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อฏสาลินี นาม อภิธมฺมฏกถา
ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
อารมฺภกถา (๑)
กรุณา วิย สตฺเตสุ
ปฺา ยสฺส มเหสิโน
เยฺยธมฺเมสุ สพฺเพสุ ปวตฺติตฺถ ยถารุจึ ฯ
ทยาย ตาย สตฺเตสุ
สมุสฺสาหิตมานโส
ปาฏิเหราวสานมฺหิ
วสนฺโต ติทสาลเย ฯ
ปาริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ
ปณฺฑุกมฺพลนามเก
สิลาสเน สนฺนิสินฺโน อาทิจฺโจว ยุคนฺธเร ฯ
จกฺกวาฬสหสฺเสหิ
ทสหาคมฺม สพฺพโส
สนฺนิสินฺเนน เทวาน คเณน ปริวาริโต ฯ
มาตร ปมุข กตฺวา
ตสฺสา ปฺาย เตชสา
อภิธมฺมกถามคฺค
เทวาน สมฺปวตฺตยิ ฯ
ตสฺส ปาเท นมสฺสิตฺวา สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต
สทฺธมฺมฺจสฺส ปูเชตฺวา กตฺวา สงฺฆสฺส จฺชลึ ฯ
นิปจฺจการสฺเสตสฺส
กตสฺส รตนตฺตเย
อานุภาเวน โสเสตฺวา อนฺตราเย อเสสโต ฯ
# ๑. ม. คนฺถารมฺภกถา ฯ
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วิสุทฺธาจารสีเลน
นิปุณามลพุทฺธินา
ภิกฺขุนา พุทฺธโฆเสน สกฺกจฺจ อภิยาจิโต ฯ
ย เทวเทโว เทวาน
เทเสตฺวา นยโต ปุน
เถรสฺส สาริปุตตฺ สฺส
สมาจิกฺขิ วินายโก ฯ
อโนตตฺตทเห กตฺวา
อุปฏาน มเหสิโน
ยฺจ สุตฺวาน โส เถโร อาหริตฺวา มหีตล ฯ
ภิกฺขูน ปยิรุปาหาสิ (๑) อิติ ภิกฺขูหิ ธาริโต
สงฺคีติกาเล สงฺคีโต
เวเทหมุนินา ปุน ฯ
ตสฺส คมฺภีราเณหิ (๒) โอคาฬฺหสฺส อภิณฺหโส
นานานยวิจิตฺตสฺส
อภิธมฺมสฺส อาทิโต ฯ
ยา มหากสฺสปาทีหิ
วสีหฏกถา (๓) ปุรา
สงฺคีตา อนุสงฺคีตา
ปจฺฉาป จ อิสีหิ ยา ฯ
อาภฏา ปุน (๔) เถเรน มหินฺเทเนตมุตฺตม
ยา ทีป ทีปวาสีน
ภาสาย อภิสงฺขิตา (๕) ฯ
อปเนตฺวา ตโต ภาส
ตมฺพปณฺณินิวาสิน
อาโรปยิตวฺ า นิทฺโทส ภาส ตนฺตินยานุค ฯ
นิกายนฺตรลทฺธีหิ
อสมฺมิสฺส อนากุล
มหาวิหารวาสีน
ทีปยนฺโต วินิจฺฉย ฯ
# ๑. ม. ปยิรทุ าหาสิ ฯ ๒. สี. คมฺภีรฺาเณน ฯ
# ๓. ม. วสีหิฏกถา ฯ ๔. ม. ปน ฯ ๕. ม. อภิสงฺขตา ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 3

เลมที่ 46 นิทานกถา หนา 3
อตฺถ ปกาสยิสสฺ ามิ
คเหตพฺพ คเหตฺวาน
กมฺมฏานานิ สพฺพานิ
วิสุทฺธิมคฺเค ปนิท
ตสฺมา ต อคฺคเหตฺวาน
ปทานุกฺกมโต เอว
อิติ เม ภาสมานสฺส
อวิกฺขิตฺตา นิสาเมถ

อาคมฏกถาสุป
โตสยนฺโต วิจกฺขเณ ฯ
จริยาภิฺา วิปสฺสนา
ยสฺมา สพฺพ ปกาสิต ฯ
สกลายป ตนฺติยา
กริสฺสามตฺถวณฺณน ฯ
อภิธมฺมกถ อิม
ทุลลฺ ภา หิ อย กถาติ ฯ

นิทานกถา
ตตฺถ อภิธมฺโมติ (๑) เกนตฺเถน อภิธมฺโม ธมฺมาติเรกธมฺมวิเสสตฺเถน ฯ อติเรกวิเสสตฺถทีปโก หิ เอตฺถ อภิสทฺโท
พาฬฺหา เม อาวุโส ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ (๒)
อภิกฺกนฺตวณฺเณนาติอาทีสุ (๓) วิย ฯ ตสฺมา ยถา สมุสฺสิเตสุ พหูสุ
ฉตฺเตสุ เจว ธเชสุ จ ย อติเรกปฺปมาณ วิเสสวณฺณสณฺานฺจ
ฉตฺต ต อติจฺฉตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ โย อติเรกปฺปมาโณ นานาวิราควณฺณวิเสสสมฺปนฺโนว ธโช โส อติธโชติ วุจฺจติ ฯ ยถา
จ เอกโต สนฺนิปติเตสุ พหูสุ ราชกุมาเรสุ เจว เทเวสุ จ
# ๑. ม. อย ปาโถ นตฺถิ ฯ ๒. ม .อุ. ๑๔/๗๒๒/๔๖๕ ฯ
# ส. ข. ๑๗/๒๑๖/๑๔๖ ๓. ขุ. ขุ. ๒๕/๕/๓ ฯ
# ม. อภิกกฺ นฺตวณฺณา ติ ฯ
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โย ชาติโภคยสอิสฺสริยาทิสมฺปตฺตีหิ อติเรกตโร เจว วิเสสวณฺณตโร (๑) จ ราชกุมาโร โส อติราชกุมาโรติ วุจฺจติ ฯ โย
อายุวณฺณอิสฺสริยยสสมฺปตฺติอาทีหิ อติเรกตโร เจว วิเสสวณฺณตโร จ เทโว โส อติเทโวติ วุจฺจติ ฯ ตถารูโป พฺรหฺมาป
อติพฺรหฺมาติ วุจฺจติ ฯ เอวเมว อยมฺป ธมฺโม ธมฺมาติเรกธมฺมวิเสสตฺเถน อภิธมฺโมติ วุจฺจติ ฯ
สุตฺตนฺต หิ ปตฺวา ปฺจกฺขนฺธา เอกเทเสเนว วิภตฺตา
น นิปฺปเทเสน ฯ อภิธมฺม ปตฺวา ปน สุตฺตนฺตภาชนียอภิธมฺมภาชนียปฺหาปุจฺฉกนยาน(๒) วเสน นิปปฺ เทสโต วิภตฺตา ฯ
ตถา ทฺวาทสายตนานิ อฏารส ธาตุโย จตฺตาริ สจฺจานิ
พาวีสตินฺทฺริยานิ ทฺวาทสงฺคทีปโก (๓) ปจฺจยากาโร ฯ เกวล หิ
อินฺทฺริยวิภงฺเค สุตฺตนฺตภาชนีย ปจฺจยากาเร จ ปฺหาปุจฺฉก
นตฺถิ ฯ สุตฺตนฺตฺหิ ปตฺวา จตฺตาโร สติปฏานา เอกเทเสเนว
วิภตฺตา น นิปฺปเทเสน ฯ อภิธมฺม ปตฺวา ปน ติณฺณมฺป
นยาน วเสน นิปฺปเทสโต วิภตฺตา ฯ ตถา จตฺตาโร
สมฺมปฺปธานา (๔) จตฺตาโร อิทฺธิปาทา สตฺต สมฺโพชฺฌงฺคา อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโค จตฺตาริ ฌานานิ จตสฺโส อปฺปมฺาโย
ปฺจ สิกฺขาปทานิ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา ติณฺณมฺป นยาน
# ๑. ม. วิเสสวนฺตตโร ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ...ปฺหปุจฺฉกนยาน ฯ
# ๓. ม. ทฺวาทสปทิโก ฯ ๔. ม. จตฺตาริ สมฺมปฺปธานานิ ฯ
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วเสน นิปปเทสโตฺ วิภตฺตา ฯ เกวล หิ เอตฺถ สิกฺขาปทวิภงฺเค
สุตฺตนฺตภาชนีย นตฺถิ ฯ สุตฺตนฺต ปตฺวา ปน าณ
เอกเทเสเนว วิภตฺต น นิปฺปเทเสน ฯ ตถา กิเลสา ฯ อภิธมฺม
ปตฺวา ปน เอกวิเธน าณวตฺถูติอาทินา (๑) นเยน มาติก เปตฺวา
นิปฺปเทสโต วิภตฺต ฯ ตถา เอเกกโต ปฏาย อเนเกหิ นเยหิ
กิเลสา วิภตฺตา ฯ สุตฺตนฺต ปตฺวา จ ปน ภุมฺมนฺตรปริจฺเฉโท
เอกเทเสเนว วิภตฺโต น นิปฺปเทเสน ฯ อภิธมฺม ปตฺวา ปน
ติณฺณมฺป นยาน วเสน ภุมฺมนฺตรปริจฺเฉโท (๒) นิปฺปเทสโต ว
ปฺตฺโต ฯ (๓) เอว ธมฺมาติเรกธมฺมวิเสเตฺเถน อภิธมฺโมติ
เวทิตพฺโพ ฯ
ปกรณปริจฺเฉทโต ปเนส ธมฺมสงฺคณีวิภงฺคธาตุกถาปุคฺคลปฺตฺติกถาวตฺถุยมกปฏานาน สตฺตนฺน ปกรณาน วเสน
ิโตป ฯ อยเมตฺถ อาจริยาน สมานกถา ฯ วิตณฺฑวาที ปนาห
กถาวตฺถุ กสฺมา คหิต นนุ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปรินิพฺพานโต
อฏารสวสฺสาธิกานิ เทฺว วสฺสสตานิ อติกฺกมิตวฺ า โมคฺคลฺล-ิ
ปุตฺตติสฺสตฺเถเรน (๔) เอต ปต ตสฺมา สาวกภาสิตตฺตา ฉฑฺเฑถ
นนฺติ ฯ กึ ปน ฉปฺปกรณานิ อภิธมฺโมติ ฯ เอว น วทามีติ ฯ
อถ กึ วทสีติ ฯ สตฺตปฺปกรณานีติ ฯ กตร คเหตฺวา สตฺตม
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๗๙๕/๔๑๙ ฯ ๒. ม. ภูมนฺตรปริจฺเฉโท ฯ
# ๓. ม. วิภตฺโต ฯ ๔. ม. โมคฺคลิปุตฺต... ฯ
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กโรสีติ (๑) ฯ มหาธมฺมหทย นาม อตฺถิ เอเตน สห สตฺตาติ ฯ
มหาธมฺมหทเย อปุพฺพ นตฺถิ กติปยา จ ปฺหาวารา อวเสสา
กถาวตฺถุนา สทฺธึ สตฺตาติ ฯ โน กถาวตฺถุนา มหาธาตุกถา
นาม อตฺถิ ตาย สทฺธึ สตฺตาติ ฯ มหาธมฺมหทเย (๒) ตาว
กติปยา จ ปฺหาวารา อวเสสา (๒) มหาธาตุกถาย อปุพฺพ
นตฺถิ อปฺปมตฺตกาว ตนฺติ อวเสสา กถาวตฺถุนาว สทฺธึ
สตฺตาติ ฯ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ หิ สตฺตปฺปกรณานิ เทเสนฺโต กถาวตฺถุ
ปตฺวา ยาว เอสา ปุคฺคลวาเท (๓) ตาว จตูสุ ปเฺหสุ ทฺวินฺน
ปฺจกาน วเสน อฏมุขวาทยุตฺติ (๔) ต อาทิก กตฺวา สพฺพกถามคฺเคสุ อสมฺปุณฺณภาณวารมตฺตาย ปาลิยา มาติก เปสิ ฯ
สา ปเนสา ตนฺติ (๕) ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกตฺปรมตฺเนาติ (๖) ฯ
อามนฺตา ฯ โย สจฺฉิกตฺโถ ปรมฏโถ ตโต โส ปุคฺคโล
อุปลพฺภติ สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ น เหว วตฺตพฺเพ ฯ
อาชานาหิ นิคฺคห ฯ ปุคฺคโล นูปลพฺภติ สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ ฯ
อามนฺตา ฯ โย สจฺฉิกตฺโถ ปรมตฺโถ ตโต โส ปุคคฺ โล
นูปลพฺภติ สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ น เหว วตฺตพฺเพ ฯ
อาชานาหิ ปฏิกมฺม ฯ สพฺพตฺถ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกตฺถ# ๑. สี. กโรนฺตีติ ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปุคฺคลวาเร ฯ
# ๔. ม. อฏถมุขา วาทยุตฺติ ฯ ๕. ม. ตนฺตีติ นตฺถิ ฯ ๖. สจฺจิกฏถปรม# ตฺเถนาติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปรมตฺเถนาติ ฯ อามนฺตา ฯ โย สจฺฉิกตฺโถ ปรมตฺโถ ตโต
โส ปุคฺคโล สพฺพตฺถ อุปลพฺภติ สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ น
เหว วตฺตพฺเพ ฯ อาชานาหิ ปฏิกมฺม ฯ สพฺพทา ปุคฺคโล
อุปลพฺภติ สพฺพทา ปุคฺคโล นูปลพฺภติ สพฺเพสุ ปุคฺคโล
อุปลพฺภติ สพฺเพสุ ปุคฺคโล นูปลพฺภติ สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ ฯ
อามนฺตา ฯ โย สจฺฉิกตฺโถ ปรมตฺโถ ตโต โส ปุคฺคโล
นูปลพฺภติ สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ น เหว วตฺตพฺเพ ฯ
อาชานาหิ ปฏิกมฺมนฺติ (๑) เอว ปม วาท นิสฺสาย ปม นิคฺคห
ทุติย นิสฺสาย ทุติย นิคฺคห ฯเปฯ อฏม นิสฺสาย อฏม
นิคฺคห ทสฺเสนฺเตน สตฺถารา ปตา ฯ อิมินา นเยน สพฺพตฺถ
มาติกาปน เวทิตพฺพ ฯ ต ปเนต มาติก เปนฺโต อิท
ทิสฺวาว เปสิ มม ปรินิพพฺ านโต อฏารสวสฺสาธิกาน
ทฺวินฺน วสฺสสตาน มตฺถเก โมคฺคลฺลปิ ุตฺตติสฺสตฺเถโร นาม
ภิกฺขุสหสฺสมชฺเฌ นิสินฺโน สกวาเท ปฺจ สุตฺตสตานิ ปรวาเท
ปฺจาติ สุตฺตสหสฺส สโมธาเนตฺวา ทีฆนิกายปฺปมาณ กถาวตฺถุปฺปกรณ ภาเชสฺสตีติ ฯ
โมคฺคลลิปุตฺตติสฺสตฺเถโรป อิม ปกรณ เทเสนฺโต น
อตฺตโน าเณน เทเสติ สตฺถารา ปน ทินฺนนเยน ปตมาติกาย เทเสสิ ฯ อิติ สตฺถารา ทินฺนนเยน ปตมาติกาย
# ๑. อภิ. ก. ๓๗/๑-๘/๑-๗ ฯ
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เทสิตตฺตา สกลมฺเปต ปกรณ พุทฺธภาสิตเมว นาม ชาต ฯ
ยถา กึ ยถา มธุปณฺฑิกสุตฺตนฺตาทีนิ ฯ มธุปณฺฑกิ สุตฺตสฺมึ
หิ ภควา ยโตนิทาน ภิกฺขุ ปุริส ปปฺจสฺาสงฺขา
สมุทาจรนฺติ เอตฺถ เจ นตฺถิ อภินนฺทิตพฺพ อภิวทิตพฺพ
อชฺโฌสิตพฺพ เอเสวนฺโต ราคานุสยานนฺติ (๑) มาติก เปตฺวา
อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ
ธมฺมปฏิคฺคาหกา ภิกฺขู มหากจฺจายนตฺเถร (๒) อุปสงฺกมิตฺวา
ทสพเลน ปตมาติกาย อตฺถ ปุจฺฉึสุ ฯ เถโร ปุจฺฉิตมตฺเตเนว
อกเถตฺวา ทสพลสฺส อปจิตึ ทสฺสนตฺถ เสยฺยถาป อาวุโส
ปุริโส สารตฺถิโก สาร คเวสีติ (๓) สาโรปม อาหริตฺวา สารรุกโฺ ข
วิย ภควา สาขาปลาสสทิสา สาวกา ฯ โส หาวุโส ภควา
ชาน ชานาติ ปสฺส ปสฺสติ จกฺขุภูโต าณภูโต ธมฺมภูโต
พฺรหฺมภูโต วตฺตา ปวตฺตา อตฺถสฺส นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา
ธมฺมสามี ตถาคโตติ สตฺถาร โถเมตฺวา ปุนปฺปุน เถเรหิ ยาจิโต
สตฺถารา ปตมาติกาย อตฺถ วิภชฺเชตฺวา อากงฺขมานา จ
ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต ภควนฺตเยว อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ
ปุจฺเฉยฺยาถ (๔) สเจ สพฺพฺุตาเณน สทฺธึ สสนฺทิยมาน สเมติ
ต คเณฺหยฺยาถ ฯ โน เจ มา คณฺหถาติ อิมินา อธิปฺปาเยน
# ๑. ม .มู. ๑๒/๒๔๕/๒๒๒ ฯ ๒. ม. มหากจฺจายนตฺเถร ฯ
# ๓. ม .มู. ๑๒/๒๔๗/๒๒๔ ฯ ๔. ม. ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ ฯ
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ยถา จ โว ภควา พฺยากโรติ ตถา ต ธาเรยฺยาถาติ วตฺวา
อุยฺโยเชสิ ฯ
เต สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ ปุจฺฉึสุ ฯ สตฺถา
ทุกถิต กจฺจาเนนาติ อวตฺวา สุวณฺณาลิงฺค (๑) อุสสฺ าเปนฺโต วิย
คีว อุปนาเมตฺวา สุปปุ ฺผิตสตปตฺตสสฺสิริก วิย มหามุข ปูเรนฺโต
พฺรหฺมสฺสร นิจฺฉาเรตฺวา สาธุ สาธูติ เถรสฺส สาธุการ ทตฺวา
ปณฺฑิโต ภิกฺขเว มหากจฺจาโน มหาปฺโ ภิกฺขเว มหากจฺจาโน มฺเจป ตุเมฺห ภิกฺขเว เอตมตฺถ ปฏิปุจฺเฉยฺยาถ
อหมฺป ม เอวเมว พฺยากเรยฺย ยถา ต มหากจฺจาเนน
พฺยากตนฺติ (๒) อาห ฯ
เอว สตฺถารา อนุโมทิตกาลโต ปฏาย ปน สกล
สุตฺตนฺต พุทฺธภาสิต นาม ชาต ฯ อานนทตฺเถราทีหิ วิตฺถาริตสุตฺตนฺเตสฺวป เอเสว นโย ฯ เอวเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺตปฺปกรณานิ เทเสนฺโต กถาวตฺถุ ปตฺวา วุตฺตนเยน มาติก
เปสิ ฯ เปนฺโต จ อิทมทฺทส มม ปรินิพฺพานโต อฏารสวสฺสาธิกาน ทฺวินฺน วสฺสสตาน มตฺถเก โมคฺคลฺลิปตุ ฺตติสฺสตฺเถโร นาม ภิกฺขุ ภิกฺขุสหสฺสมชฺเฌ นิสินฺโน สกวาเท
ปฺจ สุตฺตสตานิ ปรวาเท ปฺจาติ สุตฺตสหสฺส สโมธาเนตฺวา
ทีฆนิกายปฺปมาณ กถาวตฺถุปฺปกรณ ภาเชสฺสตีติ โมคฺคลฺลิ# ๑. ม. สุวณฺณาลิงฺค ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๒๔๙/๒๓๐ ฯ
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ปุตฺตติสฺสตฺเถโรป อิม ปกรณ เทเสนฺโต น อตฺตโน าเณน
เทเสสิ สตฺถารา ปน ทินนฺ นเยน ปตมาติกาย เทเสสิ ฯ
อิติ สตฺถารา ทินฺนนเยน ปตมาติกาย เทสิตตฺตา สกลเมต
ปกรณ พุทฺธภาสิตเอว นาม ชาต ฯ เอว กถาวตฺถนุ า สทฺธึ
สตฺตปฺปกรณานิ อภิธมฺโม นาม ฯ
ตตฺถ ธมฺมสงฺคณิปฺปกรเณ จตสฺโส วิภตฺติโย จิตฺตวิภตฺติ
รูปวิภตฺติ นิกฺเขปราสิ อตฺถุทฺธาโรติ ฯ ตตฺถ กามาวจรกุสลโต
อฏ อกุสลโต ทฺวาทส กุสลวิปากโต โสฬส อกุสลวิปากโต
สตฺต กิริยโต เอกาทส รูปาวจรกุสลโต ปฺจ วิปากโต
ปฺจ กิริยโต ปฺจ อรูปาวจรกุสลโต จตฺตาริ วิปากโต
จตฺตาริ กิริยโต จตฺตาริ โลกุตฺตรกุสลโต จตฺตาริ วิปากโต
จตฺตารีติ เอกูนนวุติ จิตฺตานิ จิตฺตวิภตฺติ นาม ฯ จิตฺตุปฺปาทกณฺฑนฺติป เอตสฺเสว นาม ฯ ต วาจนามคฺคโต อติเรกฉภาณวาร วิตฺถาริยมาน ปน อนนฺตมปริมาณ โหติ ฯ
ตทนนฺตร เอกวิเธน ทุวิเธนาติอาทินา นเยน มาติก
เปตฺวา วิตฺถาเรน วิภชิตฺวา ทสฺสิตา รูปวิภตฺติ นาม ฯ
รูปกณฺฑนฺติป ตสฺเสว นาม ฯ ต วาจนามคฺคโต อติเรกเทฺวภาณวาร วิตฺถาริยมาน ปน อนนฺตมปริมาณ โหติ ฯ
ตทนนฺตร มูลโต ขนฺธโต ทฺวารโต ภูมิโต อตฺถโต
ธมฺมโต นามโต ลิงฺคโตติ เอว มูลาทีหิ (๑) นิกฺขิปตฺวา เทสิโต
# ๑. สี. มูลาทีนิ ฯ
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นิกฺเขปราสิ นาม ฯ โส
มูลโต ขนฺธโต จาป
ทฺวารโต จาป ภูมิโต
อตฺถโต ธมฺมโต จาป นามโต จาป ลิงฺคโต
นิกฺขิปตฺวา เทสิตตฺตา นิกฺเขโปติ ปวุจฺจติ ฯ
นิกฺเขปกณฺฑนฺติป ตสฺเสว นาม ฯ ต วาจนามคฺคโต
ติมตฺตภาณวาร วิตฺถาริยมาน ปน อนนฺตมปริมาณ โหติ ฯ
ตทนนฺตร ปน เตปฏกสฺส พุทฺธวจนสฺส อตฺถุทฺธารภูต
ยาว สรณทุกา นิกฺขิตฺต อฏกถากณฑ นาม ยโต มหาปกรณิยา ภิกฺขู มหาปกรเณ คณนจาร อสลฺลกฺเขนฺตา คณน (๑)
สมาเนนฺติ ฯ ต วาจนามคฺคโต ทฺวิมตฺตภาณวาร วิตฺถาริยมาน
ปน อนนฺตมปริมาณ โหติ ฯ
อิติ สกลป ธมฺมสงฺคณิปฺปกรณ (๒) ฯ ต วาจนามคฺคโต
อติเรกเตรสมตฺตภาณวาร วิตฺถาริยมาน ปน อนนฺตมปริมาณ
โหติ ฯ เอวเมต
จิตฺตวิภตฺติ รูปฺจ นิกฺเขโป อตฺถโชตนา
คมฺภีร นิปุณ าน ตมฺป พุทฺเธน เทสิต ฯ
ตทนนฺตร วิภงฺคปฺปกรณ นาม ฯ ต ขนฺธวิภงฺโค อายตนวิภงฺโค ธาตุวิภงฺโค สจฺจวิภงฺโค อินฺทฺริยวิภงฺโค ปจฺจยาการวิภงฺโค สติปฏานวิภงฺโค สมฺมปฺปธานวิภงฺโค อิทฺธิปาทวิภงฺโค
โพชฺฌงฺควิภงฺโค มคฺควิภงฺโค (๓) ฌานวิภงฺโค อปฺปมฺาวิภงฺโค
# ๑. สี. คณนวาร ฯ ม. คณนจาร ฯ ๒. ม. ธมฺมสงฺคณีปกรณ ฯ
# ๓. ม. มคฺคงฺควิภงฺโค ฯ
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สิกฺขาปทวิภงฺโค ปฏิสมฺภิทาวิภงฺโค าณวิภงฺโค ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺโค ธมฺมหทยวิภงฺโคติ อฏารสวิเธน วิภตฺต ฯ
ตตฺถ ขนฺธวิภงฺโค สุตฺตนฺตภาชนียอภิธมฺมภาชนียปฺหาปุจฺฉกาน วเสน ติธา วิภตฺโต ฯ โส วาจนามคฺคโต ปฺจมตฺตภาณวาโร วิตฺถาริยมาโน ปน อนนฺโต อปริมาโณ
โหติ ฯ ตโต ปร อายตนวิภงฺคาทโยป เตเหว ตีหิ นเยหิ
วิภตฺตา ฯ เตสุ อายตนวิภงฺโค วาจนามคฺคโต อติเรกภาณวาโร
ธาตุวิภงฺโค ทฺวิมตฺตภาณวาโร ฯ ตถา สจฺจวิภงฺโค ฯ อินฺทฺริยวิภงฺเค สุตฺตนฺตภาชนีย นตฺถิ ฯ วาจนามคฺคโต ปเนส อติเรกภาณวารมตฺโต ฯ ปจฺจยาการวิภงฺโค ฉมตฺตภาณวาโร ฯ ปฺหาปุจฺฉก (๑) ปเนตฺถ นตฺถิ ฯ สติปฏานวิภงฺโค อติเรกภาณวารมตฺโต
ตถา สมฺมปฺปธานอิทฺธิปาทโพชฺฌงฺคมคฺควิภงฺคา ฯ ฌานวิภงฺโค
ทฺวิภาณวารมตฺโต ฯ อปฺปมฺาวิภงฺโค อติเรกภาณวารมตฺโต
สิกฺขาปทวิภงฺเคป สุตฺตนฺตภาชนีย นตฺถิ ฯ วาจนามคฺคโต ปเนส
อติเรกภาณวารมตฺโต ฯ ตถา ปฏิสมฺภทิ าวิภงฺโค ฯ าณวิภงฺโค
ทสวิเธน วิภตฺโต ฯ วาจนามคฺคโต ปเนส ติมตฺตภาณวาโร ฯ
ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺโคป ทสวิเธน วิภตฺโต ฯ วาจนามคฺคโต ปเนส
ติมตฺตภาณวาโร ฯ ธมฺมหทยวิภงฺโค ติวิเธน วิภตฺโต ฯ วาจนามคฺคโต ปเนส อติเรกทฺวภิ าณวารมตฺโต ฯ สพฺเพป วิตฺถาริย# ๑. ม. ปฺหปุจฺฉก ฯ เอวมุปริป ฯ
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มานา อนนฺตา อปริมาณา โหนฺติ ฯ เอวเมต วิภงฺคปฺปกรณ
นาม วาจนามคฺคโต ปฺจตึสมตฺตภาณวาร วิตฺถาริยมาน (๑) ปน
อนนฺตมปริมาณ โหติ ฯ
ตทนนฺตร ธาตุกถาปกรณ นาม ฯ ต สงฺคโห อสงฺคโห
สงฺคหิเตน อสงฺคหิต อสงฺคหิเตน สงฺคหิต สงฺคหิเตน สงฺคหิต
อสงฺคหิเตน อสงฺคหิต สมฺปโยโค วิปฺปโยโค สมฺปยุตฺเตน
วิปฺปยุตฺต วิปฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺต สมฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺต
วิปฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺต สงฺคหิเตน สมฺปยุตฺต วิปฺปยุตฺต
สมฺปยุตฺเตน สงฺคหิต อสงฺคหิต อสงฺคหิเตน สมฺปยุตฺต วิปฺปยุตฺต
วิปฺปยุตฺเตน สงฺคหิต อสงฺคหิตนฺติ จุทฺทสวิเธน วิภตฺต ฯ
ต วาจนามคฺคโต อติเรกฉภาณวารมตฺต วิตฺถาริยมาน ปน
อนนฺตมปริมาณ โหติ ฯ
ตทนนฺตร ปุคฺคลปฺตฺติ นาม ฯ สา ขนฺธปฺตฺติ
อายตนปฺตฺติ ธาตุปฺตฺติ สจฺจปฺตฺติ อินฺทฺริยปฺตฺติ
ปุคฺคลปฺตฺตีติ ฉพฺพิเธน วิภตฺตา ฯ สา วาจนามคฺคโต
อติเรกปฺจภาณวารา วิตฺถาริยมานา ปน อนนฺตา
อปริมาณาเอว โหติ ฯ
ตทนนฺตร กถาวตฺถุปฺปกรณ นาม ฯ ต สกวาเท
ปฺจ สุตฺตสตานิ ปรวาเท ปฺจาติ สุตฺตสหสฺส สโมธาเนตฺวา
# ๑. ม. วิตฺถารโต ฯ
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วิภตฺต ฯ ต วาจนามคฺคโต อิทานิ โปตฺถเก ลิขิต อคฺคเหตฺวา สงฺคีติอาโรปตนเยน ทีฆนิกายปฺปมาณ วิตฺถาริยมาน
ปน อนนฺตมปริมาณ โหติ ฯ
ตทนนฺตร ยมก นาม ปกรณ ฯ ต มูลยมก ขนฺธยมก
อายตนยมก ธาตุยมก สจฺจยมก สงฺขารยมก อนุสยยมก
จิตฺตยมก ธมฺมยมก อินทฺ ฺริยยมกนฺติ ทสวิเธน วิภตฺต ฯ ต
วาจนามคฺคโต วีสติภาณวารสตมตฺต (๑) วิตฺถารโต ปน อนนฺตมปริมาณ โหติ ฯ
ตทนนฺตร มหาปกรณ นาม ฯ ปฏานนฺติป ตสฺเสว
นาม ฯ ต เหตุปจฺจโย อารมฺมณปจฺจโย อธิปติปจฺจโย อนนฺตรปจฺจโย สมนนฺตรปจฺจโย สหชาตปจฺจโย อฺมฺปจฺจโย
นิสฺสยปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจโย
อาเสวนปจฺจโย กมฺมปจฺจโย วิปากปจฺจโย อาหารปจฺจโย
อินฺทฺริยปจฺจโย ฌานปจฺจโย มคฺคปจฺจโย สมฺปยุตฺตปจฺจโย
วิปฺปยุตฺตปจฺจโย อตฺถิปจฺจโย นตฺถิปจฺจโย วิคตปจฺจโย อวิคตปจฺจโยติ ปจฺจยวเสน ตาว จตุวีสติวิเธน วิภตฺต ฯ
อิมสฺมึ ปน าเน ปฏาน สมาเนตพฺพ กุสลตฺติกาทโย หิ พาวีสติติกา นาม ฯ เหตู ธมฺมา นเหตู ธมฺมา ฯเปฯ
สรณาธมฺมา อรณาธมฺมาติ อิเม สตทุกา ฯ อปเรป ทุกา
# ๑. สี. วีส ภาณวารสต ฯ ม. วีสภาณวารสต ฯ
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วิชฺชาภาคิโน ธมฺมา อวิชชฺ าภาคิโน ธมฺมา ฯเปฯ ขเย าณ
อนุปฺปาเท าณนฺติ ทฺวาจตฺตาฬีสสุตฺตนฺติกทุกา นาม ฯ เตสุ
ทฺวาวีสติติกา สตทุกาติ อย อาหจฺจ ภาสิตา ชินวจนภูตา
สพฺพฺุตาณพุทฺเธน (๑) เทสิตา สตฺตนฺน ปกรณาน มาติกา
นาม ฯ
อถาปเร ทฺวาจตฺตาฬีสทุกา (๒) กุโต ปภวา เกน ปตา
เกน เทสิตาติ ฯ ธมฺมเสนาปติ สาริปุตฺตตฺเถรปฺปภวา เตน ปตา
เตน เทสิตาติ ฯ อิเม เปนฺโต ปน เถโร น สามุกฺกสิเกน
อตฺตโน าเณน เปสิ ฯ เอกุตฺตริย ปน เอกนิปาตาทิสงฺคีติทสุตฺตรสุตฺตนฺเตหิ สโมธาเนตฺวา อาภิธมฺมิกตฺเถราน สุตฺตนฺต
ปตฺวา อกิลมตฺถ ปตา ฯ เตน (๓) ปเนเต เอกสฺมึ นิกฺเขปกณฺเฑเยว
มตฺถก ปาเปตฺวา วิภตฺตา เสสฏาเนสุ ยาว สรณทุกา
อภิธมฺโม วิภตฺโต ฯ
สมฺมาสมฺพุทฺเธน หิ อนุโลมปฏาเน ทฺวาวีสติติเก นิสฺสาย
ติกปฏาน นาม นิฏิต (๔) ฯ สตทุเก นิสฺสาย ทุกปฏาน นาม
นิฏิต (๔) ฯ ตโต ปร ทฺวาวีสติติเก คเหตฺวา ทุกสเต ปกฺขิปตฺวา
ทุกติกปฏาน นาม ทสฺเสติ ฯ (๕) ตโต  ทุกสเต คเหตฺวา
ทฺวาวีสติยา ติเกสุ ปกฺขิปตฺวา ติกทุกปฏาน นาม ทสฺสิต ฯ
# ๑. ม. สพฺพฺุพุทฺเธน ฯ ๒. ม. ทฺวาจตฺตาลีส สุตฺตนฺติกทุกา ฯ
# ๓. ม. เต ฯ ๔. ม. นิทฺทฏิ  ฯ ๕. ม. ทสฺสิต ฯ
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ติเก ปน ติเกสุเยว ปกฺขิปตฺวา ติกติกปฏาน นาม ทสฺสิต ฯ
ทุเก ปน ทุเกสุเยว ปกฺขิปตฺวา ทุกทุกปฏาน นาม ทสฺสิต ฯ
เอว
ติกฺจ ปฏานวร ทุกุตฺตม
ทุกติกฺเจว ติกทุกฺจ
ติกติกฺเจว ทุกทุกฺจ
ฉ อนุโลมมฺหิ นยา สุคมฺภีราติ (๑) ฯ
ปจฺจนียปฏาเนป ทฺวาวีสติติเก นิสฺสาย ติกปฏาน
นาม ฯ ทุกสต นิสฺสาย ทุกปฏาน นาม ทฺวาวีสติติเก
ทุกสเต ปกฺขิปตฺวา ทุกติกปฏาน นาม ทุกสต พาวีสติยา
ติเกสุ ปกฺขิปตฺวา ติกทุกปฏาน นาม ติเก ติเกสุเยว
ปกฺขิปตฺวา ติกติกปฏาน นาม ทุเก ทุเกสุ ปกฺขปิ ตฺวา
ทุกทุกปฏาน นามาติ ฯ ปจฺจนีเยป ฉหิ นเยหิ ปฏาน
นิฏิต ฯ เตน วุตฺต
ติกฺจ ปฏานวร ทุกุตฺตม
ทุกติกฺเจว ติกทุกฺจ
ติกติกฺเจว ทุกทุกฺจ
ฉ ปจฺจนียมฺหิ นยา สุคมฺภีราติ (๒) ฯ
ตโต ปร อนุโลมปจฺจนีเยป เอเตเนว อุปาเยน ฉ นยา
# ๑. อภิ. ป. ๔๐/๔๔/๒๐ ฯ ๒. อภิ. ป. ๔๐/๔๗/๒๑ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 17

เลมที่ 46 นิทานกถา หนา 17
ทสฺสิตา ฯ เตนาห
ติกฺจ ปฏานวร ทุกุตฺตม
ทุกติกฺเจว ติกทุกฺจ
ติกติกฺเจว ทุกทุกฺจ
ฉ อนุโลมปจฺจนียมฺหิ นยา สุคมฺภีราติ (๑) ฯ
ตทนนฺตร ปจฺจนียานุโลเมป เอเตเหว ฉหิ นเยหิ
นิทฺทิฏ ฯ เตนาห
ติกฺจ ปฏานวร ทุกุตฺตม
ทุกติกฺเจว ติกทุกฺจ
ติกติกฺเจว ทุกทุกฺจ
ฉ ปจฺจนียานุโลมมฺหิ นยา สุคมฺภีราติ (๒) ฯ
เอว อนุโลเม ฉ ปฏานานิ ปฏิโลเม ฉ อนุโลมปจฺจนีเย ฉ ปจฺจนียานุโลเม ฉ ปฏานานีติ อิท จตุวีสติสมนฺตปฏานสฺส สโมธานปฏาน มหาปกรณ นาม ฯ
อิทานิ อิมสฺส อภิธมฺมสฺส คมฺภีรภาว วิชานนตฺถ
จตฺตาโร สาครา เวทิตพฺพา สสารสาคโร ชลสาคโร นยสาคโร
าณสาคโรติ ฯ ตตฺถ สสารสาคโร นาม
ขนฺธานฺจ ปฏิปาฏิ
ธาตุอายตนาน จ
อพฺโภจฺฉินฺน วตฺตมานา สสาโรติ ปวุจฺจตีติ
# ๑. อภิ. ป. ๔๐/๕๑/๒๓ ฯ ๒. อภิ. ป. ๔๐/๕๕/๒๔ ฯ
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เอว วุตตฺ  สสารวฏฏ สสารสาคโร (๑) นาม ฯ สฺวาย
ยสฺมา อิเมส สตฺตาน อุปฺปตฺติยา ปุริมโกฏิ น ปฺายติ
เอตฺตกาน หิ วสฺสสตาน วา วสฺสสหสฺสาน วา วสฺสสตสหสฺสาน วา กปฺปสตาน วา กปฺปสหสฺสาน วา กปฺปสตสหสฺสาน วา มตฺถเก สตฺตา อุปฺปนฺนา ตโต ปุพฺเพนาเหสุนฺติ
วา อสุกสฺส รฺโ กาเล อุปฺปนฺนา อสุกสฺส พุทฺธสฺส
กาเล อุปฺปนฺนา ตโต ปุพฺเพ นาเหสุนฺติ วา อย ปริจฺเฉโท
นตฺถิ ฯ ปุริมา (๒) ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺายติ อวิชฺชาย อิโต
ปุพฺเพ อวิชฺชา นาโหสิ อถ ปจฺฉา สมฺภวีติ (๓) อิมินา ปน
นเยน อย สสารสาคโร นาม อนมตคฺโค (๒) ฯ
มหาสมุทฺโท ปน ชลสาคโร นามาติ เวทิตพฺโพ ฯ โส
จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร ฯ ตตฺถ อุทกสฺส อาฬฺหกสเตหิ วา
อาฬฺหกสหสฺเสหิ วา อาฬฺหกสตสหสฺเสหิ วา ปมาณ นาม
นตฺถิ ฯ อถ โข อสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว
สงฺขฺย (๔) คจฺฉติ ฯ อย ชลสาคโร นาม ฯ
กตโม นยสาคโร เตปฏก พุทฺธวจน ฯ เทฺวป หิ ตนฺติโย
ปจฺจเวกฺขนฺตาน สทฺธาสมฺปนฺนาน ปสาทพหุลาน าณุตฺตราน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ตสฺมา ปุริมา ภิกฺขเว ฯเปฯ สมภวีติ
# อิมินา นเยน อนมคคฺโคว (?) สฺวาย ยสฺมา น ปฺายติ ตสฺมา
# อนมตคฺโควาติ หิ สมฺพนฺโธ ฯ ๓. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๐ ฯ
# ๔. สี. สงฺข ฯ
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กุลปุตฺตาน อนนฺต ปติโสมนสฺส อุปปฺ ชฺชติ ฯ กตมา เทฺวป ฯ
วินยฺจ อภิธมฺมฺจ ฯ วินยธราน ภิกขฺ ูน วินยตนฺตึ ปจฺจเวกฺขนฺตาน โทสานุรูป สิกขฺ าปทปฺาปน นาม อิมสฺมึ โทเส
อิมสฺมึ วีติกกฺ เม อิท นาม โหตีติ สิกฺขาปทปฺาปน อฺเส
อวิสโย พุทธฺ านเมว วิสโยติ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมเปยฺยาล ปจฺจเวกฺขนฺตาน นีลเปยฺยาล ปจฺจเวกฺขนฺตาน สฺจริตฺตเปยฺยาล ปจฺจเวกฺขนฺตาน อนนฺต ปติโสมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ อาภิธมฺมิกภิกฺขูนมฺป
ขนฺธนฺตร อายตนนฺตร ธาตฺวนฺตร อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺค- (๑)
กมฺมวิปากนฺตร รูปารูปปริจฺเฉท สณฺหสุขุมธมฺม คคนตเล
ตารกรูปานิ คเณนฺโต วิย รูปารูปธมฺเม ปพฺพปพฺพ โกฏาสโกฏาส กตฺวา วิภชนฺโต ทสฺเสสิ วต โน สตฺถาติ อภิธมฺมตนฺตึ ปจฺจเวกฺขนฺตาน อนนฺต ปติโสมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ เอว
อุปฺปตฺติยา ปนสฺส อิท วตฺถุมฺป เวทิตพฺพ ฯ
มหานาคติมิยติสฺสทตฺตตฺเถโร (๒) กิร นาม มหาโพธึ
วนฺทิสฺสามีติ ปรตีร คจฺฉนฺโต นาวาย อุปริตเล นิสินฺโน มหาสมุทฺท โอโลเกติ (๓) อถสฺส ตสฺมึ สมเย เนว ปรตีร ปฺายิตฺถ
น โอริมตีร อูมิเวคปฺปเภทสมุคฺคตชลจุณฺณวิปฺปกิณฺโณ (๔) ปน
ปสาริตรชตปฏสุมนปุปผฺ สนฺถรสทิโส มหาสมุทฺโท ปฺายิตฺถ ฯ
# ๑. ม. อินฺทรฺ ิยนฺตร พลโพชฺฌงฺค... ฯ ๒. สี. มหาคติมฺพยติสฺส# ทตฺตตฺเถโร ฯ ม. มหาคติคมิยติสฺสทตฺตตฺเถโร ฯ ๓. ม. โอโลเกสิ ฯ
# ๔. ม. ....ปริกิณฺโณ ฯ
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โส กินฺนุโข มหาสมุทฺทสฺส อูมิเวโค พลวา อุทาหุ จตุวีสติปฺปเภเท สมนฺตปฏาเน นยมุข พลวนฺติ จินฺเตสิ ฯ
อถสฺส มหาสมุทฺเท ปริจเฺ ฉโท ปฺายติ ฯ อย หิ เหฏา
ปวิยา (๑) ปริจฺฉินฺโน อุปริ อากาเสน เอกโต จกฺกวาฬปพฺพเตน
เอกโต เวลนฺเตน ปริจฺฉินฺโน ฯ สมนฺตปฏานสฺส ปน ปริจฺเฉโท
น ปฺายตีติ สณฺหสุขุมธมฺม ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส พลวปติ
อุปฺปนฺนา ฯ โส ปตึ วิกขฺ มฺเภตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา
ยถานิสินฺโน สพฺพกิเลเส เขเปตฺวา อคฺคผเล อรหตฺเต ปติฏาย
อุทาน อุทาเนสิ
อตฺเถว คมฺภีรคต สุทุพฺพุธ
สย อภิฺาย สเหตุสมฺภว
ยถานุปุพฺพ นิขิเลน เทสิต
มเหสินา รูปคตว ปสฺสตีติ ฯ
อย นยสาคโร นาม ฯ
กตโม าณสาคโร สพฺพฺุตาณ าณสาคโร
นาม ฯ อย สสารสาคโร นาม อย ชลสาคโร นาม อย
นยสาคโร นามาติ ต (๒) อฺเน น สกฺกา ชานิตุ สพฺพฺุตาเณเนว สกฺกา ชานิตนุ ฺติ สพฺพฺุตาณ าณสาคโร
นาม ฯ อิเมสุ จตูสุ สาคเรสุ อิมสฺมึ าเน นยสาคโร
# ๑. ม. มหาปถวิยา ฯ ๒. ม. หิ ฯ
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อธิปฺเปโต ฯ อิมฺหิ สพฺพฺู พุทฺธาเอว ปฏิวิชฺฌนฺติ ฯ
อยมฺป ภควา โพธิมูเล นิสินโฺ น อิม ปฏิวชิ ฺฌติ ฺวา อิม
วต เม ธมฺม เอสนฺตสฺส คเวสนฺตสฺส กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ
จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ วีติวตฺตานิ อถ เม อิมสฺมึ ปลฺลงฺเก
นิสินฺเนน ทิยฑฺฒกิเลสสหสฺส เขเปตฺวา อย ธมฺโม ปฏิวิทฺโธติ
ปฏิวิทฺธธมฺม ปจฺจเวกฺขนฺโต สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน นิสีทิ ฯ
ตโต ตสฺมา ปลฺลงฺกา วุฏ าย อิมสฺมึ วต เม ปลฺลงฺเก
สพฺพฺุตาณ ปฏิวิทฺธนฺติ อนิมฺมิเสหิ จกฺขูหิ สตฺตาห ปลฺลงฺก
โอโลเกนฺโต อฏาสิ ฯ ตโต เทวตาน อชฺชาป นูน สิทฺธตฺถสฺส
กตฺตพฺพกิจฺจ อตฺถิ ปลฺลงฺกสฺมิฺหิ อาลย น วิชหตีติ ปริวิตกฺโก
อุทปาทิ ฯ
สตฺถา เทวตาน วิตกฺก ตฺวา [๒] ตาส วิตกฺก วูปสมตฺถ
เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา ยมกปาฏิหาริย ทสฺเสสิ ฯ มหาโพธิปลฺลงฺกสฺมึ หิ กตปาฏิหาริยฺจ าติสมาคเม กตปาฏิหาริยฺจ
ปาฏลิปุตฺตสมาคเม (๓) กตปาฏิหาริยฺจ สพฺพ คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล (๔)
กตยมกปาฏิหาริยสทิสเมว อโหสิ ฯ เอว ปาฏิหาริย (๕) กตฺวา
ปลฺลงฺกสฺส จ ิตฏานสฺส อนฺตเร อากาสโต โอรุยฺห สตฺตาห
จงฺกมิ ฯ อิเมสุ จ เอกวีสติยา ทิวเสสุ เอกทิวเสป สตฺถุ
# ๑. ม. อนิมมฺ ิเสหิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตาวเทวาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. สี. ปาิกปุตฺตสมาคเม ฯ ม. ปาลิกปุตฺตสมาคเม ฯ
# ๔. ม. กณฺฑมฺพรุกฺขมูเล ฯ ๕. ม. ยมกปาฏิหาริย ฯ
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สรีรโต รสฺมโิ ย น นิกฺขนฺตา จตุตฺเถ ปน สตฺตาเห ปจฺฉิมุตฺตราย ทิสาย รตนฆเร นิสีทิ ฯ รตนฆร นาม น รตนมย (๑)
เคห ฯ สตฺตนฺน ปน ปกรณาน สมฺมสิตฏาน รตนฆรนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ ตตฺถ ธมฺมสงฺคณึ สมฺมสนฺตสฺสาป สรีรโต รสฺมโิ ย
น นิกฺขนฺตา ฯ วิภงฺคปฺปกรณ ธาตุกถ ปุคฺคลปฺตฺตึ กถาวตฺถุปฺปกรณ ยมกปฺปกรณ สมฺมสนฺตสฺสาป สรีรโต รสฺมิโย
น นิกฺขนฺตา ฯ ยทา ปน มหาปกรณ โอรุยฺห เหตุปจฺจโย
อารมฺมณปจฺจโย ฯเปฯ อวิคตปจฺจโยติ สมฺมสน อารภิ ฯ อถสฺส
จตุวีสติสมนฺตปฏาน สมฺมสนฺตสฺส เอกนฺตโต สพฺพฺุตาณ
มหาปกรเณเยว โอกาส ลภติ ฯ ยถา หิ ติมริ ปงฺคลมหามจฺโฉ
จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีเร มหาสมุทฺเทเยว เอกนฺตโต โลกาส
ลภติ ฯ เอวเมว สพฺพฺุตาณ เอกนฺตโต มหาปกรเณเยว
โอกาส ลภติ (๒) ฯ
สตฺถุ เอว ลทฺโธกาเสน สพฺพฺุตาเณน ยถาสุข
สณฺหสุขุมธมฺม สมฺมสนฺตสฺส สรีรโต นีลปตโลหิโตทาตมฺเชฏปภสฺสรวเสน ฉพฺพณฺณรสฺมิโย นิกฺขมึสุ ฯ เกสมสฺสูหิ เจว
อกฺขีนฺจ นีลฏาเนหิ นีลรสฺมิโย นิกฺขมึสุ ยาส วเสน
คคนตล อฺชนปุณฺณ สมากิณฺณ วิย อุมฺมาปุปฺผนีลุปฺปลทลสฺฉนฺน วิย วีติปตนฺตมณิตาลวณฺฏ วิย สมฺปสาริตเมจกปฏ
# ๑. ม. สตฺตรตนมย ฯ ๒. ม. ลภิ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 23

เลมที่ 46 นิทานกถา หนา 23
วิย จ อโหสิ ฯ
ฉวิโต เจว อกฺขีนฺจ ปตฏาเนหิ ปตรสฺมิโย นิกฺขมึสุ ฯ
ยาส วเสน ทิสาภาคา สุวณฺณรสาภิสิฺจมานา (๑) วิย สุวณฺณปฏปสาริตา วิย กุงฺกุมจุณฺณรฺชิตา (๒) วิย กณฺณิการปุปฺผสมฺปริกิณฺณา วิย จ วิโรจึสุ ฯ
มสโลหิเตหิ เจว อกฺขีนฺจ รตฺตฏาเนหิ โลหิตรสฺมิโย
นิกฺขมึสุ ฯ ยาส วเสน ทิสาภาคา จีนปฏจุณฺณรฺชิตา วิย
สุปกฺกลาขารสาภิสิฺจมานา วิย รตฺตกมฺพลปริกฺขติ ฺตา วิย
ชยสุมนปาลิภทฺทกพนฺธุชีวกกุสุมสมฺปริกิณฺณา วิย จ วิโรจึสุ ฯ
อฏีหิ เจว ทนฺเตหิ จ อกฺขีนฺจ เสตฏาเนหิ
โอทาตรสฺมิโย นิกฺขมึสุ ยาส วเสน ทิสาภาคา รชตกูเฏหิ (๓)
อาสิฺจมานขีรธารา สมฺปริกิณฺณา วิย ปสาริตรชตปฏวิตานา
วิย วีติปตนฺตรชตตาลวณฺฏา วิย กุนฺทกุมุทสินฺทุวารสุมนมลฺลิกาทิกุสมุ สฺฉนฺนา วิย จ วิโรจึสุ ฯ
มฺเชฏปภสฺสรา ปน ตมฺหา ตมฺหา สรีรปฺปเทสา
นิกฺขมึสุ ฯ อิติ ตา ฉพฺพณฺณรสฺมิโย นิกฺขมิตฺวา ฆนมหาปวึ
คณฺหึสุ ฯ
จตุนหุตาธิกทฺวิโยชนสตสหสฺสพหลา มหาปวี นิทฺธนฺต# ๑. ม. สุวณฺณรสธาราภิสิฺจมานา ฯ ๒. ม. กุกุมจุณฺณกณิการ# ปุปฺผสมฺปริกิณฺณา ฯ ๓. ม. รชตฆเฏหิ ฯ
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สุวณฺณปณฺฑิ วิย อโหสิ ฯ อถ ปวึ ภินฺทิตฺวา เหฏา
อุทก คณฺหึสุ ฯ ปวีสนฺธารก อฏนหุตาธิก จตุโยชนสตสหสฺสพหล อุทก สุวณฺณกลเลหิ (๑) อาสิฺจมาน วิลีนสุวณฺณ
วิย อโหสิ ฯ อุทก วินิวิชฌ
ฺ ิตฺวา วาตมคฺคเหสุ ฯ ฉนหุตาธิกนวโยชนสตสหสฺสพหโล วาโต สมุสฺสติ สุวณฺณกฺขนฺโธ วิย อโหสิ ฯ
วาต วินิวิชฺฌิตฺวา เหฏา อชฺชฏากาส ปกฺขนฺทึสุ ฯ
อุปริภาเคน อุคฺคนฺตฺวาป จาตุมหาราชิเก คณฺหึสุ ฯ เตป
วินิวิชฺฌิตฺวา ตาวตึเส ตโต ยาเม ตโต ตุสิเต ตโต นิมฺมานรตี
ตโต ปรนิมฺมติ วสวตฺตี ตโต นว พฺรหฺมโลเก ตโต เวหปฺผเล
ตโต ปฺจสุทฺธาวาเส วินิวิชฺฌิตฺวา จตฺตาโร อรูเป คณฺหึสุ ฯ
จตฺตาโร อรูเป วินิวิชฺฌิตวฺ า อชฺชฏากาส ปกฺขนฺทึสุ ฯ
ติริยภาเคหิ อนนฺตา โลกธาตุโย ปกฺขนฺทึสุ ฯ เอตฺตเกสุ
าเนสุ จนฺทมฺหิ จนฺทปฺปภา นตฺถิ ฯ สุริเย สุริยปฺปภา นตฺถิ ฯ
ตารกรูเปสุ ตารกรูปปฺปภา นตฺถิ เทวตาน อุยฺยานวิมานกปฺปรุกฺเขสุ สรีเรสุ อาภรเณสูติ สพฺพตฺถ ปภา นตฺถิ ฯ
ติสหสฺสิมหาสหสฺสี โลกธาตุโย อาโลกผรณสมตฺโถ มหาพฺรหฺมาป
สุริยสฺสุคฺคมเน ขชฺโชปนโก วิย อโหสิ ฯ จนฺทิมสุริยตารกรูปาน
เทวอุยฺยานวิมานกปฺปรุกฺขาน ปริจฺเฉทมตฺตกเมว ปฺายิตฺถ ฯ
เอตฺตกฺหิ าน พุทฺธรสฺมีหิเยว อชฺโฌตฺถน (๒) อโหสิ ฯ อยฺป เนว
# ๑. ม. สุวณฺณเกเสหิ ฯ ๒. ม. อชฺโฌตฺถฏ ฯ
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พุทฺธาน อธิฏานอิทฺธิ น ภาวนามยา อิทฺธิ ฯ สณฺหสุขุมธมฺม ปน สมฺมสโต โลกนาถสฺส โลหิต ปสีทิ วตฺถุรูป ปสีทิ
ฉวิวณฺโณ ปสีทิ จิตฺตสมุฏานา วณฺณธาตุ สมนฺตา อสีติหตฺถมตฺเต ปเทเส นิจฺจลา อฏาสิ ฯ อิมินา นีหาเรน สตฺตาห
สมฺมสิ ฯ
สตฺตรตฺตินฺทิว สมฺมสิตธมฺโม กิตฺตโก อโหสีติ อนนฺโต
อปริมาโณ อโหสิ ฯ อย ตาว มนสา เทสนา นาม ฯ
อถ สตฺถา ปน เอว สตฺตาห มนสา จินฺติต ธมฺม วจีเภท
กตฺวา เทเสนฺโต วสฺสสเตนป วสฺสสหสฺเสนป วสฺสสตสหสฺเสนป
มตฺถก ปาเปตฺวา เทเสตุ น สกฺโกตีติ น วตฺตพฺพ ฯ
อปรภาคสฺมึ หิ ตถาคโต ตาวตึสภวเน ปาริจฺฉตฺตกมูเล
ปณฺฑุกมฺพลสิลาย ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน มชฺเฌ นิสินฺโน
มาตร กายสกฺขึ กตฺวา [๑] เทเสนฺโต สตภาเคน สหสฺสภาเคน
สตสหสฺสภาเคน ธมฺมนฺตรา ธมฺมนฺตร สงฺขิปตฺวา สงฺขิปตฺวา
เทเสสิ ฯ ตโย มาเส นิรนฺตร ปวตฺตเทสนา เวเคน ปวตฺตอากาสคงฺคา วิย อโธมุขปตอุทกฆฏา นิกฺขนฺตอุทกธารา วิย
จ หุตฺวา อนนฺตา อปริมาณา อโหสิ ฯ
พุทฺธาน หิ ภตฺตานุโมทนกาเลป โถก วฑฺเฒตฺวา
อนุโมทนฺตาน เทสนา ทีฆมชฺฌิมนิกายปฺปมาณา อโหสิ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กุสลา ธมฺมา ฯ เป ฯ อพฺยากตา ธมฺมาติ
# ธมมนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ปจฺฉาภตฺต ปน สมฺปตฺตปริสาย ธมฺม เทเสนฺตาน เทสนา
สยุตฺตองฺคุตฺตรนิกายเทฺวมหานิกายปฺปมาณา อโหสิ ฯ กสฺมา ฯ
พุทฺธาน หิ ภวงฺคปริวาโส ลหุโก ทนฺตาวรณ สุผุสฺสิต
มุขาทาน สิลิฏ ชิวฺหา มุทุกา สโร มธุโร วจน ลหุกปริวตฺต ตสฺมา ต มุหุตฺต เทสิตธมฺโมป เอตฺตโก อโหสิ ฯ
เตมาส เทสิตธมฺโม อนนฺโต อปริมาโณเยว อโหสิ ฯ
อานนฺทตฺเถโร หิ พหุสฺสุโต ติปฏ กธโร ปฺจทสคาถาสหสฺสานิ สฏิปทสหสฺสานิ ลตาปุปฺผานิ อากฑฺฒนฺโต วิย
ิตปฺปเทเนว ตฺวา คณฺหาติ วา วาเจติ วา เทเสติ วา ฯ
เอตฺตโก เถรสฺส เอโก อุทฺเทสมคฺโค นาม โหติ ฯ เถรสฺส
หิ อนุปท อุทฺเทส ททมาโน อฺโ ทาตุ น สกฺโกติ
น สมฺปาปุณาติ สมฺมาสมฺพุทฺโธว สมฺปาปุเณยฺย ฯ เอว
อธิมตฺตสติมา อธิมตฺตคติมา อธิมตฺตธิติมา สาวโก สตฺถารา
เตมาส อิมินา นีหาเรน เทสิต เทสน วสฺสสต วสฺสสหสฺส
อุคฺคณฺหนฺโตป มตฺถก ปาเปตุ น สกฺโกติ ฯ
เอว เตมาส นิรนฺตร เทเสนฺตสฺส ปน ตถาคตสฺส
กพฬิงฺการาหารปฏิพทฺธ อุปาทินฺนกสรีร กถ ยาเปสีติ ฯ
ปฏิชคฺคเนเนว ฯ พุทฺธาน หิ โส กาโล สุววฏิโต สุปริจฺฉินฺโน
สุปจฺจเวกฺโข (๑) ฯ ตสฺมา ภควา ธมฺม เทเสนฺโต มนุสฺสโลเก
# ๑. ม. สุปจฺจกฺโข ฯ
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กาล โอโลเกติ ฯ โส ภิกฺขาจารเวล สลฺลกฺเขตฺวา นิมฺมิตพุทฺธ
มาเปตฺวา อิมสฺส จีวรคหณ ปตฺตคหณ สรกุตฺตอิ ากปฺโป
จ เอวรูโป นาม โหตุ เอตฺตก นาม ธมฺม เทเสตูติ อธิฏาย
ปตฺตจีวรมาทาย อโนตตฺตทห คจฺฉติ ฯ เทวตา นาคลตาทนฺตกฏ เทติ ฯ ต ขาทิตฺวา อโนตตฺตทเห สรีร ปฏิชคฺคิตฺวา
มโนสิลาตเล ิโต สุรตฺต ทุปฏ นิวาเสตฺวา จีวร ปารุปตฺวา
จาตุมฺมหาราชทตฺติย เสลมย ปตฺต อาทาย อุตฺตรกุรุ คจฺฉติ ฯ
ตโต ปณฺฑปาต อาหริตฺวา อโนตตฺตทหตีเร นิสนิ ฺโน ต
ปริภฺุชิตฺวา ทิวาวิหาราย จนฺทนวน คจฺฉติ ฯ
ธมฺมเสนาปติ สาริปุตฺตตฺเถโรป ตตฺถ คนฺตฺวา สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส วตฺต กตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อถสฺส สตฺถา
นย เทติ สาริปุตฺต เอตฺตโก ธมฺโม เทสิโตติ อาจิกฺขติ ฯ
เอว สมฺมาสมฺพุทฺเธ นย เทนฺเต ปฏิสมฺภิทาปตฺตสฺส อคฺคสาวกสฺส
เวลนฺเต ตฺวา หตฺถ ปสาเรตฺวา ทสฺสิตสมุทฺทสทิส นยทาน
โหติ ฯ เถรสฺสาป นยสเตน นยสหสฺเสน นยสตสหสฺเสน ภควตา
เทสิตธมฺโม อุปฏาติเยว ฯ
สตฺถา ทิวาวิหาร นิสีทิตฺวา ธมฺม เทเสตฺวา (๑) กาย
เวลาย คจฺฉตีติ ฯ สาวตฺถีวาสีน [๒] สมฺปตฺตาน ธมฺมเทสน
เวลา นาม อตฺถิ ตาย เวลาย คจฺฉติ ฯ ธมฺม เทเสตฺวา
# ๑. ม. เทเสตุ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กุลปุตฺตานนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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คจฺฉนฺต วา อาคจฺฉนฺต วา เก ชานนฺติ เก น ชานนฺติ ฯ
มเหสกฺขา เทวตา ชานนฺติ อปฺเปสกฺขา น ชานนฺติ ฯ
กสฺมา น ชานนฺตีติ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส วา นิมฺมิตพุทฺธสฺส
วา รสฺมิอาทีสุ นานตฺตาภาวา ฯ อุภินฺนมฺป หิ เตส รสฺมีสุ
วา สเรสุ วา วจเนสุ วา นานตฺต นตฺถีติ ฯ
สาริปุตตฺ ตฺเถโรป สตฺถารา เทสิต เทสิต ธมฺม อาหริตฺวา
อตฺตโน สทฺธิวิหาริกาน ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน เทเสสิ ฯ เตส
อย ปุพฺพโยโค เต กิร กสฺสปทสพลสฺส กาเล ขุทฺทกวคฺคุลิโยนิย นิพฺพตฺตา ปพฺภาเร โอลมฺพนฺตา ทฺวินฺน อาภิธมฺมิกภิกฺขูน อภิธมฺม สชฺฌายนฺตาน สเร นิมิตฺต คเหตฺวา
กณฺหปกฺข สุกฺกปกฺข อชานิตฺวาป สเร นิมิตฺตคาหมตฺตเกเนว
กาล กตฺวา เทวโลเก นิพพฺ ตฺตึสุ เอก พุทฺธนฺตร เทวโลเก
วสิตฺวา ตสฺมึ กาเล มนุสฺสโลเก นิพฺพตฺติตฺวา ยมกปาฏิหาริเย
ปสีทิตฺวา เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชึสุ ฯ เถโร สตฺถารา เทสิตเทสิตธมฺม อาหริตฺวา เตส เทเสสิ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อภิธมฺมเทสนาปริโยสานฺจ เตส ภิกฺขูน สตฺตปฺปกรณ อุคคฺ หณฺจ
เอกปฺปหาเรเนว อโหสิ ฯ
อภิธมฺเม วาจนามคฺโค นาม สาริปุตฺตตฺเถรปฺปภโว ฯ
มหาปกรเณ คณนวาโรป (๑) เถเรเนว ปโต ฯ เถโร หิ อิมินา
# ๑. ม. คณนจาโรป ฯ
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นีหาเรน ธมฺมนฺตร อมกฺเขตฺวาว สุข คเหตุ ธาเรตุ ปริยาปุณิตุ
วาเจตฺุจ โหตีติ คณนวาร (๑) เปสิ ฯ เอว สนฺเต เถโร จ
ปมตร อาภิธมฺมิโก โหตีติ น โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ว
ปมตร อาภิธมฺมิโก โหติ ฯ โส หิ ต มหาโพธิปลฺลงฺเก
นิสีทิตฺวา ปฏิวิชฺฌิ ฯ พุทฺโธ หุตฺวา จ ปน สตฺตาห
เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน อุทาน อุทาเนสิ
ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา
อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส
อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา
ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺม ฯ
ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา
อาตปโน ฌายโต พฺราหมฺณสฺส
อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา
ยโต ขย ปจฺจยาน อเวทิ ฯ
ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา
อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส
วิธูปย ติฏ ติ มารเสน
สูโรว (๒) โอภาสยมนฺตลิกฺขนฺติ (๓) ฯ
# ๑. ม. คณนจาร ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. สูริโยว ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. วิ. มหา. ๔/๓/๔ ฯ ขุ. อุ. ๒๕/๔๐/๗๖ ฯ
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อิท ปมพุทฺธวจน นาม ฯ ธมฺมปทภาณกา ปน
อเนกชาติสสาร
สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส
คหการ (๑) คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน
คหการก ทิฏโ สิ
ปุน เคห น กาหสิ
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏ วิสงฺขต (๒)
วิสงฺขารคต จิตฺต
ตณฺหาน ขยมชฺฌคาติ ฯ (๓)
อิท ปมพุทฺธวจน นามาติ วทนฺติ ฯ ยมกสาลานมนฺตเร
นิปนฺเนน ภควตา ปรินิพฺพานสมเย หนฺททานิ ภิกฺขเว
อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ (๔)
วุตฺตวจน ปจฺฉิมพุทฺธวจน นาม ฯ
อุภินฺนมนฺตเร ปฺจจตฺตาฬีสวสฺสานิ ปุปฺผทาม คนฺเถนฺเตน
วิย รตนาวลึ อาวุณนฺเตน วิย จ กถิโต อมตปฺปกาสโน (๕)
สทฺธมฺโม มชฺฌิมพุทฺธวจน นาม ฯ
ต สพฺพมฺป สงฺคยฺหมาน ปฏกโต ตีณิ ปฏกานิ โหนฺติ
นิกายโต ปฺจ นิกายา องฺคโต นว องฺคานิ ธมฺมกฺขนฺธโต
จตุราสีติ ธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ ฯ กถ สพฺพมฺป เหต ปฏกโต
วินยปฏก สุตฺตนฺตปฏก อภิธมฺมปฏกนฺติ ติปฺปเภทเมว โหติ ฯ
ตตฺถ อุภยานิ ปาฏิโมกฺขานิ เทฺว วิภงฺคานิ ทฺวาวีสติกฺขนฺธกานิ
# ๑. สี. ยุ. คหการก ฯ ๒. สี. สงฺขิตฺต ฯ ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕-๓๖ ฯ
# ๔. ที. มหา. ๑๐/๑๔๓/๑๘๐ ฯ ๕. สี. อมตปฺปกาสโก ฯ
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โสฬส ปริวารานีติ อิท วินยปฏก นาม ฯ พฺรหฺมชาลาทิจตุตฺตึสสุตฺตสงฺคโห ทีฆนิกาโย มูลปริยายสุตฺตาทิทิยฑฺฒสตเทฺวสุตฺตสงฺคโห มชฺฌิมนิกาโย ฯ โอฆตรณสุตฺตาทิสตฺตสุตฺตสหสฺส
สตฺตสตทฺวาสฏิสุตฺตสงฺคโห สยุตฺตนิกาโย ฯ จิตฺตปริยาทานสุตฺตาทินวสุตฺตสหสฺสปฺจสตสตฺตปฺาสสุตฺตสงฺคโห องฺคุตฺตรนิกาโย ฯ ขุทฺทกปาธมฺมปทอุทานอิติวุตฺตกสุตฺตนิปาตวิมานวตฺถุ
เปตวตฺถุเถรคาถาเถรีคาถาชาตกนิทฺเทสปฏิสมฺภิทาอปทานพุทฺธวสจริยาปฏกวเสน ปณฺณรสปฺปเภโท ขุทฺทกนิกาโยติ อิท สุตฺตนฺตปฏก นาม ฯ ธมฺมสงฺคณีอาทีนิ สตฺตปฺปกรณานิ อภิธมฺมปฏก
นาม ฯ ตตฺถ
วิวธิ วิเสสนยตฺตา วินยนโต เจว กายวาจาน
วินยตฺถวิทูหิ อย วินโย วินโยติ อกฺขาโต ฯ
วิวิธา หิ เอตฺถ ปฺจวิธปาฏิโมกฺขุทฺเทสปาราชิกาทิสตฺตอาปตฺติกฺขนฺธมาติกาวิภงฺคาทิปฺปเภทนยา วิเสสภูตา จ ทฬฺห-ี
กมฺมสิถิลกรณปฺปโยชนา อนุปฺตฺตินยา ฯ กายิกวาจสิกอชฺฌาจาราน นิเสธนโตเปส (๑) กาย วาจฺจ วิเนติ ฯ ตสฺมา
วิวิธนยตฺตา วิเสสนยตฺตา กายวาจานฺจ วินยนโต อย วินโย
วินโยติ อกฺขาโต ฯ เตเนตเมตสฺส วจนตฺถโกสลฺลตฺถ วุตฺต
วิวธิ วิเสสนยตฺตา วินยนโต เจว กายวาจาน
วินยตฺถวิทูหิ อย วินโย วินโยติ อกฺขาโตติ ฯ
# ๑. ม. เจส ฯ
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อิตร ปน
อตฺถาน สูจนโต สุวุตฺตโต สวนโตถ สูทนโต
สุตฺตาณา สุตฺตสภาคโต จ
สุตฺต สุตฺตนฺติ อกฺขาต ฯ
ตฺหิ อตฺตตฺถปรตฺถาทิเภเท อตฺเถ สูเจติ สุวุตฺตา เจตฺถ
อตฺถา เวเนยฺยชฺฌาสยานุโลเมน วุตฺตตฺตา ฯ สวติ เจต อตฺเถ
สสฺสมิว ผล ปสวตีติ วุตฺต โหติ ฯ สูทติ เจต เธนุ วิย
ขีร ปคฺฆรตีติ วุตฺต โหติ ฯ สุฏุ จ เน ตายติ รกฺขตีติ
วุตฺต โหติ ฯ สุตฺตสภาค เจต ยถา หิ ตจฺฉกาน สุตฺต
ปมาณ โหติ เอวเมตมฺป วิฺูน ฯ ยถา จ สุตฺเตน สงฺคหิตานิ
ปุปฺผานิ น วิกีริยนฺติ น วิทฺธสิยนฺติ เอวเมเตน สงฺคหิตา
อตฺถา ฯ เตเนตเมตสฺส วจนตฺถโกสลฺลตฺถ วุตฺต
อตฺถาน สูจนโต สุวุตฺตโต
สวนโตถ สูทนโต
สุตฺตาณา สุตฺตสภาคโต จ
สุตฺต สุตฺตนฺติ อกฺขาตนฺติ ฯ
อิตโร (๑) ปน
ย เอตฺถ วุฑฺฒิมนฺโต
สลกฺขณา ปูชิตา ปริจฺฉินฺนา
วุตตฺ าธิกา จ ธมฺมา
อภิธมฺโม เตน อกฺขาโต ฯ
อย หิ อภิสทฺโท วุฑฺฒิสลกฺขณปูชิตปริจฺฉินฺนาธิเกสุ (๒)
ทิสฺสติ ฯ ตถา เหส พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา
# ๑. ม. อภิธมฺมสฺส วจนตฺโถ วุตฺโตเยว ฯ อปโร นโย ฯ
# ๒. ม. วุฑฒ
ฺ ิลกฺขณปูชิตปริจฺฉินฺนาธิเกสุ ฯ
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อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺตีติอาทีสุ (๑) วุฑฺฒิย อาคโต ฯ ยา ตา
รตฺติโย อภิฺาตา อภิลกฺขิตาติอาทีสุ (๒) สลกฺขเณ ฯ ราชาภิราชา
มนุชินฺโทติอาทีสุ (๓) ปูชเิ ต ฯ ปฏิพโล วิเนตุ อภิธมฺเม อภิวนิ เยติอาทีสุ (๔) ปริจฺฉินฺเน ฯ อฺมฺสงฺกรวิรหิเต ธมฺเม จ วินเย
จาติ วุตฺต โหติ ฯ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณนาติอาทีสุ (๕) อธิเก ฯ
เอตฺถ จ รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ (๖) เมตฺตาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรตีติอาทินา นเยน วุฑฺฒิมนฺโตป
ธมฺมา วุตฺตา ฯ รูปารมฺมณ วา สทฺทารมฺมณ (๗) วาติอาทินา
นเยน อารมฺมณาทีหิ สลฺลกฺขณียตฺตา สลกฺขณาป ฯ เสกฺขา
ธมฺมา อเสกฺขา ธมฺมา โลกุตฺตรา ธมฺมาติอาทินา นเยน
ปูชิตาป ปูชารหาติ อธิปฺปาโย ฯ ผสฺโส โหติ เวทนา โหตีติอาทินา (๗) นเยน สภาวปริจฺฉินฺนตฺตา ปริจฺฉินฺนาป ฯ มหคฺคตา
ธมฺมา อปฺปมาณา ธมฺมา อนุตฺตรา ธมฺมาติอาทินา นเยน
อธิกาป ธมฺมา วุตฺตา ฯ เตเนตเมตสฺส วจนตฺถโกสลฺลตฺถ วุตฺต ฯ
ย เอตฺถ วุฑฺฒิมนฺโต สลกฺขณา ปูชิตา ปริจฺฉินฺนา
วุตตฺ าธิกา จ ธมฺมา อภิธมฺโม เตน อกฺขาโตติ ฯ
# ๑. ม .อุ. ๑๔/๗๒๒/๔๖๕, ๗๒๔-๗๒๖/๔๖๖ ฯ ส. มหา.
# ๑๙/๔๑๖/๑๑๔ ฯ ๒. ม .มู. ๑๒/๔๕/๓๖ ฯ ๓. ม .ม. ๑๓/๖๐๙/๕๕๔
# ฯ ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๖/๔๔๔ ฯ ๔. วิ. มหา. ๔/๙๙-๙๙/๑๓๖, ๑๔๒ ฯ
# ๕. ขุ. วิมาน. ๒๖/๙/๑๓ ฯ ๖. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๓๙, ๑๔๐/๔๔ ฯ
# ๗. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๖/๙ ฯ
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ย ปเนตฺถ อวิสิฏ ต
ปฏก ปฏกตฺถวิทู
ปริยตฺติภาชนตฺถโต อาหุ
อิทานิ เตน สโมธาเนตฺวา ตโยป วินยาทโย เยฺยา ฯ
ปริยตฺติป หิ มา ปฏกสมฺปทาเนนาติอาทีสุ (๑) ปฏกนฺติ
วุจฺจติ ฯ อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย กุทฺทาลปฏกอาทายาติอาทีสุ (๒)
ยงฺกิฺจิ ภาชนมฺป ฯ ตสฺมา ปฏก ปฏกตฺถวิทู ปริยตฺติภาชนตฺถโต อาหุ ฯ
อิทานิ เตน สโมธาเนตฺวา ตโยป วินยาทโย เยฺยาติ ฯ
เตน เอว ทุวิธตฺเถน ปฏกสทฺเทน สห สมาส กตฺวา วินโย
จ โส ปฏกฺจ ปริยตฺติภาวโต ตสฺส ตสฺส อตฺถสฺส ภาชนโต
จาติ วินยปฏก ฯ ยถาวุตฺเตเนว นเยน สุตฺตนฺตฺจ ต ปฏกฺจาติ
สุตฺตนฺตปฏก ฯ อภิธมฺโม จ โส ปฏกฺจาติ อภิธมฺมปฏกนฺติ
เอวเมเต ตโยป วินยาทโย เยฺยา ฯ
เอว ตฺวา จ ปุนป เตเสฺวว ปฏเกสุ นานปฺปการโกสลฺลตฺถ
เทสนาสาสนกถาเภทนฺเตสุ ยถารห
สิกฺขาปหานคมฺภีรภาวฺจ ปริทีปเย ฯ
ปริยตฺติเภท สมฺปตฺตึ วิปตฺติฺจาป ย ยหึ
ปาปุณาติ ยถา ภิกฺขุ
ตมฺป สพฺพ วิภาวเย ฯ
# ๑. องฺ ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๔ ฯ ๒. อง.ฺ ติก. ๒๐/๕๐๙/๒๖๒ ฯ
# ม .มู. ๑๒/๒๖๘/๒๕๖ ฯ
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ตตฺราย ปริทีปนา วิภาวนา จ เอตานิ หิ ตีณิ
ปฏกานิ ยถากฺกม อาณาโวหารปรมตฺถเทสนา ยถาปราธยถานุโลมยถาธมฺมสาสนานิ สวราสวรทิฏิวินิเวนนามรูปปริจฺเฉทกถา จาติ วุจฺจนฺติ ฯ
เอตฺถ หิ วินยปฏก อาณารเหน ภควตา อาณาพาหุลฺลโต เทสิตตฺตา อาณาเทสนา สุตฺตนฺตปฏก โวหารกุสเลน
ภควตา โวหารพาหุลฺลโต เทสิตตฺตาภ โวหารเทสนา อภิธมฺมปฏก
ปรมตฺถกุสเลน ภควตา ปรมตฺถพาหุลฺลโต เทสิตตฺตา ปรมตฺถเทสนาติ วุจฺจติ ฯ
ตถา ปม เย เต ปจุราปราธา สตฺตา เต ยถาปราธ
เอตฺถ สาสิตาติ ยถาปราธสาสน ทุติย อเนกชฺฌาสยานุสยจริยาธิมุตฺติกา สตฺตา ยถานุโลม เอตฺถ สาสิตาติ ยถานุโลมสาสน ตติย ธมฺมปฺุชมตฺเต อห มมาติ สฺิโน สตฺตา
ยถาธมฺม เอตฺถ สาสิตาติ ยถาธมฺมสาสนนฺติ วุจฺจติ ฯ
ตถา ปม อชฺฌาจารปฏิปกฺขภูโต สวราสวโร เอตฺถ
กถิโตติ สวราสวรกถา สวราสวโรติ ขุทฺทโก เจว มหนฺโต
จ สวราสวโร กมฺมากมฺม วิย ผลาผล วิย จ ฯ ทุติย
ทฺวาสฏิทิฏิปฏิปกฺขภูตา ทิฏิวินิเวนา เอตฺถ กถิตาติ
ทิฏิวินิเวนกถา ตติย ราคาทิปฏิปกฺขภูโต นามรูปปริจฺเฉโท
เอตฺถ กถิโตติ นามรูปปริจฺเฉทกถาติ วุจฺจติ ฯ
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ตีสุป จ เอเตสุ ติสฺโส สิกฺขา ตีณิ ปหานานิ
จตุพฺพิโธ คมฺภีรภาโว เวทิตพฺโพ ฯ ตถาหิ วินยปฏเก วิเสเสน
อธิสีลสิกฺขา วุตฺตา ฯ สุตฺตนฺตปฏเก อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ อภิธมฺมปฏเก อธิปฺาสิกฺขา ฯ
วินยปฏเก จ วีติกฺกมปฺปหาน กิเลสาน วีติกฺกมปฏิปกฺขตฺตา สีลสฺส ฯ สุตฺตนฺตปฏเก ปริยุฏานปฺปหาน กิเลสาน
ปริยุฏานปฏิปกฺขตฺตา สมาธิสฺส อภิธมฺมปฏเก อนุสยปฺปหาน
อนุสยปฏิปกฺขตฺตา ปฺาย ฯ
ปเม จ ตทงฺคปฺปหาน กิเลสาน อิตเรสุ วิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฺปหานานิ ฯ ปเม จ ทุจฺจริตสงฺกิเลสาน ปหาน ฯ
อิตเรสุ ตณฺหาทิฏิสงฺกิเลสาน ปหาน ฯ
เอกเมกสฺมึ เจตฺถ จตุพฺพิโธป ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีรภาโว เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ ธมฺโมติ ตนฺติ อตฺโถติ
ตสฺสาเยว อตฺโถ ฯ เทสนาติ ตสฺสา มนสา สุววฏาปตาย
ตนฺติยา เทสนา ฯ ปฏิเวโธติ ตนฺติยา ตนฺติอตฺถสฺส จ
ยถาภูตาวโพโธ ฯ ตีสุป เจเตสุ เอเต ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธา
ยสฺมา สสาทีหิ วิย มหาสมุทฺโท มนฺทพุทฺธีหิ ทุกฺโขคาฬฺหา
อลพฺภเนยฺยปติฏา จ ตสฺมา คมฺภีรา ฯ เอว เอกเมกสฺมึ เอตฺถ
จตุพฺพิโธป คมฺภีรภาโว เวทิตพฺโพ ฯ
อปโร นโย ฯ ธมฺโมติ เหตุ ฯ วุตฺต เหต เหตุมฺหิ
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าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ (๑) ฯ อตฺโถติ เหตุผล ฯ วุตฺต เหต เหตุผเล
าณ อตฺถปฏิสมฺภิทาติ ฯ เทสนาติ ปฺตฺติ ยถาธมฺม
ธมฺมาภิลาโปติ อธิปฺปาโย ฯ อนุโลมปฏิโลมสงฺเขปวิตฺถาราทิวเสน
วา กถน ฯ ปฏิเวโธติ อภิสมโย ฯ โส จ โลกิยโลกุตฺตโร ฯ
วิสยโต อสมฺโมหโต จ อตฺถานุรูป ธมฺเมสุ ธมฺมานุรูป
อตฺเถสุ ปฺตฺติยถานุรูป ปฺตฺตีสุ อวโพโธ ฯ เตส เตส
วา ตตฺถ ตตฺถ วุตฺตธมฺมาน ปฏิวิชฌ
ฺ ิตพฺโพ สลกฺขณสงฺขาโต
อวิปริตสภาโว ฯ
อิทานิ ยสฺมา เอเตสุ ปฏเกสุ ย ย ธมฺมชาต วา
อตฺถชาต วา โย จาย ยถา ยถา าเปตพฺโพ อตฺโถ
โสตูน าณสฺส อภิมุโข โหติ ตถา ตถา ตทตฺถโชติกา
เทสนา โย เจตฺถ อวิปรีตาวโพธสงฺขาโต ปฏิเวโธ เตส เตส
วา ตตฺถ ตตฺถ วุตฺตธมฺมาน ปฏิวิชฺฌิตพฺโพ สลกฺขณสงฺขาโต
อวิปรีตสภาโว ฯ
อิทานิ ยสฺมา เอเตสุ ปฏเกสุ ย ย ธมฺมชาติ วา
อตฺถชาต วา โย จาย ยถา ยถา าเปตพฺโพ อตฺโถ
โสตูน าณสฺส อภิมุโข โหติ ตถา ตถา ตทตฺถโชติกา
เทสนา โย เจตฺถ อวิปริตาวโพธสงฺขาโต ปฏิเวโธ เตส เตส
สพฺพเมต อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ ทุปฺปฺเหิ สสาทีหิ วิย มหาสมุทฺโท วิย ทุกฺโขคาฬฺห อลพฺภเนยฺยปติฏฺจ ตสฺมา คมฺภีร
เอวมฺป เอกเมกสฺมึ เอตฺถ จตุพฺพิโธป คมฺภีรภาโว เวทิตพฺโพ ฯ
เอตฺตาวตา จ
เทสนาสาสนกถา- เภทนฺเตสุ ยถารห

