเยว ฯ ตสฺมา นานตฺตกายาติ วุตฺตา ฯ ปฏิสนฺธสิ ฺา
ปน เนส ติเหตุกาป ทุเหตุกาป อเหตุกาปโหติ ฯ ตสฺมา
นานตฺตสฺิโนติ วุตฺตา ฯ เอกจฺเจ จ เทวาติ ฉกามาวจรเทวา ฯ เตสุ หิ เกสฺจิ กาโย นีโล โหติ เกสฺจิ
ปตกาทิวณฺโณ ฯ สฺา ปน เตส ทุเหตุกาป ติเหตุกาป
โหติ อเหตุกา นตฺถิ ฯ เอกจฺเจ จ วินิปาติกาติ จตุอปายวินิมุตฺตา อุตฺตรมาตา ยกฺขินี ปยงฺกรมาตา ผุสฺสมิตฺตา
ธมฺมคุตฺตาติ เอวมาทิกา อฺเ จ เวมานิกา เปตา ฯ เอเตสฺหิ
ปตโอทาตกาฬมงฺกุรจฺฉวิสามวณฺณาทิวเสน เจว กิสถูลรสฺสทีฆจ กาโย นานา โหติ มนุสฺสาน วิย ทุเหตุกติเหตุกอเหตุกวเสน สฺาป ฯ เต ปน เทวา วิย น มเหสกฺขา กปณวิหรนฺติ เอกจฺเจ กาฬปกฺเข ทุกฺขิตา ชุณฺหปกฺเข สุขิตา
โหนฺติ ฯ ตสฺมา สุขสมุสฺสยโต วินิปติตตฺตา วินิปาติกาติ
วุตฺตา ฯ เย ปเนตฺถ ติเหตุกา เตส ธมฺมาภิสมโยป โหติ
ปยงฺกรมาตาทีน วิย ฯ
พฺรหฺมกายิกาติ พฺรหฺมปาริสชฺชพฺรหฺมปุโรหิตา มหา#๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหายฺญวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๕
พฺรหฺมาโน ฯ ปมาภินิพฺพตฺตาติ เต สพฺเพป ปมชฺฌาเนน
ินิพฺพตฺตา(๑) ฯ พฺรหฺมปาริสชฺชา[๒] ปน ปริตฺเตน เตส กปฺปสฺส
ตติโย ภาโค อายุปฺปมาณ ฯ พฺรหฺมปุโรหิตา มชฺฌิเมน เตส
อุปฑฺฒกปฺโป อายุปฺปมาณ กาโย [๓] จ เตส วิปผฺ าริกตโร
โหติ ฯ มหาพฺรหฺมาโน ปณีเตน เตส กปฺโป อายุปฺปมาณ
กาโย [๓] จ ปน เตส อติวิปฺผาริโกว โหติ ฯ อิติ เต กายสฺส
นานตฺตา ปมชฺฌานวเสน สฺาย เอกตฺตา นานตฺตกายา
เอกตฺตสฺิโนติ เวทิตพฺพา ฯ ยถา จ เต เอว จตูสุ อปาเยสุ
สตฺตา ฯ นิรเยสุ หิ เกสฺจิ คาวุต เกสฺจิ อฑฺฒโยชน
เกสฺจิ โยชน อตฺตภาโว โหติ เทวทตฺตสฺส ปน โยชนสติโก ชาโต ฯ ติรจฺฉาเนสุป เกจิ ขุททฺ กา เกจิ มหนฺตา ฯ
ปตฺติวิสเยสุป เกจิ สฏิหตฺถา เกจิ อสีติหตฺถา [๔] เกจิ
สุวณฺณา เกจิ ทุพฺพณฺณา ฯ ตถา กาลกฺจิกา(๕) อสุรา ฯ
อปเจตฺถ ทีฆปฏิกอสุรา (๖) นาม สฏิโยชนิกา โหนฺติ ฯ สฺา
ปน สพฺเพสป อกุสลวิปากา อเหตุกาว โหติ ฯ อิติ อาปายิกาป
นานตฺตกายา เอกตฺตสฺิโนเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉนฺติ ฯ
อาภสฺสราติ ทณฺฑอุกฺกาย อจฺจิ วิย เอเตส สรีรโต อาภา
#๑. ม. อภินิพฺพตฺตา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อภินิพฺพตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร โหนฺตีติ ฯ
#๕. ม. กาลกฺจิกา ฯ ๖. ม. ทีฆปฏฐิกเปตา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๖๖
ฉิชฺชิตฺวา[๑] ปตนฺตี วิย สรติ นิสฺสรตีติ (๒) อาภสฺสรา ฯ เตสุ
ปฺจกนเย ทุติยตติยชฺฌานทฺวย ปริตฺต ภาเวตฺวา อุปฺปนฺนา
ปริตฺตาภา นาม โหนฺติ เตส เทฺว กปฺปา อายุปฺปมาณ ฯ
มชฺฌิม ภาเวตฺวา อุปฺปนฺนา อปฺปมาณาภา นาม โหนฺติ ฯ
เตส จตฺตาโร กปฺปา อายุปฺปมาณ ฯ ปณีต ภาเวตฺวา
อุปฺปนฺนา อาภสฺสรา นาม โหนฺติ เตส อฏ กปฺปา
อายุปฺปมาณ ฯ อิธ ปน อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน สพฺเพว เต
คหิตา ฯ สพฺเพสฺหิ เตส กาโย เอกวิปฺผาโรว โหติ สฺา
ปน อวิตกฺกวิจารมตฺตา วา อวิตกฺกอวิจารา(๓) วาติ นานา ฯ
สุภกิณหฺ าติ สุเภน โวกิณฺณา วิกิณฺณา สุเภน สรีรปฺปภาวณฺเณน เอกคฺฆนาติ อตฺโถ ฯ เอเตสฺหิ น อาภสฺสราน
วิย ฉิชฺชิตฺวา ฉิชฺชิตฺวา ปภา คจฺฉติ ฯ ปฺจกนเย ปน ปริตฺตมชฺฌิมปณีตสฺส จตุตฺถชฺฌานสฺส วเสน โสฬสทฺวตฺตึสจตุสฏิกปฺปายุกา
ปริตฺตปฺปมาณสุภกิณฺหา นาม หุตฺวา นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อิติ
สพฺเพป เต เอกตฺตกายา เจว จตุตฺถชฺฌานสฺาย เอกตฺตสฺิโน จาติ เวทิตพฺพา ฯ
เวหปฺผลาป จตุตฺถวิฺาณฏิติเมว ภชนฺติ ฯ อสฺีสตฺตา วิฺาณาภา วา(๔) เอตฺถ สงฺคห น คจฺฉนฺติ สตฺตา#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ฉิชฺชิตวฺ าติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. วิสฺสรตีติ ฯ
#๓. ม. อวิตกฺกอวิจารา ฯ ๔. ม. วิฺญาณาภาวา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหายฺญวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๗
วาเสสุ คจฺฉนฺติ ฯ สุทฺธาวาสา วิวฏฏปกฺเข ิตา น สพฺพกาลิกา กปฺปสตสหสฺสป อสงฺเขฺยยฺยป พุทฺธสฺุเ โลเก น
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โสฬสกปฺปสหสฺสพฺภนฺตเร พุทฺเธสุ อุปฺปนฺเนสุเยว
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺติสฺส ภควโต ขนฺธาวารสทิสา (๑) โหนฺติ ฯ
ตสฺมา เนว วิฺาณฏิตึ น สตฺตาวาส ภชนฺติ ฯ มหาสิวตฺเถโร ปน น โข ปน โส สาริปุตตฺ อาวาโส (๒) สุลภรูโป
โส(๓) มยา อนาวุฏปุพฺโพ อิมินา ทีเฆน อทฺธุนา อฺตฺร
สุทฺธาวาเสหิ เทเวหีติ (๔) อิมินา สุตฺเตน สุทฺธาวาสาป จตุตฺถวิฺาณฏิติฺจ จตุตฺถสตฺตาวาสฺจ ภชนฺตีติ วทติ ต
อปฺปฏิพาหิยตฺตา สุตฺตสฺส อนฺุาต ฯ เนวสฺานาสฺายตน
ยเถว สฺาย เอว วิฺาณสฺสาป สุขุมตฺตา เนว วิฺาณ
นาวิฺาณ ฯ ตสฺมา วิฺาณฏิตีสุ น
ปฐม ฯ
วุตฺต ฯ ทุติเย สมาธิปริกฺขาราติ มคฺคสมาธิสฺส สมฺภารา ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย สพฺเพป ราคาทโย อนุทหนฏเน อคฺคี ฯ
อาหุเนยฺยคฺคีติอาทีสุ ปเนตฺถ อาหุน วุจฺจติ สกฺกาโร อาหุน
อรหนฺตีติ อาหุเนยฺยา ฯ มาตาปตโร หิ ปุตฺตาน พหูปการตาย(๕)
#๑. ม. ขนฺธาวารฏฐานสทิสา ฯ ๒. ม. อาวาโส ฯ ๓. ม. โย ฯ
#๔. ม. มู. ๑๒/๑๘๙/๑๖๒ ฯ ๕. ม. พหุปการตา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๖๘
อาหุน อรหนฺติ เตสุ วิปปฺ ฏิปชฺชมานา ปุตฺตา นิรยาทีสุ
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ตสฺมา กิฺจาป มาตาปตโร น อนุทหนฺติ
อนุทหนสฺส ปน ปจฺจยา โหนฺติ ฯ อิติ อนุทหนฏเเนว
อาหุเนยฺยคฺคีติ วุจฺจนฺติ ฯ คหปตีติ ปน เคหสามิโก วุจฺจติ
โส หิ (๑) มาตุคามสฺส สยนวตฺถาลงฺการาทิอนุปฺปทาเนน
พหูปกาโร ฯ ต อติจรนฺโต มาตุคาโม นิรยาทีสุ นิพฺพตฺตติ ฯ
ตสฺมา โสป ปุริมนเยเนว อนุทหนฏเน คหปตคฺคีติ วุตฺโต ฯ
ทกฺขิเณยฺยคฺคีติ เอตฺถ ปน ทกฺขิณาติ จตฺตาโร ปจฺจยา
ภิกฺขุสงฺโฆ ทกฺขิเณยฺโย โหติ(๒) โส หิ คิหีน ตีสุ สรเณสุ
ปฺจสุ สีเลสุ ทสสุ สีเลสุ มาตาปตุปฏาเน ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณุปฏาเนติ เอวมาทีสุ กลฺยาณธมฺเมสุ นิโยชเนน
พหูปกาโร ฯ ตสฺมึ มิจฺฉาปฏิปนฺนา คิหี ภิกฺขุสงฺฆ อกฺโกสิตฺวา
ปริภาสิตฺวา นิรยาทีสุ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ตสฺมา โสป ปุริมนเยเนว
อนุทหนฏเน ทกฺขิเณยฺยคฺคีติ วุตฺโต ฯ กฏโต นิพฺพตฺโต
ปากติโกว อคฺคิ กฏคฺคิ นาม ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ อุคฺคตสรีรสฺสาติ โส กิร พฺราหฺมณมหาสาโล
อตฺตภาเวนป โภเคหิป อุคฺคโต สารปฺปตฺโต อโหสิ ตสฺมา
อุคฺคตสรีโรเตฺวว ปฺายิตฺถ ฯ อุปกฺขโฏติ (๓) ปจฺจุปฏิโต ฯ
#๑. ม. หิ สทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. สี. อุปกฏโฐติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหายฺญวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๙
ถูณูปนีตานีติ ยูปสงฺขาต ถูณ อุปนีตานิ ฯ ยฺตฺถายาติ วธิตฺวา
ยชนตฺถาย ฯ อุปสงฺกมีติ โส กิร สพฺพนฺต ยฺสมฺภาร
สชฺเชตฺวา จินฺเตสิ สมโณ กิร โคตโม มหาปฺโ กึ นุ
โข เม ยฺสฺส วณฺณ กเถสฺสติ อุทาหุ อวณฺณ ปุจฺฉิตฺวา
ชานิสฺสามีติ อิมินา การเณน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯ
อคฺคิสฺส อาทานนฺติ ยฺสฺส ยชนตฺถาย นวสฺส มงฺคลคฺคิโน
อาทิยน (๑) ฯ สพฺเพน สพฺพนฺติ สพฺเพน สุเตน สพฺพ สุต
สเมติ สสนฺทติ เอกสทิส โหตีติ ทสฺเสติ ฯ
สตฺถานีติ วิหึสนฏเน สตฺถานิ วิยาติ สตฺถานิ ฯ สย
ปม สมารภตีติ (๒) อตฺตนาว ปมตร อารภติ ฯ หฺนฺตูติ
หนนฺตุ ฯ (๓) ปริหาตพฺพาติ (๔) ปริหริตพฺพา ฯ อิโต หยนฺติ อิโต (๕) หิ
มาตาปติโต อย ฯ อาหุโตติ อาคโต ฯ สมฺภูโตติ อุปฺปนฺโน ฯ
อย วุจฺจติ พฺราหฺมณ คหปตคฺคีติ อย ปุตฺตทาราทิคโณ
ยสฺมา คหปติ วิย เคหสามิโก วิย หุตฺวา อคฺคติ วิจรติ
ตสฺมา คหปตคฺคีติ วุจฺจติ ฯ อตฺตานนฺติ จิตฺต ฯ ทเมนฺตีติ
อินฺทฺริยทมเนน ทเมนฺติ ฯ สเมนฺตีติ ราคาทิสมเนน สเมนฺติ ฯ
เตสฺเว ปรินิพฺพาปเนน ปรินิพฺพาเปนฺติ ฯ นิกขฺ ิปตพฺโพติ
ยถา น วินสฺสติ เอว เปตพฺโพ ฯ อุปวายตนฺติ อุปวายตุ ฯ
#๑. ม. อาทิยน ฯ ๒. ม. สมารมฺภตีติ ฯ ๓. ม. หนฺตนุ ฺติ หนิตุ ฯ
#๔. ม. ปหาตพฺพาติ ฯ ๕. ม. อโตหยนฺติ อโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๗๐
เอวฺจ ปน วตฺวา พฺราหฺมโณ สพฺเพสป เตส ปาณาน
ชีวิต ทตฺวา ยฺสาล วิทฺธเสตฺวา สตฺถุสาสเน โอปานภูโต
อโหสีติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อมโตคธาติ นิพฺพานปติฏา ฯ อมตปริโยสานาติ
นิพฺพานาวสานา ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ เมถุนธมฺมสมาปตฺติยาติ เมถุนธมฺเมน สมงฺคีภาวโต ฯ นฺหารุททฺทุลนฺติ นฺหารุขณฺฑ นฺหารุวิเลขน วา ฯ
อนุสนฺทตีติ ปวตฺตติ ฯ นตฺถิ เม ปุพฺพาปร วิเสโสติ นตฺถิ
มยฺห ปุพฺเพน อภาวิตกาเลน สทฺธึ อปร ภาวิตกาเล
วิเสโส ฯ โลกจิตฺเตสูติ ติธาตุกโลกสนฺนิวาสสงฺขาเตสุ โลกจิตฺเตสุ ฯ อาสเลฺยติ อาลสิกภาเว(๑)ฯ วิสฺสฏิเยติ วิสฺสฏภาเว ฯ
อนนุโยเคติ โยคสฺส อนนุยฺุชเน ฯ อหการมมการมานาปคตนฺติ
อหการทิฏิโต จ มมการตณฺหาโต จ นววิธมานโต จ
อปคต ฯ วิธาสมติกฺกนฺตนฺติ ติสฺโส วิธา อติกฺกนฺต ฯ สนฺตนฺติ
ตปฺปจฺจนีกกิเลเสหิ สนฺต ฯ สุวิมุตฺตนฺติ ปฺจหิ วิมุตฺตีหิ สุฏุ
วิมุตฺต ฯ
ฉฏฐ ฯ
#๑. ม. อาลเสฺยติ อาลสิยภาเว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหายฺญวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๑
สตฺตเม อุปสงฺกมีติ ภุตฺตปาตราโส ทาสกมฺมกรปริวุโต
อุปสงฺกมิ ฯ ภวป โนติ ภวป นุ ฯ พฺรหฺมจารี ปฏิชานาตีติ
อห พฺรหฺมจารีติ เอว พฺรหฺมจริยวาส ปฏิชานาตีติ ปุจฺฉติ ฯ
เอว กิรสฺส อโหสิ พฺราหฺมณสมเย เวท อุคฺคณฺหนฺตา อฏจตฺตาฬีส วสฺสานิ พฺรหฺมจริย จรนฺติ ฯ สมโณ ปน โคตโม
อคาร อชฺฌาวสนฺโต ตีสุ ปาสาเทสุ ติวิธนาฏกรติยา อภิรมิ
อิทานิ กึ นุ โข วกฺขตีติ อิมมตฺถ สนฺธาเยว ปุจฺฉติ ฯ
ตโต จ(๑) ภควา มนฺเตน กณฺหสปฺป คณฺหนฺโต วิย อมิตฺต
คีวาย ปาเทน อกฺกมมาโน วิย อตฺตโน สงฺกิเลสกาเล
ฉพฺพสฺสานิ ปธานจริยาย รชฺชสุข วา ปาสาเทสุ นาฏกสมฺปตฺตึ วา อารพฺภ วิตกฺกมตฺตสฺสาป อนุปฺปนฺนภาว สนฺธาย
สีหนาท นทนฺโต ยฺหิ ต พฺราหฺมณาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ ทฺวยทฺวยสมาปตฺตินฺติ ทฺวีหิ ทฺวีหิ สมาปชฺช-ิ
ตพฺพภาว ฯ ทุกฺขสฺมาติ สกลวฏฏทุกขฺ โต ฯ สฺชคฺฆตีติ หสิตกถ
กเถติ ฯ สงฺกีฬตีติ เกฬึ กโรติ ฯ สงฺเกฬายตีติ มหาหสิต
หสติ ฯ จกฺขุนา จกฺขุนฺติ อตฺตโน จกฺขุนา ตสฺสา จกฺขุ
ปฏิวิชฺฌิตฺวา อุปนิชฺฌายติ ฯ ติโรกุฑฑ
ฺ  วา ติโรปาการ วาติ
ปรกุฑฺเฑ วา ปรปากาเร วา ฯ เทโวติ เอโก เทวราชา ฯ
เทวฺตโรติ อฺตโร เทวปุตฺโต ฯ อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธินฺติ
#๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๗๒
อรหตฺตฺเจว สพฺพฺุตาณฺจ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม สฺโควิสฺโคนฺติ สฺโควิสฺโคสาธก ฯ
ธมฺมปริยายนฺติ ธมฺมการณ ฯ อชฺฌตฺต อิตฺถินฺทฺริยนฺติ นิยกชฺฌตฺเต(๑)
อิตฺถีภาว ฯ อิตฺถีกุตฺตนฺติ อิตฺถีกิริย ฯ อิตฺถากปฺปนฺติ
นิวาสนปารุปนาทึ อิตฺถยิ ากปฺป ฯ อิตฺถีวิธนฺติ อิตฺถิยา
มานวิธ อิตฺถิจฺฉนฺทนฺติ อิตฺถิยา อชฺฌาสยจฺฉนฺท ฯ
อิตฺถิสฺสรนฺติ อิตฺถีสทฺท ฯ อิตฺถาลงฺการนฺติ อิตฺถิยา ปสาธนภณฺฑ ฯ ปุรสิ ินฺทฺริยาทีสุป เอเสว นโย ฯ พหิทฺธา สฺโคนฺติ
ปุริเสน สทฺธึ สมาคม ฯ อติวตฺตตีติ อนภิรตาติ เอว วุตฺตาย
พลววิปสฺสนาย อริยมคฺค ปตฺวา อติวตฺตติ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต
วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม สาเปกฺโขติ สตโณฺห ฯ ปฏิพทฺธจิตฺโตติ วิปาเก
พทฺธจิตฺโต ฯ สนฺนิธิเปกฺโขติ นิธานเปกฺโข หุตฺวา ฯ เปจฺจาติ
ปรโลก คนฺตฺวา ฯ ต กมฺม เขเปตฺวาติ ต กมฺมวิปาก
เขเปตฺวา ฯ อิทฺธินฺติ วิปากิทฺธึ ฯ ยสนฺติ ปริวารสมฺปท ฯ
อธิปเตยฺยนฺติ (๒) เชฏภาวการณ ฯ อาคนฺตา อิตฺถตฺตนฺติ
อิตฺถภาว อิเม ปฺจกฺขนฺเธ ปุน อาคนฺตา น ตตฺรูปปตฺติโก น
#๑. สี. นิยกชฺฌตฺต ฯ ๒. ม. อาธิปจฺจนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหายฺญวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๓
อุปรูปปตฺติโก เหฏาคามีเยว โหตีติ อตฺโถ ฯ สาหุ ทานนฺติ
ทานนฺนาเมต สาธุ ภทฺทก สุนฺทร ฯ ตานิ มหายฺานีติ ตานิ
สปฺปนวนีตทธิมธุผาณิตาทีหิ นิฏานคตานิ มหาทานานิ ฯ
จิตฺตาลงฺการ จิตฺตปริกฺขารนฺติ สมถวิปสฺสนาจิตฺตสฺส อลงฺการภูตฺเจว ปริวารภูตฺจ ฯ พฺรหฺมกายิกาน เทวาน สหพฺยตนฺติ
น สกฺกา ตตฺถ ทาเนน อุปฺปชฺชิตฯุ ยสฺมา ปน ต สมถวิปสฺสนาจิตฺตสฺส อลงฺการภูต ตสฺมา เตน ทานาลงฺกเตน
จิตฺเตน ฌานฺเจว อริยมคฺคฺจ นิพฺพตฺเตตฺวา ฌาเนน ตตฺถ
อุปฺปชฺชติ ฯ
อนาคามี โหตีติ ฌานานาคามี นาม โหติ ฯ อนาคนฺตา
อิตฺถตฺตนฺติ ปุน อิตฺถภาว น อาคนฺตา อุปรูปปตฺติโก
วา ตตฺรูปปตฺติโก วา หุตฺวา ตตฺเถว ปรินิพฺพายติ ฯ
อิติ อิเมสุ ทาเนสุ ปม ตณฺหุตฺตริยทาน ทุติย จิตฺตีการทาน ตติย หิโรตฺตปฺปทาน จตุตฺถ นิรวเสสทาน ปฺจม
ทกฺขิเณยฺยทาน ฉฏ โสมนสฺสูปวิจารทาน สตฺตม อลงฺการปริวารทาน นามาติ ฯ
นวม ฯ
ทสม อตฺถุปฺปตฺติวเสน เทสิต ฯ สตฺถา กิร วุฏวสฺโส
ปวาเรตฺวา เทฺว อคฺคสาวเก โอหาย ทกฺขิณาคิริจาริก
คมิสฺสามีติ นิกฺขมิ ราชา ปเสนทิโกสโล อนาถปณฺฑิโก
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๗๔
คหปติ วิสาขา มหาอุปาสิกา อฺเ จ พหุชนา ทสพล
นิวตฺเตตุ นาสกฺขึสุ ฯ อนาถปณฺฑิโก คหปติ สตฺถาร นิวตฺเตตุ
นาสกฺขินฺติ รโห จินฺตยมาโน นิสีทิ ฯ อถ น ปุณณ
ฺ า
นาม ทาสี ทิสฺวา กินฺนุ โข เต สามิ น ปุพฺเพ วิย
อินฺทฺริยานิ วิปฺปสนฺนานีติ ปุจฺฉติ(๑) ฯ อาม ปุณฺเณ สตฺถา
จาริก ปกฺกนฺโต ตมห นิวตฺเตตุ นาสกฺขึ ฯ น โข ปน
สกฺกา ชานิตุ ปุน สีฆ อาคจฺเฉยฺย วา น วา เตนาห
จินฺตยมาโน นิสินฺโนติ ฯ สจาห ทสพล นิวตฺเตยฺย กึ เม
กเรยฺยาสีติ ฯ ภุชิสฺส ต กริสฺสามีติ ฯ สา คนฺตฺวา สตฺถาร
วนฺทิตฺวา นิวตฺตถ ภนฺเตติ อาห ฯ มม นิวตฺตนปจฺจยา
ตฺว กึ กริสฺสสีติ ฯ ตุเมฺห ภนฺเต มม ปราธีนภาว ชานาถ
อฺ กิฺจิ กาตุ น สกฺโกมิ สรเณสุ ปน ปติฏาย
ปฺจสีลานิ รกฺขิสฺสามีติ ฯ สาธุ สาธุ ปุณฺเณติ สตฺถา ธมฺเม
คารเวน เอกปทสฺมิฺเว นิวตฺติ ฯ วุตฺตเฺหต ธมฺมครุ ภิกฺขเว
ตถาคโต ธมฺมคารโวติ(๒) ฯ สตฺถา นิวตฺติตฺวา เชตวนมหาวิหาร
ปาวิสิ ฯ มหาชโน ปุณฺณาย สาธุการสหสฺสานิ อทาสิ ฯ
สตฺถา ตสฺมึ สมาคเม ธมฺม เทเสสิ จตุราสีติปาณสหสฺสานิ
อมตปาน ปวึสุ ฯ ปุณฺณาป เสฏินา อนฺุาตา ภิกฺขุนีอุปสฺสย คนฺตฺวา ปพฺพชิ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺโธ สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเน
#๑. ม. ปุจฺฉิ ฯ ๒. องฺ.ปฺจก. ๒๒/๙๙/๑๓๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหายฺญวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๕
อามนฺเตตฺวา อห ยนฺทิส จาริกาย นิกฺขนฺโต ตตฺถ น
คจฺฉามิ ฯ ตุเมฺห ตุมฺหาก ปริสาย สทฺธึ ต ทิส จาริก
คจฺฉถาติ วตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ อิมิสฺสา อตฺถุปฺปตฺติยา เอก
สมย อายสฺมา สาริปุตฺโตติอาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ เวฬุกณฺฏกีติ เวฬุกณฺฏกนครวาสินี ฯ ตสฺส กิร
นครสฺส ปาการคุตฺตตฺถาย ปาการปริยนฺเตน เวฬู โรปตา ฯ
เตนสฺส เวฬุกณฺฏกนฺเตว นาม ชาต ฯ ปารายนนฺติ นิพฺพานสงฺขาต ปาร อยนโต ปารายนนฺติ ลทฺธโวหาร ธมฺม ฯ
สเรน ภาสตีติ สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริมตเล สุสวิหิตารกฺขฏาเน นิสินฺนา สมาปตฺติพเลน รตฺติภาค วีตินาเมตฺวา
สมาปตฺติโต วุฏาย อิม ตาว (๑) รตฺตาวเสส กตราย รติยา
วีตินาเมสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ธมฺมรติยาติ กตสนฺนิฏานา
นิสินฺนา(๒) ตีณิ ผลานิ ปตฺตา อริยสาวิกา อฑฺฒเตยฺยคาถาสตปริมาณ ปารายนสุตฺต มธุเรน สรภฺเน ภาสติ ฯ
อสฺโสสิ โขติ อากาสฏกวิมานานิ ปริหริตวฺ า ตสฺส
ปาสาทสฺส อุปริภาคคเตน มคฺเคน นรวาหนยาน (๓) อารุยฺห
คจฺฉมาโน อสฺโสสิ ฯ กถาปริโยสาน อาคมยมาโน อฏาสีติ กึ
สทฺโท เอส ภเณติ ปุจฺฉิตฺวา นนฺทมาตาย อุปาสิกาย
สรภฺสทฺโทติ วุตฺเต โอตริตฺวา อิทมโวจาติ อิท เทสนา#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. นรวาหนยาน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๗๖
ปริโยสาน โอโลเกนฺโต อวิทูรฏาเน อากาเส อฏาสิ ฯ
สาธุ ภคินิ สาธุ ภคินีติ สุคหิตา เต ภคินิ ธมฺมเทสนา
ุกถิตา ปาสาณกเจติเย นิสีทิตฺวา โสฬสนฺน ปารายนิกพฺราหฺมณาน สมฺมาสมฺพุทฺเธน กถิตทิวเส จ อชฺช จ น กิฺจิ
อนฺตร ปสฺสามิ มชฺเฌ ฉินฺนสุวณฺณ วิย [๑] สตฺถกุ ถิเตน สทฺธึ
สทิสเมว กถิตนฺติ วตฺวา สาธุการ ททนฺโต เอวมาห ฯ
โก ปเนโส ภทฺรมุโขติ อิมสฺมึ สุสวิหตารกฺขฏาเน
เอว มหนฺเตน สทฺเทน โกนาเมส ภทฺรมุข ลทฺธมุข กึ นาโค
สุปณฺโณ เทโว มาโร พฺรหฺมาติ สุวณฺณปฏฏวณฺณ (๒) วาตปาน
วิวริตฺวา วิคตสารทา (๓) ตีณิ ผลานิ ปตฺตา อริยสาวิกา
เวสฺสวเณน สทฺธึ กถยมานา เอวมาห ฯ อหนฺเต ภคินิ
ภาตาติ สย โสตาปนฺนตฺตา อนาคามิอริยสาวิก เชฏิก
มฺมาโน ภคินีติ วตฺวา ปุน ต ปมวเย ิตตฺตา
อตฺตโน กนิฏ อตฺตาน ปน นวุติวสฺสสตสหสฺสายุกตฺตา
มหลฺลกตร มฺมาโน ภาตาติ อาห ฯ
สาธุ ภทฺรมุขาติ ภทฺรมุข สาธุ สุนฺทร สฺวาคมนนฺเต
อาคมน อาคนฺตุ ยุตฺตฏาเนว (๔) อาคโตติ อตฺโถ ฯ อิท เต
โหตุ อาติเถยฺยนฺติ อิทเมว ธมฺมภณน ตว อติถิปณฺณากาโร (๕)
โหตุ น หิ เต อฺ อิโต อุตฺตริตร ทาตพฺพ ปสฺสามีติ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. สุวณฺณวณฺณ ฯ
#๓. ม. วิคตสารชฺชา ฯ ๔. ม. ยุตฺตฏฐานเมวสิ ฯ
#๕. ม. อติถปิ ณฺณากาโร ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหายฺญวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๗
อธิปฺปาโย ฯ เอวฺจ เม (๑) ภวิสฺสติ อาติเถยฺยนฺติ เอว อตฺตโน
ปตฺติทาน ยาจิตฺวา อยนฺเต ธมฺมกถิกสกฺกาโรติ อฑฺฒเตรสานิ โกฏสตานิ รตฺตสาลีน ปูเรตฺวา ยาวาย อุปาสิกา
จรติ (๒) ตาว มา ขย คมึสูติ อธิฏ หิตฺวา ปกฺกามิ ยาว
อุปาสิกา อฏาสิ ตาว โกฏาน เหฏิมตล นาม ทฏุ
นาสกฺขึสุ ฯ ตโต ปฏาย นนฺทมาตาย โกฏาคาร วิยาติ
โวหาโร อุปาทิ(๓) ฯ อกตปาตราโสติ อภุตฺตปาตราโส ฯ
ปฺุนฺติ ปุพฺพเจตนา จ มฺุจนเจตนา จ ฯ ปฺุมหิตนฺติ (๔) อปรเจตนา ฯ สุขาย โหตูติ สุขตฺถาย หิตตฺถาย
โหตุ ฯ เอว อตฺตโน ทาเน เวสฺสวณสฺส ปตฺตึ อทาสิ ฯ
ปกรเณติ การเณ ฯ โอกฺกสฺส ปสยฺหาติ อากฑฺฒิตฺวา
อภิภวิตฺวา ฯ ยกฺขโยนินฺติ ภุมฺมเทวตาภาว ฯ เตเนว ปุริเมน
อตฺตภาเวน อุทฺทสฺเสสีติ ปุริมสรีรสทิสเมว สรีร มาเปตฺวา
อลงฺกตปฏิยตฺโต สิริคพฺเภ สยนตเล อตฺตาน ทสฺเสติ ฯ อุปาสิกา
ปฏิเทสิตาติ อุปาสิกา อหนฺติ เอว อุปาสิกภาว เทเสสึ ฯ
ยาวเทวาติ ยาวเอว ฯ (๕) เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานมวาติ ฯ
ทสม ฯ
มหายฺวคฺโค ปฺจโม ฯ
ปฐโม ปณฺณาสโก นิฏฐิโต ฯ
#๑. สี. เอว เม ฯ ม. เอวฺเจว เม ฯ ๒. ม. ธรติ ฯ
#๓. ม. อุทปานิ ฯ ๔. ม. ปฺุญมหีติ ฯ ๕. สี. ยาวเทติ ยาวเทเอว ฯ
#ม. ยาวเทติ ยาวเทว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๒๗๘
อพฺยากตสุตฺตวณฺณนา
ฉฏวคฺคสฺส ปเม อพฺยากตวตฺถูสูติ เอกสาทิวเสน
อกถิตวตฺถูสุ ฯ ตถาคโตติ สตฺโต ฯ ทิฏิคตเมตนฺติ มิจฺฉาทิฏิมตฺตกเมต น ตาย ทิฏิยา คหิตสตฺโต นาม อตฺถิ ฯ
ปฏิปทนฺติ อริยมคฺค ฯ น ฉมฺภตีติ ทิฏิวเสน น กมฺปติ ฯ
เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ ตณฺหาคตนฺติ ทิฏิตณฺหา ฯ สฺาคตาทีสุป เอเสว นโย ฯ ทิฏิสฺาเอว เหตฺถ สฺาคต
ทิฏินิสฺสิตมาโนเยว ทิฏิมฺิตเมว วา มฺิต ทิฏิปปฺโจว
ปปฺจิต ทิฏุปาทานเมว อุปาทาน ทิฏิยา วิรูป ปฏิสรณภาโวเยว วิปฺปฏิสาโร นามาติ เวทิตพฺโพ ฯ เอตฺถ จ
ทิฏิคฺคหเณน ทฺวาสฏิทิฏิโย ทิฏินิโรธคามินีปฏิปทาคหเณน
โสตาปตฺติมคฺโคว คหิโตติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย ปุริสคติโยติ ปุริสสฺส าณคติโย ฯ อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ อปจฺจยนิพฺพาน ฯ โน จสฺสาติ อตีเต อตฺตภาเว
นิพฺพตฺตก กมฺม โน เจ อภวิสฺส ฯ โน จ เม สิยาติ
เอตรหิ เม อย อตฺตภาโว น สิยา ฯ น ภวิสฺสตีติ เอตรหิ
เม อนาคตตฺตภาวนิพฺพตฺตก กมฺม น ภวิสฺสติ ฯ น [๑]
เม ภวิสฺสตีติ อนาคเต เม อตฺตภาโว น ภวิสฺสติ ฯ ยทตฺถิ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อพฺยากตวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๙
ย ภูตนฺติ ย อตฺถิ ย ภูต ปจฺจุปฺปนฺน ขนฺธปฺจก ฯ
ต ปชหามีติ อุเปกฺข ปฏิลภตีติ ต ตตฺถ ฉนฺทราคปฺปหาเนน
ปชหามีติ วิปสฺสนูเปกฺข ปฏิลภติ ฯ ภเว น รชฺชตีติ อตีเต
ขนฺธปฺจเก ตณฺหาทิฏีหิ น รชฺชติ ฯ สมฺภเว น รชฺชตีติ
อนาคเตป ตเถว น รชฺชติ อตฺถุตฺตริ ปท สนฺตนฺติ อุตฺตรึ
สนฺต นิพฺพานปท นาม อตฺถิ ฯ สมฺมปฺปฺาย ปสฺสตีติ
ต สห วิปสฺสนาย มคฺคปฺาย สมฺมา ปสฺสติ ฯ น สพฺเพน
สพฺพนฺติ เอกจฺจาน กิเลสาน อปฺปหีนตฺตา สจฺจปฏิจฺฉาทกสฺส
ตมสฺส สพฺพโส อวิทฺธสิตตฺตา น สพฺพากาเรน สพฺพ ฯ
หฺมาเนติ สณฺฑาเสน คเหตฺวา มุฏิกาย(๑) โกฏฏิยมาเน ฯ
อนฺตราปรินิพฺพายีติ อุปปตฺติสมนนฺตรโต ปฏาย อายุโน
เวมชฺฌ อนติกฺกมิตฺวา เอตฺถนฺตเร กิเลสปรินิพฺพาเนน ปรินิพพฺ ุโต
โหติ ฯ อนุปหจฺจ ตลนฺติ อากาสตล อนุปหจฺจ น อติกฺกมิตฺวา ภูมึ อปฺปตฺวา อากาเสเยว นิพฺพาเยยฺยาติ อิมาหิ
ตีหิ อุปมาหิ ตโย อนฺตราปรินิพฺพายี ทสฺสิตา ฯ อุปหจฺจปรินิพฺพายีติ อายุเวมชฺฌ อติกฺกมิตฺวา ปจฺฉิมโกฏึ อาหจฺจ(๒)
ปรินิพฺพุโต โหติ ฯ อุปหจฺจ ตลนฺติ ชลมานา คนฺตฺวา
อากาสตล อติกฺกมิตฺวา ปวีตเล (๓) วา อุปหนิตฺวา ปวิย ปติตมตฺตาว นิพฺพาเยยฺย ฯ อสงฺขาเรน อปฺปโยเคน กิเลเส เขเปตฺวา
#๑. ม. มุฏฐกิ าย ฯ ๒. ม. อปฺปตฺวา ฯ ๓. ม. ปถวีตล ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๘๐
ปรินิพฺพายีติ อสงฺขารปรินิพฺพายี ฯ สสงฺขาเรน สมฺปโยเคน
กิเลเส เขเปตฺวา ปรินิพฺพายีติ สสงฺขารปรินิพฺพายี ฯ คจฺฉนฺติ
นิรารกฺข อรฺ ฯ ทายนฺติ สารกฺข อภยตฺถาย ทินฺน
อรฺ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต อริยปุคฺคลาว กถิตาติ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ภิกฺขุนิโยติ มหาปชาปติยา ปริวารา ปฺจสตา
ภิกฺขุนิโย ฯ วิมุตฺตาติ ปฺจหิ วิมุตฺตีหิ วิมุตฺตา ฯ อนุปาทิเสสาติ อุปาทานเสส อฏเปตฺวา (๑) ปฺจหิ วิมุตฺตีหิ อนวเสสาหิ
วิมุตฺตา ฯ สอุปาทิเสเส วา สอุปาทิเสโสติ สอุปาทานเสเส ปุคฺคเล
สอุปาทานเสโส[๒] อยนฺติ ฯ อิตรสฺมปึ  เอเสว นโย ฯ ติสฺโสติ เถรสฺส
สทฺธิวิหาริโก พฺรหฺมา ฯ อนุโลมิกานีติ ปฏิปตฺติยา อนุโลมานิ
วิวิตฺตานิ(๓) อนฺติมปริยนฺติมานิ ฯ อินทฺ ฺริยานีติ สทฺธาทีนิ วิปสฺสนินฺทฺริยานิ ฯ
สมนฺนานยมาโนติ สมนฺนาหาเร ปยมาโน ฯ น หิ
ปน เตติ อิท กสฺมา อารภิ สตฺตมสฺส ปุคฺคลสฺส
ทสฺสนตฺถ ฯ สตฺตโม หิ สทฺธานุสาริปุคฺคโล น ทสฺสิโต ฯ อถ
ภควา พลววิปสฺสกวเสน ต ทสฺเสนฺโต เอวมาห ฯ ตตฺถ
สพฺพนิมิตฺตานนฺติ สพฺเพส นิจฺจนิมิตฺตาทีน ฯ อนิมิตฺตนฺติ
#๑. สี. อคเหตฺวา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อยนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
#๓. ม. วิวิตฺตานิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อพฺยากตวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๑
พลววิปสฺสนาสมาธึ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ มจฺฉรีติ ปฺจมจฺเฉรยุตฺโต ฯ กทริโยติ ถทฺธมจฺฉริโย ปเรส ทียมานป (๑) วาเรติ ฯ อนุปฺปทานรโตติ ปุนปฺปุน
ทาน ททมาโนว รมติ ฯ อนุกมฺปนฺตาติ โก อชฺช อเมฺหหิ
อนุคฺคเหตพฺโพ กสฺส เทยฺยธมฺม วา ปฏิคฺคเณฺหยฺยาม ธมฺม
วา เทเสยฺยามาติ เอว จิตฺเตน อนุกมฺปมานา ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม นิมิตฺตนฺติ ธมฺมนิมิตฺตมฺป ปุคฺคลนิมิตฺตมฺป ฯ
อยฺหิ อตฺตนา เทสิเต ธมฺเม เอกปทมฺป ทุรกฺขาต อนิยฺยานิก
อปสฺสนฺโต ธมฺมนิมิตฺต น สมนุปสฺสติ ทุรกฺขาโต ตยา
ธมฺโม น สฺวากฺขาโตติ อุฏหิตฺวา ปฏิปฺผรนฺต เอกปุคฺคลป
อปสฺสนฺโต ปุคฺคลนิมิตฺต น สมนุปสฺสติ นาม ฯ เสสทฺวเยป
เอเสว นโย ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏสตฺตมานิ อุตฺตานานิเยว ฯ
ฉฏฐสตฺตมานิ ฯ
อฏเม ปจลายมาโนติ(๒) ต คาม อุปนิสฺสาย เอกสฺมึ
วนสณฺเฑ สมณธมฺม กโรนฺโต สตฺตาห จงฺกมนวิริเยน
#๑. ม. ทียมานมฺป ฯ ๒. ม. ปจลายมาโนติ ฯ เอวมุปริป ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 282

*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๘๒
นิมฺมถิตตฺตา กิลนฺตคตฺโต จงฺกมนโกฏิย ปจลยมาโน นิสินฺโน
โหติ ฯ ปจลายสิ โนติ นิทฺทายสิ นุ ฯ อนุมชฺชิตฺวาติ
ปริมชฺชิตฺวา ฯ (๑) อาโลกสฺนฺติ มิทฺธวิโนทนอาโลกสฺ ฯ
ทิวาสฺนฺติ ทิวาติสฺ ฯ ยถา ทิวา ตถา รตฺตินฺติ ยถา
ทิวา อาโลกสฺา อธิฏิตา ตถา น รตฺติมฺป อธิฏเหยฺยาสิ ฯ ยถา รตฺตึ ตถา ทิวาติ ยถา จ เต รตฺตึ
อาโลกสฺา อธิฏิตา ตถา น ทิวาป อธิฏเหยฺยาสิ ฯ
สปฺปภาสนฺติ ทิพฺพจกฺขุาณตฺถาย สโหภาส ฯ ปจฺฉาปุเรสฺีติ
ปุรโต จ ปจฺฉโต จ อภิหรณสฺาย สฺวา(๒) ฯ อนฺโตคเตหิ
อินฺทฺริเยหีติ พหิ อวิกฺขิตฺเตหิ อนฺโต อนุปวิฏเเหว ปฺจหิ
อินฺทฺริเยหิ ฯ มิทฺธสุขนฺติ นิทฺทาสุข ฯ เอตฺตเกน าเนน ภควา
เถรสฺส มิทฺธวิโนทนกมฺมฏาน กเถสิ ฯ
โสณฺฑนฺติ มานโสณฺฑ ฯ กิจฺจกรณียานีติ เอตฺถ อวสฺส
กตฺตพฺพานิ กิจฺจานิ อิตรานิ กรณียานิ ฯ มงฺกุภาโวติ
นิตฺเตชตา โทมนสฺสตา ฯ เอตฺตเกน าเนน สตฺถารา เถรสฺส
ภิกฺขาจารวตฺต กถิต ฯ อิทานิ ภสฺเส ปริยนฺตการิตาย
สมาทเปตุ ตสฺมาติหาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ วิคฺคาหิกกถนฺติ น
ตฺว อิม ธมฺมวินย ชานาสีติอาทินยปฺปวตฺตวิคฺคาหิกกถา ฯ
นาห โมคฺคลฺลานาติอาทิ ปาปมิตฺตสสคฺควิวชฺชนตฺถ วุตฺต ฯ
#๑. สี. อปนิชิตฺวาติ ปริมทฺทิตฺวา ฯ ๒. ม. สฺญาวา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อพฺยากตวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๓
กิตฺตาวตา นุ โขติ กิตฺตเกน นุ โข ฯ ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต โหตีติ ตณฺหาสงฺขเย นิพฺพาเน ต อารมฺมณ
กตฺวา วิมุตฺตจิตฺตตาย ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต นาม สงฺขิตฺเตน
กิตฺตาวตา โหติ ฯ ยาย ปฏิปตฺติยา ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต โหติ
ตเมว ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน ปุพฺพภาคปฏิปท สงฺขิตฺเตน เทเสถาติ
ปุจฺฉติ ฯ
อจฺจนฺตนิฏโติ ขยวยสงฺขาต อนฺต อตีตาติ อจฺจนฺตา
อจฺจนฺตา นิฏา อสฺสาติ อจฺจนฺตนิฏา เอกนฺตนิฏา สสตนิฏาติ อตฺโถ ฯ อจฺจนฺตโยคกฺเขมีติ อจฺจนฺต โยคกฺเขมี นิจฺจโยคกฺเขมีติ อตฺโถ ฯ อจฺจนฺตพฺรหฺมจารีติ อจฺจนฺต พฺรหฺมจารี
นิจฺจพฺรหฺมจารีติ อตฺโถ ฯ อจฺจนฺตปริโยสาโนติ(๑) ปุริมนเยเนว
ลอจฺจนฺตปริโยสาโน ฯ เสฏโ เทวมนุสฺสานนฺติ เทวานฺจ
มนุสฺสานฺจ เสฏโ อุตฺตโม ฯ เอวรูโป ภิกฺขุ กิตฺตาวตา
โหติ สงฺเขเปเนว ตสฺส ปฏิปตฺตึ กเถถาติ ยาจติ ฯ
สพฺเพ ธมฺมา นาล อภินิเวสายาติ เอตฺถ สพฺเพ ธมฺมา
นาม ปฺจกฺขนฺธา ทฺวาทสายตนานิ อฏารส ธาตุโย เต
สพฺเพป ตณฺหาทิฏิวเสน อภินิเวสาย นาล น ปริยตฺตา น
สมตฺตา น ยุตฺตา ฯ กสฺมา คหิตากาเรน อติฏนโต ฯ
เต หิ นิจฺจา สุขา อตฺตาติ คหิตาป อนิจฺจา ทุกขฺ า อนตฺตาว
#๑. ม. อจฺจนฺต ปริโยสานมสฺสาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๘๔
สมฺปชฺชนฺติ ฯ ตสฺมา นาล อภินิเวสาย ฯ อภิชานาตีติ อนิจฺจ
ทุกฺข อนตฺตาติ าตปริฺาย อภิชานาติ ชานาติ(๑) ฯ
ปริชานาตีติ ตเถว ตีรณปริฺาย ปริชานาติ ฯ ยงฺกฺจิ
เวทนนฺติ อนฺตมโส ปฺจวิฺาณสมฺปยุตฺตป ยงฺกิฺจิ อปฺปมตฺตกป
เวทน อนุภวติ ฯ อิมินา ภควา เถรสฺส เวทนาวเสน
วินิวฏเฏตฺวา อรูปปริคฺคห ทสฺเสติ ฯ
อนิจฺจานุปสฺสีติ อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโต ฯ วิราคานุปสฺสีติ
เอตฺถ เทฺว วิราคา ขยวิราโค จ อจฺจนฺตวิราโค จ ฯ
ตตฺถ สงฺขาราน ขย ขยโต ปสฺสนา วิปสฺสนาป อจฺจนฺตวิราค นิพฺพาน วิราคโต ทสฺสนมคฺคาณป วิราคานุปสฺสนา ฯ
ตทุภยสมงฺคิปุคฺคโล วิราคานุปสฺสี นาม ฯ ต สนฺธาย วุตฺต
วิราคานุปสฺสีติ วิราคโต อนุปสฺสนฺโตติ อตฺโถ ฯ นิโรธานุปสฺสิมฺหิป เอเสว นโย ฯ นิโรโธป หิ ขยนิโรโธ อจฺจนฺตนิโรโธติ ทุวโิ ธเยว ฯ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสีติ เอตฺถ ปฏินิสฺสคฺโค
วุจฺจติ โวสฺสคฺโค ฯ โส จ ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโคติ ทุวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ ปริจฺจาคโวสฺสคฺโคติ วิปสฺสนา ฯ
สา หิ ตทงฺควเสน กิเลเส จ ขนฺเธ จ โวสฺสชฺชติ ฯ
ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโคติ มคฺโค ฯ โส หิ นิพฺพาน อารมฺมณโต
ปกฺขนฺทติ ฯ ทฺวีหิป วา การเณหิ โส โวสฺสคฺโคเยว
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อพฺยากตวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๕
สมุจฺเฉทวเสน ขนฺธาน กิเลสานฺจ โวสฺสชฺชนโต นิพฺพาเน จ
ปกฺขนฺทนโต ฯ ตสฺมา กิเลเส จ ขนฺเธ จ ปริจฺจชตีติ ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค ฯ นิโรธาย นิพฺพานธาตุยา จิตฺต ปกฺขนฺทตีติ จ(๑)
ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโคติ อุภย เจต มคฺเค สเมติ ฯ ตทุภยสมงฺคี
ปุคฺคโล อิมาย ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย สมนฺนาคตตฺตา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี นาม โหติ ฯ ต สนฺธาเยว(๒) วุตฺต ฯ
น จ(๓) กิฺจิ โลเก อุปาทิยตีติ กิฺจิ เอกป สงฺขารคต
ตณฺหาวเสน น อุปาทิยติ น คณฺหาติ น ปรามสติ ฯ
อนุปาทิย น ปริตสฺสตีติ อคฺคณฺหนฺโต ตณฺหาปริตสฺสนาย
น ปริตสฺสติ ฯ ปจฺจตฺตเยว ปรินิพฺพายตีติ สยเมว กิเลสปรินิพฺพาเนน ปรินิพฺพายติ ฯ ขีณา ชาตีติอาทินา ปนสฺส
ปจฺจเวกฺขณา ทสฺสิตา ฯ อิติ ภควา สงฺขิตฺเตน ขีณาสวสฺส
ปุพฺพภาคปฏิปท ปุจฺฉิโต สงฺขิตฺเตเนว กเถสิ ฯ อิท ปน สุตฺต
เถรสฺส โอวาโทป อโหสิ วิปสฺสนาป ฯ โส อิมสฺมึเยว สุตฺเต
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปตฺโตติ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม มา ภิกฺขเว ปฺุาน ภายิตฺถาติ ปฺุานิ
กโรนฺตา เตส มา ภายิตฺถ ฯ เมตฺตจิตฺต ภาเวสินฺติ ติกจตุกฺกชฺฌานิกาย เมตฺตาย สมฺปยุตฺต ปณีต กตฺวา จิตฺต
#๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. สนฺธาเยต ฯ
#๓. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๘๖
ภาเวสินฺติ ทสฺเสติ ฯ สวฏฏมาเน สุทาหนฺติ (๑) สวฏฏมาเน สุท
อห ฯ สวฏฏมาเนติ ฌายมาเน วินสฺสิยมาเน ฯ (๒) ธมฺมิโกติ ทสกุสลธมฺมสมนฺนาคโต ฯ ธมฺมราชาติ อิทมสฺส (๓) เววจน ฯ ธมฺเมน
วา ลทฺธรชฺชตฺตา ธมฺมราชา ฯ จาตุรนฺโตติ ปุรตฺถมิ สมุทฺทาทีน
จตุนฺน สมุทฺทาน วเสน จาตุรนฺตาย ปวิยา อิสฺสโร ฯ
วิชิตาวีติ วิชิตสงฺคาโม ฯ ชนปโท ตสฺมึ ถาวริย ถิรภาว
ปตฺโตติ ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต ฯ
ปโรสหสฺสนฺติ อติเรกสหสฺส ฯ สูราติ อภีรุโน ฯ วีรงฺครูปาติ วีราน องฺค วีรงฺค ฯ วิริยสฺเสต นาม ฯ วีรงฺค รูปเมเตสนฺติ วีรงฺครูปา ฯ วิริยชาติกา วิรยิ สภาวา มหาวิริยา (๔) วิย
อกิลาสุโน ทิวสป ยุชฌ
ฺ นฺตา น กิลมนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ
สาครปริยนฺตนฺติ จกฺกวาฬปพฺพต สีม กตฺวา ิตสมุทฺทปริยนฺต ฯ อทณฺเฑนาติ ธนทณฺเฑนาป เฉชฺชเภชฺชานุสาสเนน
สตฺถทณฺเฑนป วินาเยว ฯ อสตฺเถนาติ เอกโตธาราทินา ปรวิเหน
สตฺเถนป วินาเยว ฯ ธมฺเมน อภิวิชิยาติ เอหิ โข มหาราชาติ
เอว ปฏิราชูหิ สมฺปฏิจฺฉิตาคมโน ปาโณ น หนฺตพฺโพติอาทินา ธมฺเมเนว วุตฺตปฺปการ ปวึ อภิวิชินิตฺวา ฯ
สุเขสินนฺติ (๕) สุขปริเยสเก สตฺเต อามนฺเตติ ฯ สฺุ#๑. สี. สวฏฏมานสฺสุทาหนฺติ ฯ ๒. ม. วิปฺชมาเน ฯ ๓. ม. ตสฺเสว ฯ
#๔. ม. วีริยมยา ฯ ๕. ม. สุเขสิโนติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อพฺยากตวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๗
พฺรหฺมูปโคติ สฺุพฺรหฺมวิมานปฺปตฺโต ฯ (๑) ปวึ อิมนฺติ อิม
สาครปริยนฺต มหาปวึ ฯ อสาหเสนาติ น สาหสิยกมฺเมน (๒)ฯ
สเมน มนุสาสิตนฺติ (๓) สเมน กมฺเมน อนุสาสิ ฯ (๔) เตหิ เอต
สุเทสิตนฺติ เตหิ สงฺคาหเกหิ มหาการุณิเกหิ พุทฺเธหิ เอต
เอตฺตก าน สุเทสิต สุกถิต ฯ ปโพฺยติ ปวีสามิโก(๕) ฯ
นวม ฯ
ทสเม เกวฏโฏ มฺเ มจฺเฉ วิโลเปตีติ (๖) เกวฏฏาน
มจฺฉปจฺฉึ โอตาเรตฺวา ิตฏาเน ชาเลว (๗) อุทกโต อุกฺขิตฺตมตฺเต
มจฺฉคฺคาหกาน มหาสทฺโท โหติ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ สุชาตาติ
วิสาขาย กนิฏา ฯ สา เนว สสฺสุ อาทิยตีติ สสฺสยุ า
กตฺตพฺพ วตฺต นาม อตฺถิ ต น กโรติ สสฺสูติป น น
คเณติ ฯ น สสฺสุร อาทิยตีติ วจนปสฺสา (๘) น คณฺหาติ ฯ
เอว อนาทรตายป อคฺคหเณนป น อาทิยติ นาม ฯ เสเสสุป
เอเสว นโย ฯ เอว อนาถปณฺฑิโก สุณิสายาจาร คเหตฺวา
สตฺถุ ปุรโต นิสีทิ ฯ สาป สุชาตา กึ นุ โข อย
เสฏี ทสพลสฺส สนฺติเก มยฺห คุณ กเถสฺสติ อุทาหุ อคุณนฺติ
คนฺตฺวา อวิทูเร สทฺท สุณนฺตี อฏาสิ ฯ อถ น สตฺถา
#๑. ม. สฺุญพฺรหฺมวิมานูปโค ฯ ๒. ม. สาหสิกกมฺเมน ฯ
#๓. สี. ทมนุสาสิยนฺติ ฯ ๔. ม. อนุสาสึ ฯ ๕. ม. ปุถวิสามิโก ฯ
#๖. ม. เอกวฏฏา มฺเญ มจฺฉวิโลเปติ ฯ ๗. ม. ชาเล วา ฯ
#๘. สี. วจน ปนสฺสา ฯ ม. วจน ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 288