สิกฺขาปหานคมฺภีร- ภาวฺจ ปริทีปเยติ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๗๗๗/๓๙๘ ฯ
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อิติ อย คาถา วุตฺตตฺถา โหติ ฯ
ปริยตฺติเภท สมฺปตฺตึ วิปตฺติฺจาป ย ยหึ
ปาปุณาติ ยถา ภิกฺขุ
ตมฺป สพฺพ วิภาวเยติ
เอตฺถ ปน ตีสุ ปฏเกสุ ติวิโธ ปริยตฺติเภโท ทฏพฺโพ ฯ
ติสฺโส หิ ปริยตฺติโย อลคทฺทูปมา นิสฺสรณตฺถา ภณฺฑาคาริกปริยตฺตีติ ฯ
ตตฺถ ยา ทุคฺคหิตา อุปารมฺภาทิเหตุปริยาปุตา อย
อลคทฺทูปมา ย สนฺธาย วุตฺต เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส
อลคทฺทตฺถิโก อลคทฺทคเวสี อลคทฺทปริเยสน จรมาโน โส
ปสฺเสยฺย มหนฺต อลคทฺท ตเมน โภเค วา นงฺคุฏเ วา
คเณฺหยฺย ตสฺส โส อลคทฺโท ปริวตฺติตฺวา (๑) หตฺเถ วา พาหาย
วา อฺตรสฺมึ วา องฺคปจฺจงฺเค ฑเสยฺย โส ตโตนิทาน
มรณ วา นิคจฺเฉยฺย มรณมตฺต วา ทุกฺข ต กิสฺสเหตุ
ทุคฺคหิตตฺตา ภิกฺขเว อลคทฺทสฺส เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺเจ
โมฆปุริสา ธมฺม ปริยาปุณนฺติ สุตฺต ฯเปฯ เวทลฺล ฯ เต
ต ธมฺม ปริยาปุณิตฺวา เตส ธมฺมาน ปฺาย อตฺถ น
อุปปริกฺขนฺติ เตส เต ธมฺมา ปฺาย อตฺถ อนุปปริกฺขต
น นิชฺฌาน ขมนฺติ เต อุปารมฺภานิสสา เจว ธมฺม
ปริยาปุณนฺติ อิติ วาทปฺปโมกฺขานิสสา จ ยสฺส จตฺถาย
# ๑. ม. ปฏิปริวตฺติตฺวา ฯ
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ธมฺม ปริยาปุณนฺติ ตฺจสฺส อตฺถ นานุโภนฺติ ฯ เตส เต
ธมฺมา ทุคฺคหิตา ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ ต
กิสฺส เหตุ ทุคฺคหิตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมานนฺติ (๑) ฯ
ยา ปน สุคหิตา สีลกฺขนฺธาทิปาริปูรึเยว อากงฺขมาเนน
ปริยาปุตา น อุปารมฺภาทิเหตุ อย นิสสฺ รณตฺถา ฯ ย สนฺธาย
วุตฺต เตส เต ธมฺมา สุคหิตา ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย
สวตฺตนฺติ ต กิสฺส เหตุ สุคหิตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมานนฺติ ฯ
ย ปน ปริฺาตกฺขนฺโธ ปหีนกิเลโส ภาวิตมคฺโค ปฏิวิทฺธากุปฺโป สจฺฉิกตนิโรโธ ขีณาสโว เกวล ปเวณิปาลนตฺถาย
วสานุรกฺขณตฺถาย ปริยาปุณาติ อย ภณฺฑาคาริกปริยตฺตีติ ฯ
เอวเมว (๒) เตสุ ปฏเกสุ ติวิโธ ปริยตฺติเภโท เวทิตพฺโพ (๒) ฯ
วินเย ปน สุปฏิปนฺโน ภิกฺขุ สีลสมฺปท นิสฺสาย ติสฺโส
วิชฺชา ปาปุณาติ ตาสเยว จ ตตฺถ ปเภทวจนโต ฯ สุตฺเต
สุปฏิปนฺโน สมาธิสมฺปท นิสฺสาย ฉฬภิฺา ปาปุณาติ
ตาสเยว จ ตตฺถ ปเภทวจนโต ฯ อภิธมฺเม สุปฏิปนฺโน ปฺาสมฺปท นิสฺสาย จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา ปาปุณาติ ตาสเยว
จ ตตฺถ ปเภทวจนโต ฯ เอวเมเตสุ สุปฏิปนฺโน ยถากฺกเมน
อิม วิชฺชาตฺตยฉฬภิฺาจตุปฏิสมฺภิทาปเภทสมฺปตฺตึ ปาปุณาติ ฯ
วินเย ปน ทุปฺปฏิปนฺโน อนฺุาตสุขสมฺผสฺสอตฺถรณ# ๑. ม .มู. ๑๒/๒๗๘-๙/๒๖๘-๙ ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ปาปุรณาทิสมฺผสฺสสามฺโต ปฏิกฺขติ ฺเตสุ อุปาทินฺนกผสฺสาทีสุ
อนวชฺชสฺี โหติ ฯ วุตฺตมฺป เหต ตถาห ภควตา ธมฺม
เทสิต อาชานามิ ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา
ภควตา เต ปฏิเสวโต นาล อนฺตรายายาติ (๑) ฯ ตโต ทุสฺสีลภาว ปาปุณาติ ฯ สุตฺเต ทุปฺปฏิปนฺโน จตฺตาโรเม ภิกฺขเว
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺตอิ าทีสุ (๒) อธิปฺปาย
อชานนฺโต ทุคฺคหิต คณฺหาติ ฯ ย สนฺธาย วุตฺต อตฺตนา
ทุคฺคหิเตน อเมฺห เจว อพฺภาจิกฺขติ อตฺตานฺจ ขนติ พหฺุจ
อปฺุ ปสวตีติ (๓) ฯ ตโต มิจฺฉาทิฏิต ปาปุณาติ ฯ อภิธมฺเม
ทุปฺปฏิปนฺโน ธมฺมจินต อติธาวนฺโต อจินฺเตยฺยานิป จินฺเตติ ฯ
ตโต จิตฺตวิกฺเขป (๔) ปาปุณาติ ฯ วุตฺต เหต จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว
อจินฺเตยฺยานิ (๕) น จินฺเตตพฺพานิ ยานิ จินฺเตนฺโต อุมฺมาทสฺส
วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ (๖) ฯ เอวเมเตสุ ทุปฺปฏิปนฺโน ยถากฺกเมน
อิม ทุสฺสีลภาวมิจฺฉาทิฏิตาจิตฺตวิกฺเขปปเภท วิปตฺตึ ปาปุณาติ ฯ
เอตฺตาวตา จ
ปริยตฺติเภท สมฺปตฺตึ วิปตฺติฺจาป ย ยหึ
ปาปุณาติ ยถา ภิกฺขุ ตมฺป สพฺพ วิภาวเย
# ๑. วิ. มหาวิ. ๒/๖๖๒/๔๓๑ ฯ ม .มู. ๑๒/๒๗๔/๒๖๑ ฯ
# ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๕/๕-๖ ฯ ๓. วิ. มหาวิ. ๒/๖๖๒/๔๓๓-๔๓๔
# ปสวสิ ฯ ๔. ม. จิตฺตกฺเขป ฯ ๕. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๗๗/๑๐๔ ฯ
# ๖. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อิติ อยมฺป คาถา วุตฺตตฺถา โหติ ฯ เอว นานปฺปการโต
ปฏกานิ ตฺวา เตส วเสน สพฺพมฺเปต สงฺคยฺหมาน ตีณิ
ปฏกานิ โหนฺตีติ ฯ
กถ นิกายโต ปฺจ นิกายาติ สพฺพเมว เหต
ทีฆนิกาโย มชฺฌิมนิกาโย สยุตฺตนิกาโย องฺคุตฺตรนิกาโย
ขุทฺทกนิกาโยติ ปฺจปฺปเภท โหติ ฯ
ตตฺถ กตโม ทีฆนิกาโย ติวคฺคสงฺคหานิ พฺรหฺมชาลาทีนิ
จตุตฺตึส สุตฺตานิ ฯ
จตุตฺตึเสว สุตฺตนฺตา ติวคฺโค ยสฺส สงฺคโห
เอส ทีฆนิกาโยติ ปโม อนุโลมิโก ฯ
กสฺมา ปเนส ทีฆนิกาโยติ วุจฺจติ ทีฆปฺปมาณาน
สุตฺตาน สมูหโต จ นิวาสโต จ ฯ สมูหนิวาสา หิ นิกาโยติ
ปวุจฺจนฺติ ฯ นาห ภิกฺขเว อฺ เอกนิกายมฺป สมนุปสฺสามิ
เอว จิตฺต ยถยิท ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตา ปาณา ฯ (๒) โปณิกนิกาโย
จิกฺขลฺลิกนิกาโยติ เอวมาทีนิ เจตฺถ สาธกานิ สาสนโต จ
โลกโต จ ฯ เอว เสสานมฺป นิกายภาเว วจนตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ
กตโม มชฺฌิมนิกาโย มชฺฌิมปฺปมาณานิ ปฺจทสวคฺคสงฺคหานิ มูลปริยายสุตฺตาทีนิ ทิยฑฺฒสต เทฺว จ สุตฺตานิ ฯ
# ส. ข. ๑๗/๒๕๙/๑๘๔ ฯ
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ทิยฑฺฒสตสุตฺตนฺตา เทฺว จ สุตฺตานิ ยตฺถ โส
นิกาโย มชฺฌโิ ม ปฺจ- ทสวคฺคปริคฺคโห ฯ
กตโม สยุตฺตนิกาโย เทวตาสยุตฺตาทิวเสน ิตานิ
โอฆตรณาทีนิ (๑) สตฺต สุตฺตสหสฺสานิ สตฺต จ สุตฺตสตานิ
ทฺวาสฏิ จ สุตฺตานิ ฯ
สตฺต สุตฺตสหสฺสานิ สตฺต สุตฺตสตานิ จ
ทฺวาสฏิ เจว สุตฺตนฺตา เอโส สยุตฺตสงฺคโห ฯ
กตโม องฺคุตฺตรนิกาโย เอเกกองฺคาติเรกวเสน ิตานิ
จิตฺตปริยาทานาทีนิ นว สุตฺตสหสฺสานิ ปฺจ สุตฺตสตานิ
สตฺตปฺาส จ สุตฺตานิ ฯ
นว สุตฺตสหสฺสานิ
ปฺจ สุตฺตสตานิ จ
สตฺตปฺาส สุตฺตานิ สงฺขฺยา องฺคุตฺตเร อย ฯ
กตโม ขุทฺทกนิกาโย สกล วินยปฏก อภิธมฺมปฏก
ขุทฺทกปาธมฺมปทาทโย จ ปุพฺเพ ทสฺสิตา ปฺจทสปฺปเภทา
เปตฺวา จตฺตาโร นิกาเย อวเสส พุทฺธวจนนฺติ ฯ
เปตฺวา จตุโรเปเต นิกาเย ทีฆอาทิเก
ตทฺ พุทฺธวจน นิกาโย ขุทฺทโก มโตติ ฯ
เอว นิกายวเสน (๒) ปฺจ นิกายา โหนฺติ ฯ
กถ องฺควเสน นว (๓) องฺคานีติ สพฺพเมว หิท สุตฺต เคยฺย
# ๑. สี. โอฆตรณสุตฺตาทีนิ ฯ ๒. ม. นิกายโต ฯ ๓. ม. องฺควเสน
# นวงฺคานีติ ฯ
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เวยฺยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม
เวทลฺลนฺติ นวปฺปเภท โหติ ฯ ตตฺถ อุภโตวิภงฺคนิทฺเทสขนฺธกปริวารา สุตฺตนิปาเต มงฺคลสุตฺตรตนสุตฺตนาลกสุตฺตตุวฏกสุตฺตาทีนิ อฺมฺป จ สุตฺตนฺตนามก ตถาคตวจน สุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ
สพฺพมฺป สคาถกสุตฺต เคยฺยนฺติ เวทิตพฺพ วิเสเสน
สยุตฺตเก (๑) สกโลป สคาถกวคฺโค ฯ (๒) สกลมฺป อภิธมฺมปฏก
นิคฺคาถกสุตฺต ยฺจ อฺ อฏหิ องฺเคหิ อสงฺคหิต พุทฺธวจน ต เวยฺยากรณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ธมฺมปทเถรคาถาเถรีคาถา สุตฺตนิปาเต โนสุตฺตนามิกา สุทฺธิกคาถา จ คาถาติ
เวทิตพฺพา ฯ โสมนสฺสาณมยิกคาถา- ปฏิสยุตฺตา เทฺวอสีติ
สุตฺตนฺตา อุทานนฺติ เวทิตพฺพา ฯ วุตฺต เหต ภควตาติ (๓)
อาทินยปฺปวตฺตา ทสุตฺตรสตสุตฺตนฺตา อิติวุตฺตกนฺติ เวทิตพฺพา ฯ
อปณฺณกชาตกาทีนิ ปฺาสาธิกานิ ปฺจ ชาตกสตานิ
ชาตกนฺติ เวทิตพฺพานิ ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา อานนฺเทติ (๔) อาทินยปฺปวตฺตา สพฺเพป อจฺฉริยพฺภุตธมฺมปฏิสยุตฺตา สุตฺตนฺตา อพฺภุตธมฺมนฺติ เวทิตพฺพา ฯ จุลลเวทลฺลมหาเวทลฺลสมฺมาทิฏิสกฺกปฺหสงฺขารภาชนียมหาปุณฺณม# ๑. ม. สยุตฺตนิกาเย ฯ ๒ ม. สคาถาวคฺโค ฯ
# ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๐/๓๐๘ ฯ ๔. ที. มหา. ๑๐/๑๓๖/๑๖๘ ฯ
# องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๒๙/๑๗๘ ฯ
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สุตฺตาทโย สพฺเพป เวทฺจ ตุฏิฺจ ลทฺธา ลทฺธา ปุจฺฉิตสุตฺตนฺตา เวทลฺลนฺติ เวทิตพฺพา ฯ เอวเมว (๑) องฺคโต นว
องฺคานิ ฯ
กถ ธมฺมกฺขนฺธโต จตุราสีติ ธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ ฯ
สพฺพเมว หิท พุทฺธวจน ฯ
ทฺวาสีติ (๒) พุทฺธโต คณฺหิ เทฺว สหสฺสานิ ภิกฺขุโต
จตุราสีติสหสฺสานิ
เย เม ธมฺมา ปวตฺติโนติ (๓)
เอว ปริทีปตธมฺมกฺขนฺธวเสน จตุราสีติสหสฺสปฺปเภท โหติ ฯ
ตตฺถ เอกานุสนฺธิก สุตฺต เอโก ธมฺมกฺขนฺโธ ฯ ย อเนกานุสนฺธิก
ตตฺถ อนุสนฺธิวเสน ธมฺมกฺขนฺธคณนา ฯ คาถาพนฺเธสุ ปฺหาปุจฺฉน เอโก ธมฺมกฺขนฺโธ วิสฺสชฺชน เอโก ฯ ธมฺมกฺขนฺโธ ฯ
อภิธมฺเม เอกเมกนฺติกทุกภาชน เอกเมกฺจ จิตฺตวารภาชน
เอโก ธมฺมกฺขนฺโธ ฯ วินเย อตฺถิ วตฺถุ อตฺถิ มาติกา อตฺถิ
ปทภาชนีย อตฺถิ อาปตฺติ อตฺถิ อนาปตฺติ อตฺถิ อนฺตราปตฺติ
อตฺถิ ติกจฺเฉโท อตฺถิ (๔) อเตกิจฺโฉ อตฺถิ สเตกิจฺโฉ (๔) ฯ
ตตฺถ เอกเมโก โกฏาโส เอกเมโก ธมฺมกฺขนฺโธติ เวทิตพฺโพ ฯ เอว
ธมฺมกฺขนฺธโต จตุราสีติ ธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ ฯ
เอวเมว ต สพฺพมฺป พุทฺธวจน ปฺจสติกสงฺคีติกาเล
# ๑. ม. เอวเมต ฯ ๒. สี. ทฺวาสีตึ ฯ ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๗/๔๐๖ ฯ
# ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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สงฺคายนฺเตน มหากสฺสปปฺปมุเขน วสิคเณน อย ธมฺโม อย
วินโย อิท ปมพุทฺธวจน อิท มชฺฌมิ พุทฺธวจน อิท ปจฺฉิมพุทฺธวจน อิท วินยปฏก อิท สุตฺตนฺตปฏก อิท อภิธมฺมปฏก
อย ทีฆนิกาโย ฯเปฯ อย ขุทฺทกนิกาโย อิมานิ สุตฺตาทีนิ
นวงฺคานิ อิมานิ จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ อิม ปเภท
ววฏเปตฺวาว สงฺคีต ฯ น เกวลฺจ อิมเมว อฺมฺป อุทานสงฺคหวคฺคสงฺคหเปยฺยาลสงฺคหเอกกนิปาตทุกนิปาตาทินิปาตสงฺคหสยุตฺตสงฺคหปณฺณาสกสงฺคหาทิมเนกวิธ ตีสุ ปฏเกสุ สนฺทิสฺสมาน
สงฺคหปฺปเภท ววฏเปตฺวาว สตฺตหิ มาเสหิ สงฺคีต ฯ
สงฺคีติปริโยสาเน จสฺส อิท มหากสฺสปตฺเถเรน ทสพลสฺส
สาสน ปฺจวสฺสสหสฺสปฺปริมาณกาลปฺปวตฺตนสมตฺถ กตนฺติ
สฺชาตปฺปโมทา สาธุการ วิย ททมานา อย มหาปวี
อุทกปริยนฺต กตฺวา อเนกปฺปการ [๑] สงฺกมฺป สมฺปกมฺป
สมฺปเวธิ อเนกานิ จ อจฺฉริยานิ ปาตุรเหสุ ฯ
เอว สงฺคีเต ปเนตฺถ อย อภิธมฺโม ปฏกโต อภิธมฺมปฏก
นิกายโต ขุททฺ กนิกาโย องฺคโต เวยฺยากรณ ธมฺมกฺขนฺธโต
กติปยานิ ธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ โหนฺติ ฯ
ต ธารยนฺเตสุ ภิกฺขูสุ ปุพฺเพ เอโก ภิกฺขุ สพฺพสามยิกปริสาย นิสีทิตฺวา อภิธมฺมโต สุตฺต อาหริตฺวา ธมฺม
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กมฺปติ ทิสฺสติ ฯ
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กเถนฺโต รูปกฺขนฺโธ อพฺยากโต จตฺตาโร ขนฺธา สิยา กุสลา
สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ ทสายตนานิ อพฺยากตา เทฺว
อายตนานิ สิยา กุสลา สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา
โสฬส ธาตุโย อพฺยากตา เทฺว ธาตุโย สิยา กุสลา สิยา
อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ สมุทยสจฺจ อกุสล มคฺคสจฺจ กุสล
นิโรธสจฺจ อพฺยากต ทุกฺขสจฺจ สิยา กุสล สิยา อกุสล
สิยา อพฺยากต ฯ ทสินฺทรฺ ิยา อพฺยากตา โทมนสฺสินฺทฺริย อกุสล
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย กุสล จตฺตาริ อินฺทฺริยานิ สิยา
กุสลา สิยา อพฺยากตา ฉ อินฺทฺริยานิ สิยา กุสลา สิยา
อกุสลา สิยา อพฺยากตาติ ธมฺมกถ กเถสิ ฯ
ตสฺมึ าเน เอโก ภิกฺขุ นิสินฺโน ธมฺมกถิก
ตฺว สิเนรุ ปริกฺขิปนฺโต วิย ทีฆสุตฺต อาหรสิ กึ สุตฺต
นาเมตนฺติ อาห ฯ อภิธมฺมสุตฺต นาม อาวุโสติ ฯ อภิธมฺมสุตฺต
กสฺมา อาหรสิ กึ อฺ พุทฺธภาสิต สุตฺต อาหริตุ น
วฏฏตีติ อภิธมฺโม เกน ภาสิโตติ น เอโส พุทฺธภาสิโตติ ฯ
กึ ปน เต อาวุโส วินยปฏก อุคฺคหิตนฺติ น อุคฺคหิต
อาวุโสติ ฯ อวินยธาริตาย มฺเ ตฺว อชานนฺโต เอว
วทสีติ ฯ วินยมตฺตเมว อาวุโส อุคฺคหิตนฺติ ฯ ตมฺป เต ทุคฺคหิต
ปริสปริยนฺเต นิสีทิตฺวา นิทฺทายนฺเตน อุคฺคหิต ภวิสฺสติ
ตุมฺหาทิเส หิ ปพฺพาเชนฺโต วา อุปสมฺปาเทนฺโต วา สาติสาโร
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โหติ ฯ กึการณา วินยมตฺตสฺสป ทุคฺคหิตตฺตา ฯ วุตฺต เหต
ตตฺถ อนาปตฺติ น วิวณฺเณตุกาโม อิงฺฆ ตาว สุตฺตนฺต
วา คาถาโย วา อภิธมฺม วา ปริยาปุณสฺสุ ปจฺฉาป วินย
ปริยาปุณิสฺสสีติ (๑) ภณติ ฯ สุตฺตนฺเต โอกาส การาเปตฺวา อภิธมฺม
วา วินย วา ปุจฺฉติ อภิธมฺเม โอกาส การาเปตฺวา
สุตฺตนฺต วา วินย วา ปุจฉฺ ติ วินเย โอกาส การาเปตฺวา
สุตฺตนฺต วา อภิธมฺม วา ปุจฺฉตีติ ฯ (๒) ตฺว ปน เอตฺตกมฺป
น ชานาสีติ ฯ เอตฺตเกนาป ปรวาที นิคฺคหิโต โหติ ฯ
มหาโคสิงฺคสุตฺต ปน อิโตป พุทฺธภาสิตภาวการณโต (๓)
พลวตร ฯ ตตฺร หิ ธมฺมเสนาปติ สาริปุตฺตตฺเถโร อฺมฺ
ปุจฺฉิตปฺหฺจ วิสฺสชฺชนฺจ อาโรเจตุ สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส วิสฺสชฺชน อาโรเจนฺโต อิธาวุโส
สาริปุตฺต เทฺว ภิกฺขู อภิธมฺมกถ กเถนฺติ เต อฺมฺ
ปฺห ปุจฺฉนฺติ อฺมฺสฺส ปฺห ปุฏา วิสฺสชฺเชนฺติ
โน จ สสาเทนฺติ (๔) ธมฺมิกา จ เนส กถา ปวตฺตินี โหติ
เอวรูเปน โข อาวุโส สาริปุตฺต ภิกฺขุนา โคสิงฺคสาลวน
โสเภยฺยาติ (๕) อาห ฯ
สตฺถา อาภิธมฺมิกา นาม มม สาสเน ปริพาหิราติ
# ๑. วิ. มหาวิ. ๒/๖๘๘/๔๕๔ ฯ ๒. วิ. ภิกฺขุนี. ๓/๔๗๗/๒๕๕ ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. สสาเทนฺติ ฯ
# ๕. ม. มู. ๑๒/๓๘๐/๔๐๗ ฯ
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อวตฺวา สุวณฺณาลิงฺคสทิส คีว อุนฺนาเมตฺวา ปุณฺณจนฺทสสฺสิริก มหามุข ปูเรตฺวา พฺรหฺมโฆส นิจฺฉาเรนฺโต สาธุ
สาธุ สาริปุตฺตาติ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส สาธุการ ทตฺวา
ยถา ต โมคฺคลฺลาโนว สมฺมา พฺยากรมาโน พฺยากเรยฺย
โมคฺคลฺลาโน หิ สาริปตุ ฺต ธมฺมกถิโกติ (๑) อาห ฯ อาภิธมฺมิกา
ภิกฺขูเยว หิ กิร ธมฺมกถิกา นาม อวเสสา ธมฺม กเถนฺตาป
น ธมฺมกถิกา ฯ กสฺมา เต หิ ธมฺม (๒) กเถนฺตา กมฺมนฺตร
วิปากนฺตร รูปารูปปริจฺเฉท ธมฺมนฺตร อาโลเฬตฺวา กเถนฺติ ฯ
อาภิธมฺมิกา ปน ธมฺมนฺตร น อาโลเฬนฺติ ฯ ตสฺมา อาภิธมฺมิโก
ภิกฺขุ ธมฺม กเถตุ วา มา วา ปุจฺฉิตกาเล ปน ปฺห
กเถสฺสตีติ ฯ อยเมว เอกนฺตธมฺมกถิโก นามาติ (๓) อิท สนฺธาย
สตฺถา สาธุการ ทตฺวา สุกถิต โมคฺคลฺลาเนนาติ อาห ฯ
อภิธมฺม ปฏิพาหนฺโต อิมสฺมึ ชินจกฺเก ปหารนฺเทติ
สพฺพฺุตาณ ปฏิพาหติ สตฺถุ เวสารชฺชาณ ปฏินิวตฺเตติ
โสตุกาม ปริส วิสวาเทติ อริยมคฺเค อาวรณ พนฺธติ อฏารสสุ
เภทกรวตฺถูสุ เอเกกสฺมึ สนฺทิสฺสติ อุกฺเขปนียกมฺมนิยสกมฺมตชฺชนียกมฺมารโห โหติ ต ต กมฺม กตฺวา อุยฺโยเชตพฺโพ
คจฺฉ วิฆาสาโท หุตฺวา ชีวสิ ฺสสีติ ฯ
อถาป เอว วเทยฺย สเจ อภิธมฺโม พุทฺธภาสิโต ยถา
# ๑. ม. มู. ๑๒/๓๘๐/๔๐๗ ฯ ๒. ม. ธมฺมกถ ฯ ๓. ม. นาม โหติ ฯ
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อเนเกสุ สุตฺตสหสฺเสสุ ฯ เป ฯเอก สมย ภควา ราชคเห
วิหรตีติอาทินา นเยน นิทาน สชฺชิต เอวมสฺสาป นิทาน
สชฺชิต ภเวยฺยาติ ฯ โส ชาตกสุตฺตนิปาตธมฺมปทาทีน เอวรูป
นิทาน นตฺถิ น เจตานิ น พุทฺธภาสิตานีติ ปฏิกฺขิปต ฺวา อุตตรึป
เอว วตฺตพฺโพ ปณฺฑิต อภิธมฺโม นาเมส สพฺพฺุพุทฺธานเยว
วิสโย น อฺเส วิสโย ฯ พุทฺธาน หิ โอกฺกนฺติ ปากฏา
อภิชาติ ปากฏา อภิสมฺโพธิ ปากฏา ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน
ปากฏ ยมกปาฏิหาริย ปากฏ ติทิวกฺกโม (๑) ปากโฏ เทวโลเก
เทสิตภาโว ปากโฏ เทโวโรหณ ปากฏ ฯ ยถา นาม จกฺกวตฺติรฺโ หตฺถิรตน วา อสฺสรตน วา เถเนตฺวา ยานเก
โยเชตฺวา วิจรณ นาม อฏาน อการณ จกฺกรตน วา
ปน เถเนตฺวา ปลาลสกเฏ โอลมฺเพตฺวา วิจรณ นาม อฏาน
อการณ โยชนปฺปมาณ โอภาสนสมตฺถ มณิรตน วา ปน
เถเนตฺวา กปฺปาสปจฺฉิย ปกฺขิปตฺวา วฬฺชน นาม อฏาน
อการณ กสฺมา ราชารหภณฺฑตาย ฯ เอวเมว อภิธมฺโม นาม
อฺเส น วิสโย สพฺพฺุพุทฺธานเยว วิสโย เตส วเสน
เทสิตพฺพเทสนา พุทฺธาน หิ โอกฺกนฺติ ปากฏา ฯเปฯ
เทโวโรหณ ปากฏ อภิธมฺมสฺส นิทานกิจฺจ นาม นตฺถิ
ปณฺฑิตาติ ฯ น หิ สกฺกา เอว วุตฺเต ปรวาทินา สหธมฺมิก
# ๑. ม. ติวิกกฺ โม ฯ
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อุทาหรณ อุทาหริตุ ฯ
มณฺฑลารามวาสี ติสฺสคุตฺตตฺเถโร (๑) ปน มหาโพธินิทาโน เอส
อภิธมฺโม นามาติ ทสฺเสตุ เยน สฺวาห ภิกฺขเว วิหาเรน
ปมาภิสมฺพุทฺโธ วิหรามิ ตสฺส ปเทเสน วิหาสินฺติ (๒) อิม ปเทสวิหารสุตฺตนฺต อาหริตฺวา กเถสิ ฯ ทสวิโธ หิ ปเทโส นาม
ขนฺธปเทโส อายตนปเทโส ธาตุปเทโส สจฺจปเทโส อินฺทฺริยปจฺจยาการปเทโสปเทโส นามปเทโส ธมฺมปเทโสติ ฯ
เตสุ สตฺถา มหาโพธิมณฺเฑ ปฺจกฺขนฺเธ นิปฺปเทสโต (๓) ปฏิวิชฺฌิ
อิม เตมาส เวทนากฺขนฺธวเสเนว วิหาสิ ฯ ทฺวาทสายตนานิ
อฏารส ธาตุโย นิปฺปเทเสน ปฏิวิชฌ
ฺ ิ อิม เตมาส ธมฺมายตเน
เวทนาวเสน ธมฺมธาตุยฺจ เวทนาวเสเนว วิหาสิ ฯ จตฺตาริ
สจฺจานิ นิปฺปเทเสน ปฏิวิชฺฌิ อิม เตมาส ทุกฺขสจฺเจ เวทนาวเสเนว วิหาสิ ฯ พาวีสตินฺทฺริยานิ นิปฺปเทเสน ปฏิวิชฺฌิ อิม
เตมาส เวทนาปฺจเก อินฺทฺริยวเสเนว วิหาสิ ฯ ทฺวาทสปทิก
ปจฺจยาการวฏฏ นิปฺปเทเสน ปฏิวิชฺฌิ อิม เตมาส ผสฺสปจฺจยเวทนาวเสเนว วิหาสิ ฯ จตฺตาโร สติปฏาเน นิปฺปเทเสน
ปฏิวิชฺฌิ อิม เตมาส เวทนาสติปฏานวเสเนว วิหาสิ ฯ
จตฺตาริ ฌานานิ นิปฺปเทเสน ปฏิวิชฺฌิ อิม เตมาส ฌานงฺเคสุ
เวทนาวเสเนว วิหาสิ ฯ นาม นิปฺปเทเสน ปฏิวชิ ฺฌิ อิม
# ๑. ม. มณฺฑลาราปวาสี ติสฺสภูติตฺเถโร ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๔๘/๑๖ ฯ
๓ ม. นิปฺปเทเสน ฯ
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เตมาส ตตฺถ เวทนาวเสเนว วิหาสิ ฯ ธมฺเม นิปฺปเทเสน
ปฏิวิชฺฌิ อิม เตมาส เวทนาติกวเสเนว วิหาสีติ เอว
เถโร ปเทสวิหารสุตฺตนฺตวเสน อภิธมฺมสฺส นิทาน กเถสิ ฯ
คามวาสีสุธมฺมเทวตฺเถโร (๑) ปน เหฏาโลหปาสาเท ธมฺม
ปริวตฺเตนฺโต อย ปรวาที พาหา ปคฺคยฺห อรฺเ กนฺทนฺโต
วิย อสกฺขิก อฏฏ กโรนฺโต วิย จ อภิธมฺเม นิทานสฺส
อตฺถิภาวมฺป น ชานาตีติ วตฺวา นิทาน กเถนฺโต เอวมาห
เอก สมย ภควา เทเวสุ วิหรติ ตาวตึเสสุ ปาริจฺฉตฺตกมูเล
ปณฺฑุกมฺพลสิลาย ฯ ตตฺร โข ภควา เทวาน ตาวตึสาน
อภิธมฺมกถ กเถสิ กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา
ธมฺมาติ ฯ
อฺเสุ ปน สุตฺเตสุ เอกเมว นิทาน อภิธมฺเม
เทฺว นิทานานิ อธิคมนิทานฺจ เทสนานิทานฺจ ฯ ตตฺถ
อธิคมนิทาน ทีปงฺกรทสพลโต ปฏาย ยาว มหาโพธิปลฺลงฺกา
เวทิตพฺพ ฯ เทสนานิทาน ยาว ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนา ฯ เอว
อุภยนิทานสมฺปนฺนสฺส อภิธมฺมสฺส นิทานโกสลฺลตฺถ อิท ตาว
ปฺหากมฺม เวทิตพฺพ อย อภิธมฺโม นาม เกน ปภาวิโต
กตฺถ ปริปาจิโต กตฺถ อธิคโต กทา อธิคโต เกน อธิคโต
กตฺถ วิจิโต กทา วิจิโต เกน วิจิโต กตฺถ เทสิโต กสฺสตฺถาย
# ๑. ...ม. สุมนเทวตฺเถโร ฯ
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เทสิโต กิมตฺถ เทสิโต เกหิ ปฏิคฺคหิโต เก สิกฺขนฺติ เก
สิกฺขิตสิกฺขา เก ธาเรนฺติ กสฺส วจน เกนาภโฏติ ฯ
ตตฺริท วิสฺสชฺชน เกน ปภาวิโตติ โพธิอภินหี ารสทฺธาย
ปภาวิโต ฯ กตฺถ ปริปาจิโตติ อฑฺฒฉกฺเกสุ ชาตกสเตสุ ฯ
กตฺถ อธิคโตติ โพธิมูเล ฯ กทา อธิคโตติ วิสาขปุณฺณมาย ฯ
เกน อธิคโตติ สพฺพฺุพุทฺเธน ฯ กตฺถ วิจิโตติ โพธิมณฺเฑ ฯ
กทา วิจิโตติ รตนฆรสตฺตาเห ฯ เกน วิจิโตติ สพฺพฺุพุทฺเธน ฯ กตฺถ เทสิโตติ เทเวสุ ตาวตึเสสุ ฯ กสฺสตฺถาย
เทสิโตติ เทวตาน อตฺถาย ฯ กิมตฺถ เทสิโตติ จตุโรฆนิตฺถรณตฺถ ฯ เกหิ ปฏิคคฺ หิโตติ เทเวหิ ฯ เก สิกฺขนฺตีติ
เสขา ปุถุชฺชนกลฺยาณกา จ ฯ เก สิกขฺ ิตสิกฺขาติ อรหนฺตา
ขีณาสวา ฯ เก ธาเรนฺตีติ เยส วตฺตนฺติ (๒) เต ธาเรนฺติ ฯ
กสฺส วจนนฺติ ภควโต วจน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
เกนาภโฏติ อาจริยปรมฺปราย ฯ
อย หิ สาริปุตฺตตฺเถโร ภทฺทชิ โสภิโต ปยชาลี ปยปาโล
ปยทสฺสี โกสิยปุตฺโต สิคฺคโว สนฺเทโห โมคฺคลิปุตฺโต ติสฺสทตฺโต (๓)
ธมฺมิโย ทาสโก โสณโก เรวโตติ เอวมาทีหิ ยาว ตติยสงฺคีติกาลา อาภโฏ ตโต อุทฺธ เตสเยว สิสฺสานุสิสฺเสหีติ เอว
ตาว ชมฺพูทีปตเล อาจริยปรมฺปราย อาภโฏ ฯ อิม ปน ทีป
# ๑. ม. วิสาขาปุณฺณมาสิย ฯ ๒. ม. วตฺตติ ฯ ๓. สุทตฺโต ฯ
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ตโต มหินฺโท อฏฏิโย อุตฺติโย เจว สมฺพโล (๑)
ภทฺทนาโม จ ปณฺฑิโต (๒)
เอเต นาคา มหาปฺา ชมฺพูทีปา อิธาคตาติ (๓)
อิเมหิ มหานาเคหิ อาภโฏ ตโต อุทฺธ เตสเยว สิสฺสานุสิสฺสสงฺขาตาย อาจริยปรมฺปราย ยาวชฺชตนกาลา อาภโฏ ฯ
สุเมธกถา
เอว อาภฏสฺส ปนสฺส ยนฺต ทีปงฺกรทสพลโต ปฏาย
ยาว มหาโพธิปลฺลงฺกา อธิคมนิทาน ยาว ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนา
เทสนานิทานฺจ วุตฺต ตสฺส อาวีภาวตฺถ อยมนุปุพฺพิกถา
เวทิตพฺพา ฯ
อิโต กิร กปฺปสตสหสฺสาธิกาน จตุนฺน อสงฺเขยฺยาน
มตฺถเก อมรวตี นาม นคร อโหสิ ตตฺถ สุเมโธ นาม
พฺราหฺมโณ ปฏิวสติ อุภโต สุชาโต มาติโต จ ปติโต จ
สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา กุลปริวฏฏา อกฺขิตฺโต อนุปกุฏโ 
ชาติวาเทน อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต ฯ โส อฺ กมฺม อกตฺวา
พฺราหฺมณสิปฺปเมว อุคฺคณฺหิ ฯ ตสฺส ทหรกาเลเยว มาตาปตโร
กาลมกสุ ฯ อถสฺส ราสิวฑฺฒโก อมจฺโจ อายโปฏก อาหริตฺวา
# ๑. ม. อุตฺตโิ ย สมฺพโล ตถา ฯ ๒. ม. ปณฺฑิโต ภทฺทนาโม จ ฯ
# ๓. วิ. ปริ. ๘/๓/๓ ฯ
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สุวณฺณรชตมณิมุตฺตาทิภริเต (๑) คพฺเภ วิวริตฺวา เอตฺตกนฺเต กุมาร
มาตุ สนฺตก เอตฺตก ปตุ สนฺตก เอตฺตก อยฺยกอยฺยกิ านนฺติ (๒) ยาว
สตฺตมา กุลปริวฏฏา ธน อาจิกฺขิตฺวา เอต ปฏิปชฺชาหีติ
อาห ฯ สุเมธปณฺฑิโต จินฺเตสิ อิม ธน สหริตฺวา มยฺห
ปตุปตามหาทโย ปรโลก คจฺฉนฺตา เอก กหาปณมฺป คเหตฺวา
น คตา มยา ปน คเหตฺวา คมนการณ กาตุ วฏฏตีติ
โส รฺโ อาโรเจตฺวา นคเร เภรึ จาราเปตฺวา มหาชนสฺส
ทาน ทตฺวา ตาปสปพฺพชฺช ปพฺพชิ ฯ อิมสฺมึ ปน าเน สุเมธกถา
กเถตพฺพา ฯ วุตฺต เหต พุทฺธวเส (๓)
กปฺเป จ สตสหสฺเส จตุโร จ อสงฺขิเย
อมร นาม นคร
ทสฺสเนยฺย มโนรม ฯ
ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺต อนฺนปานสมายุต
หตฺถิสทฺท อสฺสสทฺท เภริสงฺขรถานิ จ ฯ
วีณามุทิงฺคสทฺทฺจ ตาลสทฺท ตเถว จ
ขาทถ ปวถ เจว
อนฺนปาเนน โฆสิต ฯ
นคร สพฺพงฺคสมฺปนฺน สพฺพกมฺมมุปาคต
สตฺตรตนสมฺปนฺน
นานาชนสมากุล ฯ
สมิทฺธ เทวนครว
อาวาส ปฺุกมฺมิน
นคเร อมรวติยา
สุเมโธ นาม พฺราหฺมโณ ฯ
# ๑. ม....ปูริเต ฯ ๒. ม. เอตฺตกา อยฺยกปยฺยกาน สนฺตกาติ ฯ
# ๓. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒/๔๑๖ ฯ ๔. ม. อสงฺขิเย ฯ
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อเนกโกฏิสนฺนิจฺจโย ปหูตธนธฺวา
อชฺฌายิโก (๑) มนฺตธโร ติณฺณ เวทานปารคู ฯ
ลกฺขเณ อิติหาเส จ
สทฺธมฺเม ปารมึ คโต
รโหคโต นิสีทิตฺวา
เอว จินฺเตสิห (๒) ตทา ฯ
ทุกโฺ ข ปุนพฺภโว นาม สรีรสฺส ปเภทน (๓)
สมฺโมหมรณ ทุกฺข
ชราย อภิมทฺทน ฯ
ชาติธมฺโม ชราธมฺโม พฺยาธิธมฺโม จห (๔) ตทา
อชร อมร เขม
ปริเยสิสสฺ ามิ นิพฺพุตึ ฯ
ยนฺนูนมิ  ปูติกาย
นานากุณปปูริต
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยฺย อนเปกฺโข อนตฺถิโก ฯ
อตฺถิ เหหิติ โส มคฺโค น โส สกฺกา น เหตุเย
ปริเยสิสฺสามิ ต มคฺค ภวโต ปริมุตฺติยา ฯ
ยถาป ทุกฺเข วิชฺชนฺเต สุข นามป วิชฺชติ
เอว ภเว วิชฺชมาเน
วิภโว (๕) อิจฺฉิตพฺพโก ฯ
ยถาป อุเณฺห วิชฺชนฺเต อปร (๖) วิชฺชติ สีตล
เอว ติวิธคฺคิ วิชฺชนฺเต นิพฺพาน อิจฺฉิตพฺพก ฯยถาป ปาเป วิชฺชนฺเต กลฺยาณมป วิชฺชติ
เอวเมว ชาติ วิชฺชนฺเต อชาติ อิจฺฉิตพฺพกา ฯ
# ๑. ม. อชฺฌายโก ฯ ๒. ม. จินฺเตสห ฯ ๓. ม. สรีรสฺส จ เภทน ฯ
# ๔. ม. สห ฯ ๕. ม. วิภโวป ฯ ๖. กตฺถจิ. อปรมฺป ฯ
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ยถา คูถคโต ปุรโิ ส ตฬาก ทิสฺวาน ปูริต
น คเวสติ ต ตฬาก น โทโส ตฬากสฺส โส ฯ
เอว กิเลสมลโธเว วิชฺชนฺเต อมตนฺตเฬ
น คเวสติ ต ตฬาก น โทโส อมตนฺตเฬ ฯ
ยถา อรีหิ ปริรุทโฺ ธ วิชฺชนฺเต คมนมฺปเถ
น ปลายติ โส ปุริโส น โทโส อฺชสสฺส โส ฯ
เอว กิเลสปริรทุ ฺโธ วิชชฺ มาเน สิเว ปเถ
น คเวสติ ต มคฺค น โทโส สิวมฺชเส ฯ
ยถาป พฺยาธิโก ปุริโส วิชชฺ มาเน ติกิจฺฉเก
น ติกิจฺฉาเปติ ต พฺยาธึ น โส โทโส ติกจิ ฺฉเก ฯ
เอว กิเลสพฺยาธีหิ ทุกฺขิโต ปริปฬโิ ต
น คเวสติ ต อาจริย น โส โทโส วินายเก ฯ
ยถาป กุณป ปุรโิ ส กณฺเ พนฺธ ชิคุจฉฺ ิย (๑)
โมจยิตฺวาน คจฺเฉยฺย สุขี เสรี สย วสี ฯ
ตเถวิม ปูติกาย นานากุณปสฺจย
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยฺย อนเปกฺโข อนตฺถิโก ฯ
ยถา อุจฺจารฏานมฺหิ กรีส นรนาริโย
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉนฺติ อนเปกฺโข อนตฺถิกา ฯ
เอวเมวาห อิม กาย นานากุณปปูริต
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉิสฺส วจฺจ กตฺวา ยถา กุฏึ ฯ
# ๑. ม. พทฺธ ชิคุจฺฉิย ฯ
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ยถาป ชชฺชร นาว
ปลุคฺค อุทกคาหิณึ
สามิกา ฉฑฺฑยิตฺวาน (๑) อนเปกฺขา อนตฺถิกา ฯ
เอวเมวาห อิม กาย
นวจฺฉิทฺท ธุวสฺสว
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉิสฺส ชิณฺณนาวว สามิกา ฯ
ยถาป ปุริโส โจเรหิ คจฺฉนฺโต ภณฺฑมาทิย
ภณฺฑจฺเฉทภย ทิสฺวา ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉติ ฯ
เอวเมว อย กาโย
มหาโจรสโม วิย
ปหายิม คมิสฺสามิ
กุสลจฺเฉทนา ภยา ฯ
เอวาห จินฺตยิตฺวาน
เนกโกฏิสต ธน
นาถานาถาน ทตฺวาน หิมวนฺต อุปาคมึ ฯ
หิมวนฺตสฺสาวิทูเร
ธมฺมิโก (๒) นาม ปพฺพโต
อสฺสโม สุกโต มยฺห ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ
จงฺกม ตตฺถ มาเปสึ
ปฺจโทสวิวชฺชิต
อฏคุณสมูเปต
อภิฺาพลมาหรึ ฯ
สาฏก ปชหึ ตตฺถ
นวโทสมุปาคต
วากจีร นิวาเสสึ
ทฺวาทสคุณมุปาคต ฯ
อฏโทสสมากิณฺณ
ปชหึ ปณฺณสาลก
อุปาคมึ รุกฺขมูล
คุเณหิ (๓) ทสหุปาคต ฯ
วาปต โรปต ธฺ
ปชหึ นิรวเสสโต
อเนกคุณสมฺปนฺน
ปวตฺตผลมาทิยึ ฯ
# ๑. ม. สามี ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ ๒. สี. ธมฺมโก ฯ ๓. ม. คุเณ ฯ
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ตตฺถ ปธาน ปทหึ
นิสชฺชฏานจงฺกเม
อพฺภนฺตรมฺหิ สตฺตาเห อภิฺาพล ปาปุณินฺติ (๑) ฯ
ตตฺถ อสฺสโม สุกโต มยฺห ปณฺณสาลา สุมาปตาติ อิมิสฺสา
ปาลิยา สุเมธปณฺฑิเตน (๒) ปพฺพชิสฺสามีติ นิกฺขมนฺเตน (๒) อสฺสมปณฺณสาลา จงฺคมา สหตฺถา มาปตา วิย วุตฺตา อย
ปเนตฺถ อตฺโถ ฯ มหาสตฺโต หิ หิมวนฺต อชฺโฌคเหตฺวา อชฺช
ธมฺมิก ปพฺพต ปวิสิสฺสามีติ ฯ สุเมธปณฺฑิต ปพฺพชิสฺสามีติ
นิกฺขนฺต ทิสวฺ า สกฺโก เทวานมินฺโท วิสฺสุกมฺม เทวปุตฺต
อามนฺเตสิ อย สุเมธปณฺฑิโต ปพฺพชิสฺสามีติ นิกฺขนฺโต คจฺฉ
ตาต มหาสตฺตสฺส วสนฏาน มาเปสีติ ฯ โส ตสฺส วจน
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา รมณีย อสฺสมปท สุคตุ ฺต ปณฺณสาล มโนรม
จงฺกม มาเปสิ ฯ ภควา ปน ตทา อตฺตโน ปฺุานุภาเวน
นิปฺผนฺน ต อสฺสมปท สนฺธาย สาริปตุ ฺต ตสฺมึ ธมฺมิกปพฺพเต
อสฺสโม สุกโต มยฺห ปณฺณสาลา สุมาปตา
จงฺกม ตตฺถ มาเปสึ ปฺจโทสวิวชฺชติ นฺติ
อาห ฯ ตตฺถ อสฺสโม สุกโต มยฺหนฺติ สุกโต มยา ฯ ปณฺณสาลา
สุมาปตาติ ปณฺณจฺฉาทนา (๓) สาลาป เม สุมาปตา อโหสิ ฯ
ปฺจโทสวิวชฺชิตนฺติ ปฺจิเม จงฺกมโทสา นาม ถทฺธ# ๑. ขุ. พุทธฺ . ๓๓/๒/๔๑๙ ฯ สี. อภิฺาพลมปาปุณินฺติ ฯ
# ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปณฺณจฺฉนฺนา ฯ
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วิสมตา อนฺโตรุกฺขตา คหนจฺฉนฺนตา อติสมฺพาธตา อติวิสาลตาติ ฯ ถทฺธวิสมภูมิภาคสฺมึ หิ จงฺกเม จงฺกมนฺตสฺส ปาทา
รุชฺชนฺติ โผฏา อุฏหนฺติ จิตฺต เอกคฺคต น ลภติ กมฺมฏาน
วิปชฺชติ ฯ มุทุสมตเล ปน ผาสุวิหาร อาคมฺม กมฺมฏาน
สมฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา ถทฺธวิสมภูมิภาคตา จงฺกเม ปโม โทโส
เวทิตพฺพา (๑) ฯ จงฺกมนสฺส อนฺโต วา มชฺเฌ วา โกฏิย วา
รุกฺเข สติ ปมาทมาคมฺม จงฺกมนฺตสฺส ลลาต วา สีส วา
ปฏิหฺตีติ อนฺโตรุกฺขตา ทุติโย โทโส ฯ ติณลตาทิคหนจฺฉนฺเน
จงฺกเม จงฺกมนฺโต อนฺธการเวลาย อุรคาทิเก ปาเณ อกฺกมิตฺวา
วา มาเรติ เตหิ วา ทฏโ ทุกฺข อาปชฺชตีติ คหนจฺฉนฺนตา
ตติโย โทโส ฯ อติสมฺพาเธ จงฺกเม วิตฺถารโต รตนิเก วา
อฑฺฒรตนิเก วา จงฺกมนฺตสฺส ปริจฺเฉเท ปกฺขลิตฺวา นขาป
องฺคุลิโยป ภิชฺชนฺตีติ อติสมฺพาธตา จตุตฺโถ โทโส ฯ อติวิสาเล
จงฺกเม จงฺกมนฺตสฺส จิตฺต วิธาวติ เอกคฺคต น ลภตีติ
อติวิสาลตา ปฺจโม โทโส ฯ ปุถลุ โต ปน ทิยฑฺฒรตน ทฺวีสุ
ปสฺเสสุ รตนมตฺต อนุจงฺกมน ทีฆโต สฏิหตฺถ มุทุตล
สมวิปฺกิณฺณวาลุก จงฺกมน วฏฏตีติ (๒) เจติยคิริมฺหิ ทีปปฺปสาทกมหามหินฺทตฺเถรสฺส จงฺกมน วิย ตาทิสนฺต อโหสิ ฯ เตนาห
จงฺกมตตฺถ มาเปสึ ปฺจโทสวิวชฺชติ นฺติ ฯ
# ๑. ม. เอโก โทโสติ เวทิตพฺโพ ฯ ๒. ม....วาลุก จงฺกม ฯ
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อฏคุณสมูเปตนฺติ อฏหิ สมณสุเขหิ อุเปต ฯ อฏิมานิ
สมณสุขานิ นาม ธนธฺาทิปริคฺคหาภาโว อนวชฺชปณฺฑปริเยสนภาโว (๑) นิพฺพตุ ปณฺฑปริภฺุชนภาโว รฏ ปเฬตฺวา
ธนสาร วา ทาสีทาสกหาปณาทีนิ (๒) วา คณฺหนฺเตสุ ราชกุเลสุ
รฏปฬนกิเลสาภาโว อุปกรเณสุ นิจฺฉนฺทราคภาโว โจรวิโลเป
นิพฺภยภาโว ราชราชมหามตฺเตหิ อสสฏภาโว จตูสุ ทิสาสุ
อปฺปฏิหตภาโวติ ฯ อิท วุตฺต โหติ ยถา ตสฺมึ อสฺสเม
วสนฺเตน สกฺกา โหนฺติ อิมานิ อฏ สมณสุขานิ วินฺทิตุ
เอว อฏคุณสมูเปต ต อสฺสม มาเปสินฺติ ฯ
อภิฺาพลมาหรินฺติ ปจฺฉา ตสฺมึ อสฺสเม วสนฺโต กสิณปริกมฺม กตฺวา อภิฺานฺจ สมาปตฺตีนฺจ อุปฺปาทนตฺถาย
อนิจฺจโต ทุกฺขโต วิปสฺสน อารภิตฺวา ถามปฺปตฺต วิปสฺสนาพลมาหรึ ฯ ยถา ตสฺมึ วสนฺโต ต พล อาหริตุ สกฺโกมิ
เอวนฺต อสฺสมนฺตสฺส อภิฺตฺถาย วิปสฺสนาพลสฺส อนุจฺฉวิก
กตฺวา มาเปสินฺติ อตฺโถ ฯ
สาฏก ปชหึ ตตฺถ นวโทสมุปาคต
วากจีร นิวาเสสึ ทฺวาทสคุณมุปาคตนฺติ ฯ
สาฏก ปชหึ ตตฺถ นวโทสมุปาคตนฺติ เอตฺถาย
อนุปุพฺพิกถา ฯ
# ๑. สี. อนวชฺชปณฺฑปาตปริเยสนภาโว ฯ ๒. ม. สีสกหาปณาทีนิ ฯ
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ตทา กิร กุฏิเลณจงฺกมาทิปฏิมณฺฑิต ปุปฺผูปคผลูปครุกฺขสฺฉนฺน รมณีย มธุรสลิลาสย อปคตพาลมิคภึสนกสกุณ
ปวิเวกกฺขม อสฺสม มาเปตฺวา อลงฺกตจงฺกมสฺส อุโภสุ อนฺเตสุ
อาลมฺพนผลก สวิธาย นิสีทนตฺถาย จงฺกมนเวมชฺเฌ สมตล
มุคฺควณฺณ สิล มาเปตฺวา อนฺโตปณฺณสาลาย ชฏามณฺฑลวากจีรติทณฺฑกุณฺฑิกาทิเก ตาปสปริกขฺ าเร มณฺฑเป ปานียฆฏปานียสงฺขปานียสราวกานิ อคฺคิสาลาย องฺคารกปลฺลทารุอาทีนีติ
เอว ย ย ปพฺพชิตาน อุปกรณาย สมฺปวตฺตติ สพฺพนฺต (๑)
มาเปตฺวา ปณฺณสาลาย ภิตฺติย เยเกจิ ปพฺพชิตุกามา อิเม
ปริกฺขาเร คเหตฺวา ปพฺพชนฺตูติ อกฺขรานิ ฉินฺทิตฺวา เทวโลกเมว
คเต วิสฺสุกมฺมเทวปุตฺเต สุเมธปณฺฑิโต หิมวนฺตปาเท คิริกนฺทรานุสาเรน อตฺตโน นิวาสานุรูป ผาสุกฏาน วิจินนฺโต (๒)
นทีนิวฏฏน วิสฺสุกมฺมนิมฺมิต สกฺกทตฺติย รมณีย อสฺสมปท (๓)
ทิสฺวา จงฺกมโกฏิย คนฺตฺวา ปทวลฺช อปสฺสนฺโต ธุวปพฺพชิตา
ธุรคาเม ภิกฺข ปริเยสิตฺวา กิลนฺตรูปา อาคนฺตฺวา ปณฺณสาล
ปวิสิตฺวา นิสินฺนา ภวิสฺสนฺตีติ จินฺเตตฺวา โถก อาคเมตฺวา
อติวิย จิรายนฺติ ชานิสฺสามีติ ปณฺณสาลทฺวาร (๔) วิวริตฺวา อนฺโต
ปวิสิตฺวา อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต มหาภิตฺติย อกฺขรานิ
วาเจตฺวา มยฺห กปฺปยปริกฺขารา เอเต อิเม คเหตฺวา
# ๑. ม. ต ต สพฺพ ฯ ๒. ม. โอโลเกนฺโต ฯ ๓. ม. อสฺสม ฯ
# ๔. ม. ปณฺณสาลกุฏิทฺวาร ฯ
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ปพฺพชิสฺสามีติ อตฺตนา นิวตฺถปารุปนสาฏกยุคล (๑) ปชหิ ฯ เตนาห
สาฏก ปชหึ ตตฺถาติ ฯ เอว ปวิฏโห สาริปุตฺต ตสฺส
ปณฺณสาลาย สาฏก ปชหึ ฯ
นว โทสมุปาคตนฺติ ฯ สาฏก ปชหนฺโต นว โทเส
ทิสฺวา ปชหินฺติ ทีเปติ ฯ ตาปสปพฺพชฺช ปพฺพชิตาน หิ
สาฏกสฺมึ นว โทสา อุปฏหนฺติ ฯ ตตฺถ เตสุ ตสฺส
มหคฺฆภาโว เอโก โทโส ปรปฏิพทฺธตาย อุปฺปชฺชนภาโว เอโก
ปริโภเคน ลหุกกิลิสฺสนภาโว เอโก กิลิฏโ หิ โธวิตพฺโพ
จ รชิตพฺโพ จ โหติ ฯ ปริโภเคน ลหุ ชิณฺณภาโว เอโก
ชิณฺณสฺส หิ ตุนฺน วา อคฺคฬทาน วา กตฺตพฺพ โหติ ฯ
ปุน ปริเยสนาย ทุรภิสมฺภวภาโว เอโก ตาปสปพฺพชฺชาย
อสารุปฺปภาโว เอโก ปจฺจตฺถิกาน สาธารณภาโว เอโก
ลหุกภาเวน ยถา หิ ต ปจฺจตฺถิกา น คณฺหนฺติ เอว
โคเปตพฺโพ โหติ ปริภฺุชนฺตสฺส วิภสู นฏานภาโว เอโก
คเหตฺวา จรนฺตสฺส ขนฺธภารมหิจฺฉภาโว เอโกติ ฯ
วากจีร นิวาเสสินฺติ ตทา อห สาริปุตฺต อิเม นว
โทเส ทิสฺวา สาฏก ปหาย วากจีร นิวาเสสึ มฺุชติณ
หีร หีร กตฺวา คณฺิตฺวา กต วากจีร นิวาสนปารุปนตฺถาย
อาทิยินฺติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. นิวตฺถปารุต ฯ
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ทฺวาทสคุณมุปาคตนฺติ ทฺวาทสหิ อานิสเสหิ สมนฺนาคต ฯ
วากจีรสฺมึ หิ ทฺวาทส อานิสสา ฯ อปฺปคฺฆ สุนฺทร กปฺปยนฺติ
อย ตาว เอโก อานิสโส ฯ สหตฺถา กาตุ สกฺกาติ อย
ทุติโย ฯ ปริโภเคน สณิก กิลิสสฺ ติ โธวิยมาเนป ปปฺโจ นตฺถีติ
อย ตติโย ฯ ปริโภเคน ชิณฺเณป สิพฺพิตพฺพาภาโว จตุตฺโถ ฯ
ปุน ปริเยสนฺตสฺส สุเขน กรณภาโว ปฺจโม ฯ ตาปสปพฺพชฺชาย
สารุปฺปภาโว ฉฏโ ปจฺจตฺถิกาน นิปปฺ ริโภคภาโว (๑) สตฺตโม ฯ
ปริภฺุชนฺตสฺส วิภูสนฏานาภาโว อฏโม ฯ ธารเณ สลฺลหุกภาโว นวโม ฯ จีวรปจฺจโย (๒) อปฺปจ ฺฉภาโว ทสโม ฯ วากุปปฺ ตฺติยา
ธมฺมิกานวชฺชภาโว เอกาทสโม ฯ วากจีเร นฏเป อนเปกฺขภาโว ทฺวาทสโมติ ฯ
อฏโทสสมากิณฺณ
ปชหึ ปณฺณสาลก
อุปาคมึ รุกฺขมูล
คุเณหิ ทสหุปาคตนฺติ ฯ
อฏโทสสมากิณฺณ ปชหึ ปณฺณสาลกนฺติ กถ ปชหิ ฯ
โส กิร ต สาฏกยุคล โอมฺุจนฺโต จีวรวเส ลคฺคิต อโนชปุปฺผทามสทิส รตฺตวากจีร คเหตฺวา นิวาเสตฺวา ตสฺส อุปริ
อปร สุวณฺณวณฺณ วากจีร ปริทหิตฺวา ปุนฺนาคปุปฺผสณฺจารสทิส สขุร อชินจมฺม เอกส กตฺวา ชฏามณฺฑล ปฏิมฺุจิตฺวา
จูฬาย สทฺธึ นิจฺจลภาวกรณตฺถ สารสูจึ ปเวเสตฺวา มุตฺตา# ๑. ม. นิรุปโภคภาโว ฯ ๒. ม. จีวรปจฺจเย ฯ
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ชาลสทิสาย สิกฺกาย ปวาฬวณฺณกุณฺฑิก โอทหิตฺวา ตีสุ าเนสุ
วงฺกกาช อาทาย เอกิสฺสา กาชโกฏิยา กุณฺฑิก เอกิสฺสา
องฺกุสกปจฺฉิติทณฺฑกาทีนิ (๑) โอลคฺเคตฺวา ขาริกาช (๒) อเส กตฺวา
ทกฺขิเณน หตฺเถน กตฺตรทณฺฑ คเหตฺวา ปณฺณสาลโต
นิกฺขมิตฺวา สฏิหตฺเถ มหาจงฺกเม อปราปร จงฺกมนฺโต อตฺตโน
เวส โอโลเกตฺวา มยฺห มโนรโถ มตฺถก ปตฺโต โสภติ
วต เม ปพฺพชฺชา พุทฺธปจฺเจกพุทฺธาทีหิ สพฺเพหิ วีรปุริเสหิ (๓)
วณฺณิตา โถมิตา อย จ ปพฺพชฺชา นาม ปหีน เม คิหิพนฺธน
นิกฺขนฺโตสฺมิ เนกฺขมฺม ลทฺธา เม อุตตฺ มปพฺพชฺชา กริสฺสามิ
สมณธมฺม ลภิสฺสามิ มคฺคผลสุขนฺติ อุสฺสาหชาโต ขาริกาช
โอตาเรตฺวา จงฺกมเวมชฺเฌ มุคฺควณฺณสิลาปตฺเต สุวณฺณปฏิมา
วิย นิสินฺโน ทิวสภาค วีตินาเมตฺวา สายณฺหสมเย ปณฺณสาล
ปวิสิตฺวา วิทลมฺจกปสฺเส (๔) กฏตฺถริกาย นิปนฺโน สรีร อุตุ
คาหาเปตฺวา พลวปจฺจูสสมเย ปพุชฌ
ฺ ิตฺวา อตฺตโน อาคมน
อาวชฺเชสิ โสห ฆราวาเส อาทีนว ทิสฺวา อมิตโภค อนนฺตยส
ปหาย อรฺ ปวิสิตฺวา เนกฺขมฺม คเวสโก หุตฺวา ปพฺพชิโต
อิโต (๕) ปฏาย ปมาทจาร จริตุ น วฏฏติ ปวิเวก หิ ปหาย
วิจรนฺต มิจฺฉาวิตกฺกมกฺขิกา ขาทนฺติ อิทานิ มยา ปวิเวก# ๑. สี. องฺกสุ ปจฺฉิติทณฺฑกาทีนิ ฯ ๒. สี. ขาริภาร ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. ธีรปุริเสหิ ฯ ๔. ม. พิทลมจปสฺเส ฯ กตฺถจิ. พิทลมจปสฺเส ฯ
# ๕. ม. อิโต ทานิ ปฏาย ฯ
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มนุพฺรูหิตุ วฏฏติ อห หิ ฆราวาสปลิโพธ (๑) ทิสฺวา นิกฺขนฺโต
อยฺจ มนาปา ปณฺณสาลา เพลุวปกฺกวณฺณา ปริภณฺฑกตา
ภูมิ รชตวณฺณา เสตภิตฺติโย กโปตปาทวณฺณ ปณฺณจฺฉทน
วิจิตฺตตฺถรณวณฺโณ วิทลมฺจโก นิวาสผาสุก วสนฏาน
ปตฺโต น อิโต (๒) อติเรกตรา วิย เม เคหสมฺปทา ปฺายตีติ
ปณฺณสาลาย โทเส วิจินนฺโต อฏ โทเส ปสฺสิ ฯ
ปณฺณสาลาปริโภคสฺมึ หิ อฏ อาทีนวา ฯ มหาสมภาเรน ทพฺพสมฺภาเร สโมธาเนตฺวา กรณปริเยสนภาโว
เอโก อาทีนโว ฯ ติณปณฺณมตฺติกาสุ ปติตาสุ ตาส ปุนปฺปุน
เปตพฺพตาย นิวทฺธ ปฏิชคฺคนภาโว ทุติโย ฯ เสนาสน นาม
มหลฺลกสฺส ปาปุณาติ อเวลาย วุฏาปยมานสฺส จิตฺเตกคฺคตา
น โหตีติ อุฏาปนียภาโว ตติโย ฯ สีตุณฺหปฏิฆาเฏน กายสฺส
สุขุมาลกรณภาโว จตุตฺโถ ฯ เคห ปวิฏเน ยงฺกิฺจิ ปาป
กาตุ สกฺกาติ ครหปฏิจฺฉาทนภาโว ปฺจโม ฯ มยฺห เคหนฺติ
ปริคฺคหกรณภาโว ฉฏโ ฯ เคหสฺส อตฺถิภาโว จ นาเมส
ทุติยิกวาโสติ สตฺตโม ฯ โอกามงฺกณ
ุ ฆรโคลิกาทีน (๔) สาธารณตาย
พหุสาธารณภาโว อฏโม ฯ อิติ อิเม อฏ อาทีนเว ทิสฺวา
มหาสตฺโต ปณฺณสาล ปชหิ ฯ เตนาห อฏโทสสมากิณฺณ
# ๑. ม. ฆราวาส ปลิโพธโต ฯ ๒. ม. เอตฺโต ฯ ๓. ม. ทุติยกวาโส
# วิยาติ ฯ ๔. ม. อูกามงฺคุลฆร...ฯ
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ปชหึ ปณฺณสาลกนฺติ ฯ อุปาคมึ รุกขฺ มูล คุเณหิ ทสหุปาคตนฺติ ฉนฺน ปฏิกฺขิปตฺวา ทสหิ คุเณหิ อุเปต รุกฺขมูล
อุปาคโตสฺมีติ วทติ ฯ
ตตฺริเม ทส คุณา ฯ อปฺปสารมฺภตา (๑) เอโก คุโณ ฯ
อุปคมนมตฺตเมว หิ ตตฺถ โหตีติ อปฺปฏิชคฺคนตา ทุติโย ฯ
ต หิ สมฺมฏมฺป อสมฺมฏมฺป ปริโภคผาสุก โหติเยว อนุฏาปนียภาโว ตติโย ฯ ครห น ปฏิจฺฉาเทติ ตตฺถ หิ ปาป
กโรนฺโต ลชฺชตีติ ครหาย อปฺปฏิจฺฉาทนภาโว จตุตฺโถ ฯ
อพฺโภกาสาวาโส วิย กาย น สนฺถมฺเภตีติ กายสฺส อสฺสณฺมฺภนภาโว ปฺจโม ฯ ปริคฺคหกรณาภาโว ฉฏโ ฯ เคหาลยปฏิกฺเขโป สตฺตโม ฯ พหุสาธารเณ เคเห วิย ปฏิชคฺคิสฺสามิ
น นิกฺขมถาติ นีหรณาภาโว อฏโม ฯ วสนฺตสฺส สปฺปติกภาโว
นวโม รุกฺขมูลเสนาสนสฺส คตคตฏาเน สุลภตาย อนเปกฺขภาโว ทสโมติ อิเม ทส คุเณ ทิสฺวา รุกฺขมูล อุปาคโตสฺมีติ
วทติ ฯ
อิมานิ เอตฺตกานิ การณานิ สลฺลกฺเขตฺวา มหาสตฺโต
ปุนทิวเส ภิกฺขาย คาม ปาวิสิ ฯ อถสฺส สมฺปตฺตคาเม มนุสฺสา
มหนฺเตน อุสฺสาเหน ภิกฺข อทสุ ฯ โส ภตฺตกิจฺจ นิฏาเปตฺวา
อสฺสม อาคมฺม นิสีทิตฺวา จินฺเตสิ นาห อาหาร น ลภามีติ
# ๑. ม. อปฺปสมารมฺภตา ฯ
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ปพฺพชิโตสฺมิ สินิทฺธาหาโร นาเมส มานมทปุริสมเท วฑฺเฒติ
อาหารมูลกสฺส จ ทุกฺขสฺส อนฺโต นตฺถิ ยนฺนูนาห วาปตโรปตธฺนิพฺพตฺต อาหาร ปชหิตวฺ า นิรวเสสโต (๑) อเนกคุณสมฺปนฺน ปวตฺตผลมาทิยินฺติ วาปตโรปตธฺนิพฺพตฺต อาหาร
ปชหิตฺวา (๑) ปวตฺตผลโภชโน (๒) ภเวยฺยนฺติ ฯ โส ตโต ปฏาย
ตถา กตฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต สตฺตาหพฺภนฺตเร อฏสมาปตฺติโย ปฺจ จ อภิฺาโย นิพฺพตฺเตสิ ฯ เตน วุตฺต
วาปต โรปต ธฺ
ปชหึ นิรวเสสโต
อเนกคุณสมฺปนฺน
ปวตฺตผลมาทิยึ ฯ
ตตฺถ ปธาน ปทหึ
นิสชฺชฏานจงฺกเม
อพฺภนฺตรมฺหิ สตฺตาเห อภิฺาพล ปาปุณินฺติ ฯ
เอว เม สิทฺธิปตฺตสฺส วสิภูตสฺส สาสเน
ทีปงฺกโร นาม ชิโน อุปปฺ ชฺชิ โลกนายโก ฯ
อุปฺปชฺชนฺเต จ ชายนฺเต พุชฌ
ฺ นฺเต ธมฺมเทสเน
จตุโร นิมิตฺเต นาทกฺขึ (๓) ฌานรติสมปฺปโต ฯ
ปจฺจนฺเต เทสวิสเย นิมนฺเตตฺวา ตถาคต
ตสฺส อาคมนมคฺค
โสเธนฺติ ตุฏมานสา ฯ
อหนฺเตน สมเยน
นิกฺขมิตฺวา สกสฺส มา
ธุนนฺโต วากจีรานิ
คจฺฉามิ อมฺพเร ตทา ฯ
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. สี. ปวตฺตผลโภชี ฯ ๓. ม. นาทฺทส ฯ
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เวทชาต ชน ทิสฺวา
ตุฏหฏ ปโมทิต
โอโรหิตฺวาน คคนา มนุสฺเส ปุจฺฉิ ตาวเท ฯ
ตุฏหฏโ ปมุทิโต เวทชาโต มหาชโน
กสฺส โสธิยเต มคฺค
อฺชส วฏมายน ฯ
เต เม ปุฏา พฺยากรสุ (๑) พุทฺโธ โลเก อนุตฺตโร
ทีปงฺกโร นาม ชิโน อุปปฺ ชฺชิ โลกนายโก ฯ
ตสฺส โสธิยเต มคฺค อฺชส วฏมายน
พุทฺโธติ นาม (๒) สุตฺวาน ปติ อุปฺปชฺชิ ตาวเท ฯ
พุทฺโธ พุทฺโธติ กถยนฺโต โสมนสฺส ปเวทยึ
ตตฺถ ตฺวา วิจินฺเตสึ ตุฏโ สวิคฺคมานโส ฯ
อิธ พีชานิ โรปสฺส
ขโณ เว มา อุปจฺจคา
ยทิ พุทฺธสฺส โสเธถ เอโกกาส ททาถ เม ฯ
อหมฺป โสธยิสฺสามิ อฺชส วฏมายน
อทสุ เต มโมกาเส
โสเธตุ อฺชส ตทา ฯ
พุทฺโธ พุทฺโธติ จินฺเตนฺโต มคฺค โสเธมห ตทา
อนิฏิเต มโมกาเส (๓) ทีปงฺกโร มหามุนิ ฯ
จตูหิ สตสหสฺเสหิ
ฉฬภิฺเหิ ตาทิหิ
ขีณาสเวหิ วิมเลหิ
ปฏิปชฺชิ อฺชส ชิโน ฯ
ปจฺจุคฺคมนา วตฺตนฺติ วชฺชนฺติ เภริโย พหู
อาโมทิตา นรมรู
สาธุการ ปวตฺตยุ ฯ
# ๑. ม. วิยากสุ ฯ ๒. สฺยา. มม ฯ ม. วจน ฯ ๓. สี. ม. มโมกาส ฯ
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เทวา มนุสฺเส ปสฺสนฺติ มนุสฺสาปจ เทวตา
อุโภป เต ปฺชลิกา อนุยนฺติ ตถาคต ฯ
เทวา ทิพฺเพหิ ตุริเยหิ มนุสฺสา มานุสฺสเกหิ (๑) จ
อุโภป เต วชฺชยนฺตา อนุยนฺติ ตถาคต ฯ
ทิพฺพ มนฺทารว ปุปฺผ ปทุม ปาริฉตฺตก
ทิโสทิส โอกิรนฺติ
อากาเสน คตา (๒) มรู ฯ
ทิพฺพ จนฺทนจุณฺณฺจ วรคนฺธฺจ เกวล
ทิโสทิส โอกฺขปิ นฺติ (๓) อากาเสน คตา มรู ฯ
จมฺปก สรล นีป
นาคปุนฺนาคเกตก
ทิโสทิส อุกฺขปิ นฺติ ภูมิตลคตา นรา ฯ
เกเส มฺุจิตฺวาห ตตฺถ วากจีรฺจ จมฺมก
กลเล ปตฺถริตฺวาน
อวกุชโฺ ช นิปชฺชห ฯ
อกฺกมิตฺวาน ม พุทฺโธ สห สิสฺเสหิ คจฺฉตุ
มา น กลล อกฺกมิตฺถ (๔) หิตาย เม ภวิสฺสติ ฯ
ปวิย นิปนฺนสฺส
เอว เม อาสิ เจตโส
อิจฺฉมาโน อห อชฺช กิเลเส ฆาติสฺสามห (๕) ฯ
กึ เม อฺาตเวเสน ธมฺม สจฺฉิกเตนิธ
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา พุทฺโธ เหสฺส สเทวเก ฯ
# ๑. ม. มานุเสหิ ฯ ๒. ม. อากาสนภคตา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. โอกิรนฺติ ฯ ๔. สี. อกฺกมิตฺโถ ฯ ๕. ม. ฆาติสฺสามห ฯ
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กึ เม เอเกน ติณฺเณน ปุริเสน ถามทสฺสินา
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา สนฺตาเรสฺส สเทวเก (๑) ฯ
อิมินา เม อธิกาเรน
ปุริเสน ถามทสฺสินา (๒)
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา ตาเรมิ ชนต พหุ ฯ
สสารโสต ฉินฺทิตฺวา วิทฺธเสตฺวา ตโย ภเว
ธมฺมนาว สมารุยฺห
สนฺตาเรสฺส สเทวเก ฯ
ทีปงฺกโร โลกวิทู
อาหุตีน ปฏิคฺคโห
อุสฺสีสเก ม ตฺวาน อิท วจนมพฺรวิ ฯ
ปสฺสถ อิม ตาปส
ชฏิล อุคฺคตาปน
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิย ฯ
อชปาลรุกฺขมูเล
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห (๓) เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทโส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมุเปหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา โพธิมณฺฑ อนุตฺตร (๔)
อสฺสตฺถมูเล สมฺพุทฺโธ พุชฺฌิสฺสติ มหายโส ฯ
# ๑. ม. สเทวก ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. กเตน ปุริสุตตฺ เม ฯ
# ๓. สี. ปายาสมคฺคยฺห ฯ ๔. ม. อนุตตฺ โร ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 71

เลมที่ 46 นิทานกถา หนา 71
อิมสฺส ชนิกา มาตา มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติ ม ชิน
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ ฯ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก จ อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา
อุตฺตรา นนฺทมาตา จ อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร (๑) อย ฯ
อุกฺกุฏิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเตนฺติ (๒) หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี เทวตา ฯ
ยทิปสฺส โลกนาถสฺส วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทีตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏา ติตฺถ คเหตฺวาน โอตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
# ๑. ม. พุทธฺ พีช กิร ฯ ๒. สี. อปฺโผเนฺติ ฯ ม. อปฺโผเฏนฺติ ฯ
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ทีปงฺกโร โลกวิทู
อาหุตีน ปฏิคฺคโห
มม กมฺม ปกิตฺเตตฺวา ทกฺขิณปาทมุทฺธริ ฯ
เย ตตฺถ อาสุ ชินปุตฺตา สพฺเพ ปทกฺขิณมกสุ ม
นรา นาคา จ คนฺธพฺพา (๑) อภิวาเทตฺวาน ปกฺกมุ ฯ
ทสฺสน เม อติกฺกนฺเต สสงฺเฆ โลกนายเก
ตุฏหฏเน (๒) จิตฺเตน อาสนา วุฏหึ ตทา (๓) ฯ
สุเขน สุขิโต โหมิ
ปาโมชฺเชน ปโมทิโต
ปติยา จ อภิสฺสนฺโน ปลฺลงฺก อาภุชึ ตทา ฯ
ปลฺลงฺเกน นิสที ิตฺวา เอว จินฺเตสห ตทา
วสีภูโต อห ฌาเน
อภิฺาปารมึ คโต ฯ
สหสฺสิยมฺหิ (๔) โลกมฺหิ อิสโย นตฺถิ เม สมา
อสโม อิทฺธิธมฺเมสุ
อลภึ อีทิส สุข ฯ
ปลฺลงฺกาภุชเน มยฺห ทสสหสฺสาธิวาสิโน (๕)
มหานาท ปวตฺเตสุ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ยา ปุพฺเพ โพธิสตฺตาน ปลฺลงฺกวรมาภุเช
นิมิตฺตานิ ปทิสฺสนฺติ ตานิ อชฺช ปทิสฺสเร ฯ
สีต พฺยาปคต โหติ
อุณฺหฺจ อุปสมฺมติ
# ๑. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒/๔๒๔ ฯ เทวา มนุสฺสา อสุรา ยกฺขา ฯ ม. นรา
# นาคา จ คนฺธพฺพา ฯ ๒. ม. หฏตุฏเน ฯ ๓. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒/
# ๔๒๔ ฯ สยนา วุฏหิตฺวาน ปลฺลงฺก อาภุชึ ตทา ฯ
# ๔. ม. ทสสหสฺสิโลกมฺหิ ฯ ๕. ม. ทสสหสฺสิวาสิโน ฯ
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ตานิ อชฺช ปทิสสฺ นฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ทสสหสฺสีโลกธาตู นิสสฺ ทฺทา โหนฺติ นิรากุลา
ตานิ อชฺช ปทิสสฺ นฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺ สิ ฯ
มหาวาตา น วายนฺติ น สนฺทนฺติ สวนฺติโย
ตานิ อชฺช ปทิสสฺ นฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺ สิ ฯ
ถลชา ชลชา (๑) ปุปฺผา สพฺเพ ปุปฺผนฺติ ตาวเท
เต อชฺช (๒) ปุปฺผิตา สพฺเพ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ลตา วา ยทิ วา รุกฺขา ผลธรา โหนฺติ ตาวเท
เต อชฺช ผลิตา สพฺเพ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
อากาสฏา จ ภุมฺมฏา รตนา โชตนฺติ ตาวเท
เตปชฺช รตนา โชตนฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
มานุสฺสกา (๓) จ ทิพฺพา จ ตุริยา วชฺชนฺติ ตาวเท
เตปชฺชุโภ อภิรวนฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺ สิ ฯ
วิจิตฺตปุปฺผา คคนา
อภิวสฺสนฺติ ตาวเท
เตป อชฺช ปวสฺสนฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺ สิ ฯ
มหาสมุทฺโท อาภุชติ ทสสหสฺสี ปกมฺปติ
เตปชฺชุโภ อภิรวนฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺ สิ ฯ
นิรเยป ทสสหสฺเส อคฺคี นิพฺพนฺติ ตาวเท
เตปชฺช นิพฺพุตา อคฺคี ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
# ๑. ม. ทกชา ฯ ๒. ม. เตปชฺช ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. สี. มานุสกา ฯ ม. มานุสฺสกา ฯ
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วิมโล โหติ สุริโย
สพฺพา ทิสสฺ นฺติ ตารกา
เตป อชฺช ปทิสสฺ นฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺ สิ ฯ
อโนวุฏเน (๑) อุทก มหิยา อุพฺภิชฺชิ ตาวเท
ต ปชฺชุพฺภิชชฺ เต มหิยา ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ตาราคณา วิโรจนฺติ
นกฺขตฺตา คคนมณฺฑเล
วิสาขา จนฺทิมายุตฺตา ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
วิลาสยา ทรีสยา
นิกฺขมนฺติ สกาสยา
เตปชฺช อาสยา วุฏา ( ๒) ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
น โหติ อรติ สตฺตาน สนฺตุฏา โหนฺติ ตาวเท
เตปชฺช สพฺเพ สนฺตุฏา ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
โรคา ตทูปสมฺมนฺติ ชิฆจฺฉา จ วินสฺสติ
ตานิปชฺช ปทิสสฺ นฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺ สิ ฯ
ราโค ตทา ตนุ โหติ โทโส โมโห วินสฺสติ
เตปชฺช วิคตา สพฺเพ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ภย ตทา น ภวติ
อชฺชเปต ปทิสสฺ ติ
เตน ลิงฺเคน ชานาม ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
รโชนุทฺธสติ อุทฺธ
อชฺชเปต ปทิสฺสติ
เตน ลิงฺเคน ชานาม ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺ สิ ฯ
อนิฏคนฺโธ ปกฺกมติ ทิพฺพคนฺโธ ปวายติ
โสปชฺช วายติ คนฺโธ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
# ๑. อโนวฏเน ฯ ๒. ม. ฉุทฺธา ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 75

เลมที่ 46 นิทานกถา หนา 75
สพฺเพ เทวา ปทิสฺสนฺติ ปยิตฺวา อรูปโน
เตปชฺช สพฺเพ ทิสฺสนฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ยาวตา นิรยา นาม
สพฺเพ ทิสฺสนฺติ ตาวเท
เตปชฺช สพฺเพ ทิสฺสนฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
กุฏา กวาตา (๑) เสลา จ น โหนฺตาวรณา ตทา
อากาสภูตา เตปชฺช
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
จุติ จ อุปปตฺติ จ
ขเณ ตสฺมึ น วิชฺชติ
ตานิ อชฺช ปทิสสฺ นฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺ สิ ฯ
อิเม (๒) นิมิตฺตา ทิสฺสนฺติ สมฺโพธตฺถาย ปาณิน (๒)
ทฬฺห ปคฺคณฺห วิริย มา นิวตฺต อภิกฺกม
มยมฺเปต วิชานาม
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
พุทฺธสฺส วจน สุตฺวา ทสสหสฺสีน จูภย
ตุฏหฏโ ปมุทิโต เอว จินฺเตสห ตทา ฯ
อเทฺวชฺฌวจนา พุทฺธา อโมฆวจนา ชินา
วิตถ นตฺถิ พุทฺธาน
ธุว พุทฺโธ ภวามห ฯ
ยถา ขิตฺต นเภ เลณฺฑุ ธุว ปตติ ภูมิย
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต ฯ
ยถาป สพฺพสตฺตาน มรณ ธุวสสฺสต
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต ฯ
# ๑. สี. กุฑฑ
ฺ า ฯ ม. กุฏฏ า กวาตา ฯ ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ยถา รตฺติกฺขเย ปตฺเต สุริยุคฺคมน (๑) ธุว
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต ฯ
ยถา นิกฺขนฺตสยนสฺส สีหสฺส นทน ธุว
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต ฯ
ยถา อาปนฺนสตฺตาน ภารโมโรปน ธุว
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต ฯ
หนฺท พุทฺธกเร ธมฺเม วิจินามิ อิโต จิโต
อุทฺธ อโธ ทสทิสา
ยาวตา ธมฺมธาตุยา ฯ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ ปม ทานปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อนุจิณฺณ (๒) มหาปถ ฯ
อิม ตฺว ปม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ทานปารมิต คจฺฉ
ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ (๓) ฯ
ยถาป กุมฺโภ สมฺปุณฺโณ ยสฺส กสฺสจิ อโธกโต
วมเตวุทก นิสฺเสส
น ตตฺถ ปริรกฺขติ ฯ
ตเถว ยาจเก ทิสฺวา
หีนมุกฺกฏมชฺฌิเม
ททาหิ ทาน นิสฺเสส กุมฺโภ วิย อโธกโต ฯ
น เหเต เอตฺตกาเยว
พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
# ๑. สี. สุริยสฺสุคฺคมน ฯ ๒. ม. อนุจิณฺณ ฯ ๓. โพธิฺเจ ปตฺตุมิจฺ# ฉสีติ สุนฺทรตร ฯ เอว ดหฏาป ฯ
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วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ ทุติย สีลปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
อิม ตฺว ทุติย ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
สีลปารมิต คจฺฉ
ยทิ โพธึ ปตฺตมุ ิจฺฉสิ ฯ
ยถาป จามริพาล (๑) กิสฺมิฺจิ ปฏิลคฺคิต
อุเปติ มรณ ตตฺถ
น วิโกเปติ พาลธึ (๒) ฯ
ตเถว จตูสุ ภูมีสุ
สีลานิ ปริปูรย
ปริรกฺข สทา สีล
จามรี วิย พาลธึ ฯ
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ ตติย เนกฺขมฺมปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
อิม ตฺว ตติย ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
เนกฺขมฺมปารมิต (๓) คจฺฉ ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ
ยถา อนฺทุฆเร ปุริโส จีรวุฎโ ทุกฺขฏิโต
น ตตฺถ ราคมภิชเนติ (๔) มุตฺตึเยว คเวสติ ฯ
ตเถว ตฺว สพฺพภเว
ปสฺส อนฺทฆุ ร วิย
เนกฺขมฺมาภิมุโข โหหิ ภวโต ปริมุตฺติยา ฯ
# ๑. ม. จมรี วาล ฯ ๒. ม. วาลธึ ฯ เอวมุปริป ฯ สี. เนกฺขมฺมปารมึ ฯ
# ๔. ม. ราค ชเนติ ฯ
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น เหเต เอตฺตกาเยว
อฺเป วิจินิสฺสามิ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อิม ตฺว จตุตฺถ ตาว
ปฺาปารมิต คจฺฉ
ยถาป ภิกฺขุ ภิกฺขนฺโต
กุลานิ น วิวชฺเชนฺโต
ตเถว ตฺว สพฺพกาล
ปฺาปารมิต คนฺตฺวา
น เหเต เอตฺตกาเยว
อฺเป วิจินิสฺสามิ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อิม ตฺว ปฺจม ตาว
วิรยิ ปารมิต คจฺฉ
ยถาป สีโห มิคราชา
อลีนวิริโย โหติ
ตเถว ตฺว สพฺพภเว
วิรยิ ปารมิต คนฺตฺวา
# ๑. ม. ปริปจุ ฺฉ ฯ

พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
จตุตฺถ ปฺาปารมึ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ยทิ โพธึ ปตฺตุมจิ ฺฉสิ ฯ
หีนมุกฺกฏมชฺฌิเม
เอว ลภติ ยาปน ฯ
ปริปุจฺฉนฺโต (๑) พุธ ชน
สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
ปฺจม วิริยปารมึ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ยทิ โพธึ ปตฺตมุ ิจฺฉสิ ฯ
นิสชฺชฏานจงฺกเม
ปคฺคหิตมโน สทา ฯ
ปคฺคณฺห วิริย ทฬฺห
สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
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น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตถา ทกฺขึ ฉฏม ขนฺติปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
อิม ตฺว ฉฏม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ตตฺถ อเทฺวชฺฌมานโส (๑) สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
ยถาป ปวี นาม
สุจึป อสุจึป จ
สพฺพ สหติ นิกฺเขป น กโรติ ปฏิฆทฺทย (๒) ฯ
ตเถว ตฺวป สพฺเพส สมฺมานาวมานกฺขโม (๓)
ขนฺติปารมิต คนฺตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ สตฺตม สจฺจปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
อิม ตฺว สตฺตม ตาว ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ตตฺถ อเทฺวชฺฌวจโน สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
ยถาป โอสธี นาม
ตุลาภูตา สเทวเก
สมเย อุตุวสฺเส วา น โวกฺกมติ (๔) วีถิโต ฯ
ตเถว ตฺวป สจฺเจสุ
มา โวกฺกมสิ (๕) วีถิโต
# ๑. ม. อเทฺวชฺฌมานโส ฯ ๒. สี. ปฏิฆ ทย ฯ ม. ปฏิฆ ตยา ฯ
# ๓. กตฺถจิ. สมฺมานวิมานกฺขโม ฯ ๔. สี. น โอกฺกมติ ฯ
# ๕. สี. มา โอกฺกมิ หิ ฯ
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สจฺจปารมิต คนฺตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทธฺ ธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ อฏม อธิฏานปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
อิม ตฺว อฏม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ตตฺถ ตฺว อจโล หุตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
ยถาป ปพฺพโต เสโล อจโล สุปติฏิโต
น กมฺปติ ภูสวาเตหิ สกฏาเนว ติฏติ ฯ
ตเถว ตฺว (๑) อธิฏาเน สพฺพทา อจโล ภว
อธิฏานปารมิต คนฺตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ นวม เมตฺตาปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
อิม ตฺว นวม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
เมตฺตาย อสโม โหหิ ยทิ โพธึ ปตฺตมุ ิจฺฉสิ ฯ
ยถาป อุทก นาม
กลฺยาเณ ปาปเก ชเน
สม ผรติ สีเตน
ปวาเหติ รโชมล ฯ
# ๑. ม. ตฺวมฺป ฯ
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ตเถว ตฺว อหิเต (๑) หิเต สม เมตฺตาย ภาวย
เมตฺตาปารมิต คนฺตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ ทสม อุเปกฺขาปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
อิม ตฺว ทสม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ตุลาภูโต ทโฬฺห หุตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
ยถาป ปวี นาม
นิกฺขิตฺต อสุจึ สุจึ
อุเปกฺขติ อุโภเปเต
โกปานุนยวชฺชิตา ฯ
ตเถว ตฺว สุขทุกฺเข ตุลาภูโต สทา ภว
อุเปกฺขาปารมิต คนฺตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
เอตฺตกาเยว เต โลเก เย ธมฺมา โพธิปาจนา
ตตุทฺธ (๒) นตฺถิ อฺตฺร ทฬฺห ตตฺถ ปติฏหิ ฯ
อิเม ธมฺเม สมฺมสโต สภาวสรสลกฺขเณ
ธมฺมเตเชน วสุธา
ทสสหสฺสี ปกมฺปถ (๓) ฯ
จลตี (๔) รวตี ปวี อุจฺฉุยฺยนฺตว ปฬิต
เตลยนฺต ยถา จกฺก
เอว กมฺปติ เมทนี ฯ
# ๑. ม. ตเถว ตฺวมฺป หิตาหิเต ฯ ๒. สี. ตทุทฺธ ฯ ๓. ม. ปกมฺปถ ฯ
# ๔. ม. จลตา ฯ
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สขุภึสุ (๑) สมุทฺทา จ คิรินฺโท ตตฺถ โอนมิ
โอนมิตฺวา สิเนรุมฺหิ หึหึสทฺโท ปวตฺตติ (๑) ฯ
ยาวตา ปริสา อาสิ
พุทฺธสฺส ปริเวสเน
ปเวธมานา สา ตตฺถ มุจฺฉิตา เสติ ภูมิย ฯ
ฆฏาเนกสหสฺสานิ
กุมฺภีนฺจ สตา พหู
สฺจุณฺณมถิตา ตตฺถ อฺมฺ ปฆฏฏิตา (๒) ฯ
อุพฺภิคฺคา ตสิตา ภีตา ภนฺตา พฺยถิตมานสา (๓)
มหาชนา สมาคมฺม
ทีปงฺกรมุปาคมม ฯ
กึ ภวิสฺสติ โลกสฺส
กลฺยาณมถ ปาปก
สพฺโพ อุปทฺทุโต (๔) โลโก ต วิโนเทหิ จกฺขุม ฯ
เตส ตทา สฺาเปสิ ทีปงฺกโร มหามุนิ
วิสฏา โหถ มา ภายถ (๕) อิมสฺมึ ปวิกมฺปเน ฯ
ยมห อชฺช พฺยากาสึ พุทโฺ ธ โลเก ภวิสฺสติ
เอโส สมฺมสติ ธมฺม ปุพฺพก ชินเสวิต ฯ
ตสฺส สมฺมสโต ธมฺม พุทฺธภูมึ อเสสโต
เตนาย กมฺปตา ปวี ทสสหสฺสี สเทวเก ฯ
พุทฺธสฺส วจน สุตฺวา มโน นิพฺพายิ ตาวเท
สพฺเพ ม อุปสงฺกมฺม ปุนาป อภิวนฺทิสุ (๖) ฯ
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. สี. อฺมฺูปฆฏฏิตา ฯ ๓. ม. พฺย# ถิตมานสา ฯ กตฺถจิ. พฺยิตมานสา ฯ ๔. ม. อุปทฺทุโต ฯ ๕. ขุ. พุทธ.
# ๓๓/๒/๔๓๓ มา ภาถ ฯ ๖. สี. อภิวาทยุ ฯ
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สมาทยิตฺวา พุทฺธคุณ ทฬฺห กตฺวาน มานส
ทีปงฺกร นมสฺสิตฺวา
อาสนา วุฏหึ ตทา ฯ
ทิพฺพ มานุสฺสิก (๑) ปุปฺผ เทวา มานุสกา อุโภ
สโมกิรนฺติ ปุปฺเผหิ
วุฏหนฺตสฺส อาสนา ฯ
เวทยนฺติ จ เต โสตฺถึ เทวา มานุสกา อุโภ
มหนฺต ปตฺถิต ตุยฺห ต ลภสฺสุ ยถิจฺฉติ  ฯ
สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ โสโก โรโค วิวชฺชตุ
มา เต ภวตฺวนฺตราโย (๒) ผุสฺส ขิปฺป โพธิมุตฺตม ฯ
ยถาป สมเย สมฺปตฺเต ปุปฺผนฺติ ปุปฺผิโน ทุมา
ตเถว ตฺว มหาวีร
พุทฺธาเณน ปุปฺผสิ (๓) ฯ
ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา ปูรยุ ทสปารมี
ตเถว ตฺว มหาวีร
ปูเรหิ (๕) ทสปารมึ ฯ
ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา โพธิมณฺฑมฺหิ พุชฺฌเร
ตเถว ตฺว มหาวีร
พุชฌ
ฺ สฺสุ ชินโพธิย ฯ
ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา ธมฺมจกฺก ปวตฺตยุ
ตเถว ตฺว มหาวีร
ธมฺมจกฺก ปวตฺตย (๖) ฯ
ปุณฺณมาย (๗) ยถา จนฺโท ปริสุทฺโธ วิโรจติ
ตเถว ตฺว ปุณฺณมโน วิโรจ ทสสหสฺสิย ฯ
# ๑. ม. มานุสก ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ภวนฺตฺวนฺตรายา ฯ
# ๓. ม. ปุปฺผสุ ฯ ๔. ทสปารมี ฯ ๕. ขุ. พุทธ. ๓๓/๒/๔๓๔ ปูรย ฯ
# ๖. กตฺถจิ. ปวตฺตสุ ฯ ๗. ม. ปุณฺณมาเย ฯ
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ราหุมุตฺโต ยถา สุริโย ตาเปน อติโรจติ
ตเถว โลกา มฺุจิตฺวา วิโรจ สิริยา ตุว ฯ
ยถา ยา กาจิ นทิโย
โอสรนฺติ มโหทธึ
เอว สเทวกา โลกา
โอสรนฺตุ ตวนฺติเก ฯ
เตหิ ถุติปฺปสตฺโถ (๑) โส ทส ธมฺเม สมาทิย
เต ธมฺเม ปริปูเรนฺโต ปวน ปาวิสี ตทา ฯ
สุเมธกถา นิฏิตา ฯ
ตทา เต โภชยิตฺวาน สสงฺฆ โลกนายก
อุปคฺฉุ (๒) สรณ ตสฺส ทีปงฺกรสฺส สตฺถุโน ฯ
สรณาคมเน กฺจิ
นิเวเสสิ ตถาคโต
กฺจิ ปฺจสุ สีเลสุ
สีเล ทสวิเธ ปร (๓) ฯ
กสฺสจิ เทติ สามฺ จตุโร ผลมุตฺตเม
กสฺสจิ อสเม ธมฺเม
เทติ โส ปฏิสมฺภิทา ฯ
กสฺสจิ วรสมาปตฺติโย อฏ เทติ นราสโภ
ติสฺโส กสฺสจิ วิชฺชาโย ฉฬภิฺา (๔) ปเวจฺฉติ ฯ
เตน โยเคน ชนกาย โอวทติ มหามุนิ
เตน วิตฺถาริต (๕) อาสิ โลกนาถสฺส สาสน ฯ
# ๑. ม. ถุตปฺปสตฺโถ ฯ ๒. ม. อุปคจฺฉุ ฯ ๓. ม. ปร ฯ
# ๔. ม. ฉฬภิฺา ฯ ๕. ม. วิตฺถาริก ฯ
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มหาหนุสภกฺขนฺโธ
ทีปงฺกรสฺส นามโก
พหู ชเน ตารยติ
ปริโมเจติ ทุคฺคตึ ฯ
โพธเนยฺยชน ทิสฺวา สตสหสฺเสป โยชเน
ขเณน อุปคนฺตฺวาน โพเธติ ต มหามุนิ ฯ
ปมาภิสมเย พุทฺโธ โกฏิสตมโพธยิ
ทุติยาภิสมเย นาโถ
สตสหสฺส อโพธยิ (๑) ฯ
ยทา จ เทวภวนมฺหิ
พุทฺโธ ธมฺมมเทสยิ
นวุติโกฏิสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ ทีปงฺกรสฺส สตฺถุโน
โกฏิสตสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม ฯ
ปุน นารทกูฏมฺหิ
ปวิเวกคเต ชิเน
ขีณาสวา วีตมลา
สมึสุ สตโกฏิโย ฯ
ยมฺหิ กาเล (๒) มหาวีโร สุทสฺสนสิลุจฺจเย
นวุติโกฏิสหสฺเสหิ
ปวาเรสิ (๓) ตทา มุนิ (๓) ฯ
อหนฺเตน (๔) สมเยน ชฏิโล อุคฺคตาปโส (๔)
อนฺตลิกฺขมฺหิ จรโณ ปฺจาภิฺาสุ ปารคู ฯ
ทสวีสสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย อหุ
เอกทฺวินฺน อภิสมโย (๕) คณนาโต อสงฺขโิ ย (๖) ฯ
# ๑. ม. นวุตโิ กฏิมโพธยิ ฯ ๒. สี. ยทา วสิ ฯ ๓. ม. ปวาเรสิ
# มหามุนิ ฯ ๔. อิเม ปาา พุทฺธวเส นตฺถิ ฯ ๕. ม. อภิสมยา ฯ
# ๖. ม. อสงฺขิยา ฯ
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วิตถฺ าริต พหุชฺ
ทีปงฺกรสฺส ภควโต
จตฺตาริ สตสหสฺสานิ
ทีปงฺกร โลกวิทุ
เย เกจิ เตน สมเยน
อปฺปตฺตมานสา เสขา
สุปุปฺผิต ปาวจน
ขีณาสเวหิ วิมเลหิ
นคร รมฺมวตี นาม
สุเมธา นาม ชนิกา
สุมงฺคโล จ ติสฺโส จ
สาคโต นามุปฏาโก
นนฺทา เจว สุนนฺทา จ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสีติหตฺถ อุพฺเพโธ
โสภติ ทีปรุกฺโขว
ปภา วิธาวติ ตสฺส
สตสหสฺสวสฺสานิ
ตาวตา ติฏมาโน โส
โชตยิตฺวาน สทฺธมฺม

อิทฺธ ผีต อหู ตทา
สาสน สุวิโสธิต ฯ
ฉฬภิฺา มหิทฺธิกา
ปริวาเรนฺติ สพฺพทา ฯ
ชหนฺติ มานุสมฺภว
ครหิตา ภวนฺติ เต ฯ
อรหนฺเตหิ ตาทิหิ
อุปโสภติ สเทวเก ฯ
สุเทโว นาม ขตฺติโย
ทีปงฺกรสฺส สตฺถุโน ฯ
อเหสุ อคฺคสาวกา
ทีปงฺกรสฺส สตฺถุโน ฯ
อเหสุ อคฺคสาวิกา
ปปฺผลีติ ปวุจฺจติ ฯ
ทีปงฺกรมหามุนิ
สาลราชาว ปุปฺผิโต ฯ
สมนฺตา ทฺวาทสโยชเน
อายุ ตสฺส มเหสิโน ฯ
ตาเรสิ ชนต พหุ
สนฺตาเรตฺวา มหาชน ฯ
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ชเลตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว
สา จ อิทฺธิ โส จ ยโส
สพฺพ สมนฺตรหิต (๒)
ทีปงฺกรวตฺถุกา

นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
ปาเทสุ (๑) จกฺกรตนา (๑)
นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ
ปมา ฯ