*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๘๘
เอหิ สุชาเตติ อามนฺเตสิ ฯ
อหิตานุกมฺปนีติ น หิตานุกมฺปนี ฯ อฺเสูติ ปรปุริเสสุ ฯ
อติมฺเตติ โอมานาติมานวเสน อติมฺติ ฯ ธเนน กีตสฺสาติ
ธเนน กีตา อสฺส ฯ วธาย อุสฺสุกฺกาติ วธิตุ อุสฺสุกฺกมาปนฺนา ฯ ย อิตฺถิยา วินฺทติ สามิโก ธนนฺติ อิตฺถยิ า สามิโก
ย ธน ลภติ ฯ อปฺปมฺปสฺส อปหาตุมิจฺฉตีติ โถกโตป อสฺส
หริตุ อิจฺฉติ อุทฺธเน อาโรปตอุกฺขลิย ปกฺขิปตพฺพตณฺฑุลโตป
โถก หริตุเมว วายมติ ฯ อลสาติ นิสินฺนฏาเน นิสินฺนาว
ิตฏาเน ิตาว โหติ ฯ ผรุสาติ ขรา ฯ ทุรุตฺตวาทินีติ
ทุพฺภาสิตภาสินี กกฺขฬวาฬกถเมว กเถติ อุฏายกาน อภิภุยฺย
วตฺตตีติ เอตฺถ อุฏายกานนฺติ พหุวจนวเสน วิริยฏุ านสมฺปนฺโน สามิโก วุตฺโต ฯ ตสฺส ต อุฏานสมฺปตฺตึ อภิภวิตฺวา
เหฏา กตฺวา วตฺตติ ฯ ปโมทตีติ อาโมทิตปฺปโมทิตา โหติ ฯ
โกเลยฺยกาติ กุลสมฺปนฺนา ฯ ปติพฺพตาติ ปติเทวตา ฯ วธทณฺฑตชฺชิตาติ ทณฺฑก คเหตฺวา วเธน ตชฺชิตา ฆาเตสฺสามิ
ตนฺติ วุตฺตา ฯ ทาสีสมนฺติ สามิกสฺส วตฺตปูริกา ทาสีติ
ม ภควา ธาเรตูติ วตฺวา สรเณสุ ปติฏาสิ ฯ
ทสม ฯ
เอกาทสเม สปตฺตกนฺตาติ สปตฺตาน เวรีน กนฺตา
ปยา เตหิ อิจฺฉิตปตฺถิตา ฯ สปตฺตกรณาติ สปตฺตาน เวรีน
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*เลมที่ ๑๕ อพฺยากตวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๙
อตฺถกรณา ฯ โกธปเรโตติ โกธานุคโต ฯ ปจุรตฺถตายาติ
พหุอตฺถตาย พหุหิตตาย ฯ อนตฺถปติ อวฑฺฒิมฺป(๑) ฯ อตฺโถ เม
คหิโตติ วฑฺฒิ เม คหิตา ฯ
อโถ อตฺถ คเหตฺวานาติ อโถ วฑฺฒึ คเหตฺวา ฯ อนตฺถ
ปฏิปชฺชตีติ(๒) อนตฺโถ เม คหิโตติ สลฺลกฺเขติ ฯ วธ กตฺวานาติ
ปาณาติปาตกมฺม กตฺวา ฯ โกธสมฺมทสมฺมตฺโตติ โกธมเทน
มตฺโต ฯ อาทินฺนคหิตปรามฏโติ อตฺโถ ฯ อายสกฺยนฺติ อยสภาว
อยโส นิยโส โหตีติ อตฺโถ ฯ อนฺตรโต ชาตนฺติ อพฺภนฺตเร
อุปฺปนฺน ฯ อตฺถ น ชานาตีติ วฑฺฒิอตฺถ น ชานาติ ฯ
ธมฺม น ปสฺสตีติ สมถวิปสฺสนาธมฺม น ปสฺสติ ฯ อนฺธตมนฺติ
อนฺธภาวกร ตม พหลตม ฯ วา(๓) สหเตติ อภิภวติ ฯ ทุมฺมงฺกุยนฺติ
ทุมฺมงฺกุภาว นิตฺเตชต ทุพฺพณฺณมุขต ฯ ยโต ปตายตีติ ยทา
นิพฺพตฺตติ ฯ น วาโจ โหติ คารโวติ วจนสฺสาป ครุภาโว
น โหติ ฯ น ทีป โหติ กิฺจนนฺติ กาจิ ปติฏา นาม
น โหติ ฯ ตปนยานีติ ตาปชนกานิ ฯ ธมฺเมหีติ สมถวิปสฺสนาธมฺเมหิ ฯ อารกาติ ทูเร ฯ พฺราหฺมณนฺติ ขีณาสวพฺราหฺมณ ฯ
ยาย มาตุ ภโตติ ยาย มาตรา ภโต โปสิโต ฯ ปาณททึ
สนฺตินฺติ ชีวติ ทายิก สมาน ฯ หนฺติ กุทฺโธ ปุถุตฺตานนฺติ
#๑. ม. อวุทฺธิมฺป ฯ ๒. ม. อธิปชฺชตีติ ฯ
#๓. สี. อนฺ๔ภาวกรฆนมหาตม ฯ ม. พหลตม ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๙๐
กุทฺโธ ปุคฺคโล ปุถุนานาการเณหิ อตฺตาน หนฺติ ฯ นานารูเปสุ มุจฺฉิโตติ นานารมฺมเณสุ อธิมุจฺฉิโต หุตฺวา ฯ รชฺชุยา
พชฺฌ มิยฺยนฺตีติ รชฺชุยา พนฺธิตฺวา มรนฺติ ฯ ปพฺพตามป
กนฺทเรติ ปพฺพตกนฺทเรป ปติตฺวา มรนฺติ ฯ ภูตหจฺจานีติ (๑)
หตวฑฺฒีนิ ฯ อิตายนฺติ อิติ อย ฯ ต ทเมน สมุจฺฉินฺเทติ
ต โกธ ทเมน ฉินฺเทยฺย ฯ กตเรน ทเมนาติ ปฺาวีริเยน ทิฏิยาติ วิปสฺสนาปฺาย เจว วิปสฺสนาสมฺปยุตฺเตน
กายิกเจตสิกวิริเยน จ มคฺคสมฺมาทิฏิยา จ ฯ ตเถว ธมฺเม
สิกฺเขถาติ ยถา อกุสล สมุจฺฉินฺเทยฺย สมถวิปสฺสนาธมฺเมป
ตเถว สิกฺเขยฺย ฯ มา โน ทุมฺมงฺกุย อหูติ มา อมฺหาก
ทุมฺมงฺกุภาโว อโหสีติ อิมมตฺถ ปตฺถยมานา ฯ อนายาสาติ
อนุปายาสา ฯ อนุสฺสุกาติ กตฺถจิ อุสฺสุกฺก อนาปนฺนา ฯ เสส
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
เอกาทสม ฯ
อพฺยากตวคฺโค ฉฏโฐ ฯ
#๑. ม. ภูนหจฺจานีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๒๙๑
มหาวคฺควณฺณนา
สุตฺตมสฺส ปเม หตูปนิโสติ หตอุปนิโส ฉินฺนปจฺจโย ฯ
ยถาภูตาณทสฺสนนฺติ ตรุณวิปสฺสนา ฯ นิพฺพิทาวิราโคติ
พลววิปสฺสนา เจว มคฺโค จ ฯ วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ อรหตฺตวิมุตฺติ จ ปจฺจเวกฺขณา จ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย ยสฺมา อย สตฺตสุริยเทสนา เตโชสวฏฏทสฺสนวเสน
ปวตฺตา ตสฺมา ตโย สวฏฏา ติสฺโส สวฏฏสีมา [๑] ตีณิ
โกลาหลานีติ อย ตาว อาทิโตว อิมสฺส สุตฺตสฺส ปุเรจาริกกถา เวทิตพฺพา ฯ สา วิสุทฺธิมคฺเค (#) ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตินิทฺเทเส
วิตฺถาริตาว ฯ เอตทโวจาติ อนิจฺจกมฺมฏานิกาน ปฺจนฺน
ภิกฺขุสตาน อชฺฌาสเยน อุปาทินฺนกาน อนุปาทินฺนกาน
สงฺขาราน วิปตฺติทสฺสนตฺถ เอว(๓) อนิจฺจา ภิกฺขเว สงฺขาราติอาทึ สตฺตสุริโยปมสุตฺตนฺต อโวจ ฯ
ตตฺถ อนิจฺจาติ หุตฺวา อภาวฏเน อนิจฺจา ฯ สงฺขาราติ
อุปาทินฺนกอนุปาทินฺนกสงฺขารธมฺมา ฯ (๔)อธุวาติ อถิรฏเน
อธุวา ฯ อนสฺสาสิกาติ อสสฺสตภาเวน อสฺสาสรหิตา ฯ อลเมวาติ
ยุตฺตเมว ฯ อชฺโฌคาโฬฺหติ อุทเก อนุปวิฏโ ฯ อจฺจุคฺคโตติ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตีณิ สวฏฏมูลานีติ ทิสฺสนฺติ ฯ
#๒. วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๒๕๒-๓ ฯ ๓. ม. เอต ฯ
#๔. ม. อทฺธวุ าติ เอว อจิรฏเฐน น ธุวา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๙๒
อุทกปฏิโต อุคฺคโต ฯ เทโว น วสฺสตีติ ปม ตาว
อุทกปฺปนเมโฆ นาม โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬ เอกเมโฆ หุตฺวา
วสฺสติ ฯ ตทา นิกฺขนฺตพีช น ปุน เคห ปวิสติ ฯ ตโต
ปฏาย ธมฺมกรเณ นิรุทฺธ วิย อุทก โหติ ปุน เอกวินฺทุป
เทโว น วสฺสตีติ อุปมานธมฺมกถาว ปมาณ ฯ วินสฺสนฺเต
ปน โลเก ปม อวีจิโต ปฏาย ตุจฺโฉ โหติ ตโต อุฏหิตฺวา
สตฺตา มนุสฺสโลเก จ ติรจฺฉาเนสุ จ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ติรจฺฉาเนสุ
นิพฺพตฺตาป ปุตฺตภาติเกสุ เมตฺต ปฏิลภิตฺวา กาล กตฺวา (๑)
เทวมนุสฺเสสุ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ เทวตาโย อากาเสน จรนฺติโย
อาโรเจนฺติ น อิท าน สสฺสต น นิวทฺธ เมตฺต
ภาเวถ กรุณ มุทิต อุเปกฺข ภาเวถาติ ฯ เต เมตฺตาทโย
ภาเวตฺวา ตโต จุตา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตนฺติ ฯ
พีชคามาติ เอตฺถ พีชคามา นาม ปฺจ พีชชาตานิ ฯ
ภูตคาโม นาม ยงฺกิฺจิ นิกฺขนฺตมูลปณฺณ หรีตก ฯ โอสธ(๒)ติณวนปฺปตโยติ เอตฺถ โอสธีติ(๓) โอสถรุกฺขา ฯ ติณาติ พหิสารา
ตาลนาฬิเกราทโย ฯ วนปฺปตโยติ วนเชฏกรุกฺขา ฯ กุนฺนทิโยติ
เปตฺวา ปฺจ มหานทิโย อวเสสา นินฺนคา ฯ กุโสพฺภาติ (๔)
เปตฺวา สตฺต มหาสเร อวเสสา รหทาทโย ฯ ทุติโย สูริโยติอาทีสุ ทุติยสูริยกาเล เอโก อุเทติ เอโก อตฺถงฺคเมติ ฯ
#๑. ม. กาลกตา ฯ ๒. สฺยา. โอสธี... ฯ เอวมุปริป ฯ
#๔. สี. กุสฺสพุ ฺภา ฯ ม. กุโสพฺภา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๓
ตติยกาเล เอโก อุเทติ เอโก อตฺถงฺคเมติ เอโก มชฺเฌ
โหติ ฯ จตุตฺถกาเล จตุกุลเิ ก คาเม จตฺตาโร ปณฺฑจาริกา
ทิวารปฏิปาฏิยา ิตา วิย โหนฺติ ฯ ปฺจมาทิกาเลป เอเสว
นโย ฯ ปลุชชฺ นฺตีติ ฉิชชฺ ติ ฺวา (๑) ปตนฺติ ฯ เนว ฉาริกา ปฺายติ
น มสีติ จกฺกวาฬมหาปวี สิเนรุปพฺพตราชา หิมวา จกฺกวาฬปพฺพโต ฉ กามสคฺคา ปมชฺฌานภูมิกพฺรหฺมโลโกติ(๒) เอตฺตเก
าเน ทฑฺเฒ อจฺฉราย คเหตพฺพมตฺตาป ฉาริกา วา องฺคาโร
วา น ปฺายติ ฯ
โก มนฺตา โก สทฺธาตาติ โก ตสฺส สทฺธาปนตฺถาย
มนฺเตตุ(๓) สมตฺโถ โก วา ตสฺส สทฺธาตา ฯ อฺตฺตร
ทิฏปเทหีติ ทิฏปเท โสตาปนฺเน อริยสาวเก เปตฺวา
โก อฺเ(๔) สทฺทหิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ วีตราโคติ วิกฺขมฺภนวเสน
วีตราโค ฯ สาสน อาชานึสูติ อนุสิฏ ึ ชานึสุ พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย มคฺค ปฏิปชฺชึสุ ฯ สมสมคติโยติ (๕) ทุติยกภเว (๖) สพฺพากาเรน สมคติโก เอกคติโก ฯ อุตฺตริ เมตฺต ภาเวยฺยนฺติ
ปมชฺฌานโต อุตฺตริ ยาว ติกจตุกฺกชฺฌาน ปณีต กตฺวา
เมตฺต ภาเวยฺย ฯ
จกฺขุมาติ ปฺจหิ จกฺขูหิ จกฺขุมา ฯ ปรินิพฺพุโตติ
#๑. ม. ฉิชฺชติ ฺวา ฉิชฺชิตฺวา ฯ ๒. ม. ปฐมชฺฌานิกพฺรหฺมโลกาติ ฯ
#๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๔. ม. อฺโญ ฯ ๕. สี. สมคติโยติ ฯ
#๖. ม. ทุติยตฺตภาเว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๙๔
โพธิปลฺลงฺเกเยว กิเลสปรินิพฺพาเนน ปรินิพฺพุโต ฯ เอว อนิจฺจลกฺขณ ทีเปตฺวา สตฺถริ เทสน วินิวฏเฏนฺเต ปฺจสตาป
เต อนิจฺจกมฺมฏานิกา ภิกฺขู เทสนานุสาเรน าณ เปเสตฺวา
นิสินฺนาสเนสุเยว อรหตฺต ปาปุณึสูติ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ยโตติ ยทา ฯ ปจฺจนฺติมนฺติ รฏปริยนฺเต รฏาวสาเน นิวิฏ ฯ มชฺฌเทสนครสฺส ปน รกฺขากิจฺจ นตฺถิ
เตน ต น คหิต ฯ นครปริกฺขาเรหิ ปริกฺขตนฺติ (๑) นคราลงฺกาเรหิ
อลงฺกต ฯ อกรณียนฺติ อกตฺตพฺพ อชินิย ฯ (๒) คมฺภีรเนมาติ
คมฺภีรอาวาฏา ฯ สุนิขาตาติ สุฏุ สนฺนิสีทาปตา ฯ ต ปเนต
เอสิกาถมฺภ อิฏกาหิ วา กโรนฺติ สิลาหิ วา ขทิราทีหิ
วา สารรุกฺเขหิ ฯ ต นครคุตฺตตฺถาย กโรนฺตา พหินคเร กโรนฺติ
อลงฺการตฺถาย กโรนฺตา อนฺโตนคเร ฯ ต อิฏกามย กโรนฺตา
มหนฺต อาวาฏ กตฺวา [๓] สุธาย ลิมฺปนฺติ ฯ ยทา หตฺถินา
ทนฺเตหิ อภิหโต น จลติ ตทา สุลติ ฺโต นาม โหติ ฯ
สิลาถมฺภาทโยป อฏสาเอว โหนฺติ ฯ เต สเจ อฏรตนา
โหนฺติ จตุรตนมตฺต อาวาเฏ ปวิสติ จตุรตนมตฺต อุปริ
โหติ โสฬสรตนวีสติรตเนสุป เอเสว นโย ฯ สพฺเพสฺหิ
#๑. ม. สุปริกฺขตนฺติ ฯ ๒. สี. อคมนีย ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จย จินิตฺวา
#อุปริ อฏฐส กตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๕
อุปฑฺฒ เหฏา โหติ อุปฑฺฒ อุปริ ฯ เต โคมุตฺตวงฺกา โหนฺติ
เตน เตส อนฺตเร ปทรมย (๑) กตฺวา กมฺม กาตุ สกฺกา
โหติ เต ปน กตจิตฺตกมฺมา ปคฺคหิตทฺธชาว โหนฺติ ฯ
ปริขาติ ปริกขฺ ิปตฺวา ิตมาติกา ฯ อนุปริยายปโถติ อนฺโตปากาเรน (๒) สทฺธึ คโต มหาปโถ ยตฺถ ิตา พหิปากาเร
ิเตหิ สทฺธึ ยุชฺฌนฺติ ฯ สลากนฺติ สรโตมราทินิสฺสคฺคิยาวุธ ฯ
เชวนิกนฺติ เอกโตธาราธิเสสาวุธ ฯ
หตฺถาโรหาติ สพฺเพ (๓) หตฺถิอาจริยหตฺถิเวชฺชหตฺถิพนฺธาทโย ฯ
อสฺสาโรหาติ สพฺเพป อสฺสาจริยอสฺสเวชฺชอสฺสพนฺธาทโย ฯ
รถิกาติ สพฺเพป รถาจริยรถโยธรถรกฺขาทโย ฯ ธนุคฺคหาติ
อสฺสาสา ฯ เจลกาติ เย ยุทฺเธ ชยทฺธช คเหตฺวา ปุรโต
คจฺฉนฺติ ฯ จลกาติ อิธ รฺโ าน โหตุ อิธ อสุกมหามตฺตสฺสาติ เอว เสนาพฺยูหการกา ฯ ปณฺฑทายกาติ (๔) สาหสิกมหาโยธา ฯ เต กิร ปรเสน ปวิสิตฺวา ปณฺฑปณฺฑมิว เฉตฺวา
เฉตฺวา นยนฺติ (๕) อุปฺปติตฺวา นิคจฺฉนฺตีติ อตฺโถ ฯ เย วา
สงฺคามมชฺเฌ โยธาน ภตฺตปานีย คเหตฺวา ปวิสนฺติ เตสมฺเปต
นาม ฯ อุคฺคา ราชปุตฺตาติ อุคฺคตุคฺคตา สงฺคามาวจรา
ราชปุตฺตา ฯ ปกฺขนฺทิโนติ เย กสฺส สีส วา อาวุธ วา
#๑. สี. ปทรจย ฯ ๒. ม. อนฺโต ปาการสฺส ปากาเรน ฯ
#๓. ม. สพฺเพป ฯ ๔. ม. ปณฺฑทายิกาติ ฯ ๕. สี. ทสฺสนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๙๖
อาหรามาติ วตฺวา อสุกสฺสาติ วุตฺตา สงฺคาม ปกฺขนฺทิตฺวา
ตเทว อาหรนฺติ อิเม ปกฺขนฺทนฺตีติ ปกฺขนฺทิโน ฯ มหานาคา
วิย มหานาคา หตฺถิอาทีสุป อภิมุข อาคจฺฉนฺเตสุ อนิวตฺติยโยธาน เอต อธิวจน ฯ
สูราติ เอกสูรา เย สชาลิกาป [๑] สวมฺมิกาป สมุทฺท ตริตุ
สกฺโกนฺติ ฯ จมฺมโยธิโนติ เย จมฺมกฺจุก วา ปวิสิตฺวา สรปริตตฺ าณจมฺม(๒) วา คเหตฺวา ยุชฺฌนฺติ ฯ ทาสกปุตฺตาติ พลวสิเนหา
ฆรทาสโยธา ฯ โทวาริโกติ ทฺวารปาโล ฯ วาสนเลปนสมฺปนฺโนติ
วาสเนน สพฺพวิวรปฏิจฺฉาทเนน สุธาเลเปน สมฺปนฺโน พหิ
วา ขาณุปาการสงฺขาเตน วาสเนน ฆนมฏเน จ สุธาเลเปน
สมฺปนฺโน ปุณฺณฆฏปนฺตึ ทสฺเสตฺวา กตจิตฺตกมฺโม ปคฺคหิตทฺธโช ฯ ติณกฏโทกนฺติ หตฺถิอสฺสาทีน ฆาสตฺถาย เคหานฺจ
ฉาทนตฺถาย อาหริตฺวา พหูสุ าเนสุ ปตติณฺจ เคหกรณปจนาทีน อตฺถาย อาหริตฺวา ปตกฏฺจ ยนฺเตหิ ปเวเสตฺวา
โปกฺขรณีสุ ปตอุทกฺจ ฯ สนฺนิจิต โหตีติ ปฏิกจฺเจว อเนเกสุ
าเนสุ สุฏุ สนฺนิจิต โหติ ฯ อพฺภนฺตราน รติยาติ อนฺโตนครวาสีน รติอตฺถาย ฯ อปริตสฺสายาติ ตาส อนาปชฺชนตฺถาย ฯ
สาลิยวกนฺติ นานปฺปการา สาลี เจว ยวา จ ฯ ติลมุคฺคมาสาปรณฺณนฺติ ติลมุคฺคมาสา จ เสสาปรณฺณฺจ ฯ
อิทานิ ยสฺมา ตถาคตสฺส นคเร กมฺม นาม นตฺถิ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร สวมฺมิกาปติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สรปริตฺตาณจมฺม ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๗
นครสทิส ปน อริยสาวก นครปริกฺขารสทิเส จ สตฺตธมฺเม
จตุราหารสทิสานิ จ จตฺตาริ ฌานานิ ทสฺเสตฺวา เอกาทสสุ
าเนสุ อรหตฺต ปกฺขิปตฺวา เทสน นิวฏเฏสฺสามีติ (๑) อย อุปมา
อาคตา ตสฺมา ต เทสน ปกาเสตุ อิท เอวเมว โขติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ สทฺธมฺเมหีติ สุธมฺเมหิ ฯ
สทฺโธติ โอกปฺปนสทฺธาย เจว ปจฺจกฺขสทฺธาย จ
สมนฺนาคโต ฯ ตตฺถ ทานสีลาทีน ผล สทฺทหิตฺวา ทานาทิปฺุกรเณ สทฺธา โอกปฺปนสทฺธา นาม ฯ มคฺเคน อาคตสทฺธา ปจฺจกฺขสทฺธา นาม ฯ ปสาทสทฺธาติป เอสาเอว ฯ
ตสฺสา ลกฺขณาทีนิ วิภาเวตพฺพานิ ฯ (๒) สมฺปกฺขนฺทนลกฺขณา จ
มหาราช สทฺธา สมฺปสาทนลกฺขณา จาติหิ [๓] วจนโต อิท
สทฺธาย ลกฺขณ นาม ฯ ตีหิ ภิกฺขเว าเนหิ สทฺโธ ปสนฺโน
เวทิตพฺโพ กตเมหิ ตีหิ ฯ สีลวนฺตาน ทสฺสนกาโม โหตีติอาทินา (๔) นเยน วุตฺต ปน สทฺธาย นิมิตฺต นาม ฯ โก
จาหาโร สทฺธาย สทฺธมฺมสฺสวนนฺติสฺส วจนียนฺติ (๕) อย ปนสฺสา
อาหาโร นาม ฯ สทฺธาปพฺพชิตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อยมนุธมฺโม โหติ ย รูเป นิพฺพทิ าพหุโล วิหริสฺสตีติ (๖) อยมสฺส
อนุธมฺโม นาม ฯ สทฺธา พนฺธติ ปาเถยฺย สิรี โภคานมาสโย ฯ (๗)
#๑. ม. วินิวฏฌฏสฺสามีติ ฯ ๒. ม. ลกฺขณาทีหิ วิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๔๘๑/๑๙๐ ฯ
#๕. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๓ ฯ ๖. ส. ข. ๑๗/๓๔๒/๒๑๙ ฯ
#วิหเรยฺยาติ ฯ ๗. ส. ส. ๑๕/๒๑๖/๖๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๙๘
สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ ฯ (๑) สทฺธาย ตรติ โอฆ ฯ (๒) สทฺธาพีช ตโป วุฏ ิ ฯ (๓) สทฺธาหตฺโถ มหานาโค ฯ อุเปกฺขาเสตทนฺตวาติอาทีสุ ปน สุตฺเตสุ เอติสฺสา พทฺธภตฺตปุฏาทิสริกฺขตาย
อเนกสรสตา ภควตา ปกาสิตา ฯ อิมสฺมึ ปน นคโรปมสุตฺตนฺเต เอสา อจลสุปฺปติฏิตตาย เอสิกาถมฺภสทิสา กตฺวา
ทสฺสิตา ฯ
สทฺเธสิโกติ สทฺธ เอสิกาถมฺภ กตฺวา อริยสาวโก อกุสล
ปชหตีติ อิมนิ า นเยน สพฺพปเทสุ โยชนา กาตพฺพา ฯ
อปเจตฺถ หิโรตฺตปฺเปหิ ตีสุ ทฺวาเรสุ สวโร สมฺปชฺชติ โส
จตุปาริสุทฺธิสีล โหติ ฯ อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต เอกาทสสุ าเนสุ
อรหตฺต ปกฺขิปตฺวา เทสนาย กูฏ คหิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ กาล ชานาตีติ ยุตฺตปฺปตฺตกาล ชานาติ ฯ
อย กาโล อุทฺเทสสฺสาติ อย พุทฺธวจน อุคฺคณฺหนกาโล ฯ
ปริปุจฺฉายาติ อตฺถานตฺถ การณาการณ ปริปุจฺฉาย ฯ โยคสฺสาติ
โยเค กมฺม ปกฺขิปนสฺส ฯ ปฏิสลฺลานสฺสาติ นิลียนสฺส เอกีภาวสฺส ฯ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโนติ นวนฺน โลกุตฺตรธมฺมาน
อนุรูปธมฺม ปุพฺพภาคปฏิปท ปฏิปนฺโน ฯ เอว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ปุคฺคลปโรปรฺู โหตีติ เอว ภิกฺขุ ปุคฺคลาน ปโรปร
#๑. ส. ส. ๑๕/๑๑๓/๓๕ ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๘๔๓/๓๑๕ ฯ
#๓. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๘/๓๔๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๙
ติกฺขมุทุภาว ชานนสมตฺโถ นาม โหติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม ปนฺนปลาโสติ (๑) ปติตปลาโส ฯ ชาลกชาโตติ
สฺชาตปตฺตปุปฺผชาโล ฯ ตสฺส หิ ปตฺตชาลฺจ ปุปฺผชาลฺจ
สเหว นิกฺขมติ ฯ ขารกชาโตติ ปาฏิเอกฺก สณฺิเตน (๒) สุวิภตฺตเกน
ปตฺตชาลเกน จ ปุปฺผชาลเกน จ สมนฺนาคโต ฯ กุฑุมลกชาโตติ (๓) สฺชาตมกุโล ฯ โกกาสกชาโตติ (๔) อวิกสิเตหิ
มหากุจฺฉีหิ ิ ปุปฺเผหิ สมนฺนาคโต ฯ สพฺพผาลิผุลฺโลติ(๕) สพฺพากาเรน สุปุปผฺ ิโต ฯ ทิพฺเพ จตฺตาโร มาเสติ ทิพฺเพน อายุนา
จตฺตาโร มาเส ฯ มนุสฺสคณนาย ปน ตานิ ทฺวาทสวสฺสสหสฺสานิ โหนฺติ ฯ ปริจาเรนฺตีติ อิโต จิโต จ อินทฺ ริยานิ
จาเรนฺติ กีฬนฺติ รมนฺตีติ อตฺโถ ฯ
อาภาย ผุฏ โหตีติ ตตฺตก าน โอภาเสน ผุฏ
โหติ ฯ เตสฺหิ ปุปฺผาน พาลสุริยสฺส วิย อาภา โหติ
ปตฺตานิ ปณฺณจฺฉตฺตปฺปมาณานิ อนฺโต มหาตุมฺพมตฺตา เรณุ
โหติ ฯ ปุปฺผิเต ปน ปาริจฺฉตฺตเก อาโรหนกิจฺจ วา องฺกุสก
คเหตฺวา นมนกิจฺจ วา ปุปฺผาหรณตฺถ จงฺโกฏกกิจฺจ วา
นตฺถิ กนฺตนกวาโต อุฏหิตฺวา ปุปฺผานิ วณฺฏโต กนฺตติ
#๑. ม. ปนฺนปลาโสติ ฯ ๒. ม. ปาฏิเยกฺก สฺชาเตน ฯ
#๓. ม. กุฏมลกชาโตติ ฯ ๔. ม. โกรกชาโตติ ฯ
#๕. ม. สพฺพปาลิผุลฺโล ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๐๐
สมฺปฏิจฺฉนกวาโต สมฺปฏิจฺฉติ ปเวสนกวาโต สุธมฺม เทวสภ
ปเวเสติ สมฺมชฺชนกวาโต ปุราณปุปฺผานิ นีหรติ สนฺถรณกวาโต ปตฺตกณฺณิกเกสรานิ รฺเชนฺโต สนฺถรติ ฯ มชฺฌฏาเน
ธมฺมาสน โหติ โยชนปฺปมาโณ รตนปลฺลงฺเก(๑) อุปริ ติโยชเนน
เสตจฺฉตฺเตน ธาริยมาเนน ตทนนฺตร สกฺกสฺส เทวรฺโ อาสน
อตฺถรียติ ตโต เตตฺตึสาย เทวปุตฺตาน ตโต อฺเส
มเหสกฺขาน เทวาน อฺตรเทวตาน ปุปฺผกณฺณิกาว อาสน
โหติ เทวา เทวสภ ปวิสิตฺวา นิสีทนฺติ ฯ ตโต ปุปฺเผหิ
เรณุวฏฏิ อุคฺคนฺตฺวา อุปริกณฺณิก อาหจฺจ นิปตมานา
เทวตาน ติคาวุตปฺปมาณ อตฺตภาว ลาขารสปริกมฺมสชฺชิต
วิย สุวณฺณจุณฺณปฺชร วิย กโรติ ฯ เอกจฺเจ ปน (๒) เทวา
เอเกก ปุปฺผ คเหตฺวา อฺมฺ ปหรนฺตาป กีฬนฺติเยว ฯ
ปหรณกาเลป มหาตุมฺพปฺปมาณา เรณุ นิกฺขมิตฺวา สรีร
ปภาสมฺปนฺเนหิ คนฺธจุณฺเณหิ สฺชาตมโนสิลาราค วิย
กโรติ ฯ เอว สา กีฬา จตูหิ มาเสหิ ปริโยสาน คจฺฉติ ฯ
อยมานุภาโวติ อย อนุปฺผริตุ อานุภาโว ฯ
อิทานิ ยสฺมา น สตฺถา ปาริจฺฉตฺตเกน อตฺถิโก เตน
ปน สทฺธึ อุปเมตฺวา สตฺต อริยสาวเก ทสฺเสตุกาโม ตสฺมา
เต ทสฺเสตุ เอวเมว โขติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ปพฺพชฺชาย เจเตตีติ
#๑. ม. โยชนปฺปมาโน รตนปลฺลงฺโก ฯ ๒. ม. ปน สทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๑
ปพฺพชิสฺสามีติ จินฺเตติ ฯ เทวานนฺติ(๑) เทวาน วิย ฯ ยาว
พฺรหฺมโลกา สทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉตีติ ปวีตลโต ยาว พฺรหฺมโลกา
สาธุการสทฺเทน สพฺพ เอกสทฺทเมว โหติ ฯ อยมานุภาโวติ
อย ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน อนุปฺผรณานุภาโว ฯ อิมสฺมึ ปน(๒)
สุตฺเต จตุปาริสุทฺธิสีล ปพฺพชฺชาสนฺนิสิต (๓) โหติ กสิณปริกมฺม ปมชฺฌานสนฺนิสฺสิต วิปสฺสนาย สทฺธึ ตโย มคฺคา
ตีณิ จ ผลานิ อรหตฺตมคฺคสนฺนิสิตานิ โหนฺติ ฯ เทสนาย
เหฏโต วา อุปริโต วา อุภยโต วา ปริจฺเฉโท โหติ อิธ
ปน อุภยโต ปริจฺเฉโท ฯ เตเนต วุตฺต ฯ สงฺเขปโต ปเนตฺถ
วฏฏวิวฏฏ กถิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ ปริสุทฺธา จ ภวิสฺสนฺตีติ ภิยฺโยโส มตฺตาย
ปริสุทฺธา ภวิสฺสนฺติ นิมฺมลา ฯ สกมฺมารคโตติ เอตฺถ สกาโร
นิปาตมตฺต กมฺมารคโต กมฺมารุทฺธนคโตติ อตฺโถ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อนนุยุตฺตสฺสาติ น ยุตฺตปฺปยุตฺตสฺส หุตฺวา
วิหรโต ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว กุกฺกฏุ ิยา อณฺฑานีติ อิมา กณฺหปกฺขสุกฺกปกฺขวเสน เทฺว อุปมา วุตฺตา ฯ ตาสุ กณฺหปกฺขอุปมา อตฺถสฺส อสาธิกา อิตรา สาธิกาติ สุกฺกปกฺขอุปมายเอว
#๑. ม. เทวาน วาติ ฯ ๒. ม. ปน สทฺโท นตฺถิ ฯ
#๓. ม. ปพฺพชฺชานิสฺสิต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๐๒
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ เสยฺยถาปติ โอปมฺมตฺเถ นิปาโต ฯ อปติ
สมฺภาวนตฺเถ ฯ [๑] เสยฺยถาป นาม ภิกฺขเวติ ทสฺเสติ ฯ
กุกฺกุฏิยา อณฺฑานิ อฏ วา ทส วา ทฺวาทส วาติ เอตฺถ
ปน กิฺจาป กุกกฺ ุฏิยา วุตฺตปฺปการโต อูนาธิกานิป อณฺฑานิ
โหนฺติ วจนสิลิฏตาย ปเนต วุตฺต ฯ เอวฺหิ โลเก สิลฏิ วจน โหติ ฯ ตานสฺสูติ ตานิ อสฺสุ เต(๒) ภเวยฺยุนฺติ อตฺโถ ฯ
กุกฺกุฏิยา สมฺมา อธิสยิตานีติ ตาย ชเนตฺติยา กุกฺกฏุ ิยา ปกฺเข
ปสาเรตฺวา เตส อุปริ สยนฺติยา สมฺมา อธิสยิตานิ ฯ สมฺมา
ปริเสทิตานีติ กาเลน กาล อุตุ คณฺหาเปนฺติยา สุฏุ สมนฺตโต
เสทิตานิ อุสฺมีกตานีติ วุตฺต โหติ ฯ สมฺมา ปริภาวิตานีติ
กาเลน กาล สุฏุ สมนฺตโต ปริภาวิตานิ (๓) กุกฺกฏุ คนฺธ
คณฺหาปตานีติ อตฺโถ ฯ
กิฺจาป ตสฺสา กุกกฺ ุฏิยาติ ตสฺสา กุกฺกฏุ ิยา อิม
ติวิธกิริยากรเณน อปฺปมาท กตฺวา กิฺจาป น เอว อิจฺฉา
อุปฺปชฺเชยฺย ฯ อถโข ภพฺพาว เตติ อถโข เต กุกฺกุฏโปตกา
วุตฺตนเยน โสตฺถินา อภินิพฺภิชฺชิตุ ภพฺพาว ฯ เต หิ ยสฺมา
ตาย กุกฺกุฏยิ า เอว ตีหากาเรหิ ตานิ อณฺฑานิ ปริปาลิยมานานิ น ปูตีนิ โหนฺติ ฯ โยป เนส อลฺลสิเนโห โส
ปริยาทาน คจฺฉติ กปาล ตนุก โหติ ปาทนขสิขา จ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุภเยนาปติ ทิสฺสติ ฯ
#๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ภาวิตานิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๓
มุขตุณฺฑกฺจ ขร โหติ กุกฺกุฏโปตกา(๑) สยป ปริณาม คจฺฉนฺติ ฯ
กปาลสฺส ตนุตฺตา พหิทฺธา อาโลโก อนฺโต ปฺายติ
ตสฺมา จิร วต มย สงฺกุฏติ หตฺถปาทา สมฺพาเธ สยิมฺหา
อยฺจ พหิ อาโลโก ทิสสฺ ติ เอตฺถ ทานิ โน สุขวิหาโร
ภวิสฺสตีติ นิกฺขมิตุกามา หุตฺวา กปาล ปาเทน ปหรนฺติ คีว
ปสาเรนฺติ ตโต ต กปาล เทฺวธา ภิชชฺ ติ ฯ อถ เต ปกฺเข
วิธุนนฺตา ตขณานุรูป วิรวนฺตา นิกขฺ มนฺติเยว ฯ นิกฺขมนฺตา
จ คามกฺเขตฺต อุปโสภยมานา วิจรนฺติ ฯ
เอวเมว โขติ อิท โอปมฺมสมฺปฏิปาทน ฯ ต เอว อตฺเถน
สสนฺทิตฺวา เวทิตพฺพ ตสฺสา กุกฺกฏุ ิยา อณฺเฑสุ อธิสยิตาทิติวิธกิริยากรณ(๒) วิย หิ อิมสฺส ภิกฺขโุ น [๓] (๔)อตฺตโน จิตฺตสนฺตาเน
อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ ติวิธานุปสฺสนากรณ(๔) กุกฺกฏุ ิยา ติวิธกิริยากรเณน อณฺฑาน อปูติภาโว วิย ภาวน อนุยุตฺตสฺส
ภิกฺขุโน ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน วิปสฺสนาญาณสฺส อปริหานิ
ตสฺสา กุกฺกฏุ ิยา(๕) ติวิธกิริยากรเณน อณฺฑาน อลฺลสิเนหปริยาทาน วิย ตสฺส ภิกขฺ ุโน ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน
ภวตฺตยานุคตนิกนฺติเสฺนหปริยาทาน กุกฺกุฏิยา ติวิธกิริยากรเณน(๖)
อณฺฑกปาลาน ตนุภาโว วิย ภิกฺขุโน ติวิธานุปสฺสนา#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อธิสยนาทิติวิธ... ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร ภาวน อนุยุตฺตกาโลติ ทิสฺสติ ฯ
#๔. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ ๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๖. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๐๔
สมฺปาทเนน อวิชฺชณฺฑโกสสฺส ตนุภาโว กุกฺกฏุ ิยา ติวิธกิริยากรเณน(๑) กุกฺกฏุ โปตกาน นขตุณฺฑกาน ถทฺธขรภาโว
วิย ภิกฺขุโน ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน(๑) วิปสฺสนาญาณสฺส
ติกฺขขรวิปฺปสนฺนสูรภาโว กุกฺกุฏยิ า ติวิธกิริยากรเณน(๑) กุกฺกฏุ โปตกาน ปริณามกาโล วิย ภิกฺขุโน ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน(๑)
วิปสฺสนาาณสฺส ปริมาณกาโล วฑฺฒิกาโล คพฺภคหณกาโล
กุกฺกุฏโปตกาน ติวิธกิริยาสมฺปาทเนน(๑) กุกฺกุฏโปตกาน ปาทนขสิขาย
วา มุขตุณฺฑเกน วา อณฺฑโกส ปทาเลตฺวา ปกฺเข ปปฺโผเฏตฺวา
โสตฺถินา อภินิพฺภิทากาโล วิย ตสฺส ภิกฺขุโน ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน(๑) วิปสฺสนาญาณคพฺภ คณฺหาเปตฺวา วิจรนฺตสฺส
ตชฺชาติก อุตุสปฺปาย วา โภชนสปฺปาย วา ปุคฺคลสปฺปาย
ธมฺมสฺสวนสปฺปาย วา ลภิตฺวา เอกาสเน นิสินฺนสฺเสว วิปสฺสน
วฑฺเฒนฺตสฺส อนุปุพฺพาธิคเตน อรหตฺตมคฺเคน อวิชฺชณฺฑโกส
ปทาเลตฺวา อภิฺาปกฺเข ปปฺโผเฏตฺวา โสตฺถินา อรหตฺตปฺปตฺตกาโล เวทิตพฺโพ ฯ ยถา ปน กุกกฺ ุฏโปตกาน ปริณตภาว
ตฺวา มาตาป อณฺฑโกส ภินฺทติ เอว ตถารูปสฺส ภิกฺขุโน
าณปริปาก ตฺวา สตฺถาป
อุจฺฉินฺท สิเนหมตฺตโน กุมุท สารทิกว ปาณินา
สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย นิพฺพาน สุคเตน เทสิตนฺติ(๒)
อาทินา นเยน โอภาส ผริตฺวา คาถาย อวิชชฺ ณฺฑโกส
#๑. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๓ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๕
ปหรติ ฯ โส คาถาปริโยสาเน อวิชฺชณฺฑโกส ภินฺทิตฺวา
อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ ตโต ปฏาย ยถา เต กุกฺกฏุ โปตกา
คามกฺเขตฺต อุปโสภยมานา ตตฺถ วิจรนฺติ เอว อยป มหาขีณาสโว นิพฺพานารมฺมณ ผลสมาปตฺตึ อปฺเปตฺวา สงฺฆาราม
อุปโสภยมาโน วิจรติ ฯ
พลภณฺฑสฺสาติ(๑) วฑฺฒกิสฺส ฯ เอโส หิ โอลมฺพกสงฺขาตพล ธาเรตฺวา (๒) ทารูน คณฺฑ หรตีติ ผลคณฺโฑติ(๓)
วุจฺจติ ฯ วาสิชเฏติ วาสีทณฺฑกสฺส คหณฏาเน ฯ เอตฺตก
วา(๔) เม อชฺช อาสวาน ขีณนฺติ ปพฺพชิตสฺส หิ ปพฺพชฺชาสงฺเขเปน อุทฺเทเสน ปริปุจฺฉาย โยนิโสมนสิกาเรน วตฺตปฏิปตฺติยาว (๕) นิจฺจกาล อาสวา ขียนฺติ ฯ เอว ขียมานาน
ปน เนส เอตฺตก อชฺช ขีณ เอตฺตก หิยฺโยติ เอวมสฺส
าณ น โหตีติ อตฺโถ ฯ อิมาย อุปมาย วิปสฺสนานิสโส
ทีปโต ฯ เหมนฺติเกนาติ เหมนฺตสมเยน ฯ ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺตีติ
ถิรภาเวน ปริหายนฺติ ฯ
เอวเมว โขติ เอตฺถ มหาสมุทฺโท วิย สาสน ทฏพฺพ
นาวา วิย โยคาวจโร นาวาย มหาสมุทฺเท ปริยายน วิย
อิมสฺส ภิกฺขุโน อูนปฺจวสฺสกาเล อาจริยุปชฺฌายาน สนฺติเก
วิจรณ นาวาย มหาสมุททฺ อุทเกน ขชฺชมานาน พนฺธนาน
#๑. ม. พลคณฺฑสฺสาติ ฯ ๒. ม. จาเรตฺวา ฯ ๓. ม. พลคณฺโฑ ฯ
#๔. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. วตฺตปฏิปตฺติยา จ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๐๖
ตนุภาโว วิย ภิกฺขุโน ปพฺพชฺชาสงฺเขเปน อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีหิเยว
สโยชนาน ตนุภาโว นาวาย ถเล อุกขฺ ิตฺตกาโล วิย ภิกฺขุโน
นิสฺสยมุตฺตกสฺส กมฺมฏาน คเหตฺวา อรฺเ วสนกาโล ทิวา
วาตาตเปน สสุสฺสน วิย วิปสฺสนาาเณน ตณฺหาสิเนหสฺส
สสุสฺสน รตฺตึ หิโมทเกน เตมน วิย กมฺมฏาน นิสฺสาย
อุปฺปนฺเนน ปติปาโมชฺเชน จิตฺตเตมน รตฺตินฺทิว วาตาตเปหิ
เจว หิโมทเกน จ ปริปกฺกปริตินฺตาน (๑) พนฺธนาน ทุพฺพลภาโว วิย วิปสฺสนาาณปติปาโมชฺเชหิ สโยชนาน ภิยฺโยโส
มตฺตาย ทุพฺพลภาโว ปาวุสฺสกเมโฆ วิย อรหตฺตมคฺคาณ
เมฆวุฏิอุทเกน นาวาย อนฺโตปูติภาโว วิย อารทฺธวิปสฺสกสฺส รูปสตฺตกาทิวเสน วิปสฺสน วฑฺเฒนฺตสฺส โอกฺขายมาเน
ปกฺขายมาเน กมฺมฏาเน เอกทิวส อุตุสปฺปายาทีนิ ลทฺธา
เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺนสฺส อรหตฺตผลาธิคโม ปูติพนฺธนาย
นาวาย กิฺจิ กาล าน (๒) วิย ขีณสโยชนสฺส อรหโต
มหาชน อนุคฺคณฺหนฺตสฺส ยาวตายุก าน ปูติพนฺธนาย
นาวาย อนุปุพฺเพน ภิชฺชติ ฺวา อปณฺณตฺติกภาวูปคโม วิย
ขีณาสวสฺส อุปาทินฺนกกฺขนฺธเภเทน อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุตสฺส อปณฺณตฺติกภาวูปคโมติ อิมาย อุปมาย
สโยชนาน ทุพฺพลตา ทีปตา ฯ
สตฺตม ฯ
#๑. ม. ปริสกุ ฺขปริตินฺตาน ฯ ๒. สี. กฺจิกาลฏฐาน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๗
อฏม อตฺถุปฺปตฺติย กถิต ฯ อตฺถุปฺปตฺติ ปนสฺส เหฏา
จูฬจฺฉราสงฺฆาตสุตฺตวณฺณนาย (๑) วิตฺถาริตาเอว ฯ ปสฺสถ โนติ
ปสฺสถ นุ ฯ อาลิงฺคิตฺวาติ อุปคูหิตฺวา ฯ อุปนิสีเทยฺยาติ สมีเป
นิสฺสาย นิสีเทยฺย ฯ อุปนิปชฺเชยฺยาติ อุปคนฺตฺวา นิปชฺเชยฺย ฯ
อาโรจยามีติ อาจิกฺขามิ ฯ ปฏิเวทยามีติ ปฏิเวเทตฺวา ชานาเปตฺวา
กเถมิ ฯ วาลรชฺชยุ าติ อสฺสวาลโควาเลหิ วฏฏิตรชฺชุยา ฯ
ปจฺโจรสฺมินฺติ อุรมชฺเฌ ฯ เผณุทฺเทหกนฺติ เผณ อุทฺทหิตฺวา (๒)
อุสฺสาเทตฺวาติ อตฺโถ ฯ อตฺตตฺถนฺติ อตฺตโน ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกโลกิยโลกุตฺตร อตฺถ ฯ ปรตฺโถภยตฺเถสุป เอเสว
นโย ฯ เสสเมตฺถ ย วตฺตพฺพ สิยา ต สพฺพ จูฬจฺฉราสงฺฆาตสุตฺตสฺส (๓) อตฺถุปฺปตฺติย กถิตเมว ฯ อิทฺจ ปน สุตฺต
กเถตฺวา สตฺถา จูฬจฺฉราสงฺฆาตสุตฺต กเถสิ ฯ
อฏฐม ฯ
นวม อุตฺตานตฺถเมว ฯ
นวม ฯ
ทสเม ปริตฺตนฺติ อปฺป โถก ฯ ตฺหิ สรสปริตฺตตายป ขณปริตฺตตายป ิติปริตฺตตายป ปริตฺตเมว ฯ
ลหุ อุปฺปชฺชติ ฺวา นิรุชฺฌนโต ลหุก ฯ (๑) มนฺตาย โผฏพฺพนฺติ
มนฺตาย โผฏพฺพ ปฺุาย ชานิตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ
ปพฺพเตยฺยาติ ปพฺพตสมฺภวา ฯ หารหารินีติ รุกฺขนฬเวฬุอาทีนิ
#๑. องฺ. เอก. ๒๐/๕๕-๖/๑๒ ฯ ม. อุทเฺ ทหิตฺวา ฯ
#๓. องฺ. เอก. ๒๐/๕๒/๑๑ ฯ ๔. สี. ลหุส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๐๘
หริตพฺพานิ หริตุ สมตฺถา ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
มหาวคฺโค สตฺตโมต
วินยวคฺควณฺณนา
อฏมสฺส ปเม อาปตฺตึ ชานาตีติ อาปตฺตึเยว อาปตฺตีติ
ชานาติ ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย สฺวาคตานีติ สุอาคตานิ สุปฺปคุณานิ ฯ
สุวิภตฺตานีติ โกฏาสโต สุฏุ วิภตฺตานิ ฯ สุปฺปวตฺตีนีติ
อาวชฺชิตาวชฺชิตฏาเน สุฏุ ปวตฺตานิ ทฬฺห ปคุณานิ ฯ
สุวินิจฺฉิตานีติ สุฏุ วินจิ ฺฉิตานิ ฯ สุตฺตโสติ วิภงฺคโต ฯ
อนุพฺยฺชนโสติ ขนฺธกปริวารโต ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย วินเย โข ปน ิโต โหตีติ วินยลกฺขเณ ปติฏิโต
โหติ ฯ อสหีโรติ น สกฺกา โหติ คหิตคฺคหณ วิสฺสชฺชาเปตุฯ
ตติย ฯ
นวเม เอโกติ อทุตโิ ย ฯ วูปกฏโติ กาเยน คณโต
จิตฺเตน กิเลเสหิ วูปกฏโ ทูรีภูโต ฯ อปฺปมตฺโตติ
สติอวิปฺปวาเส ิโต ฯ ปหิตตฺโตติ เปสิตตฺโต ฯ นิพฺพิทายาติ
วฏเฏ อุกกฺ ณฺนตฺถาย ฯ วิราคายาติ ราคาทีน วิรชฺชนตฺถาย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ วินยธรวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๙
นิโรธายาติ อปฺปวตฺติกรณตฺถาย ฯ วูปสมายาติ กิเลสวูปสมาย
อปฺปวตฺติยา ฯ อภิฺายาติ ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา อภิชานนตฺถาย ฯ สมฺโพธายาติ มคฺคสงฺขาตสฺส สมฺโพธสฺส อตฺถาย ฯ
นิพฺพานายาติ นิพฺพานสฺส สจฺฉิกรณตฺถาย ฯ
นวม ฯ
ทสเม อธิกรณานิ สเมนฺติ วูปสเมนฺตีติ อธิกรณสมถา ฯ
อุปฺปนฺนุปฺปนฺนานนฺติ อุปฺปนฺนาน อุปฺปนฺนาน ฯ อธิกรณานนฺติ
วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตฺตาธิกรณ กิจฺจาธิกรณนฺติ
อิเมส จตุนฺน ฯ สมถาย วูปสมายาติ สมถตฺถฺเจว(๑) วูปสมนตฺถฺจ ฯ สมฺมุขาวินโย ทาตพฺโพ ฯเป ฯ ติณวิตฺถารโกติ
อิเม สตฺต สมถา ทาตพฺพา ฯ เตส วินิจฺฉโย วินยวณฺณนาโต (๒) คเหตพฺโพ ฯ อปจ ทีฆนิกาเย สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายป
วิตฺถาริโตเยว ตถา มชฺฌมิ นิกาเย สามคามสุตฺตวณฺณนายาติ ฯ
ทสม ฯ
วินยธรวคฺโค อฏฐโม ฯ
ปฐมปณฺณาสกวณฺณนา นิฏฐิตา ฯ
อิโต ปรานิ สตฺต สุตฺตานิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ น เหตฺถ
กิฺจิ เหฏา อวุตฺตนย นาม อตฺถีติ ฯ
สตฺตกนิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
#๑. ม. สมถตฺถฺเจว ฯ ๒. . วินิจฺฉโย วินยสวณฺณนโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๓๑๐
อฏกนิปาตวณฺณนา
ปฐมปณฺณาสกวณฺณนา
เมตฺตาสุตฺตวณฺณนา
อฏกนิปาตสฺส ปเม อาเสวิตายาติ อาทเรน เสวิตาย ฯ
ภาวิตายาติ วฑฺฒิตาย ฯ พหุลีกตายาติ ปุนปฺปุน กตาย ฯ
ยานีกตายาติ ยุตฺตยานสทิสกตาย ฯ วตฺถุกตายาติ ปติฏานฏเน
วตฺถุ วิย กตาย ฯ อนุฏิตายาติ ปจฺจุปฏิตาย ฯ ปริจิตายาติ
สมนฺโต จิตาย อุปจิตาย ฯ สุสมารทฺธายาติ สุฏุ สมารทฺธาย
สุกตาย ฯ อานิสสาติ คุณา ฯ สุข สุปตีติอาทีสุ ย วตฺตพฺพ
ต เอกาทสกนิปาเต วกฺขาม ฯ
อปฺปมาณนฺติ ผรณวเสน อปฺปมาณ ฯ ตนุสโยชนา
โหนฺติ ปสฺสโต อุปธิกฺขยนฺติ เมตฺตาปทฏานาย วิปสฺสนาย
อนุกฺกเมน อุปธิกฺขยสงฺขาต อรหตฺต ปตฺตสฺส ทส สโยชนา
ปหียนฺตีติ อตฺโถ ฯ อถวา ตนู สโยชนา โหนฺตีติ ปฏิฆฺเจว ปฏิฆสมฺปยุตฺตสโยชนา จ ตนุกา โหนฺติ ฯ ปสฺสโต
อุปธิกฺขยนฺติ เตสเยว กิเลสูปธีน ขยสงฺขาต อรหตฺต (๑) อธิคมวเสน ปสฺสนฺตสฺส ฯ กุสล (๒) เตน โหตีติ เตน เมตฺตายเนน
กุสล (๓) โหติ ฯ สตฺตสณฺฑนฺติ สตฺตสงฺขาเตน สณฺเฑน สมนฺนาคต
#๑. ม. เมตฺต ฯ ๒. ม. กุสลี ฯ ๓. ม. กุสโล ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เมตฺตาวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๑
สตฺตภริตนฺติ อตฺโถ ฯ ชินิตฺวาติ (๑) อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมเนว
วิชินิตฺวา ฯ ราชิสฺสโยติ อิสิสทิสา ธมฺมิกราชาโน ฯ ยชมานาติ
ทานานิ ททมานา ฯ อนุจริยคาติ (๒) วิจรึสุ ฯ
สสฺสเมธนฺติอาทีสุ (๓) โปราณกธมฺมิกราชกาเล กิร สสฺสเมธ
ปุริสเมธ สมฺมาปาส วาชเปยฺยนฺติ (๔) จตฺตาริ สงฺคหวตฺถูนิ อเหสุ
เยหิ ราชาโน โลก สงฺคณฺหึสุ ฯ ตตฺถ นิปฺผนฺนสสฺสโต
ทสมภาคคฺคหณ สสฺสเมธ นาม สสฺสสมฺปาทเน เมธาวิตาติ
อตฺโถ ฯ มหาโยธาน ฉมาสิกภตฺตเวตนานุปฺปทาน ปุริสเมธ
นาม ปุริสสงฺคณฺหเน เมธาวิตาติ อตฺโถ ฯ ทลิทฺทมนุสฺสาน
หตฺถโต เลข คเหตฺวา ตีณิ วสฺสานิ วินา วฑฺฒิยา สหสฺสทฺวิสหสฺสมตฺตธนานุปฺปทาน สมฺมาปาส นาม ฯ ตฺหิ สมฺมา
มนุสฺเส ปาเสติ หทเย พนฺธิตฺวา วิย เปติ ตสฺมา สมฺมาปาสนฺติ วุจฺจติ ฯ ตาต มาตุลาติอาทินา นเยน ปน สณฺหวาจาภณน วาชเปยฺย นาม ปยวาจาติ อตฺโถ ฯ เอว จตูหิ
สงฺคหวตฺถูหิ สงฺคหิต รฏ อิทฺธฺเจว โหติ ผีตฺจ พหุตนฺนปาน (๕) เขม นิรพฺพุท ฯ มนุสฺสา สมฺโมทมานา (๖) อุเร ปุตฺเต
นจฺเจนฺตา อปารุตฆรา วิหรนฺติ ฯ อิท ฆรทฺวาเรสุ อคฺคฬาน
อภาวโต นิรคฺคฬนฺติ วุจฺจติ ฯ อย โปราณิกา ปเวณิ ฯ
#๑. ม. วิเชตฺวาติ ฯ ๒. ม. อนุปริยคาติ ฯ ๓. ม. อสฺสเมธนฺติอาทีสุ ฯ
#๔. ม. วาจาเปยฺยนฺติ ฯ ๕. ม. พหุอนฺนปาน ฯ
#๖. ม. มนุสสฺ า มุทา โมทมานา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๑๒
อปรภาเค ปน โอกฺกากราชกาเล พฺราหฺมณา อิมานิ
จตฺตาริ สงฺคหวตฺถูนิ อิมฺจ รฏสมฺปตฺตึ ปริวตฺเตตฺวา อุทฺธมูลก กตฺวา อสฺสเมธนฺติ(๑)อาทิเก ปฺจ ยฺเ นาม อกสุ ฯ
เตสุ อสฺสเมตฺถ เมธนฺติ วเธนฺตีติ อสฺสเมโธ ฯ ทฺวีหิ ปริยฺเหิ
ยชิตพฺพสฺส เอกวีสติยูปสฺส เอกสฺมึ ปจฺฉิมทิวเสเยว สตฺตนวุติปฺจปสุสตฆาตภึสนสฺส(๒) เปตฺวา ภูมิฺจ ปุริเส จ อวเสสสพฺพวิภวทกฺขิณสฺส ยฺสฺเสต อธิวจน ฯ ปุริสเมตฺถ เมธนฺตีติ
ปุริสเมธ(๓) ฯ จตูหิ ปริยฺเหิ ยชิตพฺพสฺส สทฺธึ ภูมิยา อสฺสเมเธ
วุตฺตวิภวทกฺขิณสฺส ยฺสฺเสต อธิวจน ฯ สมฺมเมตฺถ ปาสนฺตีติ
สมฺมาปาโส ฯ ทิวเส ทิวเส ยุคจฺฉิคฺคเฬ ปเวสนทณฺฑสงฺขาต
สมฺม ขิปตฺวา ตสฺส ปติโตกาเส เวทึ กตฺวา สหาริเมหิ
ยูปาทีหิ สรสฺสตีนทิยา นิมุคฺโคกาสโต ปภูติ ปฏิโลม คจฺฉนฺเตน
ยชิตพฺพสฺส สตฺรยาคสฺเสต อธิวจน ฯ วาชเมตฺถ ปวนฺตีติ
วาชเปยฺโย ฯ เอเกน ปริยฺเน สตฺตรสหิ ปสูหิ ยชิตพฺพสฺส
เวลุวยูปสฺส สตฺตรสยุตฺตทกฺขิณสฺส (๔) ยฺสฺเสต อธิวจน ฯ นตฺถิ
เอตฺถ อคฺคฬาติ นิรคฺคโฬ ฯ นวหิ ปริยฺเหิ ยชิตพฺพสฺส
สทฺธึ ภูมิยา จ ปุริเสหิ จ อสฺสเมเธ วุตฺตวิภวทกฺขิณสฺส
สพฺพเมธปริยายนามสฺส อสฺสเมธวิกปฺปสฺเสต อธิวจน ฯ
#๑. ม. อสฺสเมธ ปุริสเมธนฺติ ฯ ๒. ม. ...ฆาตภึสนสฺส ฯ
#๓. ม. ปุริสเมโธ ฯ ๔. ม. สตฺตรสกทกฺขิณสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เมตฺตาวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๓
กลมฺป เต นานุภวนฺติ โสฬสินฺติ เต สพฺเพ หิ(๑)
มหายาคา เอกสฺส เมตฺตจิตฺตสฺส วิปากมหนฺตตาย โสฬสึ [๒]
กล น อคฺฆนฺติ โสฬสม ภาค น ปาปุณนฺตีติ อตฺโถ ฯ น
ชินาตีติ น อตฺตนา ปรสฺส ชานึ กโรติ ฯ น ชาปเยติ
น ปเรน ปรสฺส ชานึ กาเรติ ฯ เมตฺตโสติ(๓) เมตฺตาสมาธิจิตฺตโกฏาโส (๔) หุตฺวา ฯ สพฺพภูตานนฺติ สพฺพสตฺเตสุ ฯ เวร ตสฺส
น เกนจีติ ตสฺส เกนจิ สทฺธึ อกุสลเวร วา ปุคฺคลเวร
วา นตฺถิ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย อาทิพฺรหฺมจริยิกายาติ มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส อาทิภูตาย ฯ ปฺายาติ วิปสฺสนาย ฯ ครุฏานิยนฺติ คารวุปฺปตฺติปจฺจยภูต ครุภาวนีย ฯ ติพฺพนฺติ พหล ฯ ปริปุจฺฉตีติ อตฺถปาลิอนุสนฺธิปุพฺพาปรานิ ปุจฺฉติ ฯ ปริปฺหตีติ ปฺห กโรติ
อิทฺจิทฺจ ปริปุจฺฉิสฺสามีติ (๕) วิตกฺเกติ ฯ
ทฺวเยนาติ ทุวิเธน ฯ อนานากถิโกติ อนานตฺตกถิโก
โหติ ฯ อติรจฺฉานกถิโกติ นานาวิธ ติรจฺฉานกถ น กเถติ ฯ
อริย วา ตุณหฺ ีภาวนฺติ อริยตุณฺหีภาโว นาม จตุตฺถชฺฌาน
เสสกมฺมฏานมนสิกาโรป ปวตฺตติ ฯ ชาน ชานาตีติ ชานิตพฺพ
#๑. ม. เต สพฺเพป ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กลนฺติ ทิสสฺ ติ ฯ
#๓. ม. เมตฺตโสติ ฯ ๔. ม. เมตฺตายมานจิตฺตโกฏฐาโส ฯ
#๕. ม. ปฏิปจุ ฺฉิสฺสามีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๑๔
ชานาติ ฯ ปสฺส ปสฺสตีติ ปสฺสิตพฺพ ปสฺสติ ฯ ปยตายาติ
ปยภาวตฺถาย ฯ ครุตายาติ ครุภาวตฺถาย ฯ ภาวนายาติ ภาวนตฺถาย
คุณสมฺภาวนาย วา ฯ สามฺายาติ สมณธมฺมตฺถาย ฯ
เอกีภาวายาติ นิรนฺตรภาวตฺถาย ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย อปฺปยปสสีติ อปฺปยชนสฺส ปสสโก วณฺณภาณี ฯ ปยครหีติ ปยชนสฺส นินฺทโก ครหโก ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ อนวฺตฺติกาโมติ อโห วต ม อฺเน
อวชาเนยฺยุนฺติ อนวชานนกาโม ฯ อกาลฺูติ กาลากาล (๑)
น ชานาติ อกาเล กเถติ ฯ อสุจีติ อสุจิกายกมฺมาทีหิ
สมนฺนาคโต ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม โลกสฺส ธมฺมาติ โลกธมฺมา ฯ เอเตหิ วิมุตฺตา
นาม นตฺถิ พุทฺธานป โหนฺติ ฯ เตเนวาห โลก อนุปริวตฺตนฺตีติ อนุพนฺธนฺติ นปฺปชหนฺติ โลกโต น นิวตฺตนฺตีติ
อตฺโถ ฯ โลโก จ อฏ โลกธมฺเม อนุปริวตฺตตีติ อยฺจ โลโก
เอเต อนุพนฺธติ น ปชหติ เตหิ ธมฺเมหิ น นิวตฺตตีติ
อตฺโถ ฯ ลาโภ อลาโภติ ลาเภ อาคเต อลาโภ อาคโตเยวาติ
#๑. ม. กถากาล ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เมตฺตาวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๕
เวทิตพฺโพ ฯ อยสาทีสุป เอเสว นโย ฯ อเวกฺขติ วิปริณามธมฺเมติ วิปริณามธมฺเม(๑) อิเมติ เอว อเวกฺขติ ฯ วิธูปตาติ
วิธมิตา วิทฺธสิตา ฯ ปทฺจ ตฺวาติ นิพฺพานปท ชานิตฺวา ฯ
สมฺมปฺปชานาติ ภวสฺส ปารคูติ ภวสฺส ปาร คโต นิปฺผตฺตึ
มตฺถก ปตฺโต นิพฺพานปท ตฺวาว ต ปาร คตภาว
สมฺมปฺปชานาตีติ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ โก วิเสโสติ กึ วิเสสการณ ฯ โก อธิปปฺ ายโสติ (๒)
โก อธิกปฺปโยโค ฯ ปริยาทายาติ คเหตฺวา ปรินิฏเปตฺวา ฯ
อิธาป วฏฏวิวฏฏเมว กถิต ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อจิรปกฺกนฺเตติ สงฺฆ ภินฺทิตฺวา นจิรปกฺกนฺเต ฯ
อารพฺภาติ อาคมฺม ปฏิจฺจ สนฺธาย ฯ อตฺตวิปตฺตินฺติ อตฺตโน
วิปตฺตึ วิปนฺนาการ ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ อภิภุยฺยาติ
อภิภวิตฺวา มทฺทิตฺวา ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม วฏฏชาลิกายนฺติ (๓) เอวนามเก วิหาเร ฯ
โส กิร วฏฏวเน (๔) นิวิฏ ตฺตา วฏฏชาลิกาติ สงฺข คโต ฯ (๕)
ปาตุรโหสีติ อิมมตฺถ เทวรฺโ อาโรเจสฺสามีติ อาคนฺตฺวา (๖)
#๑. ม. วิปริณามธมฺมา ฯ ๒. ม. โก อธิปฺปยาโสติ ฯ
#๓. ม. วฏชาลิกายนฺติ ฯ ๔. ม. วฏวเน ฯ ๕. สี. นิฏฐ  คโต ฯ
#๖. ม. คนฺตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๑๖
ปากโฏ อโหสิ ฯ อาทิพฺรหฺมจริยโกติ สิกฺขาตฺตยสงฺคหสฺส
สกลพฺรหฺมจริยสฺส (๑) อาทิภูโต ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม กุลปุตฺโตติ ชาติกุลปุตฺโต ฯ พลวาติ ถาม
สมฺปนฺโน ฯ ปาสาทิโกติ รูปสมฺปตฺติยา ปสาทชนโก ฯ
ติพฺพราโคติ พหลราโค ฯ (๒) กิมฺตฺถาติอาทีสุ (๓) อยมตฺโถ กิมฺเน
การเณน กถิเตน อย นนฺโท อินฺทรฺ ิเยสุ คุตฺตทฺวาโร โภชเน
มตฺตฺู ชาคริยมนุยุตฺโต สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต เยหิ
นนฺโท สกฺโกติ ปริปุณณ
ฺ  ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จริตุฯ สเจ
อิเมหิ การเณหิ สมนฺนาคโต นาภวิสฺส น สกฺกุเณยฺยาติ ฯ
อิติห ตตฺราติ เอว ตตฺถ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏเมว กถิต ฯ
นวม ฯ
ทสเม อฺเนาฺ ปฏิจรตีติ อฺเน การเณน
วจเนน วา อฺ การณ วจน วา ปฏิจฺฉาเทติ ฯ พหิทฺธา
กถ อปนาเมตีติ พาหิรโต อฺ อาคนฺตุกกถ โอตาเรติ ฯ
อปเนยฺโยติ นีหริตพฺโพ เอส ฯ (๔) สมณทูสีติ สมณทูสโก ฯ
สมณปลาโปติ วีหีสุ วีหปิ ลาโป วิย นิสฺสารตาย สมเณสุ
สมณปลาโป ฯ สมณกรณฺฑโวติ สมณกจวโร ฯ พหิทฺธา
#๑. ม. สิกฺขตฺตยสงฺคหสฺส สกลสาสนพฺรหฺมจริยสฺส ฯ
#๒. สี. พลวราโค ฯ ๓. ม. กิมญญตฺราติ ฯ
#๔. ม. อปเนยฺเยโสติ อปเนยฺโย นีหริตพฺโพ เอส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เมตฺตาวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๗
นาเสนฺตีติ พหิ นีหรนฺติ ฯ
ยวกรเณติ ยวกฺเขตฺเต ฯ ผุสยมานสฺสาติ (๑) อุจฺเจ าเน
ตฺวา มหาวาเต โอผุนียมานสฺส ฯ อปสมฺมชฺชนฺตีติ สารธฺาน เอกโต ทุพฺพลธฺาน เอกโต กรณตฺถ ปุนปฺปุน
อปสมฺมชฺชนฺตีติ อปสมฺมชฺชนีสงฺขาเตน วาตคฺคาหินา สุปฺเปน วา
วตฺเถน วา นีหรนฺติ ฯ (๒) ททฺทรนฺติ ททฺทรสทฺท ฯ (๓)
สวาสายาติ (๔) สวาเสน ฯ วิชาเนถาติ (๕) ชาเนยฺยาถ ฯ
สนฺตวาโจติ สณฺหวาโจ ฯ ชนวตีติ ชนมชฺเฌ ฯ รโห กโรติ
กรณนฺติ กฏณ(๖) วุจฺจติ ปาปกมฺม ต รโห ปฏิจฉฺ นฺโน หุตฺวา
กโรติ ฯ สสปฺป จ มุสาวาทีติ สสปฺปตฺวา มุสาวาที มุสา
ภณนฺโต สสปฺปติ ผนฺทตีติ อตฺโถ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏเมว
กเถตฺวา คาถาสุ วฏฏวิวฏฏ กถิตนฺติ ฯ
ทสม ฯ
เมตฺตาวคฺโค ปโม
#๑. ม. ผุณมานสฺสาติ ฯ ๒. ม. นีหรนฺติ ฯ ๓. ม. ททฺทรสทฺท ฯ
#๔. ม. สวาสายนฺติ สวาเสน อย ฯ ๕. ม. วิชานาถาติ ฯ
#๖. ม. กรณนฺติ กรณ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๒๑๘
มหาวคฺควณฺณนา
ทุติยสฺส ปเม อภิวาเทตีติ เอวมาทีนิ น สมโณ
โคตโมติ เอตฺถ วุตฺตนกาเรน โยเชตฺวา เอวมตฺถโต เวทิตพฺพานิ (๑)
น วนฺทติ นาสนา วุฏาติ นาป อิธ โภนฺโต นิสีทนฺตูติ
เอว อาสเนน [๒] วา นิมนฺเตตีติ ฯ เอตฺถ หิ วาสทฺโท วิภาวเน
นาม อตฺเถ รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติอาทีสุ วิย ฯ
เอว วตฺวา อถ อตฺตโน อภิวาทนาทีนิ อกโรนฺต ภควนฺต
ทิสฺวา อาห ตยิท โภ โคตม ตเถวาติ ฯ ย ต มยา
สุต ต ตเถว ต สวนฺจ [๓] เม ทสฺสนฺจ สสนฺทติ สเมติ
อตฺถโต เอกีภาว คจฺฉติ ฯ น หิ ภว โคตโม ฯเป ฯ อาสเนน
วา นิมนฺเตตีติ ฯ เอว อตฺตนา สุต ทิฏเน นิคเมตฺวา นินฺทนฺโต
อาห ตยิท โภ โคตม น สมฺปนฺนเมวาติ ต อภิวาทนาทีน
อกรณ อยุตฺตเมว(๔) ฯ
อถสฺส ภควา อตฺตุกฺกสนปรวมฺภนโทส อนุปคมฺม
กรุณาสีตเลน ทหเยน ต อฺาณ วิธมิตฺวา ยุตฺตภาว
ทสฺเสตุกาโม นาหนฺต พฺราหฺมณาติอาทิมาห ฯ ตตฺราย
สงฺเขปตฺโถ อห พฺราหฺมณ อปฺปฏิหเตน สพฺพฺุตาณจกฺขุนา โอโลเกนฺโตป ต ปุคฺคล เอตสฺมึ สเทวกาทิเภเท โลเก
น ปสฺสามิ ฯ ยมห อภิวาเทยฺย วา ปจฺจุฏเยฺย วา อาสเนน
#๑. ม. เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท
#ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เมติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อยุตฺตเมวาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๙
วา นิมนฺเตยฺย ฯ อนจฺฉริย วา เอต สฺวาห อชฺช สพฺพฺุต
ปตฺโต เอวรูป นิปจฺจการารห ปุคฺคล น ปสฺสามิ ฯ อปจ
โข ยทาปาห สมฺปติชาโตว อุตฺตเรน มุโข สตฺตปทวีติหาเรน
คนฺตฺวา สกล ทสสหสฺสีโลกธาตุ โอโลเกสึ ตทาป เอตสฺมึ
สเทวกาทิเภเท โลเก ต ปุคฺคล น ปสฺสามิ ยสฺสาห (๑) เอวรูป
นิปจฺจการ กเรยฺย ฯ อถโข ม โสฬสกปฺปสหสฺสายุโก ขีณาสวมหาพฺรหฺมาป อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา ตฺว สเทวเก (๒) โลเก มหาปุริโส ตฺว สเทวกสฺส โลกสฺส อคฺโค จ เชฏโ จ เสฏโ
จ นตฺถิ ตยา อุตฺตริตโรติ สฺชาตโสมนสฺโส ปฏิมาเนสิ ฯ
ตทาป จาห อตฺตนา อุตฺตริตร อปสฺสนฺโต อาสภิวาจ
นิจฺฉาเรสึ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโหมสฺมิ โลกสฺสาติ ฯ เอว สมฺปติชาตสฺสาป มยฺห อภิวาทนาทิรโห
ปุคฺคโล นตฺถิ สฺวาห อิทานิ สพฺพฺุต ปตฺโต ก อภิวาเทยฺย ฯ
ตสฺมา ตฺว พฺราหฺมณ มา ตถาคตา เอวรูป ปรมนิปจฺจการ
ปตฺถยิ ฯ ยฺหิ พฺราหฺมณ ตถาคโต อภิวาเทยฺย วา ฯเป ฯ
อาสเนน วา นิมนฺเตยฺย มุทฺธาป ตสฺส ปุคฺคลสฺส รตฺต-ิ
ปริโยสาเน ปริปากสิถลิ พนฺธน วณฺฏา มุตฺตตาลผล วิย วณฺฏโต(๓)
ปจฺฉิชฺชิตฺวา สหสาว ภูมยิ  วิปเตยฺย ฯ
เอว วุตเฺ ตป พฺราหฺมโณ ทุปฺปฺตาย ตถาคตสฺส
โกลเชฏภาว อสลฺลกฺเขนฺโต เกวล ต วจน อสหมาโน อาห
#๑. ม. ยมห ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓. ม. คีวโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๒๐
อรสรูโป ภว โคตโมติ ฯ อย กิรสฺส อธิปฺปาโย ย โลเก
อภิวาทนปจฺจุฏานอฺชลิกมฺมสามีจิกมฺม สามคฺคิรโสติ วุจฺจติ
ต โภโต โคตมสฺส นตฺถิ ฯ ตสฺมา อรสรูโป ภว โคตโม
อรสชาติโก อรสสภาโวติ ฯ อถสฺส ภควา จิตฺตมุทุภาวชนนตฺถ
อุชุวิปจฺจนกภาว ปริหรนฺโต อฺถา ตสฺส วจนสฺส อตฺถ
อตฺตนิ สนฺทสฺเสนฺโต อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ ปริยาโยติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ อตฺถิ เขฺวสาติ อตฺถิ โข เอส ฯ ปริยาโยติ
การณ ฯ อิท วุตฺต โหติ อตฺถิ โข พฺราหฺมณ เอต การณ
เยน การเณน ม อรสรูโป ภว โคตโมติ วทมาโน
ปุคฺคโล สมฺมา วเทยฺย อวิตถวาทีติ สงฺข คจฺเฉยฺย กตโม
ปน โสติ เย เต พฺราหฺมณ รูปรสา ฯเป ฯ โผฏพฺพรสา
เต ตถาคตสฺส ปหีนาติ ฯ กึ วุตฺต โหติ เย เต ชาติวเสน วา อุปปตฺติวเสน วา เสฏสมฺมตานมฺป ปุถุชชฺ นาน
รูปารมฺมณาทีนิ อสฺสาเทนฺตาน อภินนฺทนฺตาน รชฺชนฺตาน
อุปฺปชฺชนฺติ กามสุขสฺสาทสงฺขาตา รูปรสา สทฺทรสา คนฺธรสา
รสรสา โผฏพฺพรสา เย อิม โลก คีวาย พนฺธิตฺวา
วิย อาวิฺฉนฺติ วตฺถารมฺมณาทิสามคฺคิยา วา (๑) อุปฺปนฺนตฺตา
สามคฺคิรสาติ วุจฺจนฺติ เต สพฺเพป ตถาคตสฺส ปหีนา ฯ
#๑. ม. อาวิฺฉนฺติ วตฺถารมฺมณาทิสามคฺคิยฺจ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๑
มยฺห ปหีนาติ วตฺตพฺเพป มมกาเรน (๑) อตฺตาน อนุกฺขิปนฺโต
ธมฺม เทเสติ ฯ เทสนาวิลาโส วา เอส ตถาคตสฺส ฯ ตตฺถ
ปหีนาติ จิตฺตสนฺตานโต วิคตา ปชหิตา วา ฯ เอตสฺมึ ปนตฺเถ
กรเณ สามิวจน ทฏพฺพ ฯ อ
ริยมคฺคสตฺเถน อุจฺฉินฺน ตณฺหาวิชฺชามยมูล เอเตสนฺติ
อุจฺฉินฺนมูลา ฯ ตาลวตฺถุ วิย เนส วตฺถุ กตนฺติ ตาลาวตฺถุกตา ฯ ยถา หิ ตาลรุกฺข สมูล อุทฺธริตฺวา ตสฺส
วตฺถุมตฺเต ตสฺมึ ปเทเส กเต น ปุน ตสฺส ตาลสฺส อุปฺปตฺติ
ปฺายติ เอว อริยมคฺคสตฺเถน สมูเล รูปาทิรเส อุทฺธริตฺวา
เตส ปุพฺเพ อุปฺปนฺนปุพฺพภาเวน วตฺถุมตฺเต จิตฺตสนฺตาเน
กเต สพฺเพป เต ตาลาวตฺถุกตาติ วุจฺจนฺติ ฯ อวิรฬุ หฺ ิธมฺมตฺตา วา มตฺถกจฺฉินนฺ ตาโล วิย กตาติ ตาลาวตฺถุกตา ฯ
ยสฺมา ปน เอว ตาลาวตฺถุกตา อนภาวกตา(๒) โหนฺติ ยถา
เนส ปจฺฉาภาโว น โหติ ตถา กตา โหนฺติ ฯ ตสฺมา
อาห อนภาวกตาติ ฯ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมาติ อนาคเต
อนุปฺปชฺชนกสภาวา ฯ
โน จ โข ย ตฺว สนฺธาย วเทสีติ ยฺจ โข ม
สนฺธาย วเทสิ โส ปริยาโย น โหติ ฯ นนุ จ [๓] เอว
วุตฺเต โย พฺราหฺมเณน วุตฺโต สามคฺคิรโส ตสฺส อตฺตนิ
#๑. ม. มมากาเรน ฯ ๒. ม. อนภาวกตา ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๒๒
วิชฺชมานตา อนฺุาตา โหตีติ น โหติ ฯ โย หิ น
สามคฺคิรส กาตุ ภพฺโพ หุตฺวา น กโรติ โส ตทภาเวน
อรสรูโปติ วตฺตพฺพต อรหติ ฯ ภควา ปน อภพฺโพว เอต
กาตุ เตนสฺส การเณน (๑) อภพฺพต ปกาเสนฺโต อาห โน
จ โข ย ตฺว สนฺธาย วเทสิ(๒) ย ปริยาย สนฺธาย ตฺว
ม อรสรูโปติ วเทสิ โส อเมฺหสุ เนว วตฺตพฺโพติ ฯ
เอว พฺราหฺมโณ อตฺตนา อธิปฺเปต อรสรูปต อาโรเปตุ
อสกฺโกนฺโต อถาปร นิพโฺ ภโค ภวนฺติอาทิมาห ฯ สพฺพปริยาเยสุ เจตฺถ วุตฺตนเยเนว โยชนากฺกม วิทิตฺวา สนฺธาย
ภาสิตมตฺถ เอว เวทิตพฺพ พฺราหฺมโณ ตเทว วโยวุฑฺฒาน
อภิวาทนาทิกมฺม โลเก สามคฺคิปริโภโคติ มฺมาโน
ตทภาเวน จ ภควนฺต นิพฺโภโคติ(๓) อาห ฯ ภควา [๔] ยฺวาย
รูปาทีสุ สตฺตาน ฉนฺทราคปริโภโค ตทภาว อตฺตนิ
สมฺปสฺสมาโน อปร ปริยายมนุชานิ ฯ
ปุน พฺราหฺมโณ ย โลเก วโยวุฑฺฒาน อภิวาทนาทิกุสลสมุทาจารกมฺม โลกิยา กโรนฺติ ตสฺส อกิริย สมฺปสฺสมาโน
ภควนฺต อกิริยวาโทติ อาห ฯ ภควา ปน ยสฺมา กายทุจฺจริตาทีน อกิริย วทติ ตสฺมา ต อกิริยวาทิต อตฺตนิ
#๑. ม. กรเณ ฯ ๒. ม. วเทสีติ ฯ ๓. ม. นิพฺโภโคติอาทิมาห ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๓
สมฺปสฺสมาโน อปร ปริยายมนุชานิ ฯ ตตฺถ เปตฺวา กายทุจฺจริตาทีนิ อวเสสา อกุสลา ธมฺมา อเนกวิหิตา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมาติ เวทิตพฺพา ฯ
ปุน พฺราหฺมโณ ตเทว อภิวาทนาทิกมฺม ภควติ
อปสฺสนฺโต อิม อาคมฺม อย โลกตนฺติ โลกปฺปเวณี อุจฺฉิชฺชตีติ
มฺมาโน ภควนฺต อุจฺเฉทวาโทติ อาห ฯ ภควา ปน
ยสฺมา ปฺจกามคุณิกราคสฺส เจว อกุสลจิตฺตทฺวยสมฺปยุตฺตสฺส
จ โทสสฺส อนาคามิมคฺเคน อุจฺเฉท วทติ สพฺพากุสลสมฺภวสฺส
ปน โมหสฺส อรหตฺตมคฺเคน อุจฺเฉท วทติ เปตฺวา เต
ตโย อวเสสาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ยถานุรูป จตูหิ
มคฺเคหิ อุจฺเฉท วทติ ตสฺมา ต อุจฺเฉทวาท อตฺตนิ
สมฺปสฺสมาโน อปร ปริยายมนุชานิ ฯ
ปุน พฺราหฺมโณ ชิคจุ ฺฉติ มฺเ สมโณ โคตโม อิท
วโยวุฑฺฒาน อภิวาทนาทิกุลสมุทาจารกมฺม(๑) เตน น ต
กโรตีติ มฺมาโน ภควนฺต เชคุจฺฉีติ อาห ฯ ภควา ปน
ยสฺมา ชิคุจฺฉติ กายทุจฺจริตาทีหิ ยานิ กายวจีมโนทุจฺจริตานิ
เจว ยา จ อเนกวิหิตาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน(๒)
สมาปตฺติ สมาปชฺชนา สมงฺคิภาโว ต สพฺพป คูถ วิย
มณฺฑนกชาติโก ปุรโิ ส ชิคุจฺฉติ หิริยติ ตสฺมา ต เชคุจฺฉิต
#๑. ม. อภิวาทนาทิกุลสมุทาจารกมฺม ฯ
#๒. ม. ยา อกุสลาน ลามกธมฺมาน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๒๔
อตฺตนิ สมฺปสฺสมาโน อปร ปริยายมนุชานิ ฯ ตตฺถ กายทุจฺจริเตนาติอาทิ กรณวจน อุปโยคตฺเถ ทฏพฺพ ฯ
ปุน พฺราหฺมโณ ตเทว อภิวาทนาทิกมฺม ภควติ
อปสฺสนฺโต อย อิท โลกเชฏกกมฺม วิเนติ วินาเสติ อถวา
ยสฺมา เอต สามีจิกมฺม น กโรติ ตสฺมา อย วิเนตพฺโพ
นิคฺคณฺหิตพฺโพติ มฺมาโน ภควนฺต เวนยิโกติ อาห ฯ
ตตฺราย วจนตฺโถ (๑) วินยตีติ วินโย วินาเสตีติ วุตฺต โหติ ฯ
วินโยเอว เวนยิโก ฯ วินย วา อรหตีติ เวนยิโก นิคฺคห
อรหตีติ วุตฺต โหติ ฯ ภควา ปน ยสฺมา ราคาทีน วินยาย
วูปสมาย ธมฺม เทเสติ ตสฺมา เวนยิโก โหติ ฯ อยเมว เจตฺถ
ปทตฺโถ วินยาย ธมฺม เทเสตีติ เวนยิโก ฯ วิจิตฺรา หิ
ตทฺธิตวุตฺติ ฯ สฺวายนฺต เวนยิกภาว อตฺตนิ สมฺปสฺสมาโน อปร
ปริยายมนุชานิ ฯ
ปุน พฺราหฺมโณ ยสฺมา อภิวาทนาทีนิ สามีจิกมฺมานิ
กโรนฺตา วโยวุฑฺเฒ โตเสนฺติ หาเสนฺติ อกโรนฺตา ปน
ตาเปนฺติ วิเหเสนฺติ โทมนสฺส เนส อุปฺปาเทนฺติ ภควา จ
ตานิ น กโรติ ตสฺมา อย วโยวุฑฺเฒ ตปตีติ มฺมาโน
สปฺปุริสาจารวิรหิตตฺตา วา กปณปุริโส อยนฺติ มฺมาโน
ภควนฺต ตปสฺสีติ อาห ฯ ตตฺราย ปทตฺโถ ตปตีติ ตโป
#๑. ม. ปทตฺโถ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๕
โรเสติ วิเหเสตีติ อตฺโถ ฯ สามีจิกมฺมากรณสฺเสต อธิวจน ฯ
ตโป อสฺส อตฺถีติ ตปสฺสี ฯ ทุติเย อตฺถวิกปฺเป พฺยฺชนานิ
อวิจาเรตฺวา โลเก กปณปุริโส ตปสฺสีติ วุจฺจติ ฯ ภควา ปน
เย อกุสลา ธมฺมา โลก ตปนโต ตปนียาติ วุจฺจนฺติ เตส
ปหีนตฺตา ยสฺมา ตปสฺสีติ สงฺข คโต ตสฺมา ต ตปสฺสิต
อตฺตนิ สมฺปสฺสมาโน อปร ปริยายมนุชานิ ฯ ตตฺราย วจนตฺโถ
ตปนฺตีติ ตปา อกุสลาน ธมฺมานเมต อธิวจน ฯ เต ตเป
อสฺสิ นิรสฺสิ ปหาสิ วิทฺธสีติ ตปสฺสี ฯ
ปุน พฺราหฺมโณ ต อภิวาทนาทิกมฺม เทวโลกคพฺภสมฺปตฺติยา เทวโลกปฏิสนฺธิปฏิลาภาย สวตฺตตีติ มฺมาโน
ภควติ จสฺส อภาว ทิสฺวา ภควนฺต อปคพฺโภติ อาห ฯ
โกธวเสน วา ภควโต มาตุกุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธิคฺคหเณ โทส
ทสฺเสนฺโตป เอวมาห ฯ ตตฺราย ปทตฺโถ (๑) คพฺภโต อปคโตติ
อปคพฺโภ อภพฺโพ เทวโลกูปปตฺตึ ปาปุณิตุนฺติ อธิปฺปาโย ฯ
หีโน วา คพฺโภ อสฺสาติ อปคพฺโภ ฯ เทวโลกคพฺภปริพาหิรตฺตา อายตึ หีนคพฺภปฏิลาภภาคี(๒) หีโน วาสฺส มาตุกุจฺฉิสฺมึ
คพฺภวาโส อโหสีติ อธิปฺปาโย ฯ ภควโต ปน ยสฺมา อายตึ
คพฺภเสยฺยา อปคตา ตสฺมา โส ต อปคพฺภต อตฺตนิ
สมฺปสฺสมาโน อปร ปริยายมนุชานิ ฯ ตตฺราป (๓) ยสฺส โข
#๑. ม. วจนตฺโถ ฯ ๒. ม. หีนคพฺภปฏิลาภภาคีติ ฯ
#๓. ม. ตตฺร จ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๒๖
พฺราหฺมณ อายตึ คพฺภเสยฺยา ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ ปหีนาติ
เอเตส ปทาน เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ พฺราหฺมณ ยสฺส ปุคฺคลสฺส
อนาคเต คพฺภเสยฺยา ปุนพฺภเว จ อภินิพฺพตฺติ อนุตฺตเรน
มคฺเคน วิหตการณตฺตา ปหีนา ฯ คพฺภเสยฺยาคหเณน เจตฺถ
ชลาพุชโยนิ คหิตา ปุนฬฺภวาภินิพฺพตฺติคฺคหเณน อิตรา ติสฺโสฯ
อปจ คพฺภสฺส เสยฺยา คพฺภเสยฺยา ฯ ปุนพฺภโวเอว อภินิพฺพตฺติ
ปุนพฺภวาภิ- นิพฺพตฺตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ ยถา จ
วิฺาณฏิตีติ วุตฺเตป น วิฺาณโต อฺา ิติ อตฺถิ
เอวมิธาป น คพฺภโต อฺา เสยฺยา เวทิตพฺพา ฯ อภินิพฺพตฺติ
จ นาม ยสฺมา ปุนพฺภวภูตาป อปุนพฺภวภูตาป อตฺถิ อิธ
จ ปุนพฺภวภูตา อธิปฺเปตา ตสฺมา วุตฺต ปุนพฺภโวเอว
อภินิพฺพตฺติ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตีติ ฯ
เอว อาคตกาลโต ปฏาย อรสรูปตาทีหิ [๑] อฏหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสนฺตป พฺราหฺมณ ภควา ธมฺมิสฺสโร ธมฺมราชา
ธมฺมสฺสามี ตถาคโต อนุกมฺปาย สีตเลเนว (๒) จกฺขุนา พฺราหฺมณ
โอโลเกนฺโต ย ธมฺมธาตุ ปฏิวิชฺฌิตฺวา เทสนาวิลาสปฺปตฺโต
นาม โหติ ตสฺสา ธมฺมธาตุยา สุปฺปฏิวิทฺธตฺตา วิคตวลาหเก
นเภ ปุณฺณจนฺโท วิย จ สรทกาเล สุริโย วิย จ พฺราหฺมณสฺส
หทยนฺธการ วิธมนฺโต (๓) ตานิเยว อกฺโกสวตฺถนู ิ เตน เตน
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร อฏฐหีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. อนุกมฺปาสีตเลเนว ฯ
#๓. ม. ว ิธเมนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๗
ปริยาเยน อฺถา เทเสตฺวา(๑) ปุนป อตฺตโน กรุณาวิปฺผาร
อฏหิ โลกธมฺเมหิ อกมฺปยภาเวน ปฏิลทฺธ ตาทิคุณลกฺขณ
ปวีสมจิตฺตต อกุปฺปธมฺมตฺจ ปกาเสนฺโต อย พฺราหฺมโณ
เกวล ปลิตสิรขณฺฑทนฺตวลิตฺตจตาทีหิ อตฺตโน วุฑฺฒภาว
สลฺลกฺเขติ โน จ โข ชานาติ อตฺตาน ชาติยา อนุคต
ชราย อนุสฏ พฺยาธินา อภิภูต (๒) มรเณน อพฺภาหต อชฺช
มริตฺวา ปุน เสฺวว อุตฺตานสยนทารกภาวคมนีย ฯ มหนฺเตน โข
ปน อุสฺสาเหน มม สนฺตกิ  อาคโต ตทสฺส อาคมน สาตฺถก
โหตูติ จินฺเตตฺวา อิมสฺมึ โลเก อตฺตโน อปฺปฏิสม ปุเรชาตภาว
ทสฺเสนฺโต เสยฺยถาป พฺราหฺมณาติอาทินา นเยน พฺราหฺมณสฺส
ธมฺมเทสน วฑฺเฒสิ ฯ
ตตฺถ เสยฺยถาปติอาทีน เหฏา วุตฺตนเยเนว อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ อย ปน วิเสโส เหฏา วุตฺตนเยเนว หิ
เต กุกฺกุฏโปตกา ปกฺเข วิธุนนฺตา ตขณานุรูป วิรวนฺตา
นิกฺขมนฺติ ฯ เอว นิกฺขมนฺตานฺจ เตส โย ปมตร นิกฺขมติ
โส เชฏโติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมา ภควา ตาย อุปมาย อตฺตโน
เชฏภาว สาเธตุกาโม พฺราหฺมณ ปุจฺฉติ โย นุ โข เตส
กุกฺกุฏจฺฉาปกาน ฯเป ฯ กินฺติ สฺวาสฺส วจนีโยติ ฯ ตตฺถ
กุกฺกุฏจฺฉาปกานนฺติ กุกกฺ ุฏโปตกาน ฯ กินฺติ สฺวาสฺส วจนีโยติ
#๑. ม. ทสฺเสตฺวา ฯ ๒. ม. อธิภูต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๒๘
โส กินฺติ วจนีโย อสฺส กึ วตฺตพฺโพ ภเวยฺย เชฏโ วา
กนิฏโ วาติ ฯ เชฏโติสฺส โภ โคตม วจนีโยติ โภ โคตม
โส เชฏโอิติ อสฺส วจนีโย ฯ กสฺมาอิติ(๑) เจ โส หิ เนส
เชฏโติ ยสฺมา โส เตส วุฑฺฒตโรติ อตฺโถ ฯ อถสฺส ภควา
อุปม สมฺปฏิปาเทนฺโต เอวเมว โขติ อาห ฯ ยถา โส
กุกฺกุฏโปตโก เอว อหมฺป ฯ อวิชฺชาคตาย ปชายาติ อวิชฺชา
วุจฺจติ อฺาณ ตตฺถ คตาย ฯ ปชายาติ สตฺตาธิวจนเมต
อวิชฺชาโกสสฺส อนฺโต ปวิฏเสุ สตฺเตสูติ วุตฺต โหติ ฯ
อณฺฑภูตายาติ อณฺเฑ ภูตาย ชาตาย (๒) สฺชาตาย ฯ ยถา
หิ อณฺเฑ นิพฺพตฺตา เอกจฺเจ สตฺตา อณฺฑภูตาติ วุจฺจนฺติ
เอวมย สพฺพาป ปชา อวิชฺชณฺฑโกเส นิพฺพตฺตตฺตา อณฺฑภูตาติ วุจฺจติ ฯ ปริโยนทฺธายาติ เตน อวิชฺชณฺฑโกเสน สมนฺตโต
โอนทฺธาย พทฺธาย เวิตาย ฯ อวิชฺชณฺฑโกส ปทาเลตฺวาติ
ต อวิชฺชามย อณฺฑโกส ภินฺทิตฺวา ฯ
เอโกว โลเกติ สกเลป โลกสนฺนิวาเส อหเมว เอโก
อทุติโย ฯ อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ อุตฺตรวิรหิต
สพฺพเสฏ สมฺมา สามฺจ โพธึ อถวา ปสตฺถ สุนฺทรฺจ
โพธึ ฯ อรหตฺตมคฺคาณสฺเสต นาม สพฺพฺุตาณสฺสาป
นามเมว อุภยมฺป วฏฏติ ฯ อฺเส อรหตฺตมคฺโค อนุตฺตรา
#๑. ม. กสฺมาติ ฯ ๒. ม. ปชาตาย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๙
โพธิ โหติ น โหตีติ น โหติ ฯ กสฺมา อสพฺพคุณทายกตฺตา ฯ เตสฺหิ กสฺสจิ อรหตฺตมคฺโค อรหตฺตผลเมว
เทติ กสฺสจิ ติสฺโส วิชชฺ า กสฺสจิ ฉ อภิฺา กสฺสจิ
จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา กสฺสจิ สาวกปารมิาณ ฯ ปจฺเจกพุทฺธานป
ปจฺเจกโพธิาณเมว เทติ พุทฺธาน ปน สพฺพคุณสมฺปตฺตึ เทติ
อภิเสโก วิย รฺโ สพฺพโลกิสฺสรภาว ฯ ตสฺมา อฺสฺส
กสฺสจิป อนุตฺตรา โพธิ น โหตีติ ฯ อภิสมฺพุทฺโธติ อพฺภฺาสึ
ปฏิวิชฺฌึ [๑] ปตฺโตมฺหิ อธิคโตมฺหีติ วุตฺต โหติ ฯ
อิทานิ ยเทต ภควตา เอวเมว โขติอาทินา นเยน วุตฺต
โอปมฺมสมฺปฏิปาทน ต เอว อตฺเถน สสนฺทิตฺวา เวทิตพฺพ
ยถา หิ ตสฺสา กุกฺกฏุ ิยา อตฺตโน อณฺเฑสุ อธิสยตาทิติวิธกิริยากรณ เอว โพธิปลฺลงฺเก นิสนิ ฺนสฺส โพธิสตฺตภูตสฺส
ภควโต อตฺตโน สนฺตาเน อนิจฺจ ทุกขฺ  อนตฺตาติ ติวิธานุปสฺสนากรณ กุกฺกฏุ ิยา ติวิธกิริยาสมฺปาทเนน อณฺฑาน
อปูติภาโว วิย โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน วิปสฺสนาาณสฺส อปริหานิ กุกฺกุฏิยา ติวิธกิริยากรเณน อณฺฑาน อลฺลสิเนหปริยาทาน วิย โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน ภวตฺตยานุคตนิกนฺติสิเนหปริยาทาน กุกกฺ ุฏิยา ติวิธกิริยากรเณน อณฺฑก#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปตฺโตมฺหีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๓๐
ปาลาน ตนุภาโว วิย โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต ติวธิ านุปสฺสนาสมฺปาทเนน อวิชฺชณฺฑโกสสฺส ตนุภาโว กุกฺกุฏิยา
ติวิธกิริยากรเณน กุกฺกฏุ โปตกสฺส ปาทนขตุณฺฑกาน ถทฺธขรภาโว วิย โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน
วิปสฺสนาาณสฺส ติกฺขขรวิปฺปสนฺนสูรภาโว กุกฺกฏุ ิยา ติวิธกิริยากรเณน กุกกฺ ุฏโปตกสฺส ปริณามกาโล วิย โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน วิปสฺสนาาณสฺส
ปริณามกาโล วฑฺฒิกาโล คพฺภคฺคหณกาโล กุกกฺ ุฏิยา ติวิธกิริยากรเณน กุกกฺ ุฏโปตกสฺส ปาทนขสิขาย วา มุขตุณฺฑเกน
วา อณฺฑโกส ปทาเลตฺวา ปกฺเข ปปฺโผเฏตฺวา โสตฺถินา
อภินิพฺภิทากาโล วิย ภควโต ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน
วิปสฺสนาญาเณน คพฺภ (๑) คณฺหาเปตฺวา อนุปุพฺพาธิคเตน
อรหตฺตมคฺเคน อวิชชฺ ณฺฑโกส ปทาเลตฺวา ฉอภิฺาปกฺเข (๒)
ปปฺโผเฏตฺวา โสตฺถินา สกลพุทฺธคุณาน สจฺฉิกตกาโล
เวทิตพฺโพ ฯ อหฺหิ พฺราหฺมณ เชฏโ โลกสฺสาติ
พฺราหฺมณ ยถา เตส กุกกฺ ุฏโปตกาน ปมตร อณฺฑโกส
ปทาเลตฺวา อภินิพฺพตฺโต กุกฺกุฏโปตโก เชฏโ โหติ เอว
อวิชฺชาคตาย ปชาย ต อวิชฺชณฺฑโกส ปทาเลตฺวา ปมตร
อริยาย ชาติยา ชาตตฺตา อหฺหิ เชฏโ วุฑฺฒตโมติ สงฺข
คโต สพฺพคุเณหิ ปน อปฺปฏิสมตฺตา เสฏโติ ฯ
#๑. สี. วิปสฺสนาญาน คพฺภ ฯ ม. วิปสฺสนาญาณคพฺภ ฯ
#๒. ม. อภิฺญาปกฺเข ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๑
เอว ภควา อตฺตโน อนุตฺตร เชฏเสฏภาว พฺราหฺมณสฺส
ปกาเสตฺวา อิทานิ ยาย ปฏิปทาย ต อธิคโต ต ปฏิปท
ปุพฺพภาคโต ปภูติ ทสฺเสตุ อารทฺธ โข ปน เม พฺราหฺมณาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ อารทฺธ โข ปน เม พฺราหฺมณ วิริย
อโหสีติ พฺราหฺมณ น มยา อย อนุตฺตโร เชฏเสฏภาโว
กุสีเตน มุฏสฺสตินา สารทฺธกาเยน วิกฺขิตฺตจิตฺเตน อธิคโต
อปจ โข ตทธิคมาย อารทฺธ โข ปน เม วิริย อโหสิ ฯ
โพธิมณฺเฑ นิสินฺเนน มยา จตุสมฺมปฺปธานเภท วิริย อารทฺธ
อโหสิ ปคฺคหิต อสิถิลปฺปวตฺติต ฯ อารทฺธตฺตาเยว จ มเมต (๑) อสลฺลีน
อโหสิ ฯ น เกวลฺจ วิริยเมว สติป เม อารมฺมณาภิมุขีภาเวน (๒) อุปฏิตา อโหสิ อุปฏิตตฺตาเยว จ อปฺปมฺมุฏา ฯ (๓)
ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธติ กายจิตฺตปสฺสทฺธิวเสน กาโยป
เม ปสฺสทฺโธ อโหสิ ฯ ตตฺถ ยสฺมา นามกาเย ปสฺสทฺเธ
รูปกาโยป ปสฺสทฺโธเยว อโหสิ (๔) ตสฺมา นามกาโย รูปกาโยติ
อวิเสเสตฺวาว ปสฺสทฺโธ กาโยติ วุตฺต ฯ อสารทฺโธติ โส จ
โข ปสฺสทฺธตฺตาเยว อสารทฺโธ วิคตทรโถติ วุตตฺ  โหติ ฯ
สมาหิต จิตฺต เอกคฺคนฺติ จิตฺตป เม สมฺมา อาหิต สุฏุ
ปต อปฺปต วิย อโหสิ สมาหิตตฺตาเอว จ [๕] เอกคฺค
อจล นิปฺผนฺทนนฺติ ฯ เอตฺตาวตา ฌานสฺส ปุพฺพภาคปฏิปทา
#๑. ม. จ เมต ฯ ๒. ม. อารมฺมณาภิมุขภาเวน ฯ
#๓. ม. อสมฺมุฏฐา ฯ ๔. ม. โหติ ฯ
#๕. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๓๒
กถิตา โหติ ฯ อิทานิ อิมาย ปฏิปทาย อธิคตปมชฺฌาน
อาทึ กตฺวา วิชฺชาตฺตยปริโยสาน วิเสส ทสฺเสนฺโต โส โข
อหนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ย ตาว วินิจฺฉยนเยน วตฺตพฺพ(๑) สิยา
ต วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตเมว ฯ
อย โข เม พฺราหฺมณาติอาทีสุ ปน วิชชฺ าติ วิทิตกรณฏเน วิชฺชา ฯ กึ วิทติ  กโรติ ปุพฺเพนิวาส ฯ อวิชฺชาติ
ตสฺเสว ปุพฺเพนิวาสสฺส อวิทิตกรณฏเน ตปฺปฏิจฺฉาทกโมโห ฯ
ตโมติ เสฺวว โมโห ตปฺปฏิจฺฉาทกฏเน ตโม นาม ฯ อาโลโกติ
สาเอว วิชฺชา โอภาสกรณฏเน อาโลโกติ ฯ เอตฺถ จ วิชชฺ า
อธิคตาติ อย(๒) อตฺโถ เสส ปสสาวจน ฯ โยชนา ปเนตฺถ
อย โข เม วิชฺชา อธิคตา ตสฺส เม อธิคตวิชฺชสฺส
อวิชฺชา วิหตา วินฏาติ อตฺโถ ฯ กสฺมา ยสฺมา วิชฺชา
อุปฺปนฺนา ฯ เอส นโย อิตรสฺมึป ปททฺวเย ฯ ยถาตนฺติ
เอตฺถ ตนฺติ นิปาตมตฺต สติยา อวิปฺปวาเสน อปฺปมตฺตสฺส
วิริยาตาเปน อาตาปโน กาเย จ ชีวิเต จ อนเปกฺขตาย
ปหิตตฺตสฺส เปสิตจิตฺตสฺสาติ (๓) อตฺโถ ฯ อิท วุตฺต โหติ ยถา
อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิชชฺ า
วิหฺเยฺย วิชฺชา อุปฺปชฺเชยฺย ตโม วิหฺเยฺย อาโลโก
อุปฺปชฺเชยฺย เอวเมว มม อวิชฺชา วิหตา วิชฺชา อุปฺปนฺนา
#๑. ม. วินิจฺฉยนเยน วตฺตพฺพ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. เปสิตตฺตสฺสาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๓
ตโม วิหโต อาโลโก อุปปฺ นฺโน ฯ เอตสฺส เม ปธานานุโยคสฺส
อนุรูปเมว ผล ลทฺธนฺติ ฯ อย โข เม พฺราหฺมณ ปมา
อภินิพฺภิทา อโหสิ กุกฺกฏุ จฺฉาปสฺเสว อณฺฑโกสมฺหาติ อย
โข มม พฺราหฺมณ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณมุขตุณฺฑเกน
ปุพฺเพนิวุตฺถกฺขนฺธปฏิจฺฉาทก อวิชฺชณฺฑโกส ปทาเลตฺวา ปมา
อภินิพฺภิทา ปมา นิกฺขนฺติ ปมา อริยชาติ อโหสิ
กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว มุขตุณฺฑเกน วา ปาทนขสิขาย วา
อณฺฑโกส ปทาเลตฺวา ตมฺหา อณฺฑโกสมฺหา อภินิพฺภิทา
นิกฺขนฺติ กุกฺกุฏนิกาเย ปจฺฉา ชาตีติ ฯ (๑) อย ตาว ปุพฺเพนิวาสกถาย นโย ฯ
จุตูปปาตกถาย ปน วิชฺชาติ ทิพพฺ จกฺขุาณวิชฺชา ฯ
อวิชฺชาติ จุตูปปาตปฏิจฺฉาทิกา อวิชฺชา ฯ ยถา ปน ปุพฺเพนิวาสกถาย ปุพเพนิวาสานุสฺสติาณมุขตุณฺฑเกน ปุพฺเพนิวุตฺถกฺขนฺธปฏิจฺฉาทก อวิชฺชณฺฑโกส ปทาเลตฺวาติ วุตฺต เอวมิธ
จุตูปปาตาณมุขตุณฺฑเกน จุตูปปาตปฏิจฺฉาทก อวิชฺชณฺฑโกส
ปทาเลตฺวาติ วตฺตพฺพ ฯ
ย ปเนต ปจฺจเวกฺขณาณปริคฺคหิต ต(๒) อาสวาน ขยาณาธิคม พฺราหฺมณสฺส ทสฺเสนฺโต อย โข เม พฺราหฺมณ
ตติยา วิชฺชาติอาทิมาห ตตฺถ วิชชฺ าติ อรหตฺตมคฺคาณ
#๑. ม. ปจฺจาชาตีติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๓๔
วิชฺชา ฯ (๑) อวิชฺชาติ จตุสจฺจปฏิจฺฉาทิกา อวิชฺชา ฯ อย โข
เม พฺราหฺมณ ตติยา อภินิพฺภิทา อโหสีติ เอตฺถ อย โข มม
พฺราหฺมณ อาสวาน ขยาณมุข- ตุณฺฑเกน จตุสจฺจปฏิจฺฉาทก
อวิชฺชณฺฑโกส ปทาเลตฺวา ตติยา อภินิพฺภิทา ตติยา นิกฺขนฺติ
ตติยา อริยชาติ อโหสิ กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว มุขตุณฺฑเกน
วา ปาทนขสิขาย วา อณฺฑโกส ปทาเลตฺวา ตมฺหา อณฺฑโกสมฺหา อภินิพฺภิทา นิกฺขนฺติ กุกฺกุฏนิกาเย ปจฺฉา ชาตีติ ฯ
เอตฺตาวตา กึ ทสฺเสตีติ โส หิ พฺราหฺมณ กุกฺกุฏจฺฉาปโก อณฺฑโกส ปทาเลตฺวา ตโต นิกขฺ มนฺโต สกิเมว ชายติ
อห ปน ปุพเฺ พนิวุตฺถกฺขนฺธปฏิจฺฉาทก อวิชชฺ ณฺฑโกส ภินฺทิตฺวา
ปม ตาว ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณวิชฺชาย ชาโต ตโต สตฺตาน
จุติปฏิสนฺธิปฏิจฺฉาทก อวิชฺชณฺฑโกส ปทาเลตฺวา ทุติย ทิพฺพจกฺขุาณวิชฺชาย ชาโต ปุน จตุสจฺจปฏิจฺฉาทก อวิชฺชณฺฑโกส
ปทาเลตฺวา ตติย อาสวาน ขยาณวิชฺชาย ชาโต ฯ เอว ตีหิ
วิชฺชาหิ ติกขฺ ตฺตุ ชาโตมฺหิ ฯ สา จ เม ชาติ อริยา สุนฺทรา
ปริสุทฺธาติ (๒) อิท ทสฺเสติ ฯ เอว ทสฺเสนฺโต จ ปุพฺเพนิวาสาเณน อตีตสาณ ทิพฺพจกฺขุนา ปจฺจุปฺปนฺนานาคตสาณ
อาสวกฺขเยน สกลโลกิยโลกุตฺตรคุณนฺติ เอว ตีหิ วิชฺชาหิ
สพฺเพป สพฺพฺุคุเณ ปกาเสตฺวา อตฺตโน อริยาย ชาติยา
#๑. ม. อรหตฺตมคฺควิชฺชา ฯ ๒. ม. สุปริสุทฺธาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๕
เชฏเสฏภาว พฺราหฺมณสฺส ทสฺเสสิ(๑) ฯ
เอว วุตเฺ ต เวรฺโช พฺราหฺมโณติ เอว ภควตา
โลกานุกมฺปเกน พฺราหฺมณ อนุกมฺปมาเนน วินิคูหิตพฺเพป
อตฺตโน อริยาย ชาติยา เชฏเสฏภาว วิชฺชาตฺตยปฺปกาสิกาย
ธมฺมเทสนาย วุตฺเต ปติวิปฺผารปริปุณฺณคตฺตจิตฺโต เวรฺโช
พฺราหฺมโณ ต ภควโต อริยาย ชาติยา เชฏเสฏภาว
วิทิตฺวา อีทิส นามาห สพฺพโลกเชฏ สพฺพคุณสมนฺนาคต
สพฺพฺ อฺเส อภิวาทนาทิกมฺม น กโรตีติ อวจ ธิรตฺถุ
วต โภ อฺาณนฺติ อตฺตาน ครหิตฺวา อย อิทานิ โลเก
อริยาย ชาติยา ปุเรชาตฏเน เชฏโ สพฺพคุเณหิ อปฺปฏิสมฏเน เสฏโติ นิฏ คนฺตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ เชฏโ
ภว โคตโม เสฏโ ภว โคตโมติ ฯ เอวฺจ ปน วตฺวา
ปุน ต ภควโต ธมฺมเทสน อพฺภนุโมทมาโน อภิกฺกนฺต โภ
โคตมาติอาทิมาห ฯ ต วุตฺตตฺถเมวาติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย อภิฺาตาติ าตา ปฺาตา ปากฏา ฯ
สนฺถาคาเรติ มหาชนสฺส วิสฺสมนตฺถาย (๒) กเต
อคาเร ฯ สา กิร สนฺถาคารสาลา นครมชฺเฌ อโหสิ จตูสุ
#๑. ม. ทสฺเสสิ ฯ ๒. สี. มหาชนสฺส สนฺถมฺภนาคาเร วิสฺสมนตฺถาย ฯ
#ม. มหาชนสฺส วิสฺสมนตฺถาย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๓๖
ทฺวาเรสุ (๑) ิตาน ปฺายติ จตูหิ ทิสาหิ อาคตา มนุสฺสา ปม
ตตฺถ วิสฺสมิตฺวา ปจฺฉา อตฺตโน[๒] อตฺตโน ผาสุกฏาน คจฺฉนฺติ ฯ
ราชกุลาน รชฺชกิจฺจสนฺถรณตฺถ(๓) กต อคารนฺติป วทนฺติเยว ฯ
ตตฺถ หิ นิสีทติ ฺวา ลิจฺฉวิราชาโน รชฺชกิจฺจ สนฺถรนฺติ กโรนฺติ
วิจาเรนฺติ ฯ สนฺนิสินฺนาติ เตส นิสีทนตฺถฺเว ปฺตฺเตสุ
มหารหปจฺจตฺถรเณสุ (๔) สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเตสุ อาสเนสุ สนฺนิสินฺนา ฯ
อเนกปริยาเยน พุทธฺ สฺส วณฺณ ภาสนฺตีติ ราชกุลกิจฺจฺเจว โลกตฺถจริยฺจ วิจาเรตฺวา อเนเกหิ การเณหิ
พุทฺธสฺส วณฺณ ภาสนฺติ กเถนฺติ ทีเปนฺติ ฯ ปณฺฑิตา หิ
เต ราชาโน สทฺธา ปสนฺนา โสตาปนฺนาป สกทาคามิโนป
อนาคามิโนป อริยสาวกา เต สพฺเพป โลกิยชฏ ฉินฺทิตฺวา
พุทฺธาทีน ติณฺณ รตนาน วณฺณ ภาสนฺติ ฯ ตตฺถ ติวิโธ
พุทฺธวณฺโณ นาม จริยวณฺโณ สรีรวณฺโณ คุณวณฺโณติ ฯ
ตตฺริเม ราชาโน จริยวณฺณ อารภึสุ ทุกฺกร วต กต สมฺมาสมฺพุทฺเธน กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขฺยยฺยานิ ทส
ปารมิโย ทส อุปปารมิโย ทส ปรมตฺถปารมิโยติ สมตึส ปารมิโย
ปูเรนฺเตน าตตฺถจริย โลกตฺถจริย พุทฺธจริย (๕) มตฺถก ปาเปตฺวา
ปฺจ มหาปริจฺจาเค ปริจฺจชนฺเตนปติ อฑฺฒจฺฉฏเหิ (๖) ชาตกสเตหิ
#๑. ม. ฐาเนสุ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺตโนติ ทิสฺสติ ฯ
#๓. ม. รชฺชกิจฺจสนฺถรณตฺถาย ฯ ๔. ม. มหารหวรปจฺจตฺถรเณสุ ฯ
#๕. ม. พุทฺธิจริย ฯ ๖. ม. ปริจฺจชนฺเตนาติ อฑฺฒจฺฉกฺเกหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๗
พุทฺธวณฺณ กเถนฺตา ตุสิตภวน ปาเปตฺวา ปยึสุ ฯ
ธมฺมสฺส วณฺณ ภาสนฺตา ปน เตน ภควตา ธมฺโม
เทสิโต นิกายโต ปฺจ นิกายา โหนฺติ(๑) ปฏกโต ตีณิ
ปฏกานิ องฺคโต นว องฺคานิ ขนฺธโต จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ โกฏาสวเสน ธมฺมคุณ กถยึสุ ฯ
สงฺฆสฺส วณฺณ ภาสนฺตา สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา
ปฏิลทฺธสทฺธา กุลปุตฺตา โภคกฺขนฺธฺเจว าติปริวฏฏฺจ
ปหาย เสตจฺฉตฺต อุปรชฺช เสนาปติเสฏิภณฺฑาคาริกฏานนฺตราทีนิ อคเณตฺวา นิกฺขมฺม สตฺถุ วรสาสเน ปพฺพชนฺติ ฯ
เสตจฺฉตฺต ปหาย ปพฺพชิตาน ภทฺทิยราชมหากปฺปนปุกฺกุสาติ(๒)อาทีน ราชปพฺพชิตานเยว พุทฺธกาเล อสีติสหสฺสานิ อเหสุ ฯ
อเนกโกฏิธน (๓) ปหาย ปพฺพชิตาน ปน ยสกุลปุตฺตโสณเสฏิปุตฺตรฏปาลกุลปุตฺตาทีน ปริจฺเฉโท นตฺถิ ฯ เอวรูปา จ เอวรูปา
จ กุลปุตฺตา สตฺถุ สาสเน ปพฺพชนฺตีติ ปพฺพชฺชาสงฺเขปวเสน
สงฺฆคุเณ กถยึสุ ฯ
สีโห เสนาปตีติ เอวนามโก เสนาย อธิปติ ฯ เวสาลิย
หิ สตฺต สหสฺสานิ สตฺต สตานิ สตฺต จ ราชาโน เต สพฺเพป
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. อย น ราชา กุลปุตฺโตว โหติ ฯ
#วุตฺตฺเหต ธาตุวิภงฺคสุตฺเต เตน โข ปน สมเยน ปุกฺกุสาติ นาม
#กุลปุตฺโต ภควนฺต อุทฺทิสฺส สทฺธาย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโตติ ฯ
#๓. ม. อเนกโกฏิสต ธน ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 338

*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๓๘
สนฺนิปติตฺวา สพฺเพส มน คเหตฺวา รฏ วิจาเรตุ สมตฺถ
เอก วิจินถาติ วิจินนฺตา สีหราชกุมาร ทิสฺวา อย สกฺขิสฺสตีติ
สนฺนิฏาน กตฺวา ตสฺส รตฺตมณิวณฺณ กมฺพลปริโยนทฺธ
เสนาปติจฺฉตฺต อทสุ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต สีโห เสนาปตีติ ฯ
นิคณฺสาวโกติ นิคณฺสฺส นาฏปุตฺตสฺส ปจฺจยทายโก
อุปฏาโก ฯ ชมฺพูทีปตลสฺมึ หิ ตโย ชนา นิคณฺาน
อคฺคุปฏากา นาฬนฺทาย อุปาลิ คหปติ กปลปุเร วปฺโป
สกฺโก เวสาลิย อย สีโห เสนาปตีติ ฯ
นิสินฺโน โหตีติ เสสราชูน ปริสาย อนฺตนฺเตน (๑) อาสนานิ
ปฺาปยึสุ สีหสฺส ปน มชฺเฌ าเนติ ตสฺมึ ปฺตฺเต
มหารเห ราชาสเน นิสนิ ฺโน โหติ ฯ
นิสฺสสยนฺติ นิพฺพิจิกิจฺฉ อทฺธา เอกเสน น เหเต
ยสฺส วา ตสฺส วา อปฺเปสกฺขสฺส เอว อเนกสเตหิ การเณหิ
วณฺณ ภาสนฺติ ฯ
เยน นิคณฺโ นาฏปุตฺโต เตนุปสงฺกมีติ นิคณฺโ กิร
นาฏปุตฺโต สจาย สีโห กสฺสจิเทว สมณสฺส โคตมสฺส วณฺณ
กเถนฺตสฺส สุตฺวา สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสติ มยฺห
ปริหานิ ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา ปมตรเยว สีห เสนาปตึ
เอตทโวจ เสนาปติ อิมสฺมึ โลเก อห พุทฺโธ อห พุทฺโธติ
#๑. ม. อนฺตรนฺตเร ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๙
พหู วิจรนฺติ ฯ สเจ ตฺว กสฺสจิ ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุกาโม
อโหสิ ม ปุจฺเฉยฺยาสิ ฯ อห เต ยุตฺตฏาน เปเสสฺสามิ
อยุตฺ เต นิวาเรสฺสามีติ(๑) ฯ โส ต กถ อนุสฺสริตฺวา สเจ
ม เปเสสฺสติ คมิสฺสามิ ฯ โน เจ น คมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
เยน นิคณฺโ นาฏปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ ฯ อถสฺส วจน สุตฺวา
นิคณฺโ มหาปพฺพเตน วิย พลวโสเกน โอตฺถโฏ ยตฺถิสฺสาห(๒)
คมน น อิจฺฉามิ ตตฺเถว คนฺตุกาโม ชาโต หโตหมสฺมีติ
อนตฺตมโน หุตฺวา ปฏิพาหนุปายมสฺส กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
กึ ปน ตฺวนฺติอาทิมาห ฯ เอว วทนฺโต วิจรนฺต โคณ ทณฺเฑน(๓)
ปหรนฺโต วิย ชลมาน ปทีป นิพฺพาเปนฺโต วิย ภตฺตภริต
ปตฺต นิกุชฺฌนฺโต วิย [๔] จ สีหสฺส อุปฺปนฺนปตึ วินาเสสิ ฯ
คมิยาภิสงฺขาโรติ หตฺถิยานาทีน โยชาปนคนฺธมาลาทิคฺคหณวเสน ปวตฺโต สโยโค ฯ (๕) โส ปฏิปฺปสฺสมฺภีติ โส
วูปสนฺโต ฯ ทุติยป โขติ ทุติยวารสฺมมิ ฺป ฯ อิมสฺมปึ  วาเร
พุทฺธสฺส วณฺณ ภาสนฺตา ตุสิตภวนโต ปฏาย ยาว มหาโพธิปลฺลงฺกา ทสพลสฺส เหฏา ปาทตเลหิ อุปริ เกสคฺเคหิ
ปริจฺฉินฺทิตฺวา ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณอสีติอนุพฺยฺชนพฺยามปฺปภาวเสน สรีรวณฺณ กถยึสุ ฯ ธมฺมสฺส วณฺณ ภาสนฺตา
#๑. ม. เปเสสฺสามิ อยุตฺตฏฐานโต นิวาเรสฺสามีติ ฯ
#๒. ม. ยตฺถ ทานิสฺสาห ฯ ๓. ม. ทนฺเตน ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร
#จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๕. ม. ปโยโค ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๔๐
เอกปเทป เอกพฺยฺชเนป อวขลิต นาม นตฺถีติ สุกถิตวเสเนว
ธมฺมคุณ กถยึสุ ฯ สงฺฆสฺส วณฺณ ภาสนฺตา เอวรูป ยสสิริวิภว
ปหาย สตฺถุ สาสเน ปพฺพชิตา น โกสชฺชปกติกา โหนฺติ
เตรสสุ ปน ธุตงฺคคุเณสุ ปริปูรการิโน หุตฺวา สตฺตสุ อนุปสฺสนาสุ กมฺม กโรนฺติ อฏตึสอารมฺมณวิภตฺติโย วฬฺเชนฺตีติ
ปฏิปทาวเสน สงฺฆคุเณ กถยึสุ ฯ ตติยวาเร ปน พุทฺธสฺส
วณฺณ ภาสมานา อิติป โส ภควาติ สุตฺตนฺตปริยาเยเนว
พุทฺธคุเณ กถยึสุ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโมติอาทินา สุตฺตนฺตปริยาเยเนว ธมฺมคุเณ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆติอาทินา
สุตฺตนฺตปริยาเยเนว สงฺฆคุเณ [๑] กถยึสุ ฯ ตโต สีโห จินฺเตสิ
อิเมสฺจ ลิจฺฉวิราชกุมาราน ตติยทิวสโต ปฏาย พุทฺธธมฺมสงฺฆคุเณ กเถนฺตาน มุข นปฺปโหติ อทฺธา อโนมคุเณน
สมนฺนาคโต โส ภควา อิม ทานิ อุปฺปนฺนปตึ อวิชหิตฺวาว
อห อชฺช สมฺมาสมฺพุทฺธ ปสฺสิสฺสามีติ ฯ
อถสฺส กึ หิ เม กริสฺสนฺติ นิคณฺาติ วิตกฺโก
อุทปาทิ ฯ ตตฺถ กึ หิ เม กริสฺสนฺตีติ กึ นาม มยฺห
นิคณฺา กริสฺสนฺติ ฯ อปโลกิตา วา อนปโลกิตา วาติ อาปุจฺฉิตา
วา อนาปุจฺฉิตา วา ฯ น หิ เม เต อาปุจฺฉิตา ยานวาหนสมฺปตฺตึ [๒] อิสฺสริยวิเสส ทสฺสนฺติ นาป ปนาปุจฺฉิตา หริสฺสนฺติ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร น จาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๑
อผล เอเตส อาปุจฺฉนฺติ อธิปฺปาโย ฯ
เวสาลิยา นิยฺยาสีติ ยถา หิ คิมหฺ กาเล เทเว วุฏเ(๑)
อุทก สนฺทมาน นทึ โอตริตฺวา โถกเมว คนฺตฺวา ติฏติ
นปฺปวตฺตติ เอว สีหสฺส ปมทิวเส ทสพล ปสฺสิสสฺ ามีติ
อุปฺปนฺนาย ปติยา นิคณฺเน ปฏิพาหิตกาโล ฯ ยถา ปน (๒)
ทุติยทิวเส เทเว วุฏเ อุทก สนฺทมาน นทึ โอตริตฺวา
โถก คนฺตฺวา วาลิกาปฺุช ปหริตฺวา อปฺปวตฺต โหติ เอว
สีหสฺส ทุติยทิวเส ทสพล ปสฺสิสฺสามีติ อุปฺปนฺนาย ปติยา
นิคณฺเน ปฏิพาหิตกาโล ฯ ยถา ตติยทิวเส เทเว วุฏเ
อุทก สนฺทมาน นทึ โอตริตฺวา ปุราณปณฺณสุกฺขทณฺฑกนฬกจวราทีนิ(๓) ปริกฑฺฒนฺต วาลิกาปฺุช ภินฺทิตฺวา สมุทฺทนินฺนเมว
โหติ เอว สีโห ตติยทิวเส ติณฺณ วตฺถูน คุณกถ สุตฺวา
อุปฺปนฺเน ปติปาโมชฺเช อผลา นิคณฺา นิปฺผลา นิคณฺา
กึ เม อิเม กริสฺสนฺติ คมิสฺสามห สตฺถุ สนฺติกนฺติ คมน(๔)
อภินีหริตฺวา เวลาลิยา นิยฺยาสิ ฯ นิยฺยนฺโตว(๕) จิรสฺสาห
ทสพลสฺส สนฺติก คนฺตุกาโม ชาโต น โข ปน เม ยุตฺต
อฺาตกเวเสน คนฺตุนฺติ เย เกจิ ทสพลสฺส สนฺตกิ 
คนฺตุกามา สพฺเพ นิกฺขมนฺตูติ โฆสน กาเรตฺวา ปฺจรถ#๑. ม. วุฏเฐ ฯ ๒. ม. ยถาป ฯ
#๓. ม. ปุราณปณฺณสุกฺขทณฺฑกฏฐกจวราทีนิ ฯ ๔. ม. มน ฯ
#๕. ม. นิยฺยนฺโต จ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๔๒
สตานิ โยชาเปตฺวา อุตฺตมรเถ ิโต เตหิ เจว ปฺจหิรถสเตหิ
มหติยา จ ปริสาย ปริวโุ ต คนฺธปุปฺผจุณฺณวาสาทีนิ คเหตฺวา
นิยฺยาสิ ฯ
ทิวา ทิวสฺสาติ ทิวสสฺส ทิวา มชฺฌนฺติเก อติกฺกนฺตมตฺเต ฯ เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ อาราม ปวิสนฺโต
ทูรโตว อสีติอนุพฺยฺชนพฺยามปฺปภาทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ
ฉพฺพณฺณฆนพุทฺธรสฺมิโย จ ทิสฺวา เอวรูป นาม ปุริส เอว
อาสนฺเน วสนฺต เอตฺตก กาล นาทสฺส วฺจิโต วตมฺหิ
อลาภา วต เมติ จินฺเตตฺวา มหานิธึ ทิสฺวา ทลิทฺทปุรโิ ส
วิย สฺชาตปติปาโมชฺโช เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ [๑] ฯ
ปรเมน อสฺสาเสนาติ จตุมคฺคจตุผลสงฺขาเตน อุตฺตเมน
อสฺสาเสน ฯ (๒) อสฺสาสาย ธมฺม เทเสมีติ อสฺสาสนตฺถาย
#๑. สี. ม. เอตฺถนฺตเร จ ธมฺมสฺส จานุธมฺม วฺยากโรนฺตีติ โภตา
#โคตเมน วุตฺตการณสฺส อนุการณ กเถนฺติ ฯ การณวจโน เหตฺถ
#ธมฺมสทฺโท เหตุมฺหิ ญาณ ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ อาทีสุ วิย ฯ
#การณนฺติ เจตฺถ ตถาปวตฺตสฺส สทฺทสฺส อตฺโถ อธิปฺเปโต ตสฺส
#ปวตฺติเหตุภาวโต ฯ อตฺถปฺปยุตฺโต หิ สทฺทปฺปโยโค ฯ
#อนุการณนฺติ เอโสเอว ปเรหิ ตถา วุจฺจมาโน ฯ สหธมฺมิโก
#วาทานุวาโทติ ฯ ปเรหิ วุตฺตการเณหิ สการโณ หุตฺวา ตุมฺหาก
#วาโท วา ตโต ปร ตสฺส อนุวาโท วา โกจิ วุตฺตการเณหิ วิฺูหิ
#หุตฺวา ตุมฺหาก วาโท วา ตโต ปร ตสฺส อนุวาโท วา โกจิ
#อปฺปมตฺตโกป วิฺูหิ ครหิตพฺพ ฐาน การณ น อาคจฺฉติ ฯ
#อิท วุตฺต โหติ กึ สพฺพากาเรนป ตว วาเท คารยฺห การณ