ทีปงฺกรสฺส ปน ภควโต อปรภาเค เอก อสงฺเขยฺย
อติกฺกมิตฺวา โกณฺฑฺโ นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป
ตโย สาวกสนฺนิปาตา อเหสุ ฯ ปมสนฺนิปาเต โกฏิสตสหสฺส
ทุติเย โกฏิสหสฺส ตติเย นวุติโกฏิโย ฯ
ตทา โพธิสตฺโต วิชิตาวี นาม จกฺกวตฺติ (๓) หุตฺวา
โกฏิสตสหสฺสสงฺขยสฺส (๔) พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทาน
อทาสิ ฯ สตฺถา โพธิสตฺต พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ พฺยากริตฺวา
ธมฺม เทเสสิ ฯ โส สตฺถุ ธมฺมกถ สุตฺวา รชฺช นิยฺยาเทตฺวา
ปพฺพชิ ฯ โส ตีณิ ปฏกานิ อุคฺคเหตฺวา อฏ สมาปตฺติโย
ปฺจาอภิฺาโย อุปฺปาเทตฺวา อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลเก
นิพฺพตฺติ ฯ โกณฺฑฺ พุทฺธสฺส ภควโต ปน รมฺมวตี
นาม นคร สุนนฺโท นาม ขตฺติโย ปตา สุชาตา นาม
มาตา ภทฺโท จ สุภทฺโท จ เทฺว อคฺคสาวกา อนุรุทฺโธ
# ๑. ม. ตานิ จ ปาเทสุ จกฺกรตนานิ ฯ ๒. ม. ตมนฺตรหิต ฯ ๓. ม.
# จกฺกวตฺตี ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. โกฏิสตสหสฺสสงฺขสฺส ฯ
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นามุปฏาโก ติสฺสา จ อุปติสฺสา จ เทฺว อคฺคสาวิกา
สาลกลฺยาณี นาม โพธิ อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ สรีร วสฺสสตสหสฺส อายุปฺปมาณ อโหสิ ฯ
ตสฺส อปรภาเค เอก อสงฺเขยฺย อติกฺกมิตฺวา เอกสฺมึเยว
กปฺเป จตฺตาโร พุทฺธา นิพฺพตฺตึสุ มงฺคโล สุมโน เรวโต
โสภิโตติ ฯ มงฺคลสฺส ปน ภควโต ตีสุ สาวกสนฺนิปาเตสุ
ปมสนฺนิปาเต โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู อเหสุ ทุติเย โกฏิสหสฺส
ตติเย นวุติโกฏิโย ฯ เวมาติกภาตา กิรสฺส (๑) อานนฺทกุมาโร
นาม นวุติโกฏิสงฺขฺยาย ปริสาย สทฺธึ ธมฺมสฺสวนตฺถาย สตฺถุ
สนฺติก อคมาสิ ฯ สตฺถา ตสฺส อนุปุพฺพิกถ กเถสิ ฯ โส
สทฺธึ ปริสาย สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ สตฺถา
เตส กุลปุตฺตาน ปุพฺพจริต (๒) โอโลเกนฺโต อิทฺธมิ ยปตฺตจีวรสฺส
อุปนิสฺสย ทิสฺวา ทกฺขิณหตฺถ ปสาเรตฺวา เอถ ภิกฺขโวติ
อาห ฯ สพฺเพ ตขณฺเว อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา สฏีวสฺสิกตฺเถโร (๓) วิย อากปฺปสมฺปนฺนา หุตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
ปริวารยึสุ ฯ อยมสฺส ตติโย สาวกสนฺนิปาโต อโหสิ ฯ
ยถา ปน อฺเส พุทฺธาน สมนฺตา อสีติหตฺถปฺปมาณาเยว สรีรปฺปภา อโหสิ ฯ น เอว ตสฺส ฯ ตสฺส
ปน ภควโต สรีรปฺปภา นิจฺจกาล ทสสหสฺสิโลกธาตุ ผริตฺวา
# ๑. ม. ปนสฺส ฯ ๒. ม. ปุพฺพจริยก ฯ ๓. สี. สฏิวสฺสเถรา ฯ
# ม. สฏิวสฺสกตฺเถรา ฯ
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อฏาสิ ฯ รุกฺขปวีปพฺพตสมุทฺทาทโย อนฺตมโส อุกฺขลิยาทีนิ
อุปาทาย สุวณฺณปฏปริโยนทฺธา วิย อเหสุ ฯ อายุปฺปมาณ
ปนสฺส นวุตสิ หสฺสานิ อเหสุ (๑) ฯ เอตฺตก กาล จนฺทิมสุริยาทโย
อตฺตโน ปภาย วิโรจิตุ นาสกฺขึสุ ฯ รตฺตินฺทิวปฺปริจฺเฉโท น
ปฺายิตฺถ ฯ ทิวา สุริยาโลเกน วิย สตฺตา นิจฺจ พุทฺธาโลเกเนว วิจรึสุ ฯ สาย ปุปฺผิตาน กุสุมาน (๒) ปาโต รวนสกุณานฺจ (๓) วเสน โลโก รตฺตินฺทิวปฺปริจฺเฉท สลฺลกฺเขสิ ฯ
กึ ปน อฺเส พุทฺธาน อยมานุภาโว นตฺถีติ ฯ โน
นตฺถีติ ฯ เตป หิ อากงฺขมานา ทสสหสฺสิโลกธาตุ ตโต วา
ภิยฺโย อาภาย ผเรยฺยุ ฯ มงฺคลสฺส ปน ภควโต ปุพฺพปฏนาวเสน อฺเส พฺยามปฺปภา วิย สรีรปฺปภา นิจฺจเมว
ทสสหสฺสิโลกธาตุ ผริตฺวา อฏาสิ ฯ
โส กิร โพธิสตฺตจริยกาเล เวสฺสนฺตรสทิเส อตฺตภาเว
ิโต สปุตฺตทาโร วงฺกฏปพฺพตสทิเส (๔) ปพฺพเต วสิ ฯ อเถโก
ขรทาิโก นาม ยกฺโข มหาปุริสสฺส ทานชฺฌาสยต สุตฺวา
พฺราหฺมณวณฺเณน อุปสงฺกมิตฺวา มหาสตฺต เทฺว ทารเก
ยาจิ ฯ มหาสตฺโต ททามิ พฺราหฺมณสฺส ปุตฺตเกติ หฏปหฏโ
อุทกปริยนฺต ปวึ กมฺเปตฺวา (๕) เทฺว (๕) ทารเก อทาสิ ฯ ยกฺโข
# ๑. ม. นวุตวิ สฺสสหสฺสานิ อโหสิ ฯ ๒. สี. ปุปฺผนกุสุมาน ฯ
# ๓. สี. รวนกสกุณานฺจ ฯ ม. รวนสกุณานฺจ ฯ ๔. ม. วงฺกป# พฺพตสทิเส ฯ ๕. ม. กมฺเปนฺโต เทฺวป ฯ
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จงฺกมนโกฏิย อาลมฺพนผลก นิสฺสาย ตฺวา ปสฺสนฺตสฺเสว
มหาสตฺตสฺส มูลกลาป (๑) วิย เทฺว ทารเก ขาทิ ฯ มหาปุริโส(๒)
ยกฺข โอโลเกตฺวา มุเข (๓) วิวฏมตฺเต อคฺคิชาล วิย โลหิตธาร
อุคฺฆิรมาน ตสฺส มุข ทิสฺวาป เกสคฺคมตฺตมฺป โทมนสฺส น
อุปฺปชฺชิ ฯ สุทินฺน วต เม ทานนฺติ จินฺตยโต ปนสฺส
สรีเร มหนฺต ปติโสมนสฺส อุทปาทิ ฯ โส อิมสฺส เม นิสฺสนฺเทน
อนาคเต อิมินา นีหาเรน สรีรโต รสฺมิโย นิกฺขมนฺตูติ
ปฏนมกาสิ ฯ ตสฺส ต นิสฺสาย พุทฺธภูตสฺส สรีรโต รสฺมิโย
นิกฺขมิตฺวา เอตฺตก าน ผรึสุ ฯ
อปรมฺปส ฺส ปุพฺพจริต อตฺถิ ฯ โส กิร โพธิสตฺตกาเล เอกสฺส พุทฺธสฺส เจติย ทิสฺวา อิมสฺส พุทฺธสฺส มยา
ชีวิต ปริจฺจชิตุ วฏฏตีติ ทณฺฑกทีปกาเวนนิยาเมน สกลสรีร
เวาเปตฺวา รตนมตฺตมกุฏสตสหสฺสฆฏิก (๔) สุวณฺณปาตึ สปฺปสฺส
ปูราเปตฺวา ตตฺถ สหสฺสวฏฏิโย ชาลาเปตฺวา ต สีเสนาทาย
สกลสรีร ชาลาเปตฺวา เจติย ปทกฺขิณ กโรนฺโต สกลรตฺตึ
วีตินาเมสิ ฯ เอว ยาว อรุณุคฺคมนา วายมนฺตสฺสปสฺส โลมกูปมตฺตมฺป อุสุม น คณฺหิ ฯ ปทุมคพฺภปวิฏกาโล วิย อโหสิ ฯ
ธมฺโม หิ นาเมส อตฺตาน รกฺขนฺต รกฺขติ ฯ เตนาห ภควา
# ๑. ม. มุฬาลกลาป ฯ ๒. ม. มหาปุรสิ สฺส ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. รตนมตฺตมกุล สตสหสฺสคฺฆนิก ฯ
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ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ
ธมฺโม สุจณ
ิ ฺโณ สุขมาวหาติ
เอสานิสโส ธมฺเม สุจิณฺเณ
น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารีติ (๑) ฯ
อิมสฺสาป กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน ตสฺส ภควโต สรีโรภาโส
ทสสหสฺสิโลกธาตุ ผริตวฺ า อฏาสิ ฯ
ตทา อมฺหาก โพธิสตฺโต สุรุจิ นาม พฺราหฺมโณ หุตฺวา
สตฺถาร นิมนฺเตสฺสามีติ อุปสงฺกมิตฺวา มธุรธมฺมกถ สุตฺวา เสฺว
มยฺห ภิกฺข คณฺหถ ภนฺเตติ อาห ฯ พฺราหฺมณ กิตฺตเกหิ
เต ภิกฺขูหิ อตฺโถติ ฯ กิตตฺ กา ปน โว ภนฺเต ปริวารา
ภิกฺขูติ ฯ ตทา สตฺถุ ปมสนฺนิปาโตเยว โหติ ฯ ตสฺมา โกฏิสตสหสฺสนฺติ อาห ฯ ภนฺเต สพฺเพหิป สทฺธึ มยฺห ภิกฺข
คณฺหถาติ อาห ฯ สตฺถา อธิวาเสสิ ฯ พฺราหฺมโณ สฺวาตนาย
นิมนฺเตตฺวา เคห คจฺฉนฺโต จินฺเตสิ อห เอตฺตกาน ภิกฺขูน
ยาคุภตฺตวตฺถาทีนิ ทาตุ โน น สกฺโกมิ นิสีทนฏาน ปน
กถ ภวิสฺสตีติ ฯ ตสฺส สา จินฺตา จตุราสีติโยชนสหสฺสมตฺถเก
ิตสฺส เทวรฺโ ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนสฺส อุณฺหภาว ชเนติ ฯ
สกฺโก โก นุ โข ม อิมมฺหา านา จาเวตุกาโมติ ทิพฺพจกฺขุนา โอโลเกนฺโต มหาปุริส ทิสฺวา อย สุรุจิพฺราหฺมโณ
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๓๒/๓๑๔ ฯ ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๒๐/๒๙๐,๒๗/# ๒๒๘๓/๔๗๓ ฯ
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พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺเตตฺวา นิสีทนตฺถาย (๑) จินฺเตสิ มยาป
ตตฺถ คนฺตฺวา ปฺุโกฏาส คเหตุ วฏฏตีติ วฑฺฒกิวณฺณ
นิมฺมินิตฺวา วาสีผรสุหตฺโถ มหาปุรสิ สฺส ปุรโต ปาตุรโหสิ อตฺถิ
นุ โข กสฺสจิ ภติยา กตฺตพฺพกิจฺจนฺติ อาห ฯ มหาปุริโส
ต ทิสฺวา กึ กมฺม กริสฺสสีติ อาห ฯ มม อชานนสิปฺป
นาม นตฺถิ เคห วา มณฺฑป วา โย ย กาเรติ ตสฺส
ต กาตุ ชานามีติ ฯ เตนหิ มยฺห กมฺม อตฺถีติ ฯ กึ ปน
เต อยฺยาติ ฯ สฺวาตนาย เม โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู นิมนฺติตา
เตส นิสีทนฏาน มณฺฑป (๒) กริสฺสสีติ ฯ อห นาม กเรยฺย
สเจ เม ภตึ ทาตุ สกฺขิสฺสถาติ ฯ สกฺขิสฺสามิ ตาตาติ ฯ
สาธุ กริสฺสามีติ คนฺตฺวา เอก ปเทส โอโลเกสิ ฯ
ทฺวาทสเตรสโยชนปฺปมาโณ ปเทโส กสิณมณฺฑล วิย
สมตโล อโหสิ ฯ โส เอตฺตเก าเน สตฺตรตนมโย มณฺฑโป
อุฏหตูติ จินฺเตตฺวา โอโลเกสิ ฯ ตาวเทว ปวึ ภินฺทิตฺวา
มณฺฑโป อุฏหิ ฯ ตสฺส โสวณฺณมเยสุ ถมฺเภสุ รชตมยา
ฆฏิกา (๓) อเหสุ ฯ รชตมเยสุ ถมฺเภสุ โสวณฺณมยา มณิมเยสุ
ถมฺเภสุ ปพาฬมยา ฆฏิกา ปพาฬถมฺเภสุ มณิมยา สตฺตรตนมเยสุ สตฺตรตนมยา ฆฏิกา อเหสุ ฯ ตโต มณฺฑปสฺส อนฺตนฺเต (๔)
# ๑. ม. นิสีทนฏานตฺถาย ฯ ๒. ม. นิสีทนมณฺฑป ฯ ๓. ม. ฆฏกา ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๔. ม. อนฺตรนฺตเร ฯ
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กิงฺกิณิกชาล โอลมฺพตูติ โอโลเกสิ ฯ สห โอโลกเนเนว กิงฺกณิกชาล โอลมฺพิ ฯ ยสฺส มนฺทวาเตริตสฺส ปฺจงฺคิกสฺเสว ตุริยสฺส
มธุรสทฺโท นิจฺฉรติ ฯ ทิพฺพสงฺคีติวตฺตนกาโล วิย อโหสิ ฯ
อนฺตรนฺตรา คนฺธทามมาลาทามานิ โอลมฺพนฺตูติ จินฺเตสิ ฯ
ตาวเทว ทามานิ โอลมฺพึสุ ฯ โกฏิสตสหสฺสสงฺขฺยาน ภิกฺขูน
อาสนานิ จ อาธารกานิ จ ปวึ ภินทฺ ิตฺวา อุฏหนฺตูติ
จินฺเตสิ ฯ ตาวเทว อุฏหึสุ ฯ โกเณ โกเณ (๑) เอเกกา อุทกจาฏิโย
อุฏหนฺตูติ จินฺเตสิ ฯ ตาวเทว อุทกจาฏิโยป อุฏหึสุ ฯ
สกฺโก เอตฺตก มาเปตฺวา พฺราหฺมณสฺส สนฺติก คนฺตฺวา เอหิ
พฺราหฺมณ (๒) ตว มณฺฑป โอโลเกตฺวา มยฺห ภตึ เทหีติ อาห ฯ
มหาปุริโส คนฺตฺวา มณฺฑป โอโลเกสิ ฯ โอโลเกนฺตสฺเสว สกลสรีร ปฺจวณฺณาย ปติยา นิรนฺตร ผุฏ  อโหสิ ฯ อถสฺส
มณฺฑป โอโลเกตฺวา เอตทโหสิ นาย มณฺฑโป มนุสฺสภูเตน
กโต มยฺห (๓) ปน อชฺฌาสยคุณ (๓) อาคมฺม อทฺธา สกฺกสฺส ภวน
อุณฺหมโหสิ ตโต สกฺเกน เทวรฺา อย มณฺฑโป การิโต
ภวิสฺสตีติ ฯ น โข ปน เม ยุตฺต เอวรูเป มณฺฑเป เอกทิวสเยว
ทาน ทาตุ สตฺตาห ทสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ
พาหิรกทาน หิ กิตฺตกมฺป สมาน โพธิสตฺตาน มน ตุฏ ึ
กาตุ น สกฺโกติ ฯ อลงฺกตสีส ปน ฉินฺทิตฺวา อฺชิตอกฺขีนิ
# ๑. ม. โกเณสุ โกเณสุ ฯ ๒. ม. อยฺย ฯ ๓. ม. อชฺฌาสย มยฺห คุณ ฯ
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อุปฺปาเฏตฺวา หทยมส อุพฺพตฺเตตฺวา (๑) ทินฺนกาเล โพธิสตฺตาน
จาค นิสฺสาย ตุฏิ นาม โหติ อมฺหากมฺป โพธิสตฺตสฺส สีวิราชชาตเก เทวสิก เทวสิก ปฺจสตสหสฺสกหาปณานิ วิสฺสชฺเชตฺวา
จตูสุ นครทฺวาเรสุ มชฺเฌ นคเร จ ทาน เทนฺตสฺส ต
ทานจาค ตุฏึ อุปฺปาเทตุ นาสกฺขิ ฯ ยทา ปนสฺส พฺราหฺมณวณฺเณน อาคนฺตฺวา สกฺโก เทวราชา อกฺขีนิ ยาจิ ตทา
อกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา ททมานสฺเสว หาโส อุปฺปชฺชิ เกสคฺคมตฺต จิตฺต (๒) อฺถตฺต นาโหสิ ฯ เอว ทาน นิสฺสาย โพธิสตฺตาน ติตฺติ นาม นตฺถิ ฯ ตสฺมา โสป มหาปุริโส สตฺตาห
มยา โกฏิสตสหสฺสสงฺขฺยาน ภิกฺขูน ทาน ทาตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา ตสฺมึ มณฺฑเป พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ นิสีทาเปตฺวา
สตฺตาห ควปาน นาม ทาน อทาสิ ฯ ควปานนฺติ มหนฺเต
โกลุมฺเภ ขีรสฺส ปูเรตฺวา อุทฺธเนสุ อาโรเปตฺวา ฆนปากปกฺเก
ขีเร โถเก ตณฺฑุเล ปกฺขิปตฺวา ปกฺกมธุสกฺกรจุณฺณสปฺปหิ
อภิสงฺขต โภชน วุจฺจติ ฯ มนุสฺสาเยว ปน ปริวสิ ิตุ นาสกฺขึสุ ฯ
เทวาป เอกนฺตริกา หุตฺวา ปริวิสึสุ ฯ ทฺวาทสเตรสโยชนปฺปมาณ
าน ภิกฺขู คณฺหิตุ นปฺปโหติเยว ฯ เต ปน ภิกฺขู อตฺตโน
อานุภาเวน นิสีทึสุ ฯ ปริโยสานทิวเส สพฺเพส ภิกฺขูน ปตฺตานิ
โธวาเปตฺวา เภสชฺชตฺถาย สปฺปนวนีตเตลมธุผาณิตาน ปูเรตฺวา
# ๑. ม. วา อุปฺปาเฏตฺวา ฯ ๒. ม. จิตฺตสฺส ฯ
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ติจีวเรหิ สทฺธึ อทาสิ ฯ สงฺฆนวกภิกฺขุนา ลทฺธจีวรสาฏกา
สตสหสฺสคฺฆนิกา อเหสุ ฯ สตฺถา อนุโมทน กโรนฺโต อย
ปุริโส เอวรูป มหาทาน อทาสิ โก นุ โข ภวิสสฺ ตีติ
อุปธาเรนฺโต อนาคเต กปฺปสตสหสฺสาธิกาน ทฺวินฺน อสงฺเขยฺยาน
มตฺถเก โคตโม นาม พุทโฺ ธ ภวิสฺสตีติ ทิสฺวา มหาปุริส
อามนฺเตตฺวา ตฺว เอตฺตก นาม กาล อติกฺกมิตฺวา โคตโม
นาม พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ
มหาปุรโิ ส พฺยากรณ สุตฺวา อห กิร พุทฺโธ ภวิสฺสามิ
โก เม ฆราวาเสน อตฺโถ ปพฺพชิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ตถารูป
สมฺปตฺตึ เขฬปณฺฑ วิย ปหาย สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิ ฯ
ปพฺพชิตฺวา จ พุทฺธวจน อุคฺคณฺหิตฺวา อภิฺา จ สมาปตฺติโย
จ นิพฺพตฺเตตฺวา อายูหปริโยสาเน (๑) พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ ฯ
มงฺคลสฺส ปน ภควโต อุตฺตร นาม นคร อโหสิ ฯ
ปตาป อุตฺตโร นาม ขตฺติโย มาตาป อุตฺตรา นาม สุเทโว
จ ธมฺมเสโน จ เทฺว อคฺคสาวกา ปาลิโต นามุปฏาโก
สีวลี (๒) จ อโสกา จ เทฺว อคฺคสาวิกา นาครุกฺโข โพธิ
อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ สรีร อโหสิ ฯ นวุติวสฺสสหสฺสานิ ตฺวา
ปรินิพฺพุเต ปน ตสฺมึ เอกปฺปหาเรเนว ทสสหสฺสจกฺกวาฬานิ
เอกนฺธการานิ อเหสุ ฯ สพฺเพสุ จกฺกวาเฬสุ มนุสฺสาน มหนฺต
# ๑. ม. อายุปริโยสาเน ฯ ๒. ม. สีวลา ฯ
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อาโรทนปริเทวน อโหสิ ฯ
เอว ทสสหสฺสิโลกธาตุ อนฺธการ กตฺวา ปรินิพฺพุตสฺส
ตสฺส ภควโต อปรภาเค สุมโน นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป
ตโย สาวกสนฺนิปาตา ฯ ปมสนฺนิปาเต โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู อเหสุ
ทุติเย กาฺจนปพฺพตมฺหิ นวุติโกฏิสตสหสฺสานิ ตติเย อสีติโกฏิสตสหสฺสานิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต (๑) อตุโล นาม นาคราชา อโหสิ
มหิทฺธิโก มหานุภาโว โส พุทฺโธ อุปฺปนฺโนติ สุตฺวา าติสงฺฆปริวุโต นาคภวนา นิกฺขมิตฺวา โกฏิสตสหสฺสภิกฺขุปริวารสฺส
ตสฺส ภควโต ทิพฺพตุริเยหิ อุปหาร การาเปตฺวา มหาทาน
ปวตฺเตตฺวา ปจฺเจก ทุสฺสยุคานิ ทตฺวา สรเณสุ ปติฏาสิ ฯ
โสป น สตฺถา อนาคเต พุทฺโธ ภวิสสฺ สีติ พฺยากาสิ ฯ
ตสฺส ภควโต นคร เมขล นาม อโหสิ ฯ สุทตฺโต นาม
ราชา ปตา สิริมา นาม มาตา สรโณ จ ภาวิตตฺโต จ
เทฺว อคฺคสาวกา อุเทโน นามุปฏาโก โสนา จ อุปโสนา
จ เทฺว อคฺคสาวิกา นาครุกฺโขว โพธิ นวุติหตฺถุพฺเพธ สรีร
อโหสิ ฯ นวุติเยว วสฺสสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ อโหสิ ฯ
ตสฺส อปรภาเค เรวโต นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป
ตโย สาวกสนฺนิปาตา [๒] ปมสนฺนิปาเต คณนา นาม นตฺถิ
ทุติเย โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู อเหสุ ตถา ตติเย ฯ ตทา โพธิสตฺโต
# ๑. ม. มหาสตฺโต ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อเหสุนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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อติเทโว นาม พฺราหฺมโณ หุตฺวา สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา
สรเณสุ ปติฏาย สิรสิ อฺชลึ ปติฏ เปตฺวา ตสฺส สตฺถุโน
กิเลสปฺปหาเน วณฺณ วตฺวา อุตฺตราสงฺเคน ปูช อกาสิ ฯ
โสป น พุทโฺ ธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ
ตสฺส ปน ภควโต นคร สุธฺวตี นาม อโหสิ ฯ
ปตา วิปุโล นาม ขตฺติโย มาตา วิปุลา นาม วรุโณ
จ พฺรหฺมเทโว จ เทฺว อคฺคสาวกา สมฺภโว นามุปฏาโก
ภทฺทา จ สุภทฺทา จ เทฺว อคฺคสาวิกา นาครุกฺโข โพธิ
อสีติหตฺถุพฺเพธ สรีร อโหสิ ฯ อายุ สฏิวสฺสสหสฺสานีติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค โสภิโต นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนิปาตา ฯ ปมสนฺนิปาเต โกฏิสตภิกฺขู
อเหสุ ทุติเย นวุติโกฏิโย ตติเย อสีติโกฏิโย ฯ ตทา โพธิสตฺโต
อชิโต นาม พฺราหฺมโณ หุตฺวา สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา
สรเณสุ ปติฏาย พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทาน
อทาสิ ฯ โสป น พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ปน
ภควโต นคร สุธมฺม นาม อโหสิ ฯ ปตา สุธมฺโม นาม
ราชา มาตา สุธมฺมา นาม อสโม จ สุเนตฺโต จ
เทฺว อคฺคสาวกา อโนโม นามุปฏาโก นกุลา จ สุชาตา
จ เทฺว อคฺคสาวิกา นาครุกฺโข โพธิ อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ
# ๑. ม. ภวิสสฺ สีติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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สรีร อโหสิ ฯ นวุติวสฺสสหสฺสานิ อายุปฺปมาณนฺติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค เอก อสงฺเขยฺย อติกฺกมิตฺวา เอกสฺมึ
กปฺเป ตโย พุทฺธา นิพฺพตฺตึสุ อโนมทสฺสี ปทุโม นารโทติ ฯ
อโนมทสฺสิสฺส ปน ภควโต ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปเม
อฏ ภิกฺขุสตสหสฺสานิ อเหสุ ทุติเย สตฺต ตติเย ฉ ฯ ตทา
โพธิสตฺโต เอโก ยกฺขเสนาปติ อโหสิ มหิทฺธิโก มหานุภาโว
อเนกโกฏิสตสหสฺสาน ยกฺขาน อธิปติ ฯ โส พุทฺโธ อุปฺปนฺโนติ
สุตฺวา อาคนฺตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกขฺ ุสงฺฆสฺส มหาทาน
อทาสิ ฯ สตฺถาป น อนาคเต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ
อโนมทสฺสิสฺส ปน ภควโต นคร จนฺทวตี นาม อโหสิ ฯ
ยสวา นาม ราชา ปตา ยโสธรา นาม มาตา นิสโภ
จ อโนโม จ เทฺว อคฺคสาวกา วรุโณ นามุปฏาโก สุนฺทรี
จ สุมนา จ เทฺว อคฺคสาวิกา อชฺชุนรุกฺโข โพธิ อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ สรีร อโหสิ ฯ วสฺสสตสหสฺส อายูติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค ปทุโม นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป
ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปมสนฺนิปาเต โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู
อเหสุ ทุติเย ตีณิ สตสหสฺสานิ ตติเย อคามเก อรฺเ
มหาวนสณฺฑวาสีน ภิกฺขูน เทฺว สตสหสฺสานิ (๑) ฯ ตทา ตถาคเต
ตสฺมึเยว วนสณฺเฑ วสนฺเต โพธิสตฺโต สีโห หุตฺวา สตฺถาร
นิโรธสมาปตฺตึ สมาปนฺน ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต วนฺทิตฺวา
# ๑. ม. สตสสหสฺสานิ ฯ
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ปทกฺขิณ กตฺวา ปติโสมนสฺสชาโต ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทิตฺวา
สตฺตาห พุทฺธารมฺมณ ปตึ อวิชหิตฺวา ปติสุเขเนว โคจราย
อปกฺกมิตฺวา ชีวิตปริจฺจาค กตฺวา ปยิรปุ าสมาโน อฏาสิ ฯ
สตฺถา สตฺตาหจฺจเยน นิโรธา วุฏิโต สีห โอโลเกตฺวา
ภิกฺขุสงฺเฆป จิตฺต ปสาเทตฺวา สงฺฆ วนฺทิสฺสตีติ สงฺโฆ
อาคจฺฉตูติ จินฺเตสิ ฯ ภิกขฺ ู ตาวเทว อาคมึสุ ฯ สีโห สงฺเฆ
จิตฺต ปสาเทสิ ฯ สตฺถา ตสฺส มานส โอโลเกตฺวา อนาคเต
พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ
ปทุมสฺส ปน ภควโต จมฺปก นาม นคร อโหสิ ฯ
อสโม นาม ราชา ปตา มาตาป อสมา นาม สาโล จ
อุปสาโล จ เทฺว อคฺคสาวกา วรุโณ นามุปฏาโก รามา
จ สุรามา จ เทฺว อคฺคสาวิกา โสณรุกฺโข โพธิ อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ สรีร อโหสิ ฯ อายุ วสฺสสตสหสฺสานีติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค นารโท นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป
ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปมสนฺนิปาเต โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู อเหสุ
ทุติเย นวุติโกฏิสตสหสฺสานิ ตติเย อสีติโกฏิสตสหสฺสานิ ฯ
ตทา โพธิสตฺโต อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ปฺจสุ อภิฺาสุ
อฏสุ จ สมาปตฺตีสุ จิณฺณวสี หุตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทาน ทตฺวา โลหิตจนฺทเนน ปูช อกาสิ ฯ โสป
น อนาคเต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ
ตสฺส ปน ภควโต ธฺวตี นาม นคร อโหสิ สุเทโว
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นาม ขตฺติโย ปตา อโนมา นาม มาตา ภทฺทสาโล จ
ชิตมิตฺโต จ เทฺว อคฺคสาวกา วาสิฏโ นามุปฏาโก อุตฺตรา
จ ผคฺคนี (๑) จ เทฺว อคฺคสาวิกา มหาโสณรุกฺโข นาม โพธิ
สรีร อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ฯ นวุติวสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
นารทสฺส พุทฺธสฺส อปรภาเค เอก อสงฺเขยฺย อติกฺกมิตฺวา
อิโต กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก เอกสฺมึ กปฺเป เอโกเอว ปทุมุตฺตโร
พุทฺโธ นาม อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปเม (๒)
โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู อเหสุ ทุติเย เวภารปพฺพเต นวุติโกฏิสตสหสฺสานิ ตติเย อสีตโิ กฏิสตสหสฺสานิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต
ชฏิโล นาม มหารฏิโย หุตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส
สจีวร ทาน อทาสิ ฯ โสป น อนาคเต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ
พฺยากาสิ ฯ ปทุมุตฺตรสฺส ปน ภควโต กาเล ติตฺถิยา นาม
นาเหสุ ฯ สพฺเพ เทวมนุสฺสา พุทฺธเมว สรณมคมสุ (๓) ฯ ตสฺส
นคร หสวตี นาม อโหสิ ฯ ปตา อานนฺโท นาม ขตฺติโย
มาตา สุชาตา นาม เทวิโล (๔) จ สุชาโต จ เทฺว อคฺคสาวกา
สุมโน นามุปฏาโก อมิตฺตา จ อสมา จ เทฺว อคฺคสาวิกา
สาลรุกฺโข โพธิ สรีร อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ฯ สรีรสฺส
ภาสมนฺตโต (๕) ทฺวาทสโยชนานิ คณฺหิ ฯ วสฺสสตสหสฺส อายูติ ฯ
# ๑. ม. ผคฺคุนี ฯ ๒. ม. ปมสนฺนิปาเต ฯ ๓. ม. สรณเมกสุ ฯ
# ๔. ม. เทวโต ฯ ๕. ม. สรีรปฺปภา สมนฺตโต ฯ
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ตสฺส อปรภาเค ตึสกปฺปสตสหสฺสานิ (๑) อติกฺกมิตฺวา สุเมโธ
จ สุชาโต จาติ เอกสฺมึ กปฺเป เทฺว พุทฺธา นิพฺพตฺตึสุ ฯ
สุเมธสฺสาป ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปมสนฺนิปาเต สุทสฺสนนคเร โกฏิสตขีณาสวา อเหสุ ทุติเย นวุติโกฏิโย ตติเย
อสีติโกฏิโย ฯ ตทา โพธิสตฺโต อุตฺตโร นาม มาณโว (๒) หุตวฺ า
นิทหิตฺวา ปตเยว อสีติโกฏิธน วิสสฺ ชฺเชตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทาน ทตฺวา ธมฺม สุตฺวา สรเณสุ ปติฏาย
นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิ ฯ โสป น อนาคเต พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ
พฺยากาสิ ฯ
สุเมธสฺส ภควโต สุทสฺสน นาม นคร อโหสิ ฯ สุทตฺโต
นาม ราชา ปตา มาตา สุทตฺตา นาม สรโณ จ สพฺพกาโม จ เทฺว อคฺคสาวกา สาคโร นามุปฏาโก รามา
จ สุรามา จ เทฺว อคฺคสาวิกา มหานิมฺพรุกฺโข (๓) โพธิ สรีร
อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ฯ อายุ นวุติวสฺสสหสฺสานีติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค สุชาโต นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป
ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปมสนฺนิปาเต สฏี ภิกขฺ ุสตสหสฺสานิ
อเหสุ ทุติเย ปฺาส ตติเย จตฺตาฬีส ฯ ตทา โพธิสตฺโต
จกฺกวตฺติราชา หุตฺวา พุทฺโธ อุปฺปนฺโนติ สุตฺวา อุปสงฺกมิตฺวา
ธมฺม สุตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส สทฺธึ สตฺตรตเนหิ
# ๑. ม. สตฺตติกปฺปสหสฺสานิ ฯ ๒. ม. พฺราหฺมณมาณโว ฯ
# ๓. ม. มหานีปรุกฺโข ฯ
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จตุมหาทีปรชฺช ทตฺวา ตสฺส สนฺติเก ปพฺพชิ ฯ สกลรฏวาสิโน รฏุปฺปาท คเหตฺวา อารามิกกิจฺจ สาเธนฺตา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกขฺ ุสงฺฆสฺส นิจฺจ มหาทาน อทสุ ฯ โสป น
สตฺถา พฺยากาสิ ฯ
ตสฺส ปน ภควโต นคร สุมงฺคล นาม อโหสิ ฯ
อุคฺคโต นาม ราชา ปตา ปภาวตี นาม มาตา สุทสฺสโน
จ สุเทโว จ เทฺว อคฺคสาวกา นารโท นามุปฏาโก นาคา
จ นาคสุมาลา จ เทฺว อคฺคสาวิกา มหาเวฬุรุกฺโข โพธิ ฯ
โส กิร มณฺฑโล ฉินฺโท (๑) ฆนขนฺโธ อุปรินิคฺคตาหิ มหาสาขาหิ
โมรปฺฉกลาโป วิย วิโรจิตฺถ ฯ ตสฺส ภควโต สรีร ปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ฯ อายุ นวุติวสฺสสหสฺสานีติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อิโต อฏารสกปฺปสตมตฺถเก เอกสฺมึ
กปฺเป ปยทสฺสี อตฺถทสฺสี ธมฺมทสฺสีติ ตโย พุทฺธา นิพฺพตฺตึสุ ฯ
ปยทสฺสิสฺสาป ตโย สาวกสนฺนิปาตา ฯ ปเม โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู
อเหสุ ทุติเย นวุติโกฏิโย ตติเย อสีติ (๒) ฯ ตทา โพธิสตฺโต
กสฺสโป นาม มาณโว ติณฺณ เวทาน ปารคโต หุตฺวา
สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา โกฏิสตสหสฺสธนปริจฺจาเคน สงฺฆาราม
กาเรตฺวา สรเณสุ สีเลสุ จ ปติฏาติ ฯ อถ น สตฺถา
อฏารสกปฺปสตจฺจเยน พุทฺโธ ภวิสสฺ สีติ พฺยากาสิ ฯ ตสฺส
# ๑. ม. มนฺทจฺฉิทฺโท ฯ ๒. ม. อสีติโกฏิโย ฯ
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ภควโต อโนมนคร อโหสิ ฯ ปตา สุทินฺโน นาม ราชา มาตา
จนฺทา นาม ปาลิโต จ สพฺพทสฺสี จ เทฺว อคฺคสาวกา โสภิโต
นามุปฏาโก สุชาตา จ ธมฺมทินฺนา จ เทฺว อคฺคสาวิกา
ปยงฺคุรุกฺโข (๑) โพธิ สรีร อสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ฯ นวุติวสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อตฺถทสฺสี นาม ภควา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปเม อฏนวุติ ภิกฺขุสตสหสฺสานิ อเหสุ ทุติเย อฏาสีติสตสหสฺสานิ ตถา ตติเย ฯ
ตทา โพธิสตฺโต สุสิโม นาม มหิทฺธโิ ก ตาปโส หุตฺวา
เทวโลกโต มณฺฑารวปุปฺผจฺฉตฺต อาหริตฺวา สตฺถาร ปูชยิ ฯ
โสป น [ ๒] พฺยากาสิ ฯ ตสฺส ภควโต โสภน นาม นคร
อโหสิ ฯ สาคโร นาม ราชา ปตา สุทสฺสนา นาม มาตา
สนฺโต จ อุปสนฺโต จ เทฺว อคฺคสาวกา อภโย นามุปฏาโก
ธมฺมา จ สุธมฺมา จ เทฺว อคฺคสาวิกา จมฺปกรุกฺโข โพธิ
สรีร อสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ สรีรปฺปภา สมนฺตโต สพฺพกาล
โยชนมตฺต ผริตฺวา อฏาสิ ฯ อายุ วสฺสสตสหสฺสนฺติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค ธมฺมทสฺสี นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปมสนฺนิปาเต โกฏิสตภิกฺขู
อเหสุ ทุติเย สตฺตติโกฏิโย (๓) ตติเย อสีติโกฏิโย ฯ ตทา โพธิสตฺโต
# ๑. ม. กกุธรุกฺโข ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. นวุติโกฏิโย ฯ
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สกฺโก เทวราชา หุตฺวา ทิพฺพคนฺธปุปฺเผหิ จ ทิพพฺ ตุริเยหิ
จ ปูชมกาสิ ฯ โสป น สตฺถา พฺยากาสิ ฯ
ตสฺส ภควโต สรณ นาม นคร อโหสิ ฯ ปตา สรโณ
นาม ราชา มาตา สุนนฺทา นาม ปทุโม จ ปุสฺสเทโว
จ เทฺว อคฺคสาวกา สุเนตฺโต นามุปฏาโก เขมา จ
สจฺจนามา (๑) จ เทฺว อคฺคสาวิกา รตฺตงฺกุรุรวกรุกฺโข (๒) โพธิ
ติมฺพชาโลติป วุจฺจติ ฯ สรีร ปนสฺส อสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ฯ
วสฺสสตสหสฺส อายูติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อิโต จตุนวุติกปฺปมตฺถเก เอกสฺมึ กปฺเป
เอโกว สิทฺธตฺโถ นาม พุทฺโธ อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป ตโย
สาวกสนฺนิปาตา ปมสนฺนิปาเต โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู อเหสุ
ทุติเย นวุติโกฏิโย ตติเย อสีติโกฏิโย โหนติ ฯ ตทา โพธิสตฺโต อุคฺคเตโช อภิฺาพลสมฺปนฺโน มงฺคโล นาม ตาปโส
หุตฺวา มหาชมฺพูผล อาหริตฺวา ตถาคตสฺส อทาสิ ฯ สตฺถา
ต ผล ปริภ
ุ ฺชิตฺวา จตุนวุติกปฺปมตฺถเก พุทโฺ ธ ภวิสฺสสีติ
โพธิสตฺต พฺยากาสิ ฯ
ตสฺส ภควโต นคร เวภาร นาม อโหสิ ฯ ปตา
เชยฺยเสโน นาม ราชา มาตา สุผสฺสา นาม สมฺพโล
จ สุมิตฺโต จ เทฺว อคฺคสาวกา เรวโต นามุปฏาโก
# ๑. ม. สพฺพนามา ฯ ๒. สี. รตฺตกุรวกรุกฺโข ฯ ม. รตฺตงฺกุรรุกฺโข ฯ
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สีวลา จ สุรามา จ เทฺว อคฺคสาวิกา กณฺณิการรุกฺโข
โพธิ สรีร สฏิหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ฯ วสฺสสตสหสฺส อายูติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อิโต เทฺว นวุตกิ ปฺปมตฺถเก ติสฺโส
ปุสฺโสติ เอกสฺมึ กปฺเป เทฺว พุทฺธา นิพฺพตฺตึสุ ฯ ติสฺสสฺส
ปน ภควโต ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปมสนฺนิปาเต ภิกฺขูน
โกฏิสต อโหสิ ทุติเย นวุติโกฏิโย ตติเย อสีติโกฏิโย ฯ
ตทา โพธิสตฺโต มหาโภโค มหายโส สุชาโต นาม ขตฺติโย
หุตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา มหิทฺธิกภาว ปตฺวา พุทฺโธ
อุปฺปนฺโนติ สุตฺวา ทิพฺพมณฺฑารวปทุมปาริจฺฉตฺตกปุปฺผานิ
อาทาย จตุปริสมชฺเฌ คจฺฉนฺต ตถาคต ปูเชสิ ฯ อากาเส
ปุปฺผวิตาน หุตฺวา อฏาสิ ฯ โสป น สตฺถา อิโต เทฺว
นวุติกปฺปมตฺถเก พุทโฺ ธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ
ตสฺส ภควโต เขม นาม นคร อโหสิ ฯ ปตา ชนสฏโ (๑)
นาม ขตฺติโย มาตา ปทุมา นาม พฺรหฺมเทโว จ อุทโย
จ เทฺว อคฺคสาวกา สุมงฺคโล นามุปฏาโก ปุสสฺ า จ สุทตฺตา
จ เทฺว อคฺคสาวิกา อสนรุกฺโข โพธิ สรีร อสีติหตฺถุพฺเพธ
อโหสิ ฯ วสฺสสตสหสฺส อายูติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค ปุสฺโส (๒) นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป
ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปมสนฺนิปาเต สฏี ภิกขฺ ุสตสหสฺสานิ
# ๑. ม. ชนสนฺโธ ฯ ๒. ม. ผุสฺโส ฯ เอวมุปริป ฯ
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อเหสุ ทุติเย ปฺาส ตติเย ทฺวตฺตึส ฯ ตทา โพธิสตฺโต
วิชิตาวี นาม ขตฺติโย หุตฺวา มหารชฺช ปหาย สตฺถุ สนฺติเก
ปพฺพชิตฺวา ตีณิ ปฏกานิ อุคฺคเหตฺวา มหาชนสฺส ธมฺมกถ
กเถสิ สีลปารมิฺจ ปูเรสิ ฯ โสป น พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ
พฺยากาสิ ฯ
ตสฺส ภควโต กาสิ นาม นคร อโหสิ ฯ ชยเสโน
นาม ราชา ปตา สิริมา นาม มาตา สุรกฺขิโต จ
ธมฺมเสโน จ เทฺว อคฺคสาวกา สภิโย นามุปฏาโก จาลา
จ อุปจาลา จ เทฺว อคฺคสาวิกา อามลกรุกโฺ ข โพธิ สรีร
อฏปฺาสหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ฯ นวุติวสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อิโต เอกนวุติกปฺเป วิปสฺสี ภควา
อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปมสนฺนิปาเต อฏสฏี ภิกฺขุสตสหสฺสานิ อเหสุ ทุติเย เอกสตสหสฺส ตติเย
เอกอสีติสหสฺสานิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต มหิทฺธิโก มหานุภาโว
อตุโล นาม นาคราชา หุตฺวา สตฺตรตนขจิต สุวณฺณมหาปถ (๑)
ภควโต อทาสิ ฯ โสป น สตฺถา อิโต เอกนวุติกปฺเป พุทฺโธ
ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ
ตสฺส ภควโต พนฺธุมตี นาม นคร อโหสิ ฯ พนฺธุมา
นาม ราชา ปตา พนฺธุมตี นาม มาตา ขณฺโฑ จ
# ๑. ม. โสวณฺณมย มหาป ฯ
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ติสฺโส จ เทฺว อคฺคสาวกา อโสโก นามุปฏาโก จนฺทา
จ จนฺทมิตฺตา จ เทฺว อคฺคสาวิกา ปาฏลิรุกโฺ ข โพธิ สรีร
อสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ สรีรปฺปภา สมนฺตา (๑) สตฺตโยชนานิ
ผริตฺวา อฏาสิ อสีติวสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อิโต เอกตึสกปฺเป สิขี จ เวสฺสภู
จาติ เทฺว พุทฺธา นิพฺพตฺตึสุ (๒) ฯ สิขิสฺสาป ภควโต ตโย
สาวกสนฺนิปาตา ปมสนฺนิปาเต ภิกฺขุสตสหสฺสานิ อเหสุ ทุติเย
อสีติสหสฺสานิ ตติเย สตฺตติ ฯ ตทา โพธิสตฺโต อรินฺทโม
นาม ราชา หุตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส สจีวร
มหาทาน ปวตฺเตตฺวา สตฺตรตนปฏิมณฺฑิต หตฺถิรตน ทตฺวา
หตฺถิปฺปมาณ กตฺวา กปฺปย ภณฺฑ อทาสิ ฯ โสป น อิโต
เอกตึเส กปฺเป พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ
ตสฺส ปน ภควโต อรุณวตี นาม นคร อโหสิ ฯ
อรุโณ นาม ขตฺติโย ปตา ปภาวตี นาม มาตา อภิภู
จ สมฺภโว จ เทฺว อคฺคสาวกา เขมงฺกโร นามุปฏาโก
สขิลา จ ปทุมา จ เทฺว อคฺคสาวิกา ปุณฺฑรีกรุกโฺ ข โพธิ
สรีร สตฺตติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ฯ สรีรปฺปภา โยชนตฺตย ผริตฺวา
อฏาสิ ฯ สตฺตติวสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค เวสฺสภู นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป
# ๑. ม. สทา ฯ ๒. ม. อเหสุ ฯ
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ตโย สาวกสนฺนิปาตา ปมสนฺนิปาเต อสีติภิกฺขุสหสฺสานิ อเหสุ
ทุติเย สตฺตติ ตติเย สฏี ฯ ตทา โพธิสตฺโต สุทสฺสโน นาม
ราชา หุตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส สจีวร มหาทาน
ทตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา อาจารคุณสมฺปนฺโน พุทฺธรตเน จิตฺตีการปติพหุโล อโหสิ ฯ โสป น ภควา อิโต
เอกตึสกปฺเป พุทฺโธ ภวิสสฺ สีติ พฺยากาสิ ฯ
ตสฺส ปน ภควโต อโนม นคร อโหสิ ฯ สุปปฺ ตีโต นาม
ราชา ปตา ยสวตี นาม มาตา โสโน จ อุตฺตโร จ
เทฺว อคฺคสาวกา อุปสนฺโต นามุปฏาโก รามา (๑) จ สุปลา
จ (๑) เทฺว อคฺคสาวิกา สาลรุกฺโข โพธิ สรีร สฏิหตฺถุพฺเพธ
อโหสิ ฯ สฏี วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค อิมสฺมึ กปฺเป จตฺตาโร พุทฺธา นิพฺพตฺตึสุ
กกุสนฺโธ โกนาคมโน กสฺสโป อมฺหาก ภควาติ ฯ กกุสนฺธสฺส
ภควโต เอโก สาวกสนฺนิปาโต ตตฺถ จตฺตาฬีส ภิกฺขุสหสฺสานิ
อเหสุ ฯ ตทา โพธิสตฺโต เขโม นาม ราชา หุตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส สปตฺตจีวร มหาทานฺเจว อฺชนานิ
เภสชฺชานิ จ ทตฺวา สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา ปพฺพชิ ฯ
โสป น สตฺถา พฺยากาสิ ฯ
กกุสนฺธสฺส ปน ภควโต เขม นาม นคร อโหสิ ฯ
# ๑. ม. ทามา จ สมาลา จ ฯ
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อคฺคิทตฺโต นาม พฺราหฺมโณ ปตา วิสาขา นาม พฺราหฺมณี
มาตา วิธูโร จ สฺชีโว จ เทฺว อคฺคสาวกา วุฑฺฒิโช (๑)
นามุปฏาโก สามา จ สรพฺภา (๒) จ เทฺว อคฺคสาวิกา
มหาสิรีสรุกฺโข โพธิ สรีร จตฺตาฬีสหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ฯ
จตฺตาฬีส วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
ตสฺส อปรภาเค โกนาคมโน นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป เอโก สาวกสนฺนิปาโต ตตฺถ ตึส ภิกฺขสุ หสฺสานิ
อเหสุ ฯ ตทา โพธิสตฺโต ปพฺพโต นาม ราชา หุตวฺ า อมจฺจคณปริวุโต สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ธมฺมเทสน สุตฺวา พุทฺธปฺปมุข
ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺเตตฺวา มหาทาน ปวตฺเตตฺวา ปคุณจินปฏ-(๓)
โกเสยฺยกมฺพลทุกุลานิ เจว สุวณฺณปฏากฺจ (๔) ทตฺวา สตฺถุ
สนฺติเก ปพฺพชิ ฯ โสป น สตฺถา พฺยากาสิ ฯ
ตสฺส ภควโต โสภน (๕) นาม นคร อโหสิ ฯ ยฺทตฺโต
นาม พฺราหฺมโณ ปตา อุตฺตรา นาม พฺราหฺมณี มาตา
ภิยฺยโส จ อุตฺตโร จ เทฺว อคฺคสาวกา โสตฺถิโช นามุปฏาโก สมุทฺทา จ อุตฺตรา จ เทฺว อคฺคสาวิกา อุทุมฺพรรุกฺโข โพธิ สรีร ตึสหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ฯ ตึส วสฺสสหสฺสานิ
อายูติ ฯ
# ๑. ม. พุทฺธโิ ช ฯ ๒. ม. จมฺปา ฯ ๓. ม. ปตฺตุณฺณ ...ฯ ๔. สี.
# สุวณฺณปฏกฺจ ฯ ม. สุวณฺณปฏกฺจ ฯ ๕. ม. โสภวตี ฯ
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ตสฺส อปรภาเค กสฺสโป นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ
ตสฺสาป เอโกว สาวกสนฺนิปาโต ตตฺถ วีสติ ภิกขฺ ุสหสฺสานิ
อเหสุ ฯ ตทา โพธิสตฺโต โชติปาโล นาม มาณโว ติณฺณ
เวทาน ปารคู ภูมิยฺเจว อนฺตลิกฺเข จ ปากโฏ ฆฏิการสฺส
กุมฺภการสฺส มิตฺโต อโหสิ ฯ โส เตน สทฺธึ สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺมกถ สุตฺวา ปพฺพชิตฺวา (๑) อารทฺธวิริโย ตีณิ
ปฏกานิ อุคฺคเหตฺวา วตฺตสมฺปตฺติยา (๒) พุทฺธสาสน โสเธติ (๓) ฯ
โสป น สตฺถา พฺยากาสิ ฯ
ตสฺส ภควโต ชาตนคร พาราณสี นาม อโหสิ ฯ
พฺรหฺมทตฺโต นาม พฺราหฺมโณ ปตา ธนวตี (๔) นาม พฺราหฺมณี
มาตา ติสฺโส จ ภารทฺวาโช จ เทฺว อคฺคสาวกา สพฺพมิตฺโต นามุปฏาโก อรุณา (๕) จ อุรุเวลา จ เทฺว อคฺคสาวิกา
นิโคฺรธรุกฺโข โพธิ สรีร วีสติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ฯ วีสติวสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ
ตสฺส ปน ภควโต โอรภาเค เปตฺวา อิม อมฺหาก
สมฺมาสมฺพุทฺธ อฺโ พุทฺโธ นาม นตฺถีติ ฯ อิติ ทีปงฺกราทีน
จตุวีสติยา พุทฺธาน สนฺติเก ลทฺธพฺยากรโณ ปน โพธิสตฺโต
เย เตน (๖)
# ๑. สี. ปสีทติ ฺวา ปพฺพชิตฺวา ฯ ๒. ม. วตฺตาวตฺตสมฺปตฺติยา ฯ
# ๓. ม. โสเภสิ ฯ ๔. สี. จนฺทวตี ฯ ๕. ม. อนุฬา ฯ ๖. ม. เย เนน ฯ
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มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ เหตุ สตฺถารทสฺสน
ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ อธิกาโร จ ฉนฺทตา
อฏธมฺมสโมธานา อภินีหาโร สมิชฺฌตีติ (๑)
อิเม อฏ ธมฺเม สโมธาเนตฺวา ทีปงฺกรปาทมูเล กตาภินีหาเรน
หนฺท พุทฺธกเร ธมฺเม วิจินามิ อิโต จิโตติ อุสฺสาห กตฺวา
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ ปม ทานปารมินฺติ ทานปารมิตาทโย
พุทฺธการกธมฺมา ทิฏา เต ปูเรนฺโต ยาว เวสฺสนฺตรตฺตภาวา
อาคมิ ฯ อาคจฺฉนฺโต เย เต กตาภินีหาราน โพธิสตฺตาน
อานิสสา สวณฺณิตา
เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺนา โพธิยา นิยตา นรา
สสร ทีฆมทฺธาน
กปฺปโกฏิสเตหิป ฯ
อวีจิมฺหิ น อุปฺปชฺชนฺติ ตถา โลกนฺตเรสุ จ
นิชฺฌามตณฺหาขุปฺปปาสา น โหนฺติ กาลกฺชิกา (๒) ฯ
น โหนฺติ ขุทฺทกา ปาณา อุปฺปชฺชนฺตาป ทุคฺคตึ
ชายมานา มนุสฺเสสุ ชจฺจนฺธา น ภวนฺติ เต ฯ
โสตเวกลฺลตา นตฺถิ
น ภวนฺติ มูคปกฺขิกา
อิตฺถีภาว น คจฺฉนฺติ อุภโตพฺยฺชนปณฺฑกา ฯ
น ภวนฺติ ปริยาปนฺนา โพธิยา นิยตา นรา
มุตฺตา อานนฺตริเกหิ สพฺพตฺถ สุทฺธโคจรา ฯ
# ๑. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒/๔๒๒ ฯ ๒. สี. กาลกฺจิกา ฯ ม. กาลกฺชกา ฯ
# ๓. ม. มูคปกฺขิกา ฯ
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มิจฺฉาทิฏึ น เสวนฺติ กมฺมกิริยทสฺสนา
วสมานาป สคฺเคสุ
อสฺึ (๑) นูปปชฺชเร ฯ
สุทฺธาวาเสสุ เทเวสุ เหตุ นาม น วิชชฺ ติ
นิกฺขมนินฺนา (๒) สปฺปุริสา วิสยุตฺตา ภวาภเว
จรนฺติ โลกตฺถจริยา (๓) ปูเรนฺติ สพฺพปารมินฺติ ฯ
เต อานิสเส อธิคนฺตฺวาว จ อาคโต ปารมิโย
ปูเรนตสฺส จ ตสฺส อกิตฺตกิ พฺราหฺมณกาเล สงฺขพฺราหฺมณกาเล
ธนฺชยราชกาเล มหาสุทสฺสนราชกาเล มหาโควินฺทกาเล
นิมิมหาราชกาเล จนฺทกุมารกาเล วิสยฺหเสฏิกาเล สสปณฺฑิตกาเล (๔) สีวิราชกาเล เวสฺสนฺตรกาเลติ ทานปารมิตาย ปูริตตฺตภาวาน ปริมาณ นาม นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส สสปณฺฑิตชาตเก
ภิกฺขาย อุปคต ทิสฺวา สกตฺตาน ปริจฺจชึ
ทาเนน เม สโม นตฺถิ เอสา เม ทานปารมีติ (๕)
เอว อตฺตปริจฺจาค กโรนฺตสฺส ทานปารมิตา ปรมตฺถปารมิตา (๖)
นาม ชาตา ฯ
ตถา สีลวราชกาเล จมฺเปยฺยนาคราชกาเล ภูรทิ ตฺต# ๑. ม. อสฺ ฯ ๒. ม. เนกฺขมฺมนินฺนา ฯ ๓. สี. โลกตฺถจริยาย ฯ
# ม. โลกตฺถจริยาโย ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ขุ. จริยา. ๓๓/
# ๑๐/๕๖๗ สสปณฺฑิตจริยา ตสฺสุทฺทาน ฯ ๖. ม. ปรมตฺถปารมี ฯ
# เอวมุปริป ฯ
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นาคราชกาเล ฉทฺทนฺตกาเล ชยทิสราชปุตฺตกาเล อลีนจิตฺตกุมารกาเลติ (๑) สีลปารมิตาย ปูริตตฺตภาวาน ปมาณ นาม
นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส สงฺขปาลชาตเก
สูเลหิ วิชฺฌยนฺเตป
โกฏฏยนฺเตป (๒) สตฺติภิ
โภชปุตฺเต น กุปฺปามิ เอสา เม สีลปารมีติ (๓)
เอว อตฺตปริจฺจาค กโรนฺตสฺส สีลปารมิตา ปรมตฺถปารมิตา
นาม ชาตา ฯ
ตถา โสมนสฺสกุมารกาเล หตฺถปิ าลกุมารกาเล อโยฆรปณฺฑิตกาเลติ มหารชฺช ปหาย เนกฺขมฺมปารมิตาย ปูริตตฺตภาวาน ปมาณ นาม นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส จูฬสุตฺตโสมชาตเก
มหารชฺช หตฺถคต
เขฬปณฺฑว ฉฑฺฑยึ
จชโต น โหติ ลคฺคน เอสา เม เนกฺขมฺมปารมีติ
เอว นิสฺสคฺคตาย (๔) รชฺช ฉฑฺเฑตฺวา นิกฺขนฺตสฺส เนกฺขมฺมปารมิตา ปรมตฺถปารมิตา นาม ชาตา ฯ
ตถา วิธูรปณฺฑิตกาเล มหาโควินฺทปณฺฑิตกาเล กุทฺทาลปณฺฑิตกาเล อรกปณฺฑิตกาเล โพธิปริพฺพาชกกาเล มโหสธปณฺฑิตกาเลติ ปฺาปารมิตาย ปูริตตฺตภาวาน ปมาณ นาม
# ๑. ม. อลีนสตฺตุกุมารกาเลติ ฯ ๒. สี. สูเลหิ วิชฺฌยนฺเตป โกฏยนฺ# เตป ฯ ๓. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๐/๕๗๘ ฯ สงฺขปาลจริยา ฯ
# ๔. ม. นิสสฺ งฺคหตาย ฯ
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นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส สตฺตุภสฺตุชาตเก (๑) เสนกปณฺฑิตกาเล
ปฺาย วิจินนฺโตห พฺราหฺมณ โมจยึ ทุกฺขา
ปฺาย เม สโม นตฺถิ เอสา เม ปฺาปารมีติ
เอว อนฺโตภสฺตุคต สปฺป ทสฺเสนฺตสฺส ปฺาปารมิตา
ปรมตฺถปารมิตา นาม ชาตา ฯ
ตถา วิริยปารมิตาทีนมฺป ปูริตตฺตภาวาน ปมาณ นาม
นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส มหาชนกชาตเก
อตีรทสฺสี ชลมชฺเฌ มตา สพฺเพ (๑) จ มานุสา
จิตฺตสฺส อฺถา นตฺถิ เอสา เม วิริยปารมีติ
เอว มหาสมุทฺท ตรนฺตสฺส วิริยปารมิตา ปรมตฺถปารมิตา นาม
ชาตา ฯ
ขนฺติวาทีชาตเก
อเจตนว โกเฏนฺโต
ติเณฺหน ผรสุนา มม
กาสิราเช น กุปปฺ ามิ
เอสา เม ขนฺติปารมีติ
เอว อเจตนาภาเวน วิย มหาทุกฺข อธิวาเสนฺตสฺส ขนฺติปารมิตา
ปรมตฺถปารมิตา นาม ชาตา ฯ
มหาสุตโสมชาตเก
สจฺจวาจ อนุรกฺขนฺโต จชิตฺวา มม ชีวิต
โมเจมิ เอกสตกฺขเตฺย (๓) เอสา เม สจฺจปารมีติ
# ๑. ม. สตฺตภุ สฺตชาตเก ฯ ๒. ม. หตา สพฺเพว ฯ ๓. ม. โมเจสึ
# เอกสต ขตฺติเย ฯ
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เอว ชีวิต จชิตฺวา สจฺจมนุรกฺขนฺตสฺส สจฺจปารมิตา ปรมตฺถปารมิตา นาม ชาตา ฯ
มูคปกฺขชาตเก
มาตาปตา น เม เทสฺสา น เม (๑) เทสฺส มหายส
สพฺพฺุต ปย มยฺห ตสฺมา วตฺตมธิฏหินฺติ (๒)
เอว ชีวิตมฺป ปริจฺจชิตฺวา วตฺต อธิฏหนฺตสฺส อธิฏ านปารมิตา ปรมตฺถปารมิตา นาม ชาตา ฯ
เอกราชชาตเก
น ม โกจิ อุตฺตสติ
น ปห ภายามิ กสฺสจิ
เมตฺตาพเลนุปตฺถทฺโธ รมามิ ปวเน ตทาติ (๔)
เอว ชีวิตมฺป อนวโลเกตฺวา เมตฺตายนฺตสฺส เมตฺตาปารมิตา
ปรมตฺถปารมิตา นาม ชาตา ฯ
โลมหสชาตเก
สุสาเน เสยฺย กปฺเปมิ อุปนิธาย ฉวฏิก
คามมณฺฑลา (๕) อุปคนฺตฺวา รูป ทสฺเสนฺติ อนปฺปกนฺติ
เอว คามทารเกสุ นิฏุภนาทีหิ เจว มาลาคนฺธูปหาราทีหิ
จ สุขทุกฺข อุปฺปาเทนฺเตสุป อุเปกฺข อนติวตฺตนฺตสฺส อุเปกฺขาปารมิตา ปรมตฺถปารมิตา นาม ชาตา ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
# ๑. ม. นป ฯ ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๖/๕๘๖ ฯ ม. วตมธิฏหินฺติ ฯ
# ๓. อุตฺตสติ ฯ ๔. ขุ. จริยา. ๓๓/๓๓/๕๙๓ ฯ ๕. สี. โคมณฺฑลา ฯ
# ม. คามณฺฑลา ฯ
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วิตฺถารโต ปเนส อตฺโถ จริยาปฏเก คเหตพฺโพ ฯ เอว ปารมิโย
ปูเรตฺวา เวสฺสนฺตรตฺตภาเว ิโต
อเจตนาย ปวี อวิฺาย สุขทุกฺข
สาป ทานพลา มยฺห สตฺตกฺขตฺตุ ปกมฺปถาติ (๑)
เอว มหาปวีกมฺปนานิ มหาปฺุานิ กตฺวา อายุหปริโยสาเน
อิโต (๒) จุโต ตุสิตภวเน นิพฺพตฺติ ฯ ตตฺถ อฺเ เทเว ทสหิ
าเนหิ อธิคณฺหิตฺวา ยาวตายุก ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต
มนุสฺสคณนาย สฏิวสฺสสตสหสฺสาธิกานิ สตฺตปฺาสวสฺสโกฏิโย อิทานิ สตฺตหิ ทิวเสหิ อายุกฺขย ปาปุณิสฺสตีติ วตฺถานิ
กิลิสฺสนฺติ มาลา มิลายนฺติ กจฺเฉหิ เสทา มฺุจนฺติ กาเย
เววณฺณิย โอกฺกมติ เทโว เทวาสเน น สณฺหตีติ อิเมสุ ปฺจสุ
ปุพฺพนิมิตฺเตสุ อุปฺปนฺเนสุ ตานิ ทิสวฺ า สฺุา วต โภ
สคฺคา ภวิสฺสนฺตีติ สเวคชาตาหิ เทวตาหิ มหาสตฺตสฺส
ปูริตปารมิภาว ตฺวา อิมสฺมึ อิทานิ อฺ เทวโลก
อนุปคนฺตฺวา มนุสฺสโลเก อุปฺปชฺชิตฺวา พุทฺธภาว ปตฺเต
ปฺุานิ กตฺวา จุตา จุตา มนุสฺสา เทวโลก ปริปูเรสฺสนฺตีติ
จินฺเตตฺวา
ยโตห (๓) ตุสิเต กาเย
สนฺตุสิโต นามห ตทา
ทสสหสฺสี สมาคนฺตฺวา ยาจนฺติ อฺชลี (๔) มม ฯ
# ๑ ขุ.จริยา. ๓๓/๙/๕๖๕ ฯ ๒ ม. ตโต ฯ ๓. ม. ยทาห ฯ
# ๔. ม. ปฺชลี ฯ
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กาโลย (๑) เทว มหาวีร อุปฺปชฺช มาตุกุจฺฉิย
สเทวก ตารยนฺโต
พุชฺฌสฺสุ อมต ปทนฺติ (๒) ฯ
เอว พุทฺธภาวตฺถาย อายาจิโต กาล ทีป เทส กุล ชเนตฺติยา
อายุปริมาณนฺติ (๓) อิมานิ ปฺจ มหาวิโลกนานิ วิโลเกตฺวา
กตสนฺนิฏาโน ตโต จุโต สกฺยราชกุเล ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา
ตตฺถ มหาสมฺปตฺติยา ปริจาริยมาโน อนุกฺกเมน ภทฺรโยพฺพน
อนุปาปุณิ ฯ อิมสฺมึ อนฺตเร สโต สมฺปชาโน อานนฺท โพธิสตฺโต ตุสิตกายา จวิตฺวา มาตุกุจฺฉึ โอกฺกมีติอาทีน (๔) สุตฺตปทานฺเจว เตส อฏกถาย จ วเสน วิตฺถาโร เวทิตพฺโพ ฯ
โส ติณฺณ อุตูน อนุจฺฉวิเกสุ ตีสุ ปาสาเทสุ เทวโลกสทิสรชฺชสิรึ (๕) อนุภวมาโน อุยฺยานกีฬาย คมนสมเย อนุกฺกเมน
ชิณฺณพฺยาธิมตสงฺขาเต ตโย เทวทูเต ทิสฺวา สฺชาตสเวโค
ตโต นิวตฺติตฺวา จตุตฺถวาเร ปพฺพชิต ทิสฺวา สาธุ ปพฺพชฺชาติ
ปพฺพชฺชาย รุจึ อุปฺปาเทตฺวา อุยฺยาน คนฺตฺวา ตตฺถ ทิวส
เขเปตฺวา มงฺคลโปกฺขรณีตีเร นิสินฺโน กปฺปกเวส คเหตฺวา
อาคเตน วิสฺสุกมฺมเทวปุตฺเตน อลงฺกตปฏิยตฺโต ราหุลกุมารสฺส
ชาตสาสน สุตฺวา ปุตฺตสิเนหสฺส พลวภาว ตฺวา ยาว อิม
พนฺธน น วฑฺฒติ ตาวเทว น ฉินฺทิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
# ๑. ม. กาโล โข เต ฯ ๒. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๑/๔๑๓ ฯ ๓. ม. อายุปฺป# มาณนฺติ ฯ ๔. ม .อุ. ๑๔/๓๖๓/๒๔๘ ฯ ๕. ม. เทวโลกสิร วิย
# รชฺชสิรึ ฯ
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สาย นคร ปวิสนฺโต ฯ
นิพฺพุตา นูน สา มาตา นิพฺพุโต นูน โส ปตา
นิพฺพุตา นูน สา นารี ยสฺสาย อีทิโส ปตีติ
กิสาโคตมิยา นาม ปตุจฺฉาธีตาย ภาสิต อิม คาถ สุตฺวา
อห อิมาย นิพฺพุตปท สาวิโตติ คีวโต สตสหสฺสคฺฆนิก
มุตฺตาหาร มฺุจิตฺวา ตสฺสา เปเสตฺวา อตฺตโน ภวน ปวิสิตฺวา
สิริสยเน นิสินฺโน นิทฺทาวเสน นาฏกาน วิปฺปการ ทิสฺวา
นิพฺพินฺนหทโย ฉนฺน อุฏาเปตฺวา กณฺก (๑) อาหราเปตฺวา
กณฺก อารุยหฺ ฉนฺนสหาโย ทสสหสฺสิโลกธาตูหิ เทวตาหิ
กตปริวาโร มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิตฺวา เตเนว รตฺตาวเสเสน
ตีณิ มหารชฺชานิ อติกฺกมิตฺวา อโนมานทีตีเร ปพฺพชิตฺวา
อนุกฺกเมน ราชคห คนฺตฺวา ตตฺถ ปณฺฑาย จริตฺวา ปณฺฑวปพฺพตปพฺภาเร นิสินฺโน มคธราเชน [๒] นิมนฺติยมาโน ต
ปฏิกขฺ ิปตฺวา สพฺพฺุต ปตฺวา ตสฺส วิชิต อาคมนตฺถาย
เตน คหิตปฏิฺโ อาฬารฺจ อุทฺทกฺจ (๓) อุปสงฺกมิตฺวา เตส
สนฺติเก อธิคตวิเสเสน อปริตุฏโ ฉพฺพสฺสานิ มหาปธาน
ปทหิตฺวา วิสาขปุณฺณมีทิวเส (๔) ปาโตว เสนานิคเม (๕) สุชาตาย
ทินฺน ปายาส ปริภฺุชิตฺวา เนรฺชราย นทิยา สุวณฺณปาตึ
ปวาเหตฺวา เนรฺชราย ตีเร มหาวนสณฺเฑ นานาสมาปตฺตีหิ
# ๑. สี. กนฺถก ฯ ม. กณฺฑก ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร รชฺเชนาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. อุทกฺจ ฯ ๔. วิสาขปุณฺณมทิวเส ฯ ๕. สี. เสนานีนิคเม ฯ
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ทิวสภาค วีตินาเมตฺวา สายณฺหสมเย โสตฺถิเยน ทินฺน ติณมุฏึ (๑)
คเหตฺวา กาฬนาคราเชน อภิตฺถุตคุโณ โพธิมณฺฑ อารุยฺห
ติณานิ สนฺถริตฺวา น ตาวิม ปลฺลงฺก ภินฺทิสฺสามิ ยาว
เม อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต น มุจฺจิสฺสตีติ ปฏิฺ กตฺวา
โพธิปลฺลงฺเก ปาจีนทิสาภิมุโข นิสีทติ ฺวา สุริเย อนตฺถงฺคมิเตเยว
มารพล วิธมิตฺวา ปมยาเม ปุพฺเพนิวาสาณ มชฺฌิมยาเม
จุตูปปาตาณ ปตฺวา ปจฺฉิมยามาวสาเน ทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพพุทฺธคุณปฏิมณฺฑิต สพฺพฺุตาณ ปฏิวิชฌ
ฺ นฺโตเยว อิม
อภิธมฺมนยสมุทฺท อธิคจฺฉิ ฯ เอวมสฺส อธิคมนิทาน เวทิตพฺพ ฯ
เอว อธิคตาภิธมฺโม เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน (๓) สตฺตาห
อนิมฺมิสฺสสตฺตาห จงฺกมนสตฺตาห อติกฺกมิตฺวา จตุตฺเถ สตฺตาเห
สยมฺภูาณาธิคเมน อธิคต อภิธมฺม วิจินิตฺวา อปรานิป
อชปาลมุจฺจลินฺทราชายตเนสุ ตีณิ สตฺตาหานิ วีตินาเมตฺวา
อฏเม สตฺตาเห อชปาลนิโคฺรธรุกฺขมูเล นิสินโฺ น ธมฺมคมฺภีรตาปจฺจเวกฺขเณน อปฺโปสฺสกุ ฺกต อาปชฺชมาโน ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมปริวาเรน สหมฺปติพฺรหฺมุนา อายาจิต ธมฺม เทเสนฺโต (๔) พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกตฺวา พฺรหฺมุโน อชฺเฌสน อาทาย กสฺส
นุ โข อห ปม ธมฺม เทเสยฺยนฺติ โอโลเกนฺโต อาฬารุทฺทกาน กาลกตภาว ตฺวา ปฺจวคฺคิยาน ภิกฺขูน พหุปการต
# ๑. ม. อฏติณมุฏึ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. นิสินฺนสตฺ# ตาห อนิมิสสตฺตาห จงฺกมนสตฺตาห ฯ ๔. ม. อายาจิตธมฺมเทสโน ฯ
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อนุสฺสริตฺวา อุฏายาสนา กาสิกปุร คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค
อุปเกน สทฺธึ มนฺเตตฺวา อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส (๑) อิสิปตเน
มิคทาเย ปฺจวคฺคิยาน ภิกฺขูน วสนฏาน ปตฺวา เต
อนนุจฺฉวิเกน สมุทาจาเรน สมุทาจรนฺเต สฺาเปตฺวา
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺโต อฺาโกณฺฑฺตฺเถรปฺปมุขา (๒) อฏารส
พฺรหฺมโกฏิโย เจว อมตปาน ปาเยสิ ฯ เอว ยาว ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนา เทสนานิทาน เวทิตพฺพ ฯ อยเมว (๓) สงฺเขโป ฯ
วิตฺถาโร ปน สาฏกถาน อริยปริเยสนปพฺพชฺชาสุตฺตาทีน (๔)
วเสน เวทิตพฺโพ ฯ
เอว อธิคมนิทานเทสนานิทานสมฺปนฺนสฺส ปนสฺส
อภิธมฺมสฺส อปรานิป ทูเรนิทาน อวิทูเรนิทาน สนฺติเกนิทานนฺติ
ตีณิ นิทานานิ ฯ ตตฺถ ทีปงฺกรปาทมูลโต ปฏาย ยาว
ตุสิตปุรา ทูเรนิทาน เวทิตพพ ฯ ตุสติ ปุรโต ปฏาย ยาว
โพธิมณฺฑา อวิทูเรนิทาน ฯ เอก สมย ภควา เทเวสุ วิหรติ
ตาวตึเสสุ ปาริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ ปณฺฑุกมฺพลสิลาย ตตฺร โข ภควา
เทวาน ตาวตึสาน อภิธมฺม กเถสีติ อิทมสฺส สนฺติเกนิทาน ฯ
อย ตาว นิทานกถา ฯ
นิทานกถา นิฏิตา ฯ
# ๑ ม. อาสาฬฺหีปุณฺณมทิวเส ฯ ๒. ม. อฺาสิ...ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓ ม. อยเมตฺถ ฯ ๔. ม .มู. ๑๒/๔๑๑/๔๑๑ ฯ ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๔/๔๐๕ ฯ
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มาติกาย อนุปุพฺพปทวณฺณนา (๑)
ติกมาติกาปทวณฺณนา
อิทานิ
อิติ เม ภาสมานสฺส
อภิธมฺมกถ อิม
อวิกฺขิตฺตา นิสาเมถ
ทุลลฺ ภา หิ อย กถาติ ฯ
เอว ปฏิฺาตาย อภิธมฺมกถาย กถโนกาโส สมฺปตฺโต ฯ
ตตฺถ ยสฺมา อภิธมฺโม นาม อภิธมฺมสงฺคณีอาทีนิ (๒) สตฺตปฺปกรณานิ ฯ ธมฺมสงฺคณิยาป (๓) จิตฺตุปฺปาทกณฺฑาทีน วเสน
จตฺตาริ กณฺฑานิ ฯ จิตฺตุปฺปาทกณฺฑมฺป มาติกาปทภาชนียวเสน
ทุวิธ ฯ ตตฺถ ติกมาติกา อาทิ ฯ สาป ติกมาติกา ทุกมาติกาติ
ทุวิธา ฯ ตตฺถ ติกมาติกา อาทิ ฯ ติกมาติกายป กุสลตฺติก
อาทิ ฯ กุสลตฺติเกป กุสลา ธมฺมาติ อิท ปท ฯ ตสฺมา
อิโต ปฏาย คมฺภีร
อภิธมฺมกถ อิม
วุจฺจมาน นิสาเมถ
เอกคฺคา สาธุ สาธโวติ ฯ
กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมาติ อย
ตาว อาทิปเทน ลทฺธนาโม กุสลตฺตโิ ก นาม ฯ สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา ธมฺมา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมาติ อย สพฺพปเทหิ
ลทฺธนาโม เวทนาตฺติโก นาม ฯ เอว อาทิปทวเสน วา
# ๑. ม. จิตฺตุปฺปาทกณฺฑ ฯ ติกมาติกาปทวณฺณนา ฯ ๒. ม. ธมฺม# สงฺคณีอาทีนิ ฯ ๓. ม. ธมฺมสงฺคณีป ฯ
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สพฺพปทวเสน วา สพฺเพสมฺป ติกทุกาน นาม เวทิตพฺพ ฯ
สพฺเพเปเต (๑) ปฺจทสหิ ปริจฺเฉเทหิ ววฏิตา ฯ ติกาน หิ เอโก
ปริจฺเฉโท ทุกาน จุทฺทส ปริจฺเฉทา ฯ เหตู ธมฺมา น เหตู
ธมฺมาติอาทโย ฉ ทุกา คนฺถโต จ อตฺถโต จ อฺมฺสมฺพนฺเธน ปุปฺผกณฺณิกาย (๒) ฆฏา วิย หุตฺวา ิตตฺตา เหตุโคจฺฉโกติ วุจฺจติ ฯ ตโต ปร (๓) สปฺปจฺจยา ธมฺมา อปฺปจฺจยา
ธมฺมาติ อาทโย สตฺต ทุกา อฺมฺ อสมฺพนฺธา เกวล
ทุกสามฺโต อุจฺจินิตฺวา โคจฺฉกนฺตเร ปตตฺตา อฺเหิ จ
อนฺตรทุเกหิ จูฬกตฺตา จูฬนฺตรทุกาติ เวทิตพฺพา ฯ ตโต ปร
อาสวทุกาทีน ฉนฺน วเสน อาสวโคจฺฉโก ฯ ตถา สฺโชนทุกาทีน ฉนฺน วเสน สฺโชนโคจฺฉโก ฯ ตถา คนฺโอฆโยคนีวรณทุกาทีน วเสน คนฺถโอฆโยคนีวรณโคจฺฉโกา ฯ
ปรามาสทุกาทีน ปฺจนฺน วเสน ปรามาสโคจฺฉโกติ ฯ
สพฺเพป สตฺต โคจฺฉกาติ เวทิตพฺพา ฯ ตโต ปร สารมฺมณา
ธมฺมาติ อาทโย จุทฺทส ทุกา มหนฺตรทุกา นาม ฯ ตโต
อุปาทานทุกาทโย ฉ ทุกา อุปาทานโคจฺฉโก นาม ฯ ตโต
กิเลสทุกาทโย อฏ ทุกา กิเลสโคจฺฉโก นาม ฯ ตโต ปร
ทสฺสเนน ปหาตพฺพทุกาทโย อฏารส ทุกา อภิธมฺมมาติกาย
ปริโยสาเน ปตตฺตา ปฏิทุกา นาม ฯ วิชฺชาภาคิโน ธมฺมา
# ๑. ม. สพฺเพว เจเต ฯ ๒. ม. กณฺณิกา ฯ ๓. ม. อปเร ฯ
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อวิชฺชาภาคิโน ธมฺมาติ อาทโย ปน ทฺวาจตฺตาฬีส ทุกา
สุตฺตนฺติกทุกา นาม ฯ เอว สพฺเพเปเต ปฺจทสหิ ปริจฺเฉเทหิ
ววฏิตาติ เวทิตพฺพา ฯ
เอว ววฏิตา ปเนเต สปฺปเทสวเสน (๑) เทฺวว โกฏาสา
โหนฺติ ฯ เอเตสุ หิ นว ติกา เอกสตฺตติ จ ทุกา สปฺปเทสาน
รูปารูปธมฺมาน ปริคฺคหิตตฺตา สปฺปเทสา นาม ฯ อวเสสา
เตรส ติกา เอกสตฺตติ จ ทุกา นิปฺปเทสา นาม ฯ ตตฺถ
ติเกสุ ตาว เวทนาตฺติโก วิตกฺกตฺติโก ปติตฺติโก อุปฺปนฺนตฺติโก
อตีตตฺติโก จตฺตาโร อารมฺมณตฺติกาติ อิเม นว ติกา สปฺปเทสา
นาม ฯ ทุเกสุ เหตุโคจฺฉกาทีน อุปาทานโคจฺฉกปริโยสานาน
นวนฺน โคจฺฉกาน ปริโยสาเน ตโย ตโย ทุกา กิเลสโคจฺฉกปริโยสาเน จตฺตาโร จตฺตาโร (๒) จิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา จิตฺตสสฏา ธมฺมา จิตฺตวิสสฏา ธมฺมาติ
เทฺว (๓) เทฺว มหนฺตรทุกา สุตฺตนฺติกทุเกสุ อธิวจนทุก นิรุตฺติทุก
ปฺตฺติทุก นามรูปทุกนฺติ อิเม จตฺตาโร ทุเก เปตฺวา
อวเสสา อฏตึส ทุกา จาติ เอเต สปฺปเทสา นาม ฯ วุตฺตาวเสสา ติกทุกา สพฺเพป นิปฺปเทสาติ เวทิตพฺพา ฯ
อิทานิ กุสลา ธมฺมาติอาทีน มาติกาปทาน อย อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ กุสลสทฺโท ตาว อาโรคฺยานวชฺชเฉก
# ๑. ม. สปฺปเทสนิปฺปเทสวเสน ฯ ๒. ม. จตฺตาโร ทุกา ฯ
# ๓. ม. เทฺว มหนฺตรทุกา ฯ
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สุขวิปาเกสุ ทิสฺสติ ฯ อยฺหิ กจฺจิ นุ โภโต กุสล กจฺจิ
โภโต อนามยนฺติอาทีสุ (๑) อาโรเคฺย ทิสฺสติ ฯ กตโม ปน ภนฺเต
กายสมาจาโร กุสโล โย โข มหาราช กายสมาจาโร
อนวชฺโชติ (๒) จ ปุน (๓) จ ปร (๓) ภนฺเต เอตทานุตฺตริย (๔) ยถา ภควา
ธมฺม เทเสติ กุสเลสุ ธมฺเมสูติ (๕) จ เอวมาทีสุ อนวชฺเช ฯ
กุสโล ตฺว รถสฺส องฺคปจฺจงฺคาน (๖) กุสลา นจฺจคีตสฺส สุสิกฺขิตา(๗)
จตุริตฺถิโยติอาทีสุ (๘) เฉเก ฯ กุสลาน ภิกฺขเว ธมฺมาน สมาทานเหตุ กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตาติอาทีสุ (๙) สุขวิปาเก ฯ สฺวายมิธ
อาโรเคฺยป อนวชฺเชป สุขวิปาเกป วฏฏติ ฯ
ธมฺมสทฺโท ปนาย ปริยตฺติเหตุคุณนิสฺสตฺตนิชฺชีวตาทีสุ
ทิสฺสติ ฯ อยฺหิ ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺยนฺติอาทีสุ (๑๐)
ปริยตฺติย ทิสสฺ ติ ฯ เหตุมฺหิ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทาติอาทีสุ (๑๑)
เหตุมฺหิ ฯ
น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน
อธมฺโม นิรย เนติ
ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตินฺติ (๑๒)
อาทีสุ คุเณ ฯ ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ (๑๓) ธมฺเมสุ
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๓๓/๔๓๓ ฯ ๒๘/๑๕๑/๖๑ ฯ ๒. ม.ม. ๑๓/
# ๕๕๔/๕๐๒ ฯ ๓. ม. อปร ปน ฯ ๔. สี. เอตทนุตฺตริย ฯ ม. เอต# ทานุตฺตริย ฯ ๕. ม. ม. ๑๓/๕๙/๙๒ ฯ ๖. ม. ม. ๑๓/๙๕/๙๒ ฯ
# ๗. ม. สิกฺขติ า ฯ ๘. ขุ. ชา. ๒๘/๔๓๖/๑๖๒ ฯ ๙. อภิ. สงฺ. ๓๔/
# ๔๓๑/๑๕๑ ฯ ๑๐. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๒/๑๓๗ ฯ ๑๑. อภิ. วิ. ๓๕/
# ๗๗-๙/๓๙๙ ฯ ๑๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๓๒/๓๑๕ ฯ ๑๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/
# ๙๙/๓๓ ฯ
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ธมฺมานุปสฺสี วิหรตีติอาทีสุ (๑) นิสสฺ ตฺตนิชฺชีวตาย ฯ สฺวายมิธาป
นิสฺสตฺตนิชฺชีวตายเมว วตฺตติ ฯ
วจนตฺโถ ปเนตฺถ ฯ กุจฺฉิเต ปาปเก ธมฺเม สลยนฺติ
จลยนฺติ กมฺเปนฺติ วิทฺธเสนฺตีติ กุสลา ฯ กุจฺฉิเตน วา อากาเรน
สยนฺตีติ กุสา ฯ เต อกุสลสงฺขาเต กุเส ลุนนฺติ ฉินทฺ นฺตีติ
กุสลา ฯ กุจฉฺ ิตาน วาสานโต ตนุกรณโต [๒] าณ กุส
นาม ฯ เตน กุเสน วา ลาตพฺพาติ กุสลา ฯ คเหตพฺพา
ปวตฺเตตพฺพาติ อตฺโถ ฯ ยถา วา กุสา อุภยภาคคต หตฺถปฺปเทส ลุนนฺติ ฯ เอวมิเมป อุปฺปนฺนานุปฺปนฺนภาเวน อุภยภาคคต สงฺกิเลสปกฺข ลุนนฺติ กุสลา ฯ ตสฺมา กุสา วิย
ลุนนฺติ ฉินฺทนฺตีติป กุสลา ฯ อตฺตโน ปน สภาว ธาเรนฺตีติ
ธมฺมา ฯ ธริยนฺติ (๓) วา ปจฺจเยหิ (๔) ธารยนฺติ วา ยถาสภาวโตติ
ธมฺมา ฯ น กุสลาติ อกุสลา ฯ มิตฺตปฏิปกฺขา อมิตฺตา วิย
โลภาทิปฏิปกฺขา อโลภาทโย วิย จ กุสลปฏิปกฺขาติ อตฺโถ ฯ
น พฺยากตาติ อพฺยากตา ฯ กุสลากุสลภาเวน อกถิตาติ
อตฺโถ ฯ เตสุ ปน อนวชฺชสุขวิปากลกฺขณา กุสลา ฯ สาวชฺชทุกฺขวิปากลกฺขณา อกุสลา ฯ อวิปากลกฺขณา อพฺยากตา ฯ
กึ ปเนตานิ กุสลาติ วา ธมฺมาติ วา อาทีนิ เอกตฺถานิ
# ๑. ที. มหา. ๑๐/๒๗๓/๓๒๕ ฯ ๒. ม. เอตถนฺตเร โอสานกรณ# โตติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. ธาริยนฺติ ฯ ๔. ม. ธาริยนฺติ ฯ
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อุทาหุ นานตฺถานีติ ฯ กิฺเจตฺถ ยทิ ตาว เอตานิ เอกตฺถานิ
กุสลา ธมฺมาติ อิท กุสลากุสลาติ วุตฺตสทิส อโหสิ ฯ (๑) อถ
นานตฺถานิ ติกทุกาน ฉกฺกจตุกฺกภาโว อาปชฺชติ ปทานฺจ
อสมฺพนฺโธ ฯ
ยถา หิ กุสลา รูป จกฺขุมาติ วุตฺเต อตฺถวเสน
อฺมฺ อโนโลเกนฺตาน ปทาน น โกจิ สมฺพนฺโธ ฯ
เอวมิธาป ปทาน อสมฺพนฺโธ อาปชฺชติ ปุพฺพาปรสมฺพนฺธรหิตานิ จ ปทานิ นิปฺปโยชนานิ นาม โหนฺติ ฯ ยาป เจสา
ปรโต กตเม ธมฺมา กุสลาติ ปุจฺฉา ฯ ตายป สทฺธึ วิโรโธ
อาปชฺชติ เนว หิ ธมฺมา กุสลา ฯ อถ จ ปนิท วุจฺจติ
กตเม ธมฺมา กุสลาติ ฯ อปโร นโย ยทิ เอตานิ เอกตฺถานิ
ติณฺณ ธมฺมาน เอกตฺตา กุสลาทีนมฺป เอกตฺต อาปชฺชติ ฯ
กุสลาทิปทาน (๒) หิ ติณฺณ ธมฺมาน ธมฺมภาเวน เอกตฺต ฯ
ตสฺมา ธมฺมตฺตเยน สทฺธึ อตฺถโต นินนฺ านตฺถาน กุสลาทีนมฺป
เอกตฺต อาปชฺชติ ฯ ยเทว กุสล ต อกุสล ต อพฺยากตนฺติ ฯ
อถาป ติณฺณ ธมฺมาน เอกตฺต น สมฺปฏิจฺฉถ อฺโ จ (๓)
กุสลปโร ธมฺโม อฺโ จ อกุสลปโร ธมฺโม อฺโ จ
อพฺยากตปโร ธมฺโมติ วทถ ฯ เอว สนฺเต ธมฺโม นาม ภาโว
ภาวโต จ อฺโ อภาโวติ กุสลปราภาวสงฺขาตา ธมฺมา
อฺโ อกุสลปโร ธมฺโม อภาโว สิยา ตถา อพฺยากตปโรป
# ๑. ม. โหติ ฯ ๒. ม. กุสลาทิปราน ฯ ๓. ม. อฺโว ฯ
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เตหิ จ อฺโ กุสลปโรป ฯ เอว อภาวตฺต อาปนฺเนหิ
ธมฺเมหิ อฺเ กุสลาทโยป อภาวาเยว สิยุนฺติ ฯ
สพฺพเมต อการณ ฯ กสฺมา ฯ ยถานุมติโวหารสิทฺธิโต ฯ
โวหาโร หิ ยถา ยถา อตฺเถสุ อนุมโต สมฺปฏิจฺฉิโต ตถา
ตเถว สิทฺโธ ฯ น จาย กุสลา ธมฺมาติอาทีสุ กุสลปุพฺโพ
ธมฺมาภิลาโป ธมฺมปโร จ กุสลาภิลาโป ยถา กุสลากุสลาติ
เอว อตฺตโน อตฺถวิเสสาภาเวน ปณฺฑิเตหิ สมฺปฏิจฺฉิโต น
จ กุสลา รูป จกฺขุมา สทฺทา วิย อฺมฺ อโนโลกิตตฺถภาเวน ฯ กุสลสทฺโท ปเนตฺถ อนวชฺชสุขวิปากสงฺขาตสฺส อตฺถสฺส
โชตกภาเวน สมฺปฏิจฺฉิโต อกุสลสทฺโท สาวชฺชทุกฺขวิปากตฺถโชตกตฺเตน ฯ อพฺยากตสทฺโท อวิปากตฺถโชตกตฺเตน ฯ ธมฺมสทฺโท สภาวธารณาทิอตฺถโชตกตฺเตน ฯ โส เอเตส อฺตรานนฺตเร วุจฺจมาโน อตฺตโน อตฺถสามฺ ทีเปติ สพฺเพว หิ
เอเต สภาวธารณาทินา ลกฺขเณน ธมฺมา ฯ กุสลาทิสทฺทา
จาป ธมฺมสทฺทสฺส ปุรโต วุจฺจมานา อตฺตโน อตฺถวิเสส ตสฺส
ทีเปนฺติ ฯ ธมฺโม หิ กุสโล วา โหติ อกุสโล วา อพฺยากโต
วา ฯ เอวเมเต วิสุ วิสุ วุจฺจมานา อตฺตโน อตฺตโน อตฺถมตฺตทีปกตฺเตน [๑] สห วุจฺจมานา อตฺตโน อตฺถสามฺอตฺถวิเสส
ทีปกตฺเตน (๒) โลเก ปณฺฑิเตหิ สมฺปฏิจฺฉิตา ฯ ตสฺมา ยเทตเมตฺถ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สมฺปฏิจฺฉิตา ธมฺมสทฺเทนาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. อตฺถสามฺ อตฺถวิเสส วา ฯ
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เอกตฺถนานตฺถต วิกปฺเปตฺวา โทสาโรปนการณ วุตฺต สพฺพเมต
อการณ ฯ อยนฺตาว กุสลตฺติกสฺส อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ
อิมินาว นเยน เสสติกทุกานมฺป นโย เวทิตพฺโพ ฯ อิโต
ปร ปน วิเสสมตฺตเมว วกฺขามิ (๑) ฯ
สุขาย เวทนายาติอาทีสุ สุขสทฺโท ตาว สุขเวทนาสุขมูลสุขารมฺมณสุขเหตุสุขปจฺจยฏานอพฺยาปชฺฌนิพฺพานาทีสุ ทิสฺสติ ฯ
อยฺหิ สุขสฺส จ ปหานาติอาทีสุ (๒) สุขเวทนาย ทิสฺสติ ฯ สุโข
พุทฺธาน อุปฺปาโท (๓) สุขา วิราคตา โลเกติอาทีสุ (๔) สุขมูเล ฯ
ยสฺมา จ โข มหาลิ รูป สุข สุขานุปติต สุขาวกฺกนฺตนฺติอาทีสุ (๕) สุขารมฺมเณ ฯ สุขสฺเสต ภิกฺขเว อธิวจน ยทิท
ปฺุานีติอาทีสุ (๖) สุขเหตุมฺหิ ฯ ยาวฺจิท ภิกฺขเว น สุกร
อกฺขาเนน ปาปุณิตุ ยาว สุขา สคฺคา (๗) น เต สุข ปชานนฺติ
เย น ปสฺสนฺติ นนฺทนนฺติอาทีสุ (๘) สุขปจฺจยฏาเน ฯ ทิฏ ธมฺมสุขวิหารา เอเต ธมฺมาติอาทีสุ (๙) อพฺยาปชฺเฌ ฯ นิพฺพาน
ปรม สุขนฺตอิ าทีสุ (๑๐) นิพฺพาเน ฯ อิธ ปนาย สุขเวทนายเมว
ทฏพฺโพ ฯ เวทนาสทฺโท วิทิตา เม เวทนา อุปฺปชฺชนฺตีติอาทีสุ (๑๑)
# ๑. ม. วกฺขาม ฯ ๒. ม .มู. ๑๒/๒๐๕/๑๗๗ ฯ อภิ. สงฺ. ๓๔/๒๕๙/๕๒
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๑ ฯ ๔. วิ. มหา. ๔/๕/๖ ฯ ขุ. อุ. ๒๕/๕๑/๘๖
# ๕. ส. ข. ๑๗/๑๓๑/๘๖ สุขาวกฺกนฺต ฯ ม. สุขาวกฺกนฺต ฯ ๖. องฺ.
# จตุกฺก. ๒๑/๕๙/๙๐ ฯ ๗. ม. อุ. ๑๔/๔๘๘/๓๒๔ ฯ ๘. ส. ส. ๑๕/# ๒๔/๘ ฯ ๙. ม .มู. ๑๒/๑๐๒/๗๓ ฯ ๑๐. ขุ. ธ. ๒๕/๒๕/๔๒ ฯ
# ๑๑. ม. อุ. ๑๔/๓๗๙/๒๕๔ ฯ
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เวทยิตสฺมึเยว วตฺตติ (๑) ฯ
ทุกฺขสทฺโท ทุกฺขเวทนาทุกฺขวตฺถุทุกฺขารมฺมณทุกฺขปจฺจยทุกฺขปจฺจยฏานาทีสุ ทิสฺสติ ฯ อยฺหิ ทุกฺขสฺส จ ปหานาติอาทีสุ ทุกฺขเวทนาย ทิสฺสติ ฯ ชาติป ทุกฺขาติอาทีสุ (๒) ทุกฺขวตฺถุสฺมึ ฯ ยสฺมา จ โข มหาลิ รูป ทุกฺข ทุกฺขานุปติต
ทุกฺขาวกฺกนฺตนฺติอาทีสุ (๓) ทุกฺขารมฺมเณ ฯ ทุกโฺ ข ปาปสฺส
อุจฺจโยติอาทีสุ (๔) ทุกฺขปจฺจเย ฯ ยาวฺจิท ภิกฺขเว น สุกร
อกฺขาเนน ปาปุณิตุ ยาว ทุกฺขา นิรยาติอาทีสุ (๕) ทุกฺขปจฺจยฏาเน ฯ อิธ ปนาย ทุกฺขเวทนายเมว ทฏพฺโพ ฯ
วจนตฺโถ ปเนตฺถ ฯ สุขยตีติ สุขา ฯ ทุกฺขยตีติ ทุกฺขา ฯ
น ทุกฺขา จ น สุขา จาติ อทุกฺขมสุขา ฯ มกาโร ปทสนฺธิวเสน วุตฺโต ฯ สพฺพาป อารมฺมณสฺส รส เวทยนฺติ (๖)
อนุภวนฺตีติ เวทนา ฯ ตาสุ อิฏานุภวนลกฺขณา สุขา ฯ
อนิฏานุภวนลกฺขณา ทุกฺขา ฯ อุภยวิปรีตานุภวนลกฺขณา
อทุกฺขมสุขา ฯ โย ปนาย ตีสุ ปเทสุ สมฺปยุตฺตสทฺโท ฯ
ตสฺสตฺโถ สมมา (๗) ปกาเรหิ ยุตฺตาติ สมฺปยุตฺตา ฯ กตเรหิ
ปกาเรหีติ เอกุปฺปาทาทีหิ (๘) ฯ นตฺถิ เกจิ ธมฺมา เกหิจิ ธมฺเมหิ
สมฺปยุตฺตาติ ฯ อามนฺตา อิติ หิ อิมสฺส ปฺหสฺส ปฏิกฺเขเป
# ๑. ม. วตฺตติ ฯ ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๙๔/๓๔๐ ฯ ๓. ม. ทุกฺขวกฺกนฺต
# ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙/๓๐ ฯ ๕. ม .อุ. ๑๔/๔๗๕/๓๑๗ ฯ ๖. สี.
# เวทิยนฺติ ฯ ๗. ม. สม ฯ ๘. ม. เอกุปฺปาทตาทีหิ ฯ
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นนุ อตฺถิ เกจิ ธมฺมา เกหิจิ ธมฺเมหิ สหคตา สหชาตา
สสฏา เอกุปฺปาทา เอกนิโรธา เอกวตฺถุกา เอการมฺมณาติ (๑)
เอว เอกุปฺปาทาทีน วเสน สมฺปโยคตฺโถ วุตฺโต ฯ อิติ อิเมหิ
เอกุปฺปาทาทีหิ สมมา (๒) ปกาเรหิ ยุตฺตาติ สมฺปยุตฺตา ฯ
วิปากตฺติเก อฺมฺ วิสิฏาน กุสลากุสลาน ปากาติ
วิปากา ฯ วิปกฺกภาวมาปนฺนาน อรูปธมฺมานเมต อธิวจน ฯ
วิปากธมฺมธมฺมาติ วิปากธมฺมาน (๓) ธมฺมา วิปากชนกา ธมฺมา
ยถา ชาติชราสภาวา ชาติชราปกติกา สตฺตา ชาติธมฺมา
ชราธมฺมาติ วุจฺจนฺติ เอว วิปากชนกตฺเตน (๔) วิปากสภาวา
วิปากปกติกา ธมฺมาติ อตฺโถ ฯ ตติยปท อุภยสภาวปฏิกฺเขปวเสน วุตฺต ฯ
อุปาทินฺนุปาทานิยตฺติเก อารมฺมณกรณวเสน ตณฺหาทีหิ (๕)
อุเปเตน กมฺมุนา อาทินฺนา ผลภาเวน คหิตาติ อุปาทินฺนา (๖) ฯ
อารมฺมณภาว อุปคนฺตฺวา อุปาทานสมฺพนฺธเนน (๗) อุปาทานาน
หิตาติ อุปาทานิยา ฯ อุปาทานสฺส อารมฺมณปจฺจยภูตาน เอต
อธิวจน ฯ อุปาทินฺนา จ เต อุปาทานิยา จาติ อุปาทินฺนุปาทานิยา ฯ สาสวกมฺมนิพฺพตฺตาน รูปารูปธมฺมานเมต
# ๑. อภิ. ก. ๓๗/๑๑๓๔/๓๖๕ ฯ ๒. ม. สม ฯ ๓. ม. วิปากสภาว# ธมฺมา ฯ ๔. ม. วิปากชนกฏเถน ฯ ๕. ม. ตณฺหาทิฏีหิ ฯ ๖. สี. อุปา# ทิณฺณา ฯ ๗. ม. อุปาทานสมฺพนฺเธน ฯ
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อธิวจน ฯ อิติ อิมินา นเยน เสสปททฺวเย ปฏิเสธสหิโต
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
สงฺกิลฏิ  สงฺกิเลสิกตฺติเก สงฺกิเลเสตีติ สงฺกิเลโส ฯ วิพาธติ
อุปตาเปตีติ อตโถ ฯ สงฺกิเลเสน สมนฺนาคตาติ สงฺกิลิฏา ฯ
อตฺตาน อารมฺมณ กตฺวา ปวตฺตเนน สงฺกิเลส อรหนฺติ
สงฺกิเลเส วา นิยุตฺตา ตสฺส อารมฺมณภาว อนติกฺกมนโตติ
สงฺกิเลสิกา ฯ สงฺกิเลสสฺส อารมฺมณปจฺจยภูตาน เอต อธิวจน ฯ
สงฺกิลิฏา จ เต สงฺกิเลสิกา จาติ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ฯ
เสสปททฺวย ปุริมตฺติเก วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
วิตกฺกตฺติเก สมฺปโยควเสน วตฺตมาเนน (๑) สหวิตกฺเกน
สวิตกฺกา ฯ สหวิจาเรน สวิจารา ฯ สวิตกฺกา จ เต สวิจารา
จาติ สวิตกฺกสวิจารา ฯ อุภยรหิตา อวิตกฺกอวิจารา ฯ วิตกฺกวิจาเรสุ วิจาโรว มตฺตา ปมาณ เอเตสนฺติ วิจารมตฺตา ฯ
วิจารโต อุตฺตรึ วิตกฺเกน สทฺธึ สมฺปโยค น คจฺฉนฺตีติ
อตฺโถ ฯ อวิตกฺกา จ เต วิจารมตฺตา จาติ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ฯ
ปติตฺติเก ปติยา สห เอกุปฺปาทาทิภาว คตาติ
ปติสหคตา ปติสมฺปยุตฺตาติ อตฺโถ ฯ เสสปททฺวเยป เอเสว
นโย ฯ อุเปกฺขาติ เจตฺถ อทุกฺขมสุขา เวทนา วุตฺตา ฯ สา
# ๑. ม. ปวตฺต... ฯ
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หิ สุขทุกฺขาการปฺปวตฺตึ อุเปกฺขติ มชฺฌตฺตาการสณฺิตตฺตา
เตนากาเรน ปวตฺตตีติ (๑) อุเปกฺขา ฯ อิติ เวทนาตฺติกโต
ปททฺวยเมว คเหตฺวา นิปฺปติกสฺส สุขสฺส สปฺปติกสุขโต
วิเสสทสฺสนวเสน อย ติโก วุตฺโต ฯ
ทสฺสนตฺติเก ทสฺสเนนาติ โสตาปตฺติมคฺเคน ฯ โส หิ
ปม นิพฺพาน ทสฺสนโต ทสฺสนนฺติ วุตฺโต ฯ โคตฺรภู ปน
กิฺจาป ปมตร ปสฺสติ ฯ ยถา ปน รฺโ สนฺตกิ  เกนจิเทว
กรณีเยน อาคโต (๒) ปุริโส ทูรโตว รถิกาย จรนฺต หตฺถิกฺขนฺธคต
ราชาน ทิสฺวาป ทิฏโ เต ราชาติ ปุฏโ ทิสฺวาป กตฺตพฺพกิจฺจสฺส อกตตฺตา น ปสฺสามีติ อาห ฯ เอวเมว นิพฺพาน
ทิสฺวาป กตฺตพฺพสฺส กิเลสปฺปหานสฺสาภาวา น ทสฺสนนฺติ
วุจฺจติ ฯ ตฺหิ าณ มคฺคสฺส อาวชฺชนฏาเน ติฏติ ฯ
ภาวนายาติ เสสมคฺคตฺตเยน ฯ เสสมคฺคตฺตยฺหิ ปมมคฺเคน
ทิฏสฺมึเยว ธมฺเม ภาวนาวเสน อุปฺปชฺชติ อทิฏปุพฺพ กิฺจิ
น ปสฺสติ ตสฺมา ภาวนาติ วุจฺจติ ฯ ตติยปท อุภยปฏิกฺเขปวเสน วุตฺต ฯ
ตทนนฺตรตฺติเก ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ เหตุ เอเตสนฺติ
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ฯ ทุตยิ ปเทป เอเสว นโย ฯ ตติยปเท
เนว ทสฺสเนน จ ภาวนาย จ ปหาตพฺโพ เหตุ เอเตสนฺติ
# ๑. ม. ปวตฺตตีติ ฯ ๒. กตฺถจิ. ทูราคโต ฯ
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เอวมตฺถ อคฺคเหตฺวา เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพฺโพ
เหตุ เอเตส อตฺถีติ เอวมตฺโถ คเหตพฺโพ ฯ อิตรถา หิ อเหตุกาน
อคฺคหณ ภเวยฺย ฯ เหตุเยว หิ เอเตส นตฺถิ ฯ โย ทสฺสนภาวนาหิ ปหาตพฺโพ สิยา สเหตุเกสุป ฯ เหตุวชฺชาน ปหาน
อาปชฺชติ น เหตูน ฯ เหตุเยว หิ เอเตส เนว ทสฺสเนน
น ภาวนาย ปหาตพฺโพติ วุตฺโต น เต ธมฺมา ฯ น อุภยมฺป
เจต อธิปฺเปต ฯ ตสฺมา เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺโพ
เหตุ เอเตส อตฺถีติ เนวทสฺสเนน นภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกาติ
อยมตฺโถ คเหตพฺโพ ฯ
อาจยคามิตฺติเก กมฺมกิเลเสหิ อาจิยตีติ (๑) อาจโย ฯ ปฏิสนฺธิจุติคติปฺปวตฺตาน เอต นาม ฯ ตสฺส การณ หุตฺวา นิปฺผาทนกภาเวน ต อาจย คจฺฉนฺติ ยสฺส วา ปวตฺตนฺติ ต ปุคฺคล
ยถาวุตฺตเมว อาจย คเมนฺตีติป อาจยคามิโน ฯ สาสวกุสลากุสลาน เอต อธิวจน ฯ ตโตเอว อาจยสงฺขาตา จยา อเปตตฺตา
นิพฺพาน อเปต จยาติ อปจโย (๒) ฯ ต อารมฺมณ กตฺวา ปวตฺตนโต
อปจย คจฺฉนฺตีติ อปจยคามิโน ฯ อริยมคฺคานเมต อธิวจน ฯ
อปจ ปาการ อิฏกวฑฺฒกี วิย ปวตฺต อาจินนฺตา คจฺฉนฺตีติ
อาจยคามิโน ฯ เตน จิต จิต อิฏก วิทฺธสยมาโน (๓) ปุริโส
วิย ตเทว ปวตฺต อปจินนฺตา คจฺฉนฺตีติ อปจยคามิโน ฯ
# ๑. ม. อาจิยตีติ ฯ ๒. ม. อปจโย ฯ ๓. ม. วิทฺธสยมาโน ฯ
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ตติยปท อฺภยปฏิกฺเขเปน วฺตฺต ฯ
เสกฺขตฺติเก ตีสุ สิกขฺ าสุ ชาตาติ เสกฺขา ฯ สตฺตนฺน
เสกฺขาน เอเตติป เสกฺขา อปริโยสิตสิกฺขตาย สิกฺขนฺตีติป
เสกฺขา ฯ อุปริ สิกฺขิตพฺพาภาวโต น เสกฺขาติ อเสกฺขา ฯ
วุฑฺฒิปฺปตฺตา วา เสกฺขาติป อเสกฺขา อรหตฺตผลธมฺมาน
เอต อธิวจน ฯ ตติยปท อุภยปฏิกฺเขเปน วุตฺต ฯ
ปริตฺตตฺติเก สมนฺตโต ขณฺฑิตตฺตา อปฺปมตฺตก ปริตฺตนฺติ
วุจฺจติ ปริตฺต โคมยปณฺฑนฺติอาทีสุ (๑) วิย อิเมป อปฺปานุภาวตาย ปริตฺตา วิยาติ ปริตฺตา ฯ กามาวจรธมฺมานเมต
อธิวจน ฯ กิเลสวิกฺขมฺภนสมตฺถตาย วิปุลผลตาย ทีฆสนฺตานตาย
จ มหนฺตภาว คตา มหนฺเตหิ วา โอฬารจฺฉนฺทวิริยจิตฺตปฺเหิ
คตา ปฏิปนฺนาติป มหคฺคตา ฯ ปมาณกรา ธมฺมา ราคาทโย
ปมาณ นาม ฯ อารมฺมณโต วา สมฺปโยคโต วา นตฺถิ
เอเตส ปมาณ ปมาณสฺส จ ปฏิปกฺขาติ อปฺปมาณา ฯ
ปริตฺตารมฺมณตฺติเก ปริตฺต อารมฺมณ เอเตสนฺติ ปริตฺตารมฺมณา ฯ เสสปททฺวเยป เอเสว นโย ฯ
หีนตฺติเก หีนาติ ลามกา อกุสลา ธมฺมา ฯ หีนปฺปณีตาน
มชฺเฌ ภวาติ มชฺฌิมา อวเสสา เตภูมิกา ธมฺมา ฯ อุตฺตมฏเน
อติปฺปกฏเน (๒) จ ปณีตา โลกุตฺตรา ธมฺมา ฯ
# ๑. ส. ข. ๑๗/๒๔๙/๑ ฯ ๒. ม. อตปฺปกฏเน ฯ
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มิจฺฉตฺตตฺติเก หิตสุขาวหา เม ภวิสฺสนฺตีติ เอว
อาสึสิตาป ตถา อภาวโต อสุภาทีสุเยว สุภนฺติ อาทิวิปรีตปฺปวตฺติโต จ มิจฺฉาสภาวาติ มิจฺฉตฺตา ฯ วิปากทาเน
สติ ขนฺธเภทานนฺตรเมว วิปากทานโต นิยตา มิจฉฺ ตฺตา จ
เต นิยตา จาติ มิจฺฉตฺตนิยตา ฯ วุตฺตวิปรีเตน อตฺเถน สมฺมา
สภาวาติ สมฺมตฺตา ฯ สมฺมตฺตา จ เต นิยตา จ อนนฺตรเมว
ผลทาเนนาติ (๑) สมฺมตฺตนิยตา ฯ อุภยถาป น นิยตาติ อนิยตา ฯ
มคฺคารมฺมณตฺติเก นิพฺพาน มคฺคติ คเวสติ กิเลเส วา
มาเรนฺโต คจฺฉตีติ มคฺโค ฯ มคฺโค อารมฺมณ เอเตสนฺติ
มคฺคารมฺมณา ฯ อฏงฺคิโกป มคฺโค ปจฺจยฏเน เอเตส เหตูติ
มคฺคเหตุกา ฯ มคฺคสมฺปยุตฺตา วา เหตู มคฺเค วา เหตูติ
มคฺคเหตู เต เอเตส เหตูติ มคฺคเหตุกา ฯ สมฺมาทิฏิ สย
มคฺโค เจว เหตุ จ อิติ มคฺโค เหตุ ฯ เต เอเตสนฺติป
มคฺคเหตุกา ฯ อภิภวิตฺวา ปวตฺตนฏเน มคฺโค อธิปติ เอเตสนฺติ
มคฺคาธิปติโน ฯ
อุปฺปนฺนตฺติเก อุปฺปาทโต ปฏาย ยาว ภงฺคา
อุทฺธ ปนฺนา คตา ปวตฺตาติ อุปฺปนฺนา ฯ น อุปฺปนฺนาติ
อนุปฺปนฺนา ฯ ปรินิฏิตการเณกเทสตฺตา อวสฺส อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ
อุปฺปาทิโน ฯ
# ๑. กตฺถจิ. ผลทานนิยเมนาติ ฯ
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อตีตตฺติเก อตฺตโน สภาว อุปฺปาทาทิกฺขณ วา ปตฺวา
อติกฺกนฺตาติ อตีตา ฯ ตทุภยมฺป น อาคตาติ อนาคตา ฯ
ตนฺต การณ ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนาติ ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
อนนฺตรตฺติเก อตีต อารมฺมณ เอเตสนฺติ อตีตารมฺมณา ฯ
เสสปททฺวเยป เอเสว นโย ฯ
อชฺฌตฺตตฺติเก เอว ปวตฺตมานา มย อตฺตาติ คหณ
คมิสฺสามาติ อิมินา วิย อธิปฺปาเยน อตฺตาน อธิการ กตฺวา
ปวตฺตาติ อชฺฌตฺตา ฯ อชฺฌตฺตสทฺโท ปนาย โคจรชฺฌตฺเต
นิยกชฺฌตฺเต อชฺฌตฺตชฺฌตฺเต วิสยชฺฌตฺเตติ จตูสุ อตฺเถสุ
ทิสฺสติ ฯ เตนานนฺท ภิกฺขุนา ตสฺมึเยว ปุริมสฺมึ สมาธินิมิตฺเต
อชฺฌตฺตเมว จิตฺต สณฺเปตพฺพ (๑) อชฺฌตฺตรโต สมาหิโตติอาทีสุ (๒)
หิ อย โคจรชฺฌตฺเต ทิสฺสติ ฯ อชฺฌตฺต สมฺปสาทน (๓) อชฺฌตฺต
วา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรตีติอาทีสุ (๔) นิยกชฺฌตฺเต ฯ ฉ
อชฺฌตฺติกานิ อายตนานีติอาทีสุ (๕) อชฺฌตฺตชฺฌตฺเต ฯ อย โข
ปนานนฺท วิหาโร ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ ยทิท สพฺพนิมิตฺตาน อมนสิการา อชฺฌตฺต สฺุต อุปสมฺปชฺช วิหรตีติอาทีสุ (๖) วิสยชฺฌตฺเต อิสฺสริยฏาเนติ อตฺโถ ฯ ผลสมาปตฺติ
# ๑. ม .อุ. ๑๔/๓๔๗/๒๓๗ ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕/๖๔ ฯ
# ๓. ที. สี. ๙/๓๒๖/๒๖๐ ฯ อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๔๐/๔๔ ฯ
# ๔. ที. มหา. ๑๐/๒๙๑/๓๓๗ ฯ ๕. ม. อุ. ๑๔/๖๑๘/๔๐๐ ฯ
# ๖. ม .อุ. ๑๔/๓๔๖/๒๓๖ ฯ
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หิ พุทฺธาน อิสฺสริยฏาน นาม ฯ อิธ ปน นิยกชฺฌตฺเต
อธิปฺเปโต ฯ ตสฺมา อตฺตโน สนฺตาเน ปวตฺตา ปาฏิปุคฺคลิกา
ธมฺมา อชฺฌตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ ตโต พหิภูตา ปน อินฺทฺริยพทฺธา วา อนินฺทฺริยพทฺธา วาติ พหิทฺธา นาม ฯ ตติยปท
ตทุภยวเสน วุตฺต ฯ
อนนฺตรตฺติโก ปน เตเยว ติปฺปกาเรป ธมฺเม อารมฺมณ
กตฺวา ปวตฺตนวเสน วุตฺโต ฯ
สนิทสฺสนตฺติเก ทฏพฺพภาวสงฺขาเตน สห นิทสฺสเนนาติ
สนิทสฺสนา ฯ ปฏิหนนภาวสงฺขาเตน สห ปฏิเฆนาติ สปฺปฏิฆา ฯ
สนิทสฺสนา จ เต สปฺปฏิฆา จาติ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ฯ
นตฺถิ เอเตส ทฏพฺพภาวสงฺขาต นิทสฺสนนฺติ อนิทสฺสนา ฯ
อนิทสฺสนา จ เต วุตฺตนเยเนว สปฺปฏิฆา จาติ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ฯ ตติยปท อุภยปฏิกฺเขเปน วุตฺต ฯ อย ตาว
ติกมาติกาย อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ
ติกมาติกาปทวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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ทุกมาติกาย ปน ติเกสุ อนาคตปทวณฺณนเยว กริสฺสาม ฯ
เหตุโคจฺฉเก ตาว เหตู ธมฺมาติ มูลตฺเถน เหตุสงฺขาตา
ธมฺมา เหตุธมฺมาติป ปาโ ฯ น เหตูติ เตสเยว ปฏิกฺเขปวจน ฯ สมฺปโยคโต ปวตฺเตน สห เหตุนาติ สเหตุกา ฯ ตเถว
ปวตฺโต นตฺถิ เอเตส เหตูติ อเหตุกา ฯ เอกุปฺปาทาทิตาย
เหตุนา สมฺปยุตฺตาติ เหตุสมฺปยุตฺตา ฯ เหตุนา วิปฺปยุตฺตาติ
เหตุวิปฺปยุตฺตา ฯ อิเมส ทฺวินฺนมฺป ทุกาน กิฺจาป อตฺถโต
นานตฺต นตฺถิ เทสนาวิลาเสน ปน ตถาพุชฺฌนกสตฺตาน (๑)
วา ปุคฺคลาน อชฺฌาสยวเสน วุตฺตา ฯ ตโต ปร สกเลกเทสวเสน (๒) ปมทุก ทุติยตติเยหิ สทฺธึ โยเชตฺวา เตส เหตูน (๓)
เหตูติอาทีน ปทาน วเสน ยถาสมฺภวโต อปเรป ตโย ทุกา
วุตฺตา ฯ ตตฺถ ยเถว เหตู เจว ธมฺมา สเหตุกา จาติ
เอต สมฺภวติ ตถา เหตู เจว ธมฺมา อเหตุกา จาติ อิท
ทุกมฺป (๔) ฯ ยถา จ สเหตุกา เจว ธมฺมา น จ เหตูติ เอต
สมฺภวติ ฯ ตถา อเหตุกา เจว ธมฺมา น จ เหตูติ อิทมฺป ฯ
เหตุสมฺปยุตฺตทุเกน สทฺธึ โยชนายป เอเสว นโย ฯ
ตตฺร ยเทต น เหตู ธมฺมา สเหตุกาป อเหตุกาปติ
# ๑. ม. ตถา พุชฺฌนฺตาน ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. สี. เหตุ. นเหตุอาทีน ฯ ม. เหตู น เหตูติอาทีน ฯ
# ๔. ม. อิทมฺป ฯ
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สิทฺเธ น เหตู โข ปน ธมฺมาติ อติริตฺต โข ปนาติ ปท
วุตฺต ฯ ตสฺส วเสน อย อติเรกตฺโถ สงฺคหิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
กถ น เกวล น เหตู ธมฺมา อถ โข อฺเป จ
สเหตุกาป อเหตุกาป อิจฺเจว อถ โข อฺถาปติ ฯ อิท
วุตฺต โหติ ยเถว หิ น เหตู ธมฺมา สเหตุกาป อเหตุกาป
เอว เหตู ธมฺมา สเหตุกาป อเหตุกาป ฯ ยถา (๑) ปน เหตุธมฺมา (๑)
สเหตุกาป อเหตุกาป เอว น เหตุธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตาป
เหตุวิปฺปยุตฺตาปติ ฯ
จูฬนฺตรทุเก (๒) อตฺตโน นิปฺผาทเกน สห ปจฺจเยนาติ
สปฺปจฺจยา ฯ นตฺถิ เอเตส อุปฺปาเท วา ิติย วา ปจฺจโยติ
อปจฺจยา ฯ ปจฺจเยหิ สมาคนฺตฺวา กตาติ สงฺขตา ฯ น
สงฺขตาติ อสงฺขตา ฯ อวินิพฺโภควเสน รูป เอเตส อตฺถีติ
รูปโน ฯ ตถาวิธ นตฺถิ เอเตส รูปนฺติ อรูปโน ฯ รูปนลกฺขณ วา รูปนฺต เอเตส อตฺถีติ รูปโน ฯ น รูปโน
อรูปโน ฯ โลกิยา ธมฺมาติ โลโกติ วุจฺจติ ลุชฺชนปลุชชฺ นตฺเถน
วฏฏ ตสฺมึ ปริยาปนฺนภาเวน โลเก นิยุตฺตาติ โลกิยา ฯ
ตโต อุตฺติณฺณาติ อุตฺตรา ฯ โลเก อปริยาปนฺนภาเวน โลกโต
อุตฺตราติ โลกุตฺตรา ฯ เกนจิ วิฺเยฺยาติ จกฺขุวิฺาณาทีสุ
เกนจิ เอเกน จกฺขุวิฺาเณน วา โสตวิฺาเณน วา
# ๑. ม. ยถา จ น เหตู ธมฺมา ฯ ๒. ม. จูฬนฺตรทุเกสุ ฯ
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วิชานิตพฺพา ฯ เกนจิ น วิฺเยฺยาติ เอเตเนว จกฺขุวิฺาเณน
วา โสตวิฺาเณน วา น วิชานิตพฺพา ฯ เอว สนฺเต
ทฺวินฺนมฺป ปทาน อตฺถนานตฺตโต ทุโก โหติ ฯ
อาสวโคจฺฉเก อาสวนฺตีติ อาสวา จกฺขุโตป ฯเปฯ
มนโตป สนฺทนฺติ ปวตฺตนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ ธมฺมโต ยาว
โคตฺรภูโอกาสโต ยาว ภวคฺค สวนฺตีติ วา อาสวา เอเต
ธมฺเม เอตฺจ โอกาส อนฺโตกริตฺวา ปวตฺตนฺตีติ อตฺโถ ฯ
อนฺโตกรณตฺโถ หิ อย อากาโร ฯ จิรปฺปาริวาสิยตฺเถน
มทิราทโย อาสวา วิยาติ (๑) อาสวา ฯ โลกสฺมึ หิ จิรปฺปาริวาสิกา มทิราทโย อาสวาติ วุจฺจนฺติ ฯ ยทิ จ จิรปฺปาริวาสิยตฺเถน อาสวา เอเตเยว ภวิตุมรหนฺติ ฯ วุตฺต เหต ปุริมา
ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺายติ อวิชฺชาย อิโต ปุพฺเพ อวิชฺชา
นาโหสีติอาทิ (๒) ฯ อายต วา สสารทุกฺข สวนฺติ ปสวนฺตีติป
อาสวา ฯ ตโต อฺเ โน อาสวา นาม ฯ อตฺตาน
อารมฺมณ กตฺวา ปวตฺเตหิ สห อาสเวหีติ สาสวา ฯ เอว
ปวตฺตมานา นตฺถิ เอเตส อาสวาติ อนาสวา ฯ เสส เหตุโคจฺฉเก
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ อย ปน วิเสโส ยถา ตตฺถ น
เหตู โข ปน ธมฺมา สเหตุกาป อเหตุกาปติ อย โอสานทุโก
ปมทุกสฺส ทุติยปท อาทิมฺหิ เปตฺวา วุตฺโต เอว อิธ
โน อาสวา โข ปน ธมฺมา สาสวาป อนาสวาปติ น
# ๑. ม. อาสวา อาสวา วิยาติป ฯ ๒. องฺ ฯ ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๐ ฯ
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วุตฺโต ฯ กิฺจาป น วุตฺโต ฯ อถ โข อยฺจ อฺโ
จ เภโท ตตฺถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
สฺโชนโคจฺฉเก ยสฺส สวิชฺชนฺติ ต ปุคฺคล วฏฏสฺมึ
สโยเชนฺติ พนฺเธนฺตีติ สฺโชนา ฯ ตโต อฺเ โน
สฺโชนา นาม ฯ อารมฺมณภาว อุปคนฺตฺวา สฺโชนสมฺพนฺเธน (๑) สฺโชนาน หิตาติ สฺโชนิยา ฯ สฺโชนสฺส อารมฺมณปจฺจยภูตาน เอต อธิวจน ฯ น สฺโชนิยา
อสฺโชนิยา ฯ เสส เหตุโคจฺฉเก วุตฺตนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ
คนฺโคจฺฉเก ยสฺส สวิชฺชนฺติ ต จุติปฏิสนฺธิวเสน วฏฏสฺมึ
คนฺเนฺติ ฆเฏนฺตีติ คนฺา ฯ ตโต อเ โน คนฺา ฯ
อารมฺมณกรณวเสน คนฺเหิ คนฺิตพฺพาติ คนฺนิยา ฯ เสส
เหตุโคจฺฉเก วุตฺตนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ ยถา จ อิธ เอว อิโต
ปเรสุป วุตฺตาวเสส ตตฺถ ตตฺถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อฆโคจฺฉเก ยสฺส สวิชฺชนฺติ ต วฏฏสฺมึเยว โอฆนนฺติ (๒)
โอสีทาเปนฺตีติ โอฆา ฯ อารมฺมณ กตฺวา อติกฺกมนียโต
โอเฆหิ อติกฺกมิตพฺพาติ โอฆนิยา ฯ โอฆาน อารมฺมณธมฺมาเอว
เวทิตพฺพา ฯ
โยคโคจฺฉเก ยสฺส (๓) สวิชฺชนฺติ ต (๓) วฏฏสฺมึ โยเชนฺตีติ
โยคา ฯ โยคนิยา โอฆนิยา วิย เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. สี. สโยชนสวฑฺฒเนน ฯ สโยชนสมฺพนฺธเนน ฯ
# ๒. ม. โอหนนฺติ ฯ ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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นีวรณโคจฺฉเก จิตฺต นีวรนฺติ ปริโยนทฺธนฺตีติ นีวรณา ฯ
นีวรณิยา สฺโชนิยา วิย เวทิตพฺพา ฯ
ปรามาสโคจฺฉเก ธมฺมาน ยถาภูต อนิจฺจาทิอาการ
อติกฺกมิตฺวา นิจฺจนฺติ อาทิวเสน ปวตฺตมานา ปรโต อามสนฺตีติ
ปรามาสา ฯ ปรามาเสหิ อารมฺมณกรณวเสน ปรามฏตฺตา
ปรามฏา ฯ
มหนฺตรทุเกสุ อารมฺมณ อคฺคเหตฺวา อปฺปวตฺติโต สห
อารมฺมเณนาติ สารมฺมณา ฯ นตฺถิ เอเตส อารมฺมณนฺติ
อนารมฺมณา ฯ จินฺตนตฺเถน จิตฺตา วิจิตฺตตฺเถน วา จิตฺตา ฯ
อวิปฺปโยควเสน เจตสิ นิยุตฺตาติ เจตสิกา ฯ นิรนฺตรภาวูปคมนตาย อุปฺปาทโต ยาว ภงฺคา จิตฺเตน สสฏาติ จิตฺตสสฏา ฯ เอกโต วตฺตมานาป นิรนฺตรภาว อนุปคมนตาย
จิตฺเตน วิสสฏาติ จิตฺตวิสสฏา ฯ สมุฏหนฺติ เอเตนาติ
สมุฏาน จิตฺต สมุฏาน เอเตสนฺติ จิตฺตสมุฏานา ฯ
สห ภวนฺตีติ สหภุโน จิตฺเตน สหภุโน จิตฺตสหภุโน ฯ
อนุปริวตฺตนฺตีติ อนุปริวตฺติโน ฯ กึ อนุปริวตฺตนฺติ จิตฺต ฯ
จิตฺตสฺส อนุปริวตฺติโน จิตฺตานุปริวตฺติโน ฯ จิตตฺ สสฏา จ เต
จิตฺตสมุฏานาเยว จาติ จิตฺตสสฏสมุฏานา ฯ จิตฺตสสฏา
จ เต จิตฺตสมุฏานา จ จิตฺตสหภุโนเอว จาติ จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน ฯ จิตฺตสสฏา จ เต จิตฺตสมุฏานา จ
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จิตฺตานุปริวตฺติโนเอว จาติ จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน ฯ
เสสานิ สพฺพปทานิ วุตฺตปทาน ปฏิกฺเขปวเสน เวทิตพฺพานิ ฯ
อชฺฌตฺตชฺฌตฺต สนฺธาย อชฺฌตฺตตฺติเก วุตฺตวเสน อชฺฌตฺตาว
อชฺฌตฺติกา ฯ ตโต พหิภูตาติ พาหิรา ฯ อุปาทิยนฺเตว ภูตานิ
น ภูตา วิย อุปาทายนฺตีติ อุปาทา ฯ น อุปาทิยนฺเตวาติ อุปาทา (๑) ฯ
อุปาทานโคจฺฉเก ภุส อาทิยนฺตีติ อุปาทานา ฯ ทฬฺหคฺคาห
คณฺหนฺตีติ อตฺโถ ฯ ตโต อฺเ โน อุปาทานา ฯ
กิเลสโคจฺฉเก สงฺกิลิฏตฺติเก วุตฺตนเยเนว อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ
ปฏิทุเกสุ กาเม อวจรนฺตีติ กามาวจรา ฯ รูเป อวจรนฺตีติ
รูปาวจรา ฯ อรูเป อวจรนฺตีติ อรูปาวจรา ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
วิตฺถาโร ปน ปรโต อาวีภวิสฺสติ ฯ เตภูมิกวฏเฏ ปริยาปนฺนา
อนฺโตคธาติ ปริยาปนฺนา ฯ ตสฺมึ น ปริยาปนฺนาติ อปริยาปนฺนา ฯ วฏฏมูล ฉินฺทิตฺวา นิพฺพาน อารมฺมณ กตฺวา วฏฏโต
นิยฺยนฺตีติ นิยฺยานิกา ฯ อิมินา ลกฺขเณน น นิยฺยนฺตีติ
อนิยฺยานิกา ฯ จุติยา วา อตฺตโน วา ปวตฺติยา อนนฺตร
ผลทาเนน นิยตตฺตา นิยตา ฯ ตถา อนิยตตฺตา อนิยตา ฯ
อฺเ ธมฺเม อุตฺตรนฺติ ปชหนฺตีติ อุตฺตรา อตฺตาน อุตฺตริตุ
# ๑. ม. โน อุปาทา ฯ
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สมตฺเถหิ สห อุตฺตเรหีติ สอุตฺตรา ฯ นตฺถิ เอเตส อุตฺตราติ
อนุตฺตรา ฯ รณนฺติ เอเตหีติ รณา ฯ เยหิ อภิภูตา สตฺตา
นานปฺปกาเรน กนฺทนฺติ ปริเทวนฺติ เตส ราคาทีน เอต
อธิวจน ฯ สมฺปโยควเสน ปหาเนกฏตาวเสน จ สห รเณหีติ
สรณา ฯ เตนากาเรน นตฺถิ เอเตส รณาติ อสรณา ฯ
สุตฺตนฺติกทุกมาติกาปทวณฺณนา
สุตฺตนฺติกทุเกสุ สมฺปโยควเสน วิชชฺ  ภชนฺตีติ วิชฺชาภาคิโน ฯ วิชฺชาภาเค วิชฺชาโกฏาเส วตฺตนฺตีติป วิชชฺ าภาคิโน ฯ ตตฺถ วิปสฺสนาาณ มโนมยิทฺธิ ฉ อภิฺาติ
อฏ วิชชฺ า ฯ ปุริเมน อตฺเถน ตาหิ สมฺปยุตฺตา ธมฺมาติ (๑)
วิชฺชาภาคิโน ปจฺฉิเมน อตฺเถน ตาสุ ยากาจิ เอกา วิชฺชา
วิชฺชา (๒) ฯ เสสา วิชฺชาโย วิชฺชาภาคิโนติ เอว วิชฺชาป วิชฺชาย
สมฺปยุตฺตธมฺมาป วิชฺชาภาคิโนเตฺวว เวทิตพฺพา ฯ อิธ ปน
สมฺปยุตฺตธมฺมา จ อธิปเฺ ปตา ฯ สมฺปโยควเสน อวิชฺช ภชนฺตีติ
อวิชฺชาภาคิโน ฯ อวิชฺชาภาเค อวิชฺชาโกฏาเส วตฺตนฺตีติป
อวิชฺชาภาคิโน ฯ ตตฺถ ทุกฺขปฏิจฺฉาทกตโม สมุทยาทิปฏิจฺฉาทกนฺติ จตสฺโส อวิชชฺ า ฯ ปุริมนเยเนว ตาหิ สมฺปยุตฺตา ธมฺมาป
อวิชฺชาภาคิโน ฯ [๓] ตาสุ ยากาจิ เอกา อวิชฺชา อวิชฺชา ฯ
# ๑ ม. ฉินฺทนฺตา ๒ ม. ผลทาเน ๓ ม. เอกา วิชฺชา
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เสสา อวิชฺชาภาคิโนติ เอว อวิชฺชาป อวิชชฺ าย สมฺปยุตฺตธมฺมาป อวิชฺชาภาคิโนเตฺวว เวทิตพฺพา ฯ อิธ ปน สมฺปยุตฺตธมฺมาว อธิปฺเปตา ฯ
ปุน อนชฺโฌตฺถรณภาเวน (๑) กิเลสนฺธการ วิทฺธเสตุ
อสมตฺถตาย วิชฺชุ อุปมา เอเตสนฺติ วิชฺชูปมา ฯ นิสเสสวิทฺธสนสมตฺถตาย วชิร อุปมา เอเตสนฺติ วชิรูปมา ฯ พาเลสุ
ิตตฺตา ยตฺถ ิตา ตทูปจาเรน พาลา ฯ ปณฺฑิเตสุ ิตตฺตา
ปณฺฑิตา ฯ พาลกรณตฺตา (๒) วา พาลา ฯ ปณฺฑติ กรณตฺตา (๓)
วา ปณฺฑิตา ฯ กณฺหาติ กาฬกา จิตฺตสฺส อปภสฺสรภาวกรณา ฯ สุกฺกาติ โอทาตา ฯ จิตฺตสฺส ปภสฺสรภาวกรณา ฯ
กณฺหาภิชาติเหตุโต วา กณฺหา ฯ สุกกฺ าภิชาติเหตุโต วา
สุกฺกา ฯ อิธ เจว สมฺปราเย จ ตปนฺตีติ (๔) ตปนียา ฯ น
ตปนียา อตปนียา ฯ
อธิวจนทุกาทโย ตโย อตฺถโต นินฺนานากรณา ฯ
พฺยฺชนเมเวตฺถ นาน สิริวฑฺฒโก ธนวฑฺฒโกติ อาทโย หิ
อธิวจนมตฺตเมว อธิการ กตฺวา ปวตฺตา อธิวจนา นาม ฯ
อธิวจนาน ปถา อธิวจนปถา ฯ อภิสงฺขโรนฺตีติ โข ภิกฺขเว
ตสฺมา สงฺขาราติ วุจฺจตีติ (๕) เอว วิตฺถาเรตฺวา สเหตุก
กตฺวา วุจฺจมานา อภิลาปา นิรุตฺติ นาม ฯ นิรุตฺตีน ปถา
# ๑. ม. อนชฺโฌตฺถรณภาเวน ฯ ๒. ม. พาลกรตฺตา ฯ
# ๓. ม. ปณฺฑิตกรตฺตา ฯ ๔. ม. ตเปนฺตีติ ฯ
# ๕. ส. ข. ๑๗/๑๕๙/๑๐๖ ฯ
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นิรุตฺติปถา ฯ ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโปติ (๑) เอว เตน เตน
ปกาเรน าปนโต ปฺตฺติ นาม ปฺตฺตีน ปถา
ปฺตฺติปถา ฯ เอตฺถ จ เอก ทุก วตฺวาป อิตเรส วจเน
ปโยชน เหตุโคจฺฉเก วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
นามรูปทุเก นามกรณฏเน นมนตฺเถน นามนตฺเถน วา
นาม ฯ รุปฺปนตฺเถน รูป ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน
นาม นิกฺเขปกณฺเฑ อาวีภวิสฺสติ ฯ อวิชฺชาติ ทุกฺขาทีสุ
อฺาณ ฯ ภวตณฺหาติ ภวปตฺถนา ฯ ภวทิฏีติ ภโว วุจฺจติ
สสฺสต สสฺสตวเสน อุปฺปชฺชนทิฏิ ฯ วิภวทิฏีติ วิภโว วุจฺจติ
อุจฺเฉโท (๒) อุจฺเฉทวเสน อุปฺปชฺชนทิฏิ ฯ สสฺสโต อตฺตา จ
โลโก จาติ ปวตฺตา ทิฏิ สสฺสตทิฏ ิ ฯ อุจฺฉิชฺชสิ ฺสตีติ
ปวตฺตา ทิฏิ อุจฺเฉททิฏิ ฯ อนฺตวาติ ปวตฺตา ทิฏิ อนฺตวาทิฏิ ฯ อนนฺตวาติ ปวตฺตา ทิฏิ อนนฺตวาทิฏิ ฯ ปุพฺพนฺต
อนุคตา ทิฏิ ปุพฺพนฺตานุทิฏิ ฯ อปรนฺต อนุคตา ทิฏิ
อปรนฺตานุทิฏิ ฯ อหิริกนฺติ ย น หิริยติ หิริยิตพฺเพนาติ (๓)
เอว วิตฺถาริตา นิลฺลชฺชตา ฯ อโนตฺตปฺปนฺติ ย น โอตฺตปฺปติ
โอตฺตปฺปตพฺเพนาติ เอว วิตฺถาริโต อภายนกอากาโร ฯ หิริยนา
หิริ ฯ โอตฺตปฺปนา โอตฺตปฺป ฯ โทวจสฺสตาทีสุ ทุกฺข วโจ
เอตสฺมึ วิปฺปฏิกูลคาหิมฺหิ วิปจฺจนีกสาเต อนาทเร ปุคฺคเลติ
# ๑. อภิ.สงฺ. ๓๔/๒๒/๑๑ ฯ ๒. ม. อุจฺเฉท ฯ
# ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๕๐/๓๒๙ ฯ
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ทุพฺพโจ ฯ ตสฺส กมฺม โทวจสฺส ฯ ตสฺส ภาโว โทวจสฺสตา ฯ
ปาปา อสฺสทฺธาทโย ปุคฺคลา เอตสฺส มิตฺตาติ ปาปมิตฺโต ฯ
ตสฺส ภาโว ปาปมิตฺตตา ฯ โสวจสฺสตา จ กลฺยาณมิตฺตตา
จ วุตฺตปฏิปกฺขนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
ปฺจป อาปตฺติกฺขนฺธา อาปตฺติโย สตฺตป อาปตฺติกฺขนฺธา
อาปตฺติโยติ (๑) เอว วุตฺตาสุ อาปตฺตีสุ กุสลภาโว อาปตฺติกุสลตา ฯ ตาหิ อาปตฺตีหิ วุฏาเน กุสลภาโว อาปตฺติวุฏานกุสลตา ฯ สมาปตฺตีสุ กุสลภาโว สมาปตฺติกุสลตา ฯ สมาปตฺตีน
อปฺปนาปริจฺเฉทปฺาเยต อธิวจน ฯ สมาปตฺตีหิ วุฏาเน
กุสลภาโว สมาปตฺติวุฏานกุสลตา ฯ อฏารสสุ ธาตูสุ กุสลภาโว ธาตุกุสลตา ฯ ตาสเยว ธาตูน มนสิกาเร กุสลภาโว
มนสิการกุสลตา ฯ จกฺขายตนาทีสุ กุสลภาโว อายตนกุสลตา ฯ
ทฺวาทสงฺเค ปฏิจฺจสมุปฺปาเท กุสลภาโว ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา ฯ ตสฺมึ ตสฺมึ าเน กุสลภาโว านกุสลตา ฯ านนฺติ
การณ วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ หิ าเน ตทายตฺตวุตฺติตาย ผล
ติฏติ นาม ตสฺมา านนฺติ วุตฺต ฯ อาเนสุ กุสลภาโว
อานกุสลตา ฯ
อุชโุ น (๒) ภาโว อาชฺชโว ฯ มฺทุโน ภาโว มทฺทโว (๒) ฯ
อธิวาสนสงฺขาโต ขมนภาโว ขนฺติ ฯ สุรตสฺส ภาโว โสรจฺจ ฯ
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๕๔/๓๓๐ ฯ ๒. ม. อุชุภาโว อชฺชโว ฯ
# มุทุทฺโว ฯ
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สมฺโมทกมุทภุ าวสงฺขาโต สขิลภาโว สาขลฺย ฯ ยถา ปเรหิ
สทฺธึ อตฺตโน ฉิทฺท น โหติ เอว ธมฺมามิเสหิ ปฏิสนฺถรณ
ปฏิสนฺถาโร ฯ อินฺทฺริยสวรเภทสงฺขาโต มนจฺฉฏเสุ อินฺทฺริเยสุ
อคุตฺตทฺวารภาโว อินฺทฺรเิ ยสุ อคุตฺตทฺวารตา ฯ ปฏิคฺคหณปริโภควเสน โภชเน มตฺต อชานนภาโว โภชเน อมตฺตฺุตา ฯ
อนนฺตรทุโก วุตฺตปฏิปกฺขวเสน เวทิตพฺโพ ฯ สติวิปฺปวาสสงฺขาโต มุฏสฺสติสฺส ภาโว มุฏสฺสจฺจ ฯ อสมฺปชานภาโว
อสมฺปชฺ ฯ สรตีติ สติ ฯ สมฺปชานาตีติ สมฺปชฺ ฯ
อปฺปฏิสงฺขาเน อกมฺปนฏเน ปฏิสงฺขานสงฺขาต พล ปฏิสงฺขานพล ฯ วิริยสีเสน สตฺตโพชฺฌงฺเค ภาเวนฺตสฺส อุปฺปนฺนพล
ภาวนาพล ฯ ปจฺจนีกธมฺเม สเมตีติ สมโถ ฯ อนิจจฺ าทิวเสน
วิวิเธน อากาเรน ปสฺสตีติ วิปสฺสนา ฯ สมโถว ต อาการ
คเหตฺวา ปุน ปวตฺเตตพฺพสฺส ปมสฺส นิมิตฺตวเสน สมถนิมิตฺต ฯ ปคฺคาหนิมิตฺเตป เอเสว นโย ฯ สมฺปยุตตฺ ธมฺเม
ปคฺคณฺหตีติ ปคฺคาโห ฯ น วิกฺขิปตีติ อวิกฺเขโป ฯ
สีลวินาสิกา (๑) อสวรสงฺขาตา สีลสฺส วิปตฺติ สีลวิปตฺติ ฯ
สมฺมาทิฏิวินาสิกา (๒) มิจฺฉาทิฏิสงฺขาตา ทิฏิยา วิปตฺติ ทิฏิวิปตฺติ ฯ โสรจฺจเมว สีลสฺส สมฺปาทนโต สีลสฺส ปริปรู ณโต
สีลสฺส สมฺปทาติ สีลสมฺปทา ฯ ทิฏิปาริปูริภูต าณ ทิฏิยา
# ๑. ม. สีลวินาสิกา ฯ ๒. ม. สมฺมาทิฏิวินาสิกา ฯ
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สมฺปทาติ ทิฏิสมฺปทา ฯ วิสุทฺธิภาวปฺปตฺตา (๑) สีลสงฺขาตา สีลสฺส
วิสุทฺธิ สีลวิสุทฺธิ ฯ นิพฺพานสงฺขาต วิสุทฺธึ ปาเปตุ สมตฺถา
ทสฺสนสงฺขาตา ทิฏิยา วิสุทฺธิติ ทิฏ ิวิสุทฺธิ ฯ ทิฏิวิสุทฺธิ
โข ปน ยถาทิฏิสฺส จ ปธานนฺติ กมฺมสฺสกตาณาทิสงฺขาตา
ทิฏิวิสุทฺธิ เจว ยถาทิฏิสฺส จ อนุรปู ทิฏิสฺส กลฺยาณทิฏิสฺส ตสมฺปยุตฺตเมว ปธาน ฯ สเวโคติ ชาติอาทีนิ ปฏิจฺจ
อุปฺปนฺนภยสงฺขาต สเวชน (๒) ฯ สเวชนิยฏานนฺติ สเวคชนก ชาติอาทิการณ ฯ สวิคฺคสฺส จ โยนิโสปธานนฺติ เอว สเวคชาตสฺส อุปายปฺปธาน ฯ อสนฺตุฏิตา จ กุสเลสุ ธมฺเมสูติ กุสลธมฺมปูรเณ อสนฺตุฏิภาโว ฯ อปฺปฏิวานิตา จ ปธานสฺมินฺติ
อรหตฺต อปตฺวา ปธานสฺมึ อนิวตฺตนตา จ อโนสฺสกฺกนตา ฯ
วิชฺชานนโต วิชฺชา ฯ วิมจุ ฺจนโต วิมุตฺติ ฯ ขเย าณนฺติกิเลสกฺขยกเร อริยมคฺเค าณ ฯ อนุปฺปาเท าณนฺติ
ปฏิสนฺธิวเสน อนุปฺปาทภูเต ตตมคฺควชฺฌกิเลสาน อนุปฺปาทปริโยสาเน อุปฺปนฺเน อริยผเล าณ ฯ อย มาติกาย อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ
ทุกมาติกาปทวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. วิสุทธิภาว สมฺปตฺตา ฯ ๒. ม. สวิชฺชน ฯ
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จิตฺตุปฺปากณฺฑวณฺณนา (๑)
กามาวจรกุสลปทภาชนียวณฺณนา
อิทานิ ยถานิกฺขิตฺตาย มาติกาย สงฺคหิเต ธมฺเม ปเภทโต
ทสฺเสตุ กตเม ธมฺมา กุสลาติ อิท ปทภาชนีย อารทฺธ ฯ
ตตฺถ ยเทต ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน
โหตีติ ปม กามาวจร กุสล ทสฺสิต ฯ ตสฺส ตาว นิทฺเทเส
ธมฺมววฏานวาโร สงฺคหวาโร สฺุตวาโรติ ตโย มหาวารา
โหนฺติ ฯ เตสุ ธมฺมววฏานวาโร อุทฺเทสนิทฺเทสวเสน ทฺวิธา
ิโต ฯ เตสุ อุทฺเทสวารสฺส ปุจฺฉาสมยนิทฺเทโส ธมฺมุทฺเทโส
อปฺปนาติ จตฺตาโร ปริจเฺ ฉทา ฯ เตสุ กตเม ธมฺมา กุสลาติ
อย ปุจฺฉา นาม ฯ ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ ฯเปฯ ตสฺมึ สมเยติ อย สมยนิทฺเทโส
นาม ฯ ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหตีติ อย ธมฺมนิทฺเทโส นาม ฯ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลาติ อย
อปฺปนา นาม ฯ
เอว จตูหิ ปริจฺเฉเทหิ ิตสฺส อุทฺเทสวารสฺส ยฺวาย
ปโม ปุจฺฉาปริจฺเฉโท ฯ ตตฺถ กตเม ธมฺมา กุสลาติ อย
# ๑. ม. กามาวจรกุสลวณฺณนา ฯ
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กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ ปฺจวิธา หิ ปุจฺฉา อทิฏโชตนาปุจฺฉา
ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา อนุมติปุจฺฉา กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาติ ฯ เอตาส อิท นานตฺต
กตมา อทิฏโชตนาปุจฺฉา (๑) ปกติยา ลกฺขณ อฺาต
โหติ อทิฏ อตุลิต อตีรติ  อวิภูต อวิภาวิต ตสฺส าณาย
ทสฺสนาย ตุลนาย ตีรณาย วิภูตาย (๒) วิภาวนตฺถาย ปฺห
ปุจฺฉติ ฯ อย อทิฏโชตนาปุจฺฉา ฯ
กตมา ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา ปกติยา ลกฺขณ าต
โหติ ทิฏ ตุลิต ตีริต วิภูต วิภาวิต โส อฺเหิ ปณฺฑิเตหิ
สทฺธึ สสนฺทนตฺถาย ปฺห ปุจฺฉติ ฯ อย ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา ฯ
กตมา วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา ฯ ปกติยา สสย ปกฺขนฺโต (๓)
โหติ วิมตึ ปกฺขนฺโต เทฺวฬฺหกชาโต เอว นุ โข นนุ
โข กินฺนุ โข กถนฺนุ โขติ โส วิมติจฺเฉทนตฺถาย ปฺห
ปุจฺฉติ ฯ อย วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา ฯ
กตมา อนุมติปุจฺฉา ฯ ภควา ภิกขฺ ูน อนุมติยา ปฺห
ปุจฺฉติ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ
วาติ อนิจฺจ ภนฺเต ยมฺปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ
ทุกฺข ภนฺเต ยมฺปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลฺล นุ
# ๑. ข.ุ มหา. ๒๙/๗๐๐/๔๐๙ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๑๒๒/๔๗ ฯ
# ๒. ม. วิภูตตฺตาย ฯ ๓. ม. สสยปกฺขนฺโท ฯ
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ต สมนุปสฺสติ ุ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ
โน เหต ภนฺเตติ ฯ อย อนุมติปุจฺฉา ฯ
กตมา กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ภควา ภิกฺขูน กเถตุกมฺยตาย ปฺห ปุจฺฉติ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏานา
กตเม จตฺตาโรติ ฯ (๒) อย กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาติ ฯ
ตตฺถ พุทฺธาน ปุริมา ติสฺโส ปุจฉฺ า นตฺถิ กสฺมา ฯ
พุทฺธาน หิ ตีสุ อทฺธาสุ กิฺจิ สงฺขต อทฺธาวินิมุตฺต วา
อสงฺขต อทิฏ (๓) อโชติต อตุลิต อตีริต อวิภูต อวิภาวิต นาม
นตฺถิ ฯ เตน เตส อทิฏโชตนาปุจฺฉา นตฺถิ ฯ ย ปน
ภควตา อตฺตโน าเณน ปฏิวิทฺธ ฯ ตสฺส อฺเน สมเณน
วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา
วา สทฺธึ สสนฺทนกิจฺจ นตฺถิ ฯ เตนสฺส ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา นตฺถิ ฯ ยสฺมา ปเนส อกถกถี ติณฺณวิจิกิจฺโฉ สพฺพธมฺเมสุ วิหตสสโย ฯ เตนสฺส วิมติจฺเฉทนา ปุจฺฉา นตฺถิ ฯ
อิตรา ปน เทฺว ปุจฺฉา ภควโต อตฺถิ ฯ ตาสุ อย กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาติ เวทิตพฺพา ฯ
ตตฺถ กตเมติ ปเทน นิทฺทิสิตพฺพธมฺเมสุ (๔) ปุจฺฉติ ฯ ธมฺมา
กุสลาติ หิ วจนมตฺเตน กึ กตา กึ วา กโรนฺตีติ น
# ๑. วิ. มหา. ๔/๒๑/๒๖ ฯ ส. ข. ๑๗/๑๕๒/๑๐๑ ฯ
# ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๗๓/๓๒๕ ฯ ๓. ม. อทิฏ อนฺาต ฯ
# ๔. ม. นิททฺ ิสิตพฺพธมฺเม ฯ
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สกฺกา าตุ ฯ กตเมติ วุตฺเต ปน เนส ปุฏภาโว
ปฺายติ ฯ เตน วุตฺต กตเมติ ปเทน นิทฺทิสิตพฺพธมฺเมสุ
ปุจฺฉตีติ ฯ ธมฺมา กุสลาติ ปททฺวเยน ปุจฺฉาย ปุฏธมฺเม
ทสฺเสติ ฯ เตส อตฺโถ เหฏา ปกาสิโตเอว ฯ
กสฺมา ปเนตฺถ มาติกาย วิย กุสลา ธมฺมาติ อวตฺวา
ธมฺมา กุสลาติ ปทานุกฺกโม กโตติ ฯ ปเภทโต ธมฺมาน เทสน
ทีเปตฺวา ปเภทวนฺต ทสฺสนตฺถ ฯ อิมสฺมึ หิ อภิธมฺเม ธมฺมาว
เทเสตพฺพา ฯ เต จ กุสลาทีหิ ปเภเทหิ อเนกปฺปเภทา ตสฺมา
ธมฺมาเอว อิธ เทเสตพฺพา นาย โวหารเทสนา เต จ
อเนกปฺปเภทโต เทเสตพฺพา น ธมฺมมตฺตโต ฯ ปเภทโต หิ
เทสนา ฆนวินิพฺโภคปฏิสมฺภิทาาณาวหา โหตีติ ฯ กุสลา
ธมฺมาติ เอว ปเภทโต ธมฺมาน เทสน ทีเปตฺวา อิทานิ
เย เตน ปเภเทน เทเสตพฺพา ธมฺมา เต ทสฺเสตุ อย กตเม
ธมฺมา กุสลาติ ปทานุกฺกโม กโตติ เวทิตพฺโพ ฯ ปเภทวนฺเตสุ
หิ ทสฺสิเตสุ ปเภโท ทสฺสิยมาโน ยุชชฺ ติ สุวิฺเยฺโย จ
โหตีติ ฯ
อิทานิ ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺตนฺติ เอตฺถ
สมเย นิทฺทิสิ จิตฺต จิตฺเตน สมย มุนิ
นิยเมตฺวาน ทีเปตุ ธมฺเม ตตฺถ ปเภทโต ฯ
ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺตนฺติ หิ นิทฺทสิ นฺโต
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ภควา สมเย จิตฺต นิทฺทิสิ ฯ กึการณา เตน สมยนิยมิเตน
จิตฺเตน ปริโยสาเน ตสฺมึ สมเยติ เอว สมย นิยมิตวฺ า อถ
วิชฺชมาเนป สมยนานตฺเต ยสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ตสฺมึเยว
สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหตีติ เอว ตสฺมึ จิตฺต นิยมิเต (๑)
สมเย เอเต สนฺตติสมูหกิจฺจารมฺมณฆนวเสน ทุรนุโพธปฺปเภเท
ผสฺสเวทนาทโย ธมฺเม โพเธตุนฺติ อตฺโถ ฯ
อิทานิ ยสฺมึ สมเยติอาทีสุ อย อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ
ยสฺมินฺติ อนิยมโต ภุมฺมนิทฺเทโส ฯ สมเยติ อนิยมนิทฺทิฏปริทีปน ฯ เอตฺตาวตา อนิยมโต สมโย นิทฺทิฏโ โหติ ฯ
ตตฺถ สมยสทฺโท
สมวาเย ขเณ กาเล สมูเห เหตุทิฏิสุ
ปฏิลาเภ ปหาเน จ ปฏิเวเธ จ ทิสฺสติ ฯ
ตถาหิสสฺ อปฺเปว นาม เสฺวป อุปสงฺกเมยฺยาม กาลฺจ
สมยฺจ อุปาทายาติ (๒) เอวมาทีสุ สมวาโย อตฺโถ ฯ เอโกว จ
โข ภิกฺขเว ขโณ จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสายาติอาทีสุ (๓)
ขโณ ฯ อุณหฺ สมโย ปริฬาหสมโยติอาทีสุ (๔) กาโล ฯ มหาสมโย
ปวนสฺมินฺติอาทีสุ (๕) สมูโห ฯ สมโยป โข เต ภทฺทาลิ
อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ ภควาป โข สาวตฺถิย วิหรติ ภควาป
# ๑. ม. จิตฺตนิยมิเต ฯ ๒. ที. สี. ๙/๓๑๖/๒๕๑ ฯ ๓. องฺ. อฏก.
# ๒๓/๑๑๙/๒๓๐ ฯ ๔. วิ. มหาวิ. ๒/๖๑๑/๓๙๙ ฯ ๕. ที. มหา.
# ๑๐/๒๓๖/๒๘๗ ฯ
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ม ชานิสฺสติ ภทฺทาลิ นาม ภิกฺขุ สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย
อปริปูรการีติ ฯ อยมฺป โข เต ภทฺทาลิ สมโย อปฺปฏิวทิ ฺโธ
อโหสีติอาทีสุ (๑) เหตุ ฯ เตน โข ปน สมเยน อุคฺคาหมาโน
ปริพฺพาชโก สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต (๒) สมยปฺปวาทเก ตินฺทุกาจเร
เอกสาลเก มลฺลิกาย อาราเม ปฏิวสตีติอาทีสุ (๓) ทิฏิ ฯ
ทิฏเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
อตฺถาภิสมยา ธีโร
ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติอาทีสุ (๔) ปฏิลาโภ ฯ สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติอาทีสุ (๕) ปหาน ฯ ทุกฺขสฺส ปฬนฏโ สงฺขตฏโ สนฺตาปฏโ
วิปริณามฏโ อภิสมยฏโติอาทีสุ ปฏิเวโธ (๖) ฯ เอวมเนเกสุ สมเยสุ
สมวาโย ขโณ กาโล สมูโห เหตุเยว จ
เอเต ปฺจาป วิฺเยฺยา สมยา อิธ วิฺุนา ฯ
ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสลนฺติ อิมสฺมึ หิ กุสลาธิกาเร
เตสุ นวสุ สมเยสุ เอเต สมวายาทโย ปฺจ สมยา ปณฺฑิเตน
เวทิตพฺพา ฯ
เตสุ ปจฺจยสามคฺคี
สมวาโย ขโณ ปน
เอโก จ นวโม เยฺโย จกฺกานิ จตุโรป วา ฯ
ยา หิ เอสา สาธารณผลนิปฺผาทกตฺเตน สณฺิตา
# ๑. ม. ม. ๑๓/๑๖๓/๑๖๕ ฯ ๒. สี. สมณมณฺฑิกาปุตฺโต ฯ ๓ ม .ม.
# ๑๓/๓๕๖/๓๔๒ ฯ ๔. ส. ส. ๑๕/๓๘๐/๑๒๖ ฯ ๕. ม .มู. ๑๒/๑๙/# ๒๐ ฯ ๖. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๕๔๕/๔๔๙ ฯ
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ปจฺจยาน สามคฺคี ฯ สา อิธ สมวาโยติ าตพฺพา ฯ เอโก
จ โข ภิกฺขเว ขโณ จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสายาติ (๑)
เอว วุตฺโต ปน นวโม ขโณ เอโก ข โณติ เวทิตพฺโพ ฯ ยานิ
วา ปเนตานิ จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว จกฺกานิ เยหิ สมนฺนาคตาน
เทวมนุสฺสาน จตุจกฺก ปวตฺตตีติ (๒) เอตฺถ ปฏิรูปเทสวาโส
สปฺปุริสูปสฺสโย อตฺตสมฺมาปณิธิ ปุพฺเพ จ กตปฺุตาติ (๓)
จตฺตาริ จกฺกานิ วุตฺตานิ ตานิ วา (๖) เอกชฺฌ กตฺวา โอกาสฏเถน
ขโณติ เวทิตพฺพานิ ฯ ตานิ หิ จตุจกฺกานิ กุสลุปปฺ ตฺติยา
โอกาสภูตานิ ฯ เอว สมวายฺจ ขณฺจ ตฺวา อิตเรสุ
ต ต อุปาทาย ปฺตฺโต กาโล โวหารมตฺตโก
ปฺุโช ผสฺสาทิธมฺมาน สมูโหติ วิภาวิโต ฯ
จิตฺตกาโล รูปกาโลติอาทินา นเยน ธมฺเม วา อตีโต
อนาคโตติอาทินา นเยน ธมฺมวุตฺตึ วา วีชกาโล องฺกุรกาโลติอาทินา นเยน ธมฺมปฏิปาฏึ วา อุปฺปาทกาโล ชรากาโลติอาทินา นเยน ธมฺมลกฺขณ วา เวทยิตกาโล (๕) สฺชานนกาโลติอาทินา นเยน ธมฺมกิจฺจ วา นฺหานกาโล ปานกาโลติอาทินา
นเยน สตฺตกิจฺจ วา คมนกาโล านกาโลติอาทินา นเยน
อิริยาปถ วา ปุพฺพโณฺหสายณฺหทิวารตฺตีติอาทินา นเยน
# ๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๑๙/๒๓๐ ฯ ๒. วตฺตีติ ฯ ๓. องฺ. จตุกฺก.
# ๒๑/๓๑/๔๑ ฯ ๔ สี. เอตานิ วา ปน ฯ ม. เอตานิ วา ฯ
# ๕. ม. เวทิยนกาโล ฯ
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จนฺทิมสุริยาทิปริวตฺตน วา อฑฺฒมาโส มาโสติอาทินา นเยน
อโหรตฺตาทิสงฺขาต กาลสฺจย วาติ เอว ต ต อุปาทาย
ปฺตฺโต กาโล นาม ฯ โส ปเนส สภาวโต อวิชฺชมานตฺตา
ปฺตฺติมตฺตโกเอวาติ เวทิตพฺโพ ฯ โย ปเนส ผสฺสเวทนาทีน
ธมฺมาน ปฺุโช โส อิธ สมูโหติ วิภาวิโต ฯ เอว กาลสมูเหป
ตฺวา อิตโร ปน
เหตูติ ปจฺจโย เจตฺถ (๑) ตสฺส ทฺวารวเสน วา
อเนกภาโวป วิฺเยฺโย ปจฺจยาน วเสน วา ฯ
เอตฺถ หิ ปจฺจโยว เหตุ นาม ตสฺส ทฺวาราน วา
ปจฺจยาน วา วเสน อเนกภาโว เวทิตพฺโพ ฯ กถ ฯ
จกฺขุทฺวาราทีสุ หิ อุปฺปชฺชมานาน จกฺขุวิฺาณาทีน จกฺขุรูปอาโลกมนสิการาทโย ปจฺจยา มหาปกรเณ จ เหตุปจฺจโยติิอาทินา นเยน จตุวีสติ ปจฺจยา วุตฺตา ฯ เตสุ เปตฺวา
วิปากปจฺจยฺจ ปจฺฉาชาตปจฺจยฺจ เสสา กุสลธมฺมาน
ปจฺจยา โหนฺติเยว ฯ เต สพฺเพป อิธ เหตูติ อธิปฺเปตา ฯ
เอวมสฺส อิมินา ทฺวารวเสน วา ปจฺจยวเสน วา อเนกภาโว
เวทิตพฺโพ ฯ เอวเมเต สมวายาทโย ปฺจ อตฺถา อิธ สมยสทฺเทน ปริคฺคหิตาติ เวทิตพฺพา ฯ
กสฺมา ปน เอเตสุ ยงฺกิฺจิ เอก อปริคฺคเหตฺวา สพฺเพส
# ๑. ม. ปจฺจโยเวตฺถ ฯ
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ปริคฺคโห กโตติ เจ ฯ เตน เตน ตสฺส ตสฺส อตฺถวิเสสสฺส
ทีปนโต ฯ เอเตสุ หิ สมวายสงฺขาโต สมโย อเนกเหตุโต วุตฺตึ
ทีเปติ ฯ เตน เอกการณวาโท ปฏิเสธิโต โหติ ฯ สมวาโย
จ นาม สาธารณผลนิปฺผาทเน อฺมฺาเปกฺโข โหติ ตสฺมา
เอโก กตฺตา นาม นตฺถีติ อิมมฺป อตฺถ ทีเปติ ฯ สภาเวน
หิ การเก สติ การณนฺตราเปกฺขา อยุตฺตาติ เอว เอกสฺส
กสฺสจิ การกสฺส อภาวทีปเนน สย กต สุขทุกฺขนฺติอาทิ
ปฏิเสธิต โหติ ฯ
ตตฺถ สิยา ย วุตฺต อเนกเหตุโต วุตฺตึ ทีเปตีติ ต
น ยุตฺต ฯ กึการณา ฯ อสามคฺคิย อเหตูน สามคฺคิยมฺป
อเหตุภาวาปตฺติโต น หิ เอกสฺมึ อนฺเธ ทฏุ อสกฺโกนฺเต
อนฺธสต ปสฺสตีติ ฯ โน น ยุตฺต ฯ สาธารณผลนิปฺผาทกตฺเตน
ิตภาโว สามคฺคี ฯ น อเนเกส สโมธานมตฺต ฯ น จ
อนฺธาน ทสฺสน นาม สาธารณผล ฯ กสฺมา ฯ อนฺธสเต
สติป ตสฺส อภาวโต ฯ จกฺขาทีน ปน ต สาธารณผล เตส
ภาเว ภาวโต ฯ อสามคฺคิย อเหตูนมฺปจ สามคฺคิย เหตุภาโว
สิทฺโธ ฯ สฺวาย อสามคฺคิย ผลาภาเวน สามคฺคิยฺจสฺสภาเวน เวทิตพฺโพ ฯ จกฺขาทีน หิ เวกลฺเล จกฺขุวิฺาณาทีน
อภาโว อเวกลฺเล จ ภาโว ปจฺจกฺขสิทฺโธ โลกสฺสาติ อย
ตาว สมวายสงฺขาเตน สมเยน อตฺโถ ทีปโต ฯ
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โย ปเนส อฏหิ อกฺขเณหิ วิวชฺชิโต นวโม ขโณ
ปฏิรูปเทสวาสาทิโก จ จตุจกฺกสงฺขาโต โอกาสฏเถน ขโณ
วุตฺโต ฯ โส มนุสฺสตฺตพุทฺธุปฺปาทสทฺธมฺมสฺสวนสมฺมาทิฏีติอาทิก (๑)
ขณสามคฺคึ วินา นตฺถิ ฯ มนุสฺสตฺตาทีน จ กาณกจฺฉโปปมาทีหิ
ทุลฺลภภาโว ฯ อิติ ขณสฺส ทุลฺลภตฺตา สุฏุตร ขณายตฺต
โลกุตฺตรธมฺมาน อุปการภูต กุสล ทุลฺลภเมว ฯ เอวเมเตสุ
ขณสงฺขาโต สมโย กุสลุปฺปตฺติยา ทุลฺลภภาว ทีเปติ ฯ เอว
ทีเปนฺเตน าเนน (๒) อธิคตขณาน ขณายตฺตสฺส ตสฺส กุสลสฺส
อนุฏาเนน โมฆขณ กุรมุ านาน ปมาทวิหาโร ปฏิเสธิโต
โหติ ฯ อย ขณสงฺขาเตน สมเยน อตฺโถ ทีปโต ฯ
โย ปเนตสฺส กุสลสฺส จิตฺตสฺส ปวตฺติกาโล นาม โหติ
โส อติปริตโฺ ต สา จสฺส อติปริตฺตตา ยถา จ ภิกขฺ เว
ตสฺส ปุริสสฺส ชโว ยถา จ จนฺทิมสุรยิ าน ชโว ยถา
จ ยา เทวตา จนฺทิมสุริยาน ปุรโต ธาวนฺติ ตาส เทวตาน
ชโว ตโต (๓) สีฆตร อายุสงฺขารา ขียนฺตีติ (๔) อิมสฺส สุตตฺ สฺส
อฏกถาวเสน เวทิตพฺพา ฯ ตตฺร หิ โส รูปชีวิตินทฺ ฺริยสฺส
ตาว ปริตฺตโก กาโล วฺตฺโต ฯ ยาว ปจฺจฺปฺปนฺน (๕) รูป ติฏติ
ตาว โสฬสจิตฺตานิ อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชชฺ นฺติ ฯ อิติ เตส
# ๑. สี. สมฺมาทิฏิอาทิก ฯ ม....สทฺธมฺมฏิติอาทิก ฯ ๒. ม. อเนน ฯ
# ๓. ม. ยุ. ตโต สีฆตโร ฯ ๔. ส. นิ ๑๖/๖๗๑/๓๑๐ ฯ ๕. สี.
# ปนุปฺปนฺน ฯ ม. ปนุปฺปนฺน ฯ
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กาลปริตฺตตาย อุปมาป นตฺถิ ฯ เตเนวาห ยาวฺจิท ภิกฺขเว
อุปมาป น สุกรา ยาว ลหุปริวตฺต จิตฺตนฺติ (๑) ฯ เอวเมเตสุ
กาลสงฺขาโต สมโย กุสลจิตฺตปฺปวตฺติกาลสฺส อติปริตฺตต ทีเปติ ฯ
เอว ทีเปนฺเตน าเนน อติปริตฺตกาลตาย วิชฺชโุ ตภาเสน (๒)
มุตฺตาวุณน วิย ทุปฺปฏิวทิ ฺธมิท (๓) จิตฺต ตสฺมา เอตสฺส ปฏิเวเธ
มหาอุสฺสาโห จ อาทโร จ กตฺตพฺโพติ โอวาโท ทินฺโน
โหติ ฯ อย กาลสงฺขาเตน สมเยน อตฺโถ ทีปโต ฯ
สมูหสงฺขาโต ปน สมโย อเนเกสมฺป สหุปปฺ ตฺตึ ทีเปติ ฯ
ผสฺสาทีน หิ ธมฺมาน ปฺุโช สมูโหติ วุตฺโต ฯ ตสฺมิฺจ
อุปฺปชฺชมาน จิตฺต สห เตหิ ธมฺเมหิ อุปฺปชฺชตีติ อเนเกส
สหุปฺปตฺติ ทีปตา ฯ เอว ทีเปนฺเตน าเนน เอกสฺเสว ธมฺมสฺส
อุปฺปตฺติ ปฏิเสธิตา โหติ ฯ อย สมูหสงฺขาเตน สมเยน อตฺโถ
ทีปโต ฯ
เหตุสงฺขาโต ปน สมโย ปรายตฺตวุตฺติต ทีเปติ ฯ
ยสฺมึ สมเยติ หิ ปทสฺส ยสฺมา ยมฺหิ เหตุมฺหิ สติ อุปฺปนฺน
โหตีติ อยมตฺโถ ฯ ตสฺมา เหตุมฺหิ สติ ปวตฺติโต ปรายตฺตวุตฺติตา ทีปตา ฯ เอว ทีเปนฺเตน าเนน ธมฺมาน วสวตฺติตาธิมาโน ปฏิเสธิโต โหติ ฯ อย เหตุสงฺขาเตน สมเยน อตฺโถ
ทีปโต โหติ ฯ
# ๑. องฺ. เอกก. ๒๐/๔๙/๑๑ ฯ ๒. ม. วิชฺชลุ โตภาเสน ฯ
# ๓. ม. ทุปปฺ ฏิวชฺฌนิท ฯ
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ตตฺถ ยสฺมึ สมเยติ กาลสงฺขาตสฺส สมยสฺส วเสน
ยสฺมึ กาเลติ อตฺโถ ฯ สมูหสงฺขาตสฺส ยสฺมึ สมูเหติ ขณสมวายเหตุสงฺขาตาน ยสฺมึ ขเณ สติ ยาย สามคฺคิยา สติ
ยมฺหิ เหตุมฺหิ สติ กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ
ตสฺมึเยว สติ ผสฺสาทโยปติ อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อธิกรณ
หิ กาลสงฺขาโต สมูหสงฺขาโต จ สมโย ฯ ตตฺถ วุตตฺ ธมฺมานนฺติ
อธิกรณวเสเนตฺถ ภุมฺม ฯ ขณสมวายเหตุสงฺขาตสฺส จ สมยสฺส
ภาเวน เตส ภาโว ลกฺขิยตีติ ภาเวน ภาวลกฺขณวเสเนตฺถ
ภุมฺม ฯ
กามาวจรนฺติ กตเม ธมฺมา กามาวจรา เหฏโต อวีจินิรย
ปริยนฺต กริตฺวา อุปริโต ปรนิมฺมิตวสวตฺติเทเว อนฺโต กริตฺวาติอาทินา (๑) นเยน วุตฺเตสุ กามาวจรธมฺเมสุ ปริยาปนฺน ฯ ตตฺราย
วจนตฺโถ อุทานโต เทฺว กามา วตฺถุกาโม จ กิเลสกาโม
จ ฯ ตตฺถ กิเลสกาโม อตฺถโต ฉนฺทราโค จ ฯ วตฺถุกาโม
เตภูมิกวฏฏ ฯ กิเลสกาโม เจตฺถ กาเมตีติ กาโม ฯ อิตโร
กามิยตีติ กาโม ฯ ยสฺมึ ปน ปเทเส ทุวิโธเปโส กาโม
ปวตฺติวเสน อวจรติ ฯ โส จตุนฺน อปายาน มนุสฺสาน
ฉนฺนฺจ เทวโลกาน วเสน เอกาทสวิโธ ปเทโส ฯ กาโม
เอตฺถ อวจรตีติ กามาวจโร สสตฺถาวจโร วิย ฯ ยถา หิ
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๒๘/๓๒๔ ฯ ม. ปรนิมฺมิตวสวตฺต ปริยนฺต
# กตฺวาติ ฯ
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ยสฺมึ ปเทเส สสตฺถปุริสา อวจรนฺติ ฯ โส วิชฺชมาเนสุป
อฺเสุ ทฺวิปฺปทจตุปฺปเทสุ อวจรนฺเตสุ เตส อภิลกฺขิตตฺตา
สสตฺถาวจโรเตฺวว วุจฺจติ ฯ เอว วิชฺชมาเนสุป อฺเสุ
รูปาวจราทีสุ ตตฺถ อวจรนฺเตสุ เตส อภิลกฺขิตตฺตา อย ปเทโส
กามาวจโรเตฺวว วุจฺจติ ฯ สฺวาย ยถารูปภโว รูป เอว
อุตฺตรปเท โลป (๑) กตฺวา กาโมเตฺวว วุจฺจติ ฯ เอวมิท จิตฺต
อิมสฺมึ เอกาทสปเทสสงฺขาเต กาเม อวจรตีติ กามาวจร ฯ
กิฺจาป หิ เอต รูปารูปภเวสุป อวจรติ ฯ ยถา ปน
สงฺคาเม อวจรณโต สงฺคามาวจโรติ ลทฺธนาโม (๒) นาโค นคเร
จรนฺโตป สงฺคามาวจโรเตฺวว วุจฺจติ ฯ ถลชเล (๓) จรา จ พหู
ปาณาทโย (๓) อถเล อชเล จ ิตาป ถลจฺจรา ชลจฺจราเตฺวว
วุจฺจนฺติ ฯ เอวมิท อฺตฺถ อวจรนฺตป กามาวจรเมวาติ
เวทิตพฺพ ฯ อารมฺมณกรณวเสน วา เอตฺถ กาโม อวจรตีติป
กามาวจร ฯ กามฺเจส รูปารูปาวจเรสุป อวจรติ ฯ ยถา ปน
วทตีติ วจฺโฉ มหิย เสตีติ มหิโสติ (๔) วุตฺเต น [๕] ยตฺตกา
วทนฺติ มหิย วา เสนฺติ สพฺเพส ต นาม โหติ ฯ เอว
สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ อปจ กามภวสงฺขาเต กาเม ปฏิสนฺธึ
อวจาเรตีติป กามาวจร ฯ
# ๑. ม. อุตฺตรปทโลป ฯ ๒. ม. ลทฺธนามโก ฯ ๓. ม. ถลชลจรา จ
# ปาณา ฯ ๔. ม. มหึโสติ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร สตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ
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กุสลนฺติ กุจฺฉิตาน สลนาทีหิ อตฺเถหิ กุสล ฯ อปจ
อาโรคฺยฏเถน อนวชฺชฏเถน โกสลฺยสมฺภูตฏเน จ กุสล ฯ
ยเถว หิ กจฺจิ นุ โภโต กุสลนฺติ (๑) รูปกาเย อนาตุรตาย
อเคลฺเน นิพฺยาธิตาย อาโรคฺยฏเถน กุสล วุตฺต ฯ เอว
อรูปธมฺเมว กิเลสาตุรตาย กิเลสเคลฺสฺส จ กิเลสพฺยาธิโน
จ อภาเวน อาโรคฺยตฺเถน กุสล เวทิตพฺพ ฯ กิเลสวชฺชสฺส
ปน กิเลสโทสสฺส กิเลสทรถสฺส จ อภาวา อนวชฺชตฺเถน
กุสล ฯ โกสลฺล วุจฺจติ ปฺา ฯ โกสลฺลโต สมฺภตู ตฺตา
โกสลฺยสมฺภตู ตฺเถน กุสล ฯ
าณสมฺปยุตฺต ตาว เอว โหตุ าณวิปฺปยุตฺต โหติ
กถนฺติ ฯ ตมฺป รุฬฺหิสทฺเทน กุสลเมว ฯ ยถา หิ ตาลปณฺเณหิ อกตฺวา กิลฺชาทีหิ กตมฺป ต สริกฺขตฺตา รุฬฺห-ิ
สทฺเทน ตาลปณฺณนฺเตฺวว วุจฺจติ ฯ เอว าณวิปฺปยุตฺตมฺป
กุสลนฺเตฺวว เวทิตพฺพ ฯ นิปฺปริยาเยน ปน าณสมฺปยุตฺต
อาโรคฺยตฺเถน อนวชฺชตฺเถน โกสลฺยสมฺภูตฏเนาติ ติวิเธนาป
กุสลนฺติ นาม ลภติ ฯ าณวิปฺปยุตฺต ทุวิเธเนว ฯ อิติ ยฺจ
ชาตกปริยาเยน ยฺจ พาหิรกสุตฺตปริยาเยน ยฺจ อภิธมฺมปริยาเยน กุสล กถิต สพฺพนฺตนฺตีหิป อตฺเถหิ อิมสฺมึ จิตฺเต
ลพฺภติ ฯ
# ๑ ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๓๓/๔๓๓ ฯ ขุ. ชา. ๒๘/๑๕๑/๖๑ ฯ
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ตเทต ลกฺขณาทิวเสน อนวชฺชสุขวิปากลกฺขณ อกุสลวิทฺธสนรส โวทานปจฺจุปฏาน โยนิโสมนสิการปทฏาน
อนวชฺชปทฏาน วา สาวชฺชปฏิปกฺขตฺตา วา (๑) อนวชฺชลกฺขณเมว กุสล โวทานภาวรส อิฏวิปากปุจฺจุปฏาน ยถาวุตฺตปทฏานเมว ฯ ลกฺขณาทีสุ หิ เตส เตส ธมฺมาน สภาโว
วา สามฺ วา ลกฺขณ นาม ฯ กิจฺจ วา สมฺปตฺติ วา
รโส นาม ฯ อุปฏานากาโร วา ผล วา ปจฺจุปฏาน
นาม ฯ อาสนฺนการณ ปทฏาน นาม ฯ อิติ ยตฺถ ยตฺถ
ลกฺขณาทีนิ วกฺขาม ตตฺถ ตตฺถ อิมินาว นเยน เตส นานตฺต
เวทิตพฺพ ฯ
จิตฺตนฺติ อารมฺมณ จินฺเตตีติ จิตฺต ฯ วิชานาตีติ อตฺโถ ฯ
ยสฺมา วา จิตฺตนฺติ สพฺพจิตฺตสาธารโณ เอส สทฺโท ฯ ตสฺมา
ยเทตฺถ โลกิยกุสลากุสลมหากิริยจิตฺต ฯ ต ชวนวีถิวเสน อตฺตโน
สนฺตาน จิโนตีติ จิตฺต ฯ วิปาก กมฺมกิเลเสหิ จิตฺตนฺติ (๒)
จิตฺต ฯ อปจ สพฺพมฺป ยถานุรูปโต จิตฺตตาย จิตฺต ฯ
จิตฺตกรณตาย จิตฺตนฺติ เอวมฺเปตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ
ยสฺมา อฺเทว สราค จิตฺต อฺ สโทส อฺ สโมห
อฺ กามาวจร อฺ รูปาวจราทิเภท อฺ รูปารมฺมณ
อฺ สทฺทาทิอารมฺมณ รูปารมฺมเณสุป (๓) อฺ นีลารมฺมณ
# ๑. ม. อวชฺชปฏิปกฺขตฺตา วา ฯ ๒. ม. จิตนฺติ ฯ ๓. ม. รูปารมฺม# เณสุ จาป ฯ
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อฺ ปตาทิอารมฺมณ สทฺทาทิอารมฺมณาทีสุป (๑ป เอเสว นโย
สพฺเพสุ เตสุ อฺ หีน อฺ มชฺฌมิ  อฺ ปณีต
หีนาทีสุป อฺ ฉนฺทาธิปเตยฺย อฺ วิริยาธิปเตยฺย อฺ
จิตฺตาธิปเตยฺย อฺ วีมสาธิปเตยฺย ตสฺมาสฺส อิเมส สมฺปยุตตฺ ภูมิอารมฺมณหีนมชฺฌิมปณีตาธิปตีน วเสน จิตฺตตา เวทิตพฺพา ฯ
กามฺเจตฺถ เอกเมว เอต (๒) จิตฺต น โหติ จิตฺตาน ปน
อนฺโตคธตฺตา ฯ เอเตสุ ยงฺกิฺจิ เอกมฺป จิตฺตตาย จิตฺตนฺติ
วตฺตุ วฏฏติ ฯ เอว ตาว จิตฺตตาย จิตฺต ฯ
กถ จิตฺตกรณตายาติ ฯ โลกสฺมึ หิ จิตฺตกมฺมโต อุตฺตรึ
อฺ จิตฺต นาม นตฺถิ ฯ ตสฺมิมฺป จรณ นาม จิตตฺ  อติจิตฺตเมว
โหติ ฯ ต กโรนฺตาน จิตฺตการาน เอว วิธานานิ เอตฺถ
รูปานิ กตฺตพฺพานีติ จิตฺตสฺา อุปฺปชฺชติ ฯ จิตฺตาย (๓) สฺาย
เลขารฺชนคหณรชนอุชฺโชตนวตฺตนาทินิปฺผาทิตา (๓) จิตฺตกิริยา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตโต จรณสงฺขาเต จิตฺเต อฺตร วิจิตฺตรูป
นิปฺผชฺชติ (๔) ฯ ตโต อิมสฺส รูปสฺส อุปริ อิท โหตุ เหฏา
อิท โหตุ อุภยปสฺเส อิทนฺติ จินฺเตตฺวา ยถา จินฺติเตน กมฺเมน (๕)
เสสจิตฺตรูปนิปฺผาทน โหติ เอว ยงฺกิฺจิ โลเก วิจิตฺต สิปฺปชาต
สพฺพนฺต จิตฺเตเนว กยิรติ ฯ เอวมิมาย กรณวิจิตฺตตาย ตสฺส
# ๑. ม. สทฺทานิ อารมฺมเณสุป ฯ ๒ ม. เอว ฯ ๓. ม. ตายจิตฺตสฺาย
# เลขาคหณรชนอุชฺโชตนวตฺตนาทินิปฺผาทิกา ฯ ๔. ม. นิปฺผชฺชติ
# ๕. ม. กเมน ฯ
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จิตฺตสฺส นิปฺผาทนก (๑) จิตฺตมฺป ตเถว จิตฺต โหติ ฯ ยถา
จินฺติตสฺส วา อนวเสสสฺส อภินิปฺผชฺชนโต (๒) ตโตป จิตฺตเมว
จิตฺตตร ฯ เตนาห ภควา ทิฏ โว ภิกขฺ เว จรณ นาม
จิตฺตนฺติ เอวมฺภนฺเต ตมฺป โข ภิกฺขเว จรณ จิตฺต จิตฺเตเนว
จินฺติต เตนป โข ภิกฺขเว จรเณน จิตฺเตน จิตฺตเยว
จิตฺตตรนฺติ (๓) ฯ
ตถา ยเทต เทวมนุสฺสนิรยติรจฺฉานเภทาสุ คตีสุ กมฺมลิงฺคสฺาโวหาราทิเภท อชฺฌตฺติก จิตฺต ตป จิตฺตกตเมว ฯ
กายกมฺมาทิเภท หิ ทานสีลวิหึสาสาเถยฺยาทินยปฺปวตฺต กุสลากุสลกมฺม จิตฺตนิปฺผาทิต กมฺมนานตฺต ฯ กมฺมนานตฺเตเนว จ
ตาสุ ตาสุ คตีสุ หตฺถปาทอุทรคีวมุขาทิสณฺาน (๔) ภินฺน
ลิงฺคนานตฺต ฯ ลิงฺคนานตฺตโต ยถาคหิตสณฺานวเสน อย อิตฺถี
อย ปุรโิ สติ อุปฺปชฺชมานาย สฺาย สฺานานตฺต ฯ
สฺานานตฺตโต สฺานุรูเปน อิตฺถตี ิ วา ปุริโสติ วา
โวหรนฺตาน โวหารนานตฺต ฯ โวหารนานตฺตวเสน ปน ยสฺมา
อิตฺถี ภวิสฺสามิ ปุริโส ภวิสฺสามิ ขตฺติโย ภวิสฺสามิ พฺราหฺมโณ
ภวิสฺสามีติ เอว ตสฺส ตสฺส อตฺตภาวสฺส ชนกกมฺม กริยติ (๕) ฯ
ตสฺมา โวหารนานตฺตโต กมฺมนานตฺต ฯ ต ปเนต กมฺมนานตฺต
# ๑. ม. นิปฺผาทก ฯ ๒. ม. อนิปฺผชฺชนโต ฯ ๓. ส. ข ๑๗/๒๕๙/๑๘๔
# ๔. ม. หตฺถปาทกณฺณ...ฯ ๕. ม. กรียติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ยถาปตฺถิต ภว นิพฺพตฺเตนฺต ยสฺมา คติวเสน นิพฺพตฺเตติ
ตสฺมา กมฺมนานตฺตโต คตินานตฺต ฯ กมฺมนานตฺเตเนว จ
เตส เตส สตฺตาน ตสฺสา ตสฺสา คติยา อปาทกทฺวิปฺปาทกาทิตา ตสฺสา ตสฺสา อุปปตฺติยา อุจฺจนีจาทิตา ตสฺมึ ตสฺมึ
อตฺตภาเว สุวณฺณทุพฺพณฺณาทิตา โลกธมฺเมสุ ลาภาลาภาทิตา
จ ปฺายติ ฯ ตสฺมา สพฺพเมว ต เทวมนุสฺสนิรยติรจฺฉานเภทาสุ คตีสุ กมฺมลิงฺคสฺา โวหาราทิเภท อชฺฌตฺติก จิตฺต
จิตฺเตเนว กตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ โสยมตฺโถ อิมสฺส สงฺคีตึ
อนารุฬฺหสฺส สุตฺตสฺส วเสน เวทิตพฺโพ ฯ วุตฺตเฺหต
กมฺมนานตฺตปุถุตฺตปฺปเภทววฏานวเสน ลิงฺคนานตฺตปุถุตฺตปฺปเภทววฏาน ภวติ ลิงฺคนานตฺตปุถุตฺตปฺปเภทววฏานวเสน สฺานานตฺตปุถุตฺตปฺปเภทววฏาน ภวติ สฺานานตฺตปุถุตฺตปฺปเภทววฏานวเสน โวหารนานตฺตปุถุตฺตปฺปเภทววฏาน ภวติ โวหารนานตฺตปุถุตฺตปฺปเภทววฏานวเสน
กมฺมนานตฺตปุถุตฺตปฺปเภทววฏาน ภวติ กมฺมนานากรณ ปฏิจฺจ
สตฺตาน คติยา นานากรณ ปฺายติ อปทา ทุวิปฺปทา
จตุปฺปทา พหุปฺปทา รูปโ น อรูปโน สฺิโน อสฺิโน
เนวสฺีนาสฺิโน กมฺมนานากรณ ปฏิจฺจ สตฺตาน
อุปปตฺติยา นานากรณ ปฺายติ อุจฺจนีจตา หีนปฺปณีตตา
สุคตทุคฺคตตา กมฺมนานากรณ ปฏิจฺจ สตฺตาน อตฺตภาเว
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นานากรณ ปฺายติ สุวณฺณทุพฺพณฺณตา สุชาตทุชฺชาตตา
สุสณฺิตทุสฺสณฺิตตา กมฺมนานากรณ ปฏิจฺจ สตฺตาน โลกธมฺเม
นานากรณ ปฺายติ ลาภาลาเภ ยสายเส นินทฺ าปสสาย
สุขทุกฺเขติ ฯ อปรมฺป วุตตฺ 
กมฺมโต ลิงฺคโต เจว
ลิงฺคสฺา ปวตฺตเร
สฺาโต เภท คจฺฉนฺติ อิตฺถาย ปุริโสติ วา ฯ
กมฺมุนา (๑) วตฺตตี โลโก กมฺมุนา วตฺตตี ปชา
กมฺมนิพนฺธนา สตฺตา รถสฺสาณีว ยายโต (๒) ฯ
กมฺเมน กิตฺตึ ลภเต ปสส
กมฺเมน ชานิฺจ วธฺจ พนฺธ
ต กมฺมนานากรณ วิทิตฺวา
กสฺมา วเท นตฺถิ กมฺมนฺติ โลเก (๓) ฯ
กมฺมสฺสกา มาณว สตฺตา กมฺมทายาทา กมฺมโยนี
กมฺมพนฺธู กมฺมปฏิสรณา กมฺม สตฺเต วิภชติ (๔) ยทิท
หีนปฺปณีตตายาติ (๕) ฯ
เอว อิมาย กรณจิตฺตตาย จิตฺตสฺส จิตฺตตา เวทิตพฺพา ฯ
สพฺพานิป หิ เอตานิ วิจิตฺรานิ จิตฺเตเนว กตานิ ฯ
อลทฺโธกาสสฺส ปน จิตฺตสฺส ย วา ปน อวเสสปจฺจยวิกล
ตสฺส เอกจฺจจิตฺตกรณาภาวโต ยเทต จิตฺเตน กต อชฺฌตฺติก# ๑. สี. กมฺมนา ฯ ๒. ม .ม. ๑๓/๗๐๗/๖๔๘ ฯ ๓ อภิ. ก. ๓๗/# ๑๗๐๐/๕๗๙ ฯ ๔. ม. วิภชติ ฯ ๕. ม .อุ. ๑๔/๕๘๑/๓๗๖ ฯ
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จิตฺต วุตฺต ตโตป จิตฺตเมว จิตฺตตร ฯ เตนาห ภควา นาห
ภิกฺขเว อ เอกนิกายมฺป สมนุปสฺสามิ เอว จิตฺต ยถยิท
ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตา ปาณา เตหิป โข ภิกฺขเว ติรจฺฉานคเตหิ ปาเณหิ จิตฺตฺเว จิตฺตตรนฺติ (๑) ฯ
อุปฺปนฺน โหตีติ เอตฺถ วตฺตมานภูตาปคโตกาสกตภูมิลทฺธวเสน อุปฺปนฺน นาม อเนกปฺปเภท ฯ ตตฺถ สพฺพมฺป อุปฺปาทชราภงฺคสมงฺคีสงฺขาต วตฺตมานุปฺปนฺน นาม ฯ อารมฺมณรส
อนุภวิตฺวา นิรุทฺธ อนุภตู าปคตสงฺขาต กุสลากุสล อุปฺปาทาทิตฺตย อนุปตฺวา นิรุทฺธ ภูตาปคตสงฺขาต เสสสงฺขตฺจ
ภูตาปคตุปฺปนฺน นาม ฯ ยานิสฺส ตานิ ปุพฺเพ กตานิ
กมฺมานีติ (๒) เอวมาทินา นเยน วุตฺต กมฺม อตีตมฺป สมาน
อฺ วิปาก ปฏิพาหิตฺวา อตฺตโน วิปากสฺโสกาส กตฺวา
ิตตฺตา ตถา กโตกาสฺจ วิปาก อนุปปฺ นฺนมฺป สมาน เอว
กโตกาเส เอกนฺเตน อุปฺปชฺชนโต โอกาสกตุปฺปนฺน นาม ฯ
ตาสุ ตาสุ ภูมีสุ อสมูหต อกุสล ภูมิลทฺธุปฺปนฺน นาม ฯ
เอตฺถ จ ภูมิยา ภูมิลทฺธสฺส จ นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ ภูมีติ
วิปสฺสนาย อารมฺมณภูตา เตภูมิกา (๓) ปฺจกฺขนฺธา ฯ ภูมิลทฺธ
นาม เตสุ ขนฺเธสุ อุปฺปตฺติรห (๔) กิเลสชาต ฯ เตน เหสา
ภูมิลทฺธา นาม โหติ ตสฺมา ภูมิลทฺธนฺติ วุจฺจติ ฯ เอวเมเตสุ
# ๑. ส. ข. ๑๗/๒๕๙/๑๘๔ ฯ ๒. ม .อุ. ๑๔/๔๗๑/๓๑๓ ฯ
# ๓. ม. เตภูมกา ฯ ๔. ม. อุปฺปตฺตารห ฯ
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จตูสุ อุปฺปนฺเนสุ อิธ วตฺตมานุปฺปนฺน อธิปฺเปต ฯ
ตตฺราย วจนตฺโถ ฯ ปุพฺพนฺตโต อุทฺธ อุปฺปาทาทิอภิมุข
ปนฺนนฺติ อุปฺปนฺน ฯ อุปฺปนฺนสทฺโท ปเนส อตีเต ปฏิลทฺเธ
สมุฏิเต อวิกฺขมฺภิเต อสมุจฺฉินฺเน ขณตฺตยคเตติ อเนเกสุ อตฺเถสุ
ทิสฺสติ ฯ อยฺหิ เตน โข ปน ภิกฺขเว สมเยน กกุสนฺโธ
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก อุปปฺ นฺโนติ (๑) เอตฺถ อตีเต
อาคโต ฯ อายสฺมโต อานนฺทสฺส อติเรกจีวร อุปฺปนฺน โหตีติ (๒)
เอตฺถ ปฏิลทฺเธ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อุปฺปนฺน มหาเมฆ
ตเมน มหาวาโต อนฺตราเยว อนฺตรธาเปตีติ (๓) เอตฺถ สมุฏิเต ฯ
อุปฺปนฺน คมิยจิตฺต ทุปฺปฏิวิโนทิยฺจ (๔) อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน ปาปเก
อกุสเล ธมฺเม านโส อนฺตรธาเปตีติ (๕) เอตฺถ อวิกฺขมฺภิเต ฯ
อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวนฺโต พหุลกี โรนฺโต อุปปฺ นฺนุปฺปนฺเน
ปาปเก อกุสเล ธมฺเม านโส อนฺตราเยว อนฺตรธาเปตีติ (๖) เอตฺถ
อสมุจฺฉินฺเน ฯ อุปฺปชฺชมาน อุปฺปนฺนนฺติ อามนฺตาติ (๗) เอตฺถ
ขณตฺตยคเต ฯ สฺวายมิธาป ขณตฺตยคเตว ทฏพฺโพ ฯ ตสฺมา
อุปฺปนฺน โหตีติ เอตฺถ ขณตฺตยคต โหติ วตฺตมาน โหติ
ปจฺจุปฺปนฺน โหตีติ อย สงฺเขปตฺโถ ฯ
# ๑. ส. นิ ๑๖/๔๕๗/๒๒๕ ฯ ๒. วิ. มหาวิ. ๒/๒/๒ ฯ ๓. ส. ม
# ๑๙/๒๘๖/๗๖ ฯ ๔. วิ. ปริ. ๘/๙๗๙/๓๒๖-๗ ฯ
# ๕. วิ. มหาวิ. ๑/๑๗๘/๑๓๒ ฯ ๖. ส. มหา. ๑๙/๒๘๔/๗๕ ฯ
# ๗. อภิ. ย. ๓๙/๕๕/๒๒ ฯ
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จิตฺต อุปฺปนฺนติ (๑) เจต เทสนาสีสเมว ฯ น ปน จิตฺต
เอกกเมว อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา ยถา ราชา อาคโตติ วุตฺเต
น ปริส ปหาย เอกโกว อาคโต ราชา ปริสาย ปน
สทฺธึเยว อาคโตติ ปฺายติ ฯ เอวมิท จิตฺตมฺป ปโรปณฺณาสกุสลธมฺเมหิ สทฺธึเยว อุปฺปนฺนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ปุพฺพงฺคมตฺเถน
ปน จิตฺต อุปฺปนฺน โหติจเฺ จต วุตฺต ฯ
โลกิยธมฺมฺหิ ปตฺวา จิตฺต เชฏก จิตฺต ธุร จิตฺต
ปุพฺพงฺคม โหติ ฯ โลกุตฺตรธมฺม ปตฺวา ปฺา เชฏิกา (๒)
ปฺา ธุรา ปฺา ปุพฺพงฺคมา ฯ เตเนว ภควา วินยปริยาย
ปตฺวา ปฺห ปุจฺฉนฺโต กึ ผสฺโสสิ กึ เวทโนสิ กึ สฺโสิ
กึ เจตโนสีติ อปุจฺฉิตฺวา กึ จิตฺโต ตฺว ภิกฺขูติ (๓) จิตฺตเมว
ธุร กตฺวา ปุจฺฉติ ฯ อเถยฺยจิตฺโต อห ภควาติ วุตฺเต
อนาปตฺติ อเถยฺยผสฺสสฺสาติอาทีนิ อวตฺวา อนาปตฺติ ภิกฺขุ
อเถยฺยจิตฺตสฺสาติ (๔) วทติ ฯ
น เกวลฺจ วินยปริยาย อฺมฺป โลกิยเทสน เทเสนฺโต
จิตฺตเมว ธุร กตฺวา เทเสติ ฯ ยถาห เย เกจิ ภิกฺขเว ธมฺมา
อกุสลา อกุสลภาคิยา อกุสลปกฺขิกา สพฺเพ เต มโนปุพฺพงฺคมา
มโน เตส ธมฺมาน ปม อุปฺปชฺชติ (๕) ฯ
# ๑. ม. จิตฺต อุปฺปนฺน โหตีติ ฯ ๒. ม. เชฏิกา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. วิ. มหาวิ. ๑/๑๕๒/๑๑๖ ฯ ๔. วิ. มหาวิ. ๑/๑๕๕/๑๑๘ ฯ
# ๕. องฺ. เอก. ๒๐/๕๗/๑๒ ฯ
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มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฏเน
ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ
จกฺกว วหโต ปท ฯ
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏา มโนมยา
มนสา เจ ปสนฺเนน
ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต น สุขมเนฺวติ
ฉายาว อนุปายินี (๑) ฯ
จิตฺเตน นียติ โลโก
จิตฺเตน ปริกสฺสติ
จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส สพฺเพว วสมนฺวคู (๒) ฯ
จิตฺตสงฺกิเลสา ภิกฺขเว สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ จิตฺตโวทานา
วิสุชฺฌนฺติ (๓) ฯ ปภสฺสรมิท ภิกฺขเว จิตฺต ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ
อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกลิ ิฏ (๔) ฯ
จิตฺเต คหปติ อรกฺขิเต กายกมฺมมฺป อรกฺขิต โหติ
วจีกมฺมมฺป อรกฺขิต โหติ มโนกมฺมมฺป อรกฺขิต โหติ จิตฺเต
คหปติ รกฺขิเต ฯเปฯ จิตฺเต คหปติ พฺยาปนฺเน ฯเปฯ จิตฺเต
คหปติ อพฺยาปนฺเน ฯเปฯ จิตฺเต คหปติ อวสฺสุเต ฯเปฯ จิตฺเต
คหปติ อนวสฺสุเต กายกมฺมมฺป อนวสฺสุต โหติ วจีกมฺมมฺป
อนวสฺสุต โหติ มโนกมฺมมฺป อนวสฺสุต โหตีติ (๕) ฯ
เอว โลกิยธมฺม ปตฺวา จิตฺต เชฏก โหติ จิตฺต ธุร
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๑/๑๕ ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๑๘๑/๕๔ ฯ ๓. ส. ข.
# ๑๗/๒๕๙/๑๘๔ ฯ ๔. องฺ. เอกก. ๒๐/๕๐/๑๑ ฯ ๕. องฺ. ติก.
# ๒๐/๕๔๙/๓๓๕-๖ ฯ
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โหติ จิตฺต ปุพฺพงฺคม โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ อิเมสุ ปน สุตฺเตสุ
เอก วา เทฺว วา อคฺคเหตฺวา สุตฺตานุรกฺขนตฺถาย สพฺพานิป
คหิตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
โลกุตฺตรธมฺม ปุจฺฉนฺโต ปน กตร ผสฺส อธิคโตสิ กตร
เวทน กตร สฺ กตร เจตน กตร จิตฺตนฺติ อปุจฺฉิตฺวา
กตร ปฺ ตฺว ภิกฺขุ อธิคโตสิ กึ ปม มคฺคปฺ อุทาหุ
ทุติย ฯเปฯ ตติย ฯเปฯ จตุตฺถ มคฺคปฺ อธิคโตสีติ ปฺ (๑)
ธุร กตฺวา ปุจฺฉติ ฯ ปฺุตฺตรา สพฺเพ กุสลา ธมฺมา
น ปริหายนฺติ (๒) ฯ ปฺา ปน กิมตฺถิยา (๓) ฯ ปฺวโต ภิกฺขเว
อริยสาวกสฺส ตทนฺวยา สทฺธา สณฺาติ ตทนฺวย วิริย
สณฺาติ ตทนฺวยา สติ สณฺาติ ตทนฺวโย สมาธิ สณฺาตีติ (๔)
เอวมาทีนิ ปเนตฺถ สุตฺตานิ ทฏพฺพานิ ฯ อิติ โลกุตฺตรธมฺม
ปตฺวา ปฺา เชฏิกา โหติ ปฺา ธุรา โหติ ปฺา
ปุพฺพงฺคมา โหตีติ เวทิตพฺพา ฯ อย โลกิยเทสนา ฯ ตสฺมา
จิตฺต ธุร กตฺวา เทเสนฺโต จิตฺต อุปฺปนฺน โหตีติ อาห ฯ
โสมนสฺสสหคตนฺติ สาตมธุรเวทยิตสงฺขาเตน โสมนสฺเสน
สห เอกุปฺปาทาทิภาว คต ฯ อย ปน สหคตสทฺโท ตพฺภาเว
โวกิณฺเณ นิสฺสเย อารมฺมเณ สสฏเติ อิเมสุ อตฺเถสุ ทิสฺสติ ฯ
# ๑. ม. อธิคโตติ ปฺ เชฏิก ฯ ๒. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๘๙/๓๕๐ฯ
# องฺ. ทสก. ๒๔/๕๘/๑๑๔ ฯ ๓. ม. มู. ๑๒/๔๙๖/๕๓๙ ฯ
# ๔. ส. มหา. ๑๙/๙๘๙/๒๙๔ ฯ
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ตตฺถ ยาย ตณฺหา โปโนพฺภวิกา (๑) นนฺทิราคสหคตาติ (๑) ตพฺภาเว
เวทิตพฺโพ ฯ นนฺทิราคภูตาติ อตฺโถ ฯ ยาย ภิกฺขเว วีมงฺสา
โกสชฺชสหคตา โกสชฺชสมฺปยุตฺตาติ (๒) โวกิณฺเณ เวทิตพฺโพ ฯ
อนฺตรนฺตรา อุปฺปชฺชมาเนน โกสชฺเชน โวกิณฺณาติ อยเมตฺถ
อตฺโถ ฯ อฏิกสฺาสหคต สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวตีติ (๓) นิสฺสเย
เวทิตพฺโพ ฯ อฏิกสฺ นิสฺสาย อฏิกสฺ ภาเวตฺวา
ปฏิลทฺธนฺติ อตฺโถ ฯ ลาภี โหติ รูปสหคตาน วา สมาปตฺตีน
อรูปสหคตาน วาติ (๔) อารมฺมเณ เวทิตพฺโพ ฯ รูปารูปารมฺมณานนฺติ อตฺโถ ฯ อิท สุข อิมาย ปติยา สหคต โหติ
สหชาต สสฏ สมฺปยุตตฺ นฺติ (๕) สสฏเ ฯ อิมสฺมึ ปเท อยเมว
อตฺโถ อธิปฺเปโต ฯ โสมนสฺสสสฏ หิ อิธ โสมนสฺสสหคตนฺติ
วุตฺต ฯ
สสฏสทฺโทป เจส สทิเส อวสฺสุเต มิตฺตสนฺถเว สหชาเตติ
จ พหูสุ อตฺเถสุ ทิสฺสติ ฯ อยฺหิ กิเส ถูเล จ วิวชฺเชตฺวา
สสฏา โยชิตา หยาติ (๖) เอตฺถ สทิเส อาคโต ฯ สสฏา
จ ตุเมฺห อยฺเย วิหรถาติ (๗) อวสฺสุเต ฯ คิหิสสฏโ วิหรตีติ (๘)
มิตฺตสนฺถเว ฯ อิท สุข อิมาย ปติยา สหคต โหติ สหชาต
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๕๘/๑๓๑ ฯ ม. โปโนภวิกา ฯ ๒. ส. มหา.
# ๑๙/๑๑๙๘/๓๖๐ ฯ ๓. ส. มหา. ๑๙/๖๔๑-๖๔๒/๑๗๙ ฯ
# ๔. อภิ. ธา. ๓๖/๒๑/๑๔๑ ฯ ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๖๕๔/๓๔๗ ฯ
# ๖. ขุ. ชา. ๒๘/๔๒๐/๑๖๐ ฯ ๗. วิ. ภิกฺขุนี. ๓/๘๕/๕๘ ฯ
# ๘. ส. ข. ๑๗/๑๖/๑๔ ฯ
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สสฏ สมฺปยุตฺตนฺติ (๑) สหชาเต ฯ อิธาป สหชาเต อธิปฺเปโต ฯ
ตตฺถ สหคต ปน อสหชาต อสสฏ อสมฺปยุตฺต นาม
นตฺถิ ฯ สหชาต ปน สสฏ สมฺปยุตฺต โหติป น โหติป ฯ
รูปารูปธมฺเมสุ หิ เอกโต ชาเตสุ รูป อรูเปน สหชาต โหติ
น สสฏ น สมฺปยุตฺต ตถา อรูป รูเปน รูปฺจ รูเปน ฯ
อรูป ปน อรูเปน สทฺธึ นิยมโตว สหคต สหชาต สสฏ สมฺปยุตฺตเมว
โหตีติ ต สนฺธาย วุตฺต โสมนสฺสสหคตนฺติ ฯ
าณสมฺปยุตฺตนฺติ าเณน สมฺปยุตฺต สม เอกุปฺปาทาทิปกาเรหิ ยุตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ ย ปเนตฺถ วตฺตพฺพ สิยา ฯ
ต มาติกาวณฺณนาย เวทนาตฺติเก วุตฺตนยเมว ฯ ตสฺมา เอกุปฺปาทา
เอกนิโรธา เอกวตฺถุกา เอการมฺมณาติ อิมินา ลกฺขเณเนว (๒) ต
สมฺปยุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อุกฺกฏนิทฺเทโส เจส ฯ อรูเป ปน
วินาป เอกวตฺถุกภาว สมฺปโยโค ลพฺภติ ฯ
เอตฺตาวตา กึ กถิต ฯ กามาวจรกุสเลสุ โสมนสฺสสหคตนติ เหตุกาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก มหาจิตฺต กถิต ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลาติ หิ อนิยมิตปุจฺฉาย จตุภูมิก กุสล
คหิต ฯ กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหตีติ วจเนน ปน
เตภูมิก กุสล ปริจฺจชิตฺวา (๔) อฏวิธ กามาวจรกุสลเมว คหิต ฯ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๕๔/๓๔๗ ฯ ๒. ม. ลกฺขเณเนต ฯ ๓. ม....
# สหคต ติเหตุก ฯ ๔. ม. ปริจฺจชิตฺวา ฯ
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โสมนสฺสสหคตนฺติ วจเนน ตโตว จตุพฺพิธ อุเปกฺขาสหคต
ปริจฺจชิตฺวา จตุพฺพิธ โสมนสฺสสหคตเมว คหิต ฯ าณสมฺปยุตฺตนฺติ วจเนน ตโตว ทุวิธ าณวิปฺปยุตฺต ปริจฺจชิตฺวา
เทฺว าณสมฺปยุตฺตาเนว คหิตานิ ฯ อสงฺขาริกภาโว ปน
อนาภฏตาเยว น คหิโต ฯ กิฺจาป น คหิโต ปรโต ปน
สสงฺขาเรนาติ วจนโต ฯ อิธ อสงฺขาเรนาติ อวุตฺเตป อสงฺขารภาโว เวทิตพฺโพ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺโธ หิ อาทิโตว อิท มหาจิตฺต ภาเชตฺวา ทสฺเสตุ นิยเมตฺวาว อิม เทสน อารภีติ ฯ
เอวเมตฺถ สนฺนิฏาน กตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
อิทานิ ตเมว จิตฺต อารมฺมณโต ทสฺเสตุ รูปารมฺมณ
วาติอาทิมาห ฯ ภควา หิ อรูปธมฺเม (๑) ทสฺเสนฺโต วตฺถุนา วา
ทสฺเสติ อารมฺมเณน วา วตฺถารมฺมเณหิ วา สรสภาเวน
วา ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส ฯเปฯ มโนสมฺผสฺโส จกฺขุสมฺผสฺสชา
เวทนา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา เวทนา ฯ จกฺขุวิฺาณ ฯเปฯ
มโนวิฺาณนฺติอาทีสุ วตฺถุนา อรูปธมฺมา ทสฺสติ า ฯ รูปสฺา ฯเปฯ ธมฺมสฺา ฯ รูปสฺเจตนา ฯเปฯ ธมฺมสฺเจตนาติอาทีสุ หิ อารมฺมเณน ฯ จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเป จ
อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส ฯเปฯ มนฺจ
ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติ
# ๑. ม. อรูปธมฺม ฯ
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ผสฺโสติอาทีสุ (๑) วตฺถารมฺมเณหิ ฯ อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว
สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณนฺติอาทีสุ (๒) สรสภาเวน อรูปธมฺมา ทสฺสติ า ฯ อิทานิ อิมสฺมึ าเน อารมฺมเณน ทสฺเสนฺโต
รูปารมฺมณ วาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ จตุสมุฏาน อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน รูปเมว
รูปารมฺมณ ฯ ทฺวิสมุฏาโน อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺโน สทฺโทว
สทฺทารมฺมณ ฯ จตุสมุฏาโน อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺโน คนฺโธว
คนฺธารมฺมณ ฯ จตุสมุฏาโน อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺโน รโสว
รสารมฺมณ ฯ จตุสมุฏาน อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน โผฏพฺพเมว
โผฏพฺพารมฺมณ ฯ เอกสมุฏานา ทฺวิสมุฏานา ติสมุฏานา
จตุสมุฏานา น กุโตป สมุฏิตา (๓) อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา
[๔] เจว ตถา น วตฺตพฺพา จ วุตฺตาวเสสา จิตฺตโคจรสงฺขาตา
ธมฺมาเยว ธมฺมารมฺมณ ฯ เย ปน อนาปาถคตา รูปาทโยป
ธมฺมา (๕) เตป ธมฺมา (๕) ธมฺมารมฺมณมิจฺเจว วทนฺติ ฯ เต อิมินา
สุตฺเตน ปฏิกฺขิปตพฺพา ฯ วุตฺต เหต อิเมส โข อาวุโส
ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน นานาวิสยาน นานาโคจราน น
อฺมฺสฺส โคจรวิสย ปจฺจนุโภนฺตาน มโน ปฏิสรณ
มโนว เนส โคจรวิสย ปจฺจนุโภตีติ (๖) ฯ
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๖๓/๓๙ ฯ ๒. ส. นิ ๑๖/๒/๑ ฯ ๓. ม. นกุโตจิ# สมุฏานา ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร จิตฺตเจตสิกาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๕. ม.อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๖. ม .มู. ๑๒/๕๐๐/๕๔๑ ฯ
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เอเตส หิ รูปารมฺมณาทีนิ โคจรวิสโย นาม ฯ ตานิ
มเนน ปจฺจนุภวิยมานานิ รูปารมฺมณาทีนิเยวาติ อยมตฺโถ สิทโฺ ธ
โหติ ฯ ทิพฺพจกฺขุาณาทีนฺจ รูปาทิอารมฺมณตฺตาติป (๑) อยมตฺโถ
สิทฺโธเยว โหติ ฯ อนาปาถคตาเนว หิ รูปารมฺมณาทีนิ ทิพฺพจกฺขุาณาทีน อารมฺมณานิ น จ ตานิ ธมฺมารมฺมณานิ
ภวนฺตีติ วุตฺตนเยเนว อารมฺมณววฏาน เวทิตพฺพ ฯ
ตตฺถ เอเกก อารมฺมณ ทฺวีสุ ทฺวสี ุ ทฺวาเรสุ อาปาถมาคจฺฉติ ฯ รูปารมฺมณ หิ จกฺขุปฺปสาท ฆเฏตฺวา (๒) ตขเณเยว
มโนทฺวาเร อาปาถมาคจฺฉติ ฯ ภวงฺคจลนสฺส ปจฺจโย โหตีติ
อตฺโถ ฯ สทฺทคนฺธรสโผฏพฺพารมฺมเณสุป เอเสว นโย ฯ ยถา
หิ สกุโณ อากาเสนาคนฺตฺวา รุกฺขคฺเค นิลียมาโนว รุกฺขสาขฺจ ฆเฏติ ฯ ฉายา จสฺส ปวิย ปฏิหฺติ ฯ สาขาย
ฆฏนฉายาผรณานิ อปุพฺพ อจริม เอกกฺขเณเยว ภวนฺติ ฯ
เอว ปจฺจุปฺปนฺนรูปาทีน จกฺขุปฺปสาทาทิฆฏนฺจ ภวงฺคจลน
สมตฺถตาย มโนทฺวาเร อาปาถคมนฺจ อปุพฺพ อจริม
เอกกฺขเณเยว โหติ ฯ ตโต ภวงฺค วิจฺฉินฺทิตฺวา จกฺขุทฺวาราทีสุ
อุปฺปนฺนาน อาวชฺชนาทีน โวฏวนปริโยสานาน (๓) อนนฺตรา
เตส อารมฺมณาน อฺตรสฺมึ อิท มหาจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ
# ๑. ม....อารมฺมณตฺตาป ฯ ๒. ม. ฆฏเฏตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. สี. โวตฺถปน ปริโยสานาน ฯ ม. โวฏพฺพน...ฯ
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สุทฺธมโนทฺวาเร ปน ปสาทฆฏนกิจฺจ นตฺถิ ฯ ปกติยา
ทิฏสุตฆายิตสายิตผุฏวเสนเอว เอตานิ อารมฺมณานิ อาปาถมาคจฺฉนฺติ ฯ กถ ฯ อิเธกจฺโจ กตสุธากมฺม หริตาลมโนสิลาทิวณฺณวิจิตฺต ปคฺคหิตนานปฺปการธชปฏาก มาลาทามวินทฺธ
ทีปมาลาปริกฺขิตฺต อติมโนรมาย สิรยิ า วิโรจมาน อลงฺกตปฏิยตฺต มหาเจติย ปทกฺขิณ กตฺวา โสฬสสุ ปาทปฏิกาสุ (๑)
ปฺจปติฏิเตน วนฺทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห โอโลเกนฺโต พุทฺธารมฺมณ ปตึ คเหตฺวา ติฏติ ฯ ตสฺส เอว เจติย ปสฺสิตฺวา
พุทฺธารมฺมณ ปตึ นิพฺพตฺเตตฺวา อปรภาเค ยตฺถกตฺถจิ คตสฺส
รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ นิสินฺนสฺส อาวชฺชมานสฺส อลงฺกตปฏิยตฺต มหาเจติย จกฺขุทฺวาเร อาปาถ อาคตสทิสเมว โหติ
ปทกฺขิณ กตฺวา เจติยวนฺทนกาโล วิย โหติ ฯ เอว ตาว
ทิฏวเสน รูปารมฺมณ อาปาถมาคจฺฉติ ฯ
มธุเรน ปน สเรน ธมฺมกถิกสฺส วา ธมฺมกถ กเถนฺตสฺส
สรภาณกสฺส วา สเรน ภณนฺตสฺส สทฺท สุตฺวา อปรภาเค
ยตฺถกตฺถจิ นิสีทิตฺวา อาวชฺชมานสฺส ธมฺมกถา วา สรภฺ
วา โสตทฺวาเร อาปาถ อาคต วิย โหติ สาธุการ ทตฺวา
สุณนกาโล วิย โหติ ฯ เอว สุตวเสน สทฺทารมฺมณ อาปาถ
อาคจฺฉติ ฯ
# ๑. สี. ปาทปิกาสุ ฯ
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สุคนฺธ ปน คนฺธ วา มาล วา ลภิตฺวา อาสเน
วา เจติเย วา คนฺธารมฺมเณน จิตฺเตน ปูช กตฺวา อปรภาเค
ยตฺถกตฺถจิ นิสีทิตฺวา อาวชฺชมานสฺส ต คนฺธารมฺมณ ฆานทฺวาเร อาปาถ อาคต วิย โหติ ปูชากรณกาโล วิย โหติ ฯ
เอว ฆายิตวเสน คนฺธารมฺมณ อาปาถ มาคจฺฉติ ฯ
ปณีต ปน ขาทนีย วา โภชนีย วา สพฺรหฺมจารีหิ
สทฺธึ สวิภชิตฺวา ปริภฺุชิตฺวา อปรภาเค ยตฺถ กตฺถจิ กุทฺรุสกาทิโภชน ลภิตฺวา อสุกกาเล ปณีตโภชน สพฺรหฺมจารีหิ
สทฺธึ สวิภชิตฺวา ปริภุตฺตนฺติ อาวชฺชมานสฺส ต รสารมฺมณ
ชิวฺหาทฺวาเร อาปาถ อาคต วิย โหติ ปริภฺุชนกาโล วิย
โหติ ฯ เอว สายิตวเสน รสารมฺมณ อาปาถ มาคจฺฉติ ฯ
มุทุก ปน สุขสมฺผสฺส มฺจป วา อตฺถรณ (๑) วา
ปาปุรณ วา ปริภฺุชิตฺวา อปรภาเค ยตฺถกตฺถจิ ทุกฺขเสยฺย
กปฺเปตฺวา อสุกกาเล เม มุทุก มฺจป [๒] ปริภุตฺตนฺติ อาวชฺชมานสฺส ต โผฏพฺพารมฺมณ กายทฺวาเร อาปาถ อาคต
วิย โหติ สุขสมฺผสฺส เวทิยนกาโล วิย โหติ ฯ เอว ผุฏวเสน
โผฏพฺพารมฺมณ อาปาถ มาคจฺฉติ ฯ เอว สุทฺธมโนทฺวาเร
ปสาทฆฏนกิจฺจ นตฺถิ ฯ ปกติยา ทิฏ สุตฆายิตสายิตผุฏวเสน
เอตานิ อารมฺมณานิ อาปาถมาคจฺฉนฺตีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
# ๑. ม. อตฺถรณปาวุรณ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺถรณปาวุรณนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ
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อิทานิ ปกติยา ทิฏ าทีน วเสน อาปาถคมเน อยมปโรป
อฏกถามุตฺตโก นโย โหติ ฯ ทิฏ สุต อุภยสมฺพนฺธนฺติ
อิเม ตาว จ ทิฏาทโย เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ ทิฏ นาม
ปฺจทฺวารวเสน คหิตปุพฺพ ฯ สุตนฺติ ปจฺจกฺขโต อทิสฺวา
อนุสฺสววเสน คหิตา รูปาทโย จ ฯ เอเตหิ ทฺวีหิป สมฺพนฺธ
อุภยสมฺพนฺธ นาม ฯ อิติ อิเมสมฺป ทิฏาทีน วเสน เอตานิ
มโนทฺวาเร อาปาถมาคจฺฉนฺตีติ เวทิตพฺพานิ ฯ ตตฺถ ทิฏวเสน
ตาว อาคมน เหฏา ปฺจหิ นเยหิ วุตฺตเมว ฯ
เอกจฺโจ ปน สุณาติ ภควโต ปฺุาติสยนิพฺพตฺต (๑) เอวรูป
นาม รูป อติมธุโร สทฺโท กสฺมิฺจิ ปเทเส เกสฺจิ ปุปฺผาน
อติมนฺุโ คนฺโธ เกสฺจิ ผลาน อติมธุโร รโส เกสฺจิ
ปาปุรณาทีน อติสุโข สมฺผสฺโสติ ฯ ตสฺส จกฺขุปฺปสาทาทิฆฏน
วินา สุตมตฺตาเนว ตานิ รูปาทีนิ มโนทฺวาเร อาปาถมาคจฺฉนฺติ ฯ อถสฺเสต จิตฺต ตสฺมึ รูเป วา สทฺเท วา
ปสาทวเสน คนฺธาทีสุ อริยาน ทาตุกามตาวเสน อฺเหิ
ทินฺเนสุ อนุโมทนาวเสน วา ปวตฺตติ ฯ เอว สุตวเสน เอตานิ
มโนทฺวาเร อาปาถมาคจฺฉนฺติ ฯ
อปเรน ปน ยถาวุตฺตานิ รูปาทีนิ ทิฏานิ วา สุตานิ
วา โหนฺติ ฯ ตสฺส อีทิส รูป อายตึ อุปปฺ ชฺชนกพุทฺธสฺสาป
# ๑. สี. ปฺุาติสยขลนิพฺพตฺต ฯ
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ภวิสฺสตีติอาทินา นเยน จกฺขุปฺปสาทาทิฆฏน วินา ทิฏสุตสมฺพนฺเธเนว ตานิ มโนทฺวาเร อาปาถมาคจฺฉนฺติ ฯ อถสฺส
เหฏา วุตฺตนเยเนว เตสุ อฺตรารมฺมณ อิท มหาจิตฺต
ปวตฺตติ ฯ เอว อุภยสมฺพนฺธวเสน เอตานิ มโนทฺวาเร
อาปาถมาคจฺฉนฺตีติ ฯ
อิทป จ มุขมตฺตเมว ฯ สทฺธารุจิอาการปริวิตกฺกทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติอาทีน ปน วเสน วิตฺถารโต เอเตส มโนทฺวาเร
อาปาถูปคมน (๑) เวทิตพฺพเมว ฯ ยสฺมา ปน เอว อาปาถมาคจฺฉนฺตานิ ภูตานิป โหนฺติ อภูตานิป ตสฺมา อย นโย
อฏกถาย น คหิโต ฯ เอว เอเกการมฺมณ ชวน ทฺวีสุ ทฺวีสุ
ทฺวาเรสุ อุปฺปชฺชตีติ เวทิตพฺพ ฯ รูปารมฺมณ หิ ชวน
จกฺขุทฺวาเรป อุปฺปชฺชติ มโนทฺวาเรป ฯ สทฺทาทิอารมฺมเณสุป
เอเสว นโย ฯ ตตฺถ มโนทฺวาเร อุปฺปชฺชมาน รูปารมฺมณ
ชวน ทานมย สีลมย ภาวนามยนฺติ ติวิธ โหติ ฯ เตสุ
เอเกก กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺมนฺติ ติวิธเมว โหติ ฯ
สทฺทคนฺธรสโผฏพฺพธมฺมารมฺมเณสุป เอเสว นโย ฯ
ตตฺถ รูป ตาว อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปชฺชมาน
เอต มหากุสลจิตฺต นีลปตโลหิตโอทาตวณฺเณสุ ปุปฺผวตฺถุธาตูสุ (๒)
อฺตร สุภนิมิตฺตสงฺขาต อิฏ กนฺต มนาป รชนีย วณฺณ
# ๑. ม. อาปาถคมน ฯ ๒. ม. ปุปฺผวตฺถธาตูสุ ฯ
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อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปชฺชติ ฯ นนุ เจต  อิฏารมฺมณ โลภสฺส
วตฺถุ กถ เอต จิตฺต กุสล นาม ชาตนฺติ นิยมิตวเสน
ปริณามิตวเสน สมุทาจารวเสน อาภุชิตวเสนาติ ฯ ยสฺส หิ
กุสลเมว มยา กตฺตพฺพนฺติ กุสลกรเณ จิตฺต นิยมิต โหติ ฯ
อกุสลปวตฺติโต นิวตฺเตตฺวา กุสลกรเณเยว ปริณามิต ฯ
อภิณฺหกรเณน กุสลสมุทาจาเรเนว สมุทาจรณ (๑) ปฏิรูปเทสวาสสปฺปุริสูปนิสฺสยสทฺธมฺมสฺสวนปุพฺเพกตปฺุตาทีหิ จ
อุปนิสฺสเยหิ โยนิโส จ อาโภโค ปวตฺตติ ฯ ตสฺส อิมินา
นิยมิตวเสน ปริณามิตวเสน สมุทาจารวเสน อาภุชิตวเสน จ
กุสล นาม ชาต โหติ ฯ
อารมฺมณวเสน ปเนตฺถ โสมนสฺสสหคตภาโว เวทิตพฺโพ ฯ
อิฏารมฺมณสฺมึ หิ อุปฺปนฺนตฺตา เอต โสมนสฺสสหคต ชาต ฯ
สทฺธาพหุลตาทีนิ เจตฺถ การณานิเยว ฯ อสฺสทฺธาน หิ
มิจฺฉาทิฏิกานฺจ (๒) เอกนฺต อิฏารมฺมณภูต ตถาคตรูปป ทิสฺวา
โสมนสฺส นุปฺปชฺชติ ฯ เย จ กุสลุปฺปตฺติย (๓) อานิสส น
ปสฺสนฺติ เตส ปเรหิ อุสฺสาหิตาน กุสล กโรนฺตานมฺป โสมนสฺส
นุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา สทฺธาพหุลตา วิสุทฺธทิฏิตา อานิสสทสฺสาวิตาติ เอว เจตฺถ (๔) โสมนสฺสสหคตภาโว เวทิตพฺโพ ฯ
อปจ เอกาทสธมฺมา ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย สวตฺตนฺติ
# ๑. ม. สมุทาจริต ฯ ๒. ม. มิจฺฉาทิฏีนฺจ ฯ
# ๓. ม. กุสลุปฺปวตฺติย ฯ ๔. ม. เอวเมตฺถ ฯ
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พุทฺธานุสฺสติ ธมฺมานุสฺสติ สงฺฆานุสฺสติ สีลานุสสฺ ติ จาคานุสฺสติ
เทวตานุสฺสติ อุปสมานุสฺสติ ลูขปุคฺคลปริวชฺชนตา สินิทฺธปุคฺคลเสวนตา ปสาทนียสุตฺตนฺตปจฺจเวกฺขณตา ตทธิมุตฺตตาติ
อิเมหิป การเณเหตฺถ โสมนสฺสสหคตภาโว เวทิตพฺโพ ฯ อิเมส
ปน วิตฺถาโร โพชฺฌงฺควิภงฺเค อาวีภวิสฺสติ ฯ
กมฺมโต อุปปตฺติโต อินฺทฺริยปริปากโต กิเลสทูรีภาวโต
อิติ อิเมหิ ปเนตฺถ การเณหิ าณสมฺปยุตฺตตา เวทิตพฺพา ฯ
โย หิ ปเรส ธมฺม เทเสติ อนวชฺชานิ สิปฺปายตนกมฺมายตนวิชฺชาฏานานิ สิกฺขาเปติ ธมฺมกถิก สกฺการ กตฺวา ธมฺม
กถาเปติ อายตึ ปฺวา ภวิสฺสามีติ ปตฺถน เปตฺวา (๑)
นานปฺปการ ทาน เทติ ฯ ตสฺส เอวรูป กมฺม อุปนิสฺสาย
กุสล อุปฺปชฺชมาน าณสมฺปยุตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ อพฺยาปชฺเช
โลเก อุปฺปนฺนสฺส วาป ตสฺส ตตฺถ สุขิโน ธมฺมปทา
วิลปฺนฺติ ฯ ทนฺโธ ภิขเว สตุปฺปาโท อถ โส สตฺโต ขิปฺปเยว
วิเสสคามี โหตีติ (๒) อิมินา นเยน อุปปตฺตึ นิสฺสายป อุปฺปชฺชมาน
กุสล าณสมฺปยุตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ตถา อินฺทฺริยปริปาก
อุปคตาน ปฺาทสกปฺปตฺตาน อินฺทฺริยปริปาก นิสฺสายป
กุสล อุปฺปชฺชมาน าณสมฺปยุตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ เยหิ ปน
กิเลสา วิกฺขมฺภิตา ฯ เตส กิเลสทูรีภาว นิสฺสายป อุปฺปชฺชมาน
# ๑. ม. ปฏเปตฺวา ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๙๑/๒๕๒
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กุสล าณสมฺปยุตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ วุตฺตป เจต
โยคา เว ชายเต ภูริ
อโยคา ภูริสงฺขโย
เอต ทฺวิธา ปถ ตฺวา ภวาย วิภวาย จ
ตถตฺตาน นิเวเสยฺย
ยถา ภูริ ปวฑฺฒตีติ (๑) ฯ
เอว กมฺมโต อุปปตฺติโต อินฺทฺรยิ ปริปากโต กิเลสทูร-ิ
ภาวโตติ อิเมหิ การเณหิ าณสมฺปยุตฺตตา เวทิตพฺพา ฯ
อปจ สตฺต ธมฺมา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย
สวตฺตนฺติ ฯ ปริปุจฺฉกตา (๒) วตฺถุวิสทกิริยตา อินทฺ ฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา ทุปฺปฺปุคฺคลปริวชฺชนตา ปฺวนฺตปุคฺคลเสวนตา
คมฺภีราณจริยปจฺจเวกฺขณตา (๒) ตทธิมุตฺตตาติ อิเมหิ การเณเหตฺถ าณสมฺปยุตฺตตา เวทิตพฺพา ฯ อิเมส ปน วิตฺถาโร
โพชฺฌงฺควิภงฺคฏกถาย (๓) อาวิภวิสฺสติ ฯ
เอว าณสมฺปยุตฺต หุตฺวา อุปฺปนฺนฺเจต อสงฺขาเรน
อปฺปโยเคน อนุปายจินฺตนาย อุปฺปนฺนตฺตา อสงฺขาริก (๔) นาม
ชาต ฯ ตยิท รชนียวณฺณารมฺมณ หุตฺวา อุปฺปชฺชมานเมว
ติวิเธน นิยเมน อุปฺปชฺชติ ทานมย วา โหติ สีลมย วา
ภาวนามย วา ฯ
กถ ฯ ยทา หิ นีลปตโลหิโตทาเตสุ ปุปฺผาทีสุ อฺตร
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๒ ฯ ๒. ม. ...กิริยา...ปฏิปาทนา...ปริวชฺชนา...
# เสวนา...ปจจเวกฺขณา ฯ ๓. ม. โพชฺฌงฺควิภงฺเค ฯ ๔. ม. อสงฺขาร ฯ
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ลภิตฺวา วณฺณวเสน อาภุชิตฺวา วณฺณทาน มยฺหนฺติ พุทฺธรตนาทีนิ ปูเชติ ตทา ทานมย โหติ ฯ ตตฺริท วตฺถุ ฯ
ภณฺฑาคาริกสงฺฆมิตฺโต กิร เอก สุวณฺณขจิต วตฺถ
ลภิตฺวา อิทป วตฺถ สุวณฺณวณฺณ สมฺมาสมฺพุทฺโธป สุวณฺณวณฺโณ สุวณฺณวณฺณ วตฺถ สุวณฺณวณฺณสฺเสว อนุจฺฉวิก
อมฺหากฺจ วณฺณทาน ภวิสฺสตีติ มหาเจติเย อาโรเปสิ ฯ
เอวรูเปป กาเล ทานมย โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ ยทา ปน
ตถารูปเมว เทยฺยธมฺม ลภิตฺวา มยฺห กุลวโส กุลตนฺติ
กุลปฺปเวณิ เอสา วตฺต (๑) เอตนฺติ พุทฺธรตนาทีนิ ปูเชติ ตทา
สีลมย โหติ ฯ ยทา ปน ตาทิเสน วตฺถุนา วตฺถุรตนตฺตยปูช
กตฺวา อย วณฺโณ ขย คจฺฉิสฺสติ วย คจฺฉิสฺสตีติ ขยวย
ปฏเปติ ตทา ภาวนามย โหติ ฯ
ทานมย ปน หุตฺวา วตฺตมานมฺป ยทา ตีณิ รตนานิ
สหตฺเถน ปูเชนฺตสฺส ปวตฺตติ ตทา กายกมฺม โหติ ฯ ยทา
ตีณิ รตนานิ ปูเชนฺโต ปุตฺตทารทาสกมฺมกรโปริสาทโยป
อาณาเปตฺวา ปูชาเปติ ตทา วจีกมฺม โหติ ฯ ยทา ตเมว
วุตฺตปฺปการ วิชฺชมานกวตฺถุ อารพฺภ วณฺณทาน ทสฺสามีติ
จินฺเตติ ตทา มโนกมฺม โหติ ฯ วินยปริยาย ปตฺวาป ทสฺสามิ
กริสฺสามีติ วาจา ภินฺนา โหตีติ (๒) อิมินา ลกฺขเณน ทาน นาม
# ๑. ม. กุลวตฺ ฯ ๒. วิ. มหาวิ. ๒./๑๗๐/๑๕๐ ฯ
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โหติ ฯ อภิธมฺมปริยาย ปตฺวา ปน วิชชฺ มานกวตฺถุ อารพฺภ
ทสฺสามีติ มนสา จินฺติตกาลโต ปฏาย กุสล โหติ ฯ อปรภาเค
กาเยน วา วาจาย วา กตฺตพฺพ กริสฺสตีติ วุตฺต ฯ เอว
ทานมย กายวจีมโนกมฺมวเสน ติวิธ โหติ ฯ
ยทา ปน ต วุตฺตปฺปการ วตฺถุ ลภิตฺวา กุลวสาทิวเสน
สหตฺถา รตนตฺตย ปูเชติ ตทา สีลมย กายกมฺม โหติ ฯ
ยทา กุลวสาทิวเสเนว ปุตฺตทาราทโย อาณาเปตฺวา ปูชาเปติ
ตทา วจีกมฺม โหติ ฯ ยทา มยฺห กุลวโส กุลตนฺติ กุลปฺปเวณิ
เอสา วตฺต (๑) เอตนฺติ วิชฺชมานกวตฺถุ อารพฺภ วณฺณทาน
ทสฺสามีติ จินฺเตติ ตทา มโนกมฺม โหติ ฯ เอว สีลมย
กายวจีมโนกมฺมวเสน ติวิธ โหติ ฯ
ยทา ปน ต วุตฺตปฺปการ วตฺถุ ลภิตฺวา ตีณิ รตนานิ
ปูเชตฺวา จงฺกมนฺโต ขยวย ปฏเปติ ตทา ภาวนามย กายกมฺม
วา โหติ ฯ วาจาย สมฺมสน ปฏเปนฺตสฺส วจีกมฺม โหติ
กายงฺควาจงฺคานิ อโจเปตฺวา มนสาว สมฺมสน ปฏเปนฺตสฺส
มโนกมฺมเมว โหติ ฯ เอว ภาวนามย กายวจีมโนกมฺมวเสน
ติวิธ โหติ ฯ เอวเมตฺถ (๒) รูปารมฺมณ กุสล ติวิธปฺุกิริยาวตฺถุวเสน นวหิ กมฺมทฺวาเรหิ ภาเชตฺวา ทสฺเสสิ ธมฺมราชา ฯ
สทฺทารมฺมณาทีสุป เอเสว นโย ฯ
# ๑. ม. กุลวตฺตเมตฺนฺติ ฯ ๒. ม. เอวเมต ฯ
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เภริสทฺทาทีสุ หิ รชนียสทฺท อารมฺมณ กตฺวา เหฏา
วุตฺตนเยเนว ตีหิ นิยเมเหต กุสล อุปปฺ ชฺชติ ฯ ตตฺถ สทฺท
กนฺทมูล วิย อุปฺปาเฏตฺวา นีลุปฺปลหตฺถก วิย จ หตฺเถ
เปตฺวา ทาตุ นาม น สกฺกา สวตฺถุก ปน กตฺวา เทนฺโต
สทฺททาน เทติ นาม ฯ ตสฺมา ยทา สทฺททาน ทสฺสามีติ
เภริมุทิงฺคาทีสุ อฺตรตุริเยน ติณณ
ฺ  รตนาน อุปหาร
กโรติ สทฺททาน เมติ เภริอาทีนิ วชฺชาเปติ (๑) ธมฺมกถิกภิกขฺ ูน
สรเภสชฺชเตลผาณิตาทีนิ เทติ ธมฺมสฺสวน โฆเสติ สรภฺ
ภณติ ธมฺมกถ กเถติ อุปนิสินฺนกกถ อนุโมทนกถ กเถติ (๒)
ตทา ทานมย โหติ ฯ ยทา เอตเทว วิธาน กุลวสาทิวเสน
วตฺตวเสน กโรติ ตทา สีลมย โหติ ฯ ยทา สพฺพเมต กตฺวา
อย เอตฺตโก สทฺโท พฺรหฺมโลกปฺปมาโณป หุตฺวา ขย คมิสฺสติ
วย คมิสฺสตีติ สมฺมสน ปฏเปติ ตทา ภาวนามย โหติ ฯ
ตตฺถ ทานมย ตาว ยทา เภริอาทีนิ คเหตฺวา สหตฺถา
อุปหาร กโรติ นิจฺจูปหารตฺถาย เปนฺโตป สหตฺถา เปติ
สทฺททาน เมติ ธมฺมสฺสวน โฆเสตุ คจฺฉติ ธมฺมกถ สรภฺ
กาตุ วา คจฺฉติ ตทา กายกมฺม โหติ ฯ ยทา คจฺฉถ ตาตา
อมฺหาก สทฺททาน ติณฺณ รตนาน อุปหาร กโรถาติ
อาณาเปติ สทฺททาน เมติ เจติยงฺคเณ (๓) อิม เภรึ อิม มุทงิ ฺค
# ๑. ม. ปาเปติ ฯ ๒. ม. กโรติ ฯ ๓. ม. เจติยงฺคเณสุ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 189