#นตฺถีติ ฯ อนพฺภกฺขาตุกามาติ น อภูเตน วตฺตุกามา ฯ
#อตฺถิ สีหปริยาโยติ อาทีน อตฺโถ เวรฺชกณฺเฑ อาคตนเยเนว
#เวทิตพฺโพติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๓
อุปตฺถมฺภนตฺถาย (๑) ธมฺม เทเสมิ ฯ อิติ ภควา อฏหงฺเคหิ
สีหสฺส เสนาปติสฺส ธมฺม เทเสสิ ฯ
อนุวิจฺจการนฺติ อนุวิทิตฺวา จินฺเตตฺวา ตุลยิตฺวา กตฺตพฺพ
กโรหีติ วุตฺต โหติ ฯ สาธุ โหตีติ สุนทฺ โร โหติ ฯ
ตุมฺหาทิสสฺมิฺหิ ม ทิสฺวา ม สรณ คจฺฉนฺเต นิคณฺ
ทิสฺวา นิคณฺ สรณ คจฺฉนฺเต กึ อย สีโห ทิฏทิฏเมว สรณ คจฺฉตีติ ครหา อุปฺปชฺชติ ตสฺมา อนุวิจฺจกาโร ตุมฺหาทิสาน สาธูติ ทสฺเสติ ฯ ปฏาก ปริหเรยฺยุนฺติ
เต กิร เอวรูป สาวก ลภิตฺวา อสุโก นาม ราชา วา
ราชมหามตฺโต วา เสฏี วา อมฺหาก สรณ คโต สาวโก
ชาโตติ ปฏาก อุกฺขิปตฺวา นคเร โฆเสนฺตา อาหิณฺฑนฺติ ฯ
กสฺมา เอว โน มหนฺตภาโว อาวิภวิสฺสตีติ จ สเจ
ปนสฺส กิมห เอเต(๒) สรณ คโตติ วิปฺปฏิสาโร อุปฺปชฺเชยฺย
ต สีโห (๓) เอเตส เม สรณคตภาว พหู ชานนฺติ ทุกฺข
อิทานิ ปฏินิวตฺติตุนฺติ วิโนเทตฺวา น ปฏิกฺกมิสฺสตีติ ฯ (๔) เตนาห
ปฏาก ปริหเรยฺยุนฺติ
โอปานภูตนฺติ ฯ ปฏิยตฺตอุทปาโน วิย ิต ฯ กุลนฺติ ตว
นิเวสน ฯ ทาตพฺพ มฺเยฺยาสีติ ปุพฺเพ ทสป วีสติป [๕]
#๑. ม. สนฺถมฺภนตฺถาย ฯ ๒. ม. เอเตส ฯ ๓. ม. ตมฺป โส ฯ
#๔. ม. น ปฏิกฺกมิสฺสตีติ จ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร สฏฐิปติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๔๔
สฏิป ชเน อาคเต ทิสฺวา นตฺถีติ อวตฺวา เทสิ อิทานิ ม
สรณ คตการณมตฺเตเนว มา อิเมส เทยฺยธมฺม อุปจฺฉินฺทิ ฯ
สมฺปตฺตานฺหิ ทาตพฺพเมวาติ โอวทิ ฯ สุตเมต ภนฺเตติ กุโต
สุตนฺติ นิคณฺาน สนฺติกาติ(๑) ฯ เต กิร กุลฆเรสุ เอว
ปกาเสนฺติ มย ยสฺส กสฺสจิ สมฺปตฺตสฺส ทาตพฺพนฺติ วทาม
สมโณ ปน โคตโม มยฺหเมว ทาน ทาตพฺพ น อฺเส
มยฺหเมว สาวกาน ทาตพฺพ น อฺเส
สาวกาน มยฺหเมว ทินฺน มหปฺผล น อฺเส มยฺหเมว
สาวกาน ทินฺน มหปฺผล น อฺเสนฺติ เอว วทตีติ ฯ ต
สนฺธาย [๒] สุตเมตนฺติ อาห ฯ
อนุปุพพฺ ิกถนฺติ (๓) ทานานนฺตร สีล สีลานนฺตร สคฺค
สคฺคานนฺตร มคฺคนฺติ เอว อนุปฏิปาฏิยา กถ ฯ ตตฺถ
ทานกถนฺติ อิท ทาน นาม สุขาน นิทาน สมฺปตฺตีน มูล
โภคาน ปติฏา วิสมคตสฺส ตาณ เลณ คติ ปรายน
อิธโลกปรโลเกสุ ทานสทิโส อวสฺสโย ปติฏา อารมฺมณ ตาณ
เลณ คติ ปรายน นตฺถิ ฯ อิทฺหิ อวสฺสยฏเน รตนมยสีหาสนสทิส ปติฏานฏเน มหาปวีสทิส อาลมฺพนฏเน
อาลมฺพนรชฺชุสทิส ฯ อิทฺหิ ทุกฺขนิตฺถรณฏเน นาวา สมสฺสา#๑. ม. สนฺตกิ า ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อยนฺติ ทิสฺสติ ฯ
#๓. สี. อานุปุพฺพิกถนฺติ ฯ ม. อนุปุพฺพึ กถนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๕
สนฏเน สงฺคามสูโร ภยปริตฺตาณฏเน สุสงฺขตนคร มจฺเฉรมลาทีหิ อนูปลิตฺตฏเน ปทุม เนส นิทฺทหนฏเน อคฺคิ
ทุราสทฏเน อาสีวิโส อสนฺตาสนฏเน สีโห พลวนฺตฏเน
หตฺถี อภิมงฺคลสมฺมตฏเน เสตวสโภ เขมนฺตภูมิสมฺปาปนฏเน
วลาหโก อสฺสราชา ฯ ทานนฺนาเมต มยา คตมตฺโต มเยฺหโส
วโส มยา ทสปารมิโย ปูเรนฺเตน เวลามมหายฺโ มหาโควินฺทมหายฺโ มหาสุทสฺสนมหายฺโ เวสฺสนฺตรมหายฺโติ อเนกมหายฺา ปวตฺติตา สสภูเตน ชลิเต
อคฺคิกฺขนฺเธ อตฺตาน นิยฺยาเทนฺเตน สมฺปตฺตยาจกาน จิตฺต
คหิต ฯ ทานฺหิ โลเก สกฺกสมฺปตฺตึ เทติ มารสมฺปตฺตึ พฺรหฺมสมฺปตฺตึ จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ สาวกปารมิาณ ปจฺเจกโพธิาณ
อภิสมฺโพธิาณ เทตีติ เอวมาทิทานคุณปฏิสยุตฺตกถ ฯ
ยสฺมา ปน ทาน ททนฺโต สีล สมาทาตุ สกฺโกติ
ตสฺมา ตทนนฺตร สีลกถ กเถสิ ฯ สีลกถนฺติ สีล นาเมต
อวสฺสโย ปติฏ า อารมฺมณ ตาณ เลณ คติ ปรายน ฯ สีล
นาเมต มม วโส อห สงฺขปาลนาคราชกาเล ภูรทิ ตฺตนาคราชกาเล จมฺเปยฺยนาคราชกาเล สีลวนาคราชกาเล (๑) มาตุโปสกหตฺถิราชกาเล ฉทฺทนฺตหตฺถิราชกาเลติ อนนฺเตสุ อตฺตภาเวสุ สีล ปริปูเรสึ ฯ อิธโลกปรโลกสมฺปตฺตีนฺหิ สีลสทิโส
อวสฺสโย ปติฏา อารมฺมณ ตาณ เลณ คติ ปรายน นตฺถิ
#๑. ม. สีลวราชกาเล ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๔๖
สีลาลงฺการสทิโส อลงฺกาโร นตฺถิ สีลปุปฺผสทิส ปุปฺผ นตฺถิ
สีลคนฺธสทิโส คนฺโธ นตฺถิ ฯ สีลาลงฺกาเรน หิ อลงฺกต สีลคนฺธานุลิตฺต สเทวโกป โลโก โอโลเกนฺโต ติตฺตึ น คจฺฉตีติ
เอวมาทิสีลคุณปฏิสยุตฺตกถ ฯ
อิท ปน สีล นิสฺสาย อย สคฺโค ลพฺภตีติ ทสฺเสตุ
สีลานนฺตร สคฺคกถ กเถสิ ฯ สคฺคกถนฺติ อย สคฺโค นาม
อิฏโ กนฺโต มนาโป นิจฺจเมตฺถ กีฬา นิจฺจ สมฺปตฺติโย
ลพฺภนฺติ จาตุมฺมหาราชิกา เทวา นวุติวสฺสสหสฺสานิ (๑) ทิพฺพสุข
ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวนฺติ ตาวตึสา ติสฺโส จ วสฺสโกฏิโย สฏิ
จ วสฺสสต- สหสฺสานีติ เอวมาทิสคฺคคุณปฏิสยุตฺตกถ ฯ สคฺคสมฺปตฺตึ กถยนฺตาน หิ พุทฺธาน มุข นปฺปโหติ ฯ วุตฺตมฺป เจต
อเนกปริยาเยนป โข อห ภิกฺขเว สคฺคกถ กเถยฺยนฺติอาทิ ฯ (๒)
เอว สคฺคกถาย ปโลเภตฺวา ปน หตฺถึ อลงฺกริตฺวา
ตสฺส โสณฺฑ ฉินฺทนฺโต วิย อยป สคฺโค อนิจฺโจ อธุโว
น เอตฺถ ฉนฺทราโค กตฺตพฺโพติ ทสฺสนตฺถ อปฺปสฺสาทา
กามา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโยติอาทินา (๓) นเยน กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส กเถสิ ฯ
ตตฺถ อาทีนโวติ โทโส ฯ โอกาโรติ อวกาโร ลามกภาโว ฯ
#๑. ม. นวุติวสฺสสตสหสฺสานิ ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๔๗๖-๗/๓๑๗ ฯ
#อตฺถโต สมาน ฯ ๓. ม. มู. ๑๒/๒๗๕/๒๖๔ ฯ ม. ม. ๑๓/๔๘/๔๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๗
สงฺกิเลโสติ เตหิ สตฺตาน สสาเร สงฺกิลิสฺสน ฯ ยถาห
สงฺกิลิสฺสนฺติ วต โภ สตฺตาติ ฯ (๑) เอว กามาทีนเวน ตชฺเชตฺวา
เนกฺขมฺเม อานิสส ปกาเสสิ ฯ
กลฺลจิตฺตนฺติ อโรคจิตฺต ฯ สามุกกฺ สิกาติ สาม อุกฺกสิกา
อตฺตนาเยว อุทฺธริตฺวา คหิตา สยมฺภุาเณน ทิฏ า อสาธารณา
อฺเสนฺติ อตฺโถ ฯ กา ปน สาติ อริยสจฺจเทสนา ฯ
เตเนวาห ทุกฺข สมุทย นิโรธ มคฺคนฺติ ฯ วิรช วีตมลนฺติ
ราครชาทีน อภาวา วิรช ราคมลาทีน วิคตตฺตา วิตมล ฯ
ธมฺมจกฺขุนฺติ อิธ โสตาปตฺติมคฺโค อธิปฺเปโต ฯ ตสฺส อุปฺปตฺติอาการทสฺสนตฺถ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ
อาห ฯ ตฺหิ นิโรธ อารมฺมณ กตฺวา กิจฺจวเสนเอว (๒)สจฺจสงฺขาต ปฏิวิชฺฌนฺต อุปฺปชฺชติ(๒) ฯ
ทิฏโ อริยสจฺจธมฺโม เอเตนาติ ทิฏธมฺโม ฯ เอส นโย
เสสปเทสุป ฯ (๒) ติณฺณา วิจิกิจฺฉา อเนนาติ ติณฺณวิจิกิจฺโฉ ฯ
วิคตา กถกถา อสฺสาติ วิคตกถกโถ ฯ เวสารชฺช ปตฺโตติ
เวสารชฺชปฺปตฺโต ฯ [๔] กตฺถ สตฺถุ สาสเน ฯ นาสฺส ปโร ปจฺจโย น
ปร สทฺธาย เอตฺถ วตฺตตีติ อปรปฺปจฺจโย ฯ
ปวตฺตมสนฺติ ปกติยา ปวตฺตกปฺปยมส มูล คเหตฺวา
#๑. ม. ม. ๑๓/๕๓๐/๔๘๔ ฯ ๒. สี. สจฺจสงฺขาต ปฏิปท ฯ
#ปฏิปชฺชติ ฯ ม. กิจฺจวเสน เอว สพฺพสงฺขต ฯ ๓. ม. เสเสสุป ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร กตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๔๘
อนฺตราปเณ ปริเยสาหีติ อธิปฺปาโย ฯ สมฺพหุลา นิคณฺาติ
ปฺจสตมตฺตา นิคณฺา ฯ ถูล ปสุนฺติ ถูล มหาสรีร
โคกณฺณมหึสสูกรสงฺขาต ปสส ฯ อุทฺทิสฺสกตนฺติ อตฺตาน
อุทฺทิสิตฺวา กต มาริตนฺติ อตฺโถ ฯ
ปฏิจฺจกมฺมนฺติ สฺวาย เอต มส ปฏิจฺจ ต ปาณวธกมฺม ผุสติ ฯ ตฺหิ อกุสล อุปฑฺฒ ทายกสฺส อุปฑฺฒ
ปฏิคฺคาหกสฺส โหตีติ เนส ลทฺธิ ฯ อปโร นโย ปฏิจฺจกมฺมนฺติ อตฺตาน ปฏิจฺจกต ฯ อถวา ปฏิจฺจกมฺมนฺติ นิมิตฺตกมฺมสฺเสต อธิวจน [๑] ปฏิจฺจกมฺม เอตฺถ อตฺถีติ มสป
ปฏิจฺจกมฺมนฺติ วุตฺต ฯ
อุปกณฺณเกติ กณฺณมูเล ฯ อลนฺติ ปฏิกฺเขปวจน เหต (๒)
กึ อิมินาติ อตฺโถ ฯ น จ ปเนเตติ เอเต อายสฺมนฺโต
ทีฆรตฺต อวณฺณกามา หุตฺวา อวณฺณ ภาสนฺตาป อพฺภาจิกฺขนฺตา น ชีรนฺติ (๓) อพฺภกฺขานสฺส อนฺต น คจฺฉนฺตีติ
อตฺโถ ฯ อถวา ลชฺชนฏเน อิท ชีรนฺตีติ (๔) ปท ทฏพฺพ ฯ
น ลชฺชนฺตีติ อตฺโถ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย องฺเคหีติ คุณงฺเคหิ ฯ ตสฺส ทิสาย ชาโต โหตีติ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. น ชิรทิ นฺติ ฯ ๔. ม. ลชฺชนตฺเถ อิท ชิริทนฺตีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๙
ตสฺส สินฺธุนทีตีรทิสาย ชาโต โหติ ฯ อฺเป ภทฺรา
อสฺสาชานียา ตตฺเถว ชายนฺติ ฯ อลฺล วา สุกฺข วาติ อลฺลติณ
วา สุกฺขติณ วา ฯ น(๑) จ อฺเ (๑) อสฺเส อุพฺเพเชตาติ
น อฺเ อสฺเส อุพฺเพเชติ น ปหรติ น สหติ (๒) น กลห
กโรติ ฯ
สาเยฺยานีติ สภาวา ฯ กูเฏยฺยานีติ กูฏภาวา ฯ
ชิเมฺหยฺยานีติ ชิมฺหภาวา ฯ วงฺเกยฺยานีติ วงฺกภาวา ฯ อิจฺจสฺส
จตูหิป ปเทหิ อสิกฺขิตภาโวว กถิโต ฯ วาหีติ วหนสภาโว
ทินฺโนวาทปฏิกโร ฯ ยาว ชีวิตมรณปริยาทานาติ ยาว ชีวิตสฺส
มรเณน ปริยาทานา ฯ (๓) สกฺกจฺจ ปริภฺุชตีติ อมต วิย
ปจฺจเวกฺขิตฺวา สมฺเว (๔) ปริภฺุชติ ฯ ปุริสถาเมนาติอาทีสุ
าณถามาทโยป กถิตา ฯ สณฺานนฺติ โอสกฺกน ฯ (๕)
ตติย ฯ
จตุตฺเถ เปหีติ วุตฺโตติ คจฺฉาติ วุตฺโต ฯ ปฏิโต
รถ ปวตฺเตตีติ (๖) ขนฺธฏิเกน ยุคฺค อุปฺปฬิตฺวา ปจฺฉิมทิสาภาเคน (๗)
รถ ปวตฺเตนฺโต โอสกฺกติ ฯ ปจฺฉา ลงฺฆิปติ (๘) กุพฺพร หนฺตตี ิ
เทฺว ปจฺฉิมปาเท อุกฺขิปตฺวา เตหิ ปหริตฺวา รถกุพฺพร
#๑. ม. นาฺเญ ฯ ๒. ม. น ทสติ ฯ ๓. ม. ปริโยสานา ฯ
#๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๕. ม. โอสกฺกน ปฏิปฺปสฺสทฺธิ ฯ
#๖. สี. ปฏิวตฺเตตีติ ฯ ๗. สี. ขนฺธฏฐิโต ยุค อุพฺพฏฏิตฺวา ฯ
#ม. อุปฺปฬิตวฺ า ปจฺฉิมภาเคน ฯ ๘. ม. ลงฺฆติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๕๐
ภินฺทติ ฯ ติทณฺฑ ภฺชตีติ รถสฺส ปุรโต ตโย ทณฺฑกา
โหนฺติ เต ภฺชติ ฯ รถีสาย สตฺถึ อุสสฺ ชฺชิตฺวาติ สีส
นาเมตฺวา ยุค ภูมิย ปาเตตฺวา(๑) สตฺถินา รถีส ปหริตฺวา ฯ
อชฺโฌมทฺทตีติ ทฺวีหิ ปุรมิ ปาเทหิ อีส มทฺทนฺโต ติฏติ ฯ
อุพฺพฏม รถ กโรตีติ ถล วา กณฺฏกฏาน วา รถ
อาโรเปติ ฯ อนาทิยิตฺวาติ อมนสิกตฺวา อคณิตฺวา ฯ มุขาธานนฺติ
มุขฏปนตฺถาย ทินฺน อยสงฺขลิก ฯ ขีลฏายีติ จตฺตาโร
ปาเท ถมฺเภ วิย นิจฺจล เปตฺวา ขีลฏานสทิเสน าเนน
ติฏติ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏเมว กถิต ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อสชฺฌายมลาติ อุคฺคหิตมนฺตาน อสชฺฌายกรณ มล นาม โหติ ฯ อนุฏานมลา ฆราติ อุฏ านวิริยาภาโว ฆราน มล นาม ฯ วณฺณสฺสาติ สรีรวณฺณสฺส ฯ
รกฺขโตติ ยงฺกิฺจิ อตฺตโน สนฺตก รกฺขนฺตสฺส ฯ อวิชฺชา ปรม
มลนฺติ ตโต เสสากุสลธมฺมมลโต อฏสุ าเนสุ(๒) อฺาณภูตา
วฏฏมูลสงฺขาตา พหลนฺธการอวิชฺชา(๒) ปรม มล ฯ ตโต หิ
มลตร นาม นตฺถิ ฯ อิมสฺมึป สุตฺเต วฏฏเมว กถิต ฯ
ปฺจม ฯ
#๑. ปาเตตฺวา ฯ ๒. สี. อฺญาณตา วฏฏมูลสงฺขาตมลนฺติ อวิชชฺ า ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๑
ฉฏเ ทูเตยฺยนฺติ ทูตกมฺม ฯ คนฺตุมรหตีติ ต ทูเตยฺยสงฺขาต สาสน ธาเรตฺวา หริตุ อรหติ ฯ โสตาติ โย ต ยสฺส(๑)
สาสน เทติ ตสฺส โสตา ฯ สาเวตาติ ต อุคฺคณฺหิตฺวา อิท
นาม ตุเมฺหหิ วุตฺตนฺติ ปฏิสาเวตา ฯ อุคฺคเหตาติ สุคฺคหิต
กตฺวา อุคฺคเหตา ฯ ธาเรตาติ สุธาริต กตฺวา ธาเรตา ฯ
วิฺาตาติ อตฺถานตฺถสฺส อตฺถ ชานิตา ฯ วิฺาเปตาติ ปร
วิชานาเปตา ฯ สหิตา สหิตสฺสาติ อิท สหิต อิท อสหิตนฺติ
เอว สหิตาสหิตสฺส กุสโล อุปคตานุปคเตสุ เฉโก สาสน
อาโรเจนฺโต สหิต น สลฺลกฺเขตฺวา อาโรเจนฺติ ฯ น พฺยถตีติ
น เวธติ น ฉมฺภติ ฯ อสนฺทิฏนฺติ (๒) นิสฺสนฺเทห วิคตสสย ฯ
ปุจฺฉิโตติ กถนฺติ(๓) ปฺหตฺถาย ปุจฺฉิโต ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม โรณฺเณนาติ รุทิเตน ฯ อากปฺเปนาติ นิวาสนปารุปนาทินา วิธาเนน ฯ วนภงฺเคนาติ วนโต ภฺชิตฺวา
อาภตวนปุปฺผผลาทินา ปณฺณากาเรน(๔) ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเมป เอเสว นโย ฯ
อฏฐม ฯ
#๑. ม.โย ต อสฺส ฯ ๒. ม. อสนฺทิทฺธนฺติ ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๔. ม. อาหเตน ปุปฺผผลาทิปณฺณากาเรน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๕๒
นวเม ปหาราโทติ เอวนามโก ฯ อสุรินโฺ ทติ อสุรเชฏโก ฯ อสุเรสุ หิ เวปจิตฺติ ราหุ ปหาราโทติ อิเม
ตโย เชฏกา ฯ เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ ทสพลสฺส
อภิสมฺพุทฺธทิวสโต ปฏาย อชฺช คมิสฺสามิ เสฺว คมิสฺสามีติ
เอกาทสวสฺสานิ อติกฺกมิตฺวา ทฺวาทสเม วสฺเส สตฺถุ เวรฺชาย
วสนกาเล สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สนฺติก คมิสฺสามีติ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา มม อชฺช เสฺวติ ทฺวาทสวสฺสานิ ชาตานิ หนฺทาห
อิทาเนว คมิสฺสามีติ ตขณเยว อสุรคณปริวุโต อสุรภวนา
นิกฺขมิตฺวา ทิวา ทิวสสฺส เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
เอกมนฺต อฏาสีติ โส กิร ตถาคต ปฺห ปุจฺฉิตฺวา
เอว ธมฺมกถ (๑) สุณิสฺสามีติ อาคโต ตถาคตสฺส ปน ทิฏกาลโต ปฏาย พุทฺธคารเวน ปุจฺฉิตุ อสกฺโกนฺโตป สตฺถาร
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
ตโต สตฺถา จินฺเตสิ อย ปหาราโท มยิ อกเถนฺเต
ปมตร กเถตุ น สกฺขิสสฺ ติ จิณฺณวสิฏาเนเยว น กถาสมุฏานตฺถ เอก ปฺห ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ อถ น ปุจฉฺ นฺโต อป
ปน ปหาราทาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ อภิรมนฺตีติ รตึ วินฺทนฺติ
อนุกฺกณฺมานา วสนฺตีติ อตฺโถ ฯ โส ปริจิณฺณฏาเนเยว ม
ภควา ปุจฺฉตีติ อตฺตมโน หุตฺวา อภิรมนฺติ ภนฺเตติ อาห ฯ
#๑. ม. ปุจฺฉิตฺวา เอว ธมฺม ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๓
อนุปุพพฺ นินฺโนติอาทีนิ สพฺพานิ อนุปฏิปาฏิยา นินฺนภาวสฺส เววจนานิ ฯ น อายตเกเนว ปปาโตติ น ฉินฺนตฏมหาโสพฺโภ วิย อาทิโตว ปปาโต ฯ โส หิ ตีรปฺปเทสโต
ปฏาย เอกงฺคุลทฺวงฺคุลวิทตฺถิรตนยฏิอุสภอฑฺฒคาวุตคาวุตอฑฺฒโยชนโยชนาทิวเสน (๑) คมฺภีโร หุตวฺ า คจฺฉนฺโต(๒) สิเนรุปาทมูเล จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร หุตฺวา ิโตติ ทสฺเสติ ฯ
ิตธมฺโมติ ิตสภาโว ปติฏิตสภาโว ฯ (๓) กุณเปนาติ เยน
เกนจิ หตฺถิอสฺสาทีน กเฬวเรน ฯ ถล อุสฺสาเหตีติ (๔) หตฺเถน
คเหตฺวา วิย วีจิปฺปหาเรเนว ถเล ขิปติ ฯ
คงฺคายมุนาติ อิธ ตฺวา อิมาส นทีน อุปฺปตฺติกถ
กเถตุ วฏฏติ ฯ อย ตาว ชมฺพูทีโป ทสสหสฺสโยชนปริมาโณ
ตตฺถ จตุสหสฺสโยชนปริมาโณ ปเทโส อุทเกน อชฺโฌตฺถโฏ
มหาสมุทฺโทติ สงฺข คโต ติสหสฺสโยชนปฺปมาเณ มนุสฺสา
วสนฺติ ติสหสฺสโยชนปฺปมาเณ าเน หิมวา ปติฏิโต อุพฺเพเธน
ปฺจโยชนสติโก จตุราสีติกูฏสหสฺสปฏิมณฺฑิโต สมนฺตโต (๕)สนฺทมานาหิ ปฺจมหานทีหิ วิจิตฺโต (๕) ยตฺถ อายามวิตฺถาเรน จ
คมฺภีรโต จ ปณฺณาสปณฺณาสโยชนา ทิยฑฺฒโยชนสตปริมณฺฑลา
#๑. ม. เอกงฺคุลทวงฺคุลวิทตฺถิรตนยฏฐิอุสภอฑฺฒคาวุตคาวุตอฑฺฒ#โยชนาทิวเสน ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๔. ม. อุสฺสาเรตีติ ฯ ๕. ม. สนฺทมานปฺจสตนทีวิจิตฺโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๕๔
อโนตตฺตทโห กณฺณมุณฑ
ฺ ทโห รถกาฬทโห ฉนฺทนฺตทโห
กุณาลทโห มนฺทากินิทโห สีหปฺปาตทโหติ สตฺต มหาสรา
ปติฏิตา ฯ
เตสุ อโนตตฺโต สุทสฺสนกูฏ จิตฺตกูฏ กาฬกูฏ คนฺธมาทนกูฏ เกลาสกูฏนฺติ อิเมหิ ปฺจหิ ปพฺพเตหิ ปริกฺขติ ฺโต ฯ
ตตฺถ สุทสฺสนกูฏ โสวณฺณมย ทฺวิโยชนสตุพฺเพธ อนฺโตวงฺก
กากมุขสณฺาน ตเมว สร ปฏิจฺฉาเทตฺวา ิต ฯ จิตตฺ กูฏ
สพฺพรตนมย กาฬกูฏ อฺชนมย คนฺธมาทนกูฏ สานุมย
อพฺภนฺตเร มุคฺควณฺณ มูลคนฺโธ สารคนฺโธ เผคฺคุคนฺโธ
ตจคนฺโธ ปปฏิกาคนฺโธ รสคนฺโธ ปตฺตคนฺโธ ปุปฺผคนฺโธ ผลคนฺโธ คนฺธคนฺโธติ (๑) อิเมหิ ทสหิ คนฺเธหิ อุสสฺ นฺน นานปฺปการโอสธสฺฉนฺน กาฬปกฺขอุโปสถทิวเส อาทิตฺตมิว องฺคาร
ชลนฺต ติฏติ เกลาสกูฏ รชตมย สพฺพานิ สุทสฺสเนน
สมานุพฺเพธสณฺานานิ ตเมว สร ปฏิจฺฉาเทตฺวา ิตานิ ฯ
ตานิ สพฺพานิ เทวานุภาเวน นาคานุภาเวน [๒] จ ปวสฺสนฺติ
นทิโย จ เตสุ สนฺทนฺติ ฯ ต สพฺพป อุทก อโนตตฺตเมว
ปวิสติ ฯ จนฺทิมสุริยา ทกฺขิเณน วา อุตฺตเรน วา คจฺฉนฺตา
ปพฺพตนฺตเรน คจฺฉนฺติ (๓) ตตฺถ โอภาส กโรนฺติ อุชช คจฺฉนฺตา
น กโรนฺติ ฯ เตเนวสฺส อโนตตฺโตติ สงฺขา อุทปาทิ ฯ
#๑. ม. คนฺธคนฺโธติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ
#๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๕
ตตฺถ มโนหรสิลาตลานิ (๑) นิมฺมจฺฉกจฺฉปานิ ผลิกสทิสานิ
นิมฺมโลกทานิ นฺหานติตฺถานิ สุปฏิยตฺตานิ โหนฺติ เยสุ พุทฺธา
ขีณาสวา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ อิทฺธิมนฺตา จ อิสโย นฺหายนฺติ
เทวยกฺขาทโย จ (๒) อุทกกีฬ กีฬนฺติ ฯ ตตฺถ(๓) จตูสุ ปสฺเสสุ
สีหมุข หตฺถิมุข อสฺสมุข อุสภมุขนฺติ จตฺตาริ มุขานิ โหนฺติ
เยหิ จตสฺโส นทิโย สนฺทนฺติ ฯ สีหมุเขน นิกฺขนฺตนทีตีเร
สีหา พหุตรา โหนฺติ ฯ หตฺถิมุขาทีหิ นิกฺขนฺตนทีตีเร (๔) หตฺถ-ิ
อสฺสอุสภา ฯ พหุตรา โหนฺติ(๕) ปุรตฺถิมทิสโต นิกฺขนฺตนที
อโนตตฺต ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา อิตรา ติสฺโส นทิโย
อนุปคมฺม ปาจีนหิมวนฺเตเนว อุตฺตรหิมวนฺเตเนว จ อมนุสฺสปถ
คนฺตฺวา มหาสมุทฺท ปวิสติ ฯ ปจฺฉิมทิสโต จ อุตฺตรทิสโต
จ นิกฺขนฺตนทิโยป ตเถว ปทกฺขิณ กตฺวา ปจฺฉิมหิมวนฺเตเนว
อุตฺตรหิมวนฺเตเนว จ อมนุสฺสปถ คนฺตฺวา มหาสุทฺท ปวิสนฺติ ฯ
ทกฺขิณมุขโต นิกฺขนฺตนที ปน ต ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ
กตฺวา อุตฺตเรน อุชุก ปาสาณปฏเเนว สฏิโยชนานิ คนฺตฺวา
ปพฺพต ปหริตฺวา วุฏาย ปริกฺเขเปน ติคาวุตฺตปฺปมาณา
อุทกธารา หุตฺวา อากาเสน สฏิโยชนานิ คนฺตฺวา ติยคฺคเฬ
นาม ปาสาเณ ปติตา ปาสาโณ อุทกธาราเวเคน ภินฺโน ฯ
#๑. ม. มโนหรสิลาตลานิ ฯ ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. ตสฺส ฯ
#๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๕. ม. พหุตรา โหนฺตีติ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๕๖
ตตฺถ ปฺาสโยชนปฺปมาณา ติยคฺคฬา นาม มหาโปกฺขรณี
ชาตา โปกฺขรณิยา กูล ภินฺทิตฺวา ปาสาณ ปวิสิตฺวา
สฏิโยชนานิ คตา ฯ ตโต ฆนปวึ ภินฺทิตฺวา อุมฺมงฺเคน (๑)
สฏิโยชนานิ คนฺตฺวา วิชฺฌ (๒) นาม ติรจฺฉานปพฺพต ปหริตฺวา
หตฺถตเล ปฺจงฺคุลิสทิสา ปฺจธารา หุตฺวา ปวตฺตติ ฯ สา
ติกฺขตฺตุ อโนตตฺต ปทกฺขิณ กตฺวา คตฏาเน อาวตฺตคงฺคาติ
วุจฺจติ ฯ อุชุก ปาสาณปฏเน สฏิโยชนานิ คตฏาเน กณฺหคงฺคาติ (๓) อากาเสน สฏิโยชนานิ คตฏาเน อากาสคงฺคาติ(๔)
ติยคฺคฬปาสาเณ ปฺาสโยชโนกาเส ิตา ติยคฺคฬโปกฺขรณีติ(๕)
กูล ภินฺทิตฺวา ปาสาณ ปวิสิตฺวา สฏิโยชนานิ คตฏาเน
พหลคงฺคาติ อุมฺมงฺเคน สฏิโยชนานิ คตฏาเน อุมฺมงฺคคงฺคาติ
วุจฺจติ ฯ วิชฺฌ นาม ติรจฺฉานปพฺพต ปหริตฺวา ปฺจธารา
หุตฺวา ปวตฺตฏาเน ปน คงฺคา ยมุนา อจิรวตี สรภู มหีติ
ปฺจธา สงฺข คตา ฯ เอวเมตา ปฺจ มหานทิโย หิมวนฺตโต
ปวตฺตนฺตีติ เวทิตพฺพาว ฯ
สวนฺติโยติ ยา กาจิ สวมานา คจฺฉนฺติโย มหานทิโย
วา กุนฺนทิโย วา ฯ อปฺเปนฺตีติ อลฺลยี นฺติ โอสรนฺติ ฯ ธาราติ
วุฏิธารา ฯ ปูรตฺตนฺติ ปุณฺณภาโว ฯ มหาสมุทฺทสฺส หิ อย
#๑. สี. อุมฺมคฺเคน ฯ ม. อุมงฺเคน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. คิชฺฌ ฯ
#๓. ม. กณฺหคงฺคา ฯ ๔.ม . อากาสคงฺคา ฯ ๕. ม. ติยคฺคฬโปกฺขรณี ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๗
ธมฺมตาว อิมสฺมึ กาเล เทโว มนฺโท ชาโต ชาลกฺขิปาทีนิ
อาทาย มจฺฉกจฺฉเป คณฺหิสฺสามาติ วา อิมสฺมึ กาเล มหนฺตา
วุฏิ ลภิสฺสาม นุ โข ปฏ ิปาสาณฏานนฺติ วา วตฺตุ น
สกฺกา ฯ ปมกปฺปกกาลโต ปฏาย [๑] ย สิเนรุเมขล อาหจฺจ
อุทก ิต ตโต เอกงฺคุลมตฺต อุทก เนว เหฏา โอสีทติ
น อุทฺธ อุตฺตรติ ฯ
เอกรโสติ อสมฺภินฺนรโส ฯ มุตฺตาติ ขุทฺทกมหนฺตวฏฏทีฆาทิเภทา อเนกวิธา ฯ มณีติ รตฺตนีลาทีเภทา อเนกวิธา ฯ (๒)
เวฬุริโยติ วสวณฺณสิรีสปุปฺผวณฺณาทิเภโท อเนกวิโธ ฯ สงฺโขติ
ทกฺขิณาวฏฏตมฺพกุจฺฉิกธมนสงฺขาทิเภโท อเนกวิโธ ฯ สิลาติ
เสตกาฬมุคฺควณฺณาทิเภทา อเนกวิธา ฯ ปวาฬนฺติ ขุทฺทกมหนฺตรตฺตฆนรตฺตาทิเภท อเนกวิธ ฯ มสารคลฺลนฺติ กวรมณี ฯ
นาคาติ อูมิปฏวาสิโนป วิมานฏกนาคาป ฯ อฏ
ปหาราทาติ สตฺถา อฏป ธมฺเม วตฺตุ สกฺโกติ โสฬสป
ทฺวตฺตึสป จตุสฏิป สตมฺป สหสฺสมฺป ปหาราเทน [๓] อฏ
กถิตา อหมฺป เตเหว สริกฺขเก กตฺวา กเถสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
เอวมาห ฯ
อนุปุพพฺ สิกฺขาติอาทีสุ อนุปุพฺพสิกฺขาย ติสฺโส สิกฺขา
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ
#๒. ม. รตฺตนีลาทิเภโท อเนกวิโธ ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๕๘
คหิตา อนุปุพฺพกิริยาย เตรส ธุตงฺคานิ อนุปุพฺพปฏิปทาย
สตฺต อนุปสฺสนา อฏารส มหาวิปสฺสนา อฏตึส อารมฺมณวิภตฺติโย สตฺตตึส โพธิปกฺขิยธมฺมา ฯ น อายตเกเนว อฺาปฏิเวโธติ มณฺฑูกสฺส อุปฺปติตฺวา คมน วิย อาทิโตว
สีลปูรณาทึ อกตฺวา อรหตฺตปฏิเวโธ นาม นตฺถีติ (๑) ปฏิปาฏิยา
ปน สีลสมาธิปฺาโย ปูเรตฺวาว สกฺกา อรหตฺต ปตฺตุนฺติ
อตฺโถ ฯ
อารกาวาติ ทูเรเยว ฯ น เตน นิพพฺ านธาตุยา อูนตฺต
วา ปูรตฺต วาติ อสงฺเขฺยยฺเยป กปฺเป พุทฺเธสุ อนุปฺปชฺชนฺเตสุ
เอกสตฺโตป ปรินิพฺพาตุ น สกฺโกติ ตทาป ตุจฺฉา นิพฺพานธาตูติ น สกฺกา วตฺตุฯ พุทฺธกาเล[๒] จ ปน เอเกกสฺมึ สมาคเม
อสงฺเขฺยยฺยาป สตฺตา อมต อาราเธนฺติ ตทาป น สกฺกา
วตฺตุ ปูรา นิพฺพานธาตูติ ฯ
นวม ฯ
ทสเม นิสินฺโน โหตีติ อุโปสถกรณตฺถาย อุปาสิกาย
รตนปาสาเท นิสินฺโน ฯ นิสชฺช ปน ภิกฺขูน จิตฺตานิ
โอโลเกนฺโต เอก ทุสฺสีลปุคฺคล ทิสฺวา สจาห อิมสฺมึ ปุคฺคเล
นิสินฺเนเยว ปาติโมกฺข อุทฺทิสิสฺสามิ สตฺตธา ตสฺส มุทฺธา
ผลิสฺสตีติ ตสฺส อนุกมฺปาย ตุณฺหีเยว อโหสิ ฯ อภิกฺกนฺตาติ
#๑. ม. นตฺถิ ฯ ๒. ม.เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ คหปติวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๙
อติกฺกนฺตา ปริกฺขีณา ฯ อุทฺธเสฺต อรุเณติ อุคฺคเต อรุณสีเส ฯ
นนฺทิมุขิยาติ ตุฏมุขิยา ฯ อปริสุทฺธา อานนฺท ปริสาติ อสุกปุคฺคโล อปริสุทฺโธติ อวตฺวา อปริสุทฺธา อานนฺท ปริสาติ
อาห ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
มหาวคฺโค ทุติโย ฯ
คหปติวคฺคซณฺณนา
ตติยสฺส ปเม ปฺตฺเต อาสเน นิสีทีติ ตสฺส กิร
ฆเร ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน ปฺจ อาสนสตานิ นิจฺจ
ปฺตฺตาเนว โหนฺติ ฯ เตสุ อฺตรสฺมึ อาสเน นิสีทิ ฯ เต (๑)
สุณาหีติ เต สุณาหิ ต วา อฏวิธ อจฺฉริย (๒) อพฺภุตธมฺม (๓)
สุณาหิ ฯ จิตฺต ปสีทีติ พุทฺโธ นุ โข น พุทฺโธ นุ
โขติ วิตกฺกมตฺตป น อุปฺปชฺชิ อยเมว พุทฺโธติ จิตฺตุปฺปาโท
ปสนฺโน อนาวิโล อโหสิ ฯ สกานิ วา าติกุลานีติ อตฺตโน
ยาปนมตฺต ธน คเหตฺวา าติฆรานิ คจฺฉตุ ฯ กสฺส โว
ทมฺมีติ กตรปุริสสฺส ตุเมฺห ททามิ อาโรเจถ เม อตฺตโน
อธิปฺปาย ฯ
อปฺปฏิวภิ ตฺตาติ เอตฺตก ทสฺสามิ เอตฺตก น ทสฺสามิ
#๑. ม. ต ฯ ๒. ม. อจฺฉริยธมฺม ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๖๐
อิท ทสฺสามิ อิท น ทสฺสามีติ จิตฺต อุปฺปาเทนฺเตน หิ
ปฏิวิภตฺตา นาม โหติ มยฺห ปน น เอว ฯ อถโข สงฺฆิกา
วิย คณสนฺตกา วิย จ สีลวนฺเตหิ สทฺธึ สาธารณาเยว ฯ
สกฺกจฺจเยว ปยิรุปาสามีติ สหตฺถา อุปฏหามิ จิตฺตีกาเรน
อุปสงฺกมามิ ฯ อนจฺฉริย โข ปน ม ภนฺเตติ ภนฺเต ย
ม เทวตา อุปสงฺกมิตฺวา เอว อาโรเจนฺติ อิท น อจฺฉริย ฯ
ย ปนาห ตโตนิทาน จิตฺตสฺส อุณฺณตึ นาภิชานามิ
เอต อจฺฉริยนฺติ วทติ ฯ สาธุ สาธุ ภิกฺขูติ เอตฺถ กิฺจาป
ภิกฺขุ อามนฺเตติ อุปาสกสฺเสว [๑] เวยฺยากรณสมฺปหสเน เอส
สาธุกาโรติ เวทิตพฺโพ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย นาควเนติ ตสฺส กิร เสฏิโน นาควน นาม
อุยฺยาน โส ตตฺถ ปุเรภตฺต คนฺธมาลาทีนิ คาหาเปตฺวา
อุยฺยานกีฬ กีฬิตุกาโม คนฺตฺวา ปริวาริยมาโน (๒) ภควนฺต อทฺทส ฯ
สห ทสฺสเนเนวสฺส ปุริมนเยเนว จิตฺต ปสีทิ สุราปาเนน [๓]
จ อุปฺปนฺนมโท ตขณเยว ปหิยฺยิ ฯ ต สนฺธาเยวมาห ฯ โอโณเชสินฺติ อุทก หตฺเถ ปาเตตฺวา อทาสึ ฯ อโสโกติ อมุโก ฯ
สมจิตฺโตว เทมีติ อิมสฺส โถก ทมฺมิ (๔) อิมสฺส พหุกนฺติ เอว
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. ปริจาริยมาโน ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๖๑
จิตฺตนานตฺต น กโรมิ (๑)อิมินา เตส คุเณ เอกสทิส น
กโรมีติ(๑) เทยฺยธมฺมมฺปน เอกสทิส กโรมีติ ทสฺเสติ ฯ อาโรเจนฺตีติ
อากาเส ฐตฺวา อาโรเจนฺติ ฯ นตฺถิ ฯ ต สโยชนนฺติ อิมินา
อุปาสโก อตฺตโน อนาคามิผล พฺยากโรสีติ (๒) ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย หตฺถโก อาฬวโกติ ภควตา อาฬวกยกฺขสฺส
หตฺถโต หตฺเถหิ สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา หตฺถโกติ ลทฺธนาโม
ราชกุมาโร ฯ สีลวาติ ปฺจสีลทสสีเลน สีลวา ฯ จาควาติ
จาคสมฺปนฺโน ฯ กจฺจิตฺถ ภนฺเตติ ภนฺเต กจฺจิ เอตฺถ ภควโต
พฺยากรณฏาเน ฯ อปฺปจฺโฉติ อธิปคมปฺปจฺฉตาย อปฺปจฺโฉ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ ปฺจมตฺเตหิ อุปาสกสเตหีติ โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามีนเยว (๓) อริยสาวกอุปาสกาน ปฺจหิ สเตหิ
ปริวุโต ภุตตฺ ปาตราโส คนฺธมาลาวิเลปนจุณฺณาทีนิ คเหตฺวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯ สงฺคหวตฺถูนีติ สงฺคณฺหนการณานิ ฯ (๒) เตหาหนฺติ เตหิ อห ฯ
ต ทาเน สงฺคณฺหามีติ นงฺคลพลิพทฺทภตฺตพีชาทีนิ (๔)
เจว คนฺธมาลาวิเลปนจุณฺณาทีนิ (๓) จ ทตฺวา สงฺคณฺหามิ ฯ
#๑. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ ๒. ม. พฺยากโรติ ฯ
#๓. ม. โสตาปนฺนสกทาคามีนเยว ฯ ๔. สี. นงฺคลพลิพทฺทภตฺตวตฺถาทีนิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๖๒
เปยฺยวาเจนาติ (๑) อมฺมตาตภาตรภคินีติอาทิเกน กณฺณสุเขน มุทุเกน
ปยวจเนน สงฺคณฺหามิ ฯ อตฺถจริยายาติ อิมสฺส ทาเนน วา
ปยวจเนน วา กิจฺจ นตฺถิ อตฺถจริยาย สงฺคณฺหิตพฺพยุตฺตโก
อยนฺติ ตฺวา อุปฺปนฺนกิจฺจนิตฺถรณสงฺขาตาย อตฺถจริยาย
สงฺคณฺหามิ ฯ สมานตฺตตายาติ อิมสฺส ทานาทีหิ กิจฺจ นตฺถิ
สมานตฺตตาย สงฺคณฺหิตพฺโพ อยนฺติ ตฺวา (๒) เอกโต ขาทนปวนนิสชฺชาทีหิ อตฺตนา สมาน กตฺวา สงฺคณฺหามิ ฯ
ทลิทฺทสฺส โข โน ตถา โสตพฺพ มฺนฺตีติ ทลิทฺทสฺส
กิฺจิ ทาตุ วา กาตุ วา อสกฺโกนฺตสฺส ยถา ทลิททฺ สฺส
โน ตถา โสตพฺพ มฺนฺติ มม ปน โสตพฺพ มฺนฺติ
ทินฺโนวาเท ติฏนฺติ น เม อนุสาสนึ อติกฺกมิตพฺพ
มฺนฺติ(๓) ฯ โยนิ โข ตฺยายนฺติ อุปาโย โข เต อย ฯ
อิเมสุ ปน ทฺวีสุป สุตฺเตสุ สตฺถารา สีลจาคปฺา(๔) มิสฺสิกา
กถิตาติ เวทิตพฺพา ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อตฺถูปปริกฺขี (๕) โหตีติ อตฺถานตฺถ การณาการณ อุปปริกฺขิตา โหติ ฯ
ปฺจม ฯ
#๑. ม. เปยฺยวชฺเชนาติ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. มฺญนฺติ ฯ ๔. ม. สตฺถารา สีลจาคปฺญา ฯ
#๕. ม. อตฺถปู ปริกฺขิตา โหตีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ คหปติวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๓
ฉฏเ สทฺธาสีลจาคา มิสฺสกา กถิตา ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อุชฺฌตฺติพลาติ อุชฺฌานพลา ฯ พาลาน หิ ย(๑)
อสุโก อิทฺจิทฺจ อาห ม โส อาห (๑) น อฺนฺติ เอว
อุชฺฌานเมว พล ฯ นิชฌ
ฺ ตฺติพลาติ น อิท เอว นาเมตนฺติ
อตฺถานตฺถนิชฺฌาปนเยว พล ฯ ปฏิสงฺขานพลาติ ปจฺจเวกฺขณพลา ฯ ขนฺติพลาติ อธิวาสนกฺขนฺติพลา ฯ (๒)
สตฺตม ฯ
อฏเม พลานีติ าณพลานิ ฯ อาสวาน ขย ปฏิชานาตีติ อรหตฺต ปฏิชานาติ ฯ อนิจฺจโตติ หุตฺวา อภาวากาเรน ฯ ยถาภูตนฺติ ยถาสภาวโต ฯ สมฺมปฺปฺายาติ สมฺมาวิปสฺสนามคฺคปฺาย ฯ (๓) องฺคารกาสูปมาติ สนฺตาปนฏเน องฺคารกาสุยา อุปมิตา อิเม กามา ฯ (๔) วิเวกนินฺนนฺติ ผลสมาปตฺติวเสน
นิพฺพานนินฺน ฯ วิเวกฏนฺติ กิเลเสหิ วชฺชิต ทูรีภูต วา ฯ
เนกฺขมฺมาภิรตนฺติ ปพฺพชฺชาย อภิรต ฯ พฺยนฺตีภูตนฺติ วิคตนฺตีภูต
เอกเสนาป (๕) อนลฺลีน วิปฺปยุตฺต (๖) วิสสฏ ฯ อาสวฏานิเยหีติ
สมฺปโยควเสน อาสวาน การณภูเตหิ กิเลสธมฺเมหีติ อตฺโถ ฯ
#๑. สี. ย. อสฺส โกธจิตฺต ตถา ม โส อาห ฯ ๒. ม. อธิวาสนพลา ฯ
#๓. ม. สหวิปสฺสนาย มคฺคปฺญาย ฯ ๔. ม. กามาติ ฯ
#๕. ม. วิคตนฺตภูต เอกเทเสนาป ฯ ๖. ม. วิสยุตฺต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๖๔
อถวา พฺยนฺตีภูตนฺติ วิคตนฺตีภูต (๑) นิตฺตณฺหนฺติ (๒) อตฺโถ ฯ [๓]
กุโต สพฺพโส อาสวฏานิเยหิ ธมฺเมหิติ(๔) สพฺเพหิ เตภูมิกธมฺเมหีติ
อตฺโถ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต อริยมคฺโค โลกิยโลกุตฺตโร กถิโต ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ขเณ กิจฺจานิ กโรตีติ ขณกิจฺโจ โอกาส
ลภิตฺวาว กิจฺจานิ กโรตีติ อตฺโถ ฯ ธมฺโมติ จตุสจฺจธมฺโม ฯ อุปสมิโกติ กิเลสูปสมาวโห ฯ ปรินิพฺพานิโกติ กิเลสปรินิพฺพานกโร ฯ จตุมคฺคาณสงฺขาต สมฺโพธึ คจฺฉติ
สมฺปาปุณาตีติ สมฺโพธคามี ฯ ทีฆายุก เทวนิกายนฺติ อิท
อสฺีเทวนิกาย สนฺธาย วุตฺต ฯ อวิฺาตาเรสูติ อติวิย
อวิฺูสุ ฯ
สุปฺปเวทิเตติ สุกถิเต ฯ อนฺตรายิกาติ อนฺตรายกรา ฯ
ขโณ โว มา อุปชฺฌคาติ อย ลทฺโธ ขโณ ตุเมฺห (๕) มา
อติกฺกมิ ฯ อิธ เจ น (๖) วิราเธตีติ สเจ โกจิ ปมตฺตจารี อิธ
อิม ขณ ลภิตฺวาป สทฺธมฺมสฺส นิยามต อริยมคฺค น (๗) นิราเธติ
น สมฺปาเทติ ฯ อตีตตฺโถติ หาปตตฺโถ ฯ จิรตฺตนุตปสฺสตีติ
จิร รตฺต โสจิสฺสติ ฯ ยถา หิ อสุกฏาเน ภณฺฑ สมคฺฆนฺติ(๘)
#๑. สี. วิคตพฺยนฺตี ฯ ม. วิคตวายนฺติ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร กุโตติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ธมฺเมหิ ฯ
#๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๖. ม. น ฯ ๗. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๘. ม. สมุปปฺ นฺนนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ คหปติวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๕
สุตฺวา เอโก วาณิโช น คจฺเฉยฺย อฺเ คนฺตฺวา คเณฺหยฺยุ
เตส [๑] อฏคุณป ทสคุณป ภเวยฺย ฯ อถ อิตโร มม อตฺโถ
อติกฺกนฺโตติ อนุตปฺเปยฺย เอว โย อิธ ขณ ลภิตฺวา
อปฺปฏิปชฺชนฺโต สทฺธมฺมสฺส นิยามต วิราเธติ โส อย
วาณิโชว อตีตตฺโถ จิร อนุตปฺปสฺสติ โสจิสฺสติ ฯ กิฺจ
ภิยฺโย อวิชฺชานิวุโตติ (๒) ตถา ฯ ปจฺจวิทุนฺติ ปฏิวิชฺฌึสุ ฯ
สวราติ สีลสวรา ฯ มารเธยฺยสรานุเคติ (๓) มารเธยฺยสงฺขาต สสาร
อนุคเต ฯ ปารคตาติ นิพฺพาน คตา ฯ เย ปตฺตา อาสวกฺขยนฺติ
เย อรหตฺต ปตฺตา ฯ เอวมิธ คาถาสุ วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
นวม ฯ
ทสเม เจตีสูติ เจตินามกาน ราชูน นิวาสนฏานตฺตา (๔)
เอวลทฺธโวหาเร รฏเ ฯ ปาจีนวสทาเยติ ทสพลสฺส วสนฏานโต
ปาจีนทิสาย ิเต วสทาเย นีโลภาเสหิ เวฬูหิ สฺฉนฺเน
อรฺเ ฯ
เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาที ติ เถโร กิร ปพฺพชิตฺวา
ปม อนฺโตวสฺสมฺหิเยว สมาปตฺติลาภี หุตฺวา สหสฺสโลกธาตุทสฺสนสมตฺถ ทิพฺพจกฺขุาณ อุปฺปาเทสิ ฯ โส สาริปุตฺตตฺเถรสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา เอวมาห อิธาห อาวุโส สาริปุตฺต ทิพฺเพน
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี. อวิชฺชานิวสุโตป ฯ
#๓. ม. มารเธยฺยปรานุเคติ ฯ ๔. ม. นิวาสฏฐานตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๖๖
จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สหสฺสโลก โอโลเกมิ ฯ
อารทฺธ โข ปน เม วิริย อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อสมฺมุฏา
อสฺสทฺโธ(๑) กาโย อสารทฺโธ สมาหิต จิตฺต เอกคฺค ฯ อถ
จ ปน เมอนุปาทายอาสเวหิ จิตฺต น วิมุจฺจตีติ อถ
น เถโร อาห ย โข เต อาวุโส อนุรุทฺธ เอว โหติ
อห ทิพฺเพน จกฺจุนา ฯเป ฯ โอโลเกมีติ อิทนฺเต มานสฺมึ ฯ
ยมฺป เต อาวุโส อนุรุทธฺ เอว โหติ อารทฺธ โข ปน
เม วิริย ฯเป ฯ เอกคฺคนฺติ อิทนฺเต อุทฺธจฺจสฺมึ ฯ ยมฺป
เต อาวุโส อนุรุทฺธ เอว โหติ อถ จ ปน เม นานุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต น วิมุจฺจตีติ อิทนฺเต กุกฺกุจฺจสฺมึ ฯ สาธุ
วต อายสฺมา อนุรุทโฺ ธ อิเม ตโย ธมฺเม ปหาย อิเม
ตโย ธมฺเม อมนสิกริตฺวา อมตาย ธาตุยา จิตฺต อุปสหรตูติ
เอวมสฺส เถโร กมฺมฏาน กเถสิ ฯ โส กมฺมฏาน คเหตฺวา
สตฺถาร อาปุจฺฉิตฺวา เจติรฏ คนฺตฺวา สมณธมฺม กโรนฺโต
อฑฺฒมาส จงฺกเมน วีตินาเมสิ ฯ โส ปธานเวคนิมฺมถิกตฺตา
กิลนฺตกาโย เอกสฺส เวฬุคุมฺพสฺส เหฏา นิสีทิ ฯ อถสฺสาย
เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิติ(๒) เอส มหาปุริสวิตกฺโก
อุปฺปชฺชีติ อตฺโถ ฯ
อปฺปจฺฉสฺสาติ เอตฺถ ปจฺจยปฺปจฺโฉ อธิคมปฺปจฺโฉ ปริยตฺติ#๑. ม. อสมฺมุฏฐา อสฺสทฺโธ ฯ ๒. ม. อุทปาทิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ คหปติวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๗
อปฺปจฺโฉ ธุตงฺคปฺปจฺโฉติ จตฺตาโร อปฺปจฺฉา ฯ ตตฺถ ปจฺจยปฺปจฺโฉ พหุ เทนฺเต อปฺป คณฺหาติ อปฺป เทนฺเต อปฺปตร วา(๑)
คณฺหาติ น อนวเสสคฺคาหี(๒) โหติ ฯ อธิคมปฺปจฺโฉ มชฺฌนฺติกตฺเถโร
วิย อตฺตโน อธิคม อฺเส ชานิตุ น เทติ ฯ ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ เตปฏโกป สมาโน น พหุสฺสุตภาว ชานาเปตุกาโม
โหติ สาเกตติสฺสตฺเถโร วิย ฯ ธุตงฺคปฺปจฺโฉ ธุตงฺคปริหรณภาว อฺเส ชานิตุ น เทติ เทฺวภาติกตฺเถเรสุ เชฏกตฺเถโร
วิย ฯ วตฺถุ วิสุทฺธิมคฺเค กถิต ฯ
อย ธมฺโมติ เอวลทฺธคุณนิคูหเนน (๓) จ ปฏิคฺคหเณ
มตฺตฺุตาย จ อปฺปจฺฉสฺส ปุคฺคลสฺส อย นวโลกุตตฺ รธมฺโม
อุปฺปชฺชติ (๔) โน มหิจฺฉสฺส ฯ เอว สพฺพตฺถ โยเชตพฺพ ฯ
สนฺตุฏสฺสาติ จตูสุ ปจฺจเยสุ ตีหิ สนฺโตเสหิ สนฺตุฏสฺส ฯ
ปวิวิตฺตสฺสาติ กายจิตฺตอุปธิวิเวเกหิ วิวิตฺตสฺส ฯ ตตฺถ
กายวิเวโก นาม คณสงฺคณิก วิโนเทตฺวา อารมฺภวตฺถุวเสน
เอกีภาโว ฯ เอกีภาวมตฺเตน ปน (๕) กมฺม น นิปผฺ ชฺชตีติ กสิณปริกมฺม กตฺวา อฏ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตติ ฯ อย จิตฺตวิเวโก
นาม ฯ สมาปตฺติมตฺเตเนว กมฺม น นิปฺผชฺชตีติ ฌาน ปาทก
กตฺวา สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
#๑. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อนวเสสคฺคาหี ฯ
#๓. ม. เอวสนฺตคุณนิคุหเนน ฯ ๔. ม. สมฺปชฺชติ ฯ
#๕. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๖๘
ปาปุณาติ อย สพฺพาการโต อุปธิวิเวโก นาม ฯ เตนาห
ภควา กายวิเวโก จ วิเวกฏกายาน เนกฺขมฺมาภิรตาน
จิตฺตวิเวโก จ ปริสุทฺธจิตฺตาน ปรมโวทานปฺปตฺตาน อุปธิวิเวโก จ นิรปู ธีน ปุคฺคลาน วิสงฺขารคตานนฺติ ฯ (๑)
สงฺคณิการามสฺสาติ คณสงฺคณิกาย เจว กิเลสสงฺคณิกาย
จ รตสฺส ฯ อารทฺธวิริยสฺสาติ กายิกเจตสิกวิริยวเสน อารทฺธวิริยสฺส ฯ อุปฏิตสฺสติสฺสาติ จตุสติปฏานวเสน อุปฏิตสฺสติสฺส ฯ
สมาหิตสฺสาติ เอกคฺคจิตฺตสฺส ฯ ปฺวโตติ กมฺมสฺส กตปฺาย(๒)
ปฺวโต ฯ
สาธุ สาธูติ เถรสฺส จิตฺต (๓) สมฺปหเสนฺโต เอวมาห ฯ
อิม อฏมนฺติ สตฺต นิธี ลทฺธปุริสสฺส อฏม เทนฺโต วิย สตฺต
มณิรตนานิ สตฺต หตฺถิรตนานิ สตฺต อสฺสรตนานิ ลทฺธปุริสสฺส
อฏม เทนฺโต วิย สตฺต มหาปุริสวิตกฺเก วิตกฺเกตฺวา
ิตสฺส อฏม อาจิกฺขนฺโต เอวมาห ฯ นิปฺปปฺจารามสฺสาติ
ตณฺหามานทิฏิปปฺจรหิตตฺตา นิปฺปปฺจสงฺขาเต นิพฺพานปเท
อภิรตสฺส ฯ อิตร ตสฺเสว เววจน ฯ นปฺปปฺจารามสฺสาติ ยถาวุตฺเตสุ ปปฺเจสุ อภิรตสฺส ฯ อิตร ตสฺเสว เววจน ฯ
ยโตติ ยทา ฯ ตโตติ ตทา ฯ นานารตฺตานนฺติ นีลปต#๑. ขุ. มหา. ๒๙/๓๓/๓๑ ฯ ขุ. มหา. ๒๙/๒๒๙/๑๗๒ ฯ
#๒. ม. กมฺมสฺส กตปฺญาย ฯ ๓. ม. วิตกฺก ฯ
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*เลมที่ ๑๕ คหปติวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๙
โลหิโตทาตวณฺเณหิ นานารชเนหิ รตฺตาน ฯ ปสุกูลจีวรนฺติ (๑)
เตวีสติยา เขตฺเตสุ ิตปสุกูลจีวร ฯ ขายิสฺสตีติ ยถา ตสฺส
ปุพฺพณฺหสมยาทีสุ ยสฺมึ สมเย ย อิจฺฉติ ตสฺมึ สมเย ต
ปารุปนฺตสฺส โส ทุสฺสกรณฺฑโก มนาโป หุตฺวา ขายติ เอว
ตุยฺหมฺป จีวรสนฺโตสมหาอริยวเสน ตุฏสฺส วิหรโต ปสุกูลจีวร
ขายิสฺสติ อุฏหิสฺสติ ฯ รติยาติ รติอตฺถาย ฯ อปริตสฺสายาติ
ตณฺหาทิฏิอปริตสฺสนตฺถาย (๒) ฯ ผาสุวิหารายาติ สุขวิหารตฺถาย ฯ
โอกฺกมนาย นิพฺพานสฺสาติ อมต นิพฺพาน โอตรณตฺถาย ฯ
ปณฺฑิยาโลปโภชนนฺติ คามนิคมราชธานีสุ ชงฺฆพล
นิสฺสาย ฆรปฏิปาฏิยา จรนฺเตน ลทฺธปณฺฑิยาโลปโภชน ฯ
ขายิสฺสตีติ ตสฺส คหปติโน นานคฺครสโภชน วิย อุปฏหิสฺสติ ฯ สนฺตุฏสฺส วิหรโตติ ปณฺฑปาตสนฺโตสมหาอริยวเสน
สนฺตุฏสฺส วิหรโต ฯ รุกฺขมูลเสนาสน ขายิสฺสตีติ ตสฺส
คหปติโน เตภูมิกปาสาเท คนฺธกุสุมวาสสุคนฺธ กูฏาคาร
วิย รุกฺขมูลเสนาสน อุปฏหิสฺสติ ฯ สนฺตุฏสฺสาติ เสนาสนสนฺโตสมหาอริยวเสน สนฺตุฏสฺส ฯ ติณสนฺถรโกติ ติเณหิ วา
ปณฺเณหิ วา ภูมิย วา ผลกปาสาณผลาน (๓) วา อฺตรสฺมึ
สนฺถตสนฺถาโร ฯ (๔)
#๑. ม. ปสุกูลนฺติ ฯ ๒. ม. ตณฺหาทิฏฐิปริตสฺสนาหิ อปริตสฺสนตฺถาย ฯ
#๓. ม. ผลกปาสาณตลานิ ฯ ๔. ม. สนฺถตสนฺถโต ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 370