เลมที่ 46 จิตฺตุปฺปากณฺฑวณฺณนา หนา 189
เปถาติ อาณาเปติ สยเมว ธมฺมสฺสวน โฆเสติ ธมฺมกถ กเถติ
สรภฺ ภณติ ตทา วจีกมฺม โหติ ฯ ยทา กายงฺควาจงฺคานิ
อโจเปตฺวา สทฺททาน ทสฺสามีติ วิชชฺ มานกวตฺถุ มนสา
ปริจฺจชติ ตทา มโนกมฺม โหติ ฯ
สีลมยป สทฺททาน นาม มยฺห กุลวโส กุลตนฺติ
กุลปฺปเวณีติ เภริอาทีนิ สหตฺถา อุปหาร กโรนฺตสฺส เภริอาทีนิ
สหตฺถา เจติยงฺคณาทีสุ เปนฺตสฺส ธมฺมกถิกาน สรเภสชฺช
สหตฺถา ททนฺตสฺส วตฺตสีเสน ธมฺมสฺสวนโฆสนธมฺมกถากถนสรภฺภณนตฺถาย จ คจฺฉนฺตสฺส กายกมฺม โหติ ฯ สทฺททาน
นาม อมฺหาก กุลวโส กุลตนฺติ กุลปฺปเวณิ คจฺฉถ ตาตา
พุทฺธรตนาทีน อุปหาร กโรถาติ อาณาเปนฺตสฺส กุลวสวเสเนว อตฺตนา ธมฺมกถ วา สรภฺ วา กโรนฺตสฺส
จ วจีกมฺม โหติ ฯ สทฺททาน นาม มยฺห กุลวโส สทฺททาน
ทสฺสามีติ กายงฺควาจงฺคานิ อโจเปตฺวา มนสาว วิชฺชมานกวตฺถุ ปริจฺจชนฺตสฺส มโนกมฺม โหติ ฯ
ภาวนามยป ยทา จงฺกมนฺโต สทฺเท ขยวย ปฏเปติ
ตทา กายกมฺม โหติ ฯ กายงฺค วา ปน อโจเปตฺวา วาจาย
สมฺมสนฺตสฺส วจีกมฺม โหติ ฯ กายงฺควาจงฺคานิ อโจเปตฺวา
มนสาว สทฺทายตน สมฺมสนฺตสฺส มโนกมฺม โหติ ฯ เอว สทฺทารมฺมณป กุสล ติวิธปฺุกิริยาวตฺถุวเสน นวหิ กมฺมทฺวาเรหิ
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ภาเชตฺวา ทสฺเสสิ ธมฺมราชา ฯ
มูลคนฺธาทีสุป รชนียคนฺธ อารมฺมณ กตฺวา เหฏา
วุตฺตนเยเนว ตีหิ นิยเมเหต กุสล อุปปฺ ชฺชติ ฯ ตตฺถ ยทา
มูลคนฺธาทีสุ ยงฺกิฺจิ คนฺธ ลภิตฺวา คนฺธวเสน อาภุชิตวฺ า
คนฺธทาน มยฺหนฺติ พุทฺธรตนาทีนิ ปูเชติ ตทา ทานมย
โหตีติ ฯ สพฺพ วณฺณทาเน วุตฺตนเยเนว วิตฺถารโต เวทิตพฺพ ฯ เอว คนฺธารมฺมณป กุสล ติวิธปฺุกิริยาวตฺถุวเสน
นวหิ กมฺมทฺวาเรหิ ภาเชตฺวา ทสฺเสสิ ธมฺมราชา ฯ มูลรสาทีสุ
ปน รชนียรส อารมฺมณ กตฺวา เหฏา วุตฺตนเยเนว ตีหิ
นิยเมเหต กุสล อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺถ ยทา มูลรสาทีสุ ยงฺกิฺจิ
รชนียรสวตฺถุ ลภิตฺวา รสวเสน อาภุชิตฺวา รสทาน มยฺหนฺติ
เทติ ปริจฺจชติ ตทา ทานมย โหตีติ ฯ สพฺพ วณฺณทาเน
วุตฺตนเยเนว วิตฺถารโต เวทิตพฺพ ฯ สีลมเย ปเนตฺถ สงฺฆสฺส
อทตฺวา ปริภฺุชน นาม อมฺหาก น อาจิณฺณนฺติ ทฺวาทสนฺน
ภิกฺขุสหสฺสาน ทาเปตฺวา สาทุรส ปริภฺุชนฺตสฺส (๑) ทุฏคามณิอภยรฺโ วตฺถุ อาทึ กตฺวา มหาอฏกถาย วตฺถูนิ
อาคตานิ ฯ อยเมว วิเสโส ฯ เอว รสารมฺมณมฺป กุสล
ติวิธปฺุกิริยาวตฺถุวเสเนว นวหิ กมฺมทฺวาเรหิ ภาเชตฺวา
ทสฺเสสิ ธมฺมราชา ฯ
โผฏพฺพารมฺมเณป ปวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ตีณิ
# ๑. ม. ปริภตุ ฺตสฺส ฯ
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มหาภูตานิ โผฏพฺพารมฺมณ นาม ฯ อิมสฺมึ าเน เอเตส
วเสน โยชน อกตฺวา มฺจปาทิวเสน กาตพฺพา ยทา หิ
มฺจปาทีสุ ยงฺกิฺจิ รชนีย โผฏพฺพวตฺถุ ลภิตวฺ า โผฏพฺพวเสน อาภุชิตฺวา โผฏพฺพทาน มยฺหนฺติ เทติ ปริจฺจชติ ตทา
ทานมย โหตีติ สพฺพ วณฺณทาเน วุตฺตนเยเนว วิตฺถารโต
เวทิตพฺพ ฯ เอว โผฏพฺพารมฺมณป กุสล ติวิธปฺุกิริยาวตฺถุวเสน นวหิ กมฺมทฺวาเรหิ ภาเชตฺวา ทสฺเสสิ ธมฺมราชา ฯ
ธมฺมารมฺมเณ ปน ฉ อชฺฌตฺติกายตนานิ ตีณิ ลกฺขณานิ
ตโย อรูปโ น ขนฺธา ปณฺณรสสุขุมรูปานิ นิพฺพานปฺตฺตีติ
อิเม ธมฺมายตเน ปริยาปนฺนา จ อปริยาปนฺนา จ ธมฺมา
ธมฺมารมฺมณ นาม ฯ อิมสฺมึ ปน าเน เอเตส วเสน โยชน
อกตฺวา โอชทานปานทานชีวิตทานวเสน กาตพฺพา ฯ โอชาทีสุ
หิ รชนีย ธมฺมารมฺมณ อารมฺมณ กตฺวา เหฏา วุตฺตนเยเนว
ตีหิ นิยเมเหต กุสล อุปฺปชฺชติ ฯ
ตตฺถ ยทา โอชทาน มยฺหนฺติ สปฺปนวนีตาทีนิ เทติ
ปานทานนฺติ อฏ ปานานิ เทติ ชีวิตทานนฺติ สลากภตฺตปกฺขิยภตฺตสงฺฆภตฺตาทีนิ (๑) เทติ อผาสุกภิกฺขูน เภสชฺช เทติ
เวชฺช ปจฺจุปฏาเปติ ชาล ชาลาเปติ (๒) กุมิน (๒) วิทฺธสาเปติ
สกุณปฺชร วิทฺธสาเปติ พนฺธนโมกฺข กาเรติ มาฆาตเภรึ
จาราเปติ (๓) อฺานิป ชีวิตปริตฺตาณตฺถ เอวรูปานิ กมฺมานิ
# ๑. ม. สลากภตฺตสงฺฆภตฺตาทีนิ ฯ ๒. ม. ผาลาเปติ กุมีน ฯ
# ๓. ม. จราเปติ ฯ
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กโรติ ตทา ทานมย โหติ ฯ ยทา ปน โอชทานปานทานชีวิตทานานิ มยฺห กุลวโส กุลตนฺติ กุลปฺปเวณีติ จ วตฺตสีเสน
โอชทานาทีนิ ปวตฺเตติ ตทา สีลมย โหติ ฯ ยทา ธมฺมารมฺมณสฺมึ ขยวย ปฏเปติ ตทา ภาวนามย โหติ ฯ
ทานมย ปน หุตฺวา วตฺตมานป ยทา โอชทานปานทานชีวิตทานานิ สหตฺถา เทติ ตทา กายกมฺม โหติ ฯ ยทา
ปุตฺตทาราทโย อาณาเปตฺวา ทาเปติ ตทา วจีกมฺม โหติ ฯ
ยทา กายงฺควาจงฺคานิ อโจเปตฺวา โอชทานปานทานชีวิตทานวเสน วิชฺชมานกวตฺถุ ทสฺสามีติ มนสา จินฺเตติ ตทา
มโนกมฺม โหติ ฯ
ยทา ปน วุตฺตปฺปการ วิชชฺ มานกวตฺถุ กุลวสาทิวเสน
สหตฺถา เทติ ตทา สีลมย กายกมฺม โหติ ฯ ยทา กุลวสาทิวเสเนว ปุตฺตทาราทโย อาณาเปตฺวา ทาเปติ ตทา วจีกมฺม
โหติ ฯ ยทา กุลวสาทิวเสเนว วุตฺตปฺปการ วิชฺชมานกวตฺถุ
ทสฺสามีติ มนสาว จินฺเตติ ตทา มโนกมฺม โหติ ฯ
จงฺกมิตฺวา ธมฺมารมฺมเณ ขยวย ปฏเปนฺตสฺส ปน
ภาวนามย กายกมฺม โหติ ฯ กายงฺค อโจเปตฺวา วาจาย
ขยวย ปฏเปนฺตสฺส วจีกมฺม โหติ ฯ กายงฺควาจงฺคานิ
อโจเปตฺวา มนสาว ธมฺมารมฺมเณ ขยวย ปฏเปนฺตสฺส
มโนกมฺม โหติ ฯ เอว ภาวนามย กายวจีมโนกมฺมวเสน ติวิธ
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โหติ ฯ เอวเมตฺถ ธมฺมารมฺมณ กุสล ติวิธปฺุกิริยาวตฺถุวเสน
นวหิ กมฺมทฺวาเรหิ ภาเชตฺวา ทสฺเสสิ ธมฺมราชา ฯ
เอวมิท จิตฺต นานาวตฺถุนานารมฺมณวเสน (๑) ทีปต ฯ อิท
ปน เอกวตฺถุสฺมึ นานารมฺมณวเสน ลพฺภนฺติ ฯ กถ จตูสุ
หิ ปจฺจเยสุ จีวเร ฉ อารมฺมณานิ ลพฺภนฺติ ฯ นวรตฺตสฺส หิ
จีวรสฺส วณฺโณ มนาโป ทสฺสนีโย โหติ อิท วณฺณารมฺมณ ฯ
ปริโภคกาเล ปน ปฏปฏสทฺท กโรติ อิท สทฺทารมฺมณ ฯ
โย ตตฺถ กาฬกจฺฉกาทิคนฺโธ (๒) อิท คนฺธารมฺมณ ฯ รสารมฺมณ
ปน ปริโภครสวเสน กถิต ฯ ยา ตตฺถ สุขสมฺผสฺสตา อิท
โผฏพฺพารมฺมณ ฯ จีวร ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา สุขา เวทนา
อิท ธมฺมารมฺมณ ฯ ปณฺฑปาเต รสารมฺมณ นิปฺปริยาเยเนว
ลพฺภติ ฯ เอว จตูสุ ปจฺจเยสุ นานารมฺมณวเสน โยชน กตฺวา
ทานมยาทิเภโท เวทิตพฺโพ ฯ
อิมสฺส ปน จิตฺตสฺส อารมฺมณเมว นิพนฺธ (๓) วินา
อารมฺมเณน อนุปฺปชฺชนโต ฯ ทฺวาร ปน อนิพนฺธ ฯ กสฺมา ฯ
กมฺมสฺส อนิพนฺธตฺตา ฯ กมฺมสฺมิฺหิ อนิพนฺเธ ทฺวารป
อนิพนฺธเมว โหติ ฯ
# ๑. ม. นานาวตฺถูสุ นานารมฺมณวเสน ฯ ๒. ม. กาฬคจฺฉกาทิคนฺโธ ฯ
# ๓. ม. นิพทฺธ ฯ เอวมุปริป ฯ
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กายกมฺมทฺวารกถา
อิมสฺส ปนตฺถสฺส ปกาสนตฺถ อิมสฺมึ าเน มหาอฏกถาย
ทฺวารกถา กถิตา ฯ ตตฺถ ตีณิ กมฺมานิ ตีณิ กมฺมทฺวารานิ
ปฺจ วิฺาณานิ ปฺจ วิฺาณทฺวารานิ ฉ ผสฺสา ฉ
ผสฺสทฺวารานิ อฏ อสวรา อฏ อสวรทฺวารานิ อฏ สวรา
อฏ สวรทฺวารานิ ทส กุสลกมฺมปถา ทส อกุสลกมฺมปถาติ
อิท เอตฺตก ทฺวารกถาย มาติกาปน นาม ฯ
ตตฺถ กิฺจาป ตีณิ กมฺมานิ ปม วุตฺตานิ ฯ ตานิ
ปน เปตฺวา อาทิโต ตาว ตีณิ กมฺมทฺวารานิ ภาเชตฺวา
ทสฺสิตานิ ฯ กตมานิ ตีณิ ฯ กายกมฺมทฺวาร วจีกมฺมทฺวาร
มโน กมฺมทฺวารนฺติ ฯ
ตตฺถ จตุพฺพิโธ กาโย อุปาทินฺนโก อาหารสมุฏาโน
อุตุสมุฏาโน จิตฺตสมุฏาโนติ ฯ ตตฺถ จกฺขายตนาทีนิ ชีวิตนิ ฺทฺริยปริยนฺตานิ อฏ กมฺมสมุฏานรูปานิป กมฺมสมุฏานาเนว
จตสฺโส ธาตุโย วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชาติ อฏ อุปาทินฺนกกาโย นาม ฯ ตาเนว อฏ อาหารชานิ อาหารสมุฏานิกกาโย นาม ฯ อฏ อุตุชานิ อุตุสมุฏานิกกาโย นาม ฯ อฏ
จิตตฺชานิ จิตฺตสมุฏานิกกาโย นาม ฯ
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เตสุ กายกมฺมทฺวารนฺติ เนว อุปาทินฺนกกายสฺส นาม
น อิตเรส ฯ จิตฺตสมุฏาเนสุ ปน อฏสุ รูเปสุ เอกา
วิฺตฺติ อตฺถิ อิท กายกมฺมทฺวาร นาม ฯ ย สนฺธาย
วุตฺต กตมนฺต รูป กายวิฺตฺติ ยา กุสลจิตฺตสฺส วา
อกุสลจิตฺตสฺส วา อพฺยากตจิตฺตสฺส วา อภิกฺกมนฺตสฺส วา
ปฏิกฺกมนฺตสฺส วา อาโลเกนฺตสฺส วา วิโลเกนฺตสฺส วา
สมฺมิฺเชนฺตสฺส (๑) วา ปสาเรนฺตสฺส วา กายสฺส ถมฺภนา
สนฺถมฺภนา สนฺถมฺภิตตฺต วิฺตฺติ วิฺาปนา วิฺาปตตฺต
อิทนฺต รูป กายวิฺตฺตีติ (๒) ฯ อภิกฺกมิสฺสามิ ปฏิกฺกมิสฺสามีติ
หิ จิตฺต อุปฺปชฺชมาน รูป สมุฏาเปติ ฯ ตตฺถ ยา ปวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ตนฺนิสฺสิโต วณฺโณ คนฺโธ
รโส โอชาติ อิเมส อฏนฺน รูปกลาปาน อพฺภนฺตเร
จิตฺตสมุฏานา วาโยธาตุ สา อตฺตนา สหชาต รูป กาย
สนฺถมฺเภติ สณฺาเรติ (๓) จาเลติ อภิกฺกมาเปติ ปฏิกฺกมาเปติ ฯ
ตตฺถ เอกาวชฺชนวีถิย สตฺตสุ ชวเนสุ ปมจิตฺตสมุฏิตา
วาโยธาตุ [๔] สนฺถมฺเภตุ สณฺาเรตุ (๕) สกฺโกติ ฯ อปราปร ปน
จาเลตุ น สกฺโกติ ฯ ทุติยาทีสุป เอเสว นโย ฯ สตฺตมจิตฺเตน ปน สมุฏิตา วาโยธาตุ เหฏา ฉหิ จิตฺเตหิ สมุฏิต
# ๑. ม. สมฺฉนฺตสฺส ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๗๖/๒๒๔ ฯ
# ๓. ม. สนฺธาเรติ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺตนา สหชาต รูปกายนฺติ
# ทิสฺสติ ฯ ๕. ม. สนฺธาเรตุ ฯ
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วาโยธาตุ อุปตฺถมฺภนปจฺจย ลภิตฺวา อตฺตนา สหชาต รูปกาย
สนฺถมฺเภตุ สณฺาเรตุ จาเลตุ อภิกฺกมาเปตุ ปฏิกฺกมาเปตุ
อาโลกาเปตุ วิโลกาเปตุ สมฺมิฺชาเปตุ ปสาราเปตุ สกฺโกติ ฯ
เตน คมน นาม ชายติ อาคมน นาม ชายติ คมนาคมน
นาม ชายติ ฯ โยชน คโต ทสโยชน คโตติ วตฺตพฺพต
อาปชฺชาเปติ ฯ
ยถา หิ สตฺตหิ ยุเคหิ อากฑฺฒิตพฺเพ สกเฏ ปมยุเค
ยุตฺตโคณา ยุค ตาว สนฺถมฺเภตุ สณฺาเรตุ สกฺโกนฺติ จกฺก
ปน นปฺปวตฺเตนฺติ ฯ ทุติยาทีสุป อเสว นโย ฯ สตฺตมยุเค
ปน โคเณ โยเชตฺวา ยทา เฉโก สารถิ ธุเร นิสีทิตฺวา
โยตฺตานิ อาทาย สพฺพปุริมโต ปฏาย ปโตทยฏิยา โคเณ
อาโกเฏติ ฯ ตทา สพฺเพว เอกพลา หุตฺวา ธุรฺจ สณฺาเรนฺติ
จกฺกานิ จ ปวตฺเตนฺติ ฯ สกฏ คเหตฺวา ทสโยชน คโต (๑)
วีสติโยชน คโตติ (๒) วตฺตพฺพต อาปาเทนฺติ ฯ เอว สมฺปทมิท
เวทิตพฺพ ฯ
ตตฺถ โย จิตฺตสมุฏ านิกกาโย น โส วิฺตฺติ ฯ
จิตฺตสมุฏานาย ปน วาโยธาตุยา สหชาต รูปกาย สนฺถมฺเภตุ
สณฺาเรตุ จาเลตุ ปจฺจโย ภวิตุ สมตฺโถ เอโก อาการวิกาโร
อตฺถิ อย วิฺตฺติ นาม ฯ สา อฏ รูปานิ วิย น
# ๑. ม. คตา ฯ ๒. ม. คตาติ ฯ
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จิตฺตสมุฏานา ฯ ยถา ปน อนิจฺจาทิเภทาน ธมฺมาน ชรามรณตฺตา ชรามรณ ภิกขฺ เว อนิจฺจ สงฺขตนฺติอาทิ (๑) วุตฺต ฯ
เอว จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิฺตฺติตาย สาป จิตฺตสมุฏานา นาม โหตีติ ฯ
วิฺาปนตฺตา ปเนสา วิฺตฺตีติ วุจฺจติ ฯ กึ
วิฺาเปตีติ ฯ เอก กายิกกรณ ฯ จกฺขุปถสฺมึ หิ ิโต หตฺถ
วา ปาท วา อุกฺขิปติ สีส วา ภมุก วา จาเลติ ฯ อย
หตฺถาทีน อากาโร จกฺขุวิฺเยฺโย โหติ ฯ วิฺตฺติป (๒) น
จกฺขุวิฺเยฺยา มโนวิฺเยฺยาเอว ฯ จกฺขุนา หิ หตฺถวิการาทิวเสน วิปฺผนฺทมาน วณฺณารมฺมณเมว ปสฺสติ ฯ วิฺตฺตึ
ปน มโนทฺวาริกจิตฺเตน จินฺเตตฺวา อิทฺจิทฺจ เอส กาเรติ
มฺเติ ชานาติ ฯ
ยถา หิ อรฺเ นิทาฆสมเย อุทกฏาเน มนุสฺสา
อิมาย สฺาย อิธ อุทกสฺส อตฺถิภาว ชานิสฺสนฺตีติ รุกฺขคฺเค
ตาลปณฺณาทีนิ พนฺธาเปนฺติ สุราปานทฺวาเร ธช อุสฺสาเปนฺติ
อุจฺจ วา ปน รุกฺข วาโต ปหริตฺวา จาเลติ อนฺโต อุทเก
มจฺเฉว จลนฺเต อุปริ ปุพฺพฬุ กานิ อุฏหนฺติ มโหฆสฺส
คตมคฺคปริยนฺเต ติณปณฺณกสฏ (๓) อุสฺสาทิต (๔) โหติ ฯ ตตฺถ
ตาลปณฺณธชสาขาจลนปุพฺพุฬกติณปณฺณกสเฏ ทิสฺวา ยทา
# ๑. ส. นิ. ๑๖/๖๒/๓๑ ฯ ๒. ม. วิฺตฺติ ฯ ๓. ม. ติณปณฺณสฏ ฯ
# ๔. ม. อุสฺสาริต ฯ
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จกฺขุนา อทิฏมฺป เอตฺถ อุทก ภวิสฺสติ สุรา ภวิสฺสติ อย
รุกฺโข วาเตน ปหโต ภวิสฺสติ อนฺโตอุทเก มจฺโฉ ภวิสฺสติ
เอตฺตก าน อชฺโฌตฺถริตฺวา โอโฆ คโต ภวิสฺสตีติ มโนวิฺาเณน ชานาติ ฯ เอวเมว วิฺตฺติป น จกฺขุวิฺเยฺยา
มโนวิฺเยฺยา ฯ จกฺขุนา หิ หตฺถวิการาทิวเสน วิปฺผนฺทมาน
วณฺณารมฺมณเมว ปสฺสติ ฯ วิฺตฺตึ ปน มโนทฺวาริกจิตฺเตน
จินฺเตตฺวา อิทฺจิทฺจ เอส กาเรติ มฺเติ ชานาติ ฯ
น เกวลฺเจสา วิฺาปนโต ว วิฺตฺติ นาม ฯ
วิฺเยฺยโตป ปน วิฺตฺติเยว นาม ฯ อยฺหิ ปเรส อนฺตมโส
ติรจฺฉานคตานมฺป ปากฏา โหติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ สนฺนิปติตา
หิ โสณสิงฺคาลกากโคณาทโย ทณฺฑ วา เลณฺฑ (๑) วา คเหตฺวา
ปหรณากาเร ทสฺสิเต อย โน ปหริตุกาโมติ ตฺวา เยน
วา เตน วา ปลายนฺติ ฯ ปาการกุฑฺฑาทิอนฺตริกสฺส (๒) ปน
ปรสฺส อปากฏกาโลป อตฺถิ ฯ กิฺจาป ตสฺมึ ขเณ อปากฏา
สมฺมุขีภูตาน ปน ปากฏตฺตา วิฺตฺติเยว นาม โหติ ฯ
จิตฺตสมุฏานิกกาเย ปน จลนฺเต ติสมุฏานิโก จลติ น
จลตีติ ฯ โสป ตเถว จลติ ฯ ตคติโก ตทนุวตฺติโกว โหติ ฯ
ยถา หิ อุทเก คจฺฉนฺเต อุทเก ปติตานิ สุกฺขทณฺฑกติณปณฺณาทีนิป อุทกคติกาเนว ภวนฺติ ตสฺมึ คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺติ
# ๑. ม. เลฑฺฑุ ฯ ๒. ม. ปาการกุฏฏาทิอนฺตริสฺส ฯ
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ติฏนฺเต ติฏนฺติ ฯ เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ เอวเมสาป
จิตฺตสมุฏาเนสุ รูเปสุ วิฺตฺติ กายกมฺมทฺวาร นามาติ
เวทิตพฺพา ฯ
ยา ปน ตสฺมึ ทฺวาเร สิทฺธา เจตนา ฯ ยาย ปาณ
หนติ อทินฺน อาทิยติ มิจฺฉาจาร จรติ ปาณาติปาตาทีหิ
วิรมติ อิท กายกมฺม นาม ฯ เอว ปรวาทิมฺหิ สติ กาโย
ทฺวาร ตมฺหิ ทฺวาเร สิทฺธา เจตนา กายกมฺม กุสล วา
อกุสล วาติ เปตพฺพ ฯ ปรวาทิมฺหิ ปน อสติ กุสล วา
อกุสล วา อพฺยากต วาติ ติก ปูเรตฺวาว เปตพฺพ ฯ
ตตฺถ ยถา นครทฺวาร กตฏาเนเยว ติฏติ องฺคุลิมตฺตมฺป
อปราปร น สงฺกมติ เตน เตน ปน ทฺวาเรน มหาชโน
สฺจรติ ฯ เอวเมว [๑] ทฺวาร น จรติ (๒) กมฺม ปน ตสฺมึ
ตสฺมึ ทฺวาเร อุปฺปชฺชนโต จรติ ฯ เตนาหุ โปราณา
ทฺวาเร จรนฺติ กมฺมานิ น ทฺวารา ทฺวารจาริโน
ตสฺมา ทฺวาเรหิ กมฺมานิ อฺมฺ ววฏิตาติ ฯ
ตตฺถ กมฺเมนป ทฺวาร นาม ลภติ ทฺวาเรนป กมฺม ฯ
ยถา หิ วิฺาณาทีน อุปฺปชฺชนฏานานิ วิฺาณทฺวาร
ผสฺสทฺวาร อสวรทฺวาร สวรทฺวารนฺติ นาม ลภนฺติ ฯ เอว
กายกมฺมสฺส อุปฺปชฺชนฏาน กายกมฺมทฺวารนฺติ นาม ลภติ ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทฺวาเรติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. สฺจรติ ฯ
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วจีกมฺมมโนกมฺมทฺวาเรสุป เอเสว นโย ฯ ยถา ปน ตสฺมึ
ตสฺมึ รุกฺเข อธิวตฺถา เทวตา สิมฺพลิเทวตา ปลาสเทวตา
ปุจิมนฺทเทวตา ผนฺทนเทวตาติ เตน เตน รุกฺเขน นาม
ลภติ ฯ เอวเมว กายทฺวาเรน กต กมฺม กายกมฺมนฺติ
ทฺวาเรน นาม ลภติ ฯ วจีกมฺมมโนกมฺเมสุป เอเสว นโย ฯ
ตตฺถ อฺโ กาโย อฺ กมฺม กาเยน ปน กตตฺตา
ต กายกมฺมนฺติ วุจฺจติ ฯ เตนาหุ อฏกถาจริยา
กาเยน เจ กต กมฺม
กายกมฺมนฺติ วุจฺจติ
กาโย จ กายกมฺมฺจ
อฺมฺ ววฏิตา ฯ
สูจิยา เจ กต กมฺม
สูจิกมฺมนฺติ วุจฺจติ
สูจิ จ สูจิกมฺมฺจ
อฺมฺ ววฏิตา ฯ
วาสิยา เจ กต กมฺม
วาสิกมฺมนฺติ วุจฺจติ
วาสิ จ วาสิกมฺมฺจ
อฺมฺ ววฏิตา ฯ
ปุริเสน เจ กต กมฺม
ปุริสกมฺมนฺติ วุจฺจติ
ปุริโส จ ปุริสกมฺมฺจ อฺมฺ ววฏิตา ฯ
เอวเมว
กาเยน เจ กต กมฺม
กายกมฺมนติ วุจฺจติ
กาโย จ กายกมฺมฺจ
อฺมฺ ววฏิตาติ ฯ
เอว สนฺเต เนว ทฺวารววฏาน ยุชชฺ ติ น กมฺมววฏาน ฯ กถ ฯ กายวิฺตฺติย หิ ทฺวาเร จรนฺติ กมฺมานีติ
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วจนโต วจีกมฺมมฺป ปวตฺตติ เตนสฺสา กายกมฺมทฺวารนฺติ ววฏาน
น ยุตฺต กายกมฺมฺจ วจีวิฺตฺติยมฺป ปวตฺตติ เตนสฺส กายกมฺมนฺติ ววฏาน น ยุชฺชตีติ ฯ โน น ยุชฺชติ ฯ กสฺมา ฯ
เยภุยฺเยน วุตฺติตาย เจว ตพฺพหุลวุตฺติตาย จ ฯ กายกมฺมเมว
หิ เยภุยฺเยน กายวิฺตฺติย ปวตฺตติ น อิตรานีติ (๑) ฯ ตสฺมา
กายกมฺมสฺส เยภุยฺเยน ปวตฺติโต อสฺสา กายกมฺมทฺวารภาโว
สิทฺโธ พฺราหฺมณคามอมฺพวนนาควนาทีน พฺราหฺมณคามาทิภาโว
วิยาติ ทฺวารววฏาน ยุชชฺ ติ ฯ กายกมฺม ปน กายทฺวาเรเยว
พหุล ปวตฺตติ อปฺป วจีทฺวาเร ฯ ตสฺมา หิ กายทฺวาเร
พหุล ปวตฺติโต เอตสฺส กายกมฺมภาโว สิทฺโธ วนจรกถูล
กุมาริกาทิโคจราน วนจรกาทิภาโว วิยาติ เอว กมฺมววฏานมฺป
ยุชฺชตีติ ฯ
กายกมฺมทฺวารกถา นิฏ ิตา ฯ
วจีกมฺมทฺวารกถา
วจีกมฺมทฺวารกถาย ปน เจตนาวิรติสทฺทวเสน ติวิธา
วาจา นาม ฯ ตตฺถ จตูหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตา
วาจา สุภาสิตา โหติ โน ทุพฺภาสิตา อนวชฺชา จ
อนนุวชฺชา จ วิฺูนนฺติ (๒) อย เจตนาวาจา นาม ฯ ยา
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๗๓๘/๒๗๗ ฯ
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จตูหิ วจีทุจฺจริเตหิ อารติ วิรติ ฯเปฯ อย วุจฺจติ สมฺมาวาจาติ (๑) อย วิรติวาจา นาม ฯ วาจา หิ คิรา พฺยปฺปโถ
อุทีรณ โฆโส โฆสกมฺม วาจา วจีเภโทติ อย สทฺทวาจา
นาม ฯ ตาสุ วจีกมฺมทฺวารนฺติ เนว เจตนาย นาม น
วิรติยา ฯ สหสทฺทา ปน เอกา วิฺตฺติ อตฺถิ อิท
วจีกมฺมทฺวาร นาม ฯ ย สนฺธาย วุตฺต กตมนฺต รูป วจีวิฺตฺติ
ยา กุสลจิตฺตสฺส วา อกุสลจิตฺตสฺส วา อพฺยากตจิตฺตสฺส
วา วาจา คิรา พฺยปฺปโถ อุทีรณ โฆโส โฆสกมฺม วาจา
วจีเภโทติ อย วุจฺจติ วาจา ฯ ยา ตาย วาจาย วิฺตฺติ
วิฺาปนา วิฺาปตตฺต อิทนฺต รูป วจีวิฺตฺตีติ (๒) ฯ
อิท วกฺขามิ เอต วกฺขามีติ หิ วิตกฺกยโต วิตกฺกวิปฺผารสทฺโท นาม อุปฺปชฺชติ ฯ อย น โสตวิฺเยฺโย
มโนวิฺเยฺโยติ มหาอฏกถาย อาคโต ฯ อาคมฏกถาสุ ปน
วิตกฺกวิปฺผารสทฺทนฺติ วิตกฺกวิปฺผารวเสน อุปฺปนฺน วิปฺปลปนฺตาน
สุตฺตปฺปมตฺตาทีน สทฺท ฯ สุตฺวาติ ต สุตฺวา ย วิตกฺกยโต
ตสฺส โส วิตกฺกวิปฺผารสทฺโท อุปฺปนฺโน ตสฺส วเสน เอวมฺป
เต มโน อิตฺถมฺป เต มโนติ อาทิสตีติ วตฺวา วตฺถูนิป
กถิตานิ ฯ ปฏาเนป จิตฺตสมุฏาน สทฺทายตน โสตวิฺาณสฺส
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยติ อาคต ฯ ตสฺมา วินา วิฺตฺติ# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๗๘/๑๓๙ ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๒๙/๒๑๓ ฯ
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ฆฏนาย อุปปฺ ชฺชมาโน อโสตวิฺเยฺโย วิตกฺกวิปฺผารสทฺโท
นาม นตฺถิ ฯ อิท วกฺขามิ เอต วกฺขามีติ อุปฺปชฺชมาน ปน
จิตฺต ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ วณฺโณ คนฺโธ
รโส โอชาติ อฏ รูปานิ สมุฏาเปติ ฯ เตส อพฺภนฺตเร
จิตฺตสมุฏานา ปวีธาตุ อุปาทินฺนกฆฏิยมานาว อุปฺปชฺชติ ฯ
เตน ปวีธาตุสงฺฆฏเนน (๑) สเหว สทฺโท อุปฺปชฺชตีติ ฯ อย
จิตฺตสมุฏาโน สทฺโท นาม อย น วิฺตฺติ ฯ ตสฺสา ปน
จิตฺตสมุฏานาย ปวีธาตุยา อุปาทินฺนกฆฏนสฺส ปจฺจยภูโต
เอโก อาการวิกาโร อตฺถิ อย วจีวิฺตฺติ นาม ฯ อิโต
ปร สา อฏ รูปานิ วิย น จิตฺตสมุฏานาติอาทิ สพฺพ
เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อิธาป หิ ติสฺส ทตฺต มิตฺตาติ ปกฺโกสนฺตสฺส สทฺท
สุตฺวา วิฺตฺตึ มโนทฺวาริกจิตฺเตน จินฺเตตฺวา อิทฺจิทฺจ เอส
กาเรติ มฺเติ ชานาติ ฯ กายวิฺตฺติ วิย จ อยป
ติรจฺฉานคตานป ปากฏา โหติ ฯ เอหิ ยาหีติ หิ สทฺท
สุตฺวา ติรจฺฉานคตาป อิท นาเมส กาเรติ มฺเติ ตฺวา
อาคจฺฉนฺติ เจว คจฺฉนฺติ จ ฯ ติสมุฏานิกกาย จาเลติ น
จาเลตีติ ฯ อย ปน วาโร อิธ น ลพฺภติ ฯ ปุริมจิตฺตสมุฏานาย
อุปตฺถมฺภนกิจฺจมฺป นตฺถิ ฯ ยา ปน ตสฺมึ วจีทฺวาเรป สิทฺธา
# ๑. ม. ธาตุสงฺฆฏฏเนน ฯ
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เจตนา ฯ ยาย มุสา กเถติ เปสฺุ กเถติ ผรุส กเถติ
สมฺผปปลาป (๑) ลปติ มุสาวาทาทีหิ วิรมติ อิท วจีกมฺม
นาม ฯ อิโต ปร สพฺพ กมฺมววฏาน ทฺวารววฏานฺจ
เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ
วจีกมฺมทฺวารกถา นิฏิตา ฯ
มโนกมฺมทฺวารกถา
มโนกมฺมทฺวารกถาย ปน กามาวจราทิวเสน จตุพฺพิโธ
มโน มโน นาม ฯ ตตฺถ กามาวจโร จตุปฺาสวิโธ โหติ
รูปาวจโร ปณฺณรสวิโธ อรูปาวจโร ทฺวาทสวิโธ โลกุตฺตโร
อฏวิโธติ สพฺโพป เอกูนนวุติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ อย นาม
มโน มโนทฺวาร น โหตีติ น วตฺตพฺโพ ฯ ยถา หิ อย
นาม เจตนา กมฺม น โหตีติ น วตฺตพฺพา ฯ อนฺตมโส
ปฺจวิฺาณสมฺปยุตฺตาป หิ เจตนา มหาปกรเณ กมฺมนฺเตฺวว
นิทฺทิฏา ฯ เอวเมว อย นาม มโน มโนทฺวาร น โหตีติ
น วตฺตพฺโพติ (๒) ฯ
เอตฺถาห กมฺม นาเมต กึ กโรตีติ ฯ อายูหติ อภิสงฺขโรติ
ปณฺฑ กโรติ เจเตติ กปฺเปติ ปกปฺเปตีติ ฯ เอว สนฺเต
ปฺจวิฺาณเจตนา กึ อายูหติ อภิสงฺขโรติ ปณฺฑ กโรตีติ ฯ
# ๑. ม. สมฺผ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สหชาตธมฺเม ฯ สาป หิ สหชาเต สมฺปยุตฺตกฺขนฺเธ อายูหติ
อภิสงฺขโรติ ปณฺฑ กโรติ เจเตติ กปฺเปติ ปกปฺเปตีติ ฯ กึ
วา อิมินา วาเทน ฯ สพฺพสงฺคาหิกวเสน เหต วุตตฺ  ฯ อิท
ปเนตฺถ สนฺนิฏาน ฯ เตภูมิกกุสลากุสลวเสน (๑) เอกูนตึสติวิโธ
มโน มโนกมฺมทฺวาร นาม ฯ ยา ปน ตสฺมึ มโนทฺวาเร
สิทฺธา เจตนา ฯ ยาย อภิชฌ
ฺ าพฺยาปาทมิจฺฉาทสฺสนานิ เจว
อนภิชฺฌาอพฺยาปาทสมฺมาทสฺสนานิ จ คณฺหาติ (๒) อิท มโนกมฺม
นาม ฯ อิโต ปร สพฺพ กมฺมววฏาน ทฺวารววฏานฺจ
เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ อิมานิ ตีณิ กมฺมทฺวารานิ
นาม ฯ
มโนกมฺมทฺวารกถา นิฏิตา ฯ
กมฺมกถา
อิทานิ ยานิ ตีณิ กมฺมานิ เปตฺวา อิมานิ กมฺมทฺวารานิ ทสฺสิตานิ ตานิ อาทึ กตฺวา อวเสสสฺสทฺวารกถาย (๓)
มาติกาปนสฺส วิตฺถารกถา โหติ ฯ ตีณิ หิ กมฺมานิ กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺมนฺติ ฯ กึ ปเนต กมฺม นามาติ ฯ
เจตนา เจว เอกจฺเจ จ เจตนาสมฺปยุตฺตกา ธมฺมา ฯ ตตฺถ
เจตนาย กมฺมภาเว อิมานิ สุตฺตานิ ฯ
# ๑. ม. เตภูมกกุสลากุสโล ฯ ๒. ม. คณฺหาติ ฯ ๓. ม. อวเสสสฺส# ทฺวารกถาย ฯ
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เจตนาห ภิกฺขเว กมฺม วทามิ เจตยิตฺวา กมฺม กโรติ
กาเยน วาจาย มนสา (๑) ฯ กาเย วา หิ หานนฺท สติ
กายสฺเจตนาเหตุ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข ฯ วาจาย วา
อานนฺท สติ วจีสฺเจตนาเหตุ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข (๒)
มเน วา อานนฺท สติ มโนสฺเจตนาเหตุ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต
สุขทุกฺข ฯ ติวิธา ภิกฺขเว กายสฺเจตนา อกุสล กายกมฺม
ทุกฺขุทฺรย ทุกฺขวิปาก จตุพฺพิธา ภิกฺขเว วจีสฺเจตนา
อกุสล ฯเปฯ ติวิธา ภิกฺขเว มโนสฺเจตนา กุสล มโนกมฺม
สุขินฺทฺริย สุขวิปาก (๓) ฯ สจาย อานนฺท สมิทฺธิ โมฆปุรโิ ส
โปตลิปุตฺตสฺส ปริพฺพาชกสฺส เอว ปุฏโ เอว พฺยากเรยฺย
สฺเจตนิย อาวุโส โปตลิปุตฺต กมฺม กตฺวา กาเยน วาจาย
มนสา สุขเวทนีย สุข โส เวทิยติ ฯเปฯ อทุกฺขมสุขเวทนีย
อทุกฺขมสุข โส เวทิยตีติ ฯ เอว พฺยากรมาโน โข อานนฺท
สมิทฺธิ โมฆปุริโส โปตลิปุตฺตสฺส ปริพฺพาชกสฺส สมฺมาพฺยากรมาโน พฺยากเรยฺยาติ (๔) ฯ
อิมานิ ตาว เจตนาย กมฺมภาเว สุตฺตานิ ฯ เจตนาย
สมฺปยุตฺตธมฺมาน ปน กมฺมภาโว กมฺมจตุกฺเกน ทีปโต ฯ วุตฺต
# ๑. องฺ. ฉกฺก ๒๒/๓๓๔/๔๖๔ ฯ อภิ. ก. ๓๗/๑๒๘๑/๔๒๒ ฯ
# ๒. ส. นิ. ๑๖/๘๓/๔๗ ฯ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๗๑/๒๑๓ ฯ
# ๓. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๙๕/๓๑๙ ฯ อภิ. ก. ๓๗/๑๒๘๑/๔๒๒ ฯ
# ๔. ม. อุ. ๑๔/๖๐๒/๓๘๘ ฯ อภิ. ก. ๓๗/๑๒๘๑/๔๒๒ ฯ
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เหต จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว กมฺมานิ ยานิ มยา สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ กตมานิ จตฺตาริ อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม
กณฺห กณฺหวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก
อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม กณฺหสุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว
กมฺม อกณฺหอสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺม กมฺมกฺขยาย
สวตฺตติ (๑) ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว กมฺม อกณฺหอสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺม กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ยทิท สตฺตโพชฺฌงฺคา
สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
กมฺม อกณฺหอสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺม กมฺมกฺขยาย
สวตฺตติ (๒) กตมฺจ ภิกฺขเว กมฺม อกณฺหอสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺม กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ อิท วุจฺจติ
ภิกฺขเว กมฺม อกณฺหอสุกกฺ  อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺม
กมฺมกฺขยาย สวตฺตตีติ (๒) ฯ
เอวมิเม โพชฺฌงฺคมคฺคงฺคปฺปเภทโต ปณฺณรส ธมฺมา กมฺมจตุกฺเกน ทีปตา ฯ อภิชฺฌา พฺยาปาโท มิจฺฉาทิฏิ อนภิชฺฌา
อพฺยาปาโท สมฺมาทิฏีติ อิเมหิ ปน ฉหิ สทฺธึ เอกวีสติ
เจตนาสมฺปยุตฺตกา ธมฺมา เวทิตพฺพา ฯ
ตตฺถ โลกุตฺตรมคฺโค ภชาปยมาโน กายกมฺมาทีนิ ตีณิ
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓๒/๓๑๓ ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓๔/๓๑๙ ฯ
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กมฺมานิ ภชติ ฯ ย หิ กาเยน ทุสฺสีลยฺ  อชฺฌาจรติ ตมฺหา
สวโร กายิโกติ เวทิตพฺโพ ฯ ย วาจาย ทุสฺสลี ฺย อชฺฌาจรติ
ตมฺหา สวโร วาจสิโกติ เวทิตพฺโพ ฯ อิติ สมฺมากมฺมนฺโต
กายกมฺม สมฺมาวาจา วจีกมฺม ฯ เอตสฺมึ ทฺวเย คหิเต สมฺมาอาชีโว ตปฺปกฺขกตฺตา คหิโตว โหติ ฯ ย ปน มเนน ทุสฺสลี ฺย
อชฺฌาจรติ ตมฺหา สวโร มานสิโกติ วทิตพฺโพ ฯ โส
ทิฏิสงฺกปฺปวายามสติสมาธิวเสน ปฺจวิโธ โหติ ฯ อย ปฺจวิโธป มโนกมฺม นาม ฯ เอว โลกุตฺตรมคฺโค ภชาปยมาโน
ตีณิ กมฺมานิ ภชติ ฯ
อิมสฺมึ าเน ทฺวารสสนฺทน นาม โหติ ฯ กายวจีทฺวาเรสุ
หิ โจปน ปตฺวา กมฺมปถ อปฺปตฺตมฺป อตฺถิ มโนทฺวาเรสุ
สมุทาจาร ปตฺวา กมฺมปถ อปฺปตฺตป อตฺถิ ต คเหตฺวา
ตตทฺวารปกฺขิกเมว อกสุ ฯ
ตตฺราย นโย ฯ โย มิคว คมิสฺสามีติ ธนุ สชฺเชติ
ชิย วฏเฏติ สตฺตึ นิเสติ ภตฺต ภฺุชติ วตฺถ ปริทหติ ฯ
เอตฺตาวตา กายทฺวาเร โจปน ปตฺต โหติ ฯ โส อรฺเ
ทิวส จริตฺวา อนฺตมโส สสวิฬารมตฺตป น ลภติ อิท อกุสล
กายกมฺม นาม โหติ น โหตีติ ฯ น โหติ ฯ กสฺมา ฯ
กมฺมปถ อปฺปตฺตตาย ฯ เกวล ปน กายทุจฺจริต นาม โหตีติ
เวทิตพฺพ ฯ มจฺฉคฺคหณาทิปโยเคสุป เอเสว นโย ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 209

เลมที่ 46 จิตฺตุปฺปากณฺฑวณฺณนา หนา 209
วจีทฺวาเรป มิคว คมิสฺสามิ เวเคน ธนุอาทีนิ สชฺเชถาติ
อาณาเปตฺวา ปุริมนเยเนว อรฺเ กิฺจิ อลภนฺตสฺส กิฺจาป
วจีทฺวาเร โจปน ปตฺต กมฺมปถ อปฺปตฺตตาย ปน กายกมฺม (๑)
น โหติ ฯ เกวล วจีทุจฺจริต นาม โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ
มโนทฺวาเร ปน วธกเจตนาย อุปฺปนฺนมตฺตาเอว กมฺมปถเภโทว โหติ ฯ โส จ โข พฺยาปาทวเสน น ปาณาติปาตวเสน ฯ อกุสลฺหิ กายกมฺม กายวจีทฺวาเรสุ สมุฏาติ น
มโนทฺวาเร ฯ ตถา อกุสล วจีกมฺม ฯ อกุสล มโนกมฺม ปน
ตีสุป ทฺวาเรสุ สมุฏาติ ฯ ตถา กุสลานิ กายวจีมโนกมฺมานิ ฯ
กถ ฯ สหตฺถาป หิ ปาณ หนนฺตสฺส อทินฺน อาทิยนฺตสฺส
มิจฺฉาจาร จรนฺตสฺส กมฺม กายกมฺมเมว โหติ ฯ ทฺวารป
กายทฺวารเมว โหติ ฯ เอว ตาว อกุสล กายกมฺม กายทฺวาเร
สมุฏาติ ฯ เตหิ ปน จิตฺเตหิ สหชาตา อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏิโย เจตนาปกฺขิกา วา ภวนฺติ อพฺโพหาริกา วา ฯ
คจฺฉ อิตฺถนฺนาม ชีวิตา โวโรเปหิ อิตถฺ นฺนาม ภณฺฑ อวหราติ
อาณาเปนฺตสฺส ปน กมฺม กายกมฺม โหติ ทฺวาร ปน
วจีทฺวาร ฯ เอว อกุสล กายกมฺม วจีทฺวาเร สมุฏ าติ ฯ
เตหิ ปน จิตฺเตหิ สหชาตา อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏิโย
เจตนาปกฺขิกา วา ภวนฺติ อพฺโพหาริกา วา ฯ เอตฺตกา (๒)
# ๑. ม. กายกมฺม ฯ ๒. สี. เอตฺติกา ฯ
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อาจริยาน สมานฏกถา นาม ฯ
วิตณฺฑวาที ปนาห อกุสล กายกมฺม มโนทฺวาเรป
สมุฏาตีติ ฯ โส ตโย สงฺคเห อารุฬฺหสุตฺต อาหราหีติ วุตฺโต
อิท กุลุมฺพสุตฺต นาม อาหริ ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ
สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต อฺิสฺสา
กุจฺฉิคต คพฺภ ปาปเกน มนสานุเปกฺขิโต โหติ อโห วตาย
กุจฺฉิคโต คพฺโภ น โสตฺถนิ า อภินิกฺขเมยฺยาติ เอว ภิกฺขเว
กุลุมฺพสฺส อุปฆาโต โหตีติ ฯ
อิท สุตตฺ  อาหริตฺวา อาห เอว จินฺติตมตฺเตเยว ปนสฺสา (๑)
กุจฺฉิคโต คพฺโภ เผณุปณฺโฑ วิย วิลียติ เอตฺถ กุโต
กายงฺคโจปน วา วาจงฺคโจปน วา มโนทฺวารสฺมึเยว ปน
อิท อกุสล กายกมฺม สมุฏ าตีติ ฯ
ตเมน ตว สุตฺตสฺส อตฺถ ตุลยิสสฺ ามาติ วตฺวา เอว
ตุลยึสุ ตฺว อิทฺธิยา ปรูปฆาต วเทสิ อิทฺธิ นาม เจสา
อธิฏานา (๒) อิทฺธิ วิกพุ ฺพนา อิทฺธิ มโนมยา อิทฺธิ าณวิปฺผารา
อิทฺธิ สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ อริยา อิทฺธิ กมฺมวิปากชา อิทฺธิ
ปฺุวโต อิทฺธิ วิชชฺ ามยา อิทฺธิ ภาวนามยา (๓) อิทฺธิ (๓) ตตฺถ
ตตฺถ สมฺมาปโยคปจฺจยา อิชฌ
ฺ นตฺเถน อิทฺธีติ ทสวิธา (๔) ตตฺถ
# ๑. สี. ปรสฺส ฯ ม. มนสา ฯ ๒. ม. อธิฏานิทธิ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๘๐/๕๘๙ ฯ
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กตร อิทฺธึ วเทสีติ ฯ ภาวนามยนฺติ ฯ กึ ปน ภาวนามยาย
อิทฺธิยา ปรูปฆาตกมฺม โหตีติ ฯ อามนฺตา ฯ เอกจฺเจ อาจริยา
เอกวาร โหตีติ วทนฺติ ฯ ยถา หิ ปร ปหริตุกาเมน อุทกภริเต
ฆเฏ ขิตฺเต ฆโฏป ภิชชฺ ติ อุทกมฺป นสฺสติ ฯ เอวเมว
ภาวนามยาย อิทฺธิยา เอกวาร ปรูปฆาตกมฺม โหติ ตโต
ปฏาย ปน สา นสฺสตีติ ฯ อถ น ภาวนามยาย อิทฺธิยา
เนว เอกวาร น เทฺว วาเร ปรูปฆาตกมฺม โหตีติ วตฺวา
วาจาสฺตฺตึ อคจฺฉนฺต (๑) ปุจฺฉึสุ ภาวนามยา อิทฺธิ กึ กุสลา
วา อกุสลา วา อพฺยากตา วา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
สวิตกฺกสวิจารา อวิตกฺกวิจารมตฺตา อวิตกฺกอวิจารา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจราติ ฯ
อิม ปน ปฺห โย ชานาติ ฯ โส เอว วกฺขติ
ภาวนามยา อิทฺธิ กุสลา วา โหติ อพฺยากตา วา อทุกฺขมสุขเวทนียาเจว อวิตกฺกอวิจาราเอว รูปาวจราเอว จาติ ฯ โส
วตฺตพฺโพ ปาณาติปาตเจตนา กุสลาทีสุ กตร โกฏาส
ภชตีติ ฯ ชานนฺโต วกฺขติ ปาณาติปาตเจตนา อกุสลา จ
ทุกฺขเวทนียา จ สวิตกฺกสวิจารา จ กามาวจราเอวาติ ฯ เอว
สนฺเต ตว ปฺโห เนว กุสลตฺติเกน สเมติ น เวทนาตฺติเกน
# ๑. ม. ต สฺตฺตึ อาคจฺฉนฺต ฯ
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น วิตกฺกตฺติเกน น ภุมฺมนฺตเรนาติ ฯ
กึ ปน เอว มหนฺต สุตฺต นิรตฺถกนฺติ ฯ โน นิรตฺถก ฯ
ตฺว ปนสฺส อตฺถ น ชานาสิ อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโตติ
เอตฺถ หิ น ภาวนามยา อิทฺธิ อธิปฺเปตา ฯ อาถพฺพนิทฺธิ
จ ปน อธิปฺเปตา ฯ สา หิ เอตฺถ ลพฺภมานา ลพฺภติ สา
ปน กายวจีทฺวารานิ มฺุจิตฺวา กาตุ น สกฺกา ฯ อาถพฺพนิทฺธิกา (๑) หิ สตฺตาห อโลณก ภฺุชติ ฺวา ทพฺเพ อตฺถริตฺวา
ปวิย สยมานา ตป จริตฺวา สตฺตเม ทิวเส สุสานภูมึ
สชฺเชตฺวา สตฺตเม ปเท ตฺวา หตฺถ วฏเฏตฺวา มุเขน วิชฺช
ปริชปฺปนฺติ ฯ อถ เนส กมฺม สมิชฺฌติ ฯ เอว อยมฺป อิทฺธิ
กายวจีทฺวารานิ มฺุจิตฺวา กาตุ น สกฺกาติ ฯ น กายกมฺม
มโนทฺวาเร สมุฏาตีติ นิฏ เมตฺถ คนฺตพฺพ ฯ
หตฺถมุทฺธาย ปน มุสาวาทาทีนิ กเถนฺตสฺส กมฺม
วจีกมฺม ทฺวาร ปน กายทฺวาร โหติ ฯ เอว อกุสล วจีกมฺมป กายทฺวาเร สมุฏาติ ฯ เตหิ ปน จิตฺเตหิ สหชาตา
อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏิโย เจตนาปกฺขิกา วา ภวนฺติ
อพฺโพหาริกา วา ฯ วจีเภท ปน กตฺวา มุสาวาทาทีนิ
กเถนฺตสฺส กมฺมป วจีกมฺม ทฺวารป วจีทฺวารเมว ฯ เอว
อกุสล วจีกมฺม วจีทฺวาเร สมุฏาติ ฯ เตหิ ปน จิตฺเตหิ
# ๑. สี. อถพฺพณิทฺธิ ฯ ม. อาถพฺพณิทฺธิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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สหชาตา อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏิโย เจตนาปกฺขิกา วา
ภวนฺติ อพฺโพหาริกา วา ฯ เอตฺตกา อาจริยาน สมานฏกถา นาม ฯ
วิตณฺฑวาที ปนาห อกุสล วจีกมฺม มโนทฺวาเรป
สมุฏาตีติ ฯ โส ตโย สงฺคเห อารุฬฺหสุตฺต อาหราหีติ วุตฺโต
อิท อุโปสถกฺขนฺธกโต สุตฺต อาหริ โย ปน ภิกฺขุ ยาวตติย
อนุสฺสาวิยมาเน สรมาโน สนฺตึ อาปตฺตึ นาวิกเรยฺย
สมฺปชานมุสาวาทสฺส โหตีติ (๑) ฯ
อิท สุตตฺ  อาหริตฺวา อาห เอว อาปตฺตึ อนาวิกโรนฺโต
ตุณฺหีภูโตว อฺ อาปตฺตึ อาปชฺชติ เอตฺถ กุโต กายงฺคโจปน
วา วาจงฺคโจปน วา มโนทฺวารสฺมึเยว ปน อิท อกุสล
วจีกมฺม สมุฏ าตีติ ฯ
โส วตฺตพฺโพ กึ ปเนต สุตฺต เนยฺยตฺถ อุทาหุ
นีตตฺถนฺติ ฯ นีตตฺถเมว มยฺห สุตฺตนฺติ ฯ โส มา เอว อวจ
ตุลยิสฺสามสฺส อตฺถนฺติ วตฺวา เอว ปุจฺฉิตพฺโพ สมฺปชานมุสาวาเท กึ โหตีติ ฯ ชานนฺโต สมฺปชานมุสาวาเท ทุกฺกฏ
โหตีติ วกฺขติ ฯ ตโต วตฺตพฺโพ วินยสฺส เทฺว มูลานิ กาโย
จ วาจา จ สมฺมาสมฺพุทฺเธน หิ สพฺพาปตฺติโย อิเมสุเยว
ทฺวีสุ ทฺวาเรสุ ปฺตฺตา มโนทฺวาเร อาปตฺติปฺปน นาม
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๔๙/๒๐๔ ฯ
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นตฺถิ ตฺว อติวิย วินเย ปกตฺู โย สตฺถารา อปฺตฺเต
าเน อาปตฺตึ ปฺเปสิ สมฺมาสมฺพุทฺธ อพฺภาจิกฺขสิ ชินจกฺก
ปหรสีติ อาทิวจเนหิ นิคฺคณฺหิตฺวา อุตฺตรึปฺห โส เอว
ปุจฺฉิตพฺโพ สมฺปชานมุสาวาโท กึ กิริยโต สมุฏ าติ อุทาหุ
อกิริยโตติ ฯ ชานนฺโต กิริยโตติ วกฺขติ ฯ ตโต วตฺตพฺโพ
อนาวิกโรนฺโต กตร กิริย กโรตีติ ฯ อทฺธา หิ กิรยิ  อปสฺสนฺโต
วิฆาต อาปชฺชิสฺสติ ฯ ตโต อิมสฺส สุตฺตสฺส อตฺเถน สฺาเปตพฺโพ ฯ อยเฺหตฺถ อตฺโถ ยฺวาย สมฺปชานมุสาวาโท
โหตีติ วุตฺโต โส อาปตฺติโต กึ โหติ กตราปตฺติ โหตีติ
อตฺโถ ฯ ทุกกฺ ฏาปตฺติ โหติ ฯ สา จ โข ปน มุสาวาทลกฺขเณน
ภควโต ปน วจเนน วจีทฺวาเร อกิริยสมุฏานา
อาปตฺติ โหตีติ เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตมฺป เจต
อนาลปนฺโต มนุเชน เกนจิ
วาจา คิร โน จ ปเร ภเณยฺย
อาปชฺเชยฺย วาจสิก น กายิก
ปฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ (๑) ฯ
เอว อกุสล วจีกมฺม น มโนทฺวาเร สมุฏาตีติ
นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ ฯ
ยทา ปน อภิชฺฌาสหคเตน เจตสาว กายงฺค โจเปนฺโต
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๓๐๖/๕๓๐ ฯ
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หตฺถคฺคาหาทีนิ กโรติ พฺยาปาทสหคเตน เจตสา ทณฺฑปรามาสาทีนิ มิจฺฉาทิฏิสหคเตน เจตสา ขนฺธสิวาทโย
เสฏาติ เตส อภิวาทนอฺชลิกมฺมภูตปกปริภณฺฑาทีนิ
กโรติ ฯ ตทา กมฺม มโนกมฺม โหติ ทฺวาร ปน กายทฺวาร ฯ เอว อกุสล มโนกมฺม กายทฺวาเร สมุฏาติ ฯ เจตนา
ปเนตฺถ อพฺโพหาริกา ฯ
ยทา อภิชฺฌาสหคเตน เจตสา วาจงฺค โจเปนฺโต อโห
วต ย ปรสฺส ต มมสฺสาติ ปรวิตฺตูปกรณ อภิชฌ
ฺ ายติ ฯ
พฺยาปาทสหคเตน เจตสา อิเม สตฺตา หฺนฺตุ วา วชฺฌนฺตุ (๑)
วา อุจฺฉิชฺชนฺตุ วา มา วา อเหสุนฺติ วทติ ฯ มิจฉฺ าทิฏิสหคเตน เจตสา นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏนฺติอาทีนิ
วทติ ฯ ตทา กมฺม มโนกมฺม โหติ ทฺวาร ปน วจีทฺวาร ฯ
เอว อกุสล มโนกมฺม วจีทฺวาเร สมุฏาติ ฯ เจตนา ปเนตฺถ
อพฺโพหาริกา ฯ
ยทา ปน กายงฺควาจงฺคานิ อโจเปตฺวา รโห นิสนฺโน
อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏิสหคตานิ จิตฺตานิ อุปฺปาเทติ ฯ
ตทา กมฺม มโนกมฺม ทฺวารมฺป มโนทฺวารเมว ฯ เอว อกุสล
มโนกมฺม มโนทฺวาเร สมุฏาติ ฯ อิมสฺมึ ปน าเน เจตนาป
เจตนาสมฺปยุตฺตกา ธมฺมาป มโนทฺวาเรเยว สมุฏหนฺติ ฯ เอว
# ๑. ม. พชฺฌนฺตุ ฯ
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อกุสล มโนกมฺม ตีสุป ทฺวาเรสุ สมุฏาตีติ เวทิตพฺพ ฯ
ย ปน วุตฺต ตถา กุสลานิ กายวจีมโนกมฺมานีติ ฯ
ตตฺราย นโย ฯ ยทา หิ เกนจิ การเณน วตฺตุ อสกฺโกนฺโต
ปาณาติปาตา อทินฺนาทานา กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวริ มามีติ
อิมานิ สิกฺขาปทานิ หตฺถมุทฺธาย คณฺหาติ ฯ ตทา กมฺม
กายกมฺม ทฺวารมฺป กายทฺวารเมว ฯ เอว กุสล กายกมฺม
กายทฺวาเร สมุฏาติ ฯ เตหิ จิตฺเตหิ สหคตา อนภิชฺฌาทโย
เจตนาปกฺขิกา วา โหนฺติ อพฺโพหาริกา วา ฯ
ยทา ปน ตาเนว สิกฺขาปทานิ วจีเภท กตฺวา
คณฺหาติ ตทา กมฺม กายกมฺม ทฺวาร ปน วจีทฺวาร
โหติ ฯ เอว กุสล กายกมฺม วจีทฺวาเร สมุฏาติ ฯ เตหิ
จิตฺเตหิ สหคตา อนภิชฺฌาทโย เจตนาปกฺขิกา วา โหนฺติ
อพฺโพหาริกา วา ฯ
ยทา ปน เตสุ สิกฺขาปเทสุ ทียมาเนสุ กายงฺควาจงฺคานิ
อโจเปตฺวา มนสาว ปาณาติปาตา อทินฺนาทานา กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรมามีติ คณฺหาติ ฯ ตทา กมฺม กายกมฺม
ทฺวาร ปน มโนทฺวาร โหติ ฯ เอว กุสล กายกมฺม มโนทฺวาเร
สมุฏาติ ฯ เตหิ จิตฺเตหิ สหคตา อนภิชฺฌาทโย เจตนาปกฺขิกา วา โหนฺติ อพฺโพหาริกา วา ฯ
มุสาวาทา เวรมณีอาทีนิ ปน จตฺตาริ สิกฺขาปทานิ
วุตฺตนเยเนว กายาทีหิ คณฺหนฺตสฺส กุสล วจีกมฺม ตีสุ ทฺวาเรสุ
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สมุฏาตีติ เวทิตพฺพ ฯ อิธาป อนภิชฺฌาทโย เจตนาปกฺขิกา
วา โหนฺติ อพฺโพหาริกา วา ฯ
อนภิชฌ
ฺ าทิสหคเตหิ ปน จิตฺเตหิ กายงฺค โจเปตฺวา
เจติยงฺคณสมฺมชฺชนคนฺธมาลาทิปูชนเจติยวนฺทนาทีนิ กโรนฺตสฺส
กมฺม มโนกมฺม โหติ ทฺวาร ปน กายทฺวาร ฯ เอว กุสล
มโนกมฺม กายทฺวาเร สมุฏาติ ฯ เจตนา ปเนตฺถ อพฺโพหาริกา
วา ฯ อนภิชฌ
ฺ าสหคเตน จิตฺเตน วาจงฺค โจเปตฺวา อโห
วต ย ปรสฺส วิตฺตูปกรณ น ต มมสฺสาติ อนภิชฺฌายโต
อพฺยาปาทสหคเตน จิตฺเตน สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา
อนีฆา สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตูติ วทนฺตสฺส สมฺมาทิฏิสหคเตน
จิตฺเตน อตฺถิ ทินฺนนฺติอาทีนิ อุทาหรนฺตสฺส กมฺม มโนกมฺม
โหติ ทฺวาร ปน วจีทฺวาร ฯ เอว กุสล มโนกมฺม วจีทฺวาเร
สมุฏาติ ฯ เจตนา ปเนตฺถ อพฺโพหาริกา ฯ กายงฺควาจงฺคานิ
ปน อโจเปตฺวา รโห นิสนิ ฺนสฺส มนสาว อนภิชฺฌาทิสหคตานิ
จิตฺตานิ อุปฺปาเทนฺตสฺส กมฺม มโนกมฺม ทฺวารป มโนทฺวารเมว ฯ เอว กุสล มโนกมฺม มโนทฺวาเร สมุฏ าติ ฯ
อิมสฺมึ ปน าเน เจตนาป เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาป (๑) มโนทฺวาเรเยว สมุฏหนฺติ ฯ
ตตฺถ อาณตฺติสมุฏิเตสุ ปาณาติปาตอทินฺนาทาเนสุ กมฺมป
กายกมฺม ทฺวารป กมฺมวเสเนว กายทฺวารนฺติ วทนฺโต กมฺม
# ๑. ม. สมฺมปยุตฺตกา ธมฺมาป ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 218