*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๗๐
ปูติมุตฺตนฺติ ยงฺกิฺจิ มุตฺต ฯ ตขเณ คหิตป ปูติมุตฺตเมว
วุจฺจติ ทุคฺคนฺธตฺตา ฯ สนฺตุฏสฺส วิหรโตติ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ ารสนฺโตเสน สนฺตุฏสฺส วิหรโต ฯ อิติ ภควา
จตูสุ าเนสุ อรหตฺเต (๑) ปกฺขิปนฺโต กมฺมฏาน กเถตฺวา กตรเสนาสเน นุ โข วสนฺตสฺส กมฺมฏาน สปฺปาย ภวิสฺสตีติ
อาวชฺเชนฺโต ตสฺมึเยว วสนฺตสฺสาติ ตฺวา เตนหิ ตฺว
อนุรุทฺธาติอาทิมาห ฯ
ปวิวิตฺตสฺส วิหรโตติ ตีหิ วิเวเกหิ วิวิตฺตสฺส วิหรนฺตสฺส ฯ
อุยฺโยชนิกปฏิสยุตฺตนฺติ อุยฺโยชนิเกเหว(๒) วจเนหิ ปฏิสยุตฺต
เตส อุฏานคมนกิริยาเยวาติ (๓) อตฺโถ ฯ ปปฺจนิโรเธติ นิพฺพานปเท ฯ ปกฺขนฺทตีติ อารมฺมณกรณวเสน ปกฺขนฺทติ ฯ ปสีทตีติอาทีสุป อารมฺมณวเสเนว ปสีทติ(๔) ฯ ปสีทนสนฺติฏนมุจฺจนา
เวทิตพฺพา ฯ อิติ ภควา เจติรฏเ ปาจีนวสทาเย อายสฺมโต
อนุรุทฺธสฺส กถิเต อฏ มหาปุริสวิตกฺเก ปุน เภสกฬาวนมหาวิหาเร นิสีทิตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส วิตฺถาเรน กเถสิ ฯ
มโนมเยนาติ มเนน นิพฺพตฺติตกาโยป มโนมโย(๕) วุจฺจติ
มเนน คตกาโยป (๖) อิธ มเนน คตกาย สนฺธาเยวมาห ฯ
ยถา เม อหุ สงฺกปฺโปติ ยถา มยฺห วิตกฺโก อโหสิ
#๑. อรหตฺต ฯ ๒. ม. อุยโฺ ยชนิเกเหว ฯ ๓. ม. อุปฏฐานคมนกเยวาติ ฯ
#๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๕. ม. มโนมโยติ ฯ ๖. สี. นิมฺมิตกาโยป ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทานวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๑
ตโต อุตฺตรึ อฏม มหาปุริสวิตกฺเก(๑) ทสฺเสนฺโต ตโต อุตฺตรึ
เทสยิ ฯ เสส สพฺพ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ (๒)
ทสม ฯ
คหปติวคฺโค ตติโย ฯ
ทานวคฺควณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปเม อาสชฺช ทาน เทตีติ ปตฺวา ทาน เทติ ฯ
อาคต ทิสฺวาว ต มุหุตฺตเยว นิสีทาเปตฺวา สกฺการ
กตฺวา ทาน เทติ ทสฺสามีติ น กิลเมติ ฯ ภยาติ อย
อทายโก อการโกติ ครหภยา อปายภยา วา ฯ อทาสิ เมติ
มยฺห ปุพฺเพ เอส อิท นาม อทาสีติ เทติ ฯ ทสฺสติ เมติ
อนาคเต อิท นาม ทสฺสตีติ เทติ ฯ สาหุ ทานนฺติ ทาน
นาม สาธุ สุนฺทร พุทฺธาทีหิ ปณฺฑิเตหิ ปสตฺถนฺติ เทติ ฯ
จิตฺตาลงฺการจิตฺตปริกฺขารตฺถ ทาน เทตีติ สมถวิปสฺสนาจิตฺตสฺส
อลงฺการตฺถฺเจว ปริกฺขารตฺถฺจ เทติ ฯ ทานฺหิ จิตฺต มุทุ
กโรติ ฯ เยน ลทฺธ(๒) โหติ (๓) โส ลทฺธ เมติ มุทุจิตฺโต
โหติ ฯ เยน ทินฺน โสป ทินฺนมสฺสาติ(๔) มุทุจิตฺโต โหติ อิติ
อุภินฺน จิตฺต มุทท กโรติ ฯ เตเนว อทนฺตทมนนฺติ วุจฺจติ ฯ
#๑. ม. ตโต อุตฺตริ อฏฐม มหาปุริสวิตกฺก ฯ ๒. ม. ลทฺโธ ฯ
#๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๔. ม. ทินฺน มยาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๗๒
*เลมที่ ๑๕ ทานวคฺควณฺณนา หนา
ยถาห
อทนฺตทมน ทาน
อทาน ทนฺตทูสก (๑)
ทาเนน ปยวาจาย (๒) อุนฺนมนฺติ นมนฺติ จาติ ฯ
อิเมสุ ปน อฏสุ ทาเนสุ จิตฺตาลงฺการทานเมว
อุตฺตมนฺติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย สทฺธาติ ยาย สทฺธาย ทาน เทติ สา
สทฺธา ฯ หิรยิ นฺติ ยาย หิริยา ทาน เทติ สาว อธิปฺเปตา ฯ
กุสลฺจ ทานนฺติ อนวชฺชฺจ ทาน ฯ ทิวิยนฺติ ทิวงฺคม ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ทานวตฺถูนีติ ทานการณานิ ฯ ฉนฺทา ทาน
เทตีติ เปเมน ทาน เทติ ฯ โทสาติ โทเสน กุทโฺ ธ หุตฺวา
ย อตฺถิ ต เวเคน คณฺหิตฺวา เทติ ฯ โมหาติ โมเหน
มูโฬฺห เทติ ฯ ภยาติ ครหภเยน วา อปายภเยน วา [๓]
ตสฺส ตสฺเสว วา ปน ภเยน เทติ ฯ กุลวสนฺติ กุลปฺปเวณึ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ น มหปฺผล โหตีติ ธฺผเลน มหปฺผล
น โหติ ฯ น มหสฺสาทนฺติ ยมฺปสฺส ผล โหติ ตสฺส อสฺสาโท
#๑. สี. ทาน สพฺพตฺถสาธก ฯ ๒. ม. ทาเนน ปยวาจาย ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทานวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๓
น มหา โหติ มนฺทสฺสาท น มธุร ฯ น ผาติเสยฺยนฺติ
ติเสยฺยาปสฺส น โหติ วฑฺฒิ (๑) ตสฺส มหนฺต วีหิถมฺภสนฺนิเวส น โหตีติ อตฺโถ ฯ
อุนฺนามนินฺนามีติ (๒) ถลนินฺนวเสน วิสมตล ฯ ตตฺถ ถเล
อุทก น สณฺาติ นินฺเน อติพหุ ติฏติ ฯ ปาสาณสกฺขริลฺลนฺติ (๓)
ปตฺถริตฺวา ิตปฏิปาสาเณหิ จ ขุทฺทกมหนฺตาหิ (๔) จ สกฺขราหิ
จ สมนฺนาคต ฯ อูสรนฺติ อุพฺภิโททก ฯ (๕) น จ คมฺภีรสิตนฺติ ถทฺธภูมิตาย คมฺภีรานุคต นงฺคลมคฺค กตฺวา กสิตุ น สกฺกา
โหติ อุตฺตานนงฺคลมคฺคเมว โหติ ฯ น อายสมฺปนฺนนฺติ น
อุทกาคมนสมฺปนฺน ฯ น อปายสมฺปนฺนนฺติ ปจฺฉาภาเค
อุทกนิคฺคมนมคฺคสมฺปนฺน โหติ ฯ น มาติกาสมฺปนฺนนฺติ น
ขุทฺทกมหนฺตีหิ อุทกมาติกาหิ สมฺปนฺน โหติ ฯ น มริยาทสมฺปนฺนนฺติ น เกทารมริยาทาหิ สมฺปนฺน ฯ น มหปฺผลนฺติอาทีนิ สพฺพานิ วิปากผลวเสเนว เวทิตพฺพานิ ฯ
สมฺปนฺเนติ ปริปุณฺเณ สมฺปตฺติยุตฺเต ฯ ปวุตฺตา พีชสมฺปทาติ
สมฺปนฺน พีช โรปต ฯ เทเว สมฺปาทยนฺตมฺหีติ เทเว สมฺมา
วสฺสนฺเต ฯ อนีติสมฺปทา โหตีติ กีฏกิมิอาทิปาณกอีติยา อภาโว
#๑. สี. น ผาติเยฺยาติ วฑฺฒิปสฺส น โหติ ฯ ม. เสยฺยาปสฺส น โหติ วุฑฺฒิ ฯ
#๒. สี. อุณฺณามนินฺนามีติ ฯ ม. อุนฺนามนินฺนามีติ ฯ
#๓. ม. ปาสาณสกฺขริกนฺติ ฯ ๔. ม. ขุททฺ กปาสาเณหิ ฯ ๕. ม. อุพฺภินฺนโลณ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๗๔
เอกา สมฺปทา โหติ ฯ วิรุฬฺหีติ วฑฺฒิ ทุติยา สมฺปทา
โหติ ฯ เวปุลฺลนฺติ วิปุลภาโว ตติยา สมฺปทา โหติ ฯ ผลนฺติ
ปริปุณฺณ ธฺผล จตุตฺถสมฺปทา (๑) โหติ ฯ
สมฺปนฺนสีเลสูติ ปริปุณฺณสีเลสุ ฯ โภชนสมฺปทาติ สมฺปนฺนปฺจวิธโภชน ฯ (๒) สมฺปทานนฺติ ติวิธกุสลสมฺปท ฯ อุปเนตีติ สา
โภชนสมฺปทาติ อุปนยติ ฯ กสฺมา สมฺปนฺน หิสสฺ ต กตนฺติ(๓)
ยสฺมาสฺส ต กตกมฺม สมฺปนฺน ปริปุณณ
ฺ นฺติ อตฺโถ ฯ
สมฺปนฺนตฺถูธาติ สมฺปนฺโน อตฺถุ อิธ ฯ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติ
ตีหิ วิชฺชาหิ จ ปฺจทสหิ จรณธมฺเมหิ จ สมนฺนาคโต ฯ
ลทฺธาติ เอวรูโป ปุคฺคโล จิตฺตสฺส สมฺปท อเวกลฺล ปริปุณฺณภาว ลภิตฺวา ฯ กโรติ กมฺมสมฺปทนฺติ ปริปุณฺณ กมฺม
กโรติ ฯ ลภติ จตฺถสมฺปทนฺติ อตฺถฺจ ปริปุณฺณ ลภติ ฯ
ทิฏิสมฺปทนฺติ วิปสฺสนาทิฏึ ฯ มคฺคสมฺปทนฺติ โสตาปตฺติมคฺค ฯ ยาติ สมฺปนฺนมานโสติ ปริปณ
ุ ฺณจิตฺโต หุตฺวา อรหตฺต
ยาติ ฯ สา โหติ สพฺพสมฺปทาติ สา สพฺพา(๔) ทุกฺเขหิ วิมุตฺติ
สพฺพสมฺปทา นาม โหตีติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม ทานูปปตฺติโยติ ทานปจฺจยา อุปปตฺติโย ฯ
#๑. ปริปุณฺณผล จตุตฺถี สมฺปทา โหติ ฯ
#๒. ม. สมฺปนฺน วิวิธโภชน ฯ ๓. ม. กต ฯ ๔. ม. สพฺพทุกฺเขหิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทานวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๕
ปทหตีติ (๑) เปติ ฯ อธิฏาตีติ ตสฺเสว เววจน ฯ ภาเวตีติ
วฑฺเฒติ ฯ หีเนธิมุตฺตนฺติ (๒) หีเนสุ ปฺจสุ กามคุเณสุ อธิมุตฺต ฯ (๓)
อุตฺตรึ อภาวิตนฺติ ตโต อุปริมคฺคผลตฺถาย อภาวิต ฯ ตตฺถูปปตฺติยา สวตฺตตีติ ย าน ปตฺเถตฺวา กุสล กต ตตฺถ
นิพฺพตฺตนตฺถาย สวตฺตติ ฯ
วีตราคสฺสาติ มคฺเคน วา สมุจฺฉินฺนราคสฺส สมาปตฺติยา
วา วิกฺขมฺภิตราคสฺส ฯ ทานมตฺเตเนว หิ พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติตุ
น สกฺกา ทาน ปน สมาธิวิปสฺสนาจิตฺตสฺส อลงฺการปริวาร
โหติ ฯ ตโต ทาเนน มุทุจิตฺโต พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตติ ฯ เตน วุตฺต วีตราคสฺส โน สราคสฺสาติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ ปฺุกิริยา จ สา (๔) เตส เตส อานิสสาน
วตฺถุ จาติ ปฺุกิริยาวตฺถุ ฯ (๕) ทานาทีนฺหิ ลกฺขเณ จิตฺต
เปตฺวา เอวรูป นาม อเมฺหหิ ทาน ทาตพฺพ สีล
รกฺขิตพฺพ ภาวนา ภาเวตพฺพาติ สตฺตา ปฺุานิ กโรนฺติ ฯ
ทานเมว ทานมย ทานเจตนาสุ วา ปุริมเจตนาโต นิปฺผนฺนา
สนฺนิฏาปกเจตนา ทานมย สีลาทีหิ สีลมยาทีนิ วิย(๖) ฯ
เสสทฺวเยสุป เอเสว นโย ฯ
#๑. ม. ทหตีติ ฯ ๒. ม. หีเน วิมุตฺตนฺติ ฯ ๓. ม. วิมตุ ฺต ฯ
#๔. ม. ปุญ
ฺ กิริยานิ จ ตานิ ฯ ๕. ม. วตฺถูนิ ปฺุญกิริยาวตฺถนู ิ ฯ
#๖. ม. สีลาทีหิ สีลมยาทีนิ วิย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๗๖
ปริตฺต กต โหตีติ โถก มนฺท กต โหติ ฯ
นาภิสมฺโภตีติ น นิปฺผชฺชติ ฯ อกต โหตีติ ภาวนาย โยโคเยว (๑)
อนารทฺโธ โหตีติ อตฺโถ ฯ มนุสฺสโทภคฺยนฺติ มนุสฺเสสุ สมฺปตฺติรหิต(๒) ปฺจวิธ นีจกุล ฯ อุปปชฺชตีติ ปฏิสนฺธิวเสน อุปคจฺฉติ
ตตฺถ นิพฺพตฺตตีติ อตฺโถ ฯ มตฺตโส กตนฺติ ปมาเณน กต
น(๓) พหุ ฯ มนุสฺสโสภคฺยนฺติ มนุสฺเสสุ สุภ วร
ติวิธกุลสมฺปตฺตึ ฯ (๔) อธิมตฺตนฺติ อธิกปฺปมาณ พล (๕) วา ฯ
อธิคณฺหนฺตีติ อธิภวิตฺวา คณฺหนฺติ วิสิฏตรา เชฏกา
โหนฺตีติ อตฺโถ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม สุจินฺติ สุทฺธ วณฺณสมฺปนฺน เทติ ฯ ปณีตนฺติ
รสูปปนฺน ฯ (๖) กาเลนาติ ยุตฺตปฺปยุตฺตกาเลน ฯ กปฺปยนฺติ ย
กปฺปย ต เทติ ฯ วิเจยฺย เทตีติ อิมสฺส ทินฺน มหปฺผล
ภวิสฺสติ อิมสฺส น มหปฺผลนฺติ เอว (๗) ปฏิคฺคาหก วา ปณิธาย
ทานวเสน ทาน วา วิจินิตฺวา เทติ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม อตฺถายาติ อตฺถตฺถาย ฯ หิตาย สุขายาติ
#๑. สี. ภาวนานยโยเคเยว ฯ ๒. ม. สมฺปตฺติรหิต ฯ
#๓. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. สี. ติวธกุลสมฺปตฺติสหิต ฯ ม. มนุสฺเสสุ
#สุภคภาว ติวิธกุลสมฺปตฺตึ ฯ ๕. ม. พลว ฯ ๖. ม. รสูปปนฺน ฯ
#๗. ม. ปฏิคฺคาหกปริเยสนวเสน ทาน วา ปณิธายวเสน ทาน วา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทานวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๗
หิตตฺถาย สุขตฺถาย ฯ ปุพพฺ เปตานนฺติ ปรโลกคตาน าตีน ฯ
อิมสฺมึ สุตฺเต อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ จกฺกวตฺติ ราชาโน โพธิสตฺตา
ปจฺเจกพุทฺธา ลพฺภนฺติ พุทฺธกาเล พุทธฺ า เจว พุทฺธสาวกา
จ ฯ ยถาวุตฺตานฺหิ เอเตส อตฺถาย หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ ฯ
พหุนฺน วต อตฺถาย สปฺปฺโ ฆรมาวสนฺติ สปฺปฺโ ฆเร
วสนฺโต พหุนฺน วต อตฺถาย โหติ ฯ ปุพฺเพติ ปเมว ฯ
ปุพฺเพกตมนุสฺสรนฺติ มาตาปตูน ปุพฺพการคุเณ อนุสฺสรนฺโต ฯ
สหธมฺเมนาติ สการเณน ปจฺจยปูชเนน ปูเชติ ฯ (๑) อปาเป
พฺรหฺมจาริโนติ อปจายติ (๑) นีจวุตฺติต เนส อาปชฺชติ ฯ เปสโลติ
ปยสีโล ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ทานานีติ เจตนาทานานิ ฯ อคฺคฺานีติอาทีน
ปทาน (๒) อตฺโถ เหฏา วุตฺโตเยว ฯ
นวม ฯ
ทสเม ปาณาติปาโตติ ปาณาติปาตเจตนา ฯ สพฺพลหุโสติ
สพฺพลหุโก ฯ อปฺปายุกสวตฺตนิโกติ (๓) เตน ปริตฺตเกน กมฺมวิปาเกน
อปฺปายุโก โหติ ทินฺนมตฺตาย วา ปฏิสนฺธิยา วิลียติ มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขนฺตมตฺโต (๔) วา ฯ เอวรูโป หิ น อฺสฺส กสฺสจิ
#๑. ม. อปเจ พฺรหฺมจารโยติ พฺรหฺมจาริโน อปจยติ ฯ
#๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓. สี. สพฺพลหุโส อปฺปายุกสวตฺตนิโกติ ฯ
#๔. ม. นิกฺขนฺตมตฺเต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๗๘
นิสฺสนฺโท ปาณาติปาตสฺเสว คตมคฺโค เอโสติ ฯ โภคพฺยสนสวตฺตนิโกติ ยถา กากณิกมตฺตมฺป หตฺเถ น ติฏติ เอว
โภคพฺยสน สวตฺเตติ ฯ สปตฺตเวรสวตฺตนิโก (๑) โหตีติ สห สปตฺเตหิ
เวร สวตฺเตติ ฯ ตสฺส หิ สปตฺตาว (๒) พหุกา โหนฺติ ฯ โย
จ น ปสฺสติ ตสฺมึ เวร อุปฺปาเทติ น นิพฺพายติ ฯ เอวรูโป
หิ ปรสฺส รกฺขิตโคปตภณฺเฑ อปราธสฺส นิสฺสนฺโท ฯ อภูตพฺภกฺขานสวตฺตนิโก โหตีติ อภูเตน อพฺภกฺขาน สวตฺเตติ
เยน เกนจิ กต คนฺตฺวา(๓) อุปริ ปตติ ฯ มิตฺเตหิ
เภทนสวตฺตนิโกติ มิตฺเตหิ เภท สวตฺเตติ ฯ ย ย มิตฺต กโรติ ฯ
โส โส ภิชชฺ ติเยว ฯ อมนาปสทฺทสวตฺตนิโกติ อมนาปสทฺท
สวตฺเตติ ฯ ยา สา วาจา กณฺฏกา กกฺกสา กฏกา อภิสชฺชนี
มมฺมจฺเฉทิกา คตคตฏาเน ตเมว สุณาติ มนาปสทฺทสวน
นาม น ลภติ ฯ เอวรูโป หิ(๔) ผรุสวาจาย คตมคฺโค นาม ฯ
อนาเทยฺยวาจาสวตฺตนิโกติ อคเหตพฺพวจน(๕) สวตฺเตติ ตฺว กสฺมา
กเถสิ โก [๖] ตว วจน คเหสฺสตีติ วตฺตพฺพต อาปชฺชติ ฯ อย
สมฺผปฺปลาปสฺส คตมคฺโค ฯ อุมฺมตฺตกสวตฺตนิโก โหตีติ
อุมฺมตฺตกภาว สวตฺเตติ ฯ เตน หิ มนุสฺโส อุมมฺ ตฺโต วา
ขิตฺตจิตฺโต วา เอฬมูโค วา โหติ ฯ อย สุราปานสฺส
#๑. สี. เวรสปตฺตสวตฺตนิโก ฯ ๒. ม. สปตฺตา จ ฯ
#๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๔. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. อคฺคเหตพฺพวจนต ฯ
#๖. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อุโปสถวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๙
นิสฺสนฺโท ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏเมว กถิตนฺติ ฯ
ทสม ฯ
ทานวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
อุโปสถวคฺควณฺณนา
ปฺจมสฺส จตุตฺเถ อิเม เจป วาเสฏ มหาสาลาติ
ปุรโต ิเต เทฺว สาลรุกฺเข ทสฺเสนฺโต ปริกปฺโปปม อาห ฯ
อิท วุตฺต โหติ อิเม ตาว มหาสาลา อเจตนา ฯ สเจ
เอเตป สเจตนา หุตฺวา อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ อุปวเสยฺยุ
เอเตสป โส อุโปสถุปวาโส ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย อสฺส ฯ
มนุสฺสภูเต (๑) ปน วตฺตพฺพเมว นตฺถีติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ฉฏเ เยนายสฺมา อนุรุทฺโธติ ตา กิร เทวตา
อตฺตโน สมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา กึ นุ โข นิสฺสาย อย
อเมฺหหิ สมฺปตฺติ ลทฺธาติ อาวชฺชมานา เถร ทิสฺวา มย
อมฺหาก อยฺยสฺส ปุพฺเพ จกฺกวตฺติรชฺช กาเรนฺตสฺส (๒) ปาทปริจาริกา หุตฺวา เตน ทินฺโนวาเท ตฺวา อิม สมฺปตฺตึ
ลภิมฺหา คจฺฉาม เถร อาเนตฺวา อิม สมฺปตฺตึ อนุภวิสฺสามาติ ทิวาเยว เยนายสฺมา อนุรุทฺโธ เตนุปสงฺกมึสุ ฯ
#๑. ม. ภูเต ฯ ๒. ม. กโรนฺตสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๘๐
ตีสุ าเนสูติ ตีสุ การเณสุ ฯ านโส ปฏิลภามาติ
ขเณเนว ลภาม ฯ สทฺทนฺติ (๑) วจนสทฺท วา คีตสทฺท วา
อาภรณสทฺท วา ฯ ปตา อสฺสูติอาทีนิ นีลา ตาว ชาตา
ปตา ภวิตุ น สกฺขิสฺสนฺตตี ิอาทินา นเยน จินฺเตตฺวา
วิตกฺเกสิ(๒) ฯ ตาป อิทานิ อยฺโย อมฺหาก ปตภาว อิจฺฉติ
อิทานิ โลหิตภาวนฺติ ตาทิสาว อเหสุ ฯ อจฺฉริก (๓) วาเทสีติ
ปาณิตล วาเทสิ ฯ
ปฺจงฺคิกสฺสาติ อาตต วิตต อาตตวิตต สุสิร ฆนนฺติ
อิเมหิ ปฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ฯ ตตฺถ อาตต นาม จมฺมปริโยนทฺเธสุ เภริอาทีสุ เอกตลตุริย วิตต นาม อุภยตล ฯ
อาตตวิตต นาม สพฺพโส ปริโยนทฺธ สุสิร วสาทิ ฆน
สมฺมาทิ ฯ สุวินีตสฺสาติ อากฑฺฒนสิถิลกรณาทีหิ สุมุจฺฉิตสฺส(๔) ฯ
สุปฺปฏิปตาฬิตสฺสาติ ปมาเณ ิตภาวชานนตฺถ สุฏุ ปฏิปตาฬิตสฺส ฯ กุสเลหิ สุสมนฺนาหตสฺสาติ เย วาเทตุ กุสลา เฉกา
เตหิ วาทิตสฺส ฯ วคฺคูติ มธุโร (๕) สุนฺทโร ฯ รชนีโยติ รฺเชตุ
สมตฺโถ ฯ กมนีโยติ กาเมตพฺพยุตฺโต ฯ ขมนีโยติป ปาโ
ทิวสป สุยฺยมาโน ขมเตว น นิพฺพินฺทตีติ อตฺโถ ฯ มทนีโยติ(๖)
มานมทปุริสมทชนโน ฯ
#๑. ม. สรนฺติ ฯ ๒. ม. วิตกฺเกติ ฯ ๓. ม. อจฺฉร ฯ
#๔. ม. สุมุจฉฺ ิตสฺส ฯ ๕. ม. เฉโก ฯ ๖. ม. มทนีโย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อุโปสถวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๑
อินฺทฺริยานิ โอกฺขิปต ิ อสารุปฺป อิมา เทวตา กโรนฺตีติ
อินฺทฺริยานิ เหฏา ขิป น อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา โอโลเกสิ ฯ
น ขฺวยฺโย อนุรุทฺโธ สาทิยตีติ มย นจฺจาม คายาม
อยฺโย ปน อนุรุทฺโธ น โข สาทิยติ อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา
น โอโลเกติ กึ มย นจฺจิตฺวา วา คายิตฺวา วา กริสฺสามาติ
ตตฺเถว อนฺตรธายึสุ ฯ เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ ตาส
เทวตาน อานุภาว ทิสฺวา กติหิ นุ โข ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
มาตุคาโม มนาปกายิเก เทวโลเก นิพพฺ ตฺตตีติ อิมมตฺถ ปุจฺฉิตุ
อุปสงฺกมิ ฯ
ฉฏฐ ฯ
นวเม อยส โลโก อารทฺโธ โหตีติ อยมสฺส โลโก
อิธโลเก กรณกมฺมตฺถาย วิริยสฺส อารทฺธตฺตา(๑) ปริปุณฺณตฺตา
อารทฺโธ โหติ ปริปุณฺโณ ฯ โสฬสาการสมฺปนฺนาติ สุตฺเต
วุตฺเตหิ อฏหิ อฏกถาสุ (๒) อฏหีติ โสฬสหิ อากาเรหิ
สมนฺนาคตา ยานิ วา (๓) อฏงฺคานิ ปรป เตสุ สมาทเปตีติ
เอวป โสฬสาการสมฺปนฺนาติ เอเก ฯ สทฺธาสีลจาคปฺา (๔)
ปเนตฺถ มิสฺสิกา กถิตา ฯ
นวม ฯ
#๑. สี. โลโก กรณมตฺตาย อารทฺธตฺตา ฯ ม. โลโก อิธโลเก
#กรณมตฺตาย อารทฺธตฺตา ฯ ๒. ม. คาถาสุ ฯ
#๓. สี. ยานิ ตสฺสา ฯ ๔. ม. สทฺธาสีลปฺญา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๘๒
ทสม ภิกฺขุสงฺฆสฺส กถิต ฯ
สพฺพสุตฺเตสุ ปน ย น วุตฺต ต เหฏา อาคตนยตฺตา
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
อุโปสถวคฺโค ปฺจโม ฯ
ปฐมปณฺณาสกวณฺณนา นิฏฐิตา
ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา
โคตมีสุตฺตวณฺณนา
ฉฏสฺส ปเม สกฺเกสุ วิหรตีติ ปมคมเนน คนฺตฺวา
วิหรติ ฯ มหาปชาปตีติ ปุตฺตปชาย เจว ธีตุปชาย จ มหนฺตตฺตา
เอวลทฺธนามา ฯ เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ ภควา กปลปุร
คนฺตฺวา ปมเมว นนฺท ปพฺพาเชสิ สตฺตเม ทิวเส ราหุลกุมาร ฯ จุมฺพฏกกลเห อุภยนครวาสีสุ (๑) ยุทธฺ ตฺถาย นิกฺขนฺเตสุ
สตฺถา คนฺตฺวา เต ราชาโน สฺาเปตฺวา อตฺตทณฺฑสุตฺต (๒) กเถสิ ฯ ราชาโน ปสีทิตฺวา อฑฺฒติยสเต อฑฺฒติยสเต
กุมาเร อทสุ ตานิ ปฺจกุมารสตานิ สตฺถุ สนฺติเก
ปพฺพชึสุ อถ เนส ปชาปติโย สาสน เปเสตฺวา อนภิรตึ
อุปฺปาทยึสุ ฯ สตฺถา เตส ปน(๓) อนภิรติยา อุปฺปนฺนภาว
#๑. ม. ปน อุภยนครวาสิเกสุ ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๒/๕๑๗ ฯ
#ขุ. มหา. ๒๙/๗๘๘/๔๘๘ ฯ ๓. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ โคตมีวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๓
ตฺวา เต ปฺจสเต ทหรภิกฺขู กุณาลทห เนตฺวา อตฺตโน
กุณาลกาเล นิสินฺนปุพฺเพ ปาสาณตเล นิสีทิตฺวา กุณาลชาตกกถาย (๑) เตส อนภิรตึ วิโนเทตฺวา สพฺเพป เต โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปสิ ปุน มหาวน อาเนตฺวา อรหตฺตผเลติ ฯ
เตส จิตฺตชานนตฺถ ปุนป ปชาปติโย สาสน ปหิณึสุ ฯ
เต อภพฺพา มย ฆราวาสสฺสาติ ปฏิสาสน ปหิณึสุ ฯ ตา
น ทานิ อมฺหาก ฆร คนฺตุ ยุตฺต มหาปชาปติยา สนฺติก
คนฺตฺวา ปพฺพชฺช อนุชานาเปตฺวา ปพฺพชิสฺสามาติ ปฺจสตาป
มหาปชาปตึ อุปสงฺกมิตฺวา อยฺเย อมฺหาก ปพฺพชฺช อนุชานาเปถาติ(๒) อาหสุ ฯ มหาปชาปตี ตา อิตฺถิโย คเหตฺวา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯ เสตจฺฉตฺตสฺส เหฏา รฺโ ปรินิพฺพุตกาเล อุปสงฺกมีติป วทนฺติเยว ฯ
อล โคตมิ มา เต รุจฺจีติ กสฺมา ปฏิกฺขิป นนุ
สพฺเพสป พุทฺธาน จตสฺโส ปริสา โหนฺตีติ กาม โหนฺติ
กิลเมตฺวา ปน อเนกวาร ยาจิเตน(๓) อนฺุาต ปพฺพชฺช ทุกฺเขน
ลทฺธาติ สมฺมา ปริปาเลสฺสนฺตีติ ครุ กตฺวา อนฺุาตุกาโม ปฏิกขฺ ิป ฯ ปกฺกามีติ ปุน กปลปุรเมว ปาวิสิ ฯ ยถาภิรนฺต วิหริตฺวาติ โพธเนยฺยสตฺตาน อุปนิสฺสย โอโลเกนฺโต
ยถาชฺฌาสเยน วิหริตฺวา ฯ จาริก ปกฺกามีติ มหาชนสงฺคห
กโรนฺโต อุตฺตมาย พุทฺธสิริยา อโนปเมน พุทฺธวิลาเสน
#๑. ขุ. ชา. ๒๘/๒๙๖/๑๐๖ ฯ ๒. ม. อนุชานาเปถาติ ฯ
#๓. ม. ยาจิเต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๘๔
อตุริตจาริก ปกฺกามิ ฯ
สมฺพหุลาหิ สากิยานีหิ สทฺธินฺติ อนฺโตนิเวสนสฺมึเยว
ทสพล อุทฺทสิ ฺส ปพฺพชฺชาเวส คเหตฺวา ตาป (๑) ปฺจสตา
สากิยานิโย ปพฺพชฺชาเวสเยว คาหาเปตฺวา สพฺพาหิป ตาหิ
สมฺพหุลาหิ สากิยานีหิ สทฺธึ ฯ ปกฺกามีติ (๒) คมน อภินีหริ ฯ
คมนาภินีหรณกาเล ปนสฺสา(๓) สุขุมาลา ราชิตถฺ ิโย ปทสา
คนฺตุ น สกฺขิสฺสนฺตีติ สากิยโกลิยราชาโน โสวณฺณสิวิกาโย
อุฏาปยึสุ ฯ (๔) ตา ปน ยาเน อารุยฺห คจฺฉนฺตีหิ สตฺถริ
อคารโว กโต โหตีติ เอกปณฺณาสโยชนิก มคฺค ปทสาว
ปฏิปชฺชึสุ ฯ ราชาโนป ปุรโต จ ปจฺฉโต จ อารกฺข สวิทหาเปตฺวา ตณฺฑุลสปฺปเตลาทีน สกฏานิ ปูเรตฺวา คตคตฏาเน
อาหาร ปฏิยาเทถาติ ปุริเส เปสยึสุ ฯ สูเนหิ ปาเทหีติ ตาส
หิ สุขุมาลตฺตา ปาเทสุ เอโก โผโฏ อุฏเติ เอโก ภิชชฺ ติ ฯ
อุโภ ปาทา กฏกฏิสมฺปริกิณฺณา วิย หุตฺวา อุทฺธุมาตา [๕]
ชาตา ฯ เตน วุตฺต สูเนหิ ปาเทหีติ ฯ พหิทฺวารโกฏเกติ ทฺวารโกฏกสฺส(๖) พหิ ฯ กสฺมา ปเนว สณฺิตาติ เอว กิรสฺสา
อโหสิ อห ตถาคเตน อนนฺุาตา สยเมว ปพฺพชฺชาเวส
อคฺคเหสึ เอว คหิตภาโว จ ปน เม สกลชมฺพูทีเป ปากโฏ
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. จาริก ปกฺกามีติ ฯ
#๓. ม. ปน ตา ฯ ๔. ม. อุปฏฐาปยึสุ ฯ
#๕. ม. เอตฺถนฺตเร ชาตาติ
#ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. ทฺวารโกฏฐกโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ โคตมีวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๕
ชาโต ฯ สเจ สตฺถา ปพฺพชฺช อนุชานาติ อิจฺเจต กุสล ฯ
สเจ ปน นานุชานิสฺสติ มหตี ครหา ภวิสฺสตีติ วิหาร
ปวิสิตุ อสกฺโกนฺตี โรทมานาว อฏาสิ ฯ
กึ นุ ตฺว โคตมีติ กึ นุ ราชกุลาน วิปตฺติ
อุปฺปนฺนา เกน นุ (๑) ตฺว การเณน เอว วิวณฺณภาว ปตฺตา
สูเนหิ ปาเทหิ ฯเป ฯ ิตาติ ฯ อฺเนป ปริยาเยนาติ
อฺเนป การเณน ฯ พหุการา ภนฺเตติอาทินา ตสฺสา คุณ
กเถตฺวา ปุน ปพฺพชฺช ยาจนฺโต เอวมาห ฯ
สตฺถาป อิตฺถิโย นาม ปริตฺตปฺา เอกายาจิตมตฺเตเยว(๒)
ปพฺพชฺชาย อนฺุาตาย น มม สาสน ครุ กตฺวา
คณฺหิสฺสนฺตีติ ติกฺขตฺตุ ปฏิกฺขิปตฺวา อิทานิ ครุ กตฺวา
คาหาเปตุกามตาย สเจ อานนฺท มหาปชาปตี โคตมี อฏ
ครุธมฺเม ปฏิคฺคณฺหาติ สาวสฺสา โหตุ อุปสมฺปทาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ สาวสฺสาติ สาเอว อสฺสา ปพฺพชฺชาป อุปสมฺปทาป
โหตุ ฯ
ตทหุปสมฺปนฺนสฺสาติ ต ทิวสป อุปสมฺปนฺนสฺส ฯ
อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม กตฺตพฺพนฺติ
โอมานาติมาเน อกตฺวา ปฺจปติฏิเตน อภิวาทน อาสนา
ปจฺจุฏาย ปจฺจุคฺคมนวเสน ปจฺจุฏาน ทสนเข สโมธาเนตฺวา
#๑. ม. นุสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอกายาจิตมตฺเตเนว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๘๖
อฺชลิกมฺม อาสนปฺาปนพีชนาทิก อนุจฺฉวิกกมฺมสงฺขาต
สามีจิกมฺมฺจ กตฺตพฺพ ฯ อภิกฺขุเก อาวาเสติ ยตฺถ วสนฺติยา
อนนฺตราเยน โอวาทตฺถาย อุปสงฺกมนารเห าเน(๑) โอวาททายโก อาจริโย นตฺถิ อย อภิกฺขุโก อาวาโส นาม ฯ
เอวรูเป อาวาเส วสฺส น อุปคนฺตพฺพ ฯ อนฺวฑฺฒมาสนฺติ
อนุโปสถิก ฯ โอวาทูปสงฺกมนนฺติ โอวาทตฺถาย อุปสงฺกมน ฯ
ทิฏเนาติ จกฺขุนา ทิฏเน ฯ สุเตนาติ โสเตน สุเตน ฯ
ปริสงฺกายาติ ทิฏสุตวเสน(๒) ปริสงฺกิเตน ฯ ครุธมฺมนฺติ ครุก
สงฺฆาทิเสสาปตฺตึ ฯ ปกฺขมานตฺตนฺติ อนูนานิ ปณฺณรสทิวสานิ
มานตฺต ฯ ฉสุ ธมฺเมสูติ วิกาลโภชนจฺฉฏเสุ สิกฺขาปเทสุ ฯ
สิกฺขิตสิกฺขายาติ เอกสิกฺขป อขณฺฑ กตฺวา ปูริตสิกฺขาย(๓) ฯ
อกฺโกสิตพฺโพ ปริภาสิตพฺโพติ ทสนฺน อกฺโกสวตฺถูน อฺตเรน
อกฺโกสวตฺถนุ า น อกฺโกสิตพฺโพ ภยูปทสนาย (๔) ยาย กายจิ
ปริภาสาย น ปริภาสิตพฺโพ ฯ โอวโฏ ภิกฺขุนีน ภิกขฺ ูสุ
วจนปโถติ โอวาทานุสาสนีธมฺมกถาสงฺขาโต วจนปโถ ภิกฺขนุ ีน
ภิกฺขูสุ วาริโต (๕) ปหโิ ต น ภิกฺขุนิยา โกจิ ภิกฺขุ โอวทิตพฺโพ
วา อนุสาสิตพฺโพ วา ฯ ภนฺเต โปราณกตฺเถรา อิทฺจิทฺจ
วตฺต ปูรยึสตู ิ เอว ปน ปเวณิวเสน กเถตุ วฏฏติ ฯ
#๑. ม. อุปสงฺกมนฏฐาเน ฯ ๒. สี. ทิฏฐสุตมุตวเสน ฯ
#๓. สี. ตาย สิกฺขิตสิกฺขาย ฯ ๔. สี. ภยปรมฺปราย ฯ ๕. ม. โอวริโต ฯ
#๖. ม. อิท จีวรวตฺต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ โคตมีวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๗
อโนวโฏ ภิกฺขูน ภิกฺขุนีสุ วจนปโถติ ภิกฺขูน ปน ภิกฺขุนีสุ
วจนปโถ อนิวาริโต (๑)ยถารุจึ โอวทิตุ อนุสาสิตุ ธมฺมกถ
กเถตุนฺติ(๑) อยเมตฺถ สงฺเขโป วิตฺถารโต ปเนสา ครุธมฺมกถา
สมนฺตปาสาทิกาย วินยสวณฺณนาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
อิเม ปน อฏ ครุธมฺเม สตฺถุ สนฺติเก อุคฺคเหตฺวา
เถเรน อตฺตโน อาโรจิยมาเน สุตฺวาว มหาปชาปติยา
ตาวมหนฺต โทมนสฺส ขเณน ปฏิปฺปสฺสมฺภิ อโนตตฺตทหโต
อาภเตน สีตูทกสฺส ฆฏสเตน มตฺถเก ปริสิตฺตา วิย
วิคตปริฬาหา อตฺตมนา หุตฺวา ครุธมฺมปฏิคฺคหเณน อุปฺปนฺน
ปติปามุชฺช อาวิกโรนฺตี เสยฺยถาป ภนฺเตติอาทิก อุทาน
อุทาเนสิ ฯ
กุมฺภตฺเถนเกหีติ กุมฺเภ ทีป ชาเลตฺวา เตน อาโลเกน
ปรฆเร ภณฺฑ วิจินิตฺวา เถนกโจเรหิ ฯ เสตฏิกา นาม
โรคชาตีติ เอโก ปาณโก นาฬิมชฺเฌ คต กณฺฑ วิชฺฌติ
เยน วิทฺธา กณฺฑา นิกฺขนฺตป สาลิสีส ขีร คเหตุ น
สกฺโกติ ฯ มฺเชฏิกา นาม โรคชาตีติ อุจฺฉูน อนฺโต
รตฺตภาโว ฯ
มหโต ตฬากสฺส ปฏิกจฺเจว ปาฬินฺติ (๒) อิมินา ปน
เอตมตฺถ ทสฺเสติ ยถา มหโต ตฬากสฺส ปาฬิยา อพทฺธายป
#๑. ม. ยถารุจิ โอวทิตุ อนุสาสิตุ ธมฺมกถ กเถตุนฺติ ฯ
#๒. ม. อาฬินฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๘๘
น (๑) กิฺจิ อุทก ติฏเตว ปมเมว พทฺธาย ปน ย อพทฺธปจฺจยา น ติฏเยฺย ตมฺป ติฏเยฺย เอวเมว เย อิเม
อนุปฺปนฺเน วตฺถุสฺมึ ปฏิกจฺเจว อวีติกฺกมนตฺถาย (๒) ครุธมฺมา
ปฺตฺตา เตสุ หิ (๓) อปฺปฺตฺเตสุ มาตุคามสฺส ปพฺพชิตตฺตา
ปฺจวสฺสสตานิ สทฺธมฺโม ติฏเยฺย ฯ ปฏิกจฺเจว ปฺตฺตา ปน
อปรานิป ปฺจวสฺสสตานิ สฺสตีติ เอว ปม วุตตฺ  วสฺสสหสฺสเมว สฺสติ(๔) ฯ วสฺสสหสฺสนฺติ เจต ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตขีณาสววเสเนว วุตฺต ตโต ปน อุตฺตริป สุกฺขวิปสฺสกขีณาสววเสน วสฺสสหสฺส อนาคามิวเสน วสฺสสหสฺส สกทาคามิวเสน
วสฺสสหสฺส โสตาปนฺนวเสน วสฺสสหสฺสนฺติ เอว ปฺจวสฺสสหสฺสานิ ปฏิเวธสทฺธมฺโม สฺสติ ฯ ปริยตฺติธมฺโมป ตานิเยว ฯ
น หิ ปริยตฺตยิ า อสติ ปฏิเวโธ อตฺถิ นาป ปริยตฺติยา
สติ ปฏิเวโธ น โหติ ฯ ลิงฺค ปน ปริยตฺติยา อนฺตรหิตายป
ปรด(๕) ปวตฺติสฺสตีติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย พหุสฺสุโตติ อิธ สกลสฺสาป พุทฺธวจนสฺส วเสน
พหุสฺสุตภาโว เวทิตพฺโพ ฯ ครุธมฺมนฺติ กายสสคฺค ฯ อยเมตฺถ
สงฺเขโป ฯ ภิกฺขุโนวาทกวินิจฺฉโย ปน สมนฺตปาสาทิกาย
#๑. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม.อนติกกฺ มนตฺถาย ฯ
#๓. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. ฐสฺสติ ฯ ๕. ม. จิร ฯ
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*เลมที่ ๑๕ โคตมีวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๙
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย สราคายาติ สราคตฺถาย ฯ วิราคายาติ วิรชฺชนตฺถาย ฯ สโยคายาติ วฏเฏ สโยคตฺถาย(๑) ฯ วิสโยคายาติ
วฏเฏ วิสโยคภาวตฺถาย ฯ อาจยายาติ วฏฏสฺส วฑฺฒนตฺถาย ฯ
โน อปจยายาติ น วฏฏวิทฺธสนตฺถาย (๒) ฯ ทุพฺภรตายาติ ทุปฺโปสนตฺถาย ฯ โน สุภรตายาติ น สุขโปสนตฺถาย ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต
ปมวาเรน วฏฏ กถิต ทุติยวาเรน วิวฏฏ กถิต ฯ อิมินา
จ ปน โอวาเทน โคตมี อรหตฺต ปตฺตาติ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ พฺยคฺฆปชฺชาติ อิทมสฺส นามปฺปเวณิวเสน
อาลปน ฯ ตสฺส หิ ปุพฺพปุริสา พฺยคฺฆปเถ ชาตาติ ตสฺมึ
กุเล มนุสฺสา พฺยคฺฆปชฺชาติ วุจฺจนฺติ ฯ อิสฺสตฺเถนาติ (๓) อิสฺสาสกมฺเมน ฯ ตตฺรุปายายาติ อิมสฺมึ กาเล อิท นาม กาตุ
วฏฏตีติ ชานเน ตตฺรุปายภูตาย ฯ (๔) วุฑฺฒสีลโิ นติ วฑฺฒิตสีลา
วุฑฺฒสมาจารา(๕) ฯ อายนฺติ อาคมน ฯ นาจฺโจคาฬฺหนฺติ ฯ นาติหีนนฺติ นาติกสิร ฯ ปริยาทายาติ คเหตฺวา
เขเปตฺวา ฯ ตตฺถ ยสฺส วยโต ทฺวิคุโณ อาโย ตสฺส วโย
#๑. ม. สโยคตฺถาย ฯ ๒. ม. วฏฏวิทฺธสนตฺถาย ฯ ๓. ม. อิสฺสตฺเตนาติ ฯ
#๔. ม. อุปายภูตาย ฯ ๕. ม. วุทฺธสมาจารา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๙๐
อาย ปริยาทาตุ น สกฺโกติ ฯ
จตุธา วิภเช โภเค
ปณฺฑิโต ฆรมาวส
เอเกน โภเค ภฺุเชยฺย ทฺวีหิ กมฺม ปโยชเย
จตุตฺถฺจ นิธาเปยฺย อาปทาสุ ภวิสฺสตีติ (๑)
เอว ปฏิปชฺชโต ปน วโย อาย ปริยาทาตุ น
สกฺโกติเยว ฯ อุทุมฺพรขาทิกนฺติ (๒) ยถา อุทุมฺพรานิ ขาทิตุกาเมน
ปกฺเก อุทุมฺพรรุกฺเข จาลิเต เอกปฺปหาเรเนว พหูนิ ผลานิ
ปตนฺติ โส ขาทิตพฺพยุตฺตกานิ ขาทิตฺวา อิตรานิ พหุตรานิ
ปหาย คจฺฉติ เอวเมว โย อายโต วย พหุตร กตฺวา
วิปฺปกิรนฺโต โภเค ปริภ
ุ ฺชติ โส อุทุมฺพรขาทิกฺจาย (๓)
กุลปุตฺโต โภเค ขาทตีติ วุจฺจติ ฯ (๔)อทฺธมาริกนฺติ อนาถมรณ ฯ (๔) สมชีวิก กปฺเปตีติ สม(๕) ชีวิก กปฺเปตีติ สมชีวิตาติ
สมชีวิตาย ชีวิตา ฯ (๖) อปายมุขานีติ วินาสฏานานิ(๗)ฯ
อุฏาตา กมฺมเธยฺเยสูติ กมฺมกรณฏาเนสุ อุฏานวิริยสมฺปนฺโน ฯ วิธานวาติ วิธานสมฺปนฺโน ฯ (๘) โสตฺถาน
สมฺปรายิกนฺติ โสตฺถิภูต สมฺปรายิก ฯ สจฺจนาเมนาติ
พุทฺธตฺตาเยว พุทฺโธติ เอว อวิตถนาเมน ฯ จาโค ปฺุ
ปวฑฺฒตีติ จาโค เจว เสสปฺฺุจ ปวฑฺฒติ ฯ อิมสฺมึ
#๑. ที. ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒ ฯ ๒. ม. อุทุมฺพรขาทีวาติ ฯ
#๓. ม. อุทุมพฺ รขาทิก วาย ฯ ๔. สี. อชทฺธุมาริกนฺติ อนาถมรณ ฯ
#ม. อเชฏฐมรณนฺติ อนายกมรณ ฯ ๕. ม. สมฺมา ฯ
#สี. สม ชีวิกิ ฯ ๗. ม. วินาสสฺสฐานานิ ฯ ๘. ม. วิทหนสมฺปนฺโน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ โคตมีวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๑
สุตฺเต สทฺธาทโย มิสฺสกา กถิตา ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจม อุตฺตานเมว ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ คพฺโภติ คพฺภวาโส ฯ ทิฏธมฺมิกาปติ สนฺทิฏิกาคพฺภวาสสทิสา ปุนป มนุสฺสคพฺภา ฯ สมฺปรายิกาปติ เปตฺวา
มนุสฺสคพฺภา เสสคพฺเภ ฯ
อุภย เอเต กามา ปวุจฺจนฺตีติ ภยฺจ ทุกฺขฺจ ภยฺจ
โรโค จ ภยฺจ คณฺโฑ จ ภยฺจ สลฺลฺจ ภยฺจ
สงฺโค จ ภยฺจ ปงฺโก จ ภยฺจ คพฺโภ จาติ เอว
อุภย เอเต กามา ปวุจฺจนฺติ ฯ สาตรูเปนาติ กามสุเขน ฯ
ปลิปถนฺติ วฏฏปลิปถ ฯ (๑) อติกฺกมฺมาติ อิมสฺมึ าเน วิปสฺสน
วฑฺเฒตฺวา อสฺส ภิกฺขุโน อรหตฺต ปตฺตภาโว คหิโต ฯ เอวรูป
หิ (๒) ปช ชาติชรูเปต ตีสุ ภเวสุ ผนฺทมาน อเวกฺขตีติ
สุตฺเต วฏฏ กเถตฺวา คาถาสุ วิวฏฏ กถิตนฺติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตมอฏมานิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ
สตฺตมอฏฐมานิ ฯ
นวเม อุชุภูโตติ กายวงฺกาทีน อภาเวน อุชุโก ฯ
ปฺาสีลสมาหิโตติ ปฺาย จ สีเลน จ สมนฺนาคโต ฯ
#๑. สี. ปลิปนฺติ วฏฏปลิป ฯ ๒. สี. คตปลิป ต เอวรูป ปช ฯ
#ม. เอวรูป ปช ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๙๒
ยชมานานนฺติ ทาน ททนฺตาน ฯ ปฺุเปกฺขานนฺติ ปฺุ
โอโลเกนฺตาน คเวสนฺตาน ฯ โอปธิกนฺติ อุปธิวิปาก อธิภูต
วา นปฺปมาณ ฯ (๑)
นวม ฯ
ทสเม สมุกฺกฏโติ อุกฺกฏโ อุตฺตโม ฯ สตฺตานนฺติ
สพฺพสตฺตาน ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
โคตมีวคฺโค ฉฏโ
ภูมิจาลวคฺควณฺณนา
สตฺตมสฺส ปเม ปวิวิตฺตสฺสาติ กายวิเวเกน วิวิตฺตสฺส ฯ
นิรายตฺตวุตฺติโนติ กตฺถจิ อนายตฺตวุตฺติโน วิปสฺสนากมฺมิกสฺส ฯ
ลาภายาติ จตุปจฺจยลาภาย ฯ โสจี จ ปริเทวี จาติ โสโก
จ ปริเทวี จ ฯ (๒) โสจิจฺจ ปริเทวิจฺจาติป ปาโ ฯ จุโต จ
สทฺธมฺมาติ ตขณเยว วิปสฺสนาสทฺธมฺมา จุโต ฯ อิมสฺมึ
สุตฺเต วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย อล อตฺตโน อล ปเรสนฺติ อตฺตโน จ ปเรสฺจ
#๑. สี. อวิภูต ฐาน อปฺปมาน ฯ ม. โอปธิภูต ฐาน อปฺปมาณ ฯ
#๒. ม. โสจี ฯ ปริเทวี จาติ โสกี จ ปริเทวี จ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ภูมิจาลวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๓
หิตปฏิปตฺติย สมตฺโถ ปริยตฺโต อนุจฺฉวิโก ฯ ขิปฺปนิสนฺตีติ
ขิปฺป นิสฺสาย มโน(๑) ขิปฺป อุปธาเรติ ขนฺธธาตุอายตนาทีสุ
กถิยมาเนสุ เต ธมฺเม ขิปปฺ  ชานาตีติ อตฺโถ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต
สมถวิปสฺสนา กถิตา ฯ ปุคฺคลชฺฌาสเยน ปน เทสนาวิลาเสน
เจต มตฺถกโต ปฏาย เหฏา โอวทนฺตาน(๒) กถิตนฺติ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย เอวเมวาติ นิกฺการเณเนว ฯ ยถา วา อย
ยาจติ เอวเมว ฯ โมฆปุริสาติ มูฬหปุรสิ า ตุจฺฉปุริสา ฯ
อชฺเฌสนฺตีติ ยาจนฺติ ฯ อนุพนฺธิตพฺพนฺติ (๓)อิริยาปถานุพนฺธเนน อนุพนฺธิตพฺพ ม น วิชหิตพฺพ มฺนฺโต(๓) ฯ
อาชานนตฺถ อปสาเทนฺโต เอวมาห ฯ
เอส กิร ภิกฺขุ โอวาเท ทินฺเนป ปมาทเมวานุยฺุชติ
ธมฺม สุตฺวา ตตฺเถว วสติ น สมณธมฺม กาตุ อิจฺฉติ ฯ
ตสฺมา น(๔) ภควา เอว อปสาเทตฺวา ปุน ยสฺมา โส
อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน ตสฺมา ต โอวทนฺโต ตสฺมาติห
เต ภิกฺขุ เอว สิกฺขิตพฺพนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ อชฺฌตฺต เม
จิตฺต ิต ภวิสฺสติ สุสณฺิต น จุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา
#๑. ม. ขิปฺป นิสฺสาย มโนติ นตฺถิ ฯ ๒. ม. โอตรนฺต ฯ
#๓. ม. อิริยาปถานุคมเนน อนุพนฺธิตพฺพ ม น วิชหิตพฺพ
#มฺญนฺติ ฯ อชานนตฺถ อปสาเทนฺโต ฯ ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๙๔
ธมฺมา จิตฺต ปริยาทาย สฺสนฺตีติ อิมินา ตาวสฺส โอวาเทน
นิยกชฺฌตฺตวเสน จิตฺเตกคฺคตามตฺโต มูลสมาธิ วุตฺโต ฯ ตโต
เอตฺตเกเนว สนฺตุฏึ อนาปชฺชิตฺวา เอว โส สมาธิ วฑฺเฒตพฺโพติ ทสฺเสตุ ยโต โข เต ภิกฺขุ อชฺฌตฺต จิตฺต
ิต โหติ สุสณฺิต น จุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
จิตฺต ปริยาทาย ติฏนฺติ ตโต เต ภิกฺขุ เอว สิกฺขิตพฺพ
เมตฺตา เม เจโตวิมุตฺติ ภาวิตา ภวิสฺสติ ฯเป ฯ สุสมารทฺธาติ เอวมสฺส เมตฺตาวเสน ภาวน วฑฺเฒตฺวา ปุน ยโต
โข เต ภิกฺขุ อย สมาธิ เอว ภาวิโต โหติ พหุลีกโต
ตโต ตฺว ภิกฺขุ อิม สมาธึ สวิตกฺกป สวิจารป ภาเวยฺยาสีติอาทิ วุตฺต ฯ ตสฺสตฺโถ ยทา เต ภิกฺขุ อย มูลสมาธิ
เอว เมตฺตาวเสน ภาวิโต โหติ ตทา ตฺว ตาวตเกนาป
ตุฏึ อนาปชฺชิตฺวาว อิม มูลสมาธึ อฺเสุป อารมฺมเณสุ
จตุกฺกปฺจกชฺฌานานิ ปาปยมาโน สวิตกฺก สวิจารนฺติอาทินา
นเยน ภาเวยฺยาสีติ ฯ เอว วตฺวา จ ปน อวเสสพฺรหฺมวิหารปุพฺพงฺคมปสฺส อฺเสุ อารมฺมเณสุ จตุกฺกปฺจกชฺฌานภาวน
กเรยฺยาสีติ ทสฺเสนฺโต ยโต โข เต ภิกฺขุ อย สมาธิ
เอว ภาวิโต โหติ สุภาวิโต ตโต เต ภิกฺขุ เอว สิกฺขิตพฺพ
กรุณา เม เจโตวิมุตฺตีติอาทิมาห ฯ เอว เมตฺตาปุพฺพงฺคม
จตุกฺกปฺจกชฺฌานภาวน ทสฺเสตฺวา ปุน กายานุปสฺสนาทิ-
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*เลมที่ ๑๕ ภูมิจาลวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๕
ปุพฺพงฺคม ทสฺเสตุ ยโต โข เต ภิกฺขุ อย สมาธิ เอว
ภาวิโต โหติ สุภาวิโต ตโต เต ภิกฺขุ เอว สิกฺขิตพฺพ
กาเย กายานุปสฺสีติอาทึ วตฺวา ยโต โข เต ภิกฺขุ อย
สมาธิ เอว ภาวิโต โหติ สุภาวิโต ตโต ตฺว ภิกฺขุ เยน
เยเนว ตคฺฆตีติอาทิมาห ฯ (๑) ตตฺถ ตคฺฆสีติ
คมิสฺสสิ ฯ ผาสุเยวาติ อิมินา อรหตฺต ทสฺเสติ ฯ อรหตฺตปฺปตฺโต หิ สพฺพิริยาปเถสุ ผาสุ วิหรติ นาม ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ เอตทโวจาติ อตฺตโน ปธานภูมิย อุปฺปนฺน
วิตกฺก ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาโรเจตุ เอต ปุพฺพาห ภิกฺขเวติอาทิวจน อโวจ ฯ โอภาสนฺติ ทิพฺพจกฺขุาโณภาส ฯ าณทสฺสนนฺติ ทิพฺพจกฺขุภูตาณสงฺขาต ทสฺสน ฯ สนฺนิวุตฺฐปุพฺพนฺติ เอกโต วสิตปุพฺพ ฯ อิมสฺมึ ปน สุตฺเต ทิพฺพจกฺขุาณ อิทฺธวิธาณ เจโตปริยาณ ยถากมฺมปู คาณ
อนาคตสาณ ปจฺจุปฺปนฺนสาณ อตีตสาณ ปุพฺเพนิวาส
าณนฺติ อิมินา ตาว อฏ าณานิ ปาลิยเยว อาคตานิ ฯ
เตหิ ปน สทฺธึ วิปสฺสนาาณานิ จตฺตาริ มคฺคาณานิ
จตฺตาริ ผลาณานิ จตฺตาริ ปจฺจเวกฺขณาณานิ จตฺตาริ
ปฏิสมฺภิทาาณานิ ฉ อสาธารณาณานีติ เอตานิ าณานิ
#๑. สี. คจฺฉสีติ ฯ ม. คคฺฆสีติอาทิมาห ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๙๖
สโมธาเนตฺวา กเถนฺเตน เอว อิท สุตฺต กถิต นาม โหติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อภิภายตนานีติ อภิภวนการณานิ ฯ กึ
อภิภวนฺติ ปจฺจนีกธมฺเมป อารมฺมณานิป ฯ ตานิ หิ ปฏิปกฺขภาเวน ปจฺจนีกธมฺเม อภิภวนฺติ ปุคฺคลสฺส าณุตฺตริยตาย
อารมฺมณานิ ฯ อชฺฌตฺต รูปสฺีติอาทีสุ ปน อชฺฌตฺตรูเป
ปริกมฺมวเสน อชฺฌตฺต รูปสฺี นาม โหติ ฯ อชฺฌตฺต หิ
นีลปริกมฺม กโรนฺโต เกเส วา ปตฺเต วา อกฺขิตารกาย
วา กโรติ ปตปริกมฺม กโรนฺโต เมเท วา ฉวิยา วา
หตฺถตลปาทตเลสุ วา อกฺขีน ปตฏาเน วา กโรติ
โลหิตปริกมฺม กโรนฺโต มเส วา โลหิเต วา ชิวหฺ าย วา
อกฺขีน รตฺตฏาเน วา กโรติ โอทาตปริกมฺม กโรนฺโต
อฏิมฺหิ วา ทนฺเต วา นเข วา อกฺขีน เสตฏาเน วา
กโรติ ฯ ต ปน สุนีลก สุปต ก สุโลหิตก สุโอทาต น
โหติ อวิสุทฺธเมว โหติ ฯ
เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติ ยสฺเสก(๑) ปริกมฺม
อชฺฌตฺต อุปฺปนฺน โหติ นิมิตฺต ปน พหิทฺธา โส เอว
อชฺฌตฺต ปริกมฺมสฺส พหิทฺธา จ อปฺปนาย วเสน อชฺฌตฺต
รูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติ วุจฺจติ ฯ ปริตฺตานีติ
#๑. ม. ยสฺเสว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ภูมิจาลวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๗
อวฑฺฒิตานิ ฯ สุวณฺณทุพฺพณฺณานีติ สุวณฺณานิ วา โหนฺตุ (๑)
ทุพฺพณฺณานิ วา ฯ ปริตฺตวเสเนว อิท อภิภายตน วุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ ตานิ อภิภุยฺยาติ ยถา นาม สมฺปนฺนคฺคหณิโก กฏจฺฉุมตฺตภตฺต ลภิตฺวา กึ เอตฺถ ภฺุชิตพฺพ อตฺถีติ สงฺกฑฺฒิตฺวา
เอก กวฬเมว กโรติ เอวเมว าณุตฺตริโก ปุคฺคโล วิสทาโณ
กิมตฺเถ(๒) ปริตฺตเก อารมฺมเณ สมาปชฺชิตพฺพ อตฺถิ นาย มม
ภาโรติ ตานิ รูปานิ อภิภวิตฺวา สมาปชฺชติ สห นิมติ ฺตุปฺปาเทเนเวตฺถ อปฺปน ปาเปตีติ อตฺโถ ฯ
ชานามิ ปสฺสามีติ อิมินา ปนสฺส อาโภโค กถิโต ฯ
โส จ โข สมาปตฺติโต วุฏิตสฺส น อนฺโตสมาปตฺติย ฯ
เอวสฺี โหตีติ อตฺโถ(๓) ฯ อาโภคสฺายป ฌาณสฺายป
เอวสฺี โหติ ฯ อภิภวนสฺา หิสฺส อนฺโตสมาปตฺติยป อตฺถิ
อาโภคสฺา ปน สมาปตฺติโต วุฏิตสฺเสว ฯ
อปฺปมาณานีติ วุฑฺฒิตปฺปมาณานิ มหนฺตานีติ อตฺโถ ฯ
อภิภุยฺยาติ เอตฺถ ปน ยถา มหคฺฆโส ปุริโส เอก ภตฺตวฑฺฒิตก ลภิตฺวา อฺป โหตุ อฺป โหตุ กึ เอส (๔)
มยฺห กริสฺสตีติ ต น มหนฺตโต ปสฺสติ เอวเมว าณุตฺตโร
ปุคฺคโล วิสทาโณ กึ เอตฺถ สมาปชฺชิตพฺพ นยิท อปฺปมาณ
#๑. ม. โหนฺตุ ฯ ๒. ม. กิเมตฺถ ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นติถิ ฯ
#๔. ม. อฺญาป โหตุ อฺญาป โหตุ กึ เอสา ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 398

*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๙๘
[๑] มยฺห จิตฺเตกคฺคตากรเณ ภาโร อตฺถีติ ตานิ (๒) อภิภวิตฺวา
สมาปชฺชติ สห นิมิตฺตุปฺปาทเนเวตฺถ อปฺปน ปาเปตีติ อตฺโถ ฯ
อชฺฌตฺต อรูปสฺีติ อลาภิตาย วา อนตฺถิกตาย วา อชฺฌตฺตรูเป ปริกมฺมสฺา วิรหิโต ฯ
เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติ ยสฺส ปริกมฺมป นิมิตฺตป
พหิทฺธา อุปฺปนฺน โส เอว พหิทฺธา ปริกมฺมสฺส เจว
อปฺปนาย จ วเสน อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา
รูปานิ ปสฺสตีติ วุจฺจติ ฯ เสสเมตฺถ จตุตฺถาภิภายเตน [๓]
จ วุตฺตนยเมว ฯ อิเมสุ ปน จตูสุ ปริตฺต วิตกฺกจริตวเสน อาคต
อปฺปมาณ โมหจริตวเสน ฯ สุวณฺณ โทสจริตวเสน ทุพฺพณฺณ
ราคจริตวเสน ฯ เอเตสฺหิ เอตานิ สปฺปายานิ ฯ สา ปเนเตส (๔)
สปฺปายตา วิสุทฺธิมคฺเค จริยนิทฺเทเส วุตฺตา ฯ
ปฺจมาภิภายตนาทีสุ นีลานีติ สพฺพสงฺคาหิกวเสน วุตฺต ฯ
นีลวณฺณานีติ วณฺณวเสน ฯ นีลนิทสฺสนานีติ นิทสฺสนวเสน(๕) ฯ
อปฺายมานวิวรานิ อสมฺภินฺนวณฺณานิ เอกนีลาเนว หุตฺวา
ทิสฺสนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ นีลนิภาสานีติ อิท ปน โอภาสวเสน
วุตฺต ฯ นีโลภาสานิ นีลปฺปภายุตฺตานีติ อตฺโถ ฯ เอเตน เตส
สุวิสุทฺธต ทสฺเสติ ฯ วิสทุ ฺธวณฺณวเสเนว หิ อิมานิ จตฺตาริ(๖)
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๔. ม. สา จ เนส ฯ
#๕. ม. นิทสฺสนวเสน ฯ ๖. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 399

*เลมที่ ๑๕ ภูมิจาลวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๙
อภิภายตนานิ วุตฺตานิ ฯ นีลกสิณ อุคฺคณฺหนฺโต นีลสฺมึ นิมติ ฺต
คณฺหาติ ปุปฺผสฺมึ วา วตฺถสฺมึ วา วณฺณธาตุยา วาติอาทิก
ปเนตฺถ กสิณกรณฺจ ปริกมฺมฺจ อปฺปนาวิธานฺจ สพฺพ
วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถารโต วุตฺตเมวาติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ(๑) วิโมกฺขาติ เกนฏเน วิโมกฺขา อธิมจุ ฺจนฏเน ฯ
โก ปนาย อธิมุจฺจนฏโ นาม ปจฺจนีกธมฺเมหิ จ สุฏุ
มุจฺจนฏโ อารมฺมเณ จ อภิรติวเสน สุฏุ มุจฺจนฏโ ฯ ปตุ
องฺเก วิสฺสฏงฺคปจฺจงฺคสฺส ทารกสฺส สยน วิย อนิคฺคหิตภาเวน
นิราสงฺกตาย อารมฺมเณ ปวตฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ อยมฺปนตฺโถ
ปจฺฉิเม วิโมกฺเข นตฺถิ ปุรเิ มสุ สพฺเพสุ (๒)อตฺถิ ฯ
รูป รูปานิ ปสฺสตีติ เอตฺถ อชฺฌตฺต เกสาทีสุ นีลกสิณาทิวเสน อุปฺปาทิต รูปชฺฌาน รูป ตทสฺสตฺถตี ิ รูป ฯ
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติ (๓) พหิทฺธาป นีลกสิณาทีนิ รูปานิ
ฌานจกฺขุนา ปสฺสติ ฯ อิมินา อชฺฌตฺตพหิทฺธาวตฺถุเกสุ กสิเณสุ
อุปฺปาทิตชฺฌานสฺส ปุคฺคลสฺส จตฺตาริ รูปาวจรชฺฌานานิ
ทสฺสิตานิ ฯ อชฺฌตฺต อรูปสฺีติ อชฺฌตฺต น รูปสฺี
อตฺตโน เกสาทีสุ อนุปฺปาทิตรูปาวจรชฺฌาโนติ อตฺโถ ฯ อิมินา
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. วิโมกฺเขสุ ฯ
#๓. ม. พหิทธฺ า รูปานิ ปสฺสตีติ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๐๐
พหิทฺธา ปริกมฺม กตฺวา พหิทฺธาว อุปฺปาทิตชฺฌานสฺส รูปาวจรชฺฌานานิ ทสฺสิตานิ ฯ สุภนฺเตว อธิมุตฺโต โหตีติ อิมินา
สุวิสุทฺเธสุ นีลาทีสุ วณฺณกสิเณสุ ฌานานิ ทสฺสิตานิ ฯ ตตฺถ
กิฺจาป อนฺโตอปฺปนาย สุภนฺติ อาโภโค นตฺถิ โย ปน
สุวิสุทฺธ สุภกสิณ อารมฺมณ กตฺวา วิหรติ โส ยสฺมา สุภนฺติ
อธิมุตฺโต โหตีติ วตฺตพฺพต อาปชฺชติ ตสฺมา เอว เทสนา กตา ฯ
ปฏิสมฺภิทามคฺเค ปน กถ สุภนฺเตว อธิมุตฺโต โหตีติ
วิโมกฺโข ฯ อิธ ภิกฺขุ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ฯเป ฯ
ผริตฺวา วิหรติ ฯ เมตฺตาย ภาวิตตฺตา สตฺตา อปฺปฏิกูลา โหนฺติ ฯ
กรุณามุทิตาอุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ฯเป ฯ ผริตฺวา
วิหรติ ฯ อุเปกฺขาย ภาวิตตฺตา สตฺตา อปฺปฏิกูลา โหนฺติ ฯ เอว
สุภนฺเตว อธิมุตฺโต โหตีติ วิโมกฺโขติ (๑) วุตฺต ฯ
สพฺพโส รูปสฺานนฺติอาทีสุ ย วตฺตพฺพ ต สพฺพ
วิสุทฺธิมคฺเค (๒) วุตฺตเมว ฯ อย อฏโม วิโมกฺโขติ อย จตุนฺน
ขนฺธาน สพฺพโส วิสฺสฏตฺตา วิมุตฺตตฺตา อฏโม อุตฺตโม[๒] วิโมกฺโขติ(๓)ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อนริยโวหาราติ อนริยกถา สโทสกถา ฯ ยาหิ
#๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๗๖/๓๕๙-๖๐ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ทิสฺสติ ฯ
#๓. ม. วิโมกฺโข นาม ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ภูมิจาลวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๑
เจตนาหิ เต โวหาเร โวหรนฺติ (๑) ตาส เอต นาม ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม วุตฺตปฏิปกฺขนเยนตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ขตฺติยปริสาติ ขตฺติยาน ปริสาน สนฺนิปาโต
สมาคโม ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ อเนกสต ขตฺติยปริสนฺติ
พิมฺพิสารสมาคมาติสมาคมลิจฺฉวิสมาคมาทิสทิส อฺเสุ
จกฺกวาเฬสุป ลพฺภเตว ฯ สลฺลปตปุพฺพนฺติ อลฺลาปสลฺลาโป
กตปุพฺโพ ฯ สากจฺฉาติ ธมฺมสากจฺฉาป สมาปชฺชติ ปุพฺพา ฯ
ยาทิสโก เตส วณฺโณติ เต โอทาตาป โหนฺติ กาฬาป
มงฺคุรจฺฉวีป สตฺถา สุวณฺณวณฺโณว ฯ อิท ปน สณฺาน
ปฏิจฺจ กถิต ฯ สณฺานมฺปจ เกวล เตส ปฺายติเยว ฯ น
ปน ภควา มิลกฺขสทิโส โหติ นาป อามุตฺตมณิกุณฺฑโล พุทฺธเวเสเนว นิสีทติ ฯ เตป อตฺตโน สมานสณฺานเมว ปสฺสนฺติ ฯ
ยาทิสโก เตส สโรติ เต ฉินฺนสฺสราป โหนฺติ พพฺพสฺสราป (๒)
กากสฺสราป สตฺถา พฺรหฺมสฺสโรว ฯ อิท ปน ภาสนฺตร
สนฺธาย กถิต ฯ สเจป หิ ตตฺถ(๓) ราชาสเน นิสนิ ฺโน กเถติ
อชฺช ราชา มธุเรน สเรน(๔) กเถตีติ เนส โหติ ฯ กเถตฺวา
#๑. ม. โวหรนฺติ ฯ ๒. สี. ขณฺฑสฺสราป ฯ ม. คคฺคสฺสราป ฯ
#๓. ม. สตฺถา ฯ ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 402

*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๐๒
ปกฺกนฺเต ปน ภควติ ปุน ราชาน อาคต ทิสฺวา โก นุ
โข อยนฺติ วีมสา อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺถ โก นุ โข อยนฺติ
อิมสฺมึ าเน อิทาเนว มาคธภาสาย สีหฬภาสาย มธุเรน
อากาเรน กเถนฺโต(๑) โก นุ โข อย อนฺตรหิโต
กึ เทโว วา(๒) อุทาหุ มนุสฺโสติ เอว วีมสนฺตาป น ชานนฺตีติ
อตฺโถ ฯ กิมตฺถ ปเนว อชานนฺตาน ธมฺม เทเสตีติ
วาสนตฺถาย ฯ เอว สุโตป หิ ธมฺโม อนาคเต ปจฺจโย
โหติเยวาติ อนาคต ปฏิจฺจ เทเสติ ฯ อเนกสต พฺราหฺมณปริสนฺติอาทีน โสณทณฺฑสมาคมาทิวเสน เจว อฺจกฺกวาฬวเสน จ สมฺภโว เวทิตพฺโพ ฯ
นวม ฯ
ทสเม นิสีทนนฺติ อิธ จมฺมขณฺฑ อธิปฺเปต ฯ อุทฺเทนเจติยนฺติ อุทฺเทนยกฺขสฺส วสนฏาเน กตวิหาโร วุจฺจติ ฯ
โคตมกาทีสุป เอเสว นโย ฯ ภาวิตาติ วฑฺฒิตา ฯ พหุลีกตาติ
ปุนปฺปุน กตา ฯ ยานีกตาติ ยุตฺตยาน วิย กตา ฯ วตฺถ-ุ
กตาติ ปติฏฏเน (๓) วตฺถุ วิย กตา ฯ อนุฏิตาติ อธิฏิตา ฯ
ปริจิตาติ สมนฺตโต จิตา สุวฑฺฒิตา ฯ สุสมารทฺธาติ สุฏุ
สมารทฺธา ฯ
อิติ อนิยเมน กเถตฺวา ปุน นิยเมตฺวา ทสฺเสนฺโต
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
#๓. ม. ปติฏฐ านกฺเฐน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ภูมิจาลวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๓
ตถาคตสฺส โขติอาทิมาห ฯ เอตฺถ จ กปฺปนฺติ อายุกปฺป ฯ
ตสฺมึ ตสฺมึ กาเล ย มนุสฺสาน อายุปฺปมาณ ต ปริปุณฺณ
กโรนฺโต ติฏเยฺย ฯ กปฺปาวเสส วาติ อปฺป วา ภิยโฺ ยติ
วุตฺตวสฺสสตโต อติเรก วา ฯ มหาสิวตฺเถโร ปนาห พุทฺธาน
อฏาเน คชฺชิต นาม นตฺถิ ปุนปฺปุน สมาปตฺตึ (๑) สมาปชฺชิตฺวา
มรณนฺติกเวทน วิกฺขมฺเภนฺโต ภทฺทกปฺปเมว ติฏเยฺยาติ ฯ (๒) กสฺมา
ปน น ิโตติ อุปาทินฺนก สรีร นาม ขณฺฑิจฺจาทีหิ
อภิภุยฺยติ พุทฺธา จ ขณฺฑิจฺจาทิภาว อปฺปตฺวา ปฺจเม
อายุโกฏาเส พหุชนสฺส ปยมนาปกาเลเยว ปรินพิ ฺพายนฺติ ฯ
พุทฺธานุพุทฺเธสุ จ มหาสาวเกสุ ปรินิพฺพุเตน(๓) เอกเกน
ขาณุเกน วิย าตพฺพ โหติ ทหรสามเณรปริวาเรน วา ตโต อโห
พุทฺธาน ปริสาติ หีเฬตพฺพต อาปชฺเชยฺย ฯ ตสฺมา น ิโตติ ฯ
เอว วุตฺตป (๔)โย ปน วุจฺจติ อายุกปฺโปติ อิทเมว อฏกถาย
นิยมิต ฯ
ยถาต มาเรน ปริยฏุ ิตจิตฺโตติ เอตฺถ ตนฺติ นิปาตมตฺต ฯ ยถา มาเรน ปริยฏุ ิตจิตฺโต อชฺโฌตฺถฏจิตฺโต อฺโป
โกจิ ปุถชุ ชฺ โน ปฏิวิชฺฌติ ุ น สกฺกุเณยฺย เอวเมว นาสกฺขิ
ปฏิวิชฺฌิตุนฺติ อตฺโถ ฯ มาโร หิ ยสฺส สพฺเพน สพฺพ
ทฺวาทส วิปลฺลาสา อปฺปหีนา ตสฺส จิตฺต ปริยุฏาติ ฯ
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ติฏเฐยฺย ฯ ๓. ม. ปรินิพฺพุเตสุ ฯ
#๔. ม. วุตฺเตป ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๐๔
เถรสฺส[๑] จ จตฺตาโร วิปลฺลาสา อปฺปหีนา เตนสฺส มาโร จิตตฺ 
ปริยุฏาสิ ฯ โส ปน จิตตฺ ปริยุฏาน กโรนฺโต กึ กโรตีติ
เภรว รูปารมฺมณ วา ทสฺเสติ สทฺทารมฺมณ วา สาเวติ ฯ ตโต
สตฺตา ต ทิสฺวา สุตฺวา วา สตึ วิสฺสชฺเชตฺวา วิวฏมุขา
โหนฺติ เตส มุเขน หตฺถ ปเวเสตฺวา หทย มทฺทติ ตโต
วิสฺาว หุตฺวา ติฏนฺติ ฯ เถรสฺส ปเนส มุเข หตฺถ ปเวเสตุ
กึ สกฺขิสฺสติ เภรวารมฺมณ ปน ทสฺเสติ ฯ ต ทิสฺวา เถโร
นิมิตฺโตภาส น ปฏิวิชฌ
ฺ ิ ฯ ภควา ชานนฺโตเยว กสฺมา (๒) ยาวตติย
อามนฺเตสีติ ปุรโต(๓) ติฏตุ ภนฺเต ภควาติ ยาจิเต ตุยฺเหเวต
ทุกฺกฏ ตุยฺเหเวต อปรทฺธนฺติ โทสาโรปเนน โสกตนุกรณตฺถ ฯ
มาโร ปาปมาติ เอตฺถ สตฺเต อนตฺเถ นิโยเชนฺโต
มาเรตีติ มาโร ฯ ปาปมาติ ตสฺเสว เววจน ฯ โส หิ ปาปธมฺมสมนฺนาคตตฺตา ปาปมาติ วุจฺจติ [๔]ฯ ภาสิตา โข ปเนสา
คนฺเตติ(๕) อยฺหิ ภควโต สมฺโพธิปฺปตฺโต (๖) อฏเม สตฺตาเห โพธิมณฺเฑเยว อาคนฺตฺวา ภควา ยทตฺถ ตุเมฺหหิ ปารมิโย ปูริตา
โส โว อตฺโถ อนุปฺปตฺโต ปฏิวิทฺธ สพฺพฺุตาณ กึ โว (๗)
โลกวิจารเณนาติ วตฺวา ยถา อชฺช เอวเมว ปรินิพฺพาตุ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. กิมตฺถ ฯ ๓. ม. ปรโต ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร กณฺโห อนฺตโก นมุจิ ปมตฺตพนฺธูติป ตสฺเสว
#นามานีติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๕. ม. ปเนสาติ ฯ ๖. ม. สมฺโพธิปฺปตฺติยา ฯ
#๗. ม. เต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ภูมิจาลวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๕
ทานิ ภนฺเต ภควาติ ยาจิ ฯ ภควา จสฺส น ตาวาหนฺติอาทีนิ วตฺวา ปฏิกฺขิป ต สนฺธาย ภาสิตา โข ปเนสา
ภนฺเตติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ วิยตฺตาติ มคฺควเสน พฺยตฺตา ตเถว วินีตา
ตถา วิสารทา ฯ พหุสฺสุตาติ เตปฏกวเสน พหุ สุต เอเตสนฺติ
พหุสฺสุตา ฯ ตเมว ธมฺม ธาเรนฺตีติ ธมฺมธรา ฯ อถวา ปริยตฺติพหุสฺสุตา เจว ปฏิเวธพหุสฺสุตา จ ฯ ปริยตฺติปฏิเวธธมฺมานเยว
ธารณโต ธมฺมธราติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนาติ อริยธมฺมสฺส อนุรูปธมฺม วิปสฺสนามคฺค (๑)
ปฏิปนฺนา ฯ สามีจิปฏิปนฺนาติ อนุจฺฉวิกปฏิปท ปฏิปนฺนา ฯ
อนุธมฺมจาริโนติ อนุธมฺมจรณสีลา ฯ สก อาจริยกนฺติ อตฺตโน
อาจริยวาท ฯ อาจิกฺขิสฺสนฺตีติอาทีนิ สพฺพานิ อฺมฺเววจนานิ ฯ สหธมฺเมนาติ สเหตุเกน สการเณน วจเนน ฯ
สปฺปาฏิหาริยนฺติ นิยฺยานิก (๒) กตฺวา ธมฺม เทเสสฺสนฺติ ฯ
พฺรหฺมจริยนฺติ สิกฺขาตฺตยสงฺคหิต สกลสาสนพฺรหฺมจริย ฯ
อิทฺธนฺติ สมิทฺธ ฌานสฺสาทวเสน ฯ ผีตนฺติ วุฑฺฒิปฺปตฺต สพฺพปาลิผุลฺล วิย อภิฺาย สมาปตฺติวเสน ฯ (๓) วิตฺถาริกนฺติ วิตถฺ ฏ
ตสฺมึ ตสฺมึ ทิสาภาเค ปติฏิตวเสน ฯ พหุชฺนฺติ พหูหิ
#๑. ม. อนุธมฺมภูต วิปสฺสนาธมฺม ฯ ๒. ม. ยาว น นิยฺยานิก ฯ
#๓. สี. อภิฺญาสมาปตฺติวเสน ฯ ม. อภิฺญาสมฺปตฺติวเสน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๐๖
าต ปฏิวิทฺธ พหุชนาภิสมยวเสน ฯ ปุถุภูตนฺติ สพฺพากาเรน
ปุถุลภาว ปตฺต ฯ กถ ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตนฺติ
ยตฺตกา วิฺุชาติกา เทวา เจว มนุสฺสา จ อตฺถิ สพฺเพหิ
สุฏุ ปกาสิตนฺติ อตฺโถ ฯ
อปฺโปสฺสุกฺโกติ นิราลโย ฯ ตฺวฺหิ ปาปม อฏมสตฺตาหโต
ปฏาย ปรินิพฺพาตุ ทานิ ภนฺเต ภควา ปรินิพฺพาตุ สุคโตติ
วิรวนฺโต (๑) อาหิณฺฑิตฺถ ฯ อชฺช ทานิ ปฏาย วิคตุสฺสาโห
โหหิ มา มยฺห ปรินิพฺพานตฺถ วายาม กโรหีติ วทติ ฯ
สโต สมฺปชาโน อายุสงฺขาร โอสฺสชฺชีติ สตึ สูปฏิต กตฺวา
าเณน ปริจฺฉินฺทิตฺวา อายุสงฺขาร วิสฺสชฺชิ ปชหิ ฯ ตตฺถ
น(๒) ภควา หตฺเถน เลฑฺฑฑ วิย อายุสงฺขาร โอสฺสชฺชิ ฯ
เตมาสมตฺตเมว ปน ผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา ตโต ปร
สมาปชฺชิสฺสามีติ จิตฺต อุปฺปาเทสิ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต
โอสฺสชฺชีติ ฯ อวสฺสชฺชีตปิ  (๓) ปาโ ฯ
มหาภูมิจาโลติ มหนฺโต ปวีกมฺโป ฯ ตทา กิร ทสสหสฺสี
โลกธาตุ กมฺปตฺถ ฯ ภึสนโกติ ภยชนโก ฯ เทวทุนฺทุภิโย จ
ผลึสูติ เทวเภริโย ผลึสุ เทโว สุคชฺชิต (๔) คชฺชิ อกาลวิชฺชลุ ตา
นิจฺฉรึสุ ขณิกวสฺส วสฺสีติ วุตฺต โหติ ฯ อุทาน อุทาเนสีติ
กสฺมา อุทาเนสิ โกจิ นาม วเทยฺย ภควา ปจฺฉโต ปจฺฉโต
#๑. ม. วิรวนฺโต ฯ ๒. ม. น ฯ ๓. ม. อุสฺสชฺชีติป ฯ
#๔. ม. สุกฺขคชฺชิต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ภูมิจาลวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๗
อนุพนฺธิตฺวา ปรินิพฺพาตุ ภนฺเตติ อุปทฺทุโต ภเยน อายุสงฺขาร วิสฺสชฺเชสีติ ตสฺโสกาโส มา โหตูติ [๑] ปติเวควิสฏฐ
อุทาน อุทาเนสิ ฯ
ตตฺถ สพฺเพส โสณสิงฺคาลาทีนป ปจฺจกฺขภาวโต ตุลิต
ปริจฺฉินฺนนฺติ ตุล ฯ กินฺต กามาวจรกมฺม ฯ น ตุล น
วา อสฺส(๒) ตุล สทิสมสฺส อฺ โลกิยกมฺม นตฺถีต(ิ ๓) อตุล ฯ
กินฺต มหคฺคตกมฺม ฯ อถวา กามาวจร รูปาวจร ตุล อรูปาวจร อตุล ฯ อปฺปวิปาก วา ตุล พหุวิปาก อตุล ฯ
สมฺภวนฺติ สมฺภวเหตุภูต[๔] ภวสงฺขารนฺติ ปุนพฺภวสงฺขารณก ฯ
ราสิการก ปณฺฑิการกนฺติ อตฺโถ ฯ อวสฺสชฺชีติ วิสชฺชีติ วิสฺสชฺเชสิ ฯ
มุนีติ พุทฺธมุนิ ฯ อชฺฌตฺตรโตติ นิยกชฺฌตฺตรโต ฯ สมาหิโตติ
อุปจารปฺปนาสมาธิวเสน สมาหิโต ฯ อภิท(๕) กวจมิวาติ กวจ
วิย อภินฺทิ (๕) ฯ อตฺตสมฺภวนฺติ อตฺตนิ สฺชาตกิเลส ฯ อิท วุตฺต
โหติ สวิปากฏเน สมฺภว ภวาภสงฺขรณฏเน ภวสงฺขารนฺติ
จ ลทฺธนาม ตุลาตุลสงฺขาต โลกิยกมฺมฺจ โอสฺสชฺชิ สงฺคามสีเส มหาโยโธ กวจ วิย อตฺตสมฺภว กิเลสฺจ อชฺฌตฺตรโต
หุตฺวา สมาหิโต หุตฺวา อภินฺทีติ(๖) ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภีตสฺส หิ อุทาน นาม นตฺถีติ ทิสสฺ ติ ฯ
#๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อตฺถีติ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร
#ราสิการก ปณฺฑการกนฺติ อตฺโถติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. อภินฺทิ ฯ
#๖. ม. อภินทฺ ีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๐๘
อถวา ตุลนฺติ ตุเลนฺโต ตีเรนฺโต ฯ อตุลฺจ สมฺภวนฺติ
นิพฺพานฺเจว ภวฺจ(๑) ฯ ภวสงฺขารนฺติ ภวคามิกมฺม ฯ อวสฺสชฺชิ
มุนีติ ปฺจกฺขนฺธา อนิจฺจา ปฺจนฺน ขนฺธาน นิโรโธ
นิพฺพาน นิจฺจนฺติอาทินา (๒) นเยน ตุลยนฺโต พุทฺธมุนิ ภเว
อาทีนว นิพฺพาเน จ อานิสส ทิสฺวา ต ขนฺธาน มูลภูต
ภวสงฺขารกมฺม กมฺมกฺขยาย สวตฺตตีติ (๓) เอว วุตเฺ ตน กมฺมกฺขยกเรน อริยมคฺเคน อวสฺสชฺชิ ฯ กถ อชฺฌตฺตรโต สมาหิโต
อภิท(๔) กวจมิวตฺตสมฺภว ฯ โส หิ วิปสฺสนาวเสน อชฺฌตฺตรโต
สมถวเสน สมาหิโต(๕) เอว ปุพฺพภาคโต ปฏาย สมถวิปสฺสนาผเลน กวจมิว อตฺตภาว ปริโยนนฺธิตวฺ า ิต อตฺตนิ สมฺภวตฺตา
อตฺตสมฺภวนฺติ ลทฺธนาม สพฺพ กิเลสชาต(๖) อภินฺทิ ฯ กิเลสาภาเวน จ กตกมฺม อปฺปฏิสนฺธิกตฺตา อวสฺสฏ นาม โหตีติ
เอว กิเลสปฺปหาเนน กมฺม ชหิ (๗) ฯ ปหีนกิเลสสฺส จ ภย นาม
นตฺถิ ตสฺมา อภีโตว อายุสงฺขาร โอสฺสชฺชิ อภีตภาวฺาปนตฺถฺจ อุทาน อุทาเนสีติ เวทิตพฺโพ ฯ
ย มหาวาตาติ เยน สมเยน ยสฺมึ วา สมเย
มหาวาตา ฯ วายนฺตีติ (๘) อุกฺเขปกวาตา นาม อุฏ หนฺติ เต
#๑. ม. สมฺภวฺจ ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๓๕/๖๓๐ ฯ
#๓. ม. ม. ๑๓/๘๘/๘๒-๓ ฯ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓๓/๓๑๖ ฯ
#๔. ม. สมาหิโตติ ฯ ๖. ม. กิเลสชาล ฯ ๗. ม. ปชหิ ฯ
#๘. สี. วายนฺติ มหาวาตา วายนฺตา ฯ ม. วายนฺตีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ภูมิจาลวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๙
วายนฺตา สฏิสหสฺสาธิกนวโยชนสตสหสฺสพหล อุทกสนฺธารกวาต อุปจฺฉินฺทนฺติ ตโต อากาเส อุทก ภสฺสติ ตสฺมึ
ภสฺสนฺเต ปวี ภสฺสติ ปุน วาโต อตฺตโน พเลน อนฺโตธมกรเก (๑) วิย อุทก อาพนฺธิตฺวา คณฺหาติ ตโต อุทก อุคฺคจฺฉติ
ตสฺมึ อุคฺคจฺฉนฺเต ปวี อุคฺคจฺฉติ ฯ เอว อุทก กมฺปต ปวึ
กมฺเปติ ฯ เอวฺจ (๒) กมฺปน ยาวชฺชกาลาป โหติเยว พหุภาเวน
ปน โอคจฺฉนุคฺคจฺฉน น ปฺายติ ฯ มหิทฺธิกา มหานุภาวาติ อิชฺฌนสฺส มหนฺตตาย มหิทฺธิกา อนุภวิตพฺพสฺส
มหนฺตตาย มหานุภาวา ฯ ปริตฺตาติ ทุพฺพลา ฯ อปฺปมาณาติ
พลวา ฯ โส อิม ปวึ กมฺเปตีติ โส อิทฺธึ นิพฺพตฺเตตฺวา
สเวเชนฺโต มหาโมคฺคลฺลาโน วิย วีมสนฺโต วา มหานาคตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺโย สงฺฆรกฺขิตสามเณโร วิย ปวึ กมฺเปติ ฯ
สงฺกมฺเปตีติ สมนฺตโต กมฺเปติ ฯ สมฺปกมฺเปตีติ ตสฺเสว เววจน ฯ
อิติ อิเมสุ อฏสุ ปวีกมฺเปสุ ปโม ธาตุโกเปน ทุติโย
อิทฺธานุภาเวน ตติยจตุตฺถา ปฺุเตเชน ปฺจโม าณเตเชน
ฉฏโ สาธุการทานวเสน สตฺตโม การฺุสภาเวน อฏโม
อาโรทเนน ฯ มาตุกุจฺฉึ โอกฺกมนฺเต จ ตโต นิกฺขมนฺเต จ มหาสตฺเต
จ มหาสตฺเต ตสฺส ปฺุเตเชน ปวี อกมฺปตฺถ ฯ
อภิสมฺโพธิย าณเตชาภิหตา หุตฺวา อกมฺปตฺถ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน สาธุการภาวสณฺิตา สาธุการ ททมานา
#๑. ม. อนฺโตธมกรเณ ฯ ๒. ม. เอตฺจ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๑๐
อกมฺปตฺถ อายุสงฺขาร โอสฺสชฺชเน การฺุสภาเว สณฺิตา
จิตฺตสงฺขาร(๑) อสหมานา อกมฺปตฺถ ปรินิพฺพาเน อาโรทนเวคาตุรา (๒) หุตฺวา อกมฺปตฺถ ฯ อย ปนตฺโถ ปวีเทวตาย วเสน
เวทิตพฺโพ ฯ มหาภูตปวิยา ปเนต นตฺถิ อเจตนตฺตา ฯ เสส
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
ภูมิจาลวคฺโค(๓) สตฺตโม ฯ
ยมกวคฺควณฺณนา
อฏมสฺส ปเม โน จ สีลวาติ น สีเลสุ
ปริปูรการี ฯ สมนฺตปาสาทิโกติ สมนฺตโต ปสาทชนโก ฯ
สพฺพาการปริปูโรติ สพฺเพหิ สมณากาเรหิ สมณธมฺมโกฏาเสหิ ปริปูโร ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย สนฺตาติ ปจฺจนีกสนฺตตาย สนฺตา ฯ วิโมกฺขาติ
ปจฺจนีกธมฺเมหิ วิมุตฺตตฺตา จ วิโมกฺขา ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ภาเวถ โนติ ภาเวถ นุ ฯ สาสนนฺติ
อนุสฏิ(๔) ฯ อาสวาน ขยายาติ อรหตฺตผลตฺถาย ฯ
ตติย ฯ
#๑. ม. จิตฺตสงฺโขภ ฯ ๒. ม. อาโรหนเวคตุนฺนา ฯ
#๓. ม. จาปาลวคฺโค ฯ ๔. ม. อนุสิฏฐิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ยมกวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๑
จตุตฺเถ ปฏิหิตายาติ ปฏิปนฺนาย ฯ โส มมสฺสนฺตราโยติ
โส มม ชีวติ นฺตราโยป ปุถุชชฺ นกาลกิริย กโรนฺตสฺส สคฺคนฺตราโยป
มคฺคนฺตราโยป อสฺส ฯ สตฺถกา วา เม วาตาติ สตฺถ วิย
องฺคมงฺคานิ กนฺตนฺตีติ สตฺถกา ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจมาทีนิ วุตฺตนยาเนว ฯ
ปฺจมาทีนิ ฯ
นวเม สสคฺคารามตาติ ปฺจวิเธ สสคฺเค อารามตา ฯ
นวม ฯ
ทสเม กุสีตวตฺถูนีติ กุสีตสฺส อลสสฺส วตฺถนู ิ ปติฏา
โกสชฺชการณานีติ อตฺโถ ฯ กมฺม กตฺตพฺพ โหตีติ จีวรวิจารณาทิกมฺม กตฺตพฺพ โหติ ฯ น วิริย อารภตีติ ทุวิธป
วิริย นารภติ ฯ อปฺปตฺตสฺสาติ ฌานวิปสฺสนามคฺคผลธมฺมสฺส
อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา ฯ อนธิคตสฺสาติ ตสฺเสว อนธิคตสฺส
อธิคมตฺถาย ฯ อสจฺฉิกตสฺสาติ ตสฺเสว (๑) อสจฺฉิกตสฺส
สจฺฉิกรณตฺถาย ฯ อิท ปมนฺติ อิท หนฺทาห นิปชฺชามีติ เอว
โอสีทน ปม กุสีตวตฺถุ ฯ อิมินา นเยน สพฺพตฺถ อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ มาสาจิต มฺเติ เอตฺถ ปน สมฺโมหจิตฺต (๒) นาม
ตินฺตมาโส วิย ฯ (๓) ยถา ตินฺตมาโส ครุโกติ โหติ เอว ครุโกติ
#๑. ม. ตเทว ฯ ๒. ม. มาสาจิต ฯ ๓. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๑๒
อธิปฺปาโย ฯ คิลานา วุฏ ิโต โหตีติ คิลาโน หุตฺวา ปจฺฉา
วุฏิโต โหติ ฯ อารภวตฺถนู ีติ (๓) วิรยิ การณานิ ฯ เตสป อิมินา
นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
ยมกวคฺโค อฏโม ฯ
สติวคฺควณฺณนา
นวมสฺส ปม เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย สทฺโธติ ทุวธิ าย สทฺธาย สมนฺนาคโต ฯ โน(๑)
จ ปยิรุปาสิตาติ น สุปฏหิตา ฯ (๑) โน จ ปริปุจฺฉิตาติ อตฺถานตฺถ การณาการณ ปริปุจฺฉิตา น โหติ ฯ สมนฺนาคโตติ
สามิอตฺเถ ปจฺจตฺต สมนฺนาคตสฺสาติ วุตฺต โหติ ฯ เอกนฺตปฏิภาณ (๒) ตถาคต ธมฺมเทสนา โหตีติ ตถาคตสฺส เอกนฺตปฏิภาณา จ(๓) ธมฺมเทสนา โหติ เอกนฺเตเนว ปฏิภาติ อุปฏาตีติ
อตฺโถ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย สพฺเพ ธมฺมาติ ปฺจกฺขนฺธา ฯ ฉนฺทมูลกาติ
#๑. โน จุปสงฺกมิตาติ น อุปฏฐหติ ฯ ๒. ม. เอกนฺตปฏิภาวนา ฯ
#๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สติวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๓
อชฺฌาสยจฺฉนฺโท กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท ต มูล เอเตสนฺติ ฉนฺทมูลกา ฯ มนสิการโต สมฺภวนฺตีติ มนสิการสมฺภวา ฯ ผสฺสโต
สมุเทนฺติ ราสี ภวนฺตีติ ผสฺสสมุทยา ฯ เวทนาย สโมสรนฺตีติ
เวทนาสโมสรณา ฯ สมาธิ เอเตส ปมุโขติ สมาธิปฺปมุขา ฯ
เชฏกฏเน สติ อธิปติ เอเตสนฺติ สตาธิปเตยฺยา สติเชฏกาติ
อตฺโถ ฯ ปฺา อุตฺตรา เอเตสนฺติ ปฺุตฺตรา ฯ วิมุตฺติ สาโร
เอเตสนฺติ วิมุตฺตสารา ฯ เอตฺถ จ ฉนฺทมูลกาทโย จตฺตาโรป
โลกิยา กถิตา เสสา โลกิยโลกุตฺตรมิสสฺ กาติ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ มหาโจโรติ รชฺชนฺตเร ทุพฺภิตุ สมตฺโถ มหาโจโร ฯ ปริยาปชฺชตีติ ปริยาทาน คจฺฉติ ฯ น จิรฏิติโก
โหตีติ อทฺธาน ปาเลนฺโต าตุ น สกฺโกติ ฯ อปฺปหรนฺตสฺส
ปหรตีติ อตฺตโน อเวริเน อปฺปหรนฺเต คุณสมฺปนฺเน จ
มหลฺลเก จ ตรุณทารเก จ อปฺปหริตพฺพยุตฺตเก ปหรติ ฯ
อนวเสส อาทิยตีติ นิสฺเสส คณฺหาติ ฯ พฺยตฺตโจรานฺหิ อิท
วตฺต ปรสฺส ทฺวีสุ สาฏเกสุ เอโก คเหตพฺโพ เอกสฺมึ สนฺเต
ทุพฺพล ทตฺวา ถิโร คเหตพฺโพ ฯ ปุฏภตฺตตณฺฑุลาทีสุ เอก
โกฏาส ทตฺวา เอโก คเหตพฺโพติ ฯ อจฺจาสนฺเน กมฺม กโรตีติ
คามนิคมราชธานีน อาสนฺนฏาเน โจริกกมฺม กโรติ ฯ น
จ นิธานกุสโล โหตีติ ย ลทฺธ ต ทกฺขิเณยฺเย นิทหิตุ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๑๔
 เฉโก น โหติ ปรโลกมคฺค น โสเธติ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม ย สมเณนาติ ย คุณชาต สมเณน
ปตฺตพฺพ ฯ วุสีมตาติ พฺรหฺมจริยวาสวุเตน ฯ มุตฺโต โมเจมิ
พนฺธนาติ สย (๑) สพฺพพนฺธเนหิ มุตฺโต หุตฺวา มหาชนป
ราคาทิพนฺธนโต โมเจมิ ฯ ปรมทนฺโตติ อฺเน เกนจิ
อสิกฺขาปโต (๒)อโจทิโต สยมฺภุาเณน ปฏิวชิ ฌ
ฺ ิตฺวา ปรมทมเถน
ทนฺตตฺตา(๒) ปรมทนฺโต นาม ฯ ปรินิพฺพุโตติ กิเลสปรินิพฺพาเนน
ปรินิพฺพุโต ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ มา จ มยา ยโสติ ยโส จ มยา สทฺธึ มา
คฺฉิ ฯ อกสิรลาภีติ วิปุลลาภี ฯ สีลปฺาณนฺติ สีลฺเจว
ปฺาณฺจ ฯ (๓) สงฺคมฺมาติ สนฺนิปติตฺวา ฯ สมาคมฺมาติ
สมาคนฺตฺวา ฯ สงฺคณิกวิหารนฺติ คณสงฺคณิกวิหาร ฯ น หิ นูนเมติ
น หิ นูน อิเม ฯ ตถา หิ ปนเมติ ตถา หิ ปน
อิเม ฯ องฺคุลิปโฏทเกนาติ องฺคุลิปโฏทยฏึ(๔) กตฺวา วิชฺฌเนน ฯ
สฺชคฺฆนฺเตติ มหาหสิต หสนฺเต ฯ สงฺกีฬนฺเตติ เกฬึ กโรนฺเต ฯ
ฉฏฐ ฯ
#๑. ม. อห ฯ ๒. ม. อโจทิโต สยมฺภุญาเณน ปฏิวิชฌ
ฺ ิตฺวา
#ปรมทมเถน ทนฺตตฺตา ฯ ๓. ม. ญาณฺจ ฯ
#๔. ม. องฺคุลิปโตทเกหีติ องฺคุลิปโตทยฏฐึ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สติวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๕
สตฺตเม นิกฺกุชฺเชยฺยาติ เตน ทินนฺ สฺส เทยฺยธมฺมสฺส
อปฺปฏิคฺคหณตฺถ ปตฺตนิกฺกุชฺชนกมฺมวาจาย นิกฺกชุ ฺเชยฺย น
อโธมุขฏปเนน ฯ อลาภายาติ จตุนฺน ปจฺจยาน อลภนตฺถาย ฯ (๑)
อนตฺถายาติ อุปทฺทวาย อวฑฺฒิยา ฯ อุกฺกุชฺเชยฺยาติ อุกฺกุชฺชนกมฺมวาจาย อุกฺกุชฺเชยฺย ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม อปฺปสาท ปเวเทยฺยุนฺติ อปฺปสนฺนภาว สฺชานาเปยฺยย อปฺปสาท ปเวเทนฺเตน ปน กึ กาตพฺพนฺติ นิสินฺนาสนโต น อุปฏาตพฺพ น วนฺทิตพฺพ น ปจฺจุคฺคมน กาตพฺพ
น เทยฺยธมฺโม ทาตพฺโพ ฯ อโคจเรติ ปฺจวิเธ อโคจเร ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ธมฺมิกฺจ คิหิปฏิสฺสวนฺติ อิม เตมาส อิเธว
วสิตพฺพนฺติ วุตฺเต เอว โหตูติอาทินา นเยน ปฏิสฺสตุ  (๒) ปฏิสสฺ ว ฯ
น สจฺจาเปตีติ [๓] วุตฺต น สจฺจ กโรติ วิสวาเทติ ฯ
นวม ฯ
ทสเม ปจฺเจกฏาเนติ อธิปติฏ าเน เชฏกฏาเน ฯ
ตฺหิ เชฏก กตฺวา กิฺจิ สงฺฆกมฺม กาตุ น ลพฺภติ(๔) ฯ
น จ เตน มูเลน วุฏาเปตพฺพนฺติ (๕) ต มูล กตฺวา
#๑. ม. อลาภตฺถาย ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร วุตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. น ลภติ ฯ
#๕. ม. ว ุฏฐาเปตพฺโพติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อฏฐกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๑๖
อพฺภานวุฏานกมฺม (๑) กาตุ น ลพฺภติ(๒) ฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
สติวคฺโค นวโม ฯ
อิโต ปร อถโข โพชฺฌา อุปาสิกาติอาทีสุ โพชฺฌา
อุปาสิกา สิริมา อุปาสิกา ปทุมา อุปาสิกา สุธมฺมา (๓) อุปาสิกา
มนุชา อุปาสิกา อุตฺตรา อุปาสิกา มุตฺตา อุปาสิกา เขมา
อุปาสิกา รุจี อุปาสิกา จุนฺที ราชกุมารี พิมฺพี อุปาสิกา
สุมนา ราชกุมารี มลฺลกิ า เทวี [๔] ติสสฺ า อุปาสิกา ติสฺสมาตา อุปาสิกา
โสณา อุปาสิกา โสณาย มาตา อุปาสิกา กาณา อุปาสิกา [๕] กาณาย มาตา
อุปาสิกา อุตฺตรา นนฺทมาตา วิสาขา มิคารมาตา ขุชฺชุตฺตรา
อุปาสิกา สามาวตี อุปาสิกา สุปฺปวาสา โกลิยธีตา สุปฺปยา
อุปาสิกา นกุลมาตา คหปตานีติ อิมาส เอตฺตกาน อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถกมฺมเมว กถิต ฯ อิจฺฉนฺเตน วิตฺถาเรตฺวา
กเถตพฺพ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทุติยปณฺณนาสกวณฺณนา นิฏฐิตา ฯ
อฏกนิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
#๑. ม. อพฺภานกมฺม ฯ ๒. ม. น ลภติ ฯ ๓. ม. สุตนา ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร ติสฺสา อุปาสิกาติ ทิสฺสติ ฯ
#๕. ม. เอตฺถนฺตเร กาณา อุปาสิกาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๔๑๗
นวกนิปาตวณฺณนา
ปมปณฺณาสกวณฺณนา
นวกนิปาตสฺส ปเม สมฺโพธิปกฺขิกานนฺติ จตุมคฺคสงฺขาตสฺส สมฺโพธิสฺส ปกฺเข ภวาน อุปการกานนฺติ อตฺโถ ฯ
ปาลิย อาคเต นว ธมฺเม สนฺธาเยว ปุจฺฉติ ฯ กา อุปนิสาติ
โก อุปนิโส ปจฺจโย ฯ (๑) อภิสลฺลิขนฺตีติ อภิสลฺเลขิกา ฯ
สมถวิปสฺสนาจิตฺตสฺส วิวรเณ สปฺปายา อุปารกา จาติ(๒)
เจโตวิวรณสปฺปายา ฯ อปฺปจฺฉต อารพฺภ ปวตฺตา กถา
อปฺปจฺฉกถา ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ
อสุภา ภาเวตพฺพา ราคสฺส ปหานายาติ อยมตฺโถ
สาลิลายโกปมาย วิภาเวตพฺโพ เอโก หิ ปุรโิ ส อสิต คเหตฺวา
โกฏิโต ปฏาย สาลิกฺเขตฺเต สาลิโย ลายติ ฯ อถสฺส วตึ
ภินฺทิตฺวาว คาโว ปวิสึสุ ฯ โส อสิต เปตฺวา ยฏึ อาทาย
เตเนว มคฺเคน คาโว นีหริตฺวา วตึ ปากติก กตฺวา ปุนป
อสิต อาทาย สาลิโย ลายิ ฯ ตตฺถ สาลิกฺเขตฺต วิย พุทฺธสาสน
ทฏพฺพ สาลิลายโก วิย โยคาวจโร อสิต วิย ปฺา
ลายนกาโล วิย วิปสฺสนาย กมฺมกรณกาโล ยฏิ วิย อสุภกมฺมฏาน วติ วิย สวโร วตึ ภินฺทติ ฺวา คาวีน ปวิสน
#๑. ม. อุปนิสฺสยปจฺจโย ฯ ๒. ม. อุปการกาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๑๘
วิย สหสา อปฺปฏิสงฺขาย ปมาท อารพฺภ ราคสฺส อุปฺปชฺชน
อสิต เปตฺวา ยฏึ อาทาย ปวิฏมคฺเคเนว คาโว นีหริตฺวา
วตึ ปฏิปากติก กตฺวา ปุน โกฏิโต ปฏาย สาลิลายน วิย
อสุภกมฺมฏาเนน ราค วิกฺขมฺภิตฺวา ปน วิปสฺสนาย กมฺม
อารภนกาโล ฯ อิมมตฺถ สนฺธาย วุตฺต อสุภา ภาเวตพฺพา
ราคสฺส ปหานายาติ ตตฺถ ราคสฺสาติ ปฺจกามคุณิกสฺส
ราคสฺส ฯ เมตฺตาติ
เมตฺตากมฺมฏาน(๑) ฯ พฺยาปาทสฺส ปหานายาติ วุตฺตนเยเนว
อุปฺปนฺนสฺส โกธสฺส ปชหนตฺถาย ฯ อานาปานสฺสตีติ โสฬสวตฺถุกา อานาปานสฺสติ ฯ วิตกฺกูปจฺเฉทายาติ วุตฺตนเยเนว
อุปฺปนฺนาน วิตกฺกาน อุปจฺเฉทนตฺถาย ฯ อสฺมิมานสมุคฺฆาตายาติ
อสฺมีติ อุปฺปชฺชนกสฺส นววิธสฺส (๒) มานสฺส สมุคฺฆาตตฺถาย ฯ
อนตฺตสฺา สณฺาตีติ อนิจฺจลกฺขเณ ทิฏเ อนตฺตลกฺขณ
ทิฏเมว โหติ ฯ เอเตสุ หิ ตีสุ ลกฺขเณสุ เอกสฺมึ ทิฏเ
อิตรทฺวย ทิฏ เมว โหติ ฯ เตน วุตฺต อนิจฺจสฺิโน ภิกฺขเว
อนตฺตสฺา สณฺาตีติ ฯ ทิฏเว ธมฺเม นิพฺพานนฺติ ทิฏเเยว
ธมฺเม อปจฺจยปรินิพฺพานฺจ ปาปุณาตีติ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต
วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
ปฐมฯ
#๑. ม. เมตฺตาติ เมตฺตากมฺมฏฐาน ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สมฺโพธิวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๙
ทุติเย นิสฺสยสมฺปนฺโนติ ปติฏ าสมฺปนฺโน ฯ สทฺธนฺติ
โอกปฺปนสทฺธ ฯ วิริยนฺติ กายิกเจตสิก วิริย ฯ ยสาติ ย
อสฺส ฯ อริยาย ปฺายาติ สห วิปสฺสนาย มคฺคปฺาย ฯ
สงฺขายาติ ชานิตวฺ า ฯ เอก ปฏิเสวตีติ เสทิตพฺพยุตฺตก เสวติ ฯ
อธิวาเสตีติ อธิวาเสตพฺพยุตฺตก อธิวาเสติ ฯ ปริวชฺเชตีติ ปริวชฺเชตพฺพยุตฺตก ปริวชฺเชติ ฯ วิโนเทตีติ นีหริตพฺพยุตฺต นีหรติ ฯ
เอว โข ภิกฺขูติ เอว โข ภิกฺขุ อุคฺคหปริปุจฺฉาวเสน เจว
ธมฺมววตฺถานวเสน จ (๑)ปฏิเสวิตานิ สุปฺปฏิวิทฺธานิ สุปจฺจกฺขานิ
กตฺวา ปฏิเสวนฺโต อธิวาเสนฺโต ปริวชฺเชนฺโต วิโนเทนฺโต จ
ภิกฺขุ นิสฺสยสมฺปนฺโน นาม โหตีติ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย จาลิกายนฺติ เอวนามเก นคเร ฯ ต กิร
จลปงฺก (๒) นิสฺสาย กตตฺตา โอโลเกนฺตาน จลมาน วิย อุปฏาติ
ตสฺมา จาลิกาติ สงฺข คต ฯ จาลิกาปพฺพเตติ โสป ปพฺพโต
สพฺพเสตตฺตา กาฬปกฺขุโปสเถ โอโลเกนฺตาน จลมาโน วิย
อุปฏาติ ตสฺมา จาลิกาปพฺพโตติ วุตฺโต ฯ ตตฺถ มหนฺต
วิหาร การยึสุ ฯ อิติ ภควา ต นคร นิสฺสาย จาลิกาปพฺพตมหาวิหาเร วิหรติ ฯ ชนฺตุคามนฺติ เอวนามก อปรป ตสฺเสว
วิหารสฺส โคจรคาม ฯ ชตฺตุคามนฺติป ปนฺติ ฯ
#๑. ม. ปฏิเสวิตพฺพาทีนิ สุปฺปฏิวิทฺธานิ ฯ ๒. ม. จลมคฺค ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๒๐
ปธานตฺถิกสฺสาติ ปธานกมฺมิกสฺส ฯ ปธานายาติ สมณธมฺมกรณตฺถาย ฯ อาคเมหิ ตาวาติ สตฺถา เถรสฺส วจน
สุตฺวา อุปธาเรนฺโต น ตาวสฺส าณ ปริปกฺกนฺติ ตฺวา
ปฏิพาหนฺโต เอวมาห ฯ เอกกมฺหิ ตาวาติ อิท ปนสฺส เอวมย
คนฺตฺวาป กมฺเม อนิปฺผชฺชมาเน นิราสงฺโก หุตฺวา เปมวเสน
ปุน อาคจฺฉิสฺสตีติ จิตฺตมทฺทวชนนตฺถ อาห ฯ นตฺถิ กิฺจิ
อุตฺตรึ กรณียนฺติ จตูสุ สจฺเจสุ จตุนฺน กิจฺฉาน กตตฺตา
อฺ อุตฺตรึ กรณีย นาม นตฺถิ ฯ กตสฺส วา ปฏิจโยติ
กตสฺส (๑) วา ปุน ปฏิจโยป นตฺถิ ฯ น หิ ภาวิตมคฺโค ปุน
ภาวียติ น ปหีนกิเลสาน ปุน ปหาน อตฺถิ ฯ ปธานนฺติ
โข เมฆิย วทมาน กินฺติ วเทยฺยามาติ สมณธมฺม กโรมีติ
ต วทมาน มย อฺ กินฺนาม วเทยฺยาม ฯ
ทิวาวิหาร นิสีทีติ ทิวาวิหารตฺถาย นิสีทิ ฯ นิสินฺโน
[๒] ยสฺมึ มงฺคลสิลาปฏเฏ ปุพฺเพ อนุปฏิปาฏิยา ปฺจ
ชาติสตานิ ราชา หุตฺวา อุยฺยานกีฬิก กีฬนฺโต ติวิธนาฏกปริวาโร นิสีทิ ตสฺมึเยว นิสีทิ ฯ อถสฺส นิสินนฺ กาลโต ปฏาย สมณภาโว ชหิโต วิย อโหสิ ราชเวส
คเหตฺวา นาฏกวรปริวโุ ต เสตจฺฉตฺตสฺส เหฏา มหารเห
ปลฺลงฺเก นิสนิ ฺโน วิย ชาโต ฯ อถสฺส ต สมฺปตฺตึ อสฺสาทยโต
#๑. ม. อธิกตสฺส ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สมฺโพธิวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๑
กามวิตกฺโก อุทปาทิ ฯ [๑] ตสฺมึเยว ขเณ มหาโจเร(๒) คหิเต(๓)
เทฺว โจเร อาเนตฺวา ปุรโต ปเต วิย อทฺทส ฯ เตสุ
เอกสฺส วธ อาณาปนวเสนสฺส พฺยาปาทวิตกฺโก อุปฺปชฺชติ(๔) ฯ
เอกสฺส พนฺธน อาณาปนวเสน วิหึสาวิตกฺโก ฯ เอว โส
ลตาชาเลน รุกฺโข วิย มธุมกฺขิกาหิ มธุฆาตโก วิย จ(๕) อกุสลวิตกฺเกหิ ปริกฺขิตฺโต สมฺปริกิณฺโณ (๖) อโหสิ ฯ ต สนฺธาย อถโข
อายสฺมโต เมฆิยสฺสาติอาทิ วุตฺต ฯ อนฺวาสตฺตาติ อนุพทฺธา
สมฺปริวาริตา ฯ เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ เอว ปาปวิตกฺเกหิ
สมฺปริกิณฺโณ กมฺมฏาน สปฺปาย กาตุ อสกฺโกนฺโต อิท
วต ทิสฺวา ทีฆทสฺสี ภควา ปฏิเสเธสีติ สลฺลกฺเขตฺวา อิท
การณ ทสพลสฺส อาโรเจสฺสามีติ นิสินฺนาสนโต วุฏาย
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ อุปฏานสาลายนฺติ โภชนสาลาย ฯ เยนุปฏานสาลาติ สตฺถา นนฺทกตฺเถเรน มธุรสฺสเรน อารทฺธาย
ธมฺมเทสนาย สทฺท สุตฺวา นนฺทโก(๗) เอโส อุปฏานสาลาย
มธุรวจเนน(๘) ธมฺม เทเสตีติ ปุจฺฉิตฺวา ธมฺมกถิกนนฺทกตฺเถรสฺส
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. มหาโยเธหิ ฯ
#๓. สี. สโหฒคหิเต ฯ ๔. ม. อุปฺปชฺชิ ฯ ๕. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๖. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๗. ม. อานนฺท โก ฯ
#๘. ม. มธุรสฺสเรน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๒๒
อชฺช ภนฺเต วาโรติ สุตฺวา อติมธุร กตฺวา อานนฺท เอโส
ภิกฺขุ ธมฺม กเถติ มยป คนฺตฺวา สุณิสฺสามาติ วตฺวา เยนุปฏานสาลา เตนุปสงฺกมิ ฯ อุปสงฺกมิตฺวา(๑) พหิทฺวารโกฏเก
อฏาสีติ ฉพฺพณฺณสฺมิโย จีวรคพฺเภ ปฏิจฺฉาเทตฺวา อฺาตกเวเสน อฏาสิ ฯ กถาปริโยสาน อาคมยมาโนติ อิทมโวจาติ
อิท กถาวสาน อุทิกฺขมาโน ธมฺมกถ สุณนฺโต อฏาสิเยว ฯ
อถายสฺมา อานนฺโท นิกขฺ นฺเต ปเม ยาเม สตฺถุ สฺ
อทาสิ ปโม ภนฺเต ยาโม อติกฺกนฺโต โถก วิสสฺ มถาติ ฯ
สตฺถา ตตฺเถว อฏาสิ ฯ อถายสฺมา อานนฺโท มชฺฌมิ ยาเม
นิกฺขนฺเต ภนฺเต ตุเมฺห ปกติยา ขตฺติยสุขุมาลา ปุน พุทฺธสุขุมาลา (๒) ปรมสุขุมาลา มชฺฌิมยาโมป อติกฺกนฺโต มุหุตฺต
วิสฺสมถาติ อาห ฯ สตฺถา ตตฺเถว อฏาสิ ฯ ตสฺส ิตกสฺเสว
อรุณุคฺคมน (๓) ปฺายิตฺถ ฯ อรุณุคคฺ มนฺจ เถรสฺส อิทมโวจาติ
ปาเปตฺวา กถาปริโยสานฺจ ทสพลสฺส ฉพฺพณฺณรสฺมิ(๔)วิสฺสชฺชนฺจ เอกปฺปหาเรเนว อโหสิ ฯ อคฺคฬ อาโกเฏสีติ อคฺคนเขน
ทฺวารกวาฏ อาโกเฏสิ ฯ
สารชฺชมานรูโปติ หรายมาโน โอตฺตปฺปมาโน สารชฺชมาโน ฯ (๕) โทมนสฺสสารชฺช ปนสฺส นตฺถิ ฯ เอตฺตกป โน
นปฺปฏิภาเสยฺยาติ ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตสฺส อปฺปฏิภาณ นาม นตฺถิ ฯ
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. พุทฺธสุขุมาลาติ ฯ
#๓. ม. ตตฺถ ฐิตกสฺเสวสฺส อรุณคฺค ฯ ๔. ม. ฉพฺพณฺณสรีรรสฺม.ิ .. ฯ
#๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สมฺโพธิวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๓
เอตฺตก ปน (๑) น กเถยฺยนฺติ ทสฺเสติ ฯ สาธุ สาธูติ เถรสฺส
ธมฺมเทสน สมฺปหสนฺโต อาห ฯ อยเฺหตฺถ อตฺโถ สุคฺคหิตา
จ เต ธมฺมเทสนา สุกถิตา จาติ ฯ กุลปุตฺตานนฺติ อาจารกุลปุตฺตานฺเจว ชาติกุลปุตฺตานฺจ ฯ อริโย วา(๒) ตุณฺหีภาโวติ
ทุติยชฺฌานสมาปตฺตึ สนฺธาเยวมาห ฯ
อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนายาติ สงฺขารปริคฺคหวิปสฺสนาาณสฺส ฯ จตุปฺปาทโกติ อสฺสโคณคทฺรภาทิโก วิย ฯ (๓) อิท
วตฺวาติ อิม จตูหงฺเคหิ สมนฺนาคต ธมฺม กถยิตฺวา ฯ วิหาร
ปาวิสีติ คนฺธกุฏึ ปวิฏโ ฯ
กาเลน ธมฺมสฺสวเนติ กาเล [๔] ธมฺมสฺสวนสฺมึ ฯ ธมฺมสากจฺฉายาติ ปฺหากถาย ฯ คมฺภีร อตฺถปทนฺติ คมฺภีร คุฬฺห
รหสฺส อตฺถ ฯ ปฺายาติ สห วิปสฺสนาย มคฺคปฺาย ฯ
สมฺมสนปฏิเวธปฺาป อุคฺคหปริปุจฺฉาปฺาป วฏฏติเยว ฯ
ปตฺโต วา คจฺฉติ (๕) วาติ อรหตฺต ปตฺโต วา ปาปุณิสฺสติ
วาติ เอว คุณสมฺภาวนาย สมฺภาเวติ ฯ อปฺปตฺตมานสาติ
อปฺปตฺตอรหตฺตา อรหตฺต วา อปฺปตฺต มานส เอเตสนฺติป
อปฺปตฺตมานสา ฯ ทิฏธมฺมสุขวิหารนฺติ เอตฺถ ทิฏธมฺมสุขวิหาโร โลกิโยป วฏฏติ โลกุตฺตโรป ฯ
จตุตฺถ ฯ
#๑. ม. เอตฺตกมฺป ฯ ๒. ม. จ ฯ ๓. ม. วิยสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร กาเลติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. ปชฺชติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๒๔
ปฺจเม อวิชฺชา โกสชฺชสาวชฺชอสฺสทฺธิเยสุ อกมฺปนโต
ปฺาพลาทีนิ ทฏพฺพานิ ฯ อกุสลสงฺขาตาติ อกุสลาติ
าตา ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ นาลมริยาติ อริยภาว กาตุ
อสมตฺถา อริยาน วา อนนุจฺฉวิกา ฯ โวทิฏาติ สุฏุ
ทิฏา ฯ โวจริตาติ มโนทฺวาเร สมุทาจารปฺปตฺตา ฯ อตฺถ-ิ
กสฺสาติ ธมฺมเทสนาย อตฺถิกสฺส ฯ อาชีวิตภยนฺติ (๑) ชีวิตวุตฺติภย ฯ อสิโลกภยนฺติ ครหาภย ฯ ปริสสารชฺชภยนฺติ ปริส
ปตฺวา สารชฺชโอกฺกมนภย ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ ชีวิตปริกฺขาราติ ชีวิตสมฺภารา ฯ สมุทาเนตพฺพาติ
สมาหริตพฺพา ฯ กสิเรน สมุทาหรนฺตีติ (๒) ทุกฺเขน อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
รตฺติภาค วา ทิวสภาค วาติ เอตฺถ รตฺติภาเค ตฺวา
รตฺติภาเคเยว ปกฺกมิตพฺพ รตฺตึ จณฺฑวาฬาทิปริปนฺเถ สติ
อรุณุคฺคมน อาคเมตพฺพ ฯ ทิวสภาเค ตฺวา ทิวา ปกฺกมิตพฺพ
ทิวา ปริปนฺเถ สติ สุริยตฺถงฺคมน อาคเมตพฺพ ฯ สงฺขาปติ
สามฺตฺถสฺส ภาวนาปริปูริอาคมน ชานิตฺวา ฯ โส ปุคฺคโลติ
ปทสฺส ปน นานุพนฺธิตพฺโพติ อิมินา สมฺพนฺโธ ฯ
อนาปุจฺฉาติ อิธ ปน ต ปุคฺคล อนาปุจฺฉา ปกฺกมิตพฺพนฺติ
อตฺโถ ฯ อป ปนุชฺชมาเนนาติ อป นิกกฺ ฑฺฒิยมาเนน ฯ
#๑. ม. อาชีวิกาภยนฺติ ฯ ๒. ม. สมุทาคจฺฉนฺตีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สมฺโพธิวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๕
เอวรูโป หิ ปุคฺคโล สเจป ทารุกลาปสต วา อุทกฆฏสต
วา วาลิกาฆฏสต (๑) วา ทณฺฑ อาโรเปติ มา อิธ วสีติ
นิกฺกฑฺฒาเปติ วา ต ขมาเปตฺวาป ยาวชีว โส อนุพนฺธิตพฺโพป น วิชหิตพฺโพ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ปฺจ านานิ อชฺฌาจริตุนฺติ ปฺจ การณานิ
อติกฺกมิตุ ปาณนฺติ อนฺตมโส กุนฺถกิปล ฺลิก ฯ อทินนฺ นฺติ
อนฺตมโส ติณสลากมฺป ปรสนฺตก ฯ เถยฺยสงฺขาตนฺติ เถยฺยจิตฺเตนป ฯ สนฺนิธิการก กาเม ปริภ
ุ ฺชิตุนฺติ สนฺนิธึ กตฺวา
เปตฺวา วตฺถุกามกิเลสกาเม ปริภฺุชิตุ อภพฺโพ ฯ อกปฺปย
[๒] สนฺธาเยต วุตฺต ฯ พุทฺธ ปจฺจกฺขาตุนฺติ น พุทฺโธ อยนฺติ
เอว ปฏิกฺขิปตุฯ ธมฺมาทีสุป เอเสว นโย ฯ เอวนฺตาว อฏกถาย
อาคต ฯ ปาลิย ปน อิมสฺมึ สุตฺเต อคติคมนานิ กถิตานิ ฯ
สตฺตต ฯ
อฏเม พุทฺธาทีน ปจฺจกฺขาน กถิต ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ปุถุชชฺ เนน สทฺธึ คหิตตฺตา อาหุเนยฺยาติ วุตฺต ฯ
นวม ฯ
#๑. ม. วาลิกาฆฏสต ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กามคุณนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๒๖
ทสเม โคตฺรภูติ โสตาปตฺติมคฺคสฺส อนนฺตรปจฺจเยน
สิขาปฺปตฺตพลววิปสฺสนาจิตฺเตน สมนฺนาคโต ฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
สมฺโพธิวคฺโค ปโม ฯ
สีหนาทวคฺควณฺณนา
ทุติยสฺส ปเม เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ สเจ
สตฺถา จาริก ปกฺกมิตุกาโม อสฺส อิมสฺมึ กาเล ปกฺกเมยฺย ฯ
หนฺทาห จาริกคมนตฺถาย สตฺถาร อาปุจฺฉามีติ จินฺเตตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต อุปสงฺกมิ ฯ อายสฺมา ม ภนฺเตติ โส กิร
ภิกฺขุ เถร มหตา ภิกฺขุปริวาเรน อาคจฺฉนฺต (๑) ทิสฺวา อิเม
ภิกฺขู ตถาคต ปหาย สาริปุตฺต ปริวาเรตฺวา นิกฺขนฺตา คมนวิจฺเฉทมสฺส กริสฺสามีติ อฏานโกป พนฺธิตฺวา เอวมาห ฯ
ตตฺถ อาสชฺชาติ ฆฏเฏตฺวา ฯ อปฺปฏินิสฺสชฺชาติ อกฺขมาเปตฺวา
อจฺจย อทสฺเสตฺวา ฯ กิสมฺ ึ ปน โส การเณ อาฆาต
พนฺธีติ เถรสฺส กิร ทสพล วนฺทิตฺวา อุฏาย คจฺฉโต
จีวรกณฺโณ ตสฺส สรีร ผุสิ วาโต ปหรีติป วทนฺติ ฯ
เอตฺตเกน อาฆาต พนฺธิตฺวา เถร มหตา ปริวาเรน คจฺฉนฺต
#๑. ม. คจฺฉนฺต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๗
ทิสฺวา อุสูยมาโน คมนวิจฺเฉทมสฺส กริสฺสามีติ เอวมาห ฯ
เอหิ ตฺว ภิกฺขูติ สตฺถา ตสฺส ภิกฺขุโน วจน สุตฺวา
น ต ภิกฺขุ สาริปุตฺโต ปหรีติ วุตฺเต ภนฺเต ตุเมฺห อตฺตโน
อคฺคสาวกสฺเสว ปกฺข วหถ น มยฺหนฺติ มยิ มโนปโทส
กตฺวา อปาเย นิพฺพตฺเตยฺยาติ ตฺวา สาริปุตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา
อิมมตฺถ ปุจฺฉิสฺสามีติ เอก ภิกฺขุ อามนฺเตตฺวา เอวมาห ฯ
อปาปุรณ(๑) อาทายาติ กฺุจิก คเหตฺวา ฯ สีหนาทนฺติ
เสฏนาท สมฺมุขนาท อปฺปฏิวตฺติยนาท ฯ เอว ทฺวีหิ มหาเถเรหิ อาโรจิโต ภิกฺขุสงฺโฆ รตฺติฏานทิวาฏานานิ ปหาย
สตฺถุ สนฺติก อคมาสิ ฯ ขียธมฺมนฺติ (๒) กถาธมฺม ฯ คูถคตนฺติ
คูถเมว(๓) ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ
ปวีสเมนาติ อกุชฌ
ฺ นฏเน อทุสฺสนฏเน (๔) ปวิยา
สมาเนน ฯ น หิ ปวี มยิ สุจึ นิกฺขิปนฺตีติ โสมนสฺส
กโรติ น อสุจึ นิกฺขิปนฺตีติ โทมนสฺส ฯ มยฺหป เอวรูป
จิตฺตนฺติ ทสฺเสติ ฯ วิปุเลนาติ อปริตฺเตน ฯ มหคฺคเตนาติ มหนฺตภาว คเตน ฯ อปฺปมาเณนาติ วฑฺฒิตปฺปมาเณน ฯ อเวเรนาติ
อกุสลเวรปุคฺคลเวรรหิเตน ฯ อพฺยาปชฺเฌนาติ นิทฺทุกฺเขน วิคตโทมนสฺเสน ฯ โส อิธาติ โส อนุปฏิตกายานุปสฺสนาสติ#๑. ม. อวาปุรณ ฯ ๒. ม. ขียนธมฺมนฺติ ฯ ๓. ม. คูถคตนฺติ
#คูถเมว ฯ ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๒๘
ปฏาโน ภิกขฺ ุ เอว กเรยฺย มาทิโส กถ เอวรูป กริสสฺ ติ
ภนฺเตติ ปม สีหนาท นทิ ฯ เอว สพฺพตฺถ โยชนา
เวทิตพฺพา ฯ
รโชหรณนฺติ (๑)ราชกุลาน น สมฺมชฺชนิยา สมฺมชฺชนฺติ
โจฬเกน ปน ปฺุฉนฺติ ฯ ตสฺเสต นาม(๑) ฯ กโฬปหตฺโถติ
ปจฺฉิหตฺโถ อุกฺขลิหตฺโถ วา ฯ นนฺตกิ วาสีติ (๒) อนฺตจฺฉินฺนปโลติกวสโน ฯ สุรโตติ สุจิสีโล โสรจฺเจน สมนฺนาคโต ฯ
สุทนฺโตติ สุฏุ ทมถ อุปคโต ฯ สุสิกขฺ ิโตติ(๓) สุฏุ สิกฺขิโต ฯ
น กิฺจิ หึสตีติ วิสาณาทีสุ คณฺหนฺตป ปฏึ ปริมชฺชนฺตป
น กฺจิ วิเหเติ ฯ อุสภจฺฉินฺนวิสาณสเมนาติ อุสภสฺส ฉินฺนวิสาณสฺส จิตฺตสทิเสน ฯ
อฏฏิเยยฺยาติ อฏโฏ ปฬิโต ภเวยฺย ฯ หราเยยฺยาติ
ลชฺเชยฺย ฯ ชิคุจฺเฉยฺยาติ ชิคุจฺฉ อาปชฺเชยฺย ฯ เมทกถาลิกนฺติ
เมทกถาลิกา วุจฺจติ สูนการเกหิ ยูสนิกฺขมนตฺถาย ตตฺถ
ตตฺถ กตฉิทฺทา ถาลิกา ฯ ปริหเรยฺยาติ มสสฺส ปูเรตฺวา
อุกฺขิปตฺวา คจฺเฉยฺย ฯ ฉิทฺทาวฉิทฺทนฺติ ปริตฺตมหนฺเตหิ ฉิทฺเทหิ
สมนฺนาคต ฯ อุคฺฆรนฺตนฺติ อุปริมุเขหิ ฉิทฺเทหิ นิกฺขมมานยูส ฯ
ปคฺฆรนฺตนฺติ อโธมุเขหิ นิกฺขมมานยูส ฯ เอวมสฺส สกลสรีร
#๑. สี. ราชกุลาทีน ฯ ม. รชสมฺมชฺชนโจฬก ปาทปฺุฉนนฺติ ตสฺเสว
#นาม ฯ ๒. ม. นนฺตกวาสีติ ฯ ๓. ม. สุวินีโตติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๒๙
ยูสมกฺขิต ภเวยฺย ฯ ฉิทฺทาวฉิทฺทนฺติ นวหิ วณมุเขหิ ปริตฺตมหนฺตฉิทฺท ฯ เอวเมตฺถ อฏมนวเมหิ [๑] องฺเคหิ เถโร อตฺตโน
สรีเร นิจฺฉนฺทราคต กเถสิ ฯ
อถโข โส ภิกฺขูติ เอว เถเรน นวหิ การเณหิ สีหนาเท
นทิเต อถโข โส ภิกฺขุ ฯ อจฺจโยติ อปราโธ ฯ ม อจฺจคมาติ
ม อติกฺกมฺม อภิภวิตฺวา ปวตฺโต ฯ ปฏิคฺคณฺหาตูติ ขมตุ ฯ
อายตึ สวรายาติ อนาคเต สวรณตฺถาย ปุน เอวรูปสฺส
อปราธสฺส อกรณตฺถาย ฯ
ตคฺฆาติ เอกเสน ฯ ยถาธมฺม ปฏิกโรสีติ ยถา ธมฺโม
ิโต ตเถว กโรสิ ขมาเปสีติ วุตฺต โหติ ฯ ตนฺเต มย
ปฏิคฺคณฺหามาติ ต ตว อปราธ มย ขมาม ฯ วุฑฺฒิ เหสา
ภิกฺขุ อริยสฺส วินเยติ เอสา ภิกฺขุ อริยสฺส วินเย พุทฺธสฺส
ภควโต สาสเน วุฑฺฒิ นาม ฯ กตมา อจฺจย อจฺจยโต
ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกริตวฺ า อายตึ สวราปชฺชนา ฯ เทสน
ปน ปุคฺคลาธิฏาน กโรนฺโต โย อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา
ยถาธมฺม ปฏิกโรติ อายตึ สวร อาปชฺชีติ อาห ฯ
ผลตีติ สเจ หิ เถโร น ขเมยฺย ตสฺส ภิกฺขุโน
ตตฺเถว สตฺตธา มุทฺธา ผเลยฺย ฯ ตสฺมา ภควา เอวมาห ฯ
สเจ ม โสติ สเจ ม อย ภิกฺขุ ขมาหีติ เอว วทติ ฯ ขมตุ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทฺวีหีติ ทิสฺสติ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 430

*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๓๐
จ เม โสติ อยป จายสฺมา มยฺห ขมตูติ เอว เถโร ตสฺส
จ(๑) อจฺจย ปฏิคฺคณฺหิตฺวา สยป ต สตฺถุ สมฺมุเข ขมาเปสีติ ฯ
ปจม ฯ
ทุติเย สอุปาทิเสสนฺติ สอุปาทานเสส ฯ อนุปาทิเสสนฺติ
อุปาทานเสสรหิต นิคฺคหณ ฯ มตฺตโสการีติ ปมาณการี น
ปริปูรการี ฯ น ตาวาย สาริปุตฺต ธมฺมปริยาโย ปฏิภาสีติ
อปฺปฏิภาณ นาม ภควโต นตฺถิ น ตาวาห อิม ธมฺมปริยาย กเถสฺสนฺติ(๒) อย ปเนตฺถ อตฺโถ ฯ มายิม ธมฺมปริยาย
สุตฺวา ปมาท อาหรึสูติ มย กิร จตูหิ อปาเยหิ มุตฺตาติ
อุปริ อรหตฺตตฺถาย วิริย อกโรนฺตา มา ปมาท อาปชฺชึสุ ฯ
ปฺหาธิปฺปาเยน ภาสิโตติ ตสฺส (๓) ปุจฺฉิตปฺหสฺส สภาเคน
กถิโตติ ทสฺเสติ ฯ
อิเมส ปน นวนฺน ปุคฺคลาน ภเวสุ ฉนฺทราควิโนทนตฺถ
เอตเมว อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปฺปมตฺตโกป
คูโถ ทุคฺคนฺโธ โหติ เอวเมว โข อห ภิกฺขเว อปฺปมตฺตกป
ภว น วณฺเณมิ อนฺตมโส อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺปติ อิม
สุตฺตนฺต (๔) อภาสิ ฯ น เกวลฺจ เอเตสเยว นวนฺน ปุคฺคลาน
คติ น นิพทฺธา เยส ปน กุลาน ตีณิ สรณานิ ปฺจ สีลานิ
เอก สลากภตฺต เอก ปกฺขิกภตฺต เอก วสฺสาวาสิก เอกา
#๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. กเถสินฺติ ฯ ๓. ม. ตยา ฯ
#๔. องฺ.เอก. ๒๐/๒๐๓/๔๖ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๑
โปกฺขรณี เอโก อาวาโส เอวรูปานิ นิพทฺธปฺุานิ อตฺถิ
เตสป คติ นิพทฺธา โสตาปนฺนสทิสาเนว ตานิ กุลานิ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ทิฏธมฺมเวทนียนฺติ อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว
วิปจฺจนกกมฺม ฯ สมฺปรายเวทนียนฺติ ทุติเย อตฺตภาเว วิปจฺจนกกมฺม ฯ สุขเวทนียนฺติ สุขเวทนาชนกกมฺม ฯ ทุกฺขเวทนียนฺติ
ทุกฺขเวทนาชนกกมฺม ฯ ปริปกฺกเวทนียนฺติ ลทฺธวิปากวาร ฯ
อปริปกฺกเวทนียนฺติ อลทฺธวิปากวาร ฯ พหุเวทนียนฺติ พหุวิปากทายก ฯ อปฺปเวทนียนฺติ น พหุวิปากทายก ฯ อเวทนียนฺติ
วิปากเวทนาย อเวทนิยนฺติ นวิปากทายก(๑) อิมสฺมึ สุตฺเต
วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ สมิทฺธีติ อตฺตภาวสมิทฺธตาย เอวลทฺธนาโม
เถรสฺส สทฺธวิ ิหาริกตฺเถโร ฯ กิมารมฺมณาติ กึปจฺจยา ฯ
สงฺกปฺปวิตกฺกาติ สงฺกปฺปภูตา วิตกฺกา ฯ นามรูปารมฺมณาติ
นามรูปปจฺจยา ฯ อิมินา จตฺตาโร อรูปกฺขนฺธา ภูตูปาทายรูปฺจ วิตกฺกาน ปจฺจยาติ (๒) ทสฺเสติ ฯ กฺว นานตฺต คจฺฉนฺตีติ
กสฺมึ าเน นานาสภาวต เวมตฺต คจฺฉนฺติ ฯ ธาตูสูติ รูปธาตุอาทีสุ ฯ อฺโเยว หิ รูปวิตกฺโก อฺเ สทฺทวิตกฺกาทโยติ ฯ
ผสฺสสมุทยาติ สมฺปยุตฺตผสฺสปจฺจยา ฯ เวทนาสโมสรณาติ ติสฺโส
#๑. ม. อเวทนียนฺติ วิปากเวทนาย อทายก ฯ ๒. ม.ปจฺจโยติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๓๒
เวทนา สโมสรณา ฯ เอตฺตเกน กุสลากุสลมิสฺสกา กถิตา ฯ
สมาธิปฺปมุขาติอาทโย ปน อปจยปกฺขิกาติ เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ
ปุพฺพงฺคมฏเน เชฏกฏเน วา สมาธิ ปมุข เอเตสนฺติ
สมาธิปฺปมุขา ฯ เชฏกการณฏเน สติ อธิปเตยฺย (๑) เอเตสนฺติ
สตาธิปเตยฺยา ฯ มคฺคปฺา อุตฺตรา เอเตสนฺติ ปฺุตฺตรา ฯ
ผลวิมุตฺตึ ปตฺวา สารปฺปตฺตา โหนฺตีติ วิมุตฺติสารา ฯ อารมฺมณวเสน อมตนิพฺพาน โอคาหิตฺวา ตตฺถ ปติฏิตาติ อมโตคธา ฯ
เตน วา (๒) มา มฺีติ เตน วิสฺสชฺชเนน อห อคฺคสาวเกน
ปุจฺฉิเต ปเฺห วิสฺสชฺเชสินฺติ มา มาน วา ทปฺป วา อกาสิ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม ตีณิ จตฺตาริ วสฺสานิ วสฺสคณา อเนเก
วสฺสคณา อุปฺปนฺนา อสฺสาติ อเนกวสฺสคณิโก ฯ ตสฺสสฺสูติ
ตสฺส ภเวยฺยย ฯ อเภทนมุขานีติ น เกนจิ ภินฺทิตฺวา กตานิ
เกวล กมฺมสมุฏิตาเนว วณมุขานิ ฯ เชคุจฺฉิยเยวาติ ชิคุจฺฉิตพฺพเมว ปฏิกูลเมว ฯ จาตุมหาภูติกสฺสาติ จตุมหาภูตมยสฺส ฯ
โอทนกุมฺมาสุปจยสฺสาติ โอทเนน เจว กุมฺมาเสน จ อุปจิตสฺส
วฑฺฒิตสฺส ฯ
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺมสฺสาติ หุตฺวา
#๑. ม. อธิปปฺ เตยฺยา ฯ ๒. ม. จ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๓
อภาวฏเน อนิจฺจธมฺมสฺส ทุคฺคนฺธวิฆาตตฺถาย(๑) อนุวิเลปเนน(๒)
อุจฺฉาทนธมฺมสฺส องฺคปจฺจงฺคาพาธวิโนทตฺถาย สมฺพาหเนน(๓)
ปริมทฺทนธมฺมสฺส ทหรกาเล วา อูรูสุ สยาเปตฺวา คพฺภวาเสน
ทุสฺสณฺิตาน เตส เตส องฺคปจฺจงฺคาน สณฺานสมฺปาทนตฺถ(๔) อฺชนปฬนาทิวเสน ปริมทฺทนธมฺมสฺส เอว ปริหริตสฺสาป จ(๕) เภทนวิทฺธสนธมฺมสฺส ภิชชฺ นวิกิรณภาวสฺเสวาติ อตฺโถ ฯ เอตฺถ จ
อนิจฺจปเทน เจว เภทนวิทฺธสนปเทหิ จสฺส อตฺถงฺคโม กถิโต
เสเสหิ สมุทโย ฯ นิพฺพินฺทถาติ อุกฺกณฺถ ปชหถ อิม กายนฺติ
ทสฺเสติ ฯ เอวมิมสฺมึ สุตฺเต พลววิปสฺสนา กถิตา ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏ วุตฺตนยเมว ฯ สฺาสีเสน ปเนตฺถ าณเมว
กถิต ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม น มนาเปน ปจฺจุปฏเนฺตีติ มนวฑฺฒเนน
มน อลฺลียนากาเรน อาสนา วุฏาย ปจฺจุคฺคมน น
กโรนฺติ ฯ น มนาเปน อภิวาเทนฺตีติ น ปฺจปติฏิเตน
วนฺทนฺติ ฯ อสกฺกจฺจ เทนฺตีติ อจิตฺตีกาเรน เทนฺติ ฯ โน
สกฺกจฺจนฺติ สหตฺถา น เทนฺติ ฯ น อุปนิสีทนฺติ ธมฺม#๑. ม. ทุคฺคนฺธวิฆาตตฺตาย ฯ ๒. สี. นานาวิเลปเนน ฯ
#ม. ตนุวิเลปเนน ฯ ๓. ม. ขุทฺทกสมฺพาหเนน ฯ
#๔. ม. สณฺฐานสมฺปาทนตฺถ ฯ ๕. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๓๔
สฺสวนายาติ ธมฺม สุณิสฺสามาติ น สมีเป นิสีทนฺติ ฯ น(๑)
รมิสฺสนฺตีติ น ตุสฺสนฺติ ฆฏปฏเ อาสิตฺต อุทก วิย วิวฏเฏตฺวา
คจฺฉนฺตีติ ฯ (๑)
สตฺตม ฯ
อฏเม เวเนยฺยชฺฌาสยวเสน เมตฺตาภาวน ปกฺขิปตฺวา
นวงฺคสมนฺนาคโตติ วุตฺต ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม วิปฺปฏิสารินิโยติ วิปฺปฏิสาริต มงฺกุภาว
อาปชฺชิมฺหา ฯ หีน กายนฺติ อุปริเทวโลก อุปาทาย เหฏิโม
หีโนติ วุจฺจติ ฯ โน จ โข ยถาสตฺติ ยถาพล สวิภชิมฺหาติ
อตฺตโน สตฺติยา จ พลสฺส จ อนุรูเปน สีลวนฺตาน สวิภาค
กตฺวา น ภฺุชิมฺหา ฯ
นวม ฯ
ทสเม อป นุ เต คหปติ กุเล ทาน ทิยฺยตีติ
นยิท ภควา ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทินฺนทาน สนฺธาย ปุจฺฉติ ฯ
เสฏิสฺส หิ ฆเร ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิจฺจ ปณีตทาน ทิยฺยติ น
ต สตฺถา น ชานาติ ฯ โลกิยมหาชนสฺส ปน ทิยฺยมาน ทาน
อตฺถิ ต ลูข โหติ เสฏิสฺส จิตฺต น ปเณติ ฯ ต [๒]
#๑. ม. น สุสสฺ ูสนฺตีติ ฯ ฆฏปฏเฐ อาสิตฺตอุทก วิย วฏเฏตฺวา
#คจฺฉติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปุจฺฉามีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๕
ปุจฺฉามีติ ปุจฺฉติ ฯ กณาชกนฺติ สกุณฺฑก ภตฺต สกุณฺฑเกหิป กณิกตณฺฑุเลเหว ปกฺก ฯ พิฬงฺคทุติยนฺติ กฺชิกทุติย ฯ
อสกฺกจฺจ เทตีติ อสกฺกริตฺวา เทติ ฯ อปจิตฺตึ กตฺวา
เทตีติ อปจิตฺตีกาเรน(๑) ทกฺขิเณยฺเย อคารเวน เทติ ฯ อสหตฺถา
เทตีติ สหตฺเถน อทตฺวา ปรหตฺเถน เทติ อาณตฺติมตฺตเมว
กโรตีติ อตฺโถ ฯ อปวิทฺธ เทตีติ น นิรนฺตร เทติ (๒) ฉฑฺเฑตุกาโม
วิย หุตฺวา วมฺมิเก โคธ ปกฺขิปนฺโต วิย เทติ (๒) สวจฺฉริกโสณฺฑวลฺลิ (๓) วิย โหติ ฯ อนาคมนทิฏิโก เทตีติ น กมฺมฺจ
ผลฺจ สทฺทหิตฺวา เทติ ฯ
ยตฺถ ยตฺถาติ ตีสุ กุลสมฺปทาสุ ยสฺมึ ยสฺมึ กุเล ฯ
น อุฬาราย ภตฺตโภคายาติอาทีสุ นานคฺครสสุคนฺธสาลิโภชเน
อุปนีเต จิตฺต น นมติ หรเถต โรควฑฺฒนนฺติ วตฺวา
เยน วา เตน วา ฑาเกน สทฺธึ สกุณฑ
ฺ กภตฺต อมต
วิย สมฺปยายมาโน ภฺุชติ ฯ กาสิกาทีสุ วรวตฺเถสุ อุปนีเตสุ
หรเถตานิ นิวาเสนฺตสฺส ปฏิจฺฉาเทตตป น สกฺโกนฺติ คตฺเตสุป
น สณฺหนฺตีติ วตฺวา (๔)นาฬิเกรสฺส สาฏกมูลตจสทิสานิ
ปน ถูลวตฺถานิ อิมานิ นิวาเสนฺโต นิวตฺถภาวป ชานาติ
ปฏิจฺฉาเทตพฺพป ปฏิจฺฉาเทนฺตีติ สมฺปยายมาโน นิวาเสติ ฯ
#๑. ม. อจิตฺตีกตฺวาติ อจิตฺตีกาเรน ฯ ๒. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ
#๓. ม. สวจฺฉริก โสณฺฑพลิ ฯ ๔. ม. นาฬิเกรสาฏกมูลตจสทิสานิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๓๖
หตฺถิยานอสฺสยานรถยานสุวณฺณสิวิกาทีสุ อุปนีเตสุ หรเถตานิ
ยานานิ(๑) น สกฺกา เอตฺถ สุข(๒)นิสีทิตุนฺติ วตฺวา ชชฺชรรถเก อุปนีเต อย นิจฺจโล เอตฺถ สุข นิสีทิตุนฺติ วตฺวา
ต สาทิยติ ฯ น อุฬาเรสุ ปฺจสุ กามคุเณสูติ อลงฺกตปฏิยตฺตา
รูปวติโย อิตถฺ ิโย ทิสฺวา ยกฺขินิโย มฺเ เอตา ขาทิตุกามา
กึ เอตาหีติ ยถาผาสุเกเนว วีตินาเมติ ฯ น สุสฺสูสนฺตีติ
โสตุ น อิจฺฉนฺติ น สทฺทหนฺตีติ อตฺโถ ฯ น โสต
โอทหนฺตีติ กถิตสฺส สวนตฺถ น โสตปฺปสาท โอทหนฺติ ฯ
สกฺกจฺจนฺติอาทีนิป วุตฺตวิปริยาเยน เวทิตพฺพานิ ฯ
เวลาโมติ ชาติโคตฺตรูปโภคสทฺธาปฺาทีหิ มริยาท เวล
อติกฺกนฺเตหิ อุฬาเรหิ คุเณหิ สมนฺนาคตตฺตา เอวลทฺธนาโม ฯ
โส เอวรูป ทานมทาสิ มหาทานนฺติ เอตฺถ อย อนุปุพฺพีกถา
โส กิร อตีเต พาราณสิย ปุโรหิตเคเห ปฏิสนฺธึ
คณฺหิ เวลามกุมาโรติสฺส นาม อกสุ ฯ โส โสฬสวสฺสิกกาเล พาราณสีราชกุมาเรน สทฺธึ สิปฺปุคฺคหณตฺถ ตกฺกสิล
อคมาสิ ฯ เต อุโภป ทิสาปาโมกฺขสฺส อาจริยสฺส สนฺติเก
สิปฺป ปฏยึสุ ฯ ยถา จ เต เอวมฺเป ชมฺพูทีเป
จตุราสีติสหสฺสราชกุมารา ฯ โพธิสตฺโต อตฺตนา คหิตฏาเน
#๑. ม. จลจลานิ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 437

*เลมที่ ๑๕ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๗
ปฏิอาจริโย ฯ หุตฺวา จตุราสีติ กุมารสหสฺสานิ สิกฺขาเปติ สยป
โสฬสวสฺเสหิ คหิตพฺพ สิปฺป ตีหิ วสฺเสหิ อุคฺคณฺหิ ฯ อาจริโย
เวลามกุมารสฺส สิปฺป ปคุณนฺติ ตฺวา ตาตา เวลาโม
มยา าต สพฺพ ชานาติ ตุเมฺห สพฺเพป สมคฺคา คนฺตฺวา
ตสฺส สนฺติเก สิปฺป อุคฺคณฺหถาติ จตุราสีติ กุมารสหสฺสานิ
โพธิสตฺตสฺส นิยฺยาเทสิ (๑) ฯ
โพธิสตฺโต อาจริย วนฺทิตฺวา จตุราสีติกุมารสหสฺสปริวาโร นิกขฺ มิตฺวา เอก อาสนฺนนคร ปตฺวา ต (๒) นครสามิก
ราชกุมาร อุคฺคณฺหาเปตฺวา ตสฺส สิปฺเป ปคุเณ ชาเต ต
ตตฺเถว นิวตฺเตสิ (๓)ฯ เอเตนุปาเยน จตุราสีติ นครสหสฺสานิ คนฺตฺวา
จตุราสีติยา ราชกุมาราน สิปฺป ปคุณ กาเรตฺวา ตสฺมึ ตสฺมึ
นคเร ต ต นิวตฺเตตฺวา พาราณสีราชกุมาร อาทาย พาราณสึ
ปจฺจาคฺฉิ ฯ ตตฺถ(๔) พาราณสีราชกุมาร(๕) ปริโยสิตสิปฺป รชฺเช
อภิสิฺจึสุ เวลามสฺส ปุโรหิตฏาน อทสุ ฯ เตป จตุราสีติสหสฺสราชกุมารา สเกสุ [๖] รชฺเชสุ อภิเสก ปตฺวา อนุสวจฺฉร
พาราณสีรฺโ อุปฏาน อาคจฺฉนฺติ ฯ เต ราชาน ทิสฺวา
เวลามสฺส สนฺติก คนฺตฺวา อาจริย อเมฺหสุ รชฺเช ปติฏิเตสุ (๗)
#๑. ม. นิยฺยาเทสิ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓. ม. นิวตฺเตสิ ฯ
#๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๕. ม. มนุสฺสา กุมาร ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร สเกสูติ
#ทิสฺสติ ฯ ๗. ม. อมฺเห รชฺเชสุ ปติฏฐ ิตา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๓๘
วเทยฺยาถ เยนตฺโถติ วตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ เตส คมนาคมนกาเล
สกฏสนฺทมานิกคาวีโคณกุกฺกุฏสูกราทโย คณฺหนฺตาน ชนปโท
อติวิย อุปทฺทุโต โหติ มหาชโน สนฺนปิ ติตฺวา ราชงฺคเณ กนฺทติ ฯ
ราชา เวลาม ปกฺโกสาเปตฺวา (๑) อาจริย อุปทฺทุโต
ชนปโท ราชาโน คมนาคมนกาเล มหาวิโลป กโรนฺติ มนุสฺสา
สนฺธาเรตุ น สกฺโกนฺติ ชนปทสฺส ปฬาย อุปสเมตุ (๒) เอก
อุปาย กโรถาติ ฯ สาธุ มหาราช อุปาย กริสฺสามิ ตุมฺหาก
ยตฺตเกน ชนปเทน อตฺโถ ต ปริจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหถาติ ฯ
ราชา ตถา อกาสิ ฯ เวลาโม จตุราสีติยา ราชสหสฺสาน
ชนปเท วิจาเรตฺวา จกฺกนาภิย อเร วิย รฺโ ชนปทสฺมึ
โอสาราเปสิ ฯ (๓) ตโต ปฏาย เต ราชาเน อาคจฺฉนฺตาป
คจฺฉนฺตาป อตฺตโน อตฺตโน ชนปเทเนว สฺจรนฺติ อมฺหาก
ชนปโทติ วิโลป น กโรนฺติ ฯ ราชคารเวน รฺโ ชนปทมฺป
น ปเฬนฺติ ฯ ชนปทา สนฺนิสินฺนา นิสฺสทฺทา นีรวา
อเหสุ ฯ สพฺเพ ราชาโน หฏตุฏา เยน โว อาจริย
อตฺโถ ต อมฺหาก วทถาติ ปวารยึสุ ฯ
เวลาโม สีสนฺหาโต อตฺตโน อนฺโตนิเวสเน สตฺตสตนปริปูราน คพฺภาน ทฺวารานิ วิวราเปตฺวา ยาว สตฺตมา
#๑. ปกฺโกสิตฺวา ฯ ๒. ม. อุปสม ฯ ๓. ม. โอโรเปสิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๓๙
กุลปริวฏฏา ปต ธน โอโลเกตฺวา อายวย อุปธาเรตฺวา
มยา สกลชมฺพูทีป โขเภนฺเตน ทาน ทาตุ วฏฏตีติ รฺโ
อาโรเจตฺวา คงฺคาตีเร ทฺวาทสโยชนิกา อุทฺธนปนฺติโย กาเรตฺวา
ตสฺมึ ตสฺมึ าเน สปฺปมธุผาณิตเตลติลตณฺฑุลาทีน ปนตฺถาย
มหาโกฏาคารานิ ปติฏาเปตฺวา เอตสฺมึ เอตสฺมึ(๑) าเน
เอตฺตกา เอตฺตกา ชนา สวิทหถ ยงฺกิฺจิ มนุสฺสาน ลทฺธพฺพ
นาม อตฺถิ ตโต เอกสฺมึป อสติ มยฺห อาโรเจยฺยาถาติ
มนุสฺสาน สวิธาย อสุกทิวสโต ปฏาย เวลามพฺราหฺมณสฺส
ทาน ภฺุชนฺตูติ นคเร เภรึ จาราเปตฺวา ทานคฺค ปรินิฏิตนฺติ ทานยุตฺเตหิ อาโรจิเต สหสฺสคฺฆนิก วตฺถ นิวาเสตฺวา
ปฺจสตคฺฆนิก เอกส กตฺวา สพฺพาลงฺการภูสิโต ทานวีมสนตฺถาย ผลิกวณฺณสฺส อุทกสฺส สุวณฺณภิงฺคาร ปูเรตฺวา
อิมสฺมึ โลเก สเจ อิม ทาน ปฏิคฺคเหตุ ยุตฺตรูปา ทกฺขิเณยฺยปุคฺคลา อตฺถิ อิท อุทก นิกฺขมิตฺวา ปวึ คณฺหาตุ ฯ สเจ
นตฺถิ เอวเมว ติฏตูติ สจฺจกิริย กตฺวา สุวณฺณภิงฺคาร (๒)
อโธมุข อกาสิ ฯ อุทก ฯ อุทก ธมฺมกรเณน คหิต วิย อโหสิ ฯ
โพธิสตฺโต สฺุโ วต โภ ชมฺพูทีโป เอกปุคฺคโลป ทกฺขิณ
ปฏิคฺคเหตุ ยุตฺตรูโป นตฺถีติ วิปฺปฏิสาร อกตฺวา สเจ
ทายกสฺส วเสน(๓) ทกฺขิณา วิสุชฺฌิสฺสติ อุทก นิกฺขมิตฺวา ปวึ
#๑. ม. เอเกกสฺมึ ฯ ๒. ม. ภิงฺคาร ฯ ๓. ม. วเสนาย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๔๐
คณฺหาตูติ จินฺเตสิ ฯ ผลิกวณฺณสทิส อุทก นิกฺขมิตฺวา ปวึ
คณฺหิ ฯ อิทานิ ทาน ทสฺสามีติ ทานคฺค คนฺตฺวา (๑) ทาน
โอโลเกตฺวา ยาคุเวลาย ยาคุ ขชฺชกเวลาย ขชฺชก โภชนเวลาย โภชน ยาเปสิ (๒) ฯ เอเตเนว นีหาเรน ทิวเส ทิวเส
ทาน ทิยฺยติ ฯ ตสฺมึ โข ปน ทานคฺเค อิท นาม อตฺถิ
อิท(๓) นตฺถตี ิ วตฺตพฺพ นตฺถิ [๔]ฯ อิท(๕) ต ทาน เอตฺตกมตฺเตเนว
น นิฏ คมิสฺสตีติ รตฺตสุวณฺณ นีหราเปตฺวา สุวณฺณปาตึ
กาเรตฺวา จตุราสีติสุวณฺณปาติสหสฺสาทีน อตฺถาย จตุราสีติราชสหสฺสาน สาสน ปหิณิ ฯ ราชาโน จิรสฺส วต มย
อาจริเยน อนุคฺคหิตาติ สพฺพ สมฺปาเทตฺวา เปเสสุ ฯ ทาเน
ทิยฺยมาเนเยว สตฺต วสฺสานิ สตฺต มาสา อติกฺกนฺตา ฯ อถ
พฺราหฺมโณ หิรฺ ภาเชตฺวา ทาน ทสฺสามีติ มหนฺเต
โอกาเส ทาน สชฺชาเปสิ ฯ สชฺชาเปตฺวา จตุราสีติ สุวณฺณปาติสหสฺสานิ อาทึ กตฺวา โกฏิโต ปฏาย อทาสิ ฯ
ตตฺถ รูปยปูรานีติ รชตกฏิรชตถาลรชตมาสเกหิ (๖) ปูรานิ ฯ
ปาติโย ปน ขุทฺทิกาติ น สลฺลกฺเขตพฺพา เอกกรีสปฺปมาเณ
ภูมิภาเค จตสฺโสว ปาติโย ปยึสุ ฯ ปาติมกุล (๗) นวรตน
#๑. ม. ปตฺวา ฯ ๒. ม. ทาเปสิ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นามนฺติ ทิสฺสติ ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร อิทานีติ ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. ต ฯ
#๖. ม. รชตตฏฏิรชตผาลรชตมาสเกหิ ฯ ๗. สี. ปาติมกุฏ ฯ ม. ปาติมกุฬ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๑
โหติ มุขวฏฏิโต ปฏาย อฏรตน ปาติมุขวฏฏิยา สยุตฺโต (๑)
อาชฺรโถ อนุปริยายติ ททมาโน ปาติยา พาหิรนฺเตน
วคฺควคฺเค ปฏิคฺคาหเก เปตฺวา ปม ปาติย ปกฺขิตฺต กตฺวา (๒)
ปจฺฉา สนฺธิโต (๓) วิโยเชตฺวา เทตีติ (๔) เอว จตุราสีติปาติสหสฺสานิ อทาสิ ฯ รูปย ปาติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ เอตฺถาป
จ สุวณฺณปูรานีติ สุวณฺณกฏิสุวณฺณถาลสุวณฺณมาสเกหิ
ปูรานิ ฯ หิรฺปูรานีติ สตฺตวิธรตนปูรานิ ฯ โสวณฺณาลงฺการานีติ สุวณฺณาลงฺการานิ ฯ กสุปธารณานีติ รชตมยานิ
ขีรปฏิจฺฉกานิ ฯ ตาส ปน เธนูน สิงฺคานิ สุวณฺณโกสกปริโยนทฺธานิ อเหสุ คีวาย สุมนทาม ปลนฺธึสุ จตูสุ
ปาเทสุ นปูรานิ ปฏิย วรทุกูล ปารุต กณฺเ สุวณฺณคณฺฑึ (๕) พนฺธึสุ ฯ วตฺถโกฏิสหสฺสานีติ วีสติวตฺถยุคานิ เอกโกฏิ (๖) อิธ ปน ทส ทส สาฏกา เอกโกฏีติ
วุตฺตา ฯ (๖) โขมสุขุมานนฺติอาทิมฺหิ โขมาทีสุ ย ย สุขุม ต
ตเทว อทาสิ ฯ ยานิ ปน(๗) อิตฺถีทาน อุสภทาน มชฺชทาน
สมชฺชทานนฺติ อทานนฺติ สมฺมตานิ ตานิป เอส เวลามสฺส
ทานมุเข อิทนฺนาม นตฺถตี ิ วจนปถ ปจฺฉินฺทิตุ ปริวารตฺถาย
#๑. ม. ฉยุตฺโต ฯ ๒. ม. ทตฺวา ฯ ๓. ม. สนฺธิสนฺธิโต ฯ
#๔. ม. ปาตินฺติ ฯ ๕. ม. สุวณฺณฆณฺฏ ฯ ๖. ม. อิธ ปน ทส
#สาฏกาติ วุตฺต ฯ ๗. ม. ปเนตานิ ฯ ๘. ม. อทานสมฺมตานิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๔๒
อทาสิ ฯ นชฺโช มฺเ วิสฺสนฺทนฺตีติ นทิโย วิย วิสฺสนฺทนฺติ ฯ
อิมินา เอตฺตเกน (๑) สตฺถา เวลามสฺส ทาน กเถตฺวา
คหปติ เอต มหาทาน น อฺโ อทาสิ อห อทาสึ ฯ
เอวรูป ปน ทาน ททนฺโตป อห ปฏิคฺคเหตุ ยุตฺตรูป ปุคฺคล
นาลตฺถ ตฺว มาทิเส พุทฺเธ โลกสฺมึ ทิสสฺ มาเน (๒) ทาน
ททมาโน กสฺมา จินฺเตสีติ เสฏิสฺส เทสน วฑฺเฒนฺโต
สิยา โข ปน เตติอาทิมาห ฯ นนุ จ ยานิ ตทา อเหสุ
รูปเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณานิ ตานิ นิรุทฺธานิ ฯ กสฺมา
อหนฺเตน สมเยน เวลาโม นาม พฺราหฺมโณติ อาหาติ
ปเวณิยา อวิจฺฉินฺนตฺตา ฯ ตานิ หิ รูปาทีนิ นิรชุ ฺฌมานานิ
อิเมส ปจฺจเย ทตฺวา นิรทุ ฺธานิ อปราปร อวิจฺฉินฺน ปเวณึ
คเหตฺวา เอวมาห ฯ น ต โกจิ ทกฺขณ
ิ  โสเธตีติ โกจิ
สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เทโว วา มาโร วา อุฏ าย
ต ทกฺขิณ โสเธตีติ วตฺตพฺโพ นาโหสิ ฯ ตฺหิ ทกฺขิณ
โสเธนฺโต อุตฺตมโกฏิยา พุทฺโธ เหฏิมโกฏิยา ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตตฺเถรสทิโส สาวโก โสเธยฺย ฯ
ทิฏิสมฺปนฺนนฺติ ทสฺสนสมฺปนฺน โสตาปนฺน ฯ อิท ตโต
มหปฺผลตรนฺติ อิท โสตาปนฺนสฺส ทินฺนทาน โลกิยมหาชนสฺส
สตฺตมาสาธิกานิ สตฺต สวจฺฉรานิ เอตฺตก หิรฺสุวณฺณ
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ทิฏฐมาเน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สีหนาทวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๓
ปริจฺจชนฺเตน ทินฺนทานโต มหปฺผล ฯ โย จ สต ทิฏิสมฺปนฺนานนฺติ เอตฺถ เอกสฺส สกทาคามิสฺส วเสน เอกุตฺตรสต
โสตาปนฺเน กตฺวา โสตาปนฺนคณนา เวทิตพฺพา ฯ อิมินา
อุปาเยน สพฺพวาเรสุ เหฏา [๑] อาคเตน อนนฺตเรน สตคุณ
กตฺวา ปุคฺคลคณนา เวทิตพฺพา ฯ
พุทฺธปฺปมุขนฺติ เอตฺถ สมฺมาสมฺพุทฺธ สงฺฆตฺเถร กตฺวา
นิสินฺโน สงฺโฆ พุทฺธปฺปมุโข สงฺโฆติ เวทิตพฺโพ ฯ จาตุทฺทิส
สงฺฆ อุทฺทิสฺสาติ เอตฺถ จาตุทฺทิส สงฺฆ อุทฺทิสฺส กตวิหาโร นาม ยตฺถ เจติย ปติฏิต โหติ ธมฺมสฺสวน กริยติ
จตูหิ ทิสาหิ จ อนุทิสาหิ จ ภิกฺขู อาคนฺตฺวา อปฺปฏิปุจฺฉิตฺวาเยว ปาเท โธวิตฺวา กฺุจิกาย ทฺวาร วิวริตฺวา
เสนาสน ปฏิชคฺคิตฺวา วสิตฺวา ยถาผาสุก คจฺฉนฺติ ฯ โส
อนฺตมโส จตุรตนิยา ปณฺณสาลาป โหติ(๒) จาตุทฺทิส สงฺฆ
อุทฺทิสฺส กตวิหาโรเตฺว(๓) วุจฺจติ ฯ
สรณ คจฺเฉยฺยาติ เอตฺถ มคฺเคนาคต อนิวตฺตนสรณ
อธิปฺเปต ฯ อปเร ปนาหุ อตฺตาน นิยยฺ าเทตฺวา ทินฺนตฺตา
สรณคมน ตโต มหปฺผลตรนฺติ วุตฺต ฯ สิกฺขาปท (๔) สมาทิเยยฺยาติ
ปฺจสีลานิ คเณฺหยฺย ฯ สีลป มคฺเคน อาคต อนิวตฺตนสีลเมว
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร เหฏฐาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. โหตุ ฯ
#๓. ม. กตวิหาโรเตฺววฯ ๔. ม. สิกฺขาปทานิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๔๔
กถิต ฯ อปเร ปนาหุ สพฺพสตฺตาน อภยทานสฺส ทินฺนตฺตา
สีล ตโต มหปฺผลตรนฺติ วุตฺต ฯ คทฺทูหนมตฺตนฺติ (๑) คนฺธอูหนมตฺต
ทฺวีหงฺคุลีหิ คนฺธปณฺฑ (๒) คเหตฺวา อุปสิงฺฆนมตฺต ฯ อปเร ปน
โคโทหนมตฺตนฺติ (๓) ปาลึ วตฺวา คาวิยา เอกวาร ถนอฺชนมตฺตนฺติ อตฺถ วทนฺติ ฯ
เมตฺตจิตฺตนฺติ สพฺพสตฺตาน หิตานุผรณจิตฺต ฯ ตมฺปน
อปฺปนาวเสเนว คหิต ฯ อนิจฺจสฺนฺติ มคฺคสฺส อนนฺตรปจฺจยภาเวน สิขาปฺปตฺตพลววิปสฺสน ฯ อุปมาโต ปน อิมานิ
ทานาทีนิ ปฺุานิ เอว เวทิตพฺพานิ สเจป หิ ชมฺพูทีป
เภริตลสทิส สมตล กตฺวา โกฏิโต ปฏาย ปลฺลงฺเก อตฺถริตฺวา
อริยปุคฺคเล นิสีทาเปยฺย ตตฺถ โสตาปนฺนาน ทส ปนฺติโย
อสฺสุ สกทาคามีน ปฺจ อนาคามีน อฑฺฒเตยฺยา ขีณาสวาน
ทิยฑฺฒา ปจฺเจกพุทฺธาน เอกา ปนฺติ ภเวยฺย สมฺมาสมฺพุทฺโธ
เอกโกว ฯ เอตฺตกสฺส ชนสฺส ทินฺนทานโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ทินฺนทานเมว(๔) มหปฺผล ฯ อิตร ปน
วิหารทาน ปณฺฑปาโต (๕) สิกฺขา เมตฺตาย ภาวนา
ขยโต สมฺมสนฺตสฺส กล นาคฺฆติ โสฬสึ ฯ
#๑. ม. อุ. ๑๔/๓๘๓/๒๕๗ ฯ สี. คทฺทูหนมตฺตนฺติ ฯ
#ม. คนฺโธหนมตฺตนฺติ ฯ ๒. ม. คณฺฑปณฺฑ ฯ ๓. ม. คทฺโทหนมตฺตนฺติ ฯ
#๔. ม. ทานเมว ฯ ๔. สี. ปณิปาต ฯ ม. ปณิปาโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตาวาสวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๕
เตเนว ภควา ปรินิพฺพานสมเย ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ
อนุตฺตรา ปูชาติ (๑) อาห ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
สีหนาทวคฺโค ทุติโย ฯ
สตฺตาวาสวคฺควณฺณนา
ตติยสฺส ปเม อุตฺตรกุรุกาติ อุตตฺ รกุรุวาสิโน ฯ
อธิคณฺหนฺตีติ อธิภวนฺติ อธิกา วิสิฏา เชฏกา โหนฺติ ฯ
อมุาติ นิตฺตณฺหา ฯ อฏกถาย ปน นิทฺทุกฺขาติ วุตฺต ฯ
อปริคฺคหาติ อิท มยฺหนฺติ ปริคฺคหรหิตา ฯ นิยตายุกาติ เตสฺหิ
นิพทฺธ อายุ วสฺสสหสฺสเมว คติป นิพทฺธา ตโต จวิตฺวา
สคฺเคเยว นิพฺพตฺตนฺติ ฯ สติมนฺโตติ เทวตานฺหิ เอกนฺตสุขตาย
สติ ถิรา น โหติ เนรยิกาน เอกนฺตทุกฺขิตาย ฯ อิเมส ปน
โวกิณฺณสุขทุกฺขตฺตา สติ ถิรา โหติ ฯ อิธ พฺรหฺมจริยวาโสติ
ชมฺพูทีเป พุทฺธปจฺเจกพุทฺธาน อุปฺปชฺชนโต อฏงฺคิกมคฺคพฺรหฺมจริยวาโสป อิเธว โหติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย ชวสมฺปนฺโนติ ปทชเวน สมฺปนฺโน ฯ น
วณฺณสมฺปนฺโนติ น สรีรวณฺเณน สมฺปนฺโน ฯ ปุริสขฬุงฺเกสุ
#๑. ที. มหา. ๑๐/๑๒๙/๑๖๑ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๒๔๖
ชวสมฺปนฺโนติ าณชเวน สมฺปนฺโน ฯ น วณฺณสมฺปนฺโนติ น
คุณวณฺเณน สมฺปนฺโน ฯ เสส ปาลินเยเนว เวทิตพฺพ ฯ ยฺเจตฺถ
วตฺตพฺพ สิยา ต ติกนิปาตวณฺณนาย วุตฺตเมว ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ตณฺห ปฏิจฺจาติ เทฺว ตณฺหา เอสนตณฺหา
เอสิตตณฺหา จ ฯ ยาย ตณฺหาย อชปถสงฺกุปถาทีนิ ปฏิปชฺชิตฺวา
โภเค เอสติ คเวสติ อย เอสนตณฺหา นาม ฯ ยา เตสุ เอสิเตสุ
คเวสิเตสุ ปฏิลทฺเธสุ ตณฺหา อย เอสิตตณฺหา นาม ฯ อิธ
ปน เอสนตณฺหา ทฏพฺพา ฯ ปริเยสนาติ รูปาทิอารมฺมณปริเยสนา ฯ สา หิ เอสนตณฺหาย สติ โหติ ฯ ลาโภติ รูปาทิอารมฺมณปฏิลาโภ ฯ โส หิ ปริเยสนาย สติ โหติ ฯ
วินิจฺฉโย ปน าณตณฺหาทิฏิวิตกฺกวเสน จตุพฺพิโธ ฯ
ตตฺถ สุขวินิจฺฉย ชฺาติ(๑) สุขวินิจฺฉย ตฺวา อชฺฌตฺต
สุขมนุยฺุเชยฺยาติ (๒) อย าณวินิจฺฉโย ฯ วินิจฺฉยาติ เทฺว
วินิจฺฉยา ตณฺหาวินิจฺฉโย ทิฏิวินิจฺฉโย จาติ (๓) [๔] เอว อฏสตตณฺหาวิจริตานิ ตณฺหาวินิจฺฉโย จ ทฺวาสฏิทิฏิโย ทิฏิวินิจฺฉโย ฯ ฉนฺโท โข เทวานมินฺท วิตกฺกนิทาโนติ (๕) อิมสฺมึ
ปน สุตฺเต อิธ วินิจฺฉโยติ วุตฺโต วิตกฺโกเยว อาคโต ฯ ลาภ
#๑. ชฺญา ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๖๕๔/๔๒๓ ฯ
#๓. ขุ. มหา. ๒๙/๔๗๐/๓๑๙ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เอว อาคตานีติ
#ทิสฺสติ ฯ ๕. ที. มหา. ๑๐/๒๔๖/๓๑๒ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตาวาสวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๗
ลภิตฺวาป (๑) อิฏานิฏ สุนฺทราสุนฺทรฺจ(๒) วิตกฺเกเนว วินิจฺฉินนฺติ
เอตฺตก เม รูปารมฺมณตฺถาย ภวิสฺสติ เอตฺตก สทฺทารมฺมณตฺถาย
เอตฺตก มยฺห ภวิสฺสติ เอตฺตก ปรสฺส เอตฺตก ปริภฺุชิสฺสามิ
เอตฺตก นิทหิสฺสามีติ ฯ เตน วุตฺต ลาภ ปฏิจฺจ วินิจฺฉโยติ ฯ
ฉนฺทราโคติ เอว อกุสลวิตกฺเกน วิตกฺกิเต วตฺถุสฺมึ
ทุพฺพลราโค จ พลวราโค จ อุปฺปชฺชติ ฯ อิทฺหิ อิธ ฉนฺโทติ
ทุพฺพลราคสฺสาธิวจน ฯ อชฺโฌสานนฺติ อห มมนฺติ พลวสนฺนิฏาน ฯ ปริคฺคโหติ ตณฺหาทิฏิวเสน ปริคฺคหกรณ ฯ
มจฺฉริยนฺติ ปเรหิ สาธารณภาวสฺส อสหนตา ฯ เตเนวสฺส
โปราณา เอว วจนตฺถ วทนฺติ อิท อจฺฉริย มยฺหเมว
โหตุ มา อฺสฺส อจฺฉริย โหตูติ ปวตฺตตฺตา มจฺฉริยนฺติ
วุจฺจตีติ ฯ อารกฺขาติ (๓) ทฺวารปทหนมฺชูสาโคปนาทิวเสน สุฏุ
รกฺขน ฯ อธิกโรตีติ อธิกรณ การณสฺเสต นาม ฯ อารกฺขาธิกรณนฺติ ภาวนปปสก อารกฺขาเหตูติ อตฺโถ ฯ ทณฺฑาทานาทีสุ
ปรนิเสธนตฺถ (๔) ทณฺฑสฺส อาทาน ทณฺฑาทาน ฯ เอกโตธาราทิโน
สตฺถสฺส อาทาน สตฺถาทาน ฯ กลโหติ กายกลโหป วาจากลโหป ฯ ปุริโม วิคฺคโห ปจฺฉิโม วิวาโท ฯ ตุวตุวนฺติ
อคารววเสน ตุวตุววจน ฯ
ตติย ฯ
#๑. ม. ลภิตฺวา หิ ฯ ๒. ม. สุนฺทราสุนฺทร ฯ ๓. ม. อารกฺโขติ ฯ
#๔. สี. ปฏิเสธนตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๔๘
จตุตฺเถ สตฺตาวาสาติ สตฺตาน อาวาสา วสนฏานานีติ
อตฺโถ ฯ ตตฺถ สุทฺธาวาโสป (๑) สตฺตาวาโสว อสพฺพกาลิกตฺตา
ปน น คหิโต ฯ (๒) สุทฺธาวาสา หิ พุทฺธาน ขนฺธาวารฏานสทิสา(๓)
อสงฺเขฺยยฺยกปฺเป พุทฺเธสุ อนิพฺพตฺเตสุ ต าน สฺุ โหติ ฯ
อิติ อสพฺพกาลิกตฺตา น คหิตา ฯ เสสเมตฺถ วิฺาณฏิตีสุ
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
ปฺจเม ยโตติ ยสฺมึ กาเล ฯ สุปริจิต โหตีติ สุฏุ
อุปจิต สุวฑฺฒิต โหติ ฯ กลฺล วจนายาติ ยุตฺต วตฺตุฯ
วีตราคนฺติ วิคตราค ฯ อสราคธมฺมนฺติ ราเคน (๔) น สารชฺชนสภาว ฯ อนาวตฺติธมฺมนฺติ อนาวตฺตนสภาว อนิพฺพตฺตารห
อปฺปฏิสนฺธิกสภาเวเนว นิรุชฺฌนสภาวนฺติ อตฺโถ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต
ขีณาสโวว กถิโต ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ จนฺทิกาปุตฺโตติ มาตุนามวเสน ปฺาโต
จนฺทิกาปุตฺตตฺเถโร ฯ [๕] เจตสา จิตฺต สุปริจิต โหตีติ จิตฺตาจารปริยาเยน จิตฺตวารปริยาโย อุปรุปริ สุจิโต สุวฑฺฒิโต
โหต ฯ เนวสฺส จิตฺต ปริยาทิยนฺตีติ ตานิ อารมฺมณานิ
#๑. ม. สุทฺธาวาสาป ฯ ๒. ม. คหิตา ฯ ๓. ม. ขนฺธาวารฏฐานสทิสา ฯ
#๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร เจตสา จิต โหตีติ
#จิตฺตวารปริยาเยน จิตฺตวารปริยาโย จิโต วฑฺฒิโต โหตีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สตฺตาวาสวคฺควณฺณนา หนา ๔๔๙
ตสฺส ขีณาสวสฺส จิตฺตุปฺปาท คเหตฺวา เขเปตฺวา าตุ น
สกฺโกนฺติ ฯ อมิสฺสีกตนฺติ เตส อารมฺมณาน (๑) อนลฺลีนตฺตา เตหิ
อมิสฺสีกต ฯ อาเนฺชปฺปตฺตนฺติ อนิฺชนภาว นิปฺผนฺทนภาว
ปตฺต ฯ สิลายูโปติ สิลาถมฺโภ ฯ โสฬสกุกฺกโุ กติ ทีฆโต
โสฬสหตฺโถ ฯ เหฏาเนมงฺคมาติ อาวาฏสฺส เหฏา คตา ฯ
อุปริเนมสฺสาติ อุปริอาวาฏสฺส ฯ สุนิขาตตฺตาติ อยมุสเลหิ โกฏเฏตฺวา
[๒] สุฏุ นิขาตตฺตา ฯ เอวเมว โขติ เอตฺถ สิลายูโป วิย
ขีณาสโว ทฏพฺโพ มหาวาตา วิย ฉสุ ทฺวาเรสุ อุปฺปชฺชนกา
กิเลสา จตูหิ ทิสาหิ อาคนฺตฺวา วาตาน สิลายูป จาเลตุ
อสมตฺถภาโว วิย ฉสุ ทฺวาเรสุ อุปฺปชฺชนกกิเลสาน ขีณาสวสฺส
จิตฺต จาเลตุ อสมตฺถภาโว เวทิตพฺโพ ฯ อิมสฺมึป สุตฺเต
ขีณาสโวว กถิโต ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ภย เวร ปสวตีติ จิตฺตุตฺราสภย เจว ปุคฺคลเวร
จ ปฏิลภติ ฯ เจตสิกนฺติ จิตฺตนิสฺสิต ฯ ทุกฺขนฺติ กายวตฺถุก ฯ
โทมนสฺสนฺติ ปฏิฆสมฺปยุตฺต ทุกฺข ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต โสตาปตฺติมคฺโค กถิโต ฯ
สตฺตม ฯ
#๑. ม. ตานิ อารมฺมณานิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โกฏเฏตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๕๐
อฏม ภิกฺขุสงฺฆสฺส กถิต อิมสฺมึ ปน โสตาปนฺโนว
กถิโตติ วุตฺต ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม อาฆาตวตฺถูนีติ อาฆาตการณานิ ฯ อาฆาต
พนฺธตีติ โกป พนฺธติ กโรติ(๑) อุปฺปาเทติ ฯ
นวม ฯ
ทสเม อาฆาตปฏิวินยาติ อาฆาตสฺส ปฏิวินยการณานิ ฯ ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ ต อนตฺถจรณ มา
อโหสีติ เอตสฺมึ ปุคฺคเล กุโต ลพฺภา เกน การเณน สกฺกา
ลทฺธุ ปโร นาม ปรสฺส อตฺตโน จิตฺตรุจิยา อนตฺถ กโรตีติ
เอว จินฺเตตฺวา อาฆาต ปฏิวิเนติ ฯ สจาห เอตฺถ ปฏิโกป (๒)
กเรยฺย ต โกปกรณ เอตฺถ ปุคฺคเล กุโต ลพฺภา เกน
การเณน สกฺกา(๓) ลทฺธพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ ต(๔) กุโต ลาภาติป
ปาโ ฯ สจาห เอตฺถ โกป กเรยฺย ตสฺมึ เม โกปกรเณ
กุโต ลาภา ลาภา นาม เก สิยุนฺติ อตฺโถ ฯ อิมสฺมิฺจ
อตฺเถ ตนฺติ นิปาตมตฺตเมว โหติ ฯ
ทสม ฯ
เอกาทสเม อนุปุพฺพนิโรธาติ อนุปฏิปาฏินิโรธา ฯ เสส
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. โกป ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๑
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
เอกาทสม ฯ
สตฺตาวาสวคฺโค ตติโย ฯ
มหาวคฺควณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปเม อนุปุพฺพวิหาราติ อนุปฏิปาฏิยา
สมาปชฺชิตพฺพวิหารา ฯ
ทุติเย ยตฺถ กามา นิรุชฺฌนฺตีติ ยสฺมึ าเน กามา
วูปสมฺมนฺติ ฯ นิโรเธตฺวาติ อปฺปฏิวตฺเตตฺวา ฯ (๑) นิจฺฉาตาติ ตณฺหาทิฏิจฺฉาตาน อภาเวน นิจฺฉาตา ฯ นิพฺพุตาติ อนฺโตปริตาปนกิเลสาน (๒) อภาเวน นิพฺพุตา ฯ ติณฺณาติ กาเม ติณฺณา ฯ
ปารคตาติ กามปาร คตา ฯ ตทงฺเคนาติ เตน ฌานงฺเคน ฯ
เอตฺถ กามา นิรุชฺฌนฺตีติ เอตฺถ ปมชฺฌาเน กามา
นิรุชฺฌนฺติ ฯ เต จาติ เย ปมชฺฌาน สมาปชฺชนฺติ เต
กาเม [๓] นิโรเธตฺวา นิโรเธตฺวา วิหรนฺติ นาม ฯ ปฺชลิโกติ ปคฺคหิตอฺชลิโก หุตฺวา ฯ ปยิรุปาเสยฺยาติ อุปฏาเปยฺย ฯ อิมินา
อุปาเยน สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ทุติย ฯ
#๑. ม. อปฺปฏิวตฺเต กตฺวา ฯ ๒. ม. อตฺตปริตาปนกิเลสาน ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร นิโรเธตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๕๒
ตติเย อุทายีติ โลฬุทายิตฺเถโร ฯ เอตเทว เขฺวตฺถาติ
เอตเทว โข เอตฺถ ฯ กามสหคตาติ กามนิสฺสิตา ฯ สมุทาจรนฺตีติ มโนทฺวาเร สฺจรนฺติ ฯ อาพาธายาติ อาพาธนาย
ปฬนาย ฯ ปริยาเยนาติ การเณน ฯ เอว สพฺพวาเรสุ อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต อเวทยิตสุข นาม กถิต ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ ปพฺพเตยฺยาติ ปพฺพตจารินี ฯ น สุปฺปติฏิต
ปติฏาเปตฺวาติ ยถา สุปปฺ ติฏิต (๒) โหติ เอว น ปติฏาเปตฺวา ฯ ต นิมิตฺตนฺติ ต ปมชฺฌานสงฺขาต นิมิตฺต ฯ
น สฺวาธิฏิต อธิฏาตีติ ยถา สุฏุ อธิฏิต โหติ น
เอว อธิฏาติ ฯ (๒) อนภิหึสมาโนติ อนสาเธนฺโต ฯ (๒) มุทุ จิตฺต
โหติ กมฺมนิยนฺติ ยถา วิปสฺสนาจิตฺต โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ
มุทุ กมฺมกฺขม กมฺมโยคฺค โหติ เอวมสฺส อภิฺาปาทก
จตุตฺถชฺฌานจิตฺต มุทุก โหติ กมฺมฺ ฯ อปฺปมาโณ สมาธีติ
จตุพฺรหฺมวิหารสมาธิป มคฺคผลสมาธิป อปฺปมาโณ สมาธิ นาม
อิธ ปน [๓] อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณนฺติ อิมินา ปริยาเยน สุปฺปคุโณ
สมาธิ อปฺปมาณสมาธีติ ทฏพฺโพ ฯ โส อปฺปมาเณน สมาธินา
สุภาวิเตนาติ อิมสฺมึ าเน อย ภิกฺขุ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา
#๑. ม. สุปฺปติฏฐิตา ฯ ๒. ม. อนภิหึสมาโนติ อโปเถนฺโต
#อวิเหเฐนฺโต ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อปฺปมาณนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๓
อรหตฺต ปตฺโต ฯ อิทานิ ขีณาสวสฺส อภิฺาปฏิปาฏึ ทสฺเสนฺโต
ย ยสฺเสวาติ(๑)อาทิมาห ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม อาสวาน ขยนฺติ อรหตฺต ฯ ยเทว ตตฺถ
โหติ รูปคตนฺติ ตสฺมึ ปมชฺฌานกฺขเณ วตฺถุวเสน วา จิตฺตสมุฏานิกาทิวเสน วา ย รูป นาม ปวตฺตติ ฯ เวทนาคตาทีนิ
สมฺปยุตฺตเวทนาทีน วเสน เวทิตพฺพานิ ฯ เต ธมฺเมติ เต
รูปาทโย ปฺจกฺขนฺธธมฺเม ฯ
อนิจฺจโตติอาทีสุ หุตฺวา อภาวากาเรน อนิจฺจโต ปริปฬนากาเรน ทุกฺขโต รุชชฺ นากาเรน โรคโต อนฺโตทุสฺสนฏเน
คณฺฑโต อนุปวิฏฏเน อนุกนฺตนฏเน จ สลฺลโต ทุกฺขมนฏเน(๒) อฆโต อาพาธนฏเน อาพาธโต อสกฏเน ปรโต
ปลุชชฺ นฏเน ปโลกโต อสฺสามิกฏเน สฺุโต อวสวตฺตนฏเน
อนตฺตโต ฯ สมนุปสฺสตีติ พลววิปสฺสนาปฺาย ปสฺสติ ฯ เตหิ
ธมฺเมหีติ เตหิ ปฺจกฺขนฺธธมฺเมหิ ฯ ปติฏาเปตีติ (๓) นิพฺพนิ ฺทนวเสน นิวตฺเตติ ฯ อมตาย ธาตุยาติ นิพฺพานธาตุยา ฯ จิตฺต
อุปสหรตีติ (๔)พลววิปสฺสนาปฺญาย ปสฺสติ(๔) ญาเณน อานิสส
ทิสฺวา โอตาเรติ ฯ สนฺตนฺติ ปจฺจนีกสนฺตตาย สนฺต ฯ ปณีตนฺติ
#๑. ม. ยสฺส ยสฺส จาติ ฯ ๒. สี. ทุกฺขมฏเฐน ฯ ม. ทุกฺขฏเฐน ฯ
#๓. ม. ปฏิวาเปตีติ ฯ ๔. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๕๔
อตปฺปก ฯ โส ตตฺถ ิโต อาสวาน ขย ปาปุณาตีติ โส
ตสฺมึ ปมชฺฌาเน ิโต ต พลววิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต
ปาปุณาติ ฯ
อปโร นโย โส เตหิ ธมฺเมหีติ ยสฺมา อนิจฺจโตติอาทีสุ
อนิจฺจโต ปโลกโตติ ทฺวหี ิ ปเทหิ อนิจฺจลกฺขณ กถิต ทุกฺขโตติอาทีหิ ฉหิ ทุกฺขลกฺขณ ปรโต สฺุโต อนตฺตโตติ ตีหิ
อนตฺตลกฺขณ ฯ ตสฺมา โส เตหิ เอว ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา
ทิฏเหิ อนฺโตสมาปตฺติย ปฺจกฺขนฺธธมฺเมหิ ฯ จิตฺต ปติฏาเปตีติ (๑)
จิตฺต ปฏิสหรติ โมเจติ อปเนติ ฯ อุปสหรตีติ วิปสฺสนาจิตฺต
ตาว วสนวเสน ถุติวเสน ปริยตฺติวเสน ปฺตฺติวเสน จ สนฺต
นิพฺพานนฺติ เอว อสงฺขตาย อมตาย ธาตุยา อุปสหรติ มคฺคจิตฺต นิพฺพาน อารมฺมณกรณวเสเนว เอต สนฺต เอต ปณีตนฺติ
[๒] เอว วทติ อิมินา ปกาเรเนต (๓) ปฏิวิชฺฌนฺโต ตตฺถ จิตฺต
อุปสหรตีติ อตฺโถ ฯ โส ตตฺถ ิโตติ ตสฺสา ติลกฺขณารมฺมณาย วิปสฺสนาย ิโต ฯ อาสวาน ขย ปาปุณาตีติ อนุกฺกเมน
จตฺตาโร มคฺเค ภาเวตฺวา อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ
เตเนว ธมฺมราเคนาติ สมถวิปสฺสนาธมฺเม ฉนฺทราเคน ฯ
ธมฺมนนฺทิยาติ ตสฺเสว เววจน ฯ สมถวิปสฺสนาสุ หิ สพฺพโส
ฉนฺทราค ปริยาทาตุ สกฺโกนฺโต อรหตฺต ปาปุณาติ อสกฺโกนฺโต
อนาคามี โหติ ฯ ติณปุริสรูปเก วาติ ติณโปตฺถกรูเป วา ฯ ทูเร
#๑. ม. ปฏิวาเปตีติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท อตฺถิ ฯ
#๓. ม. ปนากาเรน ต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๕
กณฺฑ ปาเตตีติ ทูเรปาตี ฯ อวิราธิต วิชฌ
ฺ ตีติ อกฺขณเวธี ฯ
ยเทว ตตฺถ โหติ เวทนาคตนฺติ อิธ รูป น คหิต ฯ
กสฺมา สมติกฺกนฺตตฺตา ฯ อยฺหิ เหฏา รูปาวจรชฺฌาน
สมาปชฺชิตฺวา รูป อติกฺกมิตฺวา อรูปาวจรสมาปตฺตึ สมาปนฺโนติ (๑) สมถวเสนาป อเนน รูป สมติกฺกนฺต เหฏา รูป
สมฺมสิตฺวา ต อติกฺกมิตฺวา อิทานิ อรูป สมฺมสตีติ วิปสฺสนาวเสนาป อเนน รูป อติกฺกนฺต ฯ อารุปฺเป ปน สพฺพโสป รูป
นตฺถีติ ต สนฺธายาป อิธ(๒) รูป น คหิต ฯ อถ เนวสฺานาสฺายตน กสฺมา น คหิตนฺติ สุขุมตฺตา ฯ ตสฺมิฺหิ
จตฺตาโรป อรูปกฺขนฺธา สุขุมา น สมฺมสนูปคา ฯ เตเนวาห
อิติ โข ภิกฺขเว ยาวตา สฺาสมาปตฺติ ตาวตา อฺาปฏิเวโธติ ฯ อิท วุตฺต โหติ ยาวตา สจิตฺตกสมาปตฺติ นาม
อตฺถิ ตาวตา โอฬาริเก ธมฺเม สมฺมสโต อฺาปฏิเวโธ โหติ
อรหตฺต สมฺปชฺชติ ฯ เนวสฺานาสฺายตน ปน สุขุมตฺตา
สฺาสมาปตฺตีติ น วุจฺจติ ฯ
ฌายีเหเตติ ฌายีหิ ฌานาภิรเตหิ เอตานิ ฯ วุฏหิตฺวาติ
ตโต สมาปตฺติโต วุฏาย ฯ สมฺมทกฺขาตพฺพานีติ สมฺมา
อกฺขาตพฺพานิ สนฺตานิ ปณีตานีติ เอว เกวล
อาจิกฺขิตพฺพานิ โถเมตพฺพานิ วณฺเณตพฺพานีติ ฯ
ปฺจม ฯ
#๑ ม. ปนากาเรน ต ๒ สี ฯม ฯ ติณปุริสเก วาติ ๓ ม. กณฺเฑ
#๔ สี. เตน ม ฯ เนน ๕ ม. อติกฺกมฺม ๖ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๕๖
ฉฏเ สมฺพาเธติ ปฺจกามคุณสมฺพาเธ ฯ โอกาสาธิคโมติ โอกาสสฺส อธิคโม ฯ สตฺตาน วิสุทฺธิยาติ สตฺตาน
วิสุทฺธิปาปนตฺถาย ฯ สมติกฺกมายาติ สมติกฺกมนตฺถาย ฯ อตฺถงฺคมายาติ อตฺถงฺคมนตฺถาย ฯ ายสฺส อธิคมายาติ สหวิปสฺสนกสฺส
มคฺคสฺส อธิคมนตฺถาย ฯ นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ อปจฺจยนิพฺพานสฺส ปจฺจกฺขกรณตฺถาย ฯ ตเทว นาม จกฺขุ ภวิสฺสตีติ
ตฺเว ปสาทจกฺขุ อสมฺภินฺน ภวิสฺสติ ฯ เต รูปาติ
ตเทว รูปารมฺมณ อาปาถ อาคมิสฺสติ ฯ ตฺจายตน โน
ปฏิสเวทิสฺสตีติ ต จ รูปายตน น ชานิสฺสติ ฯ เสเสสุป
เอเสว นโย ฯ
อุทายีติ กาฬุทายิตฺเถโร ฯ สฺีเมว นุ โขติ สจิตฺตโกเยว
นุ โข ฯ มกาโร ปทสนฺธมิ ตฺต ฯ กึสฺีติ กตรสฺาย
สฺี หุตฺวา ฯ สพฺพโส รูปสฺานนฺติ อิท กสฺมา คณฺหิ
กึ ปมชฺฌานาทิสมงฺคิโน รูปาทิปฏิสเวทนา โหตีติ น โหติ
ยาว ปน กสิณรูป อารมฺมณ โหติ ตาว รูป อสมติกฺกนฺต
นาม น โหติ ฯ ต (๑) อสมติกฺกนฺตตาย ปจฺจโย ภวิตุ สกฺขิสสฺ ติ ฯ
สมติกฺกนฺตตฺตา(๒) ปน ต จ(๓)นตฺถิ นาม โหติ นตฺถิตาย
ปจฺจโย ภวิตุ น สกฺโกตีติ ทสฺเสตุ อิทเมว คณฺหิ ฯ
ชฏิลภาคิกาติ (๔) ชฏิลนครวาสินี ฯ น จาภิณโตติอาทีสุ
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สมติกกฺ นฺตตฺตา ฯ
#๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. สี. ชฏลภาคิยาติ ฯ ม. ชฏิลวาสิกาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๗
ราควเสน น อภิณโต โทสวเสน น อปนโต ฯ น สสงฺขาเรน
สมฺปโยเคน กิเลเส นิคฺคณฺหิตฺวา วาเรตฺวา ิโต กิเลสาน
ปน ฉินฺนนฺเต อุปฺปนฺโนติ น สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตวโต ฯ (๑)
วิมุตฺตตฺตา ิโตติ กิเลเสหิ วิมตุ ฺตตฺตาเยว ิโต ฯ ิตตฺตา
สนฺตุสิโตติ ปติฏิตตฺตาเยว สนฺตุฏโ นาม ชาโต ฯ สนฺตุสิตตฺตา
โน ปริตสฺสตีติ สนฺตุฏตฺตาเยว ปริตาส นาปชฺชติ ฯ อย
ภนฺเต อานนฺท สมาธิ กึผโลติ อิมินา อย เถรี ตาลผลฺเว คเหตฺวา อิท ผล กึผล นามาติ ปุจฺฉมานา
วิย อรหตฺตผลสมาธึ คเหตฺวา อย ภนฺเต อานนฺท สมาธิ
กึผโล วุตฺโต ภควตาติ ปุจฺฉติ ฯ อฺาผโล วุตฺโตติ อฺา
วุจฺจติ อรหตฺต อรหตฺตผลสมาธิ นาเมโส วุตฺโต ภควตาติ
อตฺโถ ฯ เอวสฺีปติ อิมาย อรหตฺตผลสฺาย สฺีป
ตทายตน โน ปฏิสเวเทตีติ เอว อิมสฺมึ สุตฺเต อรหตฺตผลสมาธิ กถิโตติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม โลกายติกาติ โลกายตปากา ฯ สตตนฺติ สทา ฯ
สมิตนฺติ นิรนฺตร ฯ ติฏเตตนฺติ ติฏตุ เอต มา เอต ปฏเปถ
โก โว เอเตน อตฺโถ ฯ ธมฺม โว พฺราหฺมณา เทสิสฺสามีติ อห
โว จตุสจฺจธมฺม เทเสสฺสามิ ฯ ทฬฺหธมฺโมติ ทฬฺหธนน คเหตฺวา
ิโต ฯ ธนุคคฺ โหติ อิสฺสาโส ฯ ทฬฺหธนุ นาม ทฺวสิ หสฺสถาม
#๑. ม. สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตคโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๕๘
วุจฺจติ ฯ ทฺวิสหสฺสถาม นาม ยสฺส อาโรปตสฺส ชิยาพทฺโธ
โลหสีสาทีน ภาโร ทณฺเฑ คเหตฺวา ยาว กณฺปฺปมาณ (๑)
อุกฺขิตฺตสฺส ปวิโต มุจฺจติ ฯ สิกฺขิโตติ ทส ทฺวาทส วสฺสานิ
อาจริยกุเล อุคฺคหิตสิปฺโป ฯ
กตหตฺโถติ เอโก สิปฺปเมว อุคฺคณฺหาติ กตหตฺโถ น โหติ
อย ปน กตหตฺโถ จิณฺณวสีภาโว ฯ กตุปาสโนติ ราชกุลาทีสุ
ทสฺสิตสิกฺโข ฯ ลหุเกน อสเนนาติ อนฺโต สุสิร กตฺวา ตุลาทีหิ
ปูเรตฺวา กตลกฺขปริกมฺเมน สลฺลหุกกณฺเฑน ฯ เอว กตฺหิ
เอกอุสภคามี เทฺว อุสภานิป คจฺฉติ ฯเป ฯ อฏอุสภคามี โสฬส
อุสภานิป คจฺฉติ ฯ อปฺปกสิเรนาติ นิทฺทุกฺเขน ฯ อติปาเตยฺยาติ
อติกฺกเมยฺย ฯ อิท วุตฺต โหติ ยถา โส ธนุคฺคโห ต วิทตฺถิจตุรงฺคุล ฉาย สีฆเมวาติ อติกฺกเมติ เอว สกลจกฺกวาฬ สีฆ
[๒]อติกฺกมนสมตฺเถน ปทชเวน(๓) สมนฺนาคโต ฯ สนฺธาวนิกายาติ
ปทสา ธาวเนน ฯ เอวมาหสูติ เอว วทนฺติ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม สมุปพฺยุโฬฺห อโหสีติ ปจฺจุปฏิโต อโหสิ ฯ
สงฺคาเมยฺยามาติ สงฺคาม กเรยฺยาม ยุชฺเฌยฺยาม ฯ อปสฺสึเสฺววาติ (๔) ปลายึสุเยว ฯ อุตฺตราภิมุขาติ อุตฺตรามุขา หุตฺวา ฯ
#๑. ม. กณฺฐปฺปมาณา ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สีฆนฺติ ทิสฺสติ ฯ
#๓. ม. ชเววน ฯ ๔. ม. อปยึสุเยวาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๕๙
อภิภยนฺเตวาติ (๑) อนุพนฺธนฺติเยว ฯ ภีรุตฺตานคเตนาติ ภีรุตฺตาน
ภยนิวารณ ปติฏาน คเตน ฯ อกรณียาติ ยุทฺเธน กิฺจิ
อกตฺตพฺพา ฯ
กสฺมา ปน เตส สงฺคาโม โหตีติ อสุรา หิ ปุพฺเพ ตาวตึสภวนวาสิโน เต จิตฺตปาตลิยา ปุปฺผนกาเล ทิพพฺ ปาริจฺฉตฺตกปุปฺผ อนุสฺสรนฺติ ฯ ตโต อุปฺปนฺนโกธา คณฺหถ เทเวติ สมฺมุขสมฺมุขฏาเนเนว สิเนรุ อภิรุหนฺติ เทวาป นิกฺขมนฺติ ฯ เตส
โคปาลกทารกาน อฺมฺ ทณฺฑเกหิ ปหรณสทิส ยุทฺธ
โหติ ฯ สกฺโก เทวราชา เหฏา ปฺจสุ าเนสุ อารกฺข
เปตฺวา อุปริ เทวปุร ปริวาเรตฺวา อตฺตสทิสา วชิรหตฺถา
ปฏิมา ปาเปสิ ฯ อสุรา เหฏา ปฺจ านานิ ปฏิพาหิตฺวา
อภิรุหนฺตา (๕) อินฺทปฏิมาโย ทิสฺวา นิวตฺติตฺวา อสุรปุรเมว
คจฺฉนฺติ ฯ
ทกฺขิเณน มุขาติ ทกฺขิณมุขา หุตฺวา ฯ อปท พนฺธิตฺวาติ (๒)
นิปฺปท นิรวเสส พนฺธิตฺวา (๓) ฯ อทสฺสน คโตติ มาโรป
วฏฏปาทก กตฺวา รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาน สมาปนฺนสฺส จิตฺต
ชานาติ ตเทว วิปสฺสนาปาทก กตฺวา สมาปนฺนสฺส จิตฺต
ชานาติ ฯ อรูปาวจรสมาปตฺติ ปน วฏฏปาทา วา โหติ (๔)
วิปสฺสนาปาทา วา ตสมาปนฺนสฺส มาโร จิตฺต น ชานาติ ฯ
#๑. ม. อภิยนฺเตวาติ ฯ ๒. ม. วธิตฺวาติ ฯ ๓. ม. วิธิตฺวา ฯ
#๔. ม.โหตุ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๖๐
เตน วุตฺต อทสฺสน คโต ปาปมโตติ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม อารฺกสฺสาติ อรฺวาสิโน ฯ โคจรปสุตสฺสาติ
โคจรคหณตฺถาย คจฺฉนฺตสฺส ฯ (๑)หตฺถิกลภาปติ มหนฺตมหนฺตา
หตฺถิโปตกา ฯ (๑) หตฺถิจฉฺ าปาติ ตรุณโปตกา ฯ โอภคฺโคภคฺคนฺติ
โอนาเมตฺวา นาเมตฺวา ปต ฯ โอคาห โอติณฺณสฺสาติ โอคหิตพฺพตฺตา โอคาหนฺต ลทฺธนาม อุทกติตฺถ โอติณฺณสฺส ฯ โอคาหา
อุตฺติณฺณสฺสาติ อุทกติตฺถโต อุตฺติณฺณสฺส ฯ วูปกฏโติ ววกฏโ(๒)
หุตฺวา ฯ อิทานิ ยสฺมา ทสพลสฺส หตฺถนิ าเคน กิจจฺ  นตฺถิ
สาสเน ปน ตสริกฺขก ปุคฺคล ทสฺเสตุ อิทมาหฏ ตสฺมา
ต ปุคฺคล ทสฺเสนฺโต เอวเมว โขติอาทิมาห ฯ
นวม ฯ
ทสเม มลฺลเกสูติ มลฺลกรฏเ (๓) ฯ อิเธว ตาว ตฺว อานนฺท
โหตีติ อิธ(๔) ภควา ตปุสฺสคหปติสฺส อิธ ิเตน อานนฺเทน
สทฺธึ กถาสลฺลาโป ภวิสสฺ ติ ตโตนิทาน อห มหนฺต ธมฺมปริยาย เทเสสฺสามีติ ตฺวา อาห ฯ อุปสงฺกมีติ โส กิร
ภุตฺตปาตราโส ทสพลสฺส อุปฏาน คมิสฺสามีติ นิกฺขนฺโต
ทูรโตว เถร ทิสฺวา เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ ฯ
#๑. ม. หตฺถกิ ลภาติ มหนฺตา มหนฺตา นาคา ฯ ๒. ม. วูปกฏโฐ ฯ
#๓. ม. มลฺเลสูติ มลฺลรฏเฐ ฯ ๔. ม. อิธ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๑
ปปาโต วิย ขายติ ยทิท เนกฺขมฺมนฺติ ย อิท ปพฺพชฺชาสงฺขาต เนกฺขมฺม ต อมฺหาก มหาปปาโต วิย สุกขฺ ายิตฺวา
ปกฺขายิตฺวา (๑) อุปฏาติ ฯ เนกฺขมฺเม จิตฺต ปกฺขนฺทตีติ ปพฺพชฺชาย
จิตฺต อารมฺมณกรณวเสน ปกฺขนฺทติ ตเทว อารมฺมณ กตฺวา
ปสีทติ(๒) ตเทว สนฺติฏติ ปจฺจนีกธมฺเมหิ จ วิมุจฺจติ(๒) ฯ เอต
สนฺตนฺติ ปสฺสโตติ เอต เนกฺขมฺม สนฺต วิคตทรถปริฬาหนฺติ
เอว ปสฺสนฺตาน ภิกฺขูน ฯ พหุนา ชเนน วิสภาโคติ ตยิท
พหุนา มหาชเนน สทฺธึ ภิกฺขูน วิสภาค อสทิสนฺติ อตฺโถ ฯ
กถาปาภตนฺติ กถามูล ฯ ตสฺส มยฺห อานนฺท เนกฺขมฺเม
จิตฺต น ปกฺขนฺทตีติ ตสฺส เอว วิตกฺเกนฺตสฺสาป มยฺห
ปพฺพชฺชาย จิตฺต น โอตรติ ฯ เอต สนฺตนฺติ ปสฺสโตติ
สาธุ เนกฺขมฺมนฺติ ปริวิตกฺกวเสน เอต เนกฺขมฺม สนฺตนฺติ
ปสฺสนฺตสฺสาป ฯ อนาเสวิโตติ น อาเสวิโต น ผสฺสิโต น
สจฺฉิกโต ฯ อธิคมฺมาติ อธิคนฺตฺวา ปตฺวา สจฺฉิกตฺวา ฯ
ตมาเสเวยฺยนฺติ ต อานิสส เสเวยฺย ภเชยฺย ฯ ยมฺเมติ เยน
การเณน มยฺห ฯ อธิคมฺมาติ อธิคจฺฉิ (๓) ฯ สฺวาสฺส เม โหติ
อาพาโธติ โส มยฺห อาพาธนฏเน อาพาโธ โหติ ฯ อวิตกฺเก
จิตฺต น ปกฺขนฺทตีติ อวิตกฺกาวิจาเร (๔) ทุติยชฺฌาเน อารมฺมณ#๑. ม. โอคาหิตฺวา ฯ ๒. ม. ตเทว ปติฏฐาติ ปจฺจนีกกมฺเมหิ จ วิมุจฺจติ ฯ
#๓. สี. อธิคมินฺติ อธิคณฺหึ ฯ ม. อธิคนฺตฺวา ฯ ๔. ม. อวิตกฺกวิจาเร ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๖๒
วเสน จิตฺต น ปกฺขนฺทติ ฯ วิตกฺเกสูติ วิตกฺกวิจาเรสุ ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
มหาวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
สามฺวคฺควณฺณนา
ปฺจมสฺส ปเม อุทายีติ กาฬุทายิตฺเถโร ฯ อวิทาติ (๑)
อฺาสิ ฯ ภูริเมธโสติ มหาปฺโ ฯ โย ฌานมนุพุชฺฌิ พุทโฺ ธติ
โย ฌาน อพุชฺฌิ ฯ ปฏิลนี นิสโภติ เอกีภาววเสน ปฏิลีโน เจว
อุตฺตมฏเน จ นิสโภ ฯ มุนีติ พุทฺธมุนิ ฯ ปริยาเยนาติ เอเกน
การเณน ฯ กามสมฺพาธสฺส หิ อภาวมตฺเตเนว ปมชฺฌาน
โอกาสาธิคโม นาม น สพฺพถา สพฺพ ฯ ตตฺรปตฺถิ (๒) สมฺพาโธติ
ตสฺมึป ปมชฺฌาเน สติป (๓) สมฺพาโธ ปฏิปฬ นา (๔) อตฺถิเยว ฯ
ตตฺถปตฺถีติป (๕) ปาโ ฯ กิฺจ ตตฺถ สมฺพาโธติ ตสฺมึ ปน
ฌาเน กึ สมฺพาโธ นาม ฯ อยเมตฺถ สมฺพาโธติ อย วิตกฺกวิจาราน อนิรุทฺธภาโว สมฺพาโธ สมฺปฬา นาม ฯ อิมินา
อุปาเยน สพฺพวาเรสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ นิปฺปริยาเยนาติ น
เอเกนากาเรน อถโข อาสวกฺขโย นาม สพฺพสมฺพาธาน
#๑. ม. อวิทฺวาติ ฯ ๒. ม. ตตฺราปตฺถิ ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๔. ม. ปฏิปฬ น ฯ ๕. ม. ตตฺราปตฺถีติป ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สามฺญวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๓
ปหีนตฺตา สพฺเพน สพฺพ เอโก (๑) โอกาสาธิคโม นามาติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย ยถา ยถา จ ตทายตนนฺติ เยน เยน
การเณน เยน เยนากาเรน ต ปมชฺฌานสงฺขาต อายตน
โหติ ฯ ตถา ตถา น กาเลน(๒) ผุสิตฺวา วิหรตีติ เตน เตน
การเณน เตน เตนากาเรน ต สมาปตฺตึ สหชาตนามกาเยน
ผุสิตฺวา วิหรติ สมาปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ กายสกฺขิ วุตฺโต ภควตา
ปริยาเยนาติ ยสฺมา เตน นามกาเยน ปมชฺฌาน สจฺฉิกต
ตสฺมา อิมินา ปริยาเยน กายสกฺขิ วุตฺโต ฯ นิปฺปปริยาเยนาติ
ยตฺตก กาเยน สจฺฉิกาตพฺพ(๓) สพฺพสฺส กตตฺตา อย นิปฺปริยาเยน
กายสกฺขิ นาม ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย ปฺาย ปน (๔) ปชานาตีติ ต ต (๕)ปมชฺฌานวิปสฺสนาปฺาย ชานาติ ฯ อิธาป ปริยายนิปฺปริยายตา (๖)
ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ ยถา จ อิธ เอว อิโต ปเรสุป ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺถ อุภยนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ เอตฺถ จ อุภโตภาควิมุตโตติ อุภโตภาเคหิ สมถวิปสฺสนาน ปจฺจนีกกิเลเสหิ
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. กาเยน ฯ ๓. ม. สจฺฉิกาตพฺพ ฯ
#๔. ม. จ น ฯ ๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๖. ม. ปริยายนิปฺปริยายา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นวกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๖๔
วิมุตฺโต ฯ ปริโยสาเน ปน สมาปตฺติยา รูปกายโต อริยมคฺเคน
นามกายโต วิมุตฺตตฺตาเยว (๑) อุภโตภาควิมุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจมาทีสุ สนฺทฏิ ิโกติ สาม ปสฺสิตพฺพโก ฯ
นิพฺพานนฺติ กิเลสนิพฺพาน ฯ ปรินิพพฺ านนฺติ ตสฺส เววจน ฯ
ตทงฺคนิพฺพานนฺติ ปมชฺฌานาทินา เตน[๒] องฺเคน นิพฺพาน ฯ
ทิฏธมฺมนิพฺพานนฺติ อิมสฺมึเยวตฺถภาเว นิพฺพาน ฯ เสส
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสโม วคฺโค ฯ
ปมปณฺณาสโก นิฏ โต ฯ
อิโต ปเรสุ เขมนฺติ นิรุปทฺทว ฯ เขมปฺปตฺโตติ เขมภาว
ปตฺโต ฯ สิกขฺ าทุพฺพลฺยานีติ สิกฺขาย ทุพฺพลภาวการณานิ ฯ (๓)
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
นวกนิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
#๑. ม. วิมุตฺโตเยว ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตนาติ ทิสฺสติ ฯ
#๓. ม. ทุพฺพลภาวกรณานิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๔๖๕
ทสกนิปาตวณฺณนา
ปมปณฺณาสกวณฺณนา
อานิสสวคฺควณฺณนา
ทสกนิปาตสฺส ปเม กุสลานิ สีลานีติ อนวชฺชสีลานิ ฯ
อมงฺกุภาวสฺส อวิปฺปฏิสารสฺส อตฺถาย สวตฺตนฺตีติ อวิปฺปฏิสารตฺถานิ ฯ โสป เนส อานิสโสติ อวิปฺปฏิสารานิสสานิ ฯ
ยถาภูตาณทสฺสนตฺโถติอาทีสุ ยถาภูตาณทสฺสน นาม ตรุณวิปสฺสนา นิพฺพิทา นาม พลววิปสฺสนา วิราโค นาม มคฺโค
วิมุตฺติ นาม อรหตฺตผล าณทสฺสน นาม ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ
อรหตฺตาย ปูเรนฺตีติ (๑) อรหตฺตตฺถาย คจฺฉนฺติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย น เจตนาย กรณียนฺติ น เจเตตฺวา กปฺเปตฺวา
ปกปฺเปตฺวา กาตพฺพ ฯ ธมฺมตา เอสาติ ธมฺมสภาโว เอโส
การณนิยโม อย ฯ อภิสนฺเทนฺตีติ ปวตฺเตนฺติ ฯ ปริปูเรนฺตีติ
ปริปุณฺณ กโรนฺติ ฯ อปราปร คมนายาติ โอริมตีรภูตา
เตภูมิกวฏฏา นิพฺพานปาร คมนตฺถาย ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย หตูปนิโสติ หตการโณ ฯ
ตติย ฯ
#๑. ม. อคฺคาย ปเรนฺตีติ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 466

*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๖๖
จตุตฺถปฺจเมสุ ทฺวีหิ เถเรหิ กถิตภาโวว วิเสโส ฯ
จตุตฺถปฺจเมสุ ฯ
ฉฏเ เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺสาติ ปวึ อารมฺมณ
กตฺวา ปวีติ เอว อุปฺปนฺนาย สฺาย สฺี น
ภเวยฺย ฯ อาปาทีสุป เอเสว นโย ฯ น อิธโลเกติ อิธโลเก
อุปฺปชฺชนกจตุกฺกปฺจกชฺฌานสฺาย น สฺี ภเวยฺย ฯ น
ปรโลเกติ ปรโลเก อุปฺปชฺชนกจตุกฺกปฺจกชฺฌานสฺาย น
สฺี ภเวยฺย ฯ สฺี จ ปน อสฺสาติ อถ จ ปนสฺส
สมาปตฺติ สวิตกฺกสมาปตฺติเยว อสฺสาติ วุจฺจติ ฯ
เอต สนฺต เอต ปณีตนฺติ สนฺต สนฺตนฺติ อปฺเปตฺวา
นิสินฺนสฺส ทิวสป จิตฺตุปฺปาโท สนฺต สนฺตนฺเตฺวว ปวตฺตติ
ปณีต ปณีตนฺติ อปฺเปตฺวา นิสินฺนสฺส ทิวสป จิตฺตุปฺปาโท
ปณีต ปณีตนฺเตฺวว ปวตฺตติ ฯ ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถติ
สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพสงฺขารสมโถติ (๑) นิพฺพาน นิพฺพานนฺติ
อปฺเปตฺวา นิสินฺนสฺส ทิวสป จิตฺตุปฺปาโท นิพฺพาน
นิพฺพานนฺเตฺวว ปวตฺตีติ ฯ สพฺพ เจต ผลสมาปตฺติสมาธึ
สนฺธาย วุตฺต ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม สฺี จ ปนาห อาวุโส ตสฺมึ สมเย
#๑. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อานิสสวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๗
อโหสินฺติ อาวุโส ตสฺมึ สมเย อห ภวนิโรโธ นิพฺพานนฺติ
อิมาย ผลสมาปตฺติสฺาย สฺี อโหสึ ฯ สจิตฺตกา นาเมสา
สมาปตฺติ อโหสีติ ปจฺจเวกฺขณา กถิตา ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม สมนฺตปาสาทิโกติ ปสาทาวหานเยว กายกมฺมาทีน
สพฺพาวโต สมนฺตโต ปาสาทิโก ฯ สพฺพาการปริปูโรติ สพฺเพหิ
การเณหิ ปริปุณฺโณ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม สนฺตาติ อารมฺมณสนฺตตายป องฺคสนฺตตายป
สนฺตา ฯ วิโมกฺขาติ ปจฺจนีกธมฺเมหิ วิมุตฺตตฺตา อารมฺมเณ จ
นิราสงฺคภาเวน สุฏุ มุตฺตตฺตา เอวลทฺธนามา ฯ อติกฺกมฺม
รูเปติ รูปชฺฌานานิ อติกฺกมิตฺวา ปวตฺตา ฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
นวม ฯ
อานิสสวคฺโค ปโม ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๔๖๘
นาถกรณวคฺควณฺณนา
ทุติยสฺส ปเม ปฺจงฺคสมนฺนาคโตติ ปฺจหิ คุณงฺเคหิ
สมนฺนาคโต ฯ นาติทูร โหติ นาจฺจาสนฺนนฺติ ยฺหิ อติทูร
โหติ ปณฺฑาย จริตฺวา ตตฺถ คจฺฉนฺตสฺส กายจิตฺตทรโถ โหติ
ตโต อนุปฺปนฺน วา สมาธึ อุปฺปาเทตุ อุปฺปนฺน วา ถิร
กาตุ น สกฺโกติ ฯ อจฺจาสนฺน พหุชนากิณฺณ โหติ ฯ จตฺตาฬีสอุสภมตฺเต ปน ปเทเส ตทุภยโทสวิมุตฺตฺจ (๑) คมนาคมนสมฺปนฺน
นาม โหติ ฯ ทิวา อปฺปกิณฺณนฺติ ทิวสภาเค มหาชเนน
อนากิณฺณ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย เกวลีติ เกวเลหิ สกเลหิ คุเณหิ สมนฺนาคโต ฯ
วุสิตวาติ วุตฺถพฺรหฺมจริยวาโส ฯ อเสกฺเขนาติ อเสขธมฺมปริยาปนฺเนน โลกุตฺตเรน ฯ สีลกฺขนฺเธนาติ สีลราสินา ฯ วิมุตฺติกฺขนฺเธนาติ เอตฺถ เปตฺวา สีลาทโย ตโย เสสา ผลธมฺมา วิมตุ ฺติ
นาม วิมุตฺติาณทสฺสน ปจฺจเวกฺขณาณ ต โลกิยเมว ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย โอรมฺภาคิยานีติ เหฏาภาคิยานิ ฯ อุทธฺ มฺภาคิยานีติ อุปริ ภาคิยานิ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏเมว กถิต ฯ
ตติย ฯ
#๑. ม. ปเทเส วสต ทูราสนฺนโทสวิมุตฺต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นาถกรณวคฺควณฺณนา หนา ๔๖๙
จตุตฺเถ ขีลวินิพนฺธา ปฺจกนิปาเต วิตฺถาริตาเยว ฯ
อาโรหปริณาเหนาติ ทีฆถุลตฺเตน ฯ (๑)
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม เอวเมว โขติ ยถา สพฺพสตฺตาน สมฺมาสมฺพุทฺโธ อคฺโค เอว สพฺเพส กุสลธมฺมาน การาปกอปฺปมาโท อคฺโคติ ทฏพฺโพ ฯ นนุ เจส โลกิโยว กุสลธมฺมา ปน โลกุตฺตราป ฯ อยฺจ กามาวจโรว กุสลธมฺมา
ปน จตุภูมิกา ฯ กถเมส เตส อคฺโคติ ปฏิลาภกฏเน ฯ
อปฺปมาเทน หิ เต ปฏิลพฺภนฺติ ตสฺมา โส เตส อคฺโค ฯ เตน
วุตฺต สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกาติ ฯ ชงฺคลานนฺติ ปวีตลจารีน ฯ ปาณานนฺติ สปาทกปาณาน ฯ ปทชาตานีติ ปทานิ ฯ
สโมธาน คจฺฉนฺตีติ โอธาน ปกฺเขป คจฺฉนฺติ ฯ อคฺคมกฺขายตีติ
เสฏมกฺขายติ ฯ ยทิท มหนฺตตฺเตนาติ มหนฺตภาเวน อคฺคมกฺขายติ น คุณวเสนาติ (๒) อตฺโถ ฯ วิสฺสิกนฺติ สุมนปุปฺผ ฯ
อิท กิร สุตตฺ  สุตฺวา ภาติยมหาราชา วีมสิตุกามตาย
เอกสฺมึ คพฺเภ จตุชาติคนฺเธหิ ปริภณฺฑ กตฺวา สุรภิปุปฺผานิ
อาหราเปตฺวา เอกสฺส คพฺภสฺส (๓) มชฺเฌ สุมนปุปฺผมุฏึ
เปตฺวา เสสานิ ตสฺส สมนฺตโต มุฏึ กตฺวา [๔] ทฺวาร
#๑. ม. ทีฆปุถุลนฺเตน ฯ ๒. ม. น คุณคฺเคนาติ ฯ ๓. ม. สมุคฺคสฺส ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร ฐเปตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๗๐
ปธาย พหิ นิกฺขนฺโต ฯ อถสฺส มุหุตฺต พหิ วีตินาเมตฺวา
ทฺวาร วิวริตฺวา ปวิสนฺตสฺส สพฺพปฺปม สุมนปุปฺผคนฺโธ ฆาน
ปหริ โส มหาตลสฺมิฺเว มหาเจติยาภิมุโข นิปชฺชิตฺวา
วิสฺสิก เตส อคฺคนฺติ กเถนฺเตน สุกถิต สมฺมาสมฺพุทฺเธนาติ
เจติย วนฺทิ ฯ ขุทฺทราชาโนติ (๑) ขุทฺทกราชาโน ฯ กูฏราชาโนติป
ปาโ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ โคตฺรภูติ สิขาปฺปตฺตวิปสฺสนาภูเตน นิพฺพานารมฺมเณน โคตฺรภุาเณน สมนฺนาคโต ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม สนาถาติ สาตกา พหุาติวคฺคา หุตฺวา
วิหรถ ฯ นาถ กโรนฺตีติ นาถกรณา อตฺตโน สนาถภาวกรา ปติฏากราติ (๒) อตฺโถ ฯ กลฺยาณมิตฺโตติอาทีสุ สีลาทิคุณสมฺปนฺนา กลฺยาณา มิตฺตา อสฺสาติ กลฺยาณมิตฺโต ฯ
เตวสฺส านนิสชฺชาทีสุ สหายนโต สหายาติ กลฺยาณสหาโย ฯ
จิตฺเตน เจว กาเยน จ กลฺยาณมิตฺเตสุเยว สมฺปวงฺโก โอณโตติ
กลฺยาณสมฺปวงฺโก ฯ
สุวโจ โหตีติ สุเขน วตฺตพฺโพ โหติ สุเขน อนุสาสิตพฺโพ ฯ ขโมติ คาฬฺหผรุเสน กกฺขเฬน วุตฺโตป ขมติ น
#๑. ม. ขุทฺทราชาโนติ ฯ ๒. ม. สนาถภาวกรา ปติฏฐากรา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นาถกรณวคฺควณฺณนา หนา ๔๗๑
กุปฺปติ ฯ ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนินฺติ ยถา เอกจฺโจ โอวทิยมาโน วามโต คณฺหาติ ปฏิปฺผรติ วา อสฺสุณนฺโต วา คจฺฉติ
เอว อกตฺวา โอวทถ ภนฺเต อนุสาสถ ตุเมฺหสุ อโนวทนฺเตสุ โก อฺโ โอวทิสฺสตีติ ปทกฺขิณ คณฺหาติ ฯ
อุจฺจาวจานีติ อุจฺจนีจานิ ฯ กึกรณียานีติ กึ กโรมีติ
เอว วตฺวา กตฺตพฺพกมฺมานิ ฯ ตตฺถ อุจฺจกมฺม นาม จีวรสฺส
กรณรชน เจติเย สุธากมฺม อุโปสถาคารเจติยฆรโพธิฆเรสุ
กตฺตพฺพกมฺมนฺติ เอวมาทิ ฯ อวจกมฺม นาม ปาทโธวนมกฺขนาทิขุทฺทกกมฺม ฯ ตตฺรุปายายาติ ตตฺรุปคมนิยาย ฯ อล กาตุนฺติ
กาตุ สมตฺโถ โหติ ฯ อล สวิธาตุนฺติ วิจาเรตุ สมตฺโถ
โหติ ฯ
ธมฺเม อสฺส กาโม สิเนโหติ ธมฺมกาโม เตปฏกพุทฺธวจน ปยายตีติ อตฺโถ ฯ ปยสมุทาหาโรติ ปรสฺมึ กเถนฺเต
สกฺกจฺจ สุณาติ สยฺจ ปเรส เทเสตุกาโม โหตีติ อตฺโถ ฯ
อภิธมฺเม อภิวินเยติ เอตฺถ ธมฺโม อภิธมฺโม วินโย อภิวินโยติ
จตุกฺก เวทิตพฺพ ฯ ตตฺถ ธมฺโมติ สุตตฺ นฺตปฏก ฯ อภิธมฺโมติ
สตฺตปฺปกรณานิ ฯ วินโยติ อุภโตวิภงฺโค ฯ อภิวินโยติ ขนฺธกปริวารา ฯ อถวา สุตฺตนฺตปฏกมฺป อภิธมฺมปฏกมฺป ธมฺโมเอว ฯ
มคฺคผลานิ อภิธมฺโม ฯ สกล วินยปฏก วินโย กิเลสวูปสมกรณ อภิวินโย ฯ อิติ สพฺพสฺมึป เอตฺถ ธมฺเม อภิธมฺเม
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๗๒
วินเย จ อภิวินเย จ อุฬารปามุชฺโช โหตีติ อตฺโถ ฯ กุสเลสุ
ธมฺเมสูติ กรณตฺเถ ภุมฺม จาตุภูมิกกุสลกมฺมการณา เตส
อธิคมตฺถาย อนิกฺขิตฺตธุโร โหตีติ อตฺโถ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม เถรานุกมฺปต สฺสาติ เถเรหิ โอวาทานุสาสนีทานสมุสฺสาหิตาย หิตผรณาย อนุกมฺปตสฺส ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม (๑)อริยาวาสาติ อริยาน เอตฺถ วสึสุ วสนฺติ
วสิสฺสนฺตีติ อริยาวาสา ฯ (๑) ยทริยาติ เย วาเส อริยา ฯ
นวม ฯ
ทสเม (๒) ยสฺมา กุรรุ ฏวาสิโน ภิกฺขู คมฺภีรปฺา กาเล(๓)
ยุตฺตปฺปยุตฺตา ตสฺมา ยถา เตส ทีฆนิกายาทีสุ มหานิทานาทีนิ กถิตานิ เอว อิทมฺป คมฺภีร สุขุม ติลกฺขณาหต
สุตฺต ตเถว อโวจ ฯ ตตฺถ ปฺจงฺควิปฺปหีโนติ ปฺจหิ องฺเคหิ
วิปฺปยุตฺโต หุตฺวา ขีณาสโว อวสิ วสติ วสิสฺสติ ฯ ตสฺมา อย
ปฺจงฺควิปฺปหีนตฺตา อริยสฺส วาสตฺตา (๔) อริยาวาโสติ วุตฺโต ฯ
เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
#๑. ม. อริยาวาสาติ ฯ อริยาน อาวาสา เต อาวสึสุ อาวสนฺติ
#อาวสิสฺสนฺตีติ อริยวาสา ฯ ๒. ม. ทสม ฯ ๓. ม. คมฺภีรปฺญาการกา ฯ
#๔. สี. อรยสฺส วาโสติ ฯ ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นาถกรณวคฺควณฺณนา หนา ๔๗๓
เอว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ฉฬงฺคสมนฺนาคโต โหตีติ
ฉฬงฺคุเปกฺขาย สมนฺนาคโต โหติ ฯ ฉฬงฺคุเปกฺขาธมฺมา นาม
เกติ าณาทโย ฯ าณนฺติ วุตฺเต กิรยิ โต จตฺตาริ
าณสมฺปยุตฺตจิตฺตานิ ลพฺภนฺติ สตตวิหาโรติ วุตฺเต อฏมหาจิตฺตานิ รชฺชนทุสฺสน นตฺถีติ วุตฺเต ทส จิตฺตานิ ลพฺภนฺติ ฯ
โสมนสฺส อาเสวนวเสน ลพฺภติ ฯ
สตารกฺเขน เจตสาติ ขีณาสวสฺส หิ ตีสุ ทฺวาเรสุ
สพฺพกาเล สติ อารกฺขกิจฺจ สาเธตีติ(๑) ฯ เตเนวสฺส จรโต จ
ติฏโต จ สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส จ สตต สมิต าณทสฺสน ปจฺจุปฏิต โหตีติ วุจฺจติ ฯ ปุถุสมณพฺราหฺมณานนฺติ
พหุนฺน สมณพฺราหฺมณาน ฯ เอตฺถ สมณาติ ปพฺพชฺชูปคตา
พฺราหฺมณาติ โภวาทิโน ฯ
ปุถุปจฺเจกสจฺจานีติ พหุปาเฏกฺกสจฺจานิ ฯ อิทเมว ทสฺสน
สจฺจ อิทเมว สจฺจนฺติ เอว ปาฏิเยกฺก คหิตานิ พหุสจฺจานีติ ฯ
อตฺโถ ฯ นุณฺณานีติ นีหฏานิ ฯ ปนุณณ
ฺ านีติ สุฏุ นีหฏานิ ฯ
จตฺตานีติ วิสฺสฏานิ ฯ วนฺตานีติ วมิตานิ ฯ มุตฺตานีติ ฉินฺนพนฺธนานิ(๒) กตานิ ฯ ปหีนานีติ ปชหิตานิ ฯ ปฏินิสฺสฏานีติ ยถา
น ปุน จิตฺต อาโรหนฺติ เอว ปฏินิสฺสชฺชิตานิ ฯ สพฺพาเนเวตานิ คหิตคฺคหณสฺส วิสฺสฏภาวเววจนานิ ฯ
#๑. ม. สาเธติ ฯ ๒. ม. ฉินฺนพนฺธนานิ กตานิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๗๔
สมวยสฏเสโนติ[๑] เอตฺถ อวยาติ อนูนา สฏาติ วิสฺสฏา ฯ
สมฺมา อวยา สฏา เอสนา อสฺสาติ สมวยสฏเสโน สุฏุ
วิสฺสฏสพฺพเอสโนติ(๒) อตฺโถ ฯ ราคา จิตฺต วิมุตฺตนฺติอาทีหิ มคฺคสฺส
กิจฺจนิปฺผตฺติ กถิตา ฯ ราโค เม ปหีโนติอาทีหิ ปจฺจเวกฺขณาย
ผล กถิต ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
นาถกรณวคฺโค ทุติโย ฯ
มหาวคฺควณฺณนา
ตติยสฺส ปเม วิสมคเตติ วิสมฏาเนสุ โคจเรสุ
คเต ฯ สงฺฆาต อาปาเตสินฺติ ฆาต วธ ปาเปสึ ฯ ตสฺส
หิ อุสฺสนฺนเตชตาย ขุทฺทเกสุ ปาเณสุ อนุกมฺปา โหติ ฯ ตสฺมา
เย ปฏิสตฺตุภาเวน สณฺาตุ น สกฺขิสฺสนฺติ (๓) เต หนฺติ(๔) เย
ทุพฺพลา ปลายิตุกามา ภวิสฺสนฺติ เต ปลายิสฺสนฺตีติ สีหนาท
นทิตฺวาว โคจราย ปกฺกมติ ฯ ตถาคตสฺเสต อธิวจนนฺติ ยทิ
หิ สหนตาย จ หนนตาย จ สีโห ตถาคโต หิ สพฺพานิ
จ อิฏานิฏานิ สหติ สพฺพปรปฺปวาทีน (๕) จ วาทาน
นิมฺมถเนน หนติ ฯ อิทมสฺส โหติ สีหนาทสฺมินฺติ อยมสฺส
#๑. ม. เอตฺถนตเร เอตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ
#๒. ม. สุฏวุ ิสฺสฏฐสพฺพเอสโนติ ฯ
#๓. ม. ปฏิสตฺตุภาเวน สณฺฐาตุ น สกฺขิสฺสนฺติ ฯ
#๔. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ
#๕. ม.สพฺพปรปฺปวาทิโน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๗๕
สีหนาโท อภีตนาโท ฯ (๑)
ตถาคตสฺส(๒) ตถาคตพลานีติ อฺเหิ อสาธารณานิ
ตถาคตสฺเสว พลานิ ฯ ยถา วา ปุพฺพพุทฺธาน พลานิ
ปฺุยสสมฺปตฺติยา (๓) อาคตานิ ตถา(๔) ตถาคตสฺส พลานีติป
อตฺโถ ฯ ตตฺถ ทุวิธ ตถาคตสฺส พล กายพลฺจ าณพลฺจ (๕) ฯ เตสุ กายพล หตฺถิกลุ านุสาเรน เวทิตพฺพ ฯ วุตฺต
เหต โปราเณหิ
กาฬาวกฺจ คงฺเคยฺย ปณฺฑร ตมฺพปงฺคล
คนฺธมงฺคลเหมฺจ อุโปสถจฺฉทฺทนฺติเม ทสาติ ฯ (๖)
อิมานิ ทส หตฺถิกลุ านิ ฯ ตตฺถ กาฬาวกนฺติ ปกติหตฺถิกุล
ทฏพฺพ ฯ ย ทสนฺน ปุริสาน กายพล ต เอกสฺส กาฬาวกสฺส
หตฺถิโน ฯ ย ทสนฺน กาฬาวกาน พล ต เอกสฺส คงฺเคยฺยสฺส ฯ
ย ทสนฺน คงฺเคยฺยาน ต เอกสฺส ปณฺฑรสฺส ฯ ย ทสฺสน
ปณฺฑราน ต เอกสฺส ตมฺพสฺส ฯ ย ทสนฺน ตมฺพาน
ต เอกสฺส ปงฺคลสฺส ฯ ย ทสนฺน ปงฺคลาน ต เอกสฺส
คนฺธหตฺถิโน ฯ ย ทสนฺน คนฺธหตฺถีน ต เอกสฺส มงฺคลสฺส ฯ
ย ทสนฺน มงฺคลาน ต เอกสฺส เหมสฺส ฯ ย ทสนฺน
เหมาน ต เอกสฺส อุโปสถสฺส ฯ ย ทสนฺน อุโปสถาน ต
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. ปุญ
ฺ สมฺปตฺติยา ฯ ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๕. ม. กายพล ญาณพล ฯ ๖. ม. ทสาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๗๖
เอกสฺส ฉทฺทนฺตสฺส ฯ ย ทสนฺน ฉทฺทนฺตาน ต เอกสฺส
ตถาคตสฺส ฯ พล(๑) นารายนสงฺขาต พลนฺติป อิทเมว วุจฺจติ ฯ
ตเทต ปกติหตฺถิคณนาย หตฺถีน โกฏิสหสฺสาน ปุริสคณนาย
ทสนฺน ปุริสโกฏิสหสฺสาน พล โหติ ฯ อิท ตาว ตถาคตสฺส
กายพล ฯ
าณพล ปน ปาลิย ตาว อาคตเมว ฯ ทสพลาณ
มชฺฌิเม (๒) อาคต จตุเวสารชฺชาณ อฏสุ ปริสาสุ อกมฺปนาณ จตุโยนิปริจฺเฉทาณ ปฺจคติปริจฺเฉทาณ สยุตฺตเก (๓)
อาคตานิ เตสตฺตติาณานิ สตฺตสตฺตติาณานีติ เอว อฺานิป
อเนกานิ าณสหสฺสานิ(๔)ฯ (๕)เอต าณพล นาม(๕) ฯ อิธาป
าณพลเมว อธิปฺเปต ฯ าณฺหิ อกมฺปยฏเน อุปตฺถมฺภนฏเน จ พลนฺติ วุตฺต ฯ
อาสภณฺานนฺติ เสฏฏาน อุตฺตมฏาน ฯ อาสภา วา
ปุพฺพพุทฺธา เตส านนฺติ อตฺโถ ฯ อปจ ควสตเชฏโก
อุสโภ ควสหสฺสเชฏโก อาสโภ(๖) ฯ วชสตเชฏโก วา อุสโภ
วชสหสฺสเชฏโก อาสโภ(๖) ฯ สพฺพควเสฏโ สพฺพปริสฺสยสโห
เสโต ปาสาทิโก มหาภารวโห อสนีสตสทฺเทหิป อสมฺปกมฺปโย นิสโภ โส อิธ อุสโภติ อธิปฺเปโต ฯ อิทป หิ
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๑๖๖/๑๔๐ ฯ
#๓. ส. นิ. ๑๖/๑๒๖/๗๑ ฯ ๔. ม. ญาณพล นาม ฯ
#๕. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ ๖. ม. วสโภ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๗๗
ตสฺส ปริยายวจน ฯ อุสภสฺส อิทนฺติ อาสภ ฯ านนฺติ จตูหิ
ปาเทหิ ปวึ อุปฺปเฬตฺวา อจลฏาน (๑) ฯ อิท ปน อาสภ
วิยาติ อาสภ ฯ ยเถว หิ นิสภสงฺขาโต อุสโภ อุสภพเลน
สมนฺนาคโต จตูหิ ปาเทหิ ปวึ อุปปฺ เฬตฺวา อจลฏาเนน
ติฏติ เอว ตถาคโตป ทสหิ ตถาคตพเลหิ สมนฺนาคโต จตูหิ
เวสารชฺชปาเทหิ อฏปริสปวึ อุปฺปเฬตฺวา สเทวเก โลเก
เกนจิ ปจฺจตฺถิเกน ปจฺจามิตฺเตน อกมฺปโย อจลฏาเนน ติฏติ ฯ
เอว ติฏมาโน จ ต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ อุปคจฺฉติ
น ปจฺจกฺขาติ อตฺตนิ อาโรเปติ ฯ เตน วุตฺต อาสภณฺาน
ปฏิชานาตีติ ฯ
ปริสาสูติ ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติสมณจาตุมฺมหาราชิกตาวตึสมารพฺรหฺมปริสสงฺขาตาสุ (๒) อฏสุ ปริสาสุ ฯ สีหนาท นทตีติ
เสฏนาท นทติ อภีตนาท นทติ สีหนาทสทิส วา นาท
นทติ ฯ ตตฺราย อุปมายถาป สีโห สีหพเลน สมนฺนาคโต
สพฺพตฺถ วิสารโท วิคตโลมหโส สีหนาท นทติ เอว
ตถาคตสีโหป ตถาคตพเลหิ สมนฺนาคโต อฏสุ ปริสาสุ
วิสารโท วิคตโลมหโส อิติ สกฺกาโยติอาทินา นเยน
นานาวิธเทสนาวิลาสสมฺปนฺน สีหนาท นทติ ฯ เตน วุตฺต
ปริสาสุ สีหนาท นทตีติ ฯ
#๑. ม. อจลฏฐาน ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๗๘
พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตตีติ เอตฺถ พฺรหฺมนฺติ เสฏ อุตฺตม
วิสิฏ ฯ จกฺกนฺติ ธมฺมจกฺก ฯ ตมฺปเนต ทุวิธ โหติ ปฏิเวธาณฺเจว เทสนาาณฺจ ฯ ตตฺถ ปฺาปภาวิต อตฺตโน
อริยผลาวห ปฏิเวธาณ กรุณาปภาวิต สาวกาน อริยผลาวห
เทสนาาณ ฯ ตตฺถ ปฏิเวธาณ อุปฺปชฺชมาน อุปฺปนฺนนฺติ
ทุวิธ ฯ ตฺหิ อภินิกฺขมนโต ยาว อรหตฺตมคฺคา อุปฺปชฺชมาน
ผลกฺขเณ อุปฺปนฺน นาม ฯ ตุสิตภวนโต วา ยาว มหาโพธิปลฺลงฺเก อรหตฺตมคฺคา อุปฺปชฺชมาน ผลกฺขเณ อุปฺปนฺน
นาม ฯ ทีปงฺกรโต วา ปฏาย ยาว อรหตฺตมคฺคา อุปฺปชฺชมาน
ผลกฺขเณ อุปฺปนฺน นาม ฯ เทสนาาณมฺป ปวตฺตมาน
ปวตฺตนฺติ ทุวิธ ฯ ต หิ ยาว อฺาโกณฺฑฺสฺส โสตาปตฺติมคฺคา ปวตฺตมาน ผลกฺขเณ ปวตฺต นาม ฯ เตสุ จ (๑)
ปฏิเวธาณ อุปฺปนฺน(๒) โลกุตฺตร เทสนาาณ โลกิย ฯ อุภยมฺป
ปเนต อฺเหิ อสาธารณ พุทฺธานเยว โอรสาณ ฯ
อิทานิ เยหิ [๓] ทสหิ พเลหิ สมนฺนาคโต ตถาคโต อาสภณฺาน
ปฏิชานาติ ตานิ วิตฺถารโต ทสฺเสตุ กตมานิ ทส อิธ
ภิกฺขเว ตถาคโต านฺจ านโตติอาทิมาห ฯ ตตฺถ านฺจ
านโตติ การณฺจ การณโต ฯ การณฺหิ ยสฺมา ตตฺถ
ผล ติฏติ ตทายตฺตวุตฺติตาย อุปฺปชฺชติ เจว ปวตฺตติ จ
#๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร ทสหิ พเลหีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๗๙
ตสฺมา านนฺติ วุจฺจติ ฯ ต ภควา เย เย ธมฺมา เยส
เยส ธมฺมาน เหตู ปจฺจยา อุปฺปาทาย ต ต าน ฯ เย
เย ธมฺมา เยส เยส ธมฺมาน น เหตู น ปจฺจยา อุปฺปาทาย
ต ต อฏานนฺติ ปชานนฺโต านฺจ านโต อฏานฺจ
อฏานโต ยถาภูต ปชานาติ ฯ อภิธมฺเม ปเนต ตตฺถ กตม
ตถาคตสฺส านฺจ านโต อฏานฺจ อฏานโต ยถาภูต
าณนฺติอาทินา (๑) นเยน วิตฺถาริตเมว ฯ ยมฺปติ เยน าเณน ฯ
อิทมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺสาติ อิทมฺป ภิกฺขเว (๒) านาานาณ
ตถาคตสฺส ตถาคตพล นาม โหตีติ อตฺโถ ฯ เอว สพฺพปเทสุ
โยชนา เวทิตพฺพา ฯ
กมฺมสมาทานานนฺติ สมาทิยิตฺวา กตาน กุสลากุสลกมฺมาน
กมฺมเมว วา กมฺมสมาทาน ฯ านโส เหตุโสติ ปจฺจยโต เจว
เหตุโต จ ฯ ตตฺถ คติอุปธิกาลปฺปโยคา วิปากสฺส าน กมฺมนฺติ(๓)
อิมสฺส ปน าณสฺส วิตฺถารกถา อตฺเถกจฺจานิ ปาปกานิ
กมฺมสมาทานานิ คติสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ น วิปจฺจนฺตีติอาทินา (๔)
นเยน อภิธมฺเม อาคตาเยว ฯ
สพฺพตฺถคามินินฺติ สพฺพคติคามินิฺจ อคติคามินิฺจ ฯ
ปฏิปทนฺติ มคฺค ฯ ยถาภูต ปชานาตีติ พหูสุป มนุสฺเสสุ
เอกเมว ปาณ ฆาเตนฺเตสุ อิมสฺส เจตนา นิรยคามินี ภวิสฺสติ
#๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๔ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. กมฺม เหตุ ฯ ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๐/๔๕๙ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๘๐
อิมสฺส ติรจฺฉานโยนิคามินีติ อิมินา นเยน เอกวตฺถุสฺมึป กุสลากุสลเจตนา สงฺขาตาน ปฏิปตฺตีน อวิปรีตโต สภาว ชานาติ ฯ
อิมสฺสาปจ าณสฺส วิตฺถารกถา ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส
สพฺพตฺถคามินิปฏิปทา (๑) ยถาภูต าณ อิธ ตถาคโต อย
มคฺโค (๒)อย อมคฺโค(๒) ปฏิปทา นิรยคามินีติ ปชานาตีติอาทินา (๓) นเยน อภิธมฺเม อาคตาเยว ฯ
อเนกธาตุนฺติ จกฺขุธาตุอาทีหิ กามธาตุอาทีหิ วา [๔]
ธาตูหิ พหุธาตุฯ นานาธาตุนฺติ ตาสเยว ธาตูน วิลกฺขณตฺตา
นานปฺปการธาตุฯ โลกนฺติ ขนฺธายตนธาตุโลก ฯ ยถาภูต
ปชานาตีติ ตาส ธาตูน อวิปรีตโต สภาว ปฏิวิชฺฌติ ฯ อิทมฺป
าณ ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส อเนกธาตุ นานาธาตุ โลก
ยถาภูต าณ อิธ ตถาคโต ขนฺธนานตฺต ปชานาตีติอาทินา (๕)
นเยน อภิธมฺเม วิตฺถาริตเมว ฯ
นานาธิมุตฺติกตนฺติ หีนาทีหิ อธิมุตตฺ ีหิ นานาธิมุตฺติกภาว ฯ อิทมฺป าณ ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส สตฺตาน
นานาธิมุตฺติกต ยถาภูต าณ อิธ ตถาคโต ปชานาติ สนฺติ
สตฺตา หีนาธิมุตฺติกาติอาทินา (๖) นเยน อภิธมฺเม วิตฺถาริตเมว ฯ
#๑. ม. สพฺพตฺถคามินึ ปฏิปท ฯ ๒. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ
#๓. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๑/๔๕๙ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ธาตูหีติ ทิสฺสติ ฯ
#๕. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๒/๔๖๐ ฯ ๖. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๓/๔๖๐ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๑
ปรสตฺตานนฺติ ปธานสตฺตาน ฯ ปรปุคฺคลานนฺติ ตโต
อฺเส หีนสตฺตาน ฯ เอกตฺถเมว วา เอต ปททฺวย เวเนยฺยเสน เทฺวธา วุตฺต ฯ อินฺทรฺ ิยปโรปริยตฺตนฺติ สทฺธาทีน
อินฺทฺริยาน ปรภาวฺจ อปรภาวฺจ วุทฺธึ จ หานึ จาติ
อตฺโถ ฯ อิมสฺสป าณสฺส วิตฺถารกถา ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส
ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน อินฺทฺริยปโรปริยตฺต ยถาภูต าณ
อิธ ตถาคโต สตฺตาน อาสย ปชานาติ อนุสย ปชานาตี(๑)ติอาทินา (๒)
นเยน อภิธมฺเม อาคตาเยว ฯ
ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีนนฺติ ปมาทีน จตุนฺน
ฌานาน รูป รูปานิ ปสฺสตีติอาทีน อฏนฺน วิโมกฺขาน
สวิตกฺกสวิจาราทีน ติณฺณ สมาธีน ปมชฺฌานสมาปตฺติอาทีนฺจ นวนฺน อนุปุพฺพสมาปตฺตีน ฯ สงฺกิเลสนฺติ หานภาคิยธมฺม ฯ โวทานนฺติ วิเสสภาคิยธมฺม ฯ วุฏานนฺติ (๓) [๔] ตมฺหา
ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏานป วุฏานนฺติ เอว วุตฺต ปคุณชฺฌาน
เจว ภวงฺคผลสมาปตฺติโย จ ฯ เหฏิม เหฏิมฺหิ ปคุณชฺฌาน
อุปริมสฺส อุปริมสฺส ปทฏาน โหติ ตสฺมา โวทานป
วุฏานนฺติ วุตฺต ฯ ภวงฺเคน [๕] สพฺพชฺฌาเนหิ วุฏ าน โหติ ฯ
#๑. ม. อาสน ปชานาตีติอาทินา ฯ ๒. ม. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๔/๔๖๑ ฯ
#๓. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๕/๔๖๕ ฯ ๔. ม.เอตฺถนฺตเร โวทานมฺป วุฏบานนฺติ
#ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๘๒
ผลสมาปตฺติยา นิโรธสมาปตฺติโต วุฏาน โหติ ฯ ต สนฺธาย
จ ตมฺหา ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏานมฺป วุฏานนฺติ วุตฺต ฯ
อิทมฺป าณ ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน สงฺกิเลส โวทาน วุฏาน ยถาภูต าณ ฌายีติ
จตฺตาโร ฌายี อตฺเถกจฺโจ ฌายี สมฺปตฺตึเยว สมาน [๑]
ปจฺเจตีติอาทินา (๒) นยน อภิธมฺเม วิตฺถาริตเมว ฯ สพฺพวิปตฺตีติ
าณาน(๓) วิตฺถารกถาย วินิจฺฉโย สมฺโมหวิโนทนิยา วิภงฺคฏกถาย วุตฺโต ฯ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติทิพฺพจกฺขุาณกถา วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตา อาสวกฺขยกถา เหฏา วุตฺตาเยว ฯ (๔)
ตตฺถ ปรวาทีกถา โหติ ทสพลาณ นาม ปาฏิเยกฺก
าณ นตฺถิ สพฺพฺุตาณสฺเสวาย ปเภโทติ ฯ ต น ตถา
ทฏพฺพ ฯ อฺเมว หิ ทสพลาณ อฺ สพฺพฺุตาณ ฯ
ทสพลาณฺหิ สกสกกิจฺจเมว ชานาติ สพฺพฺุตาณ
ตมฺป ตโต อวเสสป ชานาติ ฯ ทสพลาเณสุ หิ ปม
การณาการณเมว ชานาติ ทุติย กมฺมวิปากนฺตรเมว ตติย
กมฺมปริจฺเฉทเมว จตุตฺถ ธาตุนานตฺตการณเมว ฯ ปฺจม
สตฺตาน อชฺฌาสยาธิมุตฺติเมว ฉฏ อินฺทฺริยาน ติกฺขมุทุภาวเมว สตฺตม ฌานาทีหิ สทฺธึ เตส สงฺกิเลสาทิเมว อฏม
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร วิปตฺตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๕/๔๖๔ ฯ
#๓. ม. สพฺพญาณาน ฯ ๔. ม. วุตฺตาเยวาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๓
ปุพฺเพนิวุตฺถกฺขนฺธสนฺตติเมว นวม สตฺตาน จุติปฏิสนฺธิเมว
ทสม สจฺจปริจฺเฉทเมว ฯ สพฺพฺุตาณ ปน เอเตหิ ชานิตพฺพฺจ ตโต อุตฺตริตรฺจ (๑) ปชานาติ เอเตส ปน กิจฺจ
น สพฺพ กโรติ ฯ ตฺหิ ฌาน หุตฺวา อปฺเปตุ น สกฺโกติ
อิทฺธิ หุตฺวา วิกุพฺพิตุ น สกฺโกติ มคฺโค หุตฺวา กิเลเส
เขเปตุ น สกฺโกติ ฯ
อปจ ปรวาที เอว ปุจฺฉิตพฺโพ ทสพลาณ นาเมต
สวิตกฺกสวิจาร อวิตกฺกวิจารมตฺต อวิตกฺกอวิจาร กามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร โลกิย โลกุตฺตรนฺติ ฯ ชานนฺโต ปฏิปาฏิยา
สตฺต าณานิ สวิตกฺกสวิจารานีติ วกฺขติ ตโต ปรานิ
เทฺว อวิตกฺกอวิจารานีติ วกฺขติ ฯ อาสวกฺขยาณ สิยา
สวิตกฺกสวิจาร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺต สิยา อวิตกฺกอวิจารนฺติ
วกฺขติ ฯ ตถา ปฏิปาฏิยา สตฺต กามาวจรานิ ตโต เทฺว
รูปาวจรานิ อวสาเน เอก โลกุตฺตรนฺติ วกฺขติ ฯ สพฺพฺุตาณ ปน สวิตกฺกสวิจารเมว กามาวจรเมว(๒) โลกิยเมวาติ(๓)
วกฺขติ ฯ เอวเมตฺถ อนุปทวณฺณน ตฺวา อิทานิ ยสฺมา ตถาคโต
ปมเยว านาานาเณน เวเนยฺยสตฺตาน อาสวกฺขยาธิคมสฺส เจว อนธิคมสฺส จ านาานภูต กิเลสาวรณาภาว
ปสฺสติ โลกิยสมฺมาทิฏิฏานาทิทสฺสนโต นิยตมิจฺฉาทิฏฏานา#๑. ม. อุตฺตริฺจ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. โลกิยเมวาติ วกฺขติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๘๔
ภาวทสฺสนโต จ ฯ อถ เนส กมฺมวิปากาเณน วิปากาวรณาภาว ปสฺสติ ติเหตุกปฏิสนฺธิทสฺสนโต สพฺพตฺถคามินิปฏิปทาาเณน กมฺมาวรณาภาว ปสฺสติ อนนฺตริยกมฺมาภาวทสฺสนโต ฯ
เอว อนาวรณาน อเนกธาตุนานาธาตุาเณน อนุกุลธมฺมเทสนตฺถ จริยาวิเสส ปสฺสติ ธาตุเวมตฺตทสฺสนโต ฯ อถ เนส
นานาธิมุตฺติกตาเณน อธิมุตฺตึ ปสฺสติ ปโยค อนาทิยิตฺวาป
อธิมุตฺติวเสน ธมฺมเทสนตฺถ ฯ อตฺเถว(๑) ทิฏาธิมุตฺตีน วเสน (๒)
ยถาสตฺติ ยถาพล ธมฺม เทเสตุ อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาเณน
อินฺทฺริยปโรปริยตฺต ปสฺสติ สทฺธาทีน ติกฺขมุทุภาวทสฺสนโต ฯ
เอว ปริฺาตินฺทฺรยปโรปริยตฺตา ปน เต สเจ ทูเร โหนฺติ
อถ ฌานาทิาเณน ฌานาทีสุ วสีภูตตฺตา อิทฺธิวิเสเสน เต
ขิปฺป อุปคจฺฉติ ฯ อุปคนฺตฺวาว(๓) เนส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณน
ปุพฺพชาติภว ทิพฺพจกฺขฺวานุภาวโต ปตฺตพฺเพน เจโตปริยาเณน สมฺปตฺติอธิคตวิเสส (๔) ปสฺสนฺโต อาสวกฺขยาณานุภาเวน
อาสวกฺขยคามินิยา ปฏิปทาย วิคตสมฺโมหตฺตา อาสวกฺขยาย
ธมฺม เทเสติ ฯ ตสฺมา อิมินานุกฺกเมน อิมินา(๕) พลานิ วุตฺตานีติ
เวทิตพฺพานิ ฯ
ปฐม ฯ
#๑. ม. อเถว ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ อตฺถิ ฯ ๓. ม. อุปคนฺตฺวา จ น
#๔. ม. สมฺปติจิตฺตวิเสส ฯ ๕. ม. อิมานิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๕
ทุติเย เย เต ธมฺมาติ เย เต ทสพลาณสพฺพฺุตาณธมฺมา ฯ อธิมุตฺติปทานนฺติ (๑) อธิวจนปทาน ขนฺธายตนธาตุธมฺมานนฺติ อตฺโถ ฯ อธิมุตฺติโยติ หิ อธิวจนานิ วุจฺจนฺติ
เตส เตส ปทภูตาย เทสนาย ปทฏานตฺตา ฯ (๒) อตีตา พุทธาป
หิ เอเตว ธมฺเม กถยึสุ อนาคตาป เอเตว กถยิสฺสนฺติ ฯ
ตสฺมา ขนฺธาทโย อธิมุตฺติปทานิ นาม ฯ เตส อธิมุตฺติปทาน ฯ อถวา ภูตมตฺถ อภิภวิตฺวา ยถาสภาวโต อคเหตฺวา
วตฺตนโต อธิมุตฺติโย ทิฏิโย วุจฺจนฺติ อธิมุตฺตีน ปทานิ
อธิมุตฺติปทานิ ทิฏิทีปกานิ วจนานีติ อตฺโถ ฯ เตส อธิมุตฺติปทาน ทิฏิโวหาราน ฯ
อภิฺาสจฺฉิกิริยายาติ ชานิตฺวา ปจฺจกฺขกรณตฺถาย ฯ
วิสารโทติ าณโสมนสฺสปฺปตฺโต ฯ ตตฺถาติ เตสุ ธมฺเมสุ ฯ
เตส เตส ตถา ตถา ธมฺม เทเสตุนฺติ เตส เตส ทิฏิคตาน
วา อิตเรส วา อาสย ตฺวา ตถา ตถา ธมฺม เทเสตุฯ
หีน วา หีนนฺติ สฺสตีติ หีน วา ธมฺม หีโน ธมฺโมติ
ชานิสฺสติ ฯ (๓) าตยฺยนฺติ าตพฺพ ฯ ทิฏยฺยนฺติ ทฏพฺพ ฯ
สจฺฉิกตยฺยนฺติ (๓) สจฺฉิกตฺตพฺพ ฯ ตตฺถ ตตฺถ ยถาภูตาณนฺติ
#๑. ม. อธิวุตฺติ... ฯ เอวมุปริป ฯ ๒.สี. เตส เตส ทสฺสนภูตาย
#เทสนาย ปธานตฺตา ฯ ม. เตส เย ปทภูตา เทสนาย ปทฏฐานตฺตา ฯ
#๓. ม. ญาเตยฺยนฺติ...ทฏเฐยฺยนฺติ...สจฺฉิกเรยฺยนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๓๘๖
เตสุ เตสุ ธมฺเมสุ ยถาสภาวาณ ฯ อิมินา สพฺพฺุตาณ
ทสฺเสติ ฯ เอว สพฺพฺุตาณ ทสฺเสตฺวา ปุน ทสพลาณ
ทสฺเสนฺโต ทสยิมานีติอาทิมาห ฯ ทสพลาณมฺป หิ ตตฺถ ตตฺถ
ยถาภูตาณเมวาติ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย อาปนฺโน โหติ กฺจิเทว เทสนฺติ กฺจิ
อาปตฺติโกฏาส อาปนฺโน โหติ ฯ อนุวิจฺจาติ อนุปวิสิตฺวา
ปริโยคาเหตฺวา ฯ กายทุจฺจริตนฺติ ติวิธกายทุจฺจริต ฯ วจีทุจฺจริตนฺติ จตุพฺพิธวจีทุจฺจริต ฯ ปาปกา อิสฺสาติ ลามิกา
อุสฺสยฺยา ฯ ปฺาย ทิสฺวา(๑) ทิสฺวาติ สห วิปสฺสนาย มคฺคปฺาย ปสฺสิตฺวา(๒) ปสฺสิตฺวา ปหาตพฺพา ฯ อิชฌ
ฺ ตีติ สมิชฺฌติ
สมฺปชฺชติ ฯ (๓) อุปวาสสฺสาติ นิสฺสาย อุปสงฺกมิตฺวา วสนฺตสฺส ฯ
อภิภุยฺยาติ อชฺโฌตฺถริตฺวา มทฺทิตฺวา ฯ อิริยตีติ วตฺตติ ฯ อิมสฺมึ
สุตฺเต สห วิปสฺสนาย มคฺโค กถิโต ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ ชานามิม ธมฺมนฺติ อิมินา าณทสฺสนากาโร (๔) วุตฺโต ฯ ภาวิตกาโยมฺหีติอาทีหิ จ ภาวนาวารสฺส ฯ (๕) ตติยวาเร เทฺวป วาทา เอกโต วุตฺตา ตโยป เจเต อรหตฺตเมว
#๑. ม. ทิสฺวาติ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปสฺสิตฺวาติ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#ม. ญาณวาทสฺส วทนากาโร ฯ ๕. สี. ภาวิตสฺส ฯ ม. ภาวนาวาทสฺส ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 487

*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๗
ปฏิชานนฺติ ฯ อฑฺฒวาท วเทยฺยาติ อฑฺโฒหมสฺมีติ วาท
วเทยฺย ฯ อุปนีหาตุนฺติ นีหริตฺวา ทาตุฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม สกลฏเน กสิณานิ ตทารมฺมณาน ธมฺมาน
เขตฺตฏเน อธิฏานฏเน วา อายตนานีติ (๑) กสิณายตนานิ ฯ
อุทฺธนฺติ อุปริคคนตลาภิมุข ฯ อโธติ เหฏา ภูมิตลาภิมุข ฯ
ติริยนฺติ เขตฺตมณฺฑล วิย สมนฺตา ปริจฺฉินฺทิตฺวา ฯ เอกจฺโจ
หิ อุทฺธเมว กสิณ วฑฺเฒติ (๒) เอกจฺโจ อโธ เอกจฺโจ สมนฺตโต ฯ
เตน เตเนวากาเรน (๓) เอว สมฺปสาเรติ อาโลกมิว รูปทสฺสนกาโม ฯ เตน วุตฺต ปวีกสิณเมโก สฺชานาติ อุทฺธ อโธ
ติริยนฺติ ฯ อทฺวยนฺติ อิทมฺปน เอกสฺส อฺภาวานุปคมนตฺถ
วุตฺต ฯ ยถา หิ อุทก ปวิฏสฺส สพฺพทิสาสุ อุทกเมว โหติ
น อฺ เอวเมว ปวีกสิณ ปวีกสิณเมว โหติ ฯ นตฺถิ
ตสฺส อฺโ กสิณสมฺเภโทติ ฯ เอเสว นโย สพฺพตฺถ ฯ
อปฺปมาณนฺติ อิท ตสฺส ตสฺส (๔) ผรณอปฺปมาณวเสน
วุตฺต ฯ ตฺหิ เจตสา ผรนฺโต สกลเมว ผรติ น อยมสฺส
อาทิ อิทมฺมชฺฌนฺติ ปมาณ คณฺหาติ ฯ วิฺาณกสิณนฺติ
เจตฺถ กสิณุคฺฆาฏิมากาเสว ปวตฺต วิฺาณ ฯ ตถา(๕) หิ
#๑. สี. อายตนานิ ฯ ๒. สี. อุทฺธเมว ปสาเรติ ฯ
#๓. ม. เตน เตน วา การเณน ฯ ๔. สี. อิท ตสฺส ฯ
#๕. ม. ตตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๘๘
ต(๑) วิฺญาณนฺติ วุจฺจติ (๑) กสิณวเสน กสิณุคฺฆาฏิมากาสวเสน
ตตฺถ ปวตฺตวิฺาเณ อุทฺธอโธติริยตา เวทิตพฺพา ฯ อยเมตฺถ
สงฺเขโป กมฺมฏานภาวนานเยน ปเนตานิ ปวีกสิณาทีนิ
วิตฺถารโต วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตาเนว ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ กุมารีปเฺหสูติ กุมารีน มารธีตาน ปุจฺฉาสุ ฯ
อตฺถสฺส ปตฺติ หทยสฺส สนฺตีติ ทฺวีหิป ปเทหิ อรหตฺตเมว
กถิต ฯ เสนนฺติ ราคาทิกิเลสเสน ฯ ปยสาตรูปนฺติ ปยชาติเกสุ
จ สาตชาติเกสุ จ วตฺถูสุ อุปฺปชฺชนโต เอวลทฺธนาม ฯ เอโกห
ฌาย สุขมานุโพธินฺติ เอว กิเลสเสน ชานิตฺวา(๒) อห เอกโกว
ฌายนฺโต สุข อนุพุชฺฌึ สจฺฉิกาสึ ฯ สกฺขินฺติ สกฺขิภาวปฺปตฺต
ธมฺมสกฺขึ ฯ สกฺขี (๓) น สมฺปชฺชติ เกนจิ เมติ มยฺห เกนจิ
สทฺธึ มิตฺตธมฺโม นาม นตฺถิ ฯ
ปวีกสิณสมาปตฺติปรมา โข ภคินิ เอเก สมณพฺราหฺมณา อตฺถาภินิพฺพตฺเตสุนฺติ (๔) ปวีกสิณสมาปตฺติ ปรโม
อุตฺตโม อตฺโถติ คเหตฺวา อภินิพฺพตฺเตสส ฯ ยาวตา โข ภคินิ
ปวีกสิณสมาปตฺติปรมตาติ ยตฺตกา ปวีกสิณสมาปตฺติยา
อุตฺตมโกฏิ ฯ ตทภิฺาสิ ภควาติ ต ภควา อภิฺา ปฺาย
#๑. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ ๒. ม. ชินิตฺวา ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๔. ม. อตฺโถติ อภินิพฺพตฺเตสุนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๘๙
อภิฺาสิ ฯ อาทิมทฺทสาติ (๑) สมุทยสจฺจ อทฺทส ฯ อาทีนวมทฺทสาติ ทุกฺขสจฺจ อทฺทส ฯ นิสฺสรณมทฺทสาติ นิโรธสจฺจ
อทฺทส ฯ มคฺคามคฺคาณทสฺสนมทฺทสาติ มคฺคสจฺจ อทฺทส ฯ
อตฺถสฺส ปตฺตีติ เอเตส จตุนฺน สจฺจาน ทิฏตฺตา อรหตฺตสงฺขาตสฺส อตฺถสฺส ปฏิเสวน (๒) สพฺพทรถปริฬาหวูปสนฺตตาย
หทยสฺส สนฺตีติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อภิชานาถาติ อภิชานิตฺวา ปจฺจกฺข กตฺวา
วิหรถ ฯ อภิฺายาติ อภิชานิตฺวา ฯ อิธาติ อิมาย ฯ ธมฺมเทสนาย วา ธมฺมเทสนนฺติ ยทิท สมณสฺส โคตมสฺส ธมฺมเทสนาย สทฺธึ อมฺหาก ธมฺมเทสน อมฺหาก วา ธมฺมเทสนาย สทฺธึ สมณสฺส โคตมสฺส ธมฺมเทสน อารพฺภ นานากรณ วุจฺเจถ ต กินฺนามาติ วทนฺติ ฯ ทุติยปเทป เอเสว
นโย ฯ อิติ เต มชฺเฌ ภินฺนสุวณฺณ วิย สาสเนน สทฺธึ
อตฺตโน ลทฺธึ วจนมตฺเตน สมธุร ปยึสุ ฯ เนว อภินนฺทึสูติ
เอวเมตนฺติ น สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ น ปฏิกโฺ กสึสูติ น อิท เอวนฺติ
น ปฏิเสเธสส ฯ กสฺมา เต กิร ติตฺถิยา นาม อนฺธปริสา (๓)
ชานิตฺวา วา อชานิตฺวา วา กเถยฺยุนฺติ นาภินนฺทึสุ ฯ เนว
สมฺปาทยิสฺสนฺตีติ สมฺปาเทตฺวา กเถตุ น สกฺขิสฺสนฺติ ฯ
#๑. ม. อสฺสาทมทฺทสาติ ฯ ๒. ม. ปตฺติ ฯ ๓. ม.อนฺธสทิสา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๙๐
อุตฺตรึป( ๑) วิฆาตนฺติ อสมฺปาทนโต อุตฺตรึป ทุกฺข
อาปชฺชิสฺสนฺติ ฯ สมฺปาเทตฺวา กเถตุ อสกฺโกนฺตาน [๒] ทุกฺข
อุปฺปชฺชติ ฯ ยถาต ภิกฺขเว อวิสยสฺมนิ ฺติ เอตฺถ จ ตนฺติ
นิปาตมตฺต ฯ ยถาติ การณวจน ยสฺมา อวิสเย ปฺห
ปุจฺฉิตา โหนฺตีติ อตฺโถ ฯ อิโต วา ปน สุตฺวาติ อิโต วา
ปน มม สาสนโต สุตฺวา ฯ อิโต(๓) สุตฺวา หิ อถ ตถาคตโตป อถ ตถาคตสฺส สาวกโตป ฯ (๓) อาราเธยฺยาติ ปริโตเสยฺย
อฺถา อาราธนา(๔) นาม นตฺถีติ ทสฺเสติ ฯ เอกธมฺเมติ เอกสฺมึ
ธมฺเม ฯ อิมนิ า อุทฺเทโส ทสฺสิโต ฯ
ปรโต กตมสฺมึ เอกธมฺเมติ อิมินา ปโฺห ทสฺสิโต ฯ
สพฺเพ สตฺตา อาหารฏิติกาติ อิทมฺปเนตฺถ เวยฺยากรณ ฯ
เสเสสุป เอเสว นโย ฯ สมฺมา นิพฺพินฺทมาโนติอาทีสุ ปน สมฺมา
เหตุนา นเยน นิพฺพิทานุปสฺสนาย นิพฺพินฺทนฺโต อุกฺกณฺนฺโต
วิราคานุปสฺสนาย วิรชฺชนฺโต ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย มุจฺจนสฺส
อุปาย ตฺวา (๕) วิมุจฺจมาโน อธิโมกฺขวเสน วา วิมุจฺจมาโน
สนฺนิฏาน กุรุมาโนติ อตฺโถ ฯ อุทยพฺพเยหิ ปริจฺฉินฺทิตฺวา
ปุพฺพนฺตาปรนฺตทสฺสเนน สมฺมา ปริยนฺตทสฺสาวี ฯ สมฺมตฺถาภิสเมจฺจาติ (๖) สมฺมา สภาวตฺถ าเณน อภิสมาคนฺตฺวา ฯ
#๑. ม. อุตฺตริ ฯ ๒. ม.เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ ๓. ม. อิโตติ
#ตถาคตโตป ตถาคตสาวกโตป ฯ ๔. ม. อาราธน ฯ
#๕. ม. กตฺวา ฯ ๖. ม. สมฺมทตฺถ อภิสเมจฺจาติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๙๑
ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหตีติ สกลวฏฏทุกฺขสฺส ปริยนฺต ปริวฏมงฺกโร
โหติ ฯ
สพฺเพ สตฺตาติ กามภาวาทีสุ สฺาภวาทีสุ (๑) เอกโวการภวาทีสุ จ สพฺพภเวสุ สพฺเพ สตฺตา ฯ อาหารฏิติกาติ อาหารโต
ิติ เอเตสนฺติ อาหารฏิติกา ฯ อิติ สพฺพสตฺตานป ิติเหตุ
อาหาโร นาม เอโก ธมฺโม ตสฺมึ เอกธมฺเม ฯ นนุ จ
เอว สนฺเต ย วุตฺต อสฺีสตฺตา เทวา อเหตุกา อนาหารา
อผสฺสกาติอาทิ (๒) ต วิรุชฺฌตีติ ฯ น วิรุชฺฌติ ฯ เตสฺหิ ฌาน
อาหาโร โหติ ฯ เอว สนฺเตป จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อาหาราติ (๓)
อิทป วิรชุ ฺฌตีติ ฯ อิทป น วิรุชฺฌติ ฯ เอตสฺมิฺหิ สุตฺเต
นิปฺปริยาเยน อาหารลกฺขณาว ธมฺมา อาหาราติ วุตฺตา
อิธ ปน ปริยาเยน ปจฺจยา อาหาราติ วุตฺตา ฯ สพฺพธมฺมานฺหิ ปจฺจโย ลทฺธุ วฏฏติ ฯ โส จ ย ย ผล ชเนติ
ต ต อาหรติ นาม ฯ ตสฺมา อาหาโรติ วุจฺจติ ฯ เตเนวาห
อวิชฺชมฺปาห ภิกฺขเว อาหาร วทามิ โน อนาหาร ฯ โก จ
ภิกฺขเว อวิชฺชาย อาหาโรติ(๔) ปฺจนีวรณาติสฺส วจนียนฺติ ฯ
อย อิธ อธิปฺเปโต เอกสฺมิฺหิ ปจฺจยาหาเร คหิเต
ปริยายาหาโรป นิปฺปริยายาหาโรป สพฺโพ คหิโตว โหติ ฯ
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๙๙/๕๖๔ ฯ
#๓. ส. นิ. ๑๖/๒๘/๑๔ ฯ ๔. ม. อาหาโร ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๙๒
ตตฺถ อสฺีภเว ปจฺจยาหาโร ลพฺภติ ฯ อนุปฺปนฺเนป
พุทฺเธ ติตฺถายตเน ปพฺพชิตา วาโยกสิเณ ปริกมฺม กตฺวา
จตุตฺถชฺฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา ตโต วุฏาย ธิ จิตฺต ธิ วเตต จิตฺต
จิตฺตสฺส นาม อภาโวเยว สาธุ ฯ จิตฺตฺหิ นิสฺสาย
วธพนฺธาทิปจฺจย ทุกฺข อุปฺปชฺชติ ฯ จิตฺเต อสติ นตฺเถตนฺติ
ขนฺตึ รุจึ อุปปฺ าเทตฺวา อปริหีนชฺฌานา กาล กตฺวา
อสฺีภเว นิพฺพตฺตนฺติ ฯ โย ยสฺส อิริยาปโถ มนุสฺสโลเก
ปณิหิโต อโหสิ โส เตน อิริยาปเถน นิพฺพตฺติตฺวา จิตฺตรูปสทิโส หุตฺวา ปฺจกปฺปสตานิ ติฏติ ฯ เอตฺตก อทฺธาน
สยิโต วิย โหติ ฯ เอวรูปานมฺป สตฺตาน ปจฺจยาหาโร
ลพฺภติ ฯ เต หิ ย ฌาน ภาเวตฺวา นิพฺพตฺตา ตเทว
เนส ปจฺจโย โหติ ฯ ยถา ชิยาเวเคน ขิตฺตสโร ยาว ชิยาเวโค
อตฺถิ ตาว คจฺฉติ ฯ เอว ยาว ฌานปจฺจโย อตฺถิ ตาว
ติฏนฺติ ฯ ตสฺมึ นิฏิเต ขีณเวโค วิย สรา(๑) ปตนฺติ ฯ [๒] ฯ
เย ปน เต เนรยิกา เนว อุฏฐานผลูปชีวี น ปฺุญผลูปชีวีติ
วุตฺตา เตส โก อาหาโรติ ฯ เตส กมฺมเมว อาหาโรติ (๓)ฯ
กึ ปฺจ อาหารา อตฺถีติ ฯ ปฺจ น ปฺจาติ อิท
#๑. ม. ขีณเวโค วิย สโร ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จวนกาเล จ เตส
#โส รูปกาโย อนฺตรธายติ กามาวจรสฺญา อุปฺปชฺชติ เตนต สฺุปฺปาเทน
#เต เทวา ตมฺหา กายา จุตาติ ปฺญายนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. อาหาโร ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๙๓
น วตฺตพฺพ นนุ ปจฺจโย อาหาโรติ วุตฺตเมต ฯ ตสฺมา
เยน กมฺเมน นิรเย นิพฺพตฺตนฺติ ตเทว เตส ิติปจฺจยตฺตา
อาหาโรติ(๑) ฯ ย สนฺธาย อิท วุตฺต น จ ตาว กาล
กโรติ ยาว น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหตีติ ฯ (๒)
กวฬิงฺการ อาหาร อารพฺภาป เจตฺถ วิวาโท น
กาตพฺโพ ฯ มุเข อุปฺปนฺนเขโฬป หิ เตส อาหารกิจฺจ
สาเธติ ฯ เขโฬ หิ นิรเย ทุกฺขเวทนีโย หุตฺวา ปจฺจโย
โหติ สคฺเค สุขเวทนีโย ฯ อิติ กามภเว นิปฺปริยาเยน
จตฺตาโร อาหารา รูปารูปภเวสุ เปตฺวา อสฺ เสสาน
ตโย อสฺานฺเจว อวเสสานฺจ ปจฺจยาหาโรติ อิมินา
นีหาเรน สพฺเพ สตฺตา อาหารฏิติกาติ เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ
(๓) จตฺตาโร อาหารา โย วา ปน โกจิ (๓) ปจฺจยาหาโร ทุกฺขสจฺจ อาหารสมุฏาปกา ปุริมตณฺหา สมุทยสจฺจ อุภินฺน
อปฺปวตฺติ นิโรธสจฺจ นิโรธปชานนา ปฺา มคฺคสจฺจนฺติ
เอว จตุสจฺจวเสน สพฺพฏาเนสุ โยชนา กาตพฺพา ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม กชงฺคลายนฺติ เอวนามเก นคเร ฯ กชงฺคลาติ
กชงฺคลวาสิโน ฯ มหาปเฺหสูติ มหนฺตอตฺถปริคฺคาหเกสุ
#๑. ม.อาหาโร โหติ ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๕๑๓/๓๔๑ ฯ
#องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๕/๑๗๙ ฯ ๓. สี. จตฺตาโร วา ปน เอโกป ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 494

*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๙๔
ปเฺหสุ ฯ ยถา เมตฺถ ขายตีติ ยถา เม เอตฺถ อุปฏาติ ฯ
สมฺมา สุภาวิตจิตฺโตติ เหตุนา นเยน สุฏุ ภาวิตจิตฺโต ฯ
เอโส เจว ตสฺส อตฺโถติ กิฺจาป ภควตา จตฺตาโร
ธมฺมาติอาทโย ปฺหา จตฺตาโร อาหาราติอาทินา นเยน
วิสฺสชฺชิตา ยสฺมา ปน จตูสุ อาหาเรสุ ปริฺาเตสุ จตฺตาโร
สติปฏานา ภาวิตา โหนฺติ เตสุ จ ภาวิเตสุ จตฺตาโร
อาหารา ปริฺาตาว โหนฺติ ตสฺมา เทสนาวิลาเสน พฺยฺชนเมเวตฺถ นาน อตฺโถ ปน เอโกเยว ฯ อินฺทฺริยาทีสุป เอเสว
นโย ฯ เตน วุตฺต เอโส เจว ตสฺส อตฺโถติ ฯ อตฺถโต หิ
อุภยมฺเปต มชฺเฌ ภินฺนสุวณฺณมิว โหติ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ยาวตาติ ยตฺตกา ฯ กาสีโกสลาติ กาสีโกสลชนปทา ฯ อตฺเถว ฯ อฺถตฺตนฺติ [๑] อฺถตฺต อตฺถิเยว ฯ
อตฺถิ วิปริณาโมติ วิปริณามนมฺป(๒) อตฺถิเยว ฯ ตสฺมึป นิพฺพินทฺ ตีติ
ตสฺมึป สมฺปตฺติชาเต(๓) อุกฺกณฺติ ฯ อคฺเค วิรชฺชตีติ สมฺปตฺติยา
อคฺเค โกสลราชภาเวป วิรชฺชติ ฯ ปเคว หีนสฺมินฺติ ปมตรเยว
หีเน อิตฺตรมนุสฺสาน ปฺจกามคุณชาเต ฯ มโนมยาติ ฌานมเนน
นิพฺพตฺตา ฯ
พาราณเสยฺยกนฺติ พาราณสิย อุปฺปนฺน ฯ ตตฺถ กิร
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ฐิตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. มรณป ฯ
#๓. ม. สมฺปตฺติชาเต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๙๕
กปฺปาโสป มุทุ สุตฺตกนฺติกาโยป ตนฺตวายาป เฉกา อุทกมฺป
สุจิ สินิทฺธ ฯ อุภโตภาควิมฏนฺติ ทฺวสี ุป ปสฺเสสุ มฏ
มุทุ สินิทฺธ ขายติ ฯ จตสฺโส ปฏิปทา โลกิยโลกุตตฺ รมิสฺสิกา
กถิตา ฯ
สฺาสุ ปมา กามาวจรสฺา ทุติยา รูปาวจรสฺา ตติยา โลกุตฺตรสฺา จตุตฺถา อากิฺจฺายตนสฺา ฯ ยสฺมา ปน สา สฺา อคฺคาติ อาคตา ตโต
ปร สฺาปฺตฺติ นาม นตฺถิ ตสฺมา อคฺคาติ วุตฺตา ฯ
พาหิรกานนฺติ สาสนโต พหิทฺธา ปวตฺตาน ฯ โน จสฺส โน
จ เม สิยาติ สเจ อห อตีเต นาภวิสฺส เอตรหิป เม อย
อตฺตภาโว น สิยา ฯ น ภวิสฺสามิ น เม ภวิสฺสตีติ สเจป
อนาคเต น ภวิสฺสามิ น จ เม กิฺจิ ปลิโพธชาต ภวิสฺสติ ฯ
อคฺเค วิรชฺชตีติ อุจฺเฉททิฏิย วิรชฺชติ ฯ อุจฺเฉททิฏิ
หิ อิธ นิพฺพานสฺส สนฺตตฺตา อคฺคนฺติ ชาตา ฯ ปรมยกฺขวิสุทฺธินฺติ อุตฺตมสตฺเต วิสุทฺธึ ฯ (๑) เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา เอต อธิวจน ฯ อากิฺจฺายตนฺหิ วิปสฺสนาปทฏานตฺตา อคฺค นาม ชาต เนวสฺานาสฺายตน
ทีฆายุกตฺตาติ ฯ (๒)
ปรมทิฏ ธมฺมนิพฺพานนฺติ อิมสฺม
ิ ฺเว อตฺตภาเว
#๑. ม. ปรมตฺถวิสุทฺธินฺติ อุตฺตมตฺถวิสุทฺธึ ฯ
#๒. ม. ทีฆายุกตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๙๖
ปรมนิพฺพาน ฯ อนุปาทาวิโมกฺโขติ จตูหิ อุปาทาเนหิ อคฺคเหตฺวา
จิตฺตสฺส วิโมกฺโข ฯ อรหตฺตสฺเสเวต นาม ฯ ปริฺนฺติ
สมติกฺกม ฯ ตตฺถ ภควา ปมชฺฌาเนน กามาน ปริฺ
ปฺเปติ อรูปาวจรชฺฌาเนหิ รูปาน ปริฺ ปฺาเปติ
อนุปาทานิพฺพาเนน เวทนาน ปริฺ ปฺาเปติ ฯ
นิพฺพานฺหิ สพฺพเวทยิตปฺปหานตฺตา เวทนาน ปริฺา
นาม ฯ อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ อปจฺจยปรินิพฺพาน ฯ อิท ปน
สุตฺต กเถนฺโต ภควา อนภิรติปฬิตานิ ปฺจภิกฺขุสตานิ ทิสฺวา
เตส อนภิรติวิโนทนตฺถ กเถสิ ฯ เตป อนภิรตึ วิโนเทตฺวา
เทสนานุสาเรน าณ โสเธตฺวา(๑) โสตาปนฺนา หุตฺวา อปรภาเค วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณึสูติ ฯ
นวม ฯ
ทสเม อุยฺโยธิกาย (๒) นิวตฺโต โหตีติ ยุทฺธโต นิวตฺโต
โหติ ฯ ลทฺธาธิปฺปาโยติ มหาโกสลรฺา กิร พิมฺพิสารสฺส
ธีตร เทนฺเตน ทฺวินฺน รชฺชาน อนฺตเร สตสหสฺสุฏาโน
กาสีคาโม นาม ธีตุ ทินโฺ น ฯ อชาตสตฺตุนา ปตริ มาริเต
มาตาปสฺส รฺโ วิโยคโสเกน นจิรสฺเสว มตา ฯ ตโต ราชา
ปเสนทิโกสโล อชาตสตฺตุนา มาตาปตโร มาริตา มยฺห
ปตุ สนฺตโก คาโมติ ตสฺสตฺถาย อฏฏ กโรติ อชาตสตฺตุป
#๑. ม. เปเสตฺวา ฯ ๒. ม. อุยฺโยธิกา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๗
มยฺห มาตุ สนฺตโกติ อิติ (๑) ตสฺส คามสฺสตฺถาย ฯ เทฺวป
มาตุลภาคิเนยฺยา จตุรงฺคินึ เสน สนฺนยฺหิตฺวา ยุชฺฌึสุ ฯ ตตฺถ
ปเสนทิโกสโล เทฺว วาเร อชาตสตฺตุนา ปราชิโต นครเมว
ปาวิสิ ฯ ตติยวาเร กถ นุ โข เม ชโย ภเวยฺยาติ
อุปสฺสุติวเสน ยุชฺฌิตพฺพาการ ตฺวา พฺยูห ทสฺสิตฺวา(๒) อุโภหิ
ปสฺเสหิ ปริกฺขิปตฺวา อชาตสตฺตุ คณฺหิ ฯ ตาวเทว ชยาธิป-ฺ
ปายสฺส ลทฺธตฺตา ลทฺธาธิปฺปาโย นาม อโหสิ ฯ
เยนาราโม เตน ปายาสีติ พหินคเร ชยขนฺธาวาร
นิเวเสตฺวา ยาว นคร อลงฺกโรนฺติ ตาว ทสพล วนฺทิสฺสามิ ฯ
นคร ปวิฏกาลโต ปฏาย หิ ปปฺโจ โหตีติ อมจฺจคณปริวุโต เยนาราโม เตน ปายาสิ อาราม ปาวิสิ ฯ กสฺมึ
กาเล ปาวิสีติ ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน ภิกฺขูน โอวาท
ทตฺวา สมฺมาสมฺพุทฺเธ คนฺธกุฏึ ปวิฏเ ภิกฺขุสงฺเฆ จ โอวาท
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อตฺตโน อตฺตโน รตฺติฏานทิวาฏานานิ คเต ฯ
จงฺกมนฺตีติ กสฺมา (๓) ตสฺมึ(๔) สมเย จงฺกมนฺติ ปณีตโภชนปจฺจยสฺส ถีนมิทฺธสฺส วิโนทนตฺถ ทิวา(๕) จงฺกมนานิ กโรนฺติ
เต ฯ (๕) ตาทิสานฺหิ ปจฺฉาภตฺต จงฺกมิตฺวา นฺหาตฺวา สรีร
อุตุ คาหาเปตฺวา นิสชฺช สมณธมฺม กโรนฺตาน จิตฺต เอกคฺค
#๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. รจยิตฺวา ฯ
#๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๔. ม. กสฺมึ ฯ ๕. ม. ทิวา ปธานิกา วา เต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๔๙๘
โหติ ฯ เยน เต ภิกฺขูติ โส กิร [๑] กห สตฺถา กห สุคโตติ ปริเวเณน
ปริเวณ อาคนฺตฺวา ปุจฺฉิตฺวาว ปวิสิสฺสามีติ วิโลเกนฺโต
อรฺเ หตฺถี วิย มหาจงฺกเม จงฺกมมาเน ปสุกูลิเก ภิกขู
ทิสฺวา เตส สนฺติก อคมาสิ ฯ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
ทสฺสนกามาติ ปสฺสิตุกามา ฯ วิหาโรติ คนฺธกุฏึ สนฺธาย
อาหสุ ฯ อตรมาโนติ อตุริโต สณิก ปทปฺปมาณฏาเน ปท
นิกฺขิปนฺโต วตฺต กตฺวา สุสมฺมฏมุตฺตาวาลิกสินฺทุวารสทิส (๒)
วาลิก อวินาเสนฺโตติ อตฺโถ ฯ อาฬินฺทนฺติ ปมุข ฯ อคฺคฬนฺติ
กวาฏ ฯ อุกกฺ าสิตฺวาติ อุกฺกาสิตสทฺท กตฺวา ฯ อาโกเฏหีติ
อคฺคนเขน อีสก กฺุจิกาฉิทฺทสมีเป โกเฏหีติ วุตฺต โหติ ฯ
ทฺวาร กิร อติอุปริ อมนุสสฺ า อติเหฏา ทีฆชาติกา
โกเฏนฺติ ฯ ตถา อโกเฏตฺวา มชฺเฌ ฉิทฺทสมีเป โกเฏตพฺพนฺติ
อิท ทฺวารโกฏนวตฺตนฺติ (๓) ทีเปนฺตา(๔) วทนฺติ ฯ
วิวริ ภควา ทฺวารนฺติ ภควา อุฏาย ทฺวาร น
วิวรติ วิวริยตูติ ปน หตฺถ ปสาเรสิ ฯ ตโต ภควา
ตุเมฺหหิ อเนกาสุ กปฺปโกฏีสุ ทาน ททมาเนหิ น สหตฺถา
ทฺวารวิวรณกมฺม กตนฺติ สยเมว ทฺวาร วิวฏ ฯ ต ปน
ยสฺมา ภควโต มเนน วิวฏ ตสฺมา วิวริ ภควา ทฺวารนฺติ
วตฺตุ วฏฏติ ฯ เมตฺตูปหารนฺติ เมตฺตาสมฺปยุตฺตกายิกวาจสิก#๑. ม. เอตฺถนฺตเร กห สตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ
#๒. ม. สุสมฺมฏฐ มุตฺตชาลสินทฺ ุวารสทิส ฯ
#๓. ม. ทฺวารโกฏนวตฺตนฺติ ฯ ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ มหาวคฺควณฺณนา หนา ๔๙๙
อุปหาร ฯ กตฺุตนฺติ อยฺหิ ราชา ปุพฺเพ ถูลสรีโร อโหสิ
โทณปาก ภฺุชติ ฯ อถสฺส ภควา [๑]
มนุชสฺส สทา สตีมโต
มตฺต ชานโต ลทฺธโภชเน
ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา
สณิก ชีรติ อายุปาลยนฺติ
อิม โอวาท อทาสิ ฯ โส อิมสฺมึ โอวาเท ตฺวา ทิวเส
ทิวเส โถก โถก หาเรตฺวา (๒) อนุกฺกเมน นาฬิโกทนปรมตาย
สณฺาสิ คตฺตานิปสฺส ตนูนิ ถิรานิ ชาตานิ ฯ ต ภควตา
กต อุปการ สนฺธาย กตฺุต โข อห ภนฺเต กตเวทิต
สมฺปสฺสมาโนติ อาห ฯ อริยาเยติ สหวิปสฺสนเก มคฺเค ฯ
พุทฺธสีโลติ วุฑฺฒิสีโล ฯ อริยสีโลติ อโปถุชชฺ นิเกหิ สีเลหิ
สมนฺนาคโต ฯ กุสลสีโลติ อนวชฺเชหิ สีเลหิ สมนฺนาคโต ฯ
อารฺโกติ ชายมาโนป อฺเ ชาโต อภิสมฺพุชฌ
ฺ มาโนป
อรฺเ อภิสมฺพุทฺโธ เทววิมานกปฺปาย คนฺธกุฏิยา วสนฺโตป
อรฺเเยว วสีติ ทสฺเสนฺโต เอวมาห ฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
มหาวคฺโค ตติโย ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภควา ทิวเส ทิวเส โถก โถก หาปนตฺถายาติ
#ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. หาเปตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๕๐๐
อุปาลิสุตตฺ วณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปเม สงฺฆสุฏุตายาติอาทีสุ สงฺฆสุฏุตา
นาม สงฺฆสฺส สุฏุ ภาโว สุฏุ เทวาติ อาคตฏาเน วิย
สุฏุ ภนฺเตติ ปยวจนสมฺปฏิจฺฉนภาโว ฯ (๑) โย จ ตถาคตสฺส
วจน สมฺปฏิจฺฉติ ตสฺส ต ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย สวตฺตติ ฯ
ตสฺมา สงฺฆสฺส สุฏุ ภนฺเตติ มม วจนสมฺปฏิจฺฉนตฺถ (๒)
ปฺตฺต อสมฺปฏิจฺฉเน อาทีนว สมฺปฏิจฺฉเน จ(๓) อานิสส
ทสฺเสตฺวา น พลกฺกาเรน อภิภวิตฺวาติ เอตมตฺถ อาวิกโรนฺโต
อาห สงฺฆสุฏุตายาติ ฯ สงฺฆผาสุตายาติ สงฺฆสฺส ผาสุตาย
สหชีวิตาย สุขวิหารตฺถายาติ อตฺโถ ฯ
ทุมฺมงฺกนู  ปุคฺคลาน นิคฺคหายาติ ทุมฺมงฺกู นาม ทุสฺสีลปุคฺคลา เย มงฺกุต อาปาทิยมานาป ทุกฺเขน อาปชฺชนฺติ
วีติกฺกม กโรนฺตา วา กตฺวา วา น ลชฺชนฺติ เตส
นิคฺคหตฺถาย ฯ เต หิ สิกขฺ าปเท อสติ กึ ตุเมฺหหิ ทิฏ
กึ สุต กึ อเมฺหหิ กต กตมสฺมึ วตฺถุสมฺ ึ กตม อาปตฺตึ
อาโรเปตฺวา (๔) อเมฺห นิคฺคณฺหถาติ สงฺฆ วิเหเสฺสนฺติ ฯ (๕) สิกฺขาปเท ปน สติ เตส (๖) สงฺโฆ สิกฺขาปท ทสฺเสตฺวา สหธมฺเมน
นิคฺคเหสฺสติ ฯ เตน วุตฺต ทุมฺมงฺกูน ปุคฺคลาน นิคฺคหายาติ ฯ
#๑. ม. วจสมฺปฏจฉนภาโว ฯ ๒. ม. วจนสมฺปฏิจฺฉนตฺถ ฯ
#๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. โรเปตฺวา ฯ ๕. ม. วิเหเฐยฺยุ ฯ
#๖. ม. เต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อุปาลิวคฺควณฺณนา หนา ๕๐๑
เปสลานนฺติ ปยสีลาน ภิกฺขูน ผาสุวิหารตฺถาย ฯ
ปยสีลา หิ ภิกฺขู กตฺตพฺพากตฺตพฺพ สาวชฺชานวชฺช เวล
มริยาทฺจ อชานนฺตา สิกฺขาตฺตยปาริปูริยา ฆฏมานา กิลมนฺติ
เต ปน สาวชฺชานวชฺช เวล มริยาทฺจ ตฺวา สิกฺขาตฺตยปาริปูริยา ฆฏมานา นาติกิลมนฺติ ฯ เตน เตส สิกขฺ าปทปฺาปน ผาสุวิหาราย สวตฺตติ ฯ โย วา ทุมฺมงฺกนู  ปุคฺคลาน
นิคฺคโห เสฺวว เตส ผาสุวิหาโร ฯ ทุสสฺ ีลปุคฺคเล นิสฺสาย [๑]
หิ อุโปสถปวารณา น ติฏนฺติ สงฺฆกมฺมานิ นปฺปวตฺตนฺติ
สามคฺคี น โหติ ภิกฺขู อเนกคฺคา อุทฺเทสาทีหิ (๒) อนุยฺุชิตุ น
สกฺโกนฺติ ฯ ทุสฺสีเลสุ ปน นิคฺคหิเตสุ สพฺโพป อย อุปทฺทโว
น โหติ ตโต เปสลา ภิกฺขู ผาสุ วิหรนฺติ ฯ เอว (๓) เปสลาน
ภิกฺขูน ผาสุวิหารายาติ เอตฺถ ทฺวิธา อตฺโถ (๔) เวทิตพฺโพ ฯ
ทิฏธมฺมิกาน อาสวาน สวรายาติ ทิฏธมฺมกิ า
อาสวา นาม อสวเร ิเตน ตสฺมึเยว อตฺตภาเว ปตฺตพฺพา
ปาณิปฺปหารทณฺฑปฺปหารสตฺถปฺปหารหตฺถจฺเฉทปาทจฺเฉทอกิตฺติอยสวิปฺปฏิสาราทโย ทุกขฺ วิเสสา เตส สวราย ปทหนาย
อาคมนมคฺคถกนายาติ อตฺโถ ฯ สมฺปรายิกานนฺติ สมฺปรายิกา
อาสวา นาม อสวเร ิเตน กตปาปกมฺมมูลกา สมฺปราเย
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. อุทฺเทสาทีสุ ฯ
#๓. สี. เตน วุตฺต ฯ ๔. สี. เอวเมตฺถ อตฺโถ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๐๒

นรกาทีสุ ปตฺตพฺพา ทุกฺขวิเสสา เตส ปฏิฆาตตฺถาย
วูปสมตฺถาย ฯ
อปฺปสนฺนานนฺติ สิกฺขาปทปฺตฺติยา หิ สติ สิกฺขาปทปฺตฺตึ ตฺวา วา ยถาปฺตฺต ปฏิปชฺชมาเน ภิกฺขู
ทิสฺวา วา เยป อปฺปสนฺนา ปณฺฑิตา มนุสฺสา เต ยานิ
วต โลเก มหาชนสฺส รชฺชนทุสฺสนมุยฺหนฏานานิ เตหิ อิเม
สมณา อารตา วิรตา วิหรนฺติ ทุกฺกร วต กโรนฺตีติ ปสาท
อาปชฺชนฺติ วินยปฏเก โปตฺถก ทิสฺวา มิจฺฉาทิฏิกตเวทิพฺราหฺมณา (๑) วิย ฯ เตน วุตฺต อปฺปสนฺนาน ปสาทายาติ ฯ
ปสนฺนานนฺติ เยป สาสเน ปสนฺนา กุลปุตตฺ า เตป
สิกฺขาปทปฺตฺตึ วา ตฺวา ยถาปฺตฺต ปฏิปชฺชมาเน ภิกฺขู
วา ทิสฺวา อโห อยฺยา ทุกฺกร กโรนฺติ เย ยาวชีว
เอกภตฺตา พฺรหฺมจริยสวร (๒) ปาเลนฺตีติ ภิยฺโย ภิยฺโย ปสีทนฺติ ฯ
เตน วุตฺต ปสนฺนาน ภิยฺโยภาวายาติ ฯ
สทฺธมฺมฏิติยาติ ติวิโธ สทฺธมฺโม ปริยตฺติสทฺธมฺโม
ปฏิปตฺติสทฺธมฺโม อธิคมสทฺธมฺโมติ ฯ ตตฺถ สกลป พุทฺธวจน
ปริยตฺติสทฺธมฺโม นาม ฯ เตรส ธุตงฺคคุณา (๓) จาริตฺตวาริตฺตสีลสมาธิวิปสฺสนาติ อย ปฏิปตฺติสทฺธมฺโม นาม ฯ นวโลกุตฺตรธมฺโม อธิคมสทฺธมฺโม นาม ฯ โส สพฺโพป ยสฺมา สิกฺขาปท#๑. สี. มิจฺฉาทิฏฐิกติเวทิพฺรหฺมณา ฯ ๒. ม. วินยสวร ฯ
#๓. ม. ธุตคุณา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อุปาลิวคฺควณฺณนา หนา ๕๐๓
ปฺตฺติยา สติ ภิกฺขู สิกขฺ าปทฺจ ตสฺส วิภงฺคฺจ
ตทตฺถโชตนตฺถ อฺ จ พุทฺธวจน ปริยาปุณนฺติ ยถาปฺตฺตฺจ ปฏิปชฺชมานา ปฏิปตฺตึ ปูเรตฺวา ปฏิปตฺติยา
อธิคนฺตพฺพ โลกุตฺตรธมฺม อธิคจฺฉนฺติ ตสฺมา สิกขฺ าปทปฺตฺติยา สทฺธมฺโม จิรฏิติโก โหติ ฯ เตน วุตฺต สทฺธมฺมฏิติยาติ ฯ
วินยานุคฺคหายาติ สิกฺขาปทปฺตฺติยา หิ สติ สวรวินโย ปหานวินโย สมถวินโย ปฺตฺติวินโยติ จตุพฺพิโธป
วินโย อนุคคฺ หิโต โหติ อุปตฺถมฺภิโต(๒) สูปตฺถมฺภิโต ฯ เตน
วุตฺต วินยานุคฺคหายาติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย ปาราชิโกติ ปาราชิกาปตฺตึ อาปนฺโน ฯ
ปาราชิกกถา วิปฺปกตา โหตีติ อสุกปุคฺคโล ปาราชิก
อาปนฺโน นุ โขติ(๒) เอว กถา อารภิตา (๓) อนิฏ าปตา โหติ ฯ
เอเสว นโย สพฺพตฺถ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย อุพฺพาหิกายาติ สมฺปตฺต อธิกรณ วูปสเมตุ
สงฺฆโต อุพฺพาหิตฺวา อุทฺธริตฺวา คหณตฺถาย ฯ วินเย โข
ปน ิโต โหตีติ วินยลกฺขเณ ปติฏิโต โหติ ฯ อสหิโรติ
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. โนติ ฯ
#๓. ม. อารภิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๐๔
น อฺสฺส วจนมตฺเตเนว อตฺตโน ลทฺธึ วิสฺสชฺเชติ ฯ
ปฏิพโลติ กายพเลนป าณพเลนป สมนฺนาคโต โหติ ฯ (๑)
สฺาเปตุนฺติ สฺชานาเปตุ(๒) ฯ [๓] นิชฺฌาเปตุนฺติ โอโลกาเปตุฯ
เปกฺขาตุนฺติ (๔) ปสฺสาเปตุฯ ปสาเทตุนฺติ สฺชาตปฺปสาท กาตุฯ
อธิกรณนฺติ วิวาทาธิกรณาทิจตุพฺพิธ อธิกรณ (๕) ฯ อธิกรณสมุทยนฺติ
ิ วิวาทมูลาทิก อธิกรณการณ ฯ (๖) อธิกรณนิโรธนฺติ อธิกรณาน
วูปสม ฯ อธิกรณนิโรธคามินีปฏิปทนฺติ สตฺตวิธ อธิกรณสมถ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ อนภิรตินฺติ อุกฺกณฺิตภาว ฯ วูปกาเสตุนฺติ
วิเนตุฯ อธิสีเลติ อุตฺตมสีเล ฯ จิตฺตปฺาสุป เอเสว นโย ฯ
จตุตฺถ ฯ
สตฺตเม วตฺถูหีติ การเณหิ ฯ อวกสฺสนฺตีติ ปริส
(๗) อากฑฺเฒนฺติ วิสชฺเชนฺติ เอกมนฺต อุสฺสาเทนฺติ ฯ ปวกสฺสนฺตีติ (๗)
อติวิย อากฑฺเฒนฺติ ยถา วิสสฏา โหนฺติ เอว กโรนฺติ ฯ
อาเวนิกกมฺมานิ (๘) กโรนฺตีติ วิสุ สงฺฆกมฺมานิ กโรนฺติ ฯ
สตฺตม ฯ
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ชานาเปตุ ฯ
#๓. สี. เอตฺถนฺตเร สฺญาเปตุนฺติ สมฺมา ชานาเปตุนฺติ ทิสฺสติ ฯ
#๔. ม. เปกฺเขตุนฺติ ฯ ๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๖. ม. อธิกรณการก ฯ ๗. ม. อากฑฺฒนฺติ วิชเฏนฺติ อุสฺสาเรนฺติ ฯ
#อปกสฺสนฺตีติ ฯ ๘. ม. อาเวนิกมฺมานิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อกฺโกสวคฺควณฺณนา หนา ๕๐๕
นวเม กปฺปฏิยนฺติ (๑) อายุกปฺป นิรยมฺหิ ิติการณ ฯ
กิพฺพิส ปสวตีติ ปาปวิปาก (๒) ปฏิลภติ ฯ
อาปายิโกติ อปายคมนิโย ฯ เนรยิโกติ นิรเย นิพฺพตฺตนโก ฯ วคฺครโตติ เภทรโต ฯ โยคกฺเขมโต ธสตีติ (๓) โยเคหิ
เขมโต อรหตฺตโต ธสติ วิคจฺฉติ ฯ
นวม ฯ
สเม อนุคฺคโหติ อฺมฺสฺส สงฺคหานุคฺคโห ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
อุปาลิวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
อกฺโกสวคฺควณฺณนา
ปฺจมสฺส จตุตฺเถ กุสินารายนฺติ เอวนามเก นคเร ฯ
เทวตาน อตฺถาย พลึ หรนฺติ เอตฺถาติ พลิหรโณ ตสฺมึ
พลิหรเณ ฯ อจฺฉิทฺเทน อปฺปฏิมเสนาติอาทีสุ เยน เกนจิเทว
ปมาโท(๔) วา โหติ เวชฺชกมฺมาทีนิ วา กตานิ ตสฺส กายสมาจาโร อุปจิกาทีหิ ขายิตตาลปณฺณ วิย ฉิทฺโท จ ปฏิมสิตุ
ยตฺถ กตฺถจิ คเหตฺวา อากฑฺฒิตุ สกฺกุเณยฺยตาย (๕) สปฺปฏิมโส (๖)
#๑. ม. กปฺปฏฐิกนฺติ ฯ ๒. ม. ปาป ฯ ๓. ม. โยคกฺเขมา
#ปธสตีติ ฯ ๔. ม. ปหโฏ ฯ ๕. สี. อามสิตุ อสกฺกุเณยฺยตาย ฯ
#๖. ม. ปฏิมโส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๐๖
โหติ วิปรีโต อจฺฉิทฺโท อปฺปฏิมโส นาม ฯ วจีสมาจาโร
ปน มุสาวาทโอมสวาทเปสฺุอมูลกานุทฺธสนาทีหิ ฉิทฺโท จ
สปฺปฏิมโส จ โหติ วิปรีโต อจฺฉิทฺโท อปฺปฏิมโส ฯ เมตฺต
นุ โข เม จิตฺตนฺติ ปลิโพธ ฉินฺทิตฺวา กมฺมฏานภาวนานุโยเคน อธิคต เมตฺตจิตฺต (๑) อนาฆาตนฺติ อาฆาตวิรหิต วิกฺขมฺภเนน วิหตาฆาตนฺติ อตฺโถ ฯ กตฺถ วุตตฺ นฺติ
อิท สิกฺขาปท กตรสฺมึ นคเร วุตฺต ฯ
กาเลน วกฺขามีติอาทีสุ เอก (๒) โอกาส กาเรตฺวา
โจเทนฺโต กาเลน วทติ นาม ฯ สงฺฆมชฺเฌ จ(๓) คณมชฺเฌ
วา สลากคฺคยาคุคฺคภตฺตคฺควิตกฺกมาฬกภิกฺขาจารมคฺคอาสนสาลาสุ(๔) วา อุปฏานสาลาสุ (๕) วา อุปฏาเกหิ ปริวาริตกฺขเณ
วา โจเทนฺโต อกาเลน วทติ นาม ฯ ตจฺเฉน วทนฺโต
ภูเตน วทติ นาม ฯ อมฺโภ(๖) มหลฺลก ปริสาวจรก ปสุกูลิก
ธมฺมกถิก ปฏิรูป ตว อิทนฺติ วทนฺโต ผรุเสน วทติ นาม ฯ
การณนิสฺสิต ปน กตฺวา ภนฺเต มหลฺลกตฺถ ปริสาวจรกตฺถ
ปสุกูลิกตฺถ ธมฺมกถิกตฺถ ปฏิรูป ตุมฺหาก อิทนฺติ วทนฺโต
สเณฺหน วทติ นาม ฯ การณนิสฺสิต กตฺวา วทนฺโต อตฺถ#๑. สี. อธิคตเมตฺตจิตฺต ฯ ม. อธิคต เม เมตฺตจิตฺต ฯ
#๒. ม. เอโก เอก ฯ ๓. ม. วา ฯ
#๔. ม. สลากคฺคยาคคฺควิตกฺกมาฬกภิกฺขาจารมคฺคอาสนสาลาทีสุ ฯ
#๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๖. ม. ทหร ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อกฺโกสวคฺควณฺณนา หนา ๕๐๗
สฺหิเตน วทติ นาม ฯ เมตฺตจิตฺโต วกฺขามิ โน โทสนฺตโรติ
เมตฺตจิตฺต ปจฺจุปฏเปตฺวา วกฺขามิ น ทุฏจิตฺโต หุตฺวา ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม กต วา กริสฺสนฺติ วาติ เมถุนวีติกฺกม กรึสุ
วา ต (๑) กริสฺสนฺติ วา ฯ รตนนฺติ มณิรตนาทีสุ ยงฺกิฺจิ ฯ
ปตฺเถตีติ มาเรตุ อิจฺฉติ ฯ หตฺถิสมฺพาธนฺติ หตฺถีหิ สมฺพาธ ฯ
หตฺถิสมฺมทฺทนฺติ วา ปาโ ตสฺสตฺโถ หตฺถีหิ สมฺมทฺโท
เอตฺถาติ หตฺถิสมฺมทฺท ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ รชนียานิ
รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพานีติ เอตานิ ราคชนกานิ รูปาทีนิ
ตตฺถ มธุรานิ (๒) โหนฺติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ โสกสภเยติ โสเกน สภเย ฯ โสกภเยติ วา
ปาโ อยเมวตฺโถ ฯ ทุติยปเทป เอเสว นโย ฯ เยน[๓]
เกนจิ กมฺมฏาเนนาติ กสิวณิชฺชาทิกมฺเมสุ เยน เกนจิ กมฺเมน ฯ
อนาปชฺช อกุสลนฺติ กิฺจิ อกุสล อนาปชฺชิตฺวา ฯ นิพฺพิเสยฺยาติ
อุปฺปาเทยฺย อวินสฺเสยฺย ฯ (๔) ทกฺโขติ เฉโก ฯ อุฏานสมฺปนฺโนติ
อุฏานวิริเยน สมนฺนาคโต ฯ อล วจนายาติ ยุตฺโต วจนาย ฯ
เอกนฺตสุขปฏิสเวที วิหเรยฺยาติ เอกนฺตเมว กายิกเจตสิกสุข
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปริปูรานิ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เกนจีติ
#ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อาจิเนยฺย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๐๘
าเณน ปฏิสเวเทนฺโต วิหเรยฺย ฯ
อนิจฺจาติ หุตฺวา อภาวโต(๑) ฯ ตุจฺฉาติ สารรหิตา(๒) ฯ
มุสาติ นิจฺจสุภสุขา วิย ขายมานาป(๓) ตถา น โหนฺตีติ
มุสา ฯ โมสธมฺมาติ นสฺสนสภาวา ฯ ตสฺมา เต ปฏิจฺจ ทุกฺข
อุปฺปชฺชตีติ สนฺทสฺเสติ ฯ อิธ โข(๔) ปน โวติ เอตฺถ โวติ
นิปาตมตฺต ฯ อปณฺณก วา โสตาปนฺโนติ อวิราธิก (๕) เอกเสน
โสตาปนฺโน วา โหติ ฯ โสป ฌาน นิพพฺ ตฺเตตฺวา (๖) พฺรหฺมโลก
วา คนฺตฺวา ฉสุ วา กามสคฺเคสุ(๗)เอกนฺตสุขปฺปฏิสเวที หุตฺวา
วิหเรยฺย ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต สตฺถา อฏงฺคิกุโปสถสฺส คุณ
กเถสิ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม มิจฺฉาปณิหิตนฺติ มิจฺฉา ปต ฯ อธมฺมจริยาวิสมจริยาติ อกุสลกมฺมปถวเสน อธมฺมจริยสงฺขาตา วิสมจริยา ฯ กุสลกมฺมปถวเสน อิตรา เวทิตพฺพา ฯ เอวมิธ วฏฏเมว (๑)
กถิต ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม ปพฺพชิเตนาติ ฆราวาส ปหาย สาสเน
ปพฺพชฺช อุปคเตน ฯ อภิณฺหนฺติ อภิกฺขณ ปุนปฺปุน ฯ ปจฺจ#๑. ม. อภาวโต ฯ ๒. ม. สารรหิตา ฯ ๓. ม. ขายมานาป ฯ
#๔. ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. อวิราธิต ฯ ๖. ม. นิพฺพตฺเตติ ฯ
#๗. ม. กามสคฺเคสุ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อกฺโกสวคฺควณฺณนา หนา ๕๐๙
เวกฺขิตพฺพาติ โอโลเกตพฺพา สลฺลกฺเขตพฺพา ฯ
เววณฺณิยนฺติ วิวณฺณภาว วิรูปภาว (๑) ฯ ต ปเนต [๒] ทุวิธ
โหติ สรีรเววณฺณิย ปริกฺขารเววณฺณิยฺจ ฯ ตตฺถ เกสมสฺสุ
โอโรปเนน สรีรเววณฺณิย เวทิตพฺพ ฯ ปุพฺเพ ปน นานาวิราคานิ สุขุมวตฺถานิ นิวาเสตฺวาป นานคฺครสโภชน สุวณฺณรชตภาชเนสุ ภฺุชิตฺวาป สิริคพฺเภ วรสยนาสเนสุ นิปชฺชิตฺวาป
นิสีทิตฺวาป สปฺปนวนีตาทีหิ เภสชฺช กตฺวาป ปพฺพชิตกาลโต
ปฏาย ฉินฺนสงฺฆฏิตกสาวรสปตวตฺถานิ นิวาเสตพฺพานิ อยปตฺเต
วา มตฺติกาปตฺเต วา มิสฺสโกทโน ภฺุชิตพฺโพ รุกฺขมูลาทิเสนาสเนสุ มฺุชติณสนฺถรณาทีสุ (๓) นิปชฺชิตพฺพ จมฺมขณฺฑ
ตฏฏิกาทีสุ นิสีทิตพฺพ ปูติมุตฺตาทีหิ เภสชฺช กาตพฺพ โหติ ฯ
เอวเมตฺถ ปริกฺขารเววณฺณิย เวทิตพฺพ ฯ เอว ปจฺจเวกฺขโต หิ(๔)
โกโป จ มาโน จ ปหียติ ฯ
ปรปฏิพทฺธา เม ชีวิกาติ มยฺห ปเรสุ ปฏิพทฺธา
ปรายตฺตา จตุปจฺจยชีวิกาติ ฯ เอว ปจฺจเวกฺขโต หิ (๕) อิริยาปโถ
สารูปฺโป โหติ (๕) อาชีโว ปริสชุ ฌ
ฺ ติ ปณฺฑปาโต จ อปจิโต
โหติ จตูสุ ปจฺจเยสุ อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค นาม น โหติ ฯ
อฺโ เม อากปฺโป กรณีโยติ โย คิหีน อุร
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เววณฺณิยนฺติ
#ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. มฺุชติณสนฺถรณาทีสุ ฯ ๔. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๕. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๑๐
อภินีหริตฺวา คีว ปคฺคเหตฺวา ลลิเตนากาเรน อนิยตปทวีติหาโร (๑)
คมนากปฺโป โหติ ตโต อฺโว อากปฺโป มยา กรณีโย
สนฺตินฺทฺริเยน สนฺตมานเสน ยุคมตฺตทสฺสินา วิสมฏาเน
อุทกสกเฏเนว มนฺทมิตปทวีติกาเรน (๒) หุตฺวา คนฺตพฺพนฺติ
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ เอว ปจฺจเวกฺขโต หิ อิริยาปโถ สารุปฺโป
โหติ ติสฺโส สิกฺขา ปริปูเรนฺติ ฯ
กจฺจิ นุ โขติ สลฺลกฺขเณ นิปาตสมุทาโย ฯ อตฺตาติ
จิตฺต ฯ สีลโต น อุปวทตีติ อปริปูรนฺเต(๓) สีลนฺติ สีลปจฺจยา
น อุปวทติ ฯ เอว ปจฺจเวกฺขโต หิ อชฺฌตฺต หิริ สมุฏาติ
สา ตีสุ ทฺวาเรสุ สวร สาเธติ ตีสุ ทฺวาเรสุ สวโร
จตุปาริสุทฺธิสีล โหติ จตุปาริสุทธิสีเล ิโต ฯ วิปสฺสน
วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต คณฺหาติ ฯ
อนุวิจฺจ วิฺู สพฺรหฺมจารีติ ปณฺฑิตา สพฺรหฺมจาริโน
อนุวิจาเรตฺวา ฯ เอว ปจฺจเวกฺขโต หิ พหิทฺธา โอตฺตปฺป
สณฺาติ ต ตีสุ ทฺวาเรสุ สวร สาเธตีติ อนนฺตรนเยเนว
เวทิตพฺพ ฯ
นานาภาโว วินาภาโวติ ชาติยา นานาภาโว มรเณน
วินาภาโว ฯ เอว ปจฺจเวกฺขโต หิ ตีสุ ทฺวาเรสุ ปมตฺตากาโร (๔)
นาม น โหติ มรณสฺสติ สุปฏิตา โหติ ฯ
#๑. ม. อนิยตปทวีติหาเรน ฯ ๒. สี. มนาปนียมิตปทวีตหาเรน ฯ
#๓. ม. อปริสุทฺธ เต ฯ ๔. ม. อสวุตากาโร ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อกฺโกสวคฺควณฺณนา หนา ๕๑๑
กมฺมสฺสโกมฺหีติอาทีสุ กมฺม มยฺห สก อตฺตโน สนฺตกนฺติ
กมฺมสฺสกา ฯ กมฺเมน ทาตพฺพ ผล ทาย กมฺมสฺส ทาย
กมฺมทาย ต อาทิยามีติ กมฺมทายาโท ฯ กมฺม มยฺห โยนิ
การณนฺติ กมฺมโยนิ ฯ กมฺม มยฺห พนฺธุ าตโกติ กมฺมพนฺธุ ฯ กมฺม มยฺห ปฏิสรณ ปติฏาติ กมฺมปฏิสรโณ ฯ
ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามีติ ตสฺส กมฺมสฺส ทายาโท เตน
ทินฺนผล ปฏิคฺคาหโก ภวิสฺสามิ ฯ เอว กมฺมสฺสกต ปจฺจเวกฺขโต
หิ(๑) ปาปกรณ นาม น โหติ ฯ
กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺตีติ (๒) กึ นุ โข
เม วตฺตปฏิปตฺตึ กโรนฺตสฺส อุทาหุ อกโรนฺตสฺส พุทฺธวจน สชฺฌายนฺตสฺส อุทาหุ อสชฺฌายนฺตสฺส โยนิโสมนสิกาเร
กมฺม กโรนฺตสฺส อุทาหุ อกโรนฺตสฺสาติ กถมฺภูตสฺส เม
รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺติ ปริวตฺตนฺตีติ อตฺโถ ฯ เอว ปจฺจเวกฺขโต
หิ อปฺปมาโท ปริปูรติ ฯ
สฺุาคาเร อภิรมามีติ วิวิตฺโตกาเส สพฺพิริยาปเถสุ
เอกโกว หุตวฺ า กจฺจิ นุ โข อภิรมามีติ อตฺโถ ฯ เอว
ปจฺจเวกฺขโต หิ(๓) กายวิเวโก ปริปูรติ ฯ
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาติ (๔) อุตฺตริมนุสฺสาน อุกกฺ ฏมนุสฺสภูตาน ฌายีน เจว อริยาน จ ฌานาทิธมฺมา (๕) ทสกุสลกมฺม#๑. ม. ปน ปจฺจเวกฺขโต ฯ ๒. ม. วีติวตฺตนฺตีติ ฯ ๓. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔. ม. อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ ฯ ๕. ม. ฌานาทิธมฺโม ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๑๒
ปถสงฺขาตมนุสฺสธมฺมโต วา อุตฺตริตรา วิสิฏตรา ธมฺมา (๑) เม
มม สนฺตาเน อตฺถิ นุ โข สนฺติ นุ โขติ อตฺโถ ฯ
อลมริยาณทสฺสนวิเสโสติ มหคฺคตโลกุตฺตรปฺา ปชานนฏเน
าณ จกฺขุนา ทิฏมิว ธมฺม ปจฺจกฺขกรณโต ทสฺสนฏเน
ทสฺสนนฺติ าณทสฺสน อริย วิสุทฺธ อุตฺตม าณทสฺสนนฺติ
อริยาณทสฺสน อล ปริยตฺตก (๒) กิเลสวิทฺธสนสมตฺถ อริยาณทสฺสนเมตฺถ อสฺส วาติ อลมริยาณทสฺสโน ฌานาทิเภโท อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม ฯ อลมริยาณทสฺสโน จ โส วิเสโส
จาติ อลมริยาณทสฺสนวิเสโส ฯ อถวา ตเมว กิเลสวิทฺธสนสมตฺถ วิสุทธ าณทสฺสนเมว วิเสโสติ อลมริยาณทสฺสนวิเสโส วา ฯ อธิคโตติ ปฏิลทฺโธ เม อตฺถิ นุ โข ฯ โสหนฺติ
ปฏิลทฺธวิเสโส โส อห ฯ ปจฺฉิเม กาเลติ มรณมฺเจ นิปนฺนกาเล ฯ ปุฏโติ สพฺรหฺมจารีหิ อธิคตคุณวิเสส ปุจฺฉิโต ฯ น
มงฺกุ ภวิสฺสามีติ ปติตกฺขนฺโธ นิตฺเตโช น เหสฺสามีติ ฯ เอว
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส หิ โมฆกาลกิริยา นาม น โหติ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม โปโนพฺภวิโกติ ปุนพฺภวนิพฺพตฺตโก ฯ ภวสงฺขาโรติ
ภวสงฺขรณกกมฺม ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต วฏฏเมว กถิต ฯ
นวม ฯ
#๑. ม. อุตฺตริตโร วิสิฏฐตโร ธมฺโม ฯ ๒. ม. ปริยตฺตก ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สจิตฺตวคฺควณฺณนา หนา ๕๑๓
ทสเม สีลพาหุสจฺจวิริยสติปฺา โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสิกา
กถิตา ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
อกฺโกสวคฺโค ปฺจโม ฯ
ปมปณฺณาสโก นิฏ ิโต ฯ
ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา
สจิตฺตสุตฺตาทิวณฺณนา
ทุติยสฺส ปเม สจิตฺตปริยายกุสโลติ(๑) อตฺตโน จิตฺตวารกุสโล ฯ รชนฺติ อาคนฺตุกอุปกฺกิเลส ฯ องฺคณนฺติ ตตฺถชาตกองฺคกาฬติลกาทึ ฯ (๒) อาสวาน ขยายาติ อรหตฺตตฺถาย ฯ
ปฐม ฯ
ตติเย ปฏิภาเณนาติ วจนสณฺาเนน ฯ (๓)
ตติย ฯ
จตุตฺเถ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนายาติ สงฺขารปริคฺคาหกวิปสฺสนาย ฯ
จตุตฺถ ฯ
อฏเม อมโตคธาติ เอตฺถ สอุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ
กถิตา ฯ นิพพฺ านปริโยสานาติ เอตฺถ อนุปาทิเสสา ฯ
#๑. ม. สจิตฺตปริยายกุสโลติ ฯ ๒. สี. ตตฺถชาต องฺคกาฬติลกาทึ ฯ
#๓. ม. วจนสณฺฐาเนน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๑๔
อนุปาทิเสส ปตฺตสฺส หิ สพฺเพ ธมฺมา ปริโยสานปฺปตฺตา
นาม โหนฺติ ฯ เสสปทานิ เหฏา วุตฺตตฺถาเนว ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ตสฺมาติ ยสฺมา เอว อปริจิตจิตฺตสฺส สามฺตฺโถ
น สมฺปชฺชติ ตสฺมา ฯ ยถาปพฺพชฺชาปริจิตฺจ โน จิตฺต
ภวิสฺสตีติ ปพฺพชฺชานุรูเปน (๑) ปริจิต ฯ เย หิ เกจิ ปพฺพชนฺติ
นาม สพฺเพ เต อรหตฺต ปตฺเถตฺวา ฯ ตสฺมา ย จิตฺต
อรหตฺตาธิคมตฺถาย ปริจติ  วฑฺฒิต ต ยถาปพฺพชฺชาปริจิต
นามาติ เวทิตพฺพ ฯ
เอวรูปนฺโน จิตฺต ภวิสฺสตีติ เอว (๒) สิกฺขิตพฺพ ฯ โลกสฺส
สมฺจ วิสมฺจาติ สตฺตโลกสฺส สุจริตทุจฺจริตานิ ฯ โลกสฺส
สมฺภวฺจ (๓) วิภวฺจาติ ตสฺเสว วุฑฺฒิฺจ วินาสฺจ ตถา
สมฺปตฺติฺจ วิปตฺติฺจ ฯ โลกสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจาติ
ปน สงฺขารโลก สนฺธาย วุตฺต ขนฺธาน นิพฺพตฺติฺจ
เภทฺจ ตฺวาติ อตฺโถ ฯ (๔)
นวม ฯ
ทสเม อนุกมฺป อุปาทายาติ คิริมานนฺทตฺเถเร อนุกมฺป
ปฏิจฺจ ฯ จกฺขุโรโคติอาทโย วตฺถุวเสน เวทิตพฺพา ฯ นิพฺพตฺติตปฺปสาทานฺหิ โรโค นาม นตฺถิ ฯ กณฺณโรโคติ พหิกณฺณ#๑. สี. ยถาปพฺพชฺชานุรูปเปน ฯ ๒. ม. อย สทฺโท นติถิ ฯ
#๓. ม. ภวฺจ ฯ ๔. ม. เภทฺจาติ อตฺโถ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๑๕
โรโค ฯ ปนาโสติ พหินาสิกาย โรโค ฯ รชสาติ (๑) นเขหิ
วิเลขิตฏาเน โรโค ฯ ปตฺตสมุฏานาติ ปตฺตสมุฏิตา ฯ เต
กิร ทฺวตฺตึส โหนฺติ ฯ เสมฺหสมุฏานาทีสุป เอเสว นโย ฯ
อุตุปริณามชาติ อุตุปริณาเมน อจฺจุณฺหาติสีเตน อุปฺปชฺชนกโรคา ฯ วิสมปริหารชาติ อติจิรฏานนิสชฺชาทินา วิสมปริหาเรน
ชาตา ฯ โอปกฺกมิกาติ วธพนฺธนาทินา อุปกฺกเมน ชาตา ฯ
กมฺมวิปากชาติ พลวกมฺมวิปากสมฺภูตา ฯ สนฺตนฺติ ราคาทิสนฺตตฺตา สนฺต ฯ อตปฺปกฏเน ปณีต ฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
สจิตฺตกวคฺโค ปโม ฯ
ปฐมปณฺณาสกวณฺณนา นิฏฐิตา ฯ
ยมกวคฺควณฺณนา
ทุติยสฺส ปเม สาหารนฺติ สปจฺจย ฯ วิชชฺ าวิมุตฺตินฺติ (๒)
ผลาณฺเจว เสสสมฺปยุตฺตธมฺเม จ ฯ โพชฺฌงฺคาติ มคฺคโพชฺฌงฺคา ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย ภวตณฺหายาติ ภวปตฺถนาย ฯ เอว ทฺวีสปุ  สุตฺเตสุ
วฏฏเมว กถิต วฏฏฺเจตฺถ ปเม สุตฺเต อวิชฺชามูลก วฏฏ
#๑. ขุ. มหา. ๒๙/๒๒/๑๔ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๘/๑๔ ฯ
#ม. นขสาติ ฯ ๒. ม. วิชชฺ าวิมุตฺตินฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๑๖
กถิต ทุติเย ตณฺหามูลก ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย นิฏ คตาติ นิพฺเพมติกา ฯ อิธ นิฏาติ อิมสฺมึเยว
โลเก ปรินิพฺพาน ฯ อิธ(๑) วิหาย นิฏาติ (๑) อิม โลก วิชหิตฺวา
สุทฺธาวาสพฺรหฺมโลก ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ อเวจฺจปฺปสนฺนาติ อจลปฺปสาเทน สมฺปนฺนา ฯ
โสตาปนฺนาติ อริยมคฺคโสต อาปนฺนา ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม วฏฏมูลกสุขทุกฺข ปุจฺฉิต ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ สาสนมูลก ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม นฬกปานนฺติ อตีเต โพธิสตฺตสฺส โอวาเท
ตฺวา วานรยูเถน นเฬหิ อุทกสฺส ปตฏาเน มาปตตฺตา
เอวลทฺธนาโม นิคโม ฯ ตุณฺหีภูต ตุณฺหีภูตนฺติ ย ย ทิส
อนุวิโลเกติ ตตฺถ ตตฺถ ตุณฺหีภูตเมว ฯ อนุวิโลเกตฺวาติ ตโต
[๒] วิโลเกตฺวา ฯ ปฏิ เม อาคิลายตีติ กสฺมา อาคิลายติ
ภควโต หิ ฉ วสฺสานิ มหาปธาน ปทหนฺตสฺส มหนฺต
#๑. ม. อิธ วิหายาติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตโตติ ทิสสฺ ติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๑๗
กายทุกฺข อโหสิ อถสฺส อปรภาเค มหลฺลกกาเล ปฏิวาโต
อุปฺปชฺชติ (๑)ฯ อุปาทินฺนกสรีรสฺส หิ(๒) านนิสชฺชาทีหิ(๓) อปฺปมตฺตเกน
อาพาเธน น สกฺกา เกนจิ อภวิตุ(๔)ฯ ต คเหตฺวาป เถรสฺส โอกาสกรณตฺถ เอวมาห ฯ สงฺฆาฏึ ปฺาเปตฺวาติ เอกมนฺต ปฏิรูเป
าเน ปฺตฺตสฺส กปฺปยมฺจสฺส อุปริ อตฺถริตฺวา ฯ
สตฺตม ฯ
นวเม ติรจฺฉานกถนฺติ อนิยฺยานิกตฺตา สคฺคโมกฺขมคฺคาน ติรจฺฉานภูต กถ ฯ ตตฺถ ราชาน อารพฺภ มหาสมฺมโต มนฺธาตา ธมฺมาโสโก เอวมหานุภาโวติอาทินา นเยน
ปวตฺตกถา ราชกถา ฯ เอส นโย โจรกถาทีสุ ฯ [๕] อสุโก
ราชา อภิรูโป ทสฺสนีโยติอาทินา นเยน เคหสฺสิตกถา ติรจฺฉานกถา โหติ โสป นาม เอวมหานุภาโว ขย คโตติ เอว
ปวตฺตา ปน กมฺมฏานภาเว ติฏติ ฯ โจเรสุป มูลเทโว
เอวมหานุภาโว เมฆมาโล(๖) เอวมหานุภาโวติ เตส กมฺม ปฏิจฺจ
อโห สูราติ เคหสฺสิตกถาติ(๗) ติรจฺฉานกถา ฯ ยุทฺเธสุป ภารตยุทฺธาทีสุ อสุเกน อสุโก เอว มาริโต เอว วิทฺโธติ
กมฺมสฺสาทวเสเนว กถา ติรจฺฉานกถา เตป นาม ขย
คตาติ เอว ปวตฺตา ปน สพฺพตฺถ กมฺมฏานเมว โหติ ฯ อปจ
#๑. ม. อุปฺปชฺชิ ฯ ๒. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. ฐานนิสชฺชาทีหิ ฯ
#๔. ม. เกนจิ ภวิตุ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร เตสูติ ทิสฺสติ ฯ
#๖. ม. เคหสิตกถาว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๑๘
อนฺนาทีสุ เอว (๑)วณฺณสมฺปนฺน รสสมฺปนฺน (๑) ขาทิมฺหา ภฺุชิมฺหา
ปวิมฺหา ปริภฺุชิมฺหาติ กามรสสฺสาทวเสน(๒) กเถตุ น วฏฏติ
สาตฺถก ปน กตฺวา ปุพฺเพ เอว วณฺณาทิสมฺปนฺน อนฺน
ปาน วตฺถ สยน(๓) มาล คนฺธ สีลวนฺตาน อทมฺหา เจติยปูช
อกมฺหาติ (๔) กเถตุ วฏฏติ ฯ
าติกถาทีสุป อมฺหาก าตกา สูรา สมตฺถาติ วา
ปุพฺเพ มย เอว วิจิเตฺรหิ ยาเนหิ วิจริมฺหาติ วา อสฺสาทวเสน วตฺตุ น วฏฏติ สาตฺถก ปน กตฺวา เตป โน
าตกา ขย คตาติ วา ปุพฺเพ มย เอวรูปา อุปาหนา
สงฺฆสฺส อทมฺหาติ วา กเถตพฺพ ฯ คามกถาป สุนิวิฏทุนฺนิวิฏสุภิกฺขทุพฺภิกฺขาทิวเสน วา อสุกคามวาสิโน สูรา
สมตฺถาติ วา เอว อสฺสาทวเสน น วฏฏติ สาตฺถก
ปน กตฺวา สทฺธา ปสนฺนาติ วา ขยวย คตาติ วา
วตฺตุ วฏฏติ ฯ นิคมนครชนปทกถาสุป เอเสว นโย ฯ
อิตฺถีกถาป วณฺณสณฺานาทีนิ ปฏิจฺจ อสฺสาทวเสน น
วฏฏติ สทฺธา ปสนฺนา ขย คตาติ เอวเมว วฏฏติ ฯ
สูรกถาป นนฺทมิตฺโต (๕) นาม โยโธ สูโร อโหสีติ อสฺสาทวเสเนว
น วฏฏติ สทฺโธ อโหสิ ขย คโตติ เอวเมว วฏฏติ ฯ
#๑. ม. วณฺณวนฺต รสวนฺต ผสฺสสมฺปนฺน ฯ ๒. ม. กามรสสฺสาทวเสน ฯ
#๓. ม. ยาน ฯ ๔. ม. เจติย ปูชิมฺหาติ ฯ ๕. ม. นนฺทิมิตฺโต ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 519

*เลมที่ ๑๕ ยมกวคฺควณฺณนา หนา ๕๑๙
สุรากถนฺติ (๑) ปาลิย ปน อเนกวิธ มชฺชกถ อสฺสาทวเสน กเถตุ
น วฏฏติ อาทีนววเสเนว [๒]วตฺตุ วฏฏติ ฯ วิสิขากถาป อสุกวิสิขา
สุนิวิฏา ทุนฺนิวิฏาติ (๓) อสฺสาทวเสเนว น วฏฏติ สทฺธา
ปสนฺนา ขย คตาติ วฏฏติ ฯ กุมฺภฏานกถา นาม กูฏฏานกถา อุทกติตฺถกถา วุจฺจติ ฯ กุมฺภทาสีกถา วา ฯ สาป
ปาสาทิกา นจฺจิตุ คายิตุ เฉกาติอสฺสาทวเสเนว น
วฏฏติ สทฺธา ปสนฺนาติอาทินา นเยเนว วฏฏติ ฯ
ปุพฺพเปตกถา นาม อตีตาติกถา ฯ ตตฺถ วตฺตมานาติกถาสทิโสว วินิจฺฉโย ฯ นานตฺตกถา นาม ปุริมปจฺฉิมกถาวิมุตฺตา อวเสสา นานาสภาวา ติรจฺฉานกถา ฯ โลกกฺขายิกา
นาม อย โลโก เกน นิมฺมิโต อสุเกน นาม นิมฺมิโต กาโก
เสโต อฏีน เสตตฺตา พลากา รตฺตา โลหิตสฺส รตฺตตฺตาติ
เอวมาทิกา โลกายตวิตณฺฑสลฺลาปกถา ฯ สมุทฺทกฺขายิกา นาม
กสฺมา สมุทฺโท สาคโรติ สาครเทเวน ขตตฺตา สาคโร ขโต
เมติ หตฺถมุทฺทาย นิเวทิตตฺตา สมุทฺโทติ เอวมาทิกา นิรตฺถกถกา สมุทฺทกฺขายนกถา (๔)ฯ ภโวติ วุฑฺฒิ อภโวติ หานิ ฯ
อิติ ภโว อิติ อภโวติ ย วา ต วา นิรตฺถกการณ วตฺวา
ปวตฺติตา กถา อิติภวาภวกถา นาม ฯ
#๑. ม. สุรากถนฺติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วตฺตุนฺติ ฯ
#๓. ม. ทุนฺนวิ ิฏฐา สูรา สมตฺถาติ ฯ ๔. ม. นิรตฺถกา
#สมุทฺทกฺขายนกถา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๒๐
เตชสา เตชนฺติ อตฺตโน เตชสา เตส เตช ฯ
ปริยาทิเยยฺยาถาติ เขเปตฺวา ติฏเยฺยาถ ฯ (๑) ตตฺรทิ  วตฺถุ ฯ
เอโก ปณฺฑปาติโก มหาเถร ปุจฺฉิ ภนฺเต เตชสา เตช
ปริยาทิยมานา ภิกฺขู กึ กโรนฺตีติ ฯ เถโร อาห อาวุโส
กิฺจิเทว อาตเป เปตฺวา ยถา ฉายา เหฏา น โอตรติ
อุทฺธเยว คจฺฉติ ตถา กโรนฺตีติ (๒) ฯ
นวม ฯ
ทสเม ปาสสานิ านานีติ ปสสาวหานิ การณานิ ฯ
เสสเมตฺถ (๓) อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
ยมกวคฺโค ทุติโย ฯ
#๑. ม. เขเปตฺวา คเหตฺวา อภิภเวยฺยาถ ฯ ๒. ม. กโรนฺติ ฯ
#๓. ม. เสส สพฺพตฺถ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๕๒๑
อากงฺขสุตฺตวณฺณนา
ตติยสฺส ปเม สมฺปนฺนสีลาติ ปริปุณฺณสีลา สีลสมงฺคิโน หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ ทฺวีหิ การเณหิ สมฺปนฺนสีลตา โหติ สีลวิปตฺติยา จ อาทีนวทสฺสเนน สีลสมฺปตฺติยา
จ อานิสสทสฺสเนน ฯ ตทุภยมฺป วิสทุ ฺธิมคฺเค (๑) วิตฺถาริต ฯ
ตตฺถ สมฺปนฺนสีลาติ เอตฺตาวตา กิร ภควา จตุปาริสุทฺธิสีล
อุทฺทิสิตฺวา ปาติโมกฺขสวรสวุตาติ อิมินา ตตฺถ เชฏก สีล
วิตฺถาเรตฺวา ทสฺเสสีติ ทีปวิหารวาสี สุมตฺเถโร อาห ฯ
อนฺเตวาสิโก ปนสฺส เตปฏกจูฬนาคตฺเถโร อาห อุภยตฺถาป
ปาติโมกฺขสวโร ภควตา วุตฺโต ฯ ปาติโมกฺขสวโรเยว หิ สีล
อิตรานิ ปน ตีณิ สีลนฺติ วุตฺตฏาน นาม(๒) อตฺถีติ อนนุชานนฺโต วตฺวา อาห อินฺทฺริยสวโร นาม ฉทฺวารารกฺขามตฺตกเมว อาชีวปาริสุทฺธิ ธมฺเมน สเมน ปจฺจยุปฺปตฺติมตฺตก
ปจฺจยสนฺนิสฺสิต ปฏิลทฺธปจฺจเย อิทมตฺถนฺติ(๓) ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปริภฺุชนมตฺตก ฯ นิปฺปริยาเยน ปาติโมกฺขสวโรว สีล ฯ ยสฺส
โส ภินฺโน อย สีสจฺฉินฺโน วิย ปุรโิ ส หตฺถปาเท เสสานิ
รกฺขิสฺสตีติ น วตฺตพฺโพ ฯ ยสฺส ปน โส อโรโค อย
อจฺฉินฺนสีโส วิย ปุริโส ชีวิต เสสานิ ปุน ปากติกานิ
กาตุ สกฺโกติ ฯ ตสฺมา สมฺปนฺนสีลาติ อิมินา ปาติโมกฺขสวร
#๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๑ ฯ สีลานิสสกถา - สีลสงฺกิเลสโวทาน ฯ
#๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อิทมตฺถนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๒๒
อุทฺทิสิตฺวา สมฺปนฺนปาติโมกฺขาติ ตสฺเสว เววจน วตฺวา
ต วิตฺถาเรตฺวา ทสฺเสนฺโต ปาติโมกฺขสวรสวุตาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ ปาติโมกฺขสวรสวุตาติอาทีนิ วุตฺตตฺถาเนว ฯ
อากงฺเขยฺย เจติ อิท กสฺมา อารทฺธนฺติ สีลานิสสทสฺสนตฺถ ฯ สเจ หิ (๑) อจิรปพฺพชิตาน วา
ทุปฺปฺาน วา เอวมสฺส ภควา สีล ปูเรถ สีล ปูเรถาติ วทติ โก นุ
โข สีลปูรเณ อานิสโส โก วิเสโส กา วุฑฺฒีติ เตส ทส
อานิสเส ทสฺเสตุ เอวมาห อปฺเปว นาม เอต สพฺรหฺมจารีน
ปยมนาปตาทึ อาสวกฺขยปริโยสาน อานิสส สุตฺวาป สีล
ปริปูเรยฺยุนฺติ ฯ ตตฺถ อากงฺเขยฺย เจติ ยทิ อิจฺเฉยฺย ฯ ปโย
จสฺสนฺติ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสิตพฺโพ สิเนหุปฺปตฺติยา อุปฏานภูโต (๒) ภเวยฺย ฯ มนาโปติ เตส มนวฑฺฒโก เตส วา มเนน
ปตฺตพฺโพ เมตฺตจิตฺเตน ผริตพฺโพติ อตฺโถ ฯ ครูติ เตส
ครุฏานีโย ปาสาณจฺฉตฺตสทิโส ฯ ภาวนีโยติ อทฺธายมายสฺมา
ชาน ชานาติ ปสฺส ปสฺสตีติ เอว สมฺภาวนีโย ฯ สีเลเสฺววสฺส
ปริปูริการีติ จตุปาริสุทฺธิสีเลสุเยว ปริปูริการี อสฺส อนูเนน
ปริปูเรน กาเรน(๓) สมนฺนาคโต ภเวยฺยาติ วุตฺต โหติ ฯ
อชฺฌตฺต เจโตสมถมนุยุตฺโตติ อตฺตโน จิตฺตสมเถ ยุตฺโต ฯ
อนิรากตชฺฌาโนติ พหิ อนีหฏชฺฌาโน อวินาสิตชฺฌาโน วา ฯ
#๑. สเจป ฯ ๒. ม. ปทฏฐานภูโต ฯ ๓. ม. อนูเนน อากาเรน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อากงฺขวคฺควณฺณนา หนา ๕๒๓
วิปสฺสนายาติ สตฺตวิธาย อนุปสฺสนาย ฯ พฺรูเหตา สฺุาคารานนฺติ วฑฺเฒตา สฺุาคาราน ฯ เอตฺถ จ สมถวิปสฺสนวเสน กมฺมฏาน คเหตฺวา รตฺตินฺทิว สฺุาคาร ปวิสิตฺวา
นิสีทมาโน ภิกฺขุ พฺรูเหตา สฺุาคารานนฺติ เวทิตพฺโพ ฯ
อยเมตฺถ สงฺเขโป วิตฺถาโร ปน อิจฺฉนฺเตน มชฺฌมิ นิกายฏกถาย อากงฺเขยฺยสุตฺตวณฺณนาย โอโลเกตพฺโพ ฯ
ลาภีติ เอตฺถ น ภควา ลาภนิมิตฺต สีลาทีสุ ปริปูรณ
กเถติ ฯ ภควา หิ ฆาเสสน ฉินฺนกโถ น วาจ ปยุต
ภเณติ (๑) เอว สาวเก โอวทติ ฯ โส กถ ลาภนิมติ ฺต สีลาทิปริปูรณ กเถสฺสติ ฯ (๒) ปุคฺคลชฺฌาสยวเสน ปเนต วุตฺต ฯ เยสฺหิ
เอว อชฺฌาสโย ภเวยฺย สเจ มย จตูหิ ปจฺจเยหิ น
กิลเมยฺยาม สีลานิ ปริปูเรตุ สกฺกุเณยฺยามาติ เตส อชฺฌาสยวเสเนวมาห ฯ อปจ สรสานิสโส (๓) เอส สีลสฺส ยทิท จตฺตาโร
ปจฺจยา นาม ฯ ตถา หิ ปณฺฑิตมนุสฺสา โกฏาทีสุ ปต
นีหริตฺวา อตฺตนาป อปริภฺุชิตฺวา สีลวนฺตาน เทนฺติ (๔) สีลสฺส
สรสานิสสทสฺสนตฺถเมต วุตฺต ฯ
ปฐม ฯ
ตติยวาเร เยสาหนฺติ เยส อห ฯ เตสนฺเต การาติ เตส
เทวาน วา มนุสฺสาน วา เต มยิ กตา ปจฺจยทานการา ฯ
#๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๘๙/๔๗๑ ฯ ๒. ม. กเถยฺย ฯ ๓. สี. ทสานิสโส ฯ
#๔. ม. เทนฺตตี ิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๒๔
มหปฺผลา โหนฺตุ มหานิสสาติ โลกิยสุเขน ผลภูเตน มหปฺผลา
โลกุตฺตเรน มหานิสสา ฯ อุภย วา เอต เอกตฺถเมว ฯ
สีลาทิคุณยุตฺตสฺส หิ กฏจฺฉุภิกฺขาป ปฺจรตนมตฺตาย ภูมิยา
ปณฺณสาลาป กตฺวา ทินนฺ า อเนกานิ กปฺปสหสฺสานิ ทุคฺคติวินิปาตโต รกฺขติ ปริโยสาเน จ อมตาย ธาตุยา นิพฺพานสฺส
ปจฺจโย โหติ ฯ ขีโรทน อหมทาสินฺติอาทีนิ (๑) เจตฺถ วตฺถูนิ ฯ
สกลเมว วา เปตวตฺถุ วิมานวตฺถุ จ สาธก ฯ
จตุตฺถวาเร เปตาติ มจฺจุภว (๒) คตา ฯ าตีติ สสฺสุสสุรปกฺขิกา ฯ สาโลหิตาติ เอกโลหิตพทฺธา ปตามหาทโย ฯ (๓) กาลกตาติ
มตา ฯ เตสนฺตนฺติ เตส ต มยิ ปสนฺนจิตฺต ต วา ปสนฺเนน
จิตฺเตน อนุสฺสรณ ฯ ยสฺส หิ ภิกฺขุโน กาลกโต ปตา วา
มาตา วา อมฺหาก าตกตฺเถโร สีลวา กลฺยาณธมฺโมติ
ปสนฺนจิตฺโต หุตฺวา ต ภิกฺขุ อนุสฺสรติ ตสฺส โส จิตฺตปฺปสาโทป ต อนุสฺสรณมตฺตป มหปฺผล มหานิสสเมว โหติ ฯ
อรติรติสโหติ เนกฺขมฺมปฏิปตฺติย (๔) อรติยา กามคุเณสุ รติยา
จ สโห อภิภวิตา อชฺโฌตฺถริตา ฯ ภยเภรวสโหติ เอตฺถ ภย
จิตฺตุตฺราโสป อารมฺมณป เภรว อารมฺมณเมว ฯ
ทุติเย อภิฺาเตหิ (๕) อภิฺาเตหีติ คคนมชฺเฌ ปุณฺณ#๑. ขุ. วิมาน. ๒๖/๔/๕๖ ฯ ๒. ม. เปจฺจภว ฯ ๓. ม. ปติปตามหาทโย ฯ
#๔. สี. อภินกิ ฺขมปฏิปตฺติยา ฯ ๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อากงฺขวคฺควณฺณนา หนา ๕๒๕
จนฺโท วิย สุริโย วิย าเตหิ ปากเฏหิ ฯ ปรมฺปรายาติ(๑)
ปร วุจฺจติ ปจฺฉิมภาโค ปุรา (๒) ปุริมภาโค ปุรโต ธาวนฺเตน
ปจฺฉโต อนุพนฺธนฺเตน จ มหาปริวาเรนาติ อตฺโถ ฯ กณฺฏกาติ (๓)
วิชฺฌนฏเน กณฺฏกา ฯ วิสูกทสฺสนนฺติ วิสูกภูต ปฏิโลมทสฺสน ฯ (๔) มาตุคามูปจาโรติ (๕) มาตุคามสฺส สมีปจาริตา ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย วณฺโณติ สรีรวณฺโณ ฯ ธมฺมาติ นวโลกุตฺตรธมฺมา ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ อริยายาติ อโปถุชชฺ นิกาย สีลาทีหิ (๖) มิสฺสกตฺตา
เอต(๗) วุตฺต ฯ สาราทายี จ โหติ วราทายีติ สารสฺส จ วรสฺส
จ อาทายโก โหติ ฯ โย กายสฺส สาโร ยฺจสฺส วร ต
คณฺหาตีติ อตฺโถ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจมสฺส อาทิมฺหิ ตาว ย วตฺตพฺพ ต ฉกฺกนิปาเต(๘)
วุตฺตเมว ฯ ทุสฺสีโล โหตีติอาทีสุ ปน ทุสฺสีโลติ นิสฺสีโล ฯ
เจโตวิมุตฺตินฺติ ผลสมาธึ ฯ ปฺาวิมุตฺตินฺติ ผลาณ ฯ
#๑. สี. จรปุราติ จร ฯ ม. ปรปุรายาติ ฯ ๒. ม. ปุราติ ฯ
#๓. ม. กณฺฏโกติ ฯ ๔. ม. ทสฺสน ฯ ๕. สี. มาตุคามูปวิจาโรติ ฯ
#๖. สี. อโปถุชชฺ นิกสีลาทีหิ ฯ ๗. ม. เอว ฯ
#๘. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๑๕/๓๘๘ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๒๖
นปฺปชานาตีติ อุคฺคหปริปุจฺฉาวเสน น ชานาติ ฯ ทุสฺสีลฺย
อปริเสส นิรชุ ฺฌตีติ เอตฺถ ปฺจ ทุสฺสีลยฺ านิ ตาว โสตาปตฺติมคฺเคน ปหียนฺติ ทส อรหตฺตมคฺเคน ฯ ผลกฺขเณ ตานิ ปหีนานิ
นาม โหนฺติ ฯ ผลกฺขณ สนฺธาย อิธ นิรชุ ฺฌตีติ วุตฺต ฯ
ปุถุชชฺ นสฺส ปน(๑) สีล ปฺจหิ การเณหิ ภิชฺชติ ปาราชิกาปชฺชเนน สิกฺขาปจฺจกฺขาเนน ติตฺถิยปกฺกมเนน (๒) อรหตฺเตน
มรเณนาติ ฯ ตตฺถ ปุริมา ตโย ภาวนาปริหานาย(๓) สวตฺตนฺติ จตุตฺโถ
วฑฺฒิยา ปฺจโม เนว หานาย น วฑฺฒิยา ฯ กถ ปเนต
อรหตฺเตน สีล ภิชฺชตีติ ปุถุชชฺ นสฺส หิ สีล อจฺจนฺตกุสลเมว
โหติ อรหตฺตมคฺโค จ กุสลากุสลกมฺมกฺขยาย สวตฺตีติ(๔) เอว
เตน [๕] ภิชฺชติ ฯ
สวเนนป อกต โหตีติ โสตพฺพยุตฺตก อสฺสตุ  โหติ ฯ
พาหุสจฺเจนป อกต โหตีติ เอตฺถ พาหุสจฺจนฺติ วิริย ฯ วิริเยน
กตฺตพฺพยุตฺตก อกต โหติ ตสฺส อกตตฺตา สคฺคโตป มคฺคโตป
ายติ ฯ (๖) ทิฏิยาป อปฺปฏิวิทฺธ โหตีติ ทิฏิยา ปฏิวิชฺฌิตพฺพ
อปฺปฏิวิทฺธ โหติ อปจฺจกฺขกต ฯ สามายิกมฺป วิมุตฺตึ น ลภตีติ
กาลานุกาล ธมฺมสฺสวน ปติปาโมชฺช น ลภติ ฯ
หานาย ปเรตีติ หานาย คจฺฉติ ฯ (๗) ยถาภูต ปชานาตีติ
#๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ติตฺถิยปกฺขนฺทเนน ฯ
#๓. ม. ภาวนาปริหานาย ฯ ๔. ม. สวตฺตตีติ ฯ
#๕. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. ปริหายติ ฯ
#๗. ม. ปวตฺตติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อากงฺขวคฺควณฺณนา หนา ๕๒๗
โสตาปตฺติผล ปตฺวา ปฺจวิธ ทุสฺสีลฺย อปริเสส นิรุชฌ
ฺ ตีติ
อุคฺคหปริปุจฺฉาวเสน ชานาติ ฯ
ตสฺส สวเนนป กต โหตีติ โสตพฺพยุตฺตก สุต โหติ ฯ
พาหุสจฺเจนป กต โหตีติ วิริเยน กตฺตพฺพยุตฺตก อนฺตมโส
ทุพฺพลวิปสฺสนามตฺตกป กต โหติ ฯ ทิฏิยาป สุปฺปฏิวิทฺธ
โหตีติ อนฺตมโส โลกิยปฺายป ปจฺจยปฏิเวโธ กโต โหติ ฯ
อิมสฺส หิ ปุคฺคลสฺส ปฺา สีล ปริโธวติ โส ปฺาย
ปริโธเตน สีเลน วิเสส ปาปุณาติ ฯ ปมาณิกาติ ปุคฺคเลสุ
ปมาณคฺคาหกา ฯ ปมินนฺตีติ ปเมตุ ตุเลตุ อรหนฺติ ฯ เอโก
หีโนติ เอโก คุเณหิ หีโน ฯ ปณีโตติ เอโก คุเณหิ อุตฺตโม ฯ (๑)
ต หีติ ต ปมาณกรณ ฯ อภิกฺกนฺตตโรติ สุนฺทรตโร ฯ
ปณีตตโรติ อุตฺตมตโร ฯ
ธมฺมโสโต นิพฺพหตีติ สูร หุตฺวา ปวตฺตมาน วิปสฺสนาาณ นิพฺพหติ อริยภูมึ ปาเปติ ฯ ตทนนฺตร โก ชาเนยฺยาติ
ต เอต(๒) การณ โก ชาเนยฺย ฯ สีลวา โหตีติ โลกิยสีเลน
สีลวา โหติ ฯ ยตฺถสฺส ต สีลนฺติ อรหตฺตวิมุตฺตึ ปตฺวา สีล
อปริเสสป นิรุชฺฌติ นาม ตตฺถ ยุตฺติ วุตฺตาเยว ฯ อิโต
ปเรสุ ทฺวีสุ องฺเคสุ อนาคามิผล วิมุตฺติ นาม
จตุตฺถ ฯ
#๑. ม. ปณีโต อุตฺตโม ฯ ๒. ม. เอว ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๒๘
ปฺจเม อรหตฺตเมว ฯ เสสเมตฺถ วุตฺตนยานุสาเรเนว
เวทิตพฺพ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ธสีติ คุณธสนโก ฯ กสฺสจิ คุณ อนาทิยิตฺวา
หตฺเถนาป คหิโต ธเสติ (๑) สีเสป วจฺจ กโรติ ฯ ปคพฺโภติ
ปาคพฺภิเยน สมนฺนาคโต นิลฺลชฺโช ฯ (๒) ตินฺติโณติ ตินฺติณ
วุจฺจติ ตณฺหา ตาย สมนฺนาคโต อาสงฺกพหุโล วา ฯ
ลุทฺโทติ ทารุโณ ฯ อการุณิโกติ นิกกฺ ารุโณ (๓) ฯ ทุพฺพโลติ อพโล
อปฺปถาโม ฯ โอรวิตาติ อรวยุตฺโต โอรวนฺโต จรติ ฯ เนจยิโกติ
นิจยกโร ฯ
สตฺตม ฯ
นวเม อฏาเนติ อการเณ ฯ สจิตฺตกปฺปวตฺติยฺหิ
อนตฺถ เม อจรีติอาทิการณ ภเวยฺย ขาณุปาสาณาทีสุ วา(๔)
นตฺถิ ฯ ตสฺมา ตตฺถ อาฆาโต อฏาเน อาฆาโต นาม ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
นวม ฯ
อากงฺขวคฺโค ตติโย ฯ
#๑. ม. ตสฺส ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓. ม. นิกกฺ ารุณิโก ฯ
#๔. ม. ขาณุปหฏาทีสุ ต ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 529

*เลมที่ ๑๕ หนา ๕๒๙
เถรวคฺควณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปเม วิมริยาทิกเตนาติ กิเลสมริยาท
ภินฺทิตฺวา วิมริยาท กเตน ฯ
ปฐม ฯ
ทุติย อุตฺตานตฺถเมว ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย โน จ ปยิรุปาสิตาติ น อุปฏาติ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ ฌายี สมาปตฺติกุสโลติ ฌาเนหิ จ สมฺปนฺโน
สมาปตฺติยฺจ เฉโก ฯ อิริณนฺติ ตุจฺฉภาว ฯ วิจินนฺติ คุณวิจินต (๑)
นิคฺคุณภาว ฯ อถวา อิริณสงฺขาต มหาอรฺ วิจินสงฺขาต (๒)
มหาคหนฺจ อาปนฺโน วิย โหติ ฯ อนยนฺติ อวฑฺฒึ ฯ
พฺยสนนฺติ วินาส ฯ อนยพฺยสนนฺติ อวฑฺฒิวินาส ฯ กึ นุ
โขติ เกน การเณน ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม กตฺถี โหติ วิกตฺถีติ กตฺถนสีโล โหติ (๓) วิกตฺถนสีโล วิวฏ กตฺวา กเถติ ฯ (๓) น สนฺตตการีติ น สตตการี (๔) ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ อธิมานิโกติ อนธิคเต อธิคตมาเนน สมนฺนาคโต ฯ
#๑. สี. วิปนนฺติ คุณวิวิตฺตก ฯ ๒. สี. วิปนสงฺขาต ฯ ๓. สี. กถนสีโล
#วิวฏ กเถติ ฯ ๔. ม. น สตตการี ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๓๐
อธิมานสจฺโจติ อธิคตมานเมว สจฺจโต วทติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม อธิกรณิโก โหตีติ อธิกรณการโก โหติ ฯ น
ปยตายาติ น ปยภาวาย ฯ น ครุตายาติ น ครุภาวาย ฯ
น สามฺายาติ น สมณธมฺมภาวาย ฯ น เอกีภาวายาติ
น นิรนฺตรภาวาย ฯ ธมฺมาน น นิสามกชาติโยติ (๑) นวนฺน
โลกุตฺตรธมฺมาน น นิสามนสภาโว น อุปธารณสภาโว ฯ
น ปฏิสลฺลาโนติ น ปฏิสลฺลีโน ฯ สาเยฺยานีติ สภาวา ฯ
กูเฏยฺยานีติ กุฏภาวา ฯ ชิเมฺหยฺยานีติ น อุชุกภาวา ฯ วงฺเกยฺยานีติ
วงฺกภาวา ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม อกฺโกสกปริภาสโก อริยปุ วาที สพฺรหฺมจารีนนฺติ
เอตฺถ สพฺรหฺมจาริปท อกฺโกสกปริภาสกปเทหิ โยเชตพฺพ
อกฺโกสโก สพฺรหฺมจารีน ปริภาสโก สพฺรหฺมจารีนนฺติ ฯ อริยาน
ปน คุเณ ฉินฺทิสฺสามีติ อนฺติมวตฺถุนา อุปวทนฺโต อริยุปวาที
นาม โหติ ฯ สทฺธมฺมสฺส น โวทายนฺตีติ สิกฺขาตฺตยสงฺขาตา
สาสนสทฺธมฺมา อสฺส โวทาน น คจฺฉนฺติ ฯ โรคาตงฺกนฺติ
เอตฺถ โรโคว กิจฺฉาชีวิตภาวกรเณน อาตงฺโกติ เวทิตพฺโพ ฯ
อฏฐม ฯ
#๑. ม. นิสามกชาติโกติ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 531

*เลมที่ ๑๕ เถรวคฺควณฺณนา หนา ๕๓๑
นวเม โกกาลิโก ภิกขฺ ุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ โก
อย โกกาลิโก กสฺมา จ อุปสงฺกมิ อย กิร โกกาลิกรฏเ โกกาลิกนคเร โกกาลิกเสฏิสฺส ปุตฺโต ปพฺพชิตฺวา
ปตรา การิเต วิหาเร ปฏิวสติ ฯ จูฬโกกาลิโกติ นาเมน
[๑] ปน เทวทตฺตสฺส สิสฺโส ฯ โส หิ พฺราหฺมณปุตฺโต
มหาโกกาลิโก นาม ฯ ภควติ ปน สาวตฺถิย วิหรนฺเต เทฺว
อคฺคสาวกา ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ ปชปทจาริก
จรมานา อุปกฏาย วสฺสปู นายิกาย วิเวกาวาส วสิตุกามา
เต ภิกฺขู อุยโฺ ยเชตฺวา อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย ตสฺมึ ชนปเท
ต นคร ปตฺวา ต วิหาร ปตฺวา ต วิหาร อคมสุ(๒) ฯ
ตตฺถ เนส โกกาลิโก วตฺต ทสฺเสสิ (๓) ฯ [๔] เตน สทฺธึ สมฺโมทิตฺวา
อาวุโส มย อิธ เตมาส วสิสฺสาม มา โน กสฺสจิ
อาโรเจสีติ ปฏิฺ คเหตฺวา วสึสุ ฯ วสิตฺวา ปวารณาทิวเส
ปวาเรตฺวา คจฺฉาม มย อาวุโสติ โกกาลิก อาปุจฺฉึสุ ฯ
โกกาลิโก อชฺชาวุโส เอกทิวส วสิตฺวา เสฺว คมิสฺสถาติ
วตฺวา ทุติยทิวเส นคร ปวิสิตฺวา มนุสฺเส อามนฺเตสิ อาวุโส
ตุเมฺห เทฺว อคฺคสาวเก อิเธวาคนฺตฺวา วสมาเนป น ชานาถ
น เต โกจิ ปจฺจเยนป นิมนฺเตตีติ ฯ นครวาสิโน กห
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. นคร ปตฺวา วิหาร อคมึสุ ฯ
#๓. ม. อกาสิ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เตปติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๓๒
ภนฺเต เถรา กสฺมา โน นาโรจยิตฺถาติ ฯ กึ อาวุโส
อาโรจิเตน กึ น ปสฺสถ เทฺว ภิกฺขู เถราสเน นิสที นฺเต
เอเต อคฺคสาวกาติ ฯ เต ขิปฺป สนฺนิปติตฺวา สปฺปผาณิตาทีนิ
เจว จีวรทุสฺสานิ จ สหรึสุ ฯ
โกกาลิโก จินฺเตสิ ปรมปฺปจฺฉา อคฺคสาวกา ปยุตฺตวาจาย อุปฺปนฺน ลาภ น สาทิยิสฺสนฺติ อสาทิยนฺตา อาวาสิกสฺส เทถาติ วกฺขนฺตีติ ต ลาภ คาหาเปตฺวา เถราน
สนฺติก อคมาสิ ฯ เถรา ทิสฺวาว อิเม ปจฺจยา เนวมฺหาก
น โกกาลิกสฺส กปฺปนฺตีติ ปฏิกฺขิปตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ โกกาลิโก
กถ หิ นาม อตฺตนา (๑) อคฺคณฺหนฺตา มยฺหมฺป อทาเปตฺวา
ปกฺกมิสฺสนฺตีติ อาฆาต อุปฺปาเทติ(๒)ฯ เตป ภควโต สนฺติก
อาคนฺตฺวา(๓) ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปุน อตฺตโน ปริส อาทาย
ปชปทจาริก จรนฺตา อนุปุพฺเพน ตสฺมึ รฏเ ตเทว นคร
ปจฺจาคมึสุ ฯ นาครา เถเร สฺชานิตฺวา สห ปริกขฺ าเรหิ ทาน
สชฺเชตฺวา นครมชฺเฌ มณฺฑป กตฺวา ทาน อทสุ ฯ เถรานฺจ
ปริกฺขาเร อุปนาเมสส ฯ เถรา ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิยฺยาทยึสุ ฯ ต
อิทานิ ปาปจฺฉา ชาตา ปุพฺเพป อปฺปจฺฉสนฺตุฏฐปวิวิตฺตสทิสาว มฺเญติ เถเร อุปสงฺกมิตฺวา อาวุโส ตุมฺเห ปุพฺเพ
#๑. ม. สย ฯ ๒. ม. อุปฺปาเทสิฯ ๓. ม. คนฺตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เถรวคฺควณฺณนา หนา ๕๓๓
อปฺปจฺฉา วิย อิทานิ ปน ปาปภิกฺขู ชาตตฺถาติ วตฺวา
มูลฏาเนเยว เนส ปติฏ ภินฺทิสฺสามีติ ตรมานรูโป นิกฺขมิตฺวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯ อยเมส โกกาลิโก อิมินา จ
การเณน อุปสงฺกมีติ เวทิตพฺโพ ฯ
ภควา ต ตุริต ตุริต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาว อาวชฺเชนฺโต
อฺาสิ อย อคฺคสาวเก อกฺโกสิตุกาโม อาคโต สกฺกา
นุ โข ปฏิเสเธตุนฺติ ฯ ตโต น สกฺกา ปฏิเสเธตุ เถเรสุ
อปรชฺฌิตฺวา อาคโต เอกเสน [๑] ปน ปทุมนิรเย นิพฺพตฺติสฺสตีติ
ทิสฺวา สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนป นาม ครหนฺต สุตฺวา น
นิเสเธตีติ วาทโมจนตฺถ อริยุปวาทสฺส จ มหาสาวชฺชภาวทสฺสนตฺถ มาเหวนฺติ ติกฺขตฺตุ ปฏิเสเธสิ ฯ ตตฺถ มาเหวนฺติ
มา เอว อภณิ ฯ
สทฺธายิโกติ สทฺธาย อากโร ปสาทาวโห สทฺธาตพฺพวจโน วา ฯ ปจฺจยิโกติ ปฏิยายิตพฺพวจโน ฯ (๒) ปกฺกามีติ
กมฺมานุภาเวน โจทิยมาโน ปกฺกามิ ฯ โอกาสกตฺหิ กมฺม
น สกฺกา ปฏิพาหิตุฯ อจิรปกฺกนฺตสฺสาติ ปกฺกนฺตสฺส สโต
น จิเรเนว ฯ
สพฺโพ กาโย ผุฏโ อโหสีติ เกสคฺคมตฺตมฺป โอกาส
อวชฺเชตฺวา สกลสรีร อฏีนิ ภินฺทิตฺวา อุคฺคตาหิ ปฬกาหิ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. ปตฺติยายิตพฺพวจโน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๓๔
อชฺโฌตฺถฏ อโหสิ ฯ ยสฺมา ปน พุทฺธานุภาเวน ตถารูป
กมฺม พุทฺธาน สมฺมุขีภาเว วิปาก เทตุ น สกฺโกติ ครุทสฺสนูปจาเร (๑) วิชหิตมตฺเต เทติ ตสฺมา ตสฺส อจิรปกฺกนฺตสฺส
ปฬกา อุฏหึสุ ฯ กฬายกมตฺติโยติ จณกมตฺติโย ฯ เวลุวสลาฏกมตฺติโยติ ตรุณเพลุวมตฺติโย ฯ ปภิชฺชึสูติ ภิชฺชึสุ ฯ ตาสุ
ภินฺนาสุ สกลสรีร ปนสปกฺก วิย อโหสิ ฯ โส ปกฺเกน
คตฺเตน เชตวนทฺวารโกฏเก วิสคิลิโต มจฺโฉ วิย กทลิปตฺเตสุ นิปชฺชิ ฯ อถ ธมฺมสฺสวนตฺถ อาคตา (๒) มนุสฺสา ธิ
โกกาลิก ธิ โกกาลิก อยุตฺตมกาสิ อตฺตโนเยว มุข นิสฺสาย
อนยพฺยสน ปตฺโตสีติ อาหสุ ฯ เตส สทฺธ สุตฺวา(๓) อารกฺขเทวตาติ ธิกกฺ าร อกสุ อารกฺขเทวตาน อากาสเทวตาติ (๔) อิมินา อุปาเยน ยาว อกนิฏภวนา เอกธิกฺกาโร
อุทปาทิ ฯ
ตุทีติ (๕) โกกาลิกสฺส อุปชฺฌาโย ตุทิตฺเถโร () นาม อนาคามิผล
ปตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺโต ฯ โส ภุมมฺ ฏา เทวตา อาทึ
กตฺวา อยุตฺต โกกาลิเกน กต อคฺคสาวเก อนฺติมวตฺถุนา
อพฺภาจิกฺขนฺเตนาติ ปรมฺปราย พฺรหฺมโลก สมฺปตฺต [๗] สทฺท
สุตฺวา มา มยฺห ปสฺสนฺตสฺเสว วราโก นสฺสิ โอวทิสฺสามิ
#๑. ม. ทสฺสนูปจาเร ฯ ๒. ม. อาคตาคตา ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#สี. อุปริเทวตาติ ฯ ๕. สี. ตุทูติ ฯ ม. ตุรูติ ฯ ๖. ม. ตุรุตฺเถโร ฯ
#ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 535

*เลมที่ ๑๕ เถรวคฺควณฺณนา หนา ๕๓๕
น เถเรสุ จิตฺตปฺปสาทตฺถายาติ อาคนฺตฺวา ตสฺส ปุรโต
อฏาสิ ฯ ต สนฺธาเยต วุตฺต ตุทิปจฺเจกพฺรหฺมาติ ฯ (๑)
เปสลาติ ปยสีลา ฯ โกสิ ตฺว อาวุโสติ นิปนฺนโกว(๒)
กพรกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา เอวมาห ฯ (๓)ปสฺส ยาวฺจ เตติ(๓) ปสฺส (๔)
ยตฺตก ตยา อปรทฺธ อตฺตโน นลาเต มหาคณฺฑ อปสฺสนฺโต
สาสปมตฺตาย ปฬกาย ม โจทิตพฺพ มฺสีติ อาห ฯ
อถ น อนิฏปฺปตฺโต (๕) อย โกกาลิโก คิลิตวิโส วิย
น กสฺสจิ วจน กริสฺสตีติ ตฺวา ปุริสสฺส หีติ อาห ฯ (๖)
ตตฺถ กุารีติ กุารีสทิสา ผรุสวาจา ฯ ฉินฺทตีติ กุสลมูลสงฺขาเต มูเลเยว นิกนฺตติ ฯ นินฺทิยนฺติ นินฺทิตพฺพ ทุสฺสีลปุคฺคล ฯ ปสสตีติ อุตฺตมตฺเถ สมฺภาเวตฺวา ขีณาสโวติ วทติ ฯ
ต วา นินฺทติ โย ปสสิโยติ โย วา ปสฺสิตพฺโพ ขีณาสโว
ต อนฺติมวตฺถุนา โจเทนฺโต ทุสฺสีโล อยนฺติ วทติ ฯ
วิจินาติ มุเขน โส กลินฺติ โส น อปราธ มุเขน
วิจินาติ นาม ฯ กลินา เตนาติ เตน อปราเธน สุข
น วินฺทติ ฯ นินฺทิยปสสาย หิ ปสสิยนินฺทาย จ สมโกว
วิปาโก ฯ สพฺพสฺสาป สหาป อตฺตนาติ สพฺเพน สเกน [๗]
ธเนนป อตฺตนาป สทฺธึ โย อกฺเขสุ ธนปราชโย นาม อย
#๑. ม. ตุรู ปจฺเจกพฺรหฺมาติ ฯ ๒. ม. นิสินฺนโกว ฯ ๓. ม. ปสฺส ยาวฺจ
#เต อิท อปรทฺธนฺติ ฯ ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๕. ม. อทิฏฐิปฺปตฺโต ฯ
#๖. ม. อาทิมาห ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร ธเนนปติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๓๖
อปฺปมตฺตโก อปราโธ ฯ โย สุคเตสูติ โย ปน สมฺมคฺคเตสุ
ปุคฺคเลสุ จิตฺต ปทูเสยฺย อย จิตฺตปฺปสาโทโส(๑) ตโต กลิโต
มหนฺตตโร กลิ ฯ
อิทานิ ตสฺส มหนฺตตรภาว ทสฺเสนฺโต สต สหสฺสานนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ สต สหสฺสานนฺติ นิรพฺพุทคณนาย สตสหสฺส ฯ ฉตฺตึสตีติ อปรานิ ฉตฺตึสติ นิรพฺพุทานิ ฯ ปฺจ
จาติ อพฺพุทคณนาย ปฺจ จ(๒) อพฺพุทานิ ฯ ยมริยครหีติ ย
อริเย ครหนฺโต นิรย อุปปชฺชติ ตตฺถ เอตฺตก อายุปฺปมาณนฺติ
อตฺโถ ฯ กาลมกาสีติ อุปชฺฌาเย ปกฺกนฺเต กาล อกาสิ ฯ
ปทุมนิรยนฺติ ปาฏิเยกฺโก ปทุมนิรโย นาม นตฺถิ ฯ
อวีจิมหานิรยมฺหิเยว ปน ปทุมคณนาย ปจิตพฺเพ เอกสฺมึ
าเน นิพฺพตฺติ ฯ วีสติขาริโกติ มาคธเกน ปตฺเถน จตฺตาโร
ปตฺถา โกสลรฏเ เอโก ปตฺโถ โหติ เตน ปตฺเถน จตฺตาโร
ปตฺถา อาฬฺหก จตฺตาริ อาฬฺหกานิ โทณ จตุโทณา
มานิกา จตุมานิกา ขารี ตาย ขาริยา วีสติขาริโก ฯ
ติลวาโหติ มาคธกาน สุขุมติลาน ติลสกฏ ฯ
อพฺพุโท นิรโยติ อพฺพุโท นาม ปาฏิเยกฺโก นิรโย
นตฺถิ ฯ อวีจิมฺหิเยว ปน อพฺพุทคณนาย ปจิตพฺพฏานสฺเสต
นาม ฯ นิรพฺพุทาทีสุป เอเสว นโย ฯ วสฺสคณนาป ปเนตฺถ
#๑. ม. จิตฺตปโทโสว ฯ ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อุปาลิวคฺควณฺณนา หนา ๕๓๗
เอว เวทิตพฺพา ยเถว [๑] สต สตสหสฺสานิ โกฏิ โหติ
เอว สต สตสหสฺสโกฏิโย ปโกฏิ นาม โหติ สต สตสหสฺสปฺปฏิโกฏิโย โกฏิปฺปโกฏิ นาม สต สตสหสฺสโกฏิปฺปโกฏิโย นหุต
สต สตสหสฺสนหุตานิ นินฺนหุต สต สตสหสฺสนินฺนหุตานิ เอก
อพฺพุท ตโต วีสติคุณ นิรพฺพุท เอส นโย สพฺพตฺถาติ ฯ
นวม ฯ
ทสม เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
เถรวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
อุปาลิวคฺควณฺณนา
ปฺจมสฺส ปเม สาหเสนาติ สาหสิยกมฺเมน ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย ภยานีติ จิตฺตุตฺราสภยานิ ฯ เวรานีติ อกุสลเวรปุคฺคลเวรานิ ฯ อริโย จสฺส าโยติ สห วิปสฺสนาย มคฺโค ฯ
อิติ อิมสฺมึ สติ อิท โหตีติ เอว อิมสฺมึ อวิชฺชาทิเก
การเณ สติ อิท สงฺขาราทิก ผล โหติ ฯ อิมสฺสปุ ฺปาทา
อิท อุปฺปชฺชตีติ โย [๒] ยสฺส สหชาตปจฺจโย โหติ ตสฺส อุปฺปาทา
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ยสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๓๘
อิตร อุปฺปชฺชติ นาม ฯ อิมสฺมึ อสตีติ อวิชฺชาทิเก การเณ
อสติ สงฺขาราทิก ผล น โหติ ฯ อิมสฺส นิโรธาติ การณสฺส
อปฺปวตฺติยา ผลสฺส อปฺปวตฺติ โหติ ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย สณฺเปสุนฺติ อิริยาปถมฺป วจนปถมฺป สณฺเปสุ(๑) ฯ
อปฺปสทฺทวินีตาติ อปฺปสทฺเทน มตฺตภาณินา สตฺถารา วินีตา ฯ
ปรโฆสปจฺจยา(๒) วาติ ปรสฺส วา วจนการณา ฯ เจตยิตาติ
ปกปฺปตา ฯ มงฺกุภูตาติ โทมนสฺสปฺปตฺตา นิตฺเตชา ฯ ปตฺตกฺขนฺธาติ ปติตกฺขนฺธา ฯ สหธมฺเมนาติ สเหตุเกน สการเณน
วจเนน ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ วชฺชิยมาหิโตติ เอวนามโก ฯ สพฺพ ตปนฺติ
สพฺพเมว ทุกฺกรการิกาตป ฯ (๓) สพฺพ ตปสฺสินฺติ สพฺพ
ตปนิสฺสิตก ฯ ลูขาชีวินฺติ ทุกฺกรการิกาชีวิกานุโยค อนุยุตฺต ฯ
คารยฺหนฺติ ครหิตพฺพยุตฺตก ฯ ปสสิยนฺติ ปสสิตพฺพยุตฺตก ฯ
เวนยิโกติ สย อวินีโต อฺเหิ วิเนตพฺโพ ฯ อปฺปฺตฺติโกติ
น กิฺจิ ปฺาเปตุ สกฺโกติ ฯ อถวา เวนยิโกติ สตฺตวินาสโก ฯ อปฺปฺตฺติโกติ อปจฺจกฺข นิพฺพาน ปฺาเปติ
สสฺสตาทีสุ (๔) กิฺจิปฺาเปตุ น สกฺโกติ ฯ น โส ภควา
#๑. ม. สณฺฐาเปสุนฺติ.... สณฺฐาเปสุ ฯ ๒. ม. ปรโตโฆสปจฺจยา ฯ
#๓. ม. ทุกฺกรการิก ฯ ๔. ม. สยกตาทีสุ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อุปาลิวคฺควณฺณนา หนา ๕๓๙
เวนยิโกติ โส ภควา เอว ยาถาวโต ตฺวา กุสลากุสล
ปฺาเปนฺโต น อฺเน วิเนตพฺโพ น อฺสิกฺขิโต ฯ เย
จ ธมฺเม อุปาทาย สโต ปฺาเปติ(๑) เตส ปฺาปนโต
น สตฺตวินาสโก สุวินีโต สุสิกฺขิโต สตฺตวินายโกติ อตฺโถ ฯ
ตสฺส จ ปฺตฺติโย สปฺปฺตฺติโยเยวาติ ทสฺเสติ ฯ
วิมุตฺตึ วิมุจฺจโต อกุสลา ธมฺมาติ มิจฺฉาทิฏิสงฺขาต
จิตฺตสฺส อธิมุตฺตึ อธิมุจฺจโต อกุสลา ธมฺมา วฑฺฒนฺติ นาม ฯ
ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ สาสเน ปน จิตฺตสฺส (๒)วิมุตฺติ สงฺขต
วิมุตฺติ กุสลานเยว ปจฺจโย โหติ(๒) ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม ตุณฺหี อโหสีติ สตฺตูปลทฺธิย ตฺวา อปุจฺฉ
ปุจฺฉตีติ ตุณฺหี อโหสิ สพฺพ สามุกฺกสิก วต เมติ มยา
สพฺพปุจฺฉาน อุตฺตมปุจฺฉ ปุจฺฉิโต สมโณ โคตโม สสาเทติ
โน วิสฺสชฺเชติ นูน น วิสหติ น สกฺโกติ วิสฺสชฺเชตุนฺติ เอว
ปาปก ทิฏึ มา ปฏิลภตีติ ฯ ตทสฺสาติ ต เอว อุปฺปนฺน
ทิฏิคต ภเวยฺย ฯ
ปจฺจนฺติมนฺติ ยสฺมา มชฺฌิมเทเส นครสฺส (๓)อุทฺทาลปาการาทีนิ ถิรานิ วา โหนฺติ ทุพฺพลานิ วา สพฺพโส
วา ปน [๔] มา โหนฺตุ โจราสงฺกา น โหติ ฯ ตสฺมา ต อคฺคเหตฺวา
#๑. ม. ปฺญาปยติ ฯ ๒. ม. วิมุตฺติสงฺขาโต วิมุตฺติ กุสลานเยว
#ปจฺจโย โหติ ฯ ๓. ม. อุทฺธาปาทีนิ ถิรานิ วา โหนฺตุ ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร มา โหนฺตูติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๔๐
ปจฺจนฺติม นครนฺติ อาห ฯ ทฬฺหทฺทาลนฺติ ถิรปาการ ฯ (๑)
ทฬฺหปาการโตรณนฺติ ถิรปาการฺเจว ถิรปฏิสงฺฆาฏฺจ ฯ
เอกทฺวารนฺติ กสฺมา อาห พหุทฺวารสฺมึ หิ นคเร พหูหิ
ปณฺฑิตโทวาริเกหิ ภวิตพฺพ เอกทฺวาเร เอโกว วฏฏติ ฯ ตถาคตสฺส
จ ปฺาย อฺโ สทิโส นตฺถิ ฯ ตสฺมา สตฺถุ (๒) ปณฺฑิตภาวสฺส
โอปมฺมตฺถ ตสฺส จ(๓) โทวาริก ทสฺเสตุ เอกทฺวารนฺติ อาห ฯ
ปณฺฑิโตติ ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคโต ฯ พฺยตฺโตติ เวยฺยตฺติเยน
สมนฺนาคโต ฯ เมธาวีติ านุปฺปตฺติปฺาสงฺขาตาย เมธาย
สมนฺนาคโต ฯ อนุปริยายปถนฺติ อนุปริยายนามก ปาการมคฺค ฯ (๔) ปาการสนฺธินฺติ ทฺวินฺน อิฏกาน อปคตฏาน ฯ
ปาการวิวรนฺติ ปาการสฺส ฉินฺนฏาน ฯ ตเทเวต ปฺหนฺติ
ตเยว สสฺสโต โลโกติอาทินา นเยน ปุฏ ปนีย ปฺห
ปุนป ปุจฺฉิ ฯ สพฺโพ จ เตน โลโกติ สตฺตูปลทฺธยิ เยว ตฺวา
อฺเนากาเรน ปุจฺฉตีติ ทสฺเสติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ ปุพฺพาปยมาโนติ ปุพฺพสทิสานิ นิรุทกานิ
กุรุมาโน ฯ เกฺวตฺถ อาวุโสติ โก เอตฺถ อาวุโส ฯ ยาวตา
อาวุโส ทิฏีติ ยตฺติกา ทฺวาสฏิวิธาป ทิฏ ิ นาม อตฺถิ ฯ
#๑. ม. ทฬฺหทุ ฺธาปนฺติ ถิรปาการปาท ฯ ๒. สี. สุฏ ุ ฯ
#๓. ม. เอกเยว ฯ ๔. ม. มคฺค ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อุปาลิวคฺควณฺณนา หนา ๕๔๑
ยาวตา ทิฏิฏานนฺติ ขนฺธาป ทิฏิฏาน อวิชฺชาป ผสฺโสป
สฺาป วิตกฺโกป อโยนิโสมนสิกาโรป ปาปมิตฺโตป ปรโตโฆโสป ทิฏ ิฏานนฺติ (๑) เอว ยตฺตก อฏวิธ ทิฏิฏาน ทิฏ ิ
การณ นาม อตฺถิ ฯ อธิฏ านนฺติ ทิฏาธิฏาน (๒) อธิตฺวา
อธิภวิตฺวา ปวตฺตาย ทิฏิยา เอต นาม ฯ
ทิฏิปริยุฏานนฺติ กตมานิ อฏารส ทิฏิปริยุฏานานิ ฯ
ยา ทิฏิ ทิฏ ิคต ทิฏิคฺคหน ทิฏิกนฺตาร ทิฏิวิสูก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสโยชน ทิฏิสลฺล ทิฏ ิสมฺพาโธ ทิฏิปลิโพโธ
ทิฏิพนฺธน ทิฏิปปาโต ทิฏานุสโย ทิฏิสนฺตาโป ทิฏิปริฬาโห ทิฏิคนฺโถ ทิฏุปาทาน ทิฏาภินิเวโส ทิฏิปรามาโส ฯ อิมานิ อฏารส ทิฏิปริยุฏานานีติ (๓) เอว
วุตฺตทิฏิปริยุฏาน ฯ สมุฏานนฺติ ทิฏิฏานสฺเสว เววจน ฯ
วุตฺตเฺหต ขนฺธา ปจฺจโย ทิฏีน อุปาทาย
สมุฏานฏเนาติ (๔) สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ โสตาปตฺติมคฺโค
ปน ทิฏิสมุคฺฆาโต นาม สพฺพทิฏีน สมุคฺฆาตกตฺตา ฯ
ตมหนฺติ ต สพฺพ อห ชานามิ ฯ กฺยาห วกฺขามีติ กึการณา
อห วกฺขามิ ฯ
ฉฏฐ ฯ
#๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๐๔/๒๐๐ ฯ ๒. ม. ทิฏฐาธิฏฐานนฺติ ทิฏฐีน อธิฏฐ ฯ
#๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๐๕/๒๐๑ ฯ ๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๐๔/๒๐๐ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๔๒
สตฺตเม สมฺมาทิฏิโกติ ยาถาวทิฏิโก ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม อธิกรณสมุปฺปาทวูปสมกุสโลติ จตุนฺน อธิกรณาน มูล (๑) คเหตฺวา วูปสเมน สมุปฺปาทวูปสมกุสโล
โหติ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ทุรภิสมฺภวานิ หีต(ิ ๒) สมฺภวิตุ ทุกขฺ านิ ทุสฺสหานิ
น สกฺกา อปฺเปสกฺเขหิ อชฺโฌคาหิตุนฺติ วุตฺต โหติ ฯ
อรฺวนปตฺถานีติ อรฺานิ จ วนปตฺถานิ จ ฯ อารฺกงฺคนิปฺผาทเนน อรฺานิ คามนฺต อติกฺกมิตฺวา มนุสฺสาน
อนุปจารฏานภาเวน วนปตฺถานิ ฯ ปนฺตานีติ [๓]ปริยนฺตานิ อติทูรานิ ฯ
ทุกฺกร ปวิเวกนฺต กายวิเวก ทุกกฺ ร ฯ (๔) ทุรภิรมนฺติ อภิรมิตุ น
สุกร ฯ เอกตฺเตติ เอกีภาเว ฯ กึ ทสฺเสติ กายวิเวเก กเตป
ตตฺถ จิตฺต อภิรมาเปตุ ทุกฺกร ฯ ทฺวยทฺวยาราโม หิ อย
โลโกติ ฯ หรนฺติ มฺเติ หรนฺติ วิย ฆสนฺติ (๕) วิย ฯ มโนติ
จิตฺต ฯ สมาธึ อลภมานสฺสาติ อุปจารสมาธึ วา อปฺปนาสมาธึ วา อลภนฺตสฺส ฯ กึ ทสฺเสติ อีทิสสฺส ภิกฺขุโน
ติณปณฺณมิคาทิสทฺเทหิ วิวิเธหิ จ ภึสนเกหิ วนานิ จิตฺต
วิกฺขิปนฺติ มฺเติ ฯ สสีทิสฺสตีติ กามวิตกฺเกน สสีทิสฺสติ ฯ
#๑. สี. มูลามูล ฯ ๒. ม. ทุรภิสมฺภวานีติ ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปริยนฺตานีติ ทิสฺสติ ฯ
#๔. ม. กายวิเวโก ทุกฺกโร ฯ ๕. ม. ฆสนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อุปาลิวคฺควณฺณนา หนา ๕๔๓
อุปฺปลวิสฺสตีติ (๑) พฺยาปาทวิหึสาวิตกฺเกหิ อุทฺธ ปลวิสฺสติ ฯ (๒)
กณฺณสนฺโธวิกนฺติ กณฺณ โธวนฺเตน (๓) กีฬิตพฺพ ฯ ปฏ ิสนฺโธวิกนฺติ ปฏึ โธวนฺเตน กีฬิตพฺพ ฯ ตตฺถ อุทก
โสณฺฑาย คเหตฺวา ทฺวีสุ กณฺเณสุ อาสิฺจน กณฺณสนฺโธวิก
นาม(๔) ปฏ ิย อาสิฺจน ปฏิสนฺโธวิก นาม ฯ คาธ วินฺทตีติ
ปติฏ ลภติ ฯ
โก จาห โก จ หตฺถินาโคติ อห โก หตฺถนิ าโค
โก อหป หิ(๕) ติรจฺฉานคโต อยมฺป อิมิสฺสป(๖) จตฺตาโร ปาทา
มยฺหป จตฺตาโรว(๗) นนุ อุโภป มย สมสมาติ ฯ วงฺกนฺติ(๘)
กุมารกาน กีฬนก ขุทฺทกนงฺคล ฆฏิกนฺติ ทีฆทณฺฑเกน
รสฺสทณฺฑาย (๙) ปหรณกีฬ ฯ โมกฺขจิกนฺติ สมฺปริวตฺตกกีฬ
อากาเส ทณฺฑก คเหตฺวา ภูมิย วา สีส เปตฺวา
เหฏุปริยภาเวน ปริวตฺตนกีฬนฺติ วุตตฺ  โหติ ฯ จิงฺคุลิกนฺติ
ตาลปณฺณาทีหิ กต วาตปฺปหาเรน ปริพฺภมนจกฺก ฯ
ปตฺตาฬฺหก วุจฺจติ ปณฺณนาฬิ ตาย วาลุกาทีนิ มินนฺตา
กีฬนฺติ ฯ รถกนฺติ ขุทฺทกรถ ฯ ธนุกนฺติ ขุทฺทกธนุเมว ฯ
อิธ โข ปน โวติ เอตฺถ โวติ นิปาตมตฺต อิธ
#๑. ม. อุปฺลวิสฺสตีติ ฯ ๒. ม. ปฺลวิสฺสติ ฯ ๓. สี. กณฺณโธวเนน ฯ
#ม. กณฺเณ โธวนฺเตน ฯ ๔. ม. กณฺณสโธวิกา นาม ฯ
#๕. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. ม. มยฺหมฺป ฯ ๗. ม. อิมสฺสป ฯ
#๘. ม. วงฺกกนฺติ ฯ ๙. ม. รสฺสทณฺฑก ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๔๔
โข ปนาติ อตฺโถ ฯ อิงฺฆ ตฺว อุปาลิ สงฺเฆ วิหราหีติ
เอตฺถ อิงฺฆาติ โจทนตฺเถ นิปาโต ฯ เตน เถร สงฺฆมชฺเฌ
วิหารตฺถาย โจเทติ นาสฺส อรฺวาส อนุชานาติ ฯ
กสฺมา อรฺเสนาสเน วสโต กิรสฺส วาสธุรเมว ปูริสฺสติ
น คนฺถธุร ฯ สงฺฆมชฺเฌ วสนฺโต ปน เทฺวป ธุรานิ ปูเรตฺวา
อรหตฺต ปาปุณิสฺสติ วินยปฏเก จ ปาโมกฺโข ภวิสฺสติ ฯ
อถสฺสาห ปริสมชฺเฌ ปุพฺพปตฺถน ปุพฺพาภินีหาร (๑) กเถตฺวา
อิม ภิกฺขุ วินยธราน อคฺคฏาเน เปสฺสามีติ อิมมตฺถ
ปสฺสมาโน สตฺถา เถรสฺส อรฺวาส นานุชานีติ ฯ
นวม ฯ
ทสม อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสมฯ
อุปาลิวคฺโค ปฺจโม ฯ
ทุติยปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
#๑. ม. ปุพฺพาภินีหารฺจ ฯ ๒. ม. นานุชานีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๕๔๕
ตติยปณฺณาสกวณฺณนา
สมณสฺาสุตฺตวณฺณนา
ตติยสฺส ปเม สมณสฺาติ สมณาน อุปฺปชฺชนกสฺา ฯ สตตการีติ (๑) นิรนฺตรการี ฯ อพฺยาปชฺโฌติ นิทฺทุกโฺ ข ฯ
อิจฺจตฺถนฺติสฺส (๒) โหตีติ อิทมตฺถ อิเม ปจฺจยาติ เอวมสฺส
ชีวิตปริกฺขาเรสุ โหติ ปจฺจเวกฺขิตปริโภค ปริภฺุชตีติ อตฺโถ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติย อุตฺตานตฺถเมว ฯ
ปฐม ฯ
ตติเย วิราธนา โหตีติ สคฺคโต จ มคฺคโต จ วิรชฺฌน
โหติ ฯ โน อาราธนาติ น สมฺปาทนา น ปริปูรการิตา
โหติ ฯ ปโหตีติ ปวตฺตติ ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺนนฺติ ทิฏานุรูเปน
ปริปุณฺณ สมาทินฺน สกล คหิต ฯ เจตนาติ ตีสุ ทฺวาเรสุ
นิพฺพตฺติตเจตนาว คหิตา ฯ ปตฺถนาติ เอวรูโป สิยนฺติ เอว
ปฏฐิตปฏฐนา(๓) ฯ ปณิธีติ เทโว วา ภวิสฺสามิ เทวฺตโร
วาติ จิตฺตฏปนา ฯ สงฺขาราติ สมฺปยุตฺตสงฺขารา ฯ
จตุตฺถ ฯ
#๑. ม. สนฺตตการีติ ฯ ๒. ม. อิทมตฺถ ติสฺส โหตีติ ฯ
#๓. ม. ปฏฐนา ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 546

*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๔๖
ปฺจเม ปุเรจาริกฏเน ปุพฺพงฺคมา ฯ อนฺวเทวาติ
ต อนุพนฺธมานเมว ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ นิชฺชรวตฺถูนีติ นิชฺชรการณานิ ฯ มิจฺฉาทิฏิ
นิชฺชิณฺณา โหตีติ อย เหฏา วิปสฺสนายป นิชชฺ ณ
ิ ณ
ฺ า เอว
ปหีนา กสฺมา ปุน คหิตาติ อสมุจฺฉินฺนตฺตา ฯ วิปสฺสนาย
หิ กิฺจาป นิชฺชิณฺณา น [๑] สมุจฺฉินฺนา ฯ มคฺโค ปน
อุปฺปชฺชิตฺวา ต สมุจฺฉินฺทติ น ปุน วุฏาตุ เทติ ฯ ตสฺมา
ปุน คหิตา ฯ เอว สพฺพปเทสุ นโย เวทิตพฺโพ ฯ (๒)
เอตฺถ จ สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา จตุสฏิ ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ กตเม จตุสฏิ โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ
อธิโมกฺขฏเน สทฺธินฺทฺรยิ  ปริปูรติ ปคฺคหฏเน วิริยินฺทฺริย
อุปฏานฏเน สตินฺทฺริย อวิกฺเขปฏเน สมาธินฺทฺริย ทสฺสนฏเน ปฺินฺทฺริย ปริปูรติ วิชานนฏเน มนินฺทฺริย
อภินนฺทนฏเน(๓) โสมนสฺสินฺทฺริย ปวตฺตสนฺตติอธิปตฺยฏเน
ชีวิตินฺทฺริย ปริปูรติ ฯเป ฯ อรหตฺตผลกฺขเณ อธิโมกฺขฏเน
สทฺธินฺทฺริย ปริปูรติ ฯเป ฯ ปวตฺตสนฺตติอธิปตฺยฏเน ชีวิตินฺทรฺ ิย
ปริปูรตีติ เอว จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ จ ผเลสุ อฏฏ หุตฺวา
จตุสฏิ ธมฺมา ปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. โยเชตพฺโพ ฯ
#๓. ม. อภินนฺทนฏเฐน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ สมณสฺญาวคฺควณฺณนา หนา ๕๔๗
สตฺตเม โธวนนฺติ อฏิโธวน ฯ ตสฺมึ หิ ชนปเท
มนุสฺสา าตเก มเต น ฌาเปนฺติ อาวาฏ ปน ขณิตฺวา
ภูมิย นิทหนฺติ ฯ อถ เนส ปูติภูตาน อฏีนิ นีหริตฺวา
โธวิตฺวา ปฏิปาฏิยา อุสฺสาเปตฺวา คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา
เปนฺติ ฯ นกฺขตฺเต ปตฺเต ตานิ อฏีนิ คเหตฺวา โรทนฺติ
ปริเทวนฺติ ตโต นกฺขตฺต กีฬนฺติ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม วิเรจนนฺติ โทสนีหรณเภสชฺช ฯ วิริตา โหตีติ
นีหฏา โหติ [๑] ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม วมนนฺติ วมนเภสชฺช ฯ (๒)
นวม ฯ
ทสเม นิทฺธมนิยาติ นิทฺธมิตพฺพา [๓] ฯ
ทสม ฯ
เอกาทสเม องฺคปริปูรณตฺถ สมฺมาทิฏิเยว สมฺมาาณนฺติ วุตฺตา ฯ เอวเมเต สพฺเพป อรหตฺตผลธมฺมา โหนฺติ
อเสขสฺส (๔)ปวตฺตตฺตา ปจฺจเวกฺขณาณมฺป อเสขนฺติ วุตฺต ฯ
เอกาทสม ฯ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนุทิตาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. วมนกรณเภสชฺช ฯ
#๓. ม. เอตฺถนฺตเร นิทฺธนฺตาติ นิทฺธมิตาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อเสขา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๔๘
ทฺวาทสเม อเสขิยาติ อเสขาเยว อเสขสนฺตกา
วา ฯ อิมินา สุตฺเตน ขีณาสโวว กถิโตติ ฯ
ทฺวาทสม ฯ
สมณสฺาวคฺโค ปโม ฯ
ปจฺโจโรหณิวคฺควณฺณนา
ทุติยสฺส ปเม ปาฏิเยกฺก ปุจฺฉา จ วิสฺสชฺชนฺจ
กต ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย เอกโตว ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวาติ มาติก นิกฺขิปตฺวา ฯ สตฺถุ
เจว สวณฺณิโตติ ปฺจสุ าเนสุ เอตทคฺเค เปนฺเตน สตฺถารา
สวณฺณิโต ฯ สมฺภาวิโตติ คุณสมฺภาวนาย สมฺภาวิโต ฯ ปโหตีติ
สกฺโกติ ฯ
อติสิตฺวาติ อติกฺกมิตฺวา ฯ ชาน ชานาตีติ ชานิตพฺพก
ชานาติ ฯ ปสฺส ปสฺสตีติ ปสฺสิตพฺพก ปสฺสติ ฯ จกฺขุภูโตติ
จกฺขุ วิย ภูโต [๑] ชาโต นิพฺพตฺโต ฯ าณภูโตติ าณสภาโว ฯ
ธมฺมภูโตติ ธมฺมสภาโว ฯ พฺรหฺมภูโตติ เสฏสภาโว ฯ วตฺตาติ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ชาโตติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ปจฺโจโรหณีวคฺควณฺณนา หนา ๕๔๙
วตฺตุ สมตฺโถ ฯ ปวตฺตาติ ปวตฺเตตุ สมตฺโถ ฯ อตฺถสฺส
นินฺเนตาติ อตฺถ นีหริตฺวา ทสฺเสตา ฯ ยถา โน ภควาติ
ยถา อมฺหาก ภควา พฺยากเรยฺย ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ อชิโตติ (๑) เอวนามโก ฯ จิตฺตฏานสตานีติ จิตฺตุปฺปาทสตานิ ฯ เยหีติ เยหิ จิตฺตฏานสเตหิ อนุยฺุชิยมานา ฯ
อุปารทฺธาว ชานนฺติ อุปารทฺธสฺมาติ วิรทฺธา นิคฺคหิตา เอว
ชานนฺติ วิรทฺธา มย นิคฺคหิตา มย อาโรปโต โน โทโสติ ฯ
ปณฺฑิตวตฺถูนีติ ปณฺฑิตภาวตฺถาย การณานิ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม โอริม ตีรนฺติ โลกิย โอริมตีร ฯ ปาริม ตีรนฺติ
โลกุตฺตร ปาริมตีร ฯ
ปารคามิโนติ นิพฺพานคามิโน ฯ ตีรเมวานุธาวตีติ สกฺกายทิฏิตีรเยว อนุธาวติ ฯ ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโนติ สมฺมา อกฺขาเต
นววิเธ โลกุตฺตรธมฺเม อนุธมฺมวตฺติโน ตสฺส (๒) ธมฺมสฺสานุจฺฉวิกาย สหสีลาย ปุพฺพภาคปฏิปตฺติยา ปวตฺตมานา ฯ
มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตรนฺติ มจฺจุโน านภูต เตภูมิกวฏฏ สุทุตฺตร
ตริตฺวา ฯ ปารเมสฺสนฺตีติ นิพฺพาน ปาปุณิสฺสนฺติ ฯ โอกา
อโนกมาคมฺมาติ วฏฏโต วิวฏฏ อาคมฺม ฯ วิเวเก ยตฺถ
#๑. ม. อชิโตติ ฯ ๒. ม. ตสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๕๐
ทูรมนฺติ ยสฺมึ กายจิตฺตอุปธิวิเวเก ทุรภิรม ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย ฯ หิตฺวา กาเมติ ทุวิเธป กาเม ปหาย ฯ อกิฺจโนติ
นิปฺปลิโพโธ ฯ อาทานปฏินิสฺสคฺเคติ คหณปฏินิสฺสคฺคสงฺขาเต
นิพฺพาเน ฯ อนุปาทาย เย รตาติ จตูหิ อุปาทาเนหิ กิฺจิป
อนุปาทิยิตฺวา เย อภิรตา ฯ ปรินิพฺพุตาติ เต อปจฺจยปรินิพฺพาเนน ปรินิพฺพุตา นามาติ เวทิตพฺพา ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏ ภิกฺขูน เทสิต ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ปจฺโจโรหณีติ ปาปสฺส ปจฺโจตารณ ฯ (๑)
ปตฺถริตฺวาติ สนฺถริตฺวา ฯ อนฺตรา จ เวล อนฺตรา จ
อคฺยาคารนฺติ วาลิการาสิสฺส จ อคฺคิอคารสฺส จ อนฺตเร ฯ
สตฺตม ฯ
อฏม ภิกฺขุสงฺฆสฺส เทสิต ฯ เสส สพฺพตฺถ
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
อฏฐม ฯ
ปจฺโจโรหณิวคฺโค ทุติโย ฯ
#๑. ม. ปจฺโจโรหณ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๕๕๑
ปริสุทฺธวคฺควณฺณนา
ตติยสฺส ปเม ปริสทุ ฺธาติ นิมฺมลา ฯ ปริโยทาตาติ
ปภสฺสรา ฯ ทุติยาทีนิ อุตฺตานตฺถาเนวาติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติยาทีนิ อุตฺตานตฺถาเนวาติ ฯ
ทุติยาทีนิ ฯ
ปริสุทฺธวคฺโค ตติโย ฯ
สาธุวคฺควณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปเม สาธุนฺติ ภทฺทก สิลิฏก ฯ
ปฐม ฯ
ทุติยาทีนิ อุตฺตานตฺถาเนวาติ ฯ
ทุติยาทีนิ ฯ
สาธุวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
อริยมคฺควคฺโค อุตฺตานตฺโถเยวาติ ฯ
ตติยปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๕๕๒
จตุตฺถปณฺณาสกวณฺณนา
ชาณุสฺโสณิวคฺควณฺณนา
จตุตฺถสฺส ปฐมาทีนิ อุตฺตานตฺถาเนวาติ ฯ
จตุตฺถสฺส ฯ
อฏเม โลภเหตุกมฺปติ ปาณาติปาตสฺส โลโภ
อุปนิสฺสยโกฏิยา เหตุ โหติ โทสโมหสมฺปยุตฺโตป ฯ อิมินา
อุปาเยน สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม ปริกฺกมน โหตีติ ปริวชฺชน โหติ ฯ
นวม ฯ
ทสเม กมฺมารปุตฺตสฺสาติ สุวณฺณการปุตฺตสฺส ฯ กสฺส
โน ตฺวนฺติ กสฺส นุ ตฺว ฯ ปจฺฉาภูมิกาติ (๑) ปจฺฉาภูมิวาสิกา ฯ
กมณฺฑลุกาติ กมณฺฑลุธาริโน ฯ เสวาลมาลิกาติ เสวาลมาลา
วิย ธาเรนฺติ ฯ เสวาลปฏนิวาสิตาติป วุตฺตเมว ฯ อุทโกโรหกาติ
สายตติยก อุทโกโรหนานุโยคมนุยุตฺตา ฯ อามเสยฺยาสีติ หตฺเถน
ปริมชฺเชยฺยาสิ ฯ
ทสม ฯ
#๑. ม. สายตติยก... ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ชาณุสฺโสณิวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๓
เอกาทสเม อุปกปฺปตูติ ปาปุณาตุ ฯ าเนติ โอกาเส ฯ
โน อฏาเนติ โน อโนกาเส ฯ เนรยิกาน อาหาโร นาม
ตตฺถ นิพฺพตฺตนกมฺมเมว ฯ เตเนว หิ เต ตตฺถ ยาเปนฺติ ฯ
ติรจฺฉานโยนิกาน ปน ติณปณฺณาทิวเสน อาหาโร เวทิตพฺโพ
มนุสฺสาน โอทนกุมฺมาสาทิวเสน เทวาน สุทฺธาโภชนาทิวเสน ปตฺติวิสยิกาน เขฬสิงฺฆาณิกาทิวเสน ฯ ย วา ปนสฺส
อิโต อนุปฺปเวจฺฉนฺตีติ ย ตสฺส มิตฺตาทโย อิโต ททนฺตา
อนุปเวเสนฺติ ฯ ปตฺติเวสยิกาเอว หิ ปรทตฺตูปชีวิโน โหนฺติ
น อฺเส ปเรหิ ทินฺน อุปกปฺปติ ฯ
ทายโกป อนิปฺผโลติ ย สนฺธาย ต ทาน ทินฺน
ตสฺส อุปกปฺปตุ วา มา วา ทายเกน ปน น สกฺกา
นิปฺผเลน ภวิตุ ทายโก ตสฺส ทานสฺส วิปาก ลภติเยว ฯ
อฏาเนป ภว โคตโม ปริกปฺป วทตีติ อโนกาเส
อุปฺปนฺเนป ตสฺมึ าตเก ภว โคตโม ทานสฺส ผล
ปริกปฺเปติเยว ปฺาเปติเยวาติ ปุจฺฉติ ฯ พฺราหฺมณสฺส
หิ เอว ทินนฺ สฺส ทานสฺส ผล ทายโก น ลภตีติ
ลทฺธิ ฯ อถสฺส ภควา ปฺห ปฏิชานิตฺวา ทายโก
นาม ยตฺถ กตฺถจิ ปฺุผลูปชีวิฏาเน นิพฺพตฺโต ทานสฺส
ผล ลภติเยวาติ ทสฺเสตุ อิธ พฺราหฺมณาติอาทิมาห ฯ โส
ตตฺถ ลาภี โหตีติ โส ตตฺถ หตฺถโิ ยนิย นิพฺพตฺโตป
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๕๔
มงฺคลหตฺถิฏาน ปตฺวา ลาภี โหติ ฯ อสฺสาทีสุป เอเสว
นโย ฯ
เอกาทสม ฯ
ชาณุสฺโสณิวคฺโค ทุติโย ฯ
สาธุวคฺโค อุตฺตานตฺโถเยวาติ ฯ
จตุตฺถปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
กรชกายวคฺควณฺณนา
ปฺจมสฺส ปมาทีนิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ
ปฺจมสฺส ฯ
ฉฏเ สสปฺปติปริยาย (๑) โว ภิกฺขเว ธมฺมปริยายนฺติ
สสปฺปนสฺส การณ เทสนาสงฺขาต ธมฺมเทสน ฯ สสปฺปตีติ
ต กมฺม กโรนฺโต อาสปฺปติ ปริสปฺปติ วิปฺผนฺทติ ฯ ชิมฺหา
คตีติ เตน กมฺเมน ย คตึ คมิสฺสติ สา ชิมฺหา โหติ ฯ
ชิมฺหุปปตฺตีติ ตสฺส ย คตึ อุปปชฺชิสสฺ ติ สาป ชิมหฺ าว
โหติ ฯ สสปฺปชาติกาติ สสปฺปนสภาวา ฯ ภูตา ภูตสฺส อุปปตฺติ
โหตีติ ภูตสฺมา สภาวโต วิชชฺ มานกมฺมา สตฺตสฺส นิพฺพตฺติ
โหติ ฯ ผสฺสา ผุสนฺตีติ วิปากผสฺสา ผุสนฺติ ฯ
ฉฏฐ ฯ
#๑. ม. สสปฺปนียปริยาย ฯ ๒. ม. สสปฺปนสฺส ฯ
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*เลมที่ ๑๕ กรชกายวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๕
สตฺตเม สฺเจตนิกานนฺติ เจเตตฺวา ปกปฺเปตฺวา กตาน ฯ
อุปจิตานนฺติ จิตาน วฑฺฒิตาน ฯ อปฺปฏิสวิทิตฺวาติ เตส
กมฺมาน วิปาก อเวทิยิตฺวา ฯ พฺยนฺตีภาวนฺติ วิคตนฺตภาว
เตส กมฺมาน ปริจฺเฉทปริวฏมการณ ฯ (๑) ตฺจ โข ทิฏเว
ธมฺเมติ ตฺจ โข วิปาก ทิฏธมฺมเวทนีย ทิฏเว ธมฺเม
อุปฺปชฺชติ ฯ (๒) อุปปชฺเชติ (๓) อุปปชฺชเวทนีย อนนฺตเร อตฺตภาเว ฯ
อปเร วา ปริยาเยติ อปราปริยเวทนีย ปน สสารปฺปวตฺเต
สติ สตสหสฺสเมว อตฺตภาเวติ ฯ (๔) อิมินา อิท ทสฺเสติ สสารปฺปวตฺเต สติ ลทฺธวิปาการหกมฺเม (๕) น วิชฺชติ โส ชคติปฺปเทโส
ยตฺถ ิโต มุจฺเจยฺย ปาปกมฺมาติ ฯ ติวิธาติ ติปฺปการา ฯ
กายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺตีติ (๖)กายกมฺมนฺตสฺส โทสสงฺขาตา(๖)
วิปตฺติ ฯ อิมินา นเยน สพฺพปทานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม อปณฺณโก มณีติ สมนฺตโต จตุรสฺโส ปาสโก ฯ
อฏฐมฯ
นวเม ทุกฺขสฺสาติ วิปากทุกฺขสฺส ฯ วฏฏทุกขฺ สฺเสว วา ฯ
อิมสฺมึ สุตฺเต มณิโอปมฺม นตฺถิ ฯ เอว วิคตาภิชฺโฌติ เอตฺถ (๗)
#๑. สี. ปริจฺเฉทปริวฏมตากรณ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๓. ม. อุปปชฺชนฺติ ฯ ๔. สี. สหสฺสิเม อตฺตภาเว ฯ ม. สหสฺสิเมป
#อตฺตภาเวติ ฯ ๕. ม. ปฏิลทฺธวิปาการหกมฺเม ฯ
#๖. ม. กายกมฺมนฺตสงฺขาตา ฯ ๗. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ ทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๕๖
เอวนฺติ นิปาตมตฺต ฯ ยถา วา เมตฺต ภาเวนฺตา วิคตาภิชฺฌา
ภวนฺติ เอว วิคตาภิชฺโฌ ฯ เอวมสฺส วิคตาภิชฺฌตาทีหิ
นีวรณวิกฺขมฺภน ทสฺเสตฺวา อิทานิ อกุสลนิสฺสรณานิ กเถนฺโต
เมตฺตาสหคเตนาติอาทิมาห ฯ อปฺปมาณนฺติ อปฺปมาณสตฺตารมฺมณตาย วา จิณฺณวสิตาย วา อปฺปมาณ ฯ ปมาณกต
กมฺม นาม กามาวจรกมฺม ฯ น ต ตตฺราว ติฏตีติ ต
มโหเฆ(๑) ปริตฺต อุทก วิย อตฺตโน โอกาส คเหตฺวา
าตุ น สกฺโกติ อถโข น โอเฆ ปริตตฺ  อุทก วิย
อิทเมว อปฺปมาณ กมฺม อชฺโฌตฺถริตฺวา อตฺตโน วิปาก
นิพฺพตฺเตติ ฯ
ทหรตคฺเคติ ทหรกาลโต ปฏาย ฯ นาย กาโย อาทาย
คมนิโยติ อิม กาย คเหตฺวา ปรโลก คนฺตุ นาม น
สกฺกาติ อตฺโถ ฯ จิตฺตนฺตโรติ จิตฺตการโณ อถวา จิตฺเตเนว
อนฺตริโก ฯ เอกสฺเสว หิ จุติจิตฺตสฺส อนนฺตรา ทุติยปฏิสนฺธิจิตฺเต เทโว นาม โหติ เนรยิโก นาม โหติ ติรจฺฉานคโต
นาม โหติ ฯ ปุริมนเยป จ(๒) จิตฺเตน การณภูเตน เทโว เนรยิโก
วา โหตีติ อตฺโถ ฯ สพฺพนฺต อิธ เวทนียนฺติ ทิฏธมฺมเวทนียโกฏาสวเสเนต วุตฺต ฯ น ต อนุภวิสฺสตีติ (๓) เมตฺตาย
อุปปชฺชเวทนียภาวสฺส อุปจฺฉินฺนตฺตา อุปปชฺชเวทนียวเสน
#๑. ม. มโหโฆ ฯ ๒. ม. ปุริมนเยป ฯ ๓. ม. น ต อนุต ภวิสฺสตีติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ กรชกายวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๗
อนุคต น ภวิสฺสติ ฯ อิท ปน (๑) โสตาปนฺนสกทาคามิอริยปุคฺคลาน ปจฺจเวกฺขณ เวทิตพฺพ ฯ อนาคามิตายาติ ฌานานาคามิตาย ฯ อิธ ปฺสฺสาติ อิมสฺมึ สาสเน ปฺา [๒] นาม
สาสนจริตาย อริยปฺาย ิตสฺส(๓) อริยสาวกสฺสาติ อตฺโถ ฯ
อุตฺตรึ วิมุตฺตินฺติ (๔) อรหตฺต ฯ
นวม ฯ
ทสม อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
กรชกายวคฺโค ปฐโม ฯ
ทุติยสฺส ปม อาทึ กตฺวา สพฺพา เปยฺยาลตนฺติ
อุตฺตานตฺถาเยวาติ ฯ
ทสกนิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
#๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อิธปฺญาติ ทิสฺสติ ฯ
#๓. สี. ยุตฺตสฺส ฯ ๔. ม. อุตฺตริ วิมุตฺตินฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๕๕๘
เอกาทสกนิปาตวณฺณนา
นิสฺสยวคฺควณฺณนา
เอกาทสกนิปาตสฺส ปมาทีนิ เหฏา วุตฺตนยาเนว ฯ
เกวลเฺหตฺถ อาทิโต ปฺจสุ นิพฺพิทาวิราค ทฺวิธา ภินฺทิตฺวา
เอกาทสงฺคานิ กตานิ ฯ
ฉฏเ สิกฺขาปจฺจกฺขาน อธิก ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ทิฏฐาทีนิ(๑) อตฺเถน อตฺโถติ อตฺเถน สทฺธึ
อตฺโถ ฯ พฺยฺชเนน พฺยฺชนนฺติ พฺยฺชเนน สทฺธึ พฺยฺชน ฯ
สสนฺทิสฺสตีติ ปวตฺติสฺสติ ฯ (๒) สเมสฺสตีติ สมาน ภวิสฺสติ ฯ น
วิคฺคยฺหิสฺสตีติ น วิรุชฌ
ฺ สิ ฺสติ ฯ (๓) อคฺคปทสฺมินฺติ นิพฺพาเน ฯ
สตฺตม ฯ
อฏเม ปจฺจเวกฺขณา กถิตา ฯ
อฏฐม ฯ
นวเม โทณิยา พทฺโธติ ยวสสฺสโทณิยา สมีเป พทฺโธ ฯ
อนนฺตร (๔) กริตฺวาติ อพฺภนฺตเร กตฺวา ฯ ฌายตีติ จินฺเตติ ฯ
ปชฺฌายตีติ อิโต จิโต จ นานปฺปการกชฺฌาน (๕) ฌายติ ฯ
#๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สมฺปวตฺติสฺสติ ฯ
#๓. ม. วิรชฺฌิสฺสติ ฯ ๔. ม. อนฺตร ฯ ๕. ม. นานปฺปการก ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นิสฺสยวคฺควณฺณนา หนา ๕๕๙
นิชฺฌายตีติ นิรนฺตรวเสน นิพทฺธ ฌายติ ฯ ปวิมฺป นิสฺสาย
ฌายตีติ สมาปตฺติย สนิกนฺติกวเสเนต วุตฺต ฯ สมาปตฺติยฺหิ
สนิกนฺติกตฺตา เอส ขฬุงฺโก(๑) นาม กโต ฯ อาปาทีสุป เอเสว
นโย ฯ
กถฺจ สนฺธ (๒) อาชานียฌายิต โหตีติ กถ การณาการณ
ชานนฺตสฺส สินฺธวสฺส ฌายิต โหติ ฯ ยถา อิณนฺติอาทีสุ
อิณสทิส พนฺธนสทิส ธนชานิสทิส กลิสงฺขาตมหาปราธสทิสฺจ
กตฺวา อตฺตโน อภิมุขสฺส ปโตทสฺส อชฺโฌหรณสงฺขาต ปตน
ปสฺสตีติ (๔) อตฺโถ ฯ
เนว ปวึ นิสฺสาย ฌายตีติ สมาปตฺติสุขนิกนฺติยา
อภาเวน ปวีอารมฺมณาย จตุกฺกปฺจกชฺฌานสฺาย น
ฌายติ นิกนฺติยา อภาเวเนว โส อาชานีโย นาม โหตีติ ฯ
วิภูต(๕) ฌายติ(๖) นิพฺพานารมฺมณาย ผลสมาปตฺติยา ฌายติ ฯ
ปวิย ปวีสฺา วิภูตา โหตีติ ปวารมฺมณา(๗) อุปฺปนฺนา
จตุกฺกปฺจกชฺฌานสฺา วิภูตา ปากฏา โหติ ฯ วิภูตา
ภนฺเต รูปสฺา อวิภูตา อฏิกสฺาติ อิมสฺมิฺหิ สุตฺเต
สมติกฺกมสฺส อตฺถิตาย วิภูตตา วุตฺตา อิธ ปน วิปสฺสนาวเสน อนิจฺจทุกฺขานตฺตโต ทิฏตฺตา วิภูตา นาม ชาตา ฯ
#๑. ม. ขุฬุงฺโก ฯ ๒. ม. สทฺธ ฯ ๓. ม. ธนขานิสทิส ฯ
#๔. ม. วิปสฺสตีติ ฯ ๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๖. ม. ฌายติ จ ปนาติ ฯ ๗. ม. ปฐวารมฺมเณ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เอกาทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๖๐
อาโปสฺาทีสุป เอเสว นโย ฯ เอวเมตฺถ เหฏา วิย
สมาปตฺติวเสน สมติกฺกม อวตฺวา วิปสฺสนาวารวเสน (๑)
สมติกฺกโม วุตฺโต ฯ เอวฌายีติ เอว วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา
อาคนฺตฺวา อุปฺปาทิตาย ผลสมาปตฺติยา ฌายนฺโต ฯ
นวม ฯ
ทสเม อจฺจนฺตนิฏโติ อนฺต อตีตตฺตา (๒) อจฺจนฺตสงฺขาต
อวินาสธมฺม นิพฺพาน นิฏ า อสฺสาติ อจฺจนฺตนิฏโ ฯ อิมินา
นเยน เสสปทานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
ชเนตสฺมินฺติ ชนิตสฺมึ ปชายาติ อตฺโถ ฯ เย โคตฺตปฏิสาริโนติ เย ชนา ตสฺมึ โคตฺเต ปฏิสรนฺติ อห โคตโม
อห กสฺสโปติ เตสุ โลเก โคตฺตปฏิสารีสุ ขตฺติโย เสฏโ ฯ
อนุมตา มยาติ มม สพฺพฺุตาเณน สทฺธึ สสนฺเทตฺวา
เทสิตา มยา อนฺุาตา ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ทสม ฯ
นิสฺสยวคฺโค ปโม ฯ
#๑. ม. วิปสฺสนาจารวเสน ฯ ๒. สี. อติกฺกนฺตา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุสฺสติวคฺควณฺณนา หนา ๕๖๑
ทุติยสฺส ปเม นานาวิหาเรหิ วิหรตนฺติ คิหีน นิพทฺโธ
เอโก วิหาโร นาม นตฺถิ ตสฺมา อมฺหาก อนิพทฺธวิหาเรน
วิหรนฺตาน เกน วิหาเรนาติ(๑) กตเรน นิพทฺธวิหาเรน
วิหาตพฺพนฺติ ปุจฺฉติ ฯ อาราธโกติ สมฺปาทโก ปริปูรโก ฯ
ธมฺมโสตสมาปนฺโน พุทธฺ านุสฺสตึ ภาเวตีติ ธมฺมโสตสมาปนฺโน
หุตฺวา พุทฺธานุสฺสตึ ภาเวติ ฯ
ปฐม ฯ
ทุติเย คิลานา วุฏิโตติ คิลาโน หุตฺวา วุฏิโต ฯ
ทุติย ฯ
ตติเย กลฺยาณมิตฺเตติ สุมิตฺเต ฯ เอวเมตฺถ กลฺยาณมิตฺตวเสน สงฺฆานุสฺสติ กถิตา ฯ กพฬีการภกฺขานนฺติ (๒) กามาวจรเทวาน ฯ อสมยวิมุตฺโตติ อสมยวิมุตฺติยา วิมุตฺโต ขีณาสโว ฯ
ตติย ฯ
จตุตฺเถ โก นาม อย สุภูติ ภิกฺขูติ ชานนฺโตป
สตฺถา กถาสมุฏาปนตฺถ ปุจฺฉติ ฯ สทฺธสฺส (๓) อุปาสกสฺส
ปุตฺโตติ อนาถปณฺฑิก สนฺธายาห ฯ อนาถปณฺฑิกสฺส หิ
โส ปุตโฺ ต อตฺตโน จูฬปตุ สนฺติเก ปพฺพชิโต อถ น
#๑. ม. วิหาเรน ฯ ๒. ม. กพฬีการาหารภกฺขานนฺติ ฯ
#๓. ม. สุทตฺตสฺส ฯ ๔. ม. อย. ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เอกาทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๖๒
สุภูติตฺเถโร อาทาย สตฺถุ สนฺติก อคมาสิ ฯ สทฺธาปทาเนสูติ
สทฺธาน ปุคฺคลาน อปทาเนสุ ลกฺขเณสุ ฯ
จตุตฺถ ฯ
ปฺจเม สุข สุปตีติ ยถา เสสชนา สมฺปริวตฺตมานา กากจฺฉมานา ทุกฺข สุปนฺติ เอว อสุปต ฺวา สุข
สุปติ ฯ นิททฺ  โอกฺกมนฺโตป สมาปตฺตึ สมาปนฺโน วิย ฯ
สุข ปฏิพุชฺฌตีติ ยถา อฺเ นิตฺถุนนฺตา [๑] สมฺปริวตฺตนฺตา ทุกฺข ปฏิพุชฌ
ฺ นฺติ น เอว ต ปฏิพุชฺฌิตฺวา(๒)
วิกสมาน วิย ปทุม สุข นิพฺพิกาโร ปฏิพุชฺฌติ ฯ
น ปาปก สุปน ปสฺสตีติ สุปน ปสฺสนฺโตป ภทฺทกเมว
สุปน ปสฺสติ เจติย วนฺทนฺโต วิย ปูช กโรนฺโต วิย จ ธมฺม
สุณนฺโต วิย จ โหติ ฯ ยถา ปนฺเ อตฺตาน โจเรหิ
สมฺปริวาริต วิย วาเฬหิ อุปทฺทุต วิย ปปาเต ปตนฺต วิย
จ ปสฺสนฺติ น เอว ปาปก สุปน ปสฺสติ ฯ
มนุสฺสาน ปโย โหตีติ อุเร อามุกฺกมุตฺตาหาโร วิย สีเส
ปลนฺธิตมาลา วิย จ มนุสฺสาน ปโย โหติ มนาโป ฯ
อมนุสสฺ าน ปโย โหตีติ (๓)ยเถว มนุสฺสาน ปโย
เอว อมนุสสฺ าน ปโย โหติ(๓) วิสาขตฺเถโร วิย จ(๔) ฯ วตฺถุ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร วิชมฺภมานาติ ทิสฺสติ ฯ
#๒. ม. เอว อปฺปฏิพุชฺฌติ ฺวา ฯ
#๓. ม. ยเถว มนุสฺสาน อมนุสฺสานมฺป ปโย โหติ ฯ
#๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุสฺสติวคฺควณฺณนา หนา ๕๖๓
วิสุทฺธิมคฺเค (๑) เมตฺตากมฺมฏานนิทฺเทเส วิตฺถาริตเมว ฯ
เทวตา รกฺขนฺตีติ ปุตฺตมิว มาตาปตโร เทวตา รกฺขนฺติ ฯ
นาสฺส อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ วา กมตีติ
เมตฺตาวิหาริสฺส กาเย อุตฺตราย อุปาสิกาย วิย อคฺคิ วา
สยุตฺตภาณจูฬสีวตฺเถรสฺส วิย วิส วา สงฺกิจฺจสามเณรสฺส
วิย สตฺถ วา น กมติ น ปวิสติ นาสฺส
กาย วิโกเปตีติ วุตฺต โหติ ฯ เธนุวตฺถถป เจตฺถ กถยนฺติ ฯ เอกา
กิร เธนุ วจฺฉกสฺส ขีรธาร มฺุจมานา อฏาสิ เอโก
ลุทฺทโก ต วิชฺฌิสฺสามีติ หตฺเถน สมฺปริวตฺเตตฺวา ทีฆทณฺฑ
สตฺตึ มฺุจิ ฯ สา ตสฺสา สรีร อาหจฺจ ตาลปณฺณ วิย
วฏฏมานา คตา เนว อุปจารพเลน น อปฺปนาพเลน เกวล
วจฺฉเก พลวหิตจิตฺตตาย ฯ เอวมหานุภาวา เมตฺตา ฯ
ตุวฏ จิตฺต สมาธิยตีติ เมตฺตาวิหาริโน ขิปฺปเมว จิตฺต
สมาธิยติ นตฺถิ ตสฺส ทนฺธายิตตฺต ฯ
มุขวณฺโณ วิปฺปสีทตีติ พนฺธนา ปมุตฺต ตาลปกฺก (๒) วิย
จสฺส วิปฺปสนฺนวณฺณ มุข โหติ ฯ
อสมฺมูโฬฺห กาล กโรตีติ เมตฺตาวิหาริโน สมฺโมหมรณ
นาม นตฺถิ อสมฺมูฬฺโหว(๓) ปน นิทฺท โอกฺกมนฺโต วิย กาล กโรติ ฯ
#๑. วิสุทธิมคฺค. พฺรหฺมวิหารนิเทส. ๒/๑๑๕ ฯ
#๒. ม. ปวตุตฺตตาลปกฺก ฯ ๓. ม.อสมฺมุฬฺโห ปน ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เอกาทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๖๔
อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโตติ เมตฺตาสมาปตฺติโต อุตฺตริ
อรหตฺต อธิคนฺตุ อสกฺโกนฺโต อิโต จวิตฺวา สุตฺตปฺปพุทฺโธ
วิย พฺรหฺมโลก อุปปชฺชตีติ ฯ
ปฺจม ฯ
ฉฏเ ทสโมติ โส หิ(๑) ชาติโคตฺตวเสน เจว สารปฺปตฺตกุลคณนาย จ ทสเม าเน คณียติ เตนสฺส ทสโมเตฺวว
นาม ชาต ฯ อฏกนาคโรติ อฏกนครวาสี ฯ กุกกฺ ุฏาราเมติ
กุกฺกุฏเสฏินา การิเต อาราเม ฯ
เตน ภควตา ฯเป ฯ สมฺมทกฺขาโตติ เอตฺถ อย สงฺเขปตฺโถ โย โส ภควา สมตึส ปารมิโย ปูเรตฺวา สพฺพกิเลเส
ภฺชิตฺวา อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ เตน ภควตา
เตส เตส สตฺตาน อาสยานุสย ชานตา หตฺถตเล ปต
อามลก วิย สพฺพเยฺยธมฺเม ปสฺสตา อปจ ปุพฺเพนิวาสาทีหิ ชานตา ทิพฺเพน จกฺขุนา ปสฺสตา ตีหิ วา
วิชฺชาหิ ฉหิ วา จ(๒) ปน อภิฺาหิ ชานตา สพฺพตฺถ
อปฺปฏิหเตน สมนฺตจกฺขุนา ปสฺสตา สพฺพธมฺมชานนสมตฺถาย
ปฺาย ชานตา สพฺพสตฺตาน จกฺขุวิสยาตีตานิ ติโรกุฑฺฑาทิคตานิ จาป รูปานิ อติวิสุทฺเธน มสจกฺขุนา วา ปสฺสตา
อตฺตหิตสาธิกาย สมาธิปทฏานาย ปฏิเวธปฺาย ชานตา
#๑. ม. โส หีติ นตฺถิ ฯ ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุสฺสติวคฺควณฺณนา หนา ๕๖๕
ปรหิตสาธิกาย กรุณาปทฏานาย เทสนาปฺาย ปสฺสตา
อนฺตรายิกธมฺเม วา ชานตา นิยฺยานิกธมฺเม ปสฺสตา
กิเลสารีน (๑) หตตฺตา อรหตา สมฺมา สาม สพฺพธมฺมาน
พุทฺธตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺเธนาติ เอว จตุเวสารชฺชวเสน จตูหิ
การเณหิ โถมิเตน อตฺถิ นุ โข เอกธมฺโม อกฺขาโตติ ฯ
อภิสงฺขตนฺติ กต อุปฺปาทิต ฯ อภิสฺเจตยิตนฺติ เจติต
กปฺปต ฯ (๒) โส ตตฺถ ิโตติ โส ตสฺมึ สมถวิปสฺสนาธมฺเม
ิโต ฯ ธมฺมราเคน ธมฺมนนฺทิยาติ ปททฺวเยหิ(๓) สมถวิปสฺสนาสุ
ฉนฺทราโค วุตฺโต ฯ สมถวิปสฺสนาสุ หิ สพฺเพน สพฺพ
ฉนฺทราค ปริยาทิยิตุ สกฺโกนฺโต อรหา โหติ อสกฺโกนฺโต
อนาคามี โหติ [๔] ฯ โส สมถวิปสฺสนาสุ ฉนฺทราคสฺส อปฺปหีนตฺตา
จตุตฺถชฺฌานเจตนาย สุทฺธาวาเส นิพฺพตฺตติ ฯ อย อาจริยาน
สมานตฺถกถา ฯ วิตณฺฑวาที ปนาห เตเนว ธมฺมราเคนาติ
วจนโต อกุสเลน สุทฺธาวาเส นิพฺพตฺตตีติ ฯ โส สุตฺต
อาหราหีติ วตฺตพฺโพ ฯ อทฺธา อฺ อปสฺสนฺโต อิทเมว
อาหริสฺสติ ฯ ตโต วตฺตพฺโพ กึ ปนิท สุตฺต นีตตฺถ อุทาหุ
เนยฺยตฺถนฺติ ฯ อทฺธา นีตตฺถนฺติ วกฺขติ ฯ ตโต วตฺตพฺโพ
เอว สนฺเต อนาคามิผลตฺถิเกน สมถวิปสฺสนาสุ ฉนฺทราโค
#๑. ม. อรีน ฯ ๒. ม. เจตยิต กปฺปยิต ฯ ๓. ม. ปททฺวเยนป ฯ
#๔. ม. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เอกาทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๖๖
กตฺตพฺโพ ภวิสฺสติ ฉนฺทราเค อุปฺปาทิเต อนาคามิผล ปฏิลทฺธ
ภวิสฺสติ มา สุตฺต เม ลทฺธนฺติ ย วา ต วา ทีเปหิ ฯ
ปฺห ปุจฺฉนฺเตหิ (๑) อาจริยสฺส สนฺติเก อุคฺคเหตฺวา อตฺถรส
ปฏิวิชฺฌติ ฺวา กเถตุ วฏฏติ ฯ อกุสเลน หิ สคฺเค กุสเลน
จ อปาเย ปฏิสนฺธิ นาม นตฺถิ ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา
น ภิกฺขเว โลภเชน กมฺเมน โทสเชน กมฺเมน โมหเชน
กมฺเมน เทวา ปฺายนฺติ มนุสฺสา ปฺายนฺติ ยา วา
ปนฺาป กาจิ สุคติโย ฯ อถโข ภิกขฺ เว โลภเชน กมฺเมน
โทสเชน กมฺเมน โมหเชน กมฺเมน นิรโย ปฺายติ
ติรจฺฉานโยนิ ปฺายติ ปตฺติวิสโย ปฺายติ ยา วา
ปนฺาป กาจิ ทุคฺคติโยติ (๒)
เอว สฺ เปตพฺโพ ฯ สเจ สฺชานาติ ฯ สฺชานาตุ ฯ
โน เจ สฺชานาติ คจฺฉ ปาโตว วิหาร ปวิสิตฺวา ยาคุ
ปวาหีติ(๓) อุยฺโยเชตพฺโพ ฯ
อยมฺป โข คหปติ เอกธมฺโม สมฺมทกฺขาโตติ (๔)
เอกธมฺม ปุจฺฉิเตน อยป เอกธมฺโม อกฺขาโต อยป เอกธมฺโม
อกฺขาโตติ เอว ปุจฺฉาวเสน กถิตตฺตา เอกาทสป ธมฺมา
เอกธมฺโม นาม กโต ฯ อมตุปฺปตฺติอตฺเถน วา สพฺเพป
#๑. ม. กเถนฺเตน หิ ฯ ๒. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๑๐/๓๗๘ ฯ
#๓. ม. ปวาติ ฯ ๔. ม. อกฺขาโตติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุสฺสติวคฺควณฺณนา หนา ๕๖๗
เอกธมฺโมติ วตฺตุ วฏฏติ ฯ
นิธิมุข คเวสนฺโตติ นิธึ ปริเยสนฺโต ฯ สกิเทวาติ เอกปฺปโยเคเนว ฯ กถ ปน เอกปฺปโยเคเนว เอกาทสนฺน นิธีน
อธิคโม โหตีติ อิเธกจฺโจ อรฺเ ชีวิตวุตฺตึ คเวสมาโน
จรติ ฯ ตเมน อฺตโร อตฺถจรโก ทิสฺวา กึ โภ จรสีติ
ปุจฺฉติ ฯ โส ชีวิตวุตฺตึ ปริเยสามีติ อาห ฯ อิตโร เตนหิ
สมฺม อาคจฺฉ เอต ปาสาณ ปวตฺเตหีติ อาห ฯ โส ต
ปวตฺเตตฺวา อุปรูปริฏิตา วา กุจฺฉิยา กุจฺฉึ อาหจฺจ ิตา
วา เอกาทส กุมฺภิโย ปสฺสติ ฯ เอว เอกปฺปโยเคน เอกาทสนฺน
อธิคโม โหตีติ(๑) ฯ
อาจริยธน ปริเยสิสสฺ นฺตีติ อฺติตฺถิยา หิ ยสฺส สนฺติเก
สิปฺป อุคฺคณฺหนฺติ ตสฺส สิปฺปุคฺคหณโต ปุเร วา ปจฺฉา
วา อนฺตรนฺตรา วา เคหโต นีหริตฺวา ธน เทนฺติ ฯ เยส
เคเห นตฺถิ เต าติสภาคโต(๒) ปริเยสนฺติ เตสมฺป(๓) เยส ตมฺป นตฺถิ
เตส(๔) สภาคโต ปริเยสนฺติ ฯ ตถา อลภมานา ภิกฺขป จริตฺวา
เทนฺติเยว ฯ ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
กึ ปนาหนฺติ พาหิรกา ตาว อนิยฺยานิเกป สาสเน
สิปฺปมตฺตทายกสฺส ธน ปริเยสนฺติ อห ปน เอววิเธ
นิยฺยานิกสาสเน เอกาทสวิธ อมตุปฺปตฺติปฏิปท เทเสนฺตสฺส
#๑. ม. โหติ ฯ ๒. ม. ญาติสภาคโต ฯ ๓. ม. เยส ตมฺป ฯ
#๔. ม. เต ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เอกาทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๖๘
อาจริยสฺส ปูช กึ น กริสฺสามิ กริสสฺ ามิเยวาติ วทติ ฯ
ปจฺเจกทุสฺสยุเคน อจฺฉาเทสีติ เอกเมกสฺส ภิกฺขุโน เอเกก
ทุสฺสยุค อทาสีติ อตฺโถ ฯ สมุทาจารวจน ปเนตฺถ เอวรูป
โหติ ตสฺมา อจฺฉาเทสีติ วุตฺต ฯ ปฺจสต วิหารนฺติ
ปฺจสตคฺฆนิก ปณฺณสาล กาเรสีติ อตฺโถ ฯ
ฉฏฐ ฯ
สตฺตเม ติสฺโส กถา เอกนาฬิกา จตุรสฺสา นิสินฺนวตฺติกาติ ฯ ตตฺถ ปาลึ วตฺวา เอเกกสฺส ปทสฺส อตฺถกถน
เอกนาฬิกา นาม ฯ อปณฺฑิตโคปาลก ทสฺเสตฺวา อปณฺฑิตภิกฺขุ
ทสฺเสตฺวา ปณฺฑิตโคปาลก ทสฺเสตฺวา ปณฺฑิตภิกฺขุ ทสฺเสตฺวาติ
จตุกฺก พนฺธิตฺวา กถน จตุรสฺสา นาม ฯ อปณฺฑิตโคปาลก
ทสฺเสตฺวา ปริโยสานคมน อปณฺฑิตภิกฺขุ ทสฺเสตฺวา ปริโยสานคมน ปณฺฑิตโคปาลก ทสฺเสตฺวา ปริโยสานคมน ปณฺฑิตภิกฺขุ
ทสฺเสตฺวา ปริโยสานคมนนฺติ อย นิสนิ ฺนวตฺติกา นาม ฯ อย
อิธ สพฺพาจริยาน อาจิณฺณา ฯ
สตฺตม ฯ
เอกาทสหิ ภิกฺขเว องฺเคหีติ เอกาทสหิ อคุณโกฏาเสหิ ฯ
โคคณนฺติ โคมณฺฑล ฯ ปริหริตุนฺติ คเหตฺวา (๑) วิจริตุฯ
ผาตึ กาตุนฺติ วุฑฺฒึ อาปาเทตุฯ
#๑. ม. ปริคฺคเหตฺวา ฯ

องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๓) - หนาที่ 569

*เลมที่ ๑๕ อนุสฺสติวคฺควณฺณนา หนา ๕๖๙
อิธาติ อิมสฺมึ โลเก ฯ น รูปฺู โหตีติ คณนโต
วา วณฺณโต วา รูป น ชานาติ ฯ คณนโต น ชานาติ
นาม อตฺตโน คุนฺน สต วา สหสฺส วาติ สงฺขฺย น
ชานาติ โส คาวีสุ หฏาสุ วา ปลาตาสุ วา โคคณ
คเณตฺวา(๑) อชฺช เอตฺตกา(๒) น ทิสสฺ นฺตีติ เทฺว ตีณิ คามนฺตรานิ
วา อฏวึ วา วิจรนฺโต น ปริเยสติ ฯ อฺเส คาวีสุ อตฺตโน
โคคณ ปวิฏ าสุป โคคณ คเหตฺวา(๑) อิมา เอตฺติกา คาโว
น อมฺหากนฺติ ยฏิยา โปเถตฺวา น นีหรติ ฯ ตสฺส
นฏา คาวิโย นฏาว โหนฺติ ฯ ปรคาวิโย คเหตฺวา จรติ ฯ
โคสามิกา ทิสฺวา อย เอตฺตก กาล อมฺหาก เธนู ทุหีติ
ตชฺเชตฺวา อตฺตโน คาวิโย คเหตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ ตสฺส โคคโณป
ปริหายติ ปฺจ โครสปริโภคโตป ปริพาหิโร โหติ ฯ วณฺณโต
น ชานาติ นาม เอตฺติกา คาวี รตฺตา เอตฺติกา เสตา
เอตฺติกา กาฬา เอตฺติกา โอทาตา เอตฺติกา ปาฏลาติ (๓) น
ชานาติ ฯ โส คาวีสุ หฏาสุ วา ปลาตาสุ วา ฯเป ฯ
ปฺจโครสปริโภคโตป ปริพาหิโร โหติ ฯ
น ลกฺขณกุสโล โหตีติ (๔) คาวีน สรีเร กต ธนุสตฺติสูลาทิเภท ลกฺขณ น ชานาติ ฯ โส คาวีสุ หฏาสุ วา
#๑. ม. คเณตฺวา ฯ ๒. ม.เอตฺตกา ฯ ๓. ม. เอตฺติกา คาวี เสตา เอตฺติกา
#รตฺตา เอตฺติกา กาฬา เอตฺติกา โอทาตา เอตฺติกา กพรา เอตฺติกา นีลาติ ฯ
#๔. ม. น ลกฺขณกุสโลติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เอกาทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๗๐
ปลาตาสุ วา อชฺช อสุกลกฺขณา จ อสุกลกฺขณา จ คาโว
น ทิสฺสนฺตีติ ฯเป ฯ ปฺจโครสปริโภคโตป ปริพาหิโร โหติ ฯ
น อาสาฏิก สาเฏตาติ(๑) คุนฺน ชาณุกณฺฏกาทีหิ ปหฏฏาเนสุ วโณ โหติ ฯ ตตฺถ นีลมกฺขิกา อณฺฑกานิ เปนฺติ
เตส อาสาฏิกานิ นาม ฯ (๒) ตานิ ทณฺฑเกน อปเนตฺวา เภสชฺช
ทาตพฺพ โหติ พาโล โคปาลโก ตถา น กโรติ ฯ เตน
วุตฺต น อาสาฏิก สาเฏตา (๓) โหตีติ ฯ ตสฺส คุนฺน วณา
วฑฺฒนฺติ คมฺภีรา โหนฺติ ปาณกา กุจฺฉึ ปวิสนฺติ คาโว
เคลฺาภิภูตา เนว ยาวทตฺถ ติณ ขาทิตุ น ปานีย
ปาตุ สกฺโกนฺติ ฯ ตตฺถ คุนฺน ขีร ฉิชฺชติ โคณาน ชโว
หายติ อุภเยสมฺป ชีวิตนฺตราโย โหติ ฯ เอวมสฺส โคคโณป
ปริหายติ ฯเป ฯ ปฺจ โครสโตป ปริพาหิโร โหติ ฯ
น วณ ปฏิจฺฉาเทตา โหตีติ คุนฺน วุตฺตนเยเนว สฺชาเต
วเณ (๔) เภสชฺช ทตฺวา วาเกน วา จีรเกน วา พนฺธิตฺวา
ปฏิจฺฉาเทตพฺโพ โหติ ฯ พาลโคปาลโก ต น กโรติ ฯ อถสฺส (๕)
คุนฺน วเณหิ ยูสา ปคฺฆรติ(๖) ตา อฺมฺ นิฆสนฺติ ฯ
เตน อฺเสมฺป วณา ชายนฺติ ฯ เอว คาโว เคลฺาภิภูตา
เนว ยาวทตฺถ ติณานิ ขาทิตุ ฯเป ฯ ปริพาหิโร โหติ ฯ
#๑. ม. หาเรตาติ ฯ ๒. ม. อาสาฏิกาติ นาม ฯ
#๓. ม. หาเรตา ฯ ๔. ม. สฺชาโต วโณ ฯ ๕. สี. อวสฺส ฯ
#๖. ม. ยูสา ปคฺฆรนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุสฺสติวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๑
น ธูม กตฺตา โหตีติ อนฺโตวสฺเส ฑสมกสาทีน
อุสฺสนฺนกาเล โคคเณ วช ปวิฏเ ตตฺถ ตตฺถ ธูโม กาตพฺโพ
โหติ ฯ อปณฺฑิตโคปาลโก ต น กโรติ โคคโณ สพฺพรตฺตึ
ฑสาทีหิ อุปทฺทุโต นิทฺท อลภิตฺวา ปุนทิวเส อรฺเ ตตฺถ
ตตฺถ รุกฺขมูลาทีสุ นิปชฺชิตฺวา นิทฺทายติ ฯ เนว ยาวทตฺถ
ติณานิ ขาทิตุ ฯเป ฯ ปริพาหิโร โหติ ฯ
น ติตฺถ ชานาตีติ ติตฺถป สมนฺติ วา วิสมนฺติ วา
สคาหนฺติ วา นิคฺคาหนฺติ วา น ชานาติ ฯ โส อติตฺเถน
คาวิโย โอตาเรติ ฯ ตาส วิสมติตฺเถ ปาสาณาทีนิ อกฺกมนฺตีน
ปาทา ภิชฺชนฺติ ฯ สคาห คมฺภีรติตฺถ โอติณฺเณ กุมฺภีลาทโย
คาโว คณฺหนฺติ ฯ อชฺช เอตฺติกา คาโว นฏา อชฺช เอตฺติกา
คาโว นฏาติ วตฺตพฺพต อาปชฺชนฺติ ฯ เอวมสฺส โคคโณป
ปริหายติ ฯเป ฯ ปฺจโครสโตป ปริพาหิโร โหติ ฯ
น ปต ชานาตีติ ปต [๑] อปต น ชานาติ ฯ โคปาลเกน
หิ อิมาย คาวิยา ปต อิมาย น ปต อิมาย ปานียติตฺเถ
โอกาโส ลทฺโธ อิมาย น ลทฺโธติ เอว ปตาปต ชานิตพฺพ
โหติ ฯ อย ปน ทิวสภาเค อรฺเ โคคณ รกฺขิตฺวา ปานีย
ปาเยสฺสามีติ นทึ วา ตฬาก วา คเหตฺวา(๒) คจฺฉติ ฯ ตตฺถ
มหาอุสภา จ อนุสภา จ พลวคาวิโย จ (๓) ทุพฺพลานิ เจว
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร อปตมฺปติ ทิสฺสติ ฯ
#๒. ม. โอคาเหตฺวา ฯ ๓. สี. มหาวสภา จ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เอกาทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๗๒
มหลฺลิกานิ จ โครูปานิ สิงฺเคหิ วา ผาสุกาหิ วา ปหริตฺวา
อตฺตโน โอกาส กตฺวา อูรุปฺปมาณ (๑) อุทก ปวิสิตฺวา ยถา
กาม ปวนฺติ ฯ อวเสสา โอกาส อลภมานา ตีเร ตฺวา
กลลมิสฺสก อุทก ปวนฺติ วา อปตาเอว(๒) วา โหนฺติ ฯ
อถ โส โคปาลโก ปฏ ิย ปหริตฺวา ปุน อรฺ ปเวเสติ ฯ
ตตฺถ อปตา คาวิโย ปปาสาย สุสฺสมานา ยาวทตฺถ ติณานิ
ขาทิตุ น สกฺโกนฺติ ฯ ตตฺถ คุนฺน ขีร ฉิชฺชติ ฯ โคณาน
ชโว หายติ ฯเป ฯ ปริพาหิโร โหติ ฯ
น วีถึ ชานาตีติ อย มคฺโค สโม เขโม อย วิสโม
สาสงฺโก สปฺปฏิภโยติ น ชานาติ ฯ โส สม เขม มคฺค
วชฺเชตฺวา โคคณ อิตร มคฺค ปฏิปาเทติ ฯ ตตฺถ คาโว
สีหพฺยคฺฆาทีน คนฺเธน โจรปรสฺสเยน จ อภิภูตา ภนฺตมิคสปฺปฏิภาคา คีว อุกฺขิปตฺวา ติฏนฺติ เนว ยาวทตฺถ
ติณานิ ขาทนฺติ น ปานีย ปวนฺติ ฯ ตตฺถ คุนฺน ขีร
ฉิชฺชติ ฯเป ฯ ปริพาหิโร โหติ ฯ
น โคจรกุสโล โหตีติ โคปาลเกน หิ โคจรกุสเลน
ภวิตพฺพ ปฺจาหิกจาโร วา สตฺตาหิกจาโร วา ชานิตพฺโพ ฯ
เอกาย ทิสาย โคคณ จาเรตฺวา ปุนทิวเส ตตฺถ น จาเรตพฺโพ ฯ มหตา หิ โคคเณน อาจิณฺณฏาน (๓) เภริตล วิย
#๑. ม. อูรุปปฺ มาณ ฯ ๒. ม. อปตาเอว ฯ ๓. ม. จิณฺณฏฐาน
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*เลมที่ ๑๕ อนุสฺสติวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๓
สุทฺธ โหติ นิตฺติณ อุทกป อาลุฬิสฺสติ ฯ (๑) ตสฺมา ปฺจเม
วา สตฺตเม วา ทิวเส ปุน ตตฺถ จาเรตุ วฏฏติ ฯ เอตฺตเกน
หิ ติณมฺป ปฏิวิรุหติ อุทกมฺป ปสีทติ อย ปน อิม
ปฺจาทิกจาร วา สตฺตาหิกจาร วา น ชานาติ ทิวเส
ทิวเส รกฺขิตฏาเนเยว รกฺขติ ฯ อถสฺส โคคโณ หริตติณ
น ลภติ สุกขฺ ติณ ขาทนฺโต กลลมิสฺสก อุทก ปวติ ฯ
ตตฺถ คุนฺน ขีร ฉิชชฺ ติ ฯเป ฯ ปริพาหิโร โหติ ฯ
อนวเสสโทหี จ โหตีติ ปณฺฑิตโคปาลเกน หิ ยาว วจฺฉกสฺส มสโลหิต สณฺาติ ตาว เอก เทฺว ถเน เปตฺวา
สาวเสสโทหินา ภวิตพฺพ ฯ อย วจฺฉกสฺส กิฺจิ อเสเสตฺวา (๒)
ทุหติ ฯ ขีรปโก วจฺโฉ ขีรปปาสาย สุสฺสติ สณฺาตุ น
สกฺโกติ(๓) กมฺปมาโน มาตุ ปรโต ปติตฺวา กาล กโรติ ฯ
มาตา ปุตฺตก ทิสฺวา มยฺห ปุตฺตโก อตฺตโน มาตุขีร
ปาตุ น ลภตีติ ปุตฺตโสเกน เนว ยาวทตฺถ ติณานิ ขาทิตุ
น ปานีย ปาตุ สกฺโกติ ถเนสุ ขีร ฉิชฺชติ ฯ เอวมสฺส
โคคโณป ปริหายติ ฯเป ฯ ปฺจโครสโตป ปริพาหิโร โหติ ฯ
คุนฺน ปติฏาน กโรนฺตีติ โคปตโร ฯ คาโว ปริณายนฺติ
ยถารุจึ คเหตฺวา คจฺฉนฺตีติ โคปริณายกา ฯ เต น
#๑. ม. อาลุลยี ติ ฯ ๒. ม. อนวเสเสตฺวา ฯ ๓. ม. อสกฺโกนฺโต ฯ
#๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เอกาทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๗๔
อติเรกปูชายาติ ปณฺฑิโต โคปาลโก เอวรูเป อุสเภ อติเรกปูชาย ปูเชติ ปณีต โคภตฺต เทติ คนฺธปฺจงฺคุลิเกหิ มณฺเฑติ
มาล ปลนฺเธติ สิงฺเคสุ สุวณฺณรชตโกสเก จ เปติ (๑) ริตฺตึ ปทีป
ชาเลตฺวา เจลวิตานสฺส เหฏา สยาเปติ ฯ อย ปน ตโต
เอกสกฺการมฺป น กโรติ ฯ อุสภา อติเรกปูช อลภมานา
โคคณ น รกฺขนฺติ ปริสสฺ ย น วาเรนฺติ ฯ เอวมสฺส โคคโณป
ปริหายติ ฯเป ฯ ปฺจโครสโตป ปริพาหิโร โหติ ฯ
อิธาติ อิมสฺมึ สาสเน ฯ น รูปฺู โหตีติ จตฺตาริ
จ(๒) มหาภูตานิ จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูปนฺติ เอว
วุตฺต รูป ทฺวีหากาเรหิ น ชานาติ คณนโต วา สมุฏานโต
วา ฯ
คณนโต น ชานาติ นาม จกฺขฺวายตน โสตฆานชิวฺหากายรูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพายตน อิตฺถินฺทรฺ ิย ปุริสินฺทรฺ ิย
ชีวิตินฺทฺริย กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ อากาสธาตุ อาโปธาตุ
รูปสฺส ลหุตา มุทุตา กมฺมฺตา อุจฺจโย(๓) สนฺตติ รูปสฺส
อนิจฺจตา กวฬิงฺกาโร อาหาโรติ เอว ปาลิย(๔) อาคตา
ปฺจวีสติ รูปโกฏาสาติ น ชานาติ ฯ เสยฺยถาป โส
โคปาลโก คณนโต คุนฺน รูป น ชานาติ ตถูปโม อย
#๑. ม. จ ธาเรติ ฯ ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. อุปจโย ฯ
#๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๑๕/๑๙๕ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุสฺสติวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๕
ภิกฺขุ ฯ โส คณนโต รูป อชานนฺโต รูป ปริคฺคเหตฺวา อรูป
ววตฺถเปตฺวา รูปารูป ปริคฺคเหตฺวา ปจฺจย สลฺลกฺเขตฺวา ลกฺขณ
อาโรเปตฺวา กมฺมฏาน มตฺถก ปาเปตุ น สกฺโกติ ฯ โส
ยถา ตสฺส โคปาลกสฺส โคคโณ น วฑฺฒติ เอว อิมสฺมึ
สาสเน สีลสมาธิวิปสฺสนามคฺคผลนิพฺพาเนหิ น วฑฺฒติ ฯ ยถา
จ โส โคปาลโก ปฺจหิ โครเสหิ ปริพาหิโร โหติ เอว (๑)
เมวาย อเสเขน สีลกฺขนฺเธน อเสเขน สมาธิปฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธนาติ ปฺจหิ ธมฺมกฺขนฺเธหิ ปริพาหิโร โหติ ฯ
สมุฏานโต น ชานาติ นาม เอตฺตก รูป เอกสมุฏาน เอตฺตก ทฺวิสมุฏาน เอตฺตก ติสมุฏาน เอตฺตก
จตุสมุฏาน เอตฺตก นกุโตจิสมุฏานนฺติ น ชานาติ ฯ
เสยฺยถาป โส โคปาลโก วณฺณโต คุนฺน รูป น ชานาติ
ตถูปโม อย ภิกฺขุ ฯ โส สมุฏานโต รูป อชานนฺโต รูป
ปริคฺคเหตฺวา อรูป ววตฺถเปตฺวา ฯเป ฯ ปริพาหิโร โหติ ฯ
น ลกฺขณกุสโล โหตีติ กมฺมลกฺขโณ พาโล กมฺมลกฺขโณ
ปณฺฑิโตติ เอว วุตฺต กุสลากุสลกมฺม ปณฺฑิตพาลลกฺขณนฺติ
น ชานาติ ฯ โส เอว อชานนฺโต พาเล วชฺเชตฺวา ปณฺฑิเต
น เสวติ ฯ พาเล วชฺเชตฺวา ปณฺฑิเต อเสวนฺโต กปฺปยากปฺปย กุสลากุสล สาวชฺชานวชฺช ครุกลหุก สเตกิจฺฉาเตกิจฺฉ
#๑. ม. เอวเมวาย ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เอกาทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๗๖
การณาการณ น ชานาติ ฯ ต อชานนฺโต กมฺมฏาน คเหตฺวา
วฑฺเฒตุ น สกฺโกติ ฯ โส ยถา ตสฺส โคปาลกสฺส โคคโณ
น วฑฺฒติ เอว อิมสฺมึ สาสเน ยถาวุตฺเตหิ สีลาทีหิ น
วฑฺฒติ ฯ โส โคปาลโก วิย [๑] ปฺจหิ โครเสหิ ปฺจหิ
ธมฺมกฺขนฺเธหิ ปริพาหิโร โหติ ฯ
น อาสาฏิก สาเฏตา(๒) โหตีติ อุปฺปนฺน กามวิตกฺกนฺติ
เอว วุตฺเต กามวิตกฺกาทโย น วิโนเทติ ฯ โส อิม อกุสลวิตกฺก
อโสเธตฺวา (๓) วิตกฺกวสิโก หุตฺวา วิจรนฺโต กมฺมฏาน คเหตฺวา
วฑฺเฒตุ น สกฺโกติ ฯ โส ยถา ตสฺส โคปาลกสฺส ฯเป ฯ
ปริพาหิโร โหติ ฯ
น วณ ปฏิจฺฉาเทตา โหตีติ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา
นิมิตฺตคฺคาหี โหตีติอาทินา นเยน สพฺพารมฺมเณสุ นิมิตฺต
คณฺหนฺโต ยถา โส โคปาลโก วณ น ปฏิจฺฉาเทติ เอว
สวร น สมฺปาเทติ ฯ โส วิวฏทฺวาโร วิจรนฺโต กมฺมฏาน
คเหตฺวา วฑฺเฒตุ น สกฺโกติ ฯเป ฯ ปริพาหิโร โหติ ฯ
น ธูม กตฺตา โหตีติ โส โคปาลโก ธูม วิย ธมฺมเทสนาธูม น กโรติ ธมฺมกถ วา สรภฺ วา อุปนิสินฺนกถ
วา อนุโมทน วา น กโรติ ตโต น มนุสฺสา พหุสฺสุโต
คุณวาติ น ชานนฺติ ฯ เต คุณาคุณ อชานนฺตา จตูหิ
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒. ม. หาเรตา ฯ
#๓. ม. อาสาฏิก อหาเรตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุสฺสติวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๗
ปจฺจเยหิ สงฺคห น กโรนฺติ ฯ โส ปจฺจเยหิ กิลมมาโน พุทฺธวจน สชฺฌาย กาตุ วตฺตปฏิวตฺต ปูเรตุ กมฺมฏาน คเหตฺวา
วฑฺเฒตุ น สกฺโกติ ฯเป ฯ ปริพาหิโร โหติ ฯ
น ติตฺถ ชานาตีติ ติตฺเถว(๑) พหุสฺสุตภิกฺขู น อุปสงฺกมติ ฯ
อนุปสงฺกมนฺโต อิท ภนฺเต พฺยฺชน กถ ปูเรตพฺพ (๒) อิมสฺส
ภาสิตสฺส โก อตฺโถ อิมสฺมึ าเน ปาลิ กึ วทติ อิมสฺมึ
าเน อตฺโถ กึ ทีเปตีติ เอว น ปริปุจฺฉติ น ปริปฺหติ
น ชานาเปตีติ อตฺโถ ฯ ตสฺส เต เอว อปริปุจฺฉิตา อวิวฏ (๓)
น วิวรนฺติ ภาเชตฺวา น ทสฺเสนฺติ อนุตฺตานีกต (๔) น อุตฺตานีกโรนฺติ อปากฏ น ปากฏ กโรนฺติ ฯ อเนกวิหิเตสุ จ
กงฺขาฏานีเยสุ ธมฺเมสุ(๕) อเนกวิธาสุ กงฺขาสุ เอก กงฺขป น
ปฏิวิโนเทนฺติ ฯ กงฺขาเยว หิ กงฺขาฏานียา ธมฺมา นาม ฯ ตตฺถ
เอก กงฺขป น นีหรนฺตีติ อตฺโถ ฯ โส เอว พหุสฺสุตติตฺถ
อนุปสงฺกมิตฺวา สกงฺโข กมฺมฏาน คเหตฺวา วฑฺเฒตุ น
สกฺโกติ ฯ ยถา วา โส โคปาลโก ติตฺถ น ชานาติ เอว
อยป ภิกฺขุ ธมฺมติตฺถ น ชานาติ ฯ อชานนฺโต อวิสเย ปฺห
ปุจฺฉติ อาภิธมฺมิก อุปสงฺกมิตฺวา กปฺปยากปฺปย ปุจฺฉติ วินยธร
อุปสงฺกมิตฺวา รูปารูปปริจฺเฉท ปุจฺฉติ ฯ เต อวิสเย ปุฏา (๖)
#๑. ม. ติตฺถภูเต ฯ ๒. ม. โรเปตพฺพ ฯ ๓. ม. อวิวฏฺเจว ฯ
#๔. ม. อนุตตฺ านีกตฺจ ฯ ๕. ม. ธมฺเมสูติ ฯ ๖. ม. ปุฏฐา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เอกาทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๗๘
กเถตุ น สกฺโกนฺติ ฯ โส อตฺตนา สกงฺโข กมฺมฏาน คเหตฺวา
วฑฺเฒตุ น สกฺโกติ ฯเป ฯ ปริพาหิโร โหติ ฯ
น ปต ชานาตีติ ยถา โส โคปาลโก ปตาปต น
ชานาติ เอว ธมฺมูปสฺหิต ปามุชฺช น ชานาติ น ลภติ ฯ
สวนมย ปฺุกิริยาวตฺถุ นิสฺสาย อานิสส น วินฺทติ ธมฺมสฺสวนคฺค คนฺตฺวา สกฺกจฺจ น สุณาติ นิสินฺโน นิทฺทายติ
กถ กเถติ อฺาวิหิตโก โหติ ฯ โส สกฺกจฺจ ธมฺม อสฺสุณนฺโต
กมฺมฏาน คเหตฺวา วฑฺเฒตุ น สกฺโกติ ฯเป ฯ ปริพาหิโร โหติ ฯ
น วีถึ ชานาตีติ โส โคปาลโก มคฺคามคฺค วิย อย
โลกิโย อย โลกุตฺตโรติ อริย อฏงฺคิก มคฺค ยถาภูต
นปฺปชานาติ ฯ อชานนฺโต โลกิยมคฺเค อภินิวิสิตฺวา โลกุตฺตร
นิพฺพตฺเตตุ น สกฺโกติ ฯเป ฯ ปริพาหิโร โหติ ฯ
น โคจรกุสโล โหตีติ โส โคปาลโก ปฺจาหิกสตฺตาหิกจาร วิย จตฺตาโร สติปฏาเน อิเม โลกิยา อิเม
โลกุตฺตราติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ อชานนฺโต สุขุมกมฺมฏาเนสุ (๑) อตฺตโน าณ อปนาเมตฺวา(๒) โลกิยสติปฏาเน
อภินิวิสิตฺวา โลกุตฺตร นิพฺพตฺเตตุ น สกฺโกติ ฯเป ฯ ปริพาหิโร
โหติ ฯ
#๑. ม. สุขุมฏฐาเนสุ ฯ ๒. ม. จราเปตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๑๕ อนุสฺสติวคฺควณฺณนา หนา ๕๗๙
อนวเสสโทหี โหตีติ ปฏิคฺคหเณ มตฺต อชานนฺโต
อนวเสส ทุหติ ฯ นิทฺเทสวาเร ปนสฺส อภิหฏุ ปวาเรนฺตีติ
อภิหริตฺวา ปวาเรนฺติ ฯ เอตฺถ เทฺว อภิหารา วาจาภิหาโร
ปจฺจยาภิหาโร จ ฯ วาจาภิหาโร นาม มนุสฺสา ภิกฺขสุ ฺส สนฺติก
คนฺตฺวา วเทยฺยาถ ภนฺเต เยน อตฺโถติ ปวาเรนฺติ ฯ ปจฺจยาภิหาโร นาม วตฺถาทีนิ (๑) วา สปฺปน วนีตาทีนิ วา คเหตฺวา
ภิกฺขุสฺส สนฺติก คนฺตฺวา คณฺหถ ภนฺเต ยาวตเกน อตฺโถติ
วทนฺติ ฯ ตตฺร ภิกฺขุ มตฺต น ชานาตีติ ภิกฺขุ เตสุ ปจฺจเยสุ
ปมาณ น ชานาติ ฯ ทายกสฺส วโส เวทิตพฺโพ เทยฺยธมฺมสฺส วโส เวทิตพฺโพ อตฺตโน ถาโม เวทิตพฺโพติ อิมินา
นเยน ปมาณยุตฺตก อคฺคเหตฺวา ย อาหรนฺติ ต สพฺพ
คณฺหาตีติ อตฺโถ ฯ มนุสสฺ า วิปฺปฏิสาริโน น ปุน อภิหริตฺวา
ปวาเรนฺติ ฯ โส ปจฺจเยหิ กิลมนฺโต กมฺมฏาน คเหตฺวา วฑฺเฒตุ
น สกฺโกติ ฯเป ฯ ปริพาหิโร โหติ ฯ
เต น อติเรกปูชาย ปูเชตา โหตีติ โส โคปาลโก
มหาอุสเภ วิย เต(๒) เถเร ภิกฺขุ อิมาย อาวิ เจว รโห
จ เมตฺตากายกมฺมาทิกาย อติเรกปูชาย น ปูเชติ ฯ ตโต เต(๒)
เถรา อิเม อเมฺหสุ ครุจิตฺตีการ น กโรนฺตีติ นวเก ภิกฺขู
ทฺวีหิ สงฺคเหหิ น คณฺหนฺติ เนว ธมฺมสงฺคเหน สงฺคณฺหนฺติ
#๑. ม. วตฺถาทีนิ ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ เอกาทสกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๘๐
น อามิสสงฺคเหน สงฺคณฺหนฺติ (๑) อามิสสงฺคเหน สงฺคณฺหนฺติ (๑)
จีวเรน วา ปตฺเตน(๒) วา ปตฺตปริยาปนฺเนน วา วสนฏาเนน
วา กิลมนฺเต มิลายนฺเต (๓) นปฺปฏิชคฺคนฺติ ปาลึ วา อฏกถ
วา ธมฺมกถาพนฺธ วา คุฬฺหคนฺถ วา น สิกฺขาเปนฺติ ฯ
นวกา เถราน สนฺติกา สพฺพโส อิเม เทฺว สงฺคเห อลภมานา
อิมสฺมึ สาสเน ปติฏาตุ น สกฺโกนฺติ ฯ ยถา ตสฺส โคปาลกสฺส โคคโณ น วฑฺฒติ เอว สีลาทีหิ น วฑฺฒนฺติ ฯ ยถา
จ โส โคปาลโก ปฺจหิ โครเสหิ เอว ปฺจหิ ธมฺมกฺขนฺเธหิ
ปริพาหิรา โหนฺติ ฯ สุกกฺ ปกฺโข กณฺหปกฺเข วุตฺตวิปลฺลาสวเสน
โยเชตฺวา เวทิตพฺโพ ฯ (๔) เสส อิมสฺมึ เจว วคฺเค อิโต จ
อุตฺตริ สพฺพสุตฺเตสุ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ (๔)
มโนรถปูรณิยา นาม องฺคุตฺตรนิกายฏกถาย
เอกาทสกนิปาตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
#ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปตฺเตน ฯ ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ
#๔. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ หนา ๕๘๑
นิคมนกถา
เอตฺตาวตา จ
อายาจิโต สุมตินา เถเรน ภทนฺตโชติปาเลน
กฺจิปุราทีสุ มยา ปุพฺเพ สทฺธึ วสนฺเตน ฯ
วรตมฺพปณฺณิทีเป มหาวิหารมฺป วสนกาเลป
(๑)วาตหเต วิย ทุเม วลฺชมานมฺหิ (๑)สทฺธมฺเม ฯ
ปาร ปฏกตฺตยสาครสฺส คนฺตฺวา ิเตน สุมตินา
ปริสุทฺธาชีเวนาภิยาจิโตป ชีวเกนาป ฯ
ธมฺมกถานยนิปุเณหิ ธมฺมกถิเกหิ อปริมาเณหิ
(๓) (ปริกฬิ ิตปริปชฺชิตสฺส สมายจิตฺรสฺส ฯ
อฏกถ องฺคุตฺตรมหานิกายสฺส กาตุมารทฺโธ (๓)
ยมห จิรกาลฏิติมิจฺฉนฺโต สาสนวรสฺส ฯ
สา หิ มหาอฏกถาย สารมาทาย นิฏิตา เอสา
จตุนวุติปฺปริมาณาย ปาลิยา ภาณวาเรหิ ฯ
สพฺพาคมสวณฺณนมโนรโถ ปูริโต [๔] เม ยสฺมา
เอตาย มโนรถปูรณีติ นาม ตโต อสฺสา ฯ
#๑. ม. ปาก คเต วิย ทุเม วลฺชมานมฺหิ ฯ
#๒. ม. ธมฺมกถาย นิปุณปรมนิกายสฺสฏฐกถ อารทฺโธ ฯ
#๓. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท
#อตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นิคมนกถา หนา ๕๘๒
เอกูนสฏิมตฺโต วิสุทฺธิมคฺโคป ภาณวาเรหิ
อตฺถปฺปกาสนตฺถาย อาคมาน กโต ยสฺมา ฯ
ตสฺมา เตน สหาย คาถาคณนานเยน อฏกถา
ตีหาธิกทิยฑฺฒสต วิฺเยฺยา ภาณวาราน ฯ
ตีหาธิกทิยฑฺฒสตปฺมาณมิติ ภาณวารโต เอว(๑)
สมย ปกาสยนฺตี มหาวิหาราธิวาสีน ฯ
มูลฏกถาสาร อาทาย มยา อิม กโรนฺเตน
ย ปฺุมุปจิต โหตุ โลโก สทา สุขิโตติ ฯ (๒)
ปรมสุวสิ ุทฺธสทฺธาพุทฺธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน สีลาจารชฺชวมทฺทวตาทิคุณสมุทยสมุทิเตน สกสมยสมยนฺตรคหนชฺโฌคาหนสมตฺเถน ปฺาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน ติปฏกปริยตฺติปฺปเภเท
สาฏกเถ สตฺถุสาสเน อปฺปฏิหตาณปฺปภาเวน มหาเวยฺยากรเณน กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรฬารวจนวณฺณ(๓)ยุตฺเตน
ยุตฺตมุตฺตวาทินา วา ทิวเรน มหากวินา ปภินฺนปฏิสมฺภิทาปริวาเร ฉฬภิฺาทิปฺปเภทคุณปฏิมณฺฑิเต อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม
สุปฺปติฏิตพุทฺธีน เถราน เถรวสปฺปทีปาน มหาวิหารวาสีน
วสาลงฺการภูเตน สุวิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา พุทฺธโฆโสติ ครูหิ
#๑. ม. เอสา ฯ ๒. สี. เตน สพฺพโลโก สุขี โหตูติ ฯ ม. เตน โหตุ
#โลโก สทา สุขิโตติ ฯ ๓. ...มธุโรทารวจนลาวณฺณ... ฯ
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*เลมที่ ๑๕ นิคมนกถา หนา ๕๘๓
กตนามเธยฺเยน(๑) เถเรน กตา อย มโนรถปูรณี นาม
องฺคุตฺตรนิกายฏกถา ฯ
ตาว ติฏตุ โลกสฺมึ โลกนิตฺถรเณสิน
ทสฺเสติ(๒) กุลปุตฺตาน นย จิตฺตวิสุทฺธิยา ฯ
ยาว พุทฺโธติ นามมฺป สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน
โลกมฺหิ โลกเชฏสฺส ปวตฺตติ มเหสิโนติ ฯ
มโนรถปูรณี นาม
องฺคุตฺตรนิกายฏกถา นิฏิตา ฯ
#๑. ม. คหิตนามเธยฺเยน ฯ ๒. ม. ทสฺเสนฺติ ฯ