เลมที่ 46 ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา หนา 218
รกฺขติ ทฺวาร ภินฺทติ นาม ฯ หตฺถมุทฺธาสมุฏิเตสุ (๑) มุสาวาทาทีสุ
ทฺวารมฺป กายทฺวาร กมฺมป ทฺวารวเสเนว กายกมฺมนฺติ วทนฺโต
ทฺวาร รกฺขติ กมฺม ภินฺทติ นาม ฯ ตสฺมา กมฺม รกฺขามีติ
ทฺวาร น ภินฺทิตพฺพ ฯ ทฺวาร รกฺขามีติ กมฺม น ภินฺทิตพฺพ ฯ
ยถาวุตฺเตเนว ปน นเยน กมฺมฺจ ทฺวารฺจ เวทิตพฺพ ฯ
เอว กเถนฺโต หิ เนว กมฺม น ทฺวาร ภินฺทตีติ ฯ
กมฺมกถา นิฏิตา ฯ
อิทานิ ปฺจ วิฺาณานิ ปฺจ วิฺาณทฺวารานีติอาทีสุ จกฺขุวิฺาณ โสตวิฺาณ ฆานวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณ กายวิฺาณนฺติ อิมานิ ปฺจ วิฺาณานิ นาม ฯ
จกฺขุวิฺาณทฺวาร โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณทฺวารนฺติ อิมานิ
ปฺจ วิฺาณทฺวารานิ นาม ฯ อิเมส ปฺจนฺน ทฺวาราน
วเสน อุปฺปนฺนา เจตนา เนว กายกมฺม โหติ น วจีกมฺม
มโนกมฺมเมว โหตีติ เวทิตพฺพ (๑) ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส โสตฆานชิวฺหากายมโนสมฺผสฺโสติ อิเม ปน ฉ สมฺผสฺสา นาม ฯ จกฺขุสมฺผสฺสทฺวาร โสตฆานชิวฺหากายมโนสมฺผสฺสทฺวารนฺติ อิมานิ
ฉ สมฺผสฺสทฺวารานิ นาม ฯ
จกฺขุอสวโร โสตฆานชิวฺหาปสาทกายโจปนกายอสวโร
วาจาอสวโร มโนอสวโรติ อิเม อฏ อสวรา นาม ฯ เต
# ๑. ม. หตฺถมุทฺทาย สมุฏ ิเตสุ ฯ
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อตฺถโต ทุสสฺ ีลฺย มุฏสฺจฺจ อฺาณ อกฺขนฺติ โกสชฺชนฺติ
อิเม ปฺจ ธมฺมา โหนฺติ ฯ เตสุ เอกธมฺโมป ปฺจทฺวาเร
โวฏพฺพนปริโยสาเนสุ จิตฺเตสุ น อุปฺปชฺชติ ชวนกฺขเณเยว
อุปฺปชฺชติ ฯ ชวเน อุปฺปนฺโนป ปฺจทฺวาเร อสวโรติ วุจฺจติ ฯ
จกฺขุวิฺาณสหชาโต หิ ผสฺโส จกฺขุสมฺผสฺโส นาม
เจตนา มโนกมฺม นาม ต จิตฺต มโนกมฺมทฺวาร นาม ฯ
เอตฺถ ปฺจวิโธ อสวโร นตฺถิ ฯ สมฺปฏิจฺฉนฺนสหชาโต ผสฺโส
มโนสมฺผสฺโส นาม เจตนา มโนกมฺม นาม ต จิตฺต
มโนกมฺมทฺวาร นาม ฯ เอตฺถป อสวโร นตฺถิ ฯ สนฺตีรณโวฏพฺพเนสุป เอเสว นโย ฯ ชวนสหชาโต ปน ผสฺโส
มโนสมฺผสฺโส นาม เจตนา มโนกมฺม นาม ต จิตฺต มโนกมฺมทฺวาร นาม ฯ เอตฺถ อสวโร จกฺขอุ สวโร นาม โหติ ฯ
โสตฆานชิวฺหาปสาทกายทฺวาเรสุป เอเสว นโย ฯ ยทา ปน
รูปาทีสุ อฺตรารมฺมณ มโนทฺวาริกชวน วินา วจีทฺวาเรน
สุทฺธกายทฺวารสงฺขาต โจปน ปาปยมาน อุปฺปชฺชติ ฯ ตทา
เตน จิตฺเตน สหชาโต ผสฺโส มโนสมฺผสฺโส นาม เจตนา
กายกมฺม นาม ต ปน จิตฺต อพฺโพหาริก โจปนสฺส
อุปฺปนฺนตฺตา มโนทฺวารนฺติ สงฺขฺย น คจฺฉติ ฯ เอตฺถ
อสวโร ปน กายอสวโร นาม ฯ ยทา ตาทิสเยว ชวน
วินา กายทฺวาเรน สุทฺธวจีทฺวารสงฺขาต โจปน ปาปยมาน
อุปฺปชฺชติ ฯ ตทา เตน จิตฺเตน สหชาโต ผสฺโส มโนสมฺผสฺโส
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นาม เจตนา วจีกมฺม นาม ต ปน จิตฺต อพฺโพหาริก
โจปนสฺส อุปฺปนฺนตฺตา มโนทฺวารนฺติ สงฺขฺย น คจฺฉติ ฯ
เอตฺถ อสวโร วาจาอสวโร นาม ฯ ยทา ปน ตาทิส ชวนจิตฺต
วินา กายวจีทฺวาเรหิ สุทฺธมโนทฺวารเมว หุตฺวา อุปฺปชฺชติ ฯ ตทา
เตน จิตฺเตน สหชาโต ผสฺโส มโนสมฺผสฺโส นาม เจตนา
มโนกมฺม นาม ต ปน จิตฺต มโนกมฺมทฺวาร นาม ฯ เอตฺถ
อสวโร มโนอสวโร นาม ฯ อิติ อิเมส อฏนฺน อสวราน
วเสน จกฺขุอสวรทฺวาร โสตฆานชิวฺหาปสาทกายโจปนกายวาจามโนอสวรทฺวารนฺติ อิมานิ อฏ อสวรทฺวารานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
จกฺขุสวโร โสตฆานชิวฺหาปสาทกายโจปนกายวาจามโนสวโรติ อิเม ปน อฏ สวรา นาม ฯ เต อตฺถโต สีล
สติ าณ ขนฺติ วิริยนฺติ อิเม ปฺจ ธมฺมา โหนฺติ ฯ
เตสุป เอกธมฺโมป ปฺจทฺวาเร โวฏพฺพนปริโยสาเนสุ จิตฺเตสุ
นุปฺปชฺชติ ฯ ชวนกฺขเณเอว อุปฺปชฺชติ ชวเน อุปฺปนฺโนป
ปฺจทฺวาเร สวโรติ วุจฺจติ ฯ ตสฺส สพฺพสฺสาป จกฺขุวิฺาณสหชาโต หิ ผสฺโส จกฺขุสมฺผสฺโสติอาทินา อสวเร
วุตฺตนเยเนว อุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ อิติ อิเมส อฏนฺน สวราน
วเสน จกฺขุสวรทฺวาร ฯเปฯ มโนสวรทฺวารนฺติ อิมานิ อฏ
สวรทฺวารานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
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ปาณาติปาโต อทินฺนาทาน กาเมสุมิจฺฉาจาโร มุสาวาโท
ปสุณวาจา ผรุสวาจา สมฺผปฺปลาโป อภิชฺฌา พฺยาปาโท
มิจฺฉาทิฏีติ อิเม ปน ทส อกุสลกมฺมปถา นาม ฯ
ตตฺถ ปาณสฺส อติปาโต ปาณาติปาโต นาม ปาณวโธ
ปาณฆาโตติ วุตฺต โหติ ฯ ปาโณติ เจตฺถ โวหารโต สตฺโต
ปรมตฺถโต ทุวิธ (๑) ชีวิตินฺทฺริย ฯ ตสฺมึ ปน ปาเณ ปาณสฺิโน ชีวติ ินฺทฺริยูปจฺเฉทกอุปกฺกมสมุฏาปกา กายวจีทฺวาราน อฺตรทฺวารปฺปวตฺตา วธกเจตนา ปาณาติปาโต ฯ
โส คุณวิรหิเตสุ ติรจฺฉานคตาทีสุ ปาเณสุ ขุทฺทเก ปาเณ
อปฺปสาวชฺโช มหาสรีเร มหาสาวชฺโช ฯ กสฺมา ฯ ปโยคมหนฺตตาย ฯ ปโยคสมตฺเตป วตฺถุมหนฺตตาย ฯ คุณวนฺเตสุ
มนุสฺสาทีสุ อปฺปคุเณ ปาเณ อปฺปสาวชฺโช มหาคุเณ มหาสาวชฺโช ฯ สรีรคุณาน ปน สมภาเว สติ กิเลสาน อุปกฺกมานฺจ มุทุตาย อปฺปสาวชฺโช ติกฺขตาย มหาสาวชฺโชติ
เวทิตพฺโพ ฯ
ตสฺส ปฺจ สมฺภารา โหนฺติ ปาโณ ปาณสฺิตา
วธกจิตฺต อุปกฺกโม เตน มรณนฺติ ฯ ฉ ปโยคา สาหตฺถิโก
อาณตฺติโก นิสฺสคฺคิโย ถาวโร วิชชฺ ามโย อิทฺธิมโยติ ฯ อิมสฺมึ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปน อตฺเถ วิตฺถาริยมาเน อติปปฺโจ โหติ ฯ ตสฺมา ต
น วิตฺถารยาม อฺ จ เอวรูป ฯ อตฺถิเกหิ ปน สมนฺตปาสาทิกวินยฏกถ โอโลเกตฺวา คเหตพฺพ ฯ
อทินฺนสฺส อาทาน อทินฺนาทาน ปรสฺส (๑) ภณฺฑหรณ
เถยฺย โจริกนฺติ (๑) วุตฺต โหติ ฯ ตตฺถ อทินฺนนฺติ ปรปริคฺคหิต ฯ
ยตฺถ ปโร ยถากาม การิต อาปชฺชนฺโต อทณฺฑารโห
อนนุวชฺโช (๒) จ โหติ ฯ ตสฺมึ ปน ปรปริคฺคหิเต ปรปริคฺคหิตสฺิโน ตทาทายกอุปกฺกมสมุฏาปกา เถยฺยเจตนา อทินฺนาทาน ฯ ต หีเน ปรสนฺตเก วตฺถุสฺมึ อปฺปสาวชฺช ปณีเต
มหาสาวชฺช ฯ กสฺมา ฯ วตฺถุปฺปณีตตาย ฯ วตฺถุสมตฺเต สติ
คุณาธิกาน สนฺตเก วตฺถุสฺมึ มหาสาวชฺช ฯ ตตคุณาธิก
อุปาทาย ตโต ตโต หีนคุณสฺส สนฺตเก วตฺถุสฺมึ อปฺปสาวชฺช ฯ
ตสฺส ปฺจ สมฺภารา โหนฺติ ปรปริคฺคหิต ปรปริคฺคหิตสฺิตา เถยฺยจิตฺต อุปกฺกโม เตน หรณนฺติ ฯ ฉปฺโยคา
สาหตฺถิกาทโยว ฯ เต จ โข ยถานุรปู  เถยฺยาวหาโร
ปสยฺหาวหาโร ปฏิจฺฉนฺนาวหาโร ปริกปฺปาวหาโร กุสาวหาโรติ
อิเมส ปฺจนฺน อวหาราน วเสน ปวตฺตนฺติ ฯ อยเมตฺถ
สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน สมนฺตปาสาทิกาย วุตฺโต ฯ
# ๑. ม. ปรสฺสหรณ เถยฺย โจริกาติ ฯ ๒. ม. อนุปวชฺโช ฯ
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กาเมสุมิจฺฉาจาโรติ เอตฺถ ปน กาเมสูติ เมถุนสมาจาเรสุ ฯ มิจฺฉาจาโรติ เอกนฺตนินฺทิโต ลามกาจาโร ฯ
ลกฺขณโต ปน อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน กายทฺวารปฺปวตฺตา
อคมนียฏาน วีติกฺกมเจตนา กาเมสุมิจฺฉาจาโร ฯ
ตตฺถ อคมนียฏาน นาม ปุริสาน ตาว มาตุรกฺขิตา
ปตุรกฺขิตา มาตาปตุรกฺขิตา ภาตุรกฺขิตา ภคินีรกฺขิตา าติรกฺขิตา โคตฺตรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา สารกฺขา สปริทณฺฑาติ
มาตุรกฺขิตาทโย ทส ธนกฺกีตา ฉนฺทวาสินี โภควาสินี
ปฏวาสินี โอทปตฺตกินี โอภฏจุมฺพฏา ทาสี จ ภริยา
กมฺมการี จ ภริยา ธชาหฏา มุหุตฺติกาติ เอตา ธนกฺกีตาทโย
ทสาติ วีสติ อิตฺถิโย ฯ อิตฺถีสุ ปน ทฺวนิ ฺน สารกฺขาสปริทณฺฑาน ทสนฺนฺจ ธนกฺกีตาทีนนฺติ ทฺวาทสนฺน อิตฺถีน
อฺเ ปุริสา ฯ อิท อคมนียฏาน นาม ฯ
โส ปเนส มิจฺฉาจาโร สีลาทิคุณวิรหิเต อคมนียฏาเน
อปฺปสาวชฺโช สีลาทิคุณสมฺปนฺเน มหาสาวชฺโช ฯ ตสฺส จตฺตาโร
สมฺภารา อคมนียวตฺถุ ตสฺมึ เสวนจิตฺต เสวนปฺปโยโค มคฺเคน
มคฺคปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ ฯ เอโก ปโยโค สาหตฺถโิ กเอว ฯ
มุสาติ วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส อตฺถภฺชโก วจีปโยโค
กายปโยโค วา ฯ วิสวาทนาธิปฺปาเยน ปน ปรสฺส ปรวิสวาทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา เจตนา มุสาวาโท ฯ อปโร
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นโย ฯ มุสาติ อภูต อตจฺฉ วตฺถุ ฯ วาโทติ ตสฺส ภูตโต
ตจฺฉโต วิฺาปน ฯ ลกฺขณโต ปน อตถ วตฺถุ ตถโต
ปร วิฺาเปตุกามสฺส ตถาวิฺตฺติสมุฏาปกา เจตนา มุสาวาโทติ ฯ (๑) โส ยมตฺถ ภฺชติ ตสฺส อปฺปตาย อปฺปสาวชฺโช
มหนฺตตาย มหาสาวชฺโช ฯ อปจ คหฏาน อตฺตโน สนฺตก
อทาตุกามตาย นตฺถีติอาทินยปฺปวตฺโต อปฺปสาวชฺโช สกฺขินา
หุตฺวา อตฺถภฺชนตฺถ วุตฺโต มหาสาวชฺโช ฯ ปพฺพชิตาน
อปฺปกมฺป เตล วา สปฺป วา ลภิตฺวา หสฺสาธิปฺปาเยน (๑)
อชฺช คาเม เตล นทีมฺเ สนฺทตีติ ปูรณกถานเยน ปวตฺโต
อปฺปสาวชฺโช ฯ อทิฏเยว ปน ทิฏ นฺติอาทินา นเยน วทนฺตาน
มหาสาวชฺโช ฯ
ตสฺส จตฺตาโร สมฺภารา โหนฺติ อตถ วตฺถุ (๒) วิสวาทนจิตฺต ตชฺโช วายาโม ปรสฺส ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ เอโก ปโยโค
สาหตฺถิโกว ฯ โส จ กาเยน วา กายปฏิพทฺเธน วา วาจาย
วา ปรวิสวาทกกิริยากรเณน ทฏพฺโพ ฯ ตาย เจ กิริยาย
ปโร ตมตฺถ ชานาติ ฯ อย กิริยสมุฏาปกเจตนากฺขเณเยว
มุสาวาทกมฺมุนา พชฺฌติ ฯ ยสฺมา จ ยถา กายกายปฏิพทฺธวาจาหิ (๓) ปร วิส วาเทติ ฯ ตถา อิมสฺส อิม ภณาหีติ
อาณาเปนฺโตป ปณฺณ ลิขิตฺวา ปุรโต วิสชฺชนฺโตป (๔) ฯ อยมตฺโถ
# ๑. ม. หสาธิปฺปาเยน ฯ ๒. ม. วตฺถุ ฯ ๓. ม. กายกายปฺปฏิพทฺธวาจาหิ ฯ
# ๔. สี. นิสสฺ ชนฺโตป ฯ ม. นิสฺสชฺชนฺโตป ฯ
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เอว ทฏพฺโพติ ฯ กุฏฏาทีสุ ลิขิตฺวา เปนฺโตป ฯ ตสฺมา เอตฺถ
อาณตฺติกนิสฺสคฺคิยถาวราป ปโยคา ยุชฺชนฺติ ฯ อฏกถาสุ ปน
อนาคตตฺตา วีมสิตฺวา คเหตพฺโพ ฯ
ปสุณวาจาติอาทีสุ ยาย วาจาย ยสฺส ต วาจ ภาสติ
ตสฺส หทเย อตฺตโน ปยภาว ปรสฺส จ เปสฺุภาว (๑) กโรติ
สา ปสุณวาจา ฯ ยาย ปน อตฺตานป ปรป ผรุส
กโรติ ยา วาจา สยป ผรุสา เนว กณฺณสุขา น หทยงฺคมา
วาจา อย ผรุสวาจา ฯ เยน สมฺผ ปลปติ นิรตฺถก โส
สมฺผปฺปลาโป ฯ เตส มูลภูตา เจตนาป ปสุณาวาจาทินามเมว
ลภติ ฯ สาเอว จ อิธ อธิปฺเปตาติ ฯ
ตตฺถ สงฺกิลิฏจิตฺตสฺส ปเรส วา เภทาย อตฺตโน
ปยกมฺยตาย วา กายวจีปโยคสมุฏาปกา เจตนา ปสุณาวาจา ฯ สา ยสฺส เภท กโรติ ตสฺส อปฺปคุณตาย อปฺปสาวชฺชา มหาคุณตาย มหาสาวชฺชา ฯ
ตสฺสา จตฺตาโร สมฺภารา ภินฺทิตพฺโพ ปโร อิติ อิเม
นานา (๒) ภวิสฺสนฺตีติ เภทปุเรกฺขารตา วา อิติ อห ปโย
ภวิสฺสามิ วิสฺสาสิโกติ ปยกมฺยตา วา ตชฺโช วายาโม ตสฺส
ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ ปเร ปน อภินฺเน กมฺมปถเภโท นตฺถิ
ภินฺเนเอว โหติ ฯ
ปรสฺส มมฺมจฺเฉทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา เอกนฺตผรุส# ๑. สี. ปยสฺุภาว ฯ ม. สฺุภาว ฯ ๒. สี. วินา ฯ
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เจตนา ผรุสวาจา ฯ ตสฺสา อาวีภาวตฺถมิท วตฺถุ เอโก
กิร ทารโก มาตุวจน อนาทิยิตฺวา อรฺ คจฺฉติ ฯ ต
มาตา นิวตฺเตตุ อสกฺโกนฺตี จณฺฑา ต มหิสี (๑) อนุพนฺธตูติ
อกฺโกสิ ฯ อถสฺส ตเถว อรฺเ มหิสี อุฏาสิ ฯ ทารโก
ย มม มาตา มุเขน กเถสิ ต มา โหตุ ย จิตฺเตน
จินฺเตสิ ต โหตูติ สจฺจกิริย อกาสิ ฯ มหิสี ตตฺเถว พนฺธา
วิย อฏาสิ ฯ เอว มมฺมจฺเฉทโกป ปโยโค จิตฺตสณฺหตาย
ผรุสวาจา น โหติ ฯ มาตาปตโร หิ กทาจิ ปุตฺตเก เอวป
วทนฺติ โจรา โว ขณฺฑาขณฺฑิก กโรนฺตูติ ฯ อุปปฺ ลปตฺตมฺป
จ เนส อุปริ ปตนฺต น อิจฺฉนฺติ ฯ อาจริยุปชฺฌายา จ
กทาจิ นิสฺสิตเก เอว วทนฺติ กึ อิเม อหิริกา อโนตฺตปฺปโน
วทนฺติ นิกฺกฑฺฒถ (๒) เนติ ฯ อถ จ เนส อาคมาธิคมสมฺปตฺตึ
อิจฺฉนฺติ ฯ ยถาป จิตฺตสณฺหตาย ผรุสวาจา น โหติ ฯ เอว
วจนสณฺหตาย อผรุสวาจาป น โหติ ฯ น หิ มาราเปตุกามสฺส
อิม สุข สยาเปถาติ วจน อผรุสวาจา โหติ ฯ จิตฺตผรุสตาย
ปเนสา ผรุสวาจาว ฯ สา ย สนฺธาย ปวตฺติตา ตสฺส
อปฺปคุณตาย อปฺปสาวชฺชา มหาคุณตาย มหาสาวชฺชา ฯ ตสฺสา
ตโย สมฺภารา อกฺโกสิตพฺโพ ปโร กุปตจิตฺต อกฺโกสนาติ (๓) ฯ
อนตฺถวิฺาปกา กายวจีปโยคสมุฏาปกา อกุสลเจตนา
# ๑. ม. มหึสี ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. นิทฺธมถ ฯ ๓. ม. อกฺโกสนนฺติ
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สมฺผปฺปลาโป ฯ โส อาเสวนมนฺทตาย อปฺปสาวชฺโช ฯ
อาเสวนมหนฺตตาย มหาสาวชฺโช ฯ ตสฺส เทฺว สมฺภารา
ภารตยุทฺธสีตาหรณาทินิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา ตถารูปกถากถนฺจาติ ฯ ปเร ปน ต กถ อคฺคณฺหนฺเต กมฺมปถเภโท
นตฺถิ ปเรน สมฺผปฺปลาเป คหิเตเยว โหติ ฯ
อภิชฺฌายตีติ อภิชฺฌา ฯ ปรภณฺฑาภิมุขี หุตฺวา
ตนฺนินฺนตาย ปวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ สา อโห วต อิท มมสฺสาติ
เอว ปรภณฺฑาภิชฺฌายนลกฺขณา อทินฺนาทาน วิย อปฺปสาวชฺชา มหาสาวชฺชา จ ฯ ตสฺสา เทฺว สมฺภารา ปรภณฺฑ
อตฺตโน ปริณามนฺจาติ ฯ ปรภณฺฑวตฺถุเก หิ โลเภ อุปฺปนฺเนป
น ตาว กมฺมปถเภโท โหติ ยาว อโห วต อิท มมสฺสาติ
อตฺตโน น ปริณาเมติ ฯ
หิตสุข พฺยาปาทยตีติ พฺยาปาโท ฯ โส ปรวินาสาย
มโนปโทสลกฺขโณ ผรุสวาจา วิย อปฺปสาวชฺโช มหาสาวชฺโช
จ ฯ ตสฺส เทฺว สมฺภารา ปรสตฺโต จ ตสฺส จ วินาสจินฺตาติ ฯ ปรสตฺตวตฺถุเก หิ โกเธ อุปฺปนฺเนป น ตาว
กมฺมปถเภโท โหติ ยาว อโห วตาย อุจฺฉิชฺเชยฺย วินสฺเสยฺยาติ
ตสฺส วินาส (๑) น จินฺเตติ (๒) ฯ
ยถาภุจฺจคฺคหณาภาเวน (๓) มิจฉฺ า ปสฺสตีติ มิจฺฉาทิฏิ ฯ
# ๑. ม. วินาสน ฯ ๒. ม. จินฺเตสิ ฯ ๓. ม. ยถาภุจฺจคหณาภาเวน ฯ
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สา นตฺถิ ทินฺนนฺติอาทินา นเยน วิปรีตทสฺสนลกฺขณา
สมฺผปฺปลาโป วิย อปฺปสาวชฺชา มหาสาวชฺชา จ ฯ อปจ
อนิยตา อปฺปสาวชฺชา นิยตา มหาสาวชฺชา ฯ ตสฺสา เทฺว
สมฺภารา วตฺถุโน จ คหิตาการวิปรีตตา ยถา จ ต คณฺหาติ
ตถาภาเวน ตสฺสุปฏานนฺติ ฯ ตตฺถ นตฺถิกาเหตุกอกิริย
ทิฏีหิเอว กมฺมปถเภโท โหติ น อฺทิฏีหิ ฯ
อิเมสป ทสนฺน อกุสลกมฺมปถาน ธมฺมโต โกฏาสโต
อารมฺมณโต เวทนาโต มูลโตจาติ ปฺจหากาเรหิ วินิจฺฉโย
เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ ธมฺมโตติ เอเตสุ หิ ปฏิปาฏิยา สตฺต เจตนา
ธมฺมาว โหนฺติ อภิชฺฌาทโย ตโย เจตนาสมฺปยุตฺตา ฯ
โกฏาสโตติ ปฏิปาฏิยา สตฺต มิจฺฉาทิฏิ จาติ อิเม
อฏ กมฺมปถาเอว โหนฺติ โน มูลานิ ฯ อภิชฺฌาพฺยาปาทา
กมฺมปถา เจว มูลานิ จ ฯ อภิชฺฌา หิ มูล ปตฺวา โลโภ
อกุสลมูล โหติ ฯ พฺยาปาโท โทโส อกุสลมูล โหติ ฯ
อารมฺมณโตติ ปาณาติปาโต ชีวิตินฺทฺริยารมฺมณโต
สงฺขารารมฺมโณ โหติ ฯ อทินฺนาทาน สตฺตารมฺมณ วา โหติ
สงฺขารารมฺมณ วา ฯ มิจฉฺ าจาโร โผฏพฺพวเสน สงฺขารา
รมฺมโณ โหติ ฯ สตฺตารมฺมโณติป เอเก ฯ มุสาวาโท สตฺตารมฺมโณ วา สงฺขารารมฺมโณ วา ฯ ตถา ปสุณาวาจา ฯ
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ผรุสวาจา สตฺตารมฺมณาว ฯ สมฺผปฺปลาโป ทิฏสุตมุตวิฺาตวเสน สตฺตารมฺมโณ วา สงฺขารารมฺมโณ วา ฯ ตถา
อภิชฺฌาพฺยาปาโท สตฺตารมฺมโณว ฯ มิจฺฉาทิฏิ เตภูมิกธมฺมวเสน สงฺขารารมฺมณาว ฯ
เวทนาโตติ ปาณาติปาโต ทุกฺขเวทโน โหติ ฯ กิฺจาป
หิ ราชาโน โจร ทิสฺวา หสมานาป คจฺฉถ น ฆาเตถาติ
วทนฺติ ฯ สนฺนิฏาปกเจตนา ปน เนส ทุกฺขสมฺปยุตฺตาว โหติ ฯ
อทินฺนาทาน ติเวทน ฯ ตฺหิ ปรภณฺฑ ทิสฺวา หฏตุฏสฺส
คณฺหโต สุขเวทน โหติ ภีตภีตสฺส (๑) คณฺหโต ทุกฺขเวทน ฯ ตถา
วิปากนิสฺสนฺทผลานิ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส คหณกาเล มชฺฌตฺตภาเว
ิตสฺส ปน คณฺหโต อทุกฺขมสุขเวทน โหตีติ ฯ มิจฺฉาจาโร
สุขมชฺฌตฺตวเสน ทฺวิเวทโน ฯ สนฺนฏิ าปกจิตฺเต ปน มชฺฌตฺตเวทโน น โหติ ฯ มุสาวาโท อทินฺนาทาเน วุตฺตนเยเนว
ติเวทโน ฯ ตถา ปสุณวาจา ฯ ผรุสวาจา ทุกฺขเวทนา ฯ
สมฺผปฺปลาโป ติเวทโน ฯ ปเรสุ หิ สาธุการ ททนฺเตสุ
เจลาทีนิ อุกฺขิปนฺเตสุ (๒) หฏตุฏสฺส สีตาหรณภารตยุทฺธาทีนิ
กถนกาเล โส สุขเวทโน โหติ ฯ ปมทินฺนเวตเนน เอเกน
ปจฺฉา อาคนฺตฺวา อาทิโต ปฏาย กเถหีติ วุตฺเต อนนุสนฺธิก ปกิณณ
ฺ กกถ กเถสฺสามิ นุ โข โนติ โทมนสฺสิตสฺส
# ๑. ม. ภีตตสิตสฺส ฯ ๒. ม. เจลุกฺเขปาทีนิ ขิปนฺเตสุ ฯ
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กถนกาเล ทุกฺขเวทโน โหติ ฯ มชฺฌตฺตสฺส กถยโต อทุกฺขมสุขเวทโน โหติ ฯ อภิชฌ
ฺ า สุขมชฺฌตฺตวเสน ทฺวิเวทนา ฯ
ตถา มิจฺฉาทิฏิ ฯ พฺยาปาโท ทุกฺขเวทโน ฯ
มูลโตติ ปาณาติปาโต โทสโมหวเสน ทฺวิมูลโก โหติ ฯ
อทินฺนาทาน โทสโมหวเสน วา โลภโมหวเสน วา ฯ มิจฺฉาจาโร โลภโมหวเสเนว ฯ มุสาวาโท โทสโมหวเสน วา โลภโมหวเสน วา ฯ ตถา ปสุณวาจา สมฺผปฺปลาโป จ ฯ ผรุสวาจา โทสโมหวเสน ฯ อภิชฺฌา โมหวเสน เอกมูลา ฯ ตถา
พฺยาปาโท ฯ มิจฺฉาทิฏิ โลภโมหวเสน ทฺวิมูลาติ ฯ
อกุสลกมฺมปถกถา นิฏิตา ฯ
กุสลกมฺมปถกถา
ปาณาติปาตาทีหิ ปน วิรติโย อนภิชฺฌาอพฺยาปาทสมฺมาทิฏิโย จาติ อิเม ทส กุสลกมฺมปถา นาม ฯ ตตฺถ
ปาณาติปาตาทโย วุตฺตตฺถาเอว ฯ ปาณาติปาตาทีหิ เอตาย
วิรมนฺติ สย วา วิรมติ วิรมณมตฺตเมว วา เอตนฺติ วิรติ ฯ
ปาณาติปาตา วิรมนฺตสฺส ยา ตสฺมึ สมเย ปาณาติปาตา
อารติ วิรตีติ (๑) เอว วุตฺตา กุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา วิรติ ฯ สา
ปเภทโต ติวิธา โหติ สมฺปตฺตวิรติสมาทานวิรติ สมุจฺเฉทวิรตีติ ฯ
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๒๑๘/๘๙ ฯ
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ตตฺถ อสมาทินฺนสิกฺขาปทาน อตฺตโน ชาติวยพาหุสจฺจาทีนิ ปจฺจเวกฺขิตฺวา อยุตฺต อมฺหาก เอวรูป กาตุนฺติ
สมฺปตฺตวตฺถุ อวีติกฺกมนฺตาน อุปฺปชฺชมานา วิรติ สมฺปตฺตวิรตีติ เวทิตพฺพา ฯ ตตฺริท วตฺถุ สีหลทีเป จกฺกนสฺส
อุปาสกสฺส (๑) วิย ฯ ตสฺส กิร ทหรกาเลเยว มาตุยา โรโค
อุปฺปชฺชิ ฯ เวชฺเชน จ อลฺลสสมส ลทฺธุ วฏฏตีติ วุตฺต ฯ
ตโต จกฺกนสฺส ภาตา คจฺฉ ตาต เขตฺต อาหิณฺฑาหีติ
จกฺกน เปเสสิ ฯ โส ตตฺถ คโต ฯ ตสฺมึ ปน สมเย เอโก
สโส ตรุณสสฺส ขาทิตุ อาคโต โหติ ฯ โส ต ทิสฺวา
เวเคน ธาวนฺโต วลฺลยิ า พทฺโธ กิริ กิรีติ สทฺทมกาสิ ฯ
จกฺกโน เตน สทฺเทน คนฺตฺวา ต คเหตฺวา จินฺเตสิ มาตุ
เภสชฺช กโรมีติ ฯ ปุน จินฺเตสิ น เมต ปฏิรูป ยฺวาห (๒)
มาตุ ชีวิตการณา ปร ชีวติ า โวโรเปยฺยนฺติ ฯ อถ น คจฺฉ
อรฺเ สเสหิ สทฺธึ ติโณทก ปริภฺุชาติ มฺุจิ ฯ ภาตรา
จ กึ ตาต สโส ลทฺโธติ ปุจฺฉิโต ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ ฯ
ตโต น ภาตา ปริภาสิ ฯ โส มาตุ สนฺติก คนฺตฺวา ยโตห
ชาโต นาภิชานามิ สฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา โวโรเปตาติ สจฺจ
วตฺวา อฏาสิ ฯ ตาวเทวสฺส มาตา อโรคา อโหสิ ฯ
สมาทินนฺ สิกฺขาปทาน ปน สิกฺขาปทสมาทาเนว
# ๑. กตฺถจิ. ชคฺคนอุปาสกสฺส ฯ ๒. สี. ยมห ฯ
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ตทุตฺตริฺจ (๑) อตฺตโน ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา วตฺถุ อวีติกฺกมนฺตาน
อุปฺปชฺชมานา วิรติ สมาทานวิรตีติ เวทิตพฺพา ฯ ทนฺตรวฑฺฒมานปพฺพตวาสิอุปาสกสฺส (๒) วิย ฯ โส กิร อมฺพริยวิหารวาสิโน (๓) ปงฺคลสฺส พุทฺธรกฺขิตตฺเถรสฺส สนฺติเก สิกฺขาปทานิ
คเหตฺวา เขตฺต กสติ ฯ อถสฺส โคโณ นฏโ ฯ โส ต
คเวสนฺโต ทนฺตรวฑฺฒมานปพฺพต อารุหิ ฯ ตตฺร น มหาสปฺโป อคฺคเหสิ ฯ โส จินฺเตสิ อิมายสฺส ติขิณวาสิยา สีส
ฉินฺทามีติ ฯ ปุน จินฺเตสิ น เมต ปฏิรปู  ยฺวาห ภาวนียสฺส
ครุโน สนฺติเก สิกฺขาปทานิ คเหตฺวา ภินฺเทยฺยนฺติ ฯ เอว
ยาวตติย จินฺเตตฺวา ชีวิต ปริจฺจชามิ น สิกฺขาปทนฺติ อเส
ปต ติขิณทณฺฑวาสึ อรฺเ ฉฑฺเฑสิ ฯ ตาวเทว น
มหาสปฺโป มฺุจิตฺวา อคมาสีติ ฯ
อริยมคฺคสมฺปยุตฺตา วิรติ สมุจฺเฉทวิรตีติ เวทิตพฺพา ฯ
ยสฺสา (๔) อุปฺปตฺติโต ปภูติ ปาณ ฆาเตสฺสามาติ อริยปุคฺคลาน
จิตฺตมฺป น อุปฺปชฺชตีติ ฯ
อิทานิ ยถา อกุสลาน เอว อิเมสป กุสลกมฺมปถาน ธมฺมโต โกฏาสโต อารมฺมณโต เวทนาโต มูลโตติ
ปฺจหากาเรหิ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ ธมฺมโตติ เอเตสุ หิ ปฏิปาฏิยา สตฺต เจตนาป
# ๑. ม. ตตุตฺตริฺจ ฯ ๒. ม. อุตฺตรวฑฺฒมานปพฺพต...ฯ ๓. กจฺถจิ.
# อมฺพติสฺส...ฯ ๔. สี. ตสฺสา ฯ
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วฏฏนฺติ วิรติโยป ฯ อนฺเต ตโย เจตนาสมฺปยุตฺตาว ฯ
โกฏาสโตติ ปฏิปาฏิยา สตฺต กมฺมปถาเอว โน
มูลานิ ฯ อนฺเต ตโย กมฺมปถา เจว มูลานิ จ ฯ อนภิชฺฌา
หิ มูล ปตฺวา อโลโภ กุสลมูล โหติ อพฺยาปาโท อโทโส
กุสลมูล สมฺมาทิฏิ อโมโห กุสลมูล ฯ
อารมฺมณโตติ ปาณาติปาตาทีน อารมฺมณาเนว เอเตส
อารมฺมณานิ ฯ วีติกฺกมิตพฺพโตเยว หิ วิรติ (๑) เวรมณี นาม
โหติ ฯ ยถา ปน นิพฺพานารมฺมโณ อริยมคฺโค กิเลเส
ปชหติ ฯ เอว ชีวิตินฺทฺรยิ าทิอารมฺมณา เจเต กมฺมปถา
ปาณาติปาตาทีนิ ทุสฺสีลฺยานิ ปชหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ
เวทนาโตติ สพฺเพ สุขเวทนา วา โหนฺติ มชฺฌตฺตเวทนา
วา ฯ กุสล ปตฺวา หิ ทุกฺขเวทนา นาม นตฺถิ ฯ
มูลโตติ ปฏิปาฏิยา สตฺต าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน วิรมนฺตสฺส
อโลภอโทสอโมหวเสน ติมูลา โหนฺติ ฯ าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน
วิรมนฺตสฺส ทฺวิมูลา ฯ อนภิชฺฌาาณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน วิรมนฺตสฺส
ทฺวิมูลา โหติ ฯ าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน วิรมนฺตสฺส เอกมูลา ฯ
อโลโภ ปน อตฺตนา จ อตฺตโน มูล น โหติ ฯ อพฺยาปาเทป
เอเสว นโย ฯ สมฺมาทิฏ ิ อโลภาโทสวเสน ทฺวิมูลา จาติ
อิเม ทส กุสลกมฺมปถา นาม ฯ
กมฺมปถสสนฺทนกถา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อิทานิ อิมสฺมึ าเน กมฺมปถสสนฺทน นาม เวทิตพฺพ ฯ
ปฺจสมฺผสฺสทฺวารวเสน หิ อุปฺปนฺโน อสวโร อกุสล มโนกมฺมเมว โหติ ฯ มโนสมฺผสฺสทฺวารวเสน อุปฺปนฺโน ตีณิป
กมฺมานิ โหนฺติ ฯ โส หิ กายทฺวาเร โจปน ปตฺโต อกุสล
กายกมฺม โหติ ฯ วจีทฺวาเร อกุสล วจีกมฺม ฯ อุภยตฺถ โจปน
อปฺปตฺโต อกุสล มโนกมฺม โหติ ฯ ปฺจอสวรทฺวารวเสน
อุปฺปนฺโน อกุสล มโนกมฺมเมว โหติ ฯ โจปนกายอสวรทฺวารวเสน อุปฺปนฺโน อกุสล กายกมฺมเมว โหติ ฯ วาจาอสวรทฺวารวเสน อุปฺปนฺโน อกุสล วจีกมฺมเมว โหติ ฯ มโนอสวรทฺวารวเสน อุปฺปนฺโน อกุสล มโนกมฺมเมว โหติ ฯ ติวิธ
กายทุจฺจริต อกุสล กายกมฺมเมว โหติ ฯ จตุพฺพิธ วจีทุจฺจริต
อกุสล วจีกมฺมเมว โหติ ฯ ติวิธ มโนทุจฺจริต อกุสล มโนกมฺมเมว โหติ ฯ
ปฺจสมฺผสฺสทฺวารวเสน อุปฺปนฺโน สวโรป กุสล มโนกมฺมเมว โหติ ฯ มโนสมฺผสฺสทฺวารวเสน อุปฺปนฺโน ปน อยป
อสวโร วิย ตีณิป กมฺมานิ โหนฺติ ฯ ปฺจสวรทฺวารวเสน
อุปฺปนฺโนป กุสล มโนกมฺมเมว โหติ ฯ โจปนกายสวรทฺวารวเสน
อุปฺปนฺโน กุสล กายกมฺมเมว โหติ ฯ วาจาสวรทฺวารวเสน
อุปฺปนฺโน กุสล วจีกมฺมเมว โหติ ฯ มโนสวรทฺวารวเสน
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อุปฺปนฺโน กุสล มโนกมฺมเมว โหติ ฯ ติวิธ กายสุจริต กุสล
กายกมฺมเมว โหติ ฯ จตุพฺพิธ วจีสุจริต กุสล วจีกมฺมเมว
โหติ ฯ ติวิธ มโนสุจริต กุสล มโนกมฺมเมว โหติ ฯ
อกุสล กายกมฺม ปฺจสมฺผสฺสทฺวารวเสน นุปฺปชฺชติ ฯ
มโนสมฺผสฺสทฺวารวเสเนว อุปฺปชฺชติ ฯ ตถา อกุสล วจีกมฺม ฯ
อกุสล มโนกมฺม ปน ฉสมฺผสฺสทฺวารวเสเนว อุปฺปชฺชติ ฯ ต
กายวจีทฺวาเรสุ โจปน ปตฺต อกุสล กายกมฺมวจีกมฺม โหติ ฯ
โจปน อปฺปตฺต อกุสล มโนกมฺมเมว โหติ ฯ ยถา จ ปฺจสมฺผสฺสทฺวารวเสน เอว ปฺจอสวรทฺวารวเสนป อกุสล
กายกมฺม นุปฺปชฺชติ ฯ โจปนกายอสวรทฺวารวเสน วาจาอสวรทฺวารวเสน จ อุปฺปชฺชติ ฯ มโนอสวรทฺวารวเสน นุปฺปชฺชติ ฯ
อกุสล วจีกมฺมมฺป ปฺจอสวรทฺวารวเสน อุปฺปชฺชติ โจปนกายวาจาอสวรทฺวารวเสน อุปฺปชฺชติ ฯ มโนอสวรทฺวารวเสน
นุปฺปชฺชติ ฯ อกุสล มโนกมฺม อฏอสวรทฺวารวเสนป
อุปฺปชฺชเตว ฯ กุสลกายกมฺมาทีสุป เอเสว นโย ฯ
อย ปน วิเสโส ฯ ยถา อกุสลกายกมฺมวจีกมฺมานิ มโนอสวรทฺวารวเสน นุปฺปชฺชติ ฯ น ตถา เอตานิ ฯ เอตานิ ปน
กายงฺควาจงฺค อโจเปตฺวา สิกฺขาปทานิ คณฺหนฺตสฺส มโนสวรทฺวาเรป อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอว ตตฺถ กามาวจรกุสลจิตฺต ติวิธกมฺมทฺวารวเสน อุปฺปชฺชติ ฯ ปฺจวิฺาณทฺวารวเสน นุปฺปชฺชติ ฯ
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ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข
วา อทุกฺขมสุข วาติ ฯ อิมินา ปน นเยน ฉสมฺผสฺสทฺวารวเสน
อุปฺปชฺชติ ฯ อฏอสวรทฺวารวเสน นุปฺปชฺชติ ฯ อฏสวรทฺวารวเสน อุปฺปชฺชติ ฯ ทสอกุสลกมฺมปถวเสน นุปฺปชฺชติ ฯ ทสกุสลกมฺมปถวเสน อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา อิท จิตฺต ติวิธกมฺมทฺวารวเสน วา อุปฺปนฺน โหติ (๑) ฉสมฺผสฺสทฺวารวเสน วา อฏสวรทฺวารวเสน วา ทสกุสลกมฺมปถวเสน วา ฯ กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ ฯเปฯ รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วาติ วุตฺเต สพฺพ วุตฺตเมว โหตีติ ฯ
ทฺวารกถา นิฏิตา ฯ
ย ย วา ปนารพฺภาติ เอตฺถ อย โยชนา ฯ เหฏา
วุตฺเตสุ รูปารมฺมณาทีสุ รูปารมฺมณ วา อารพฺภ ฯ อารมฺมณ
กตฺวาติ อตฺโถ ฯ สทฺทารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา
อารพฺภ อุปฺปนฺน โหติ ฯ เอตฺตาวตา เอตสฺส (๒) จิตฺตสฺส เอเตสุ
อารมฺมเณสุ ยงฺกิฺจิ เอกเมว อารมฺมณ อนฺุาตสทิส โหติ ฯ
อิทฺจ เอกสฺมึ สมเย เอกสฺส วา ปุคฺคลสฺส รูปารมฺมณ
อารพฺภ อุปฺปนฺน ปุน อฺสฺมึ สมเย อฺสฺส วา ปุคฺคลสฺส
สทฺทาทีสุป อฺตร อารมฺมณ อารพฺภ อุปฺปชฺชติเอว ฯ เอว
# ๑ ม. โหตุ ๒ สี. เอกสฺส
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อุปฺปชฺชมานสฺส จสฺส เอกสฺมึ ภเว ปม รูปารมฺมณ อารพฺภ
ปวตฺติ โหติ ปจฺฉา สทฺทารมฺมณนฺติ อยป กโม นตฺถิ ฯ
รูปาทีสุ จาป ปม นีลารมฺมณ ปจฺฉา ปตารมฺมณนฺติ อยป
นิยโม นตฺถิ ฯ อิติ อิม สพฺพารมฺมณ (๑) ตฺเจว กมาภาวฺจ
กมาภาเวป จ นีลปตาทีสุ นิยมาภาวฺจ ทสฺเสตุ ย ย
วา ปนารพฺภาติ อาห ฯ อิท วุตฺต โหติ อิเมสุ รูปาทีสุ
น ยงฺกิฺจิ เอกเมว อถโข ย ย วา ปนารพฺภ อุปฺปนฺน
โหติ ฯ เอว อุปฺปชฺชมานมฺป จ ปม รูปารมฺมณ ปจฺฉา
สทฺทารมฺมณ อารพฺภาติ เอวมฺป อนุปฺปชฺชิตฺวา ย ย วา
ปนารพฺภ อุปฺปนฺน โหติ ปฏิโลมโต วา อนุโลมโต วา
เอกนฺตริกทฺวิกนฺตริกาทินเยน (๒) วา รูปารมฺมณาทีสุ ย วา ต
วา อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปนฺน โหตีติ อตฺโถ ฯ รูปารมฺมเณสุป (๓)
จ ปม นีลารมฺมณ วา ปจฺฉา ปตารมฺมณนฺติ อิมินาป
นิยเมน อนุปฺปชฺชิตฺวา ย ย ปนารพฺภ ฯ นีลปตกาทีสุ
รูปารมฺมเณสุ ย วา ต วา รูปารมฺมณ อารพฺภ อุปปฺ นฺน
โหตีติ อตฺโถ ฯ สทฺทารมฺมณาทีสุป เอเสว นโย ฯ อย ตาว
เอกา โยชนา ฯ
อย ปน อปรา ฯ รูป อารมฺมณ เอตสฺสาติ
# ๑. ม. สพฺพารมฺมตฺเจว ฯ ๒. ม. เอกนฺตริกทฺวนฺตริกานินเยน ฯ
# ๓. สี. รูปารมฺมเณป จ ฯ
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รูปารมฺมณ ฯเปฯ ธมฺโม อารมฺมณ เอตสฺสาติ ธมฺมารมฺมณ
อิติ รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา จิตฺต อุปฺปนฺน
โหตีติ วตฺวา ปุน ย ย วา ปนารพฺภาติ อาห ฯ ตสฺสตฺโถ
เอเตสุ รูปาทีสุ เหฏา วุตฺตนเยเนว ย วา ต วา ปนารพฺภ
อุปฺปนฺน โหตีติ ฯ มหาอฏกถาย ปน เยวาปนเก (๑) อภินว นตฺถิ
เหฏา คหิตเมว คหิตนฺติ วตฺวา รูป วา อารพฺภ ฯเปฯ
ธมฺม วา อารพฺภ อิท วา อิท วา อารพฺภาติ กเถตุ
อิท วุตฺตนฺติ เอตฺตกเมว อาคต ฯ
กมฺมปถสสนฺทนกถา นิฏ ิตา ฯ
กามาวจรกุสลธมฺมุทฺเทสกถา
ธมฺมุทฺเทสวารผสฺสปฺจมกราสิวณฺณนา
ตสฺมึ สมเยติ อิท อนิยมนิทฺทิฏสฺส สมยสฺส นิยมโต
ปฏินิทฺเทสวจน ฯ ตสฺมา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสลจิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ ตสฺมึเยว สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหตีติ อย จสฺสตฺโถ (๒) เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ ยเถว จิตฺต เอว
ผสฺสาทีสุป ผสฺโส โหตีติ ฯ กึ โหติ ฯ กามาวจโร โหติ กุสโล
โหติ อุปฺปนฺโน โหติ โสมนสฺสสหคโต โหตีติอาทินา นเยน
ลพฺภมานปทวเสน โยชนา กาตพฺพา ฯ เวทนาย หิ โสมนสฺสสหคตาติ ปฺินฺทฺริเย จ าณสมฺปยุตฺตาติ (๓) น ลพฺภติ ฯ
# ๑. สี. ย ย วา ปน ต ฯ ม. ยวาปนเก ฯ ๒. ม. อยมตฺโถ ฯ
# ๓. ม. าณสมฺปยุตฺตนฺติ ฯ
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ตสฺมา ลพฺภมานปทวเสนาติ วุตฺต ฯ อิท อฏกถามุตฺตก
อาจริยาน มต น ปเนต สารโต ทฏพฺพ ฯ
กสฺมา ปเนตฺถ ผสฺโสว ปม วุตฺโตติ ฯ จิตฺตสฺส
ปมาภินิปาตตฺตา ฯ อารมฺมณสฺมึ หิ จิตฺตสฺส ปมาภินิปาโต
หุตฺวา ผสฺโส อารมฺมณ ผุสมาโน อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา ปม
วุตฺโต ฯ ผสฺเสน ปน ผุสติ ฺวา เวทนาย เวทิยติ (๑) สฺาย
สฺชานาติ เจตนาย เจเตติ ฯ เตน วุตฺต ผุฏโ ภิกขฺ เว
เวเทติ ผุฏโ สฺชานาติ ผุฏโ เจเตตีติ (๒) ฯ
อปจ อย ผสฺโส นาม ยถา ปาสาท ปตฺวา ถมฺโภ
นาม เสสทพฺพสมฺภาราน พลวปจฺจโย ตุลาสงฺฆาฏภิตฺติปาทกูฏโคปานสีสิงฺฆาฏกปกฺขปาสกมุขวฏฏิโย ถมฺภาพทฺธา (๓) ถมฺเภ
ปติฏิตา ฯ เอวเมว สหชาตสมฺปยุตฺตธมฺมาน พลวปจฺจโย
โหติ ฯ ถมฺภสทิโส หิ เอส อวเสสา ทพฺพสมฺภารสทิสาติ ฯ
ตสฺมาป ปม วุตฺโต ฯ อิท ปน อการณ ฯ เอกจิตฺตสฺมึ
หิ อุปฺปนฺนธมฺมาน (๔) อย ปม อุปฺปนฺโน อย ปจฺฉาติ อิท
วตฺตุ น ลพฺภา จ ฯ พลวปจฺจยภาเวป ผสฺสสฺส การณ
น ทิสฺสติ ฯ เทสนาวาเรเนว ผสฺโส ปม วุตฺโต ฯ เวทนา
โหติ ผสฺโส โหติ สฺา โหติ ผสฺโส โหติ เจตนา
โหติ ผสฺโส โหติ ฯ จิตฺต โหติ ผสฺโส โหติ เวทนา
# ๑. ม. เวทยติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ส. สฬา. ๑๘/๑๒๗/๘๗ ฯ
# ๓. สี. ถมฺเภ พทฺธา ฯ กตฺถจิ. ถมฺภพทฺธา ฯ ๔. สี. อุปฺปนฺนธมฺมา ฯ
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โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ วิตกฺโก โหตีติ อาหริตุป
หิ วฏเฏยฺย ฯ เทสนาวาเรน ปน ผสฺโสว ปม วุตฺโตติ
เวทิตพฺโพ ฯ ยถา เจตฺถ เอว เสสธมฺเมสุป ปุพฺพาปรกฺกโม
นาม น ปริเยสิตพฺโพ ฯ วจนตฺถลกฺขณรสาทีหิ ปน ธมฺมาเอว
ปริเยสิตพฺพา ฯ
เสยฺยถีท ฯ ผุสตีติ ผสฺโส ฯ โส อย ผุสนลกฺขโณ
สงฺฆฏนรโส สนฺนิปาตปจฺจุปฏาโน อาปาถคตวิสยปทฏาโน ฯ
อย หิ อรูปธมฺโมป สมาโน อารมฺมเณ ผุสนากาเรเนว
ปวตฺตตีติ ผุสนลกฺขโณ ฯ เอกเทเสน จ อนลฺลียมาโนป รูป
วิย จกฺขุ สทฺโท วิย จ โสต จิตฺต อารมฺมณฺจ สงฺฆเฏตีติ
สงฺฆฏนรโส ฯ วตฺถารมฺมณสงฺฆฏนโต วา อุปฺปนฺนตฺตา สมฺปตฺติ
อตฺเถนป รเสน สงฺฆฏนรโสติ เวทิตพฺโพ ฯ วุตฺต เหต อฏกถาย จตุภูมิกผสฺโส หิ โนผุสนลกฺขโณ นาม นตฺถิ ฯ
สงฺฆฏนรโส ปน ปฺจทฺวาริโกว โหติ ฯ ปฺจทฺวาริกสฺส
หิ ผุสนลกฺขโณติป สงฺฆฏนรโสติป นาม ฯ มโนทฺวาริกสฺส
ผุสนลกฺขโณเตฺวว นาม น สงฺฆฏนรโสติ ฯ
อิทฺจ วตฺวา อิท สุตฺต อาภต ยถา มหาราช เทฺว
เมณฺฑา ยุชฺเฌยฺยุ เตสุ ยถา เอโก เมณฺโฑ เอว จกฺขุ
ทฏพฺพ ยถา ทุติโย เมณฺโฑ เอว รูป ทฏพฺพ ยถา
เตส สนฺนิปาโต เอว ผสฺโส ทฏพฺโพ เอว ผุสนลกฺขโณ
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จ ผสฺโส สงฺฆฏนรโส จ ฯ ยถา มหาราช [๑] เทฺว ปาณี
สมฺมา วฏเฏยฺยุ (๒) ยถา เอโก ปาณิ เอว จกฺขุ ทฏพฺพ
ยถา ทุติโย ปาณิ เอว รูป ทฏพฺพ ยถา จ เตส
สนฺนิปาโต เอว ผสฺโส ทฏพฺโพ เอว ผุสนลกฺขโณ จ
ผสฺโส สงฺฆฏนรโส จาติ วิตฺถาโร ฯ
ยถา วา จกฺขุนา รูป ทิสฺวาติอาทีสุ (๓) จกฺขุวิฺาณาทีนิ
จกฺขุอาทินาเมน วุตฺตานิ ฯ เอวมิธาป ตานิ จกฺขุอาทินาเมเนว
วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ ตสฺมา เอว จกฺขุ ทฏพฺพนฺติอาทีสุ เอว จกฺขุวิฺาณ ทฏพฺพนฺติ อิมินา นเยน อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ เอว สนฺเต จิตฺตารมฺมณสงฺฆฏนโต อิมสฺมิมฺป สุตฺเต
กิจฺจฏเเนว รเสน สงฺฆฏนรโสติ สิทฺโธ โหติ ฯ
ติกสนฺนิปาตสงฺขาตสฺส ปน อตฺตโน การณสฺส วเสน
ปเวทิตตฺตา สนฺนิปาตปจฺจุปฏาโน ฯ อยฺหิ ตตฺถ ตตฺถ
ติณฺณ สงฺคติยา ผสฺโสติ (๔) เอว การณสฺส วเสน ปเวทิโตติ
อิมสฺส จ สุตฺตปทสฺส ติณฺณ สงฺคติยา ผสฺโสติ อยมตฺโถ ฯ น
สงฺคติมตฺตเมว ผสฺโสติ ฯ
เอว ปเวทิตตฺตา ปน เตเนวากาเรน ปจฺจุปฏาตีติ
สนฺนิปาตปจฺจุปฏาโนติ วุตฺโต ฯ ผลตฺเถน ปน ปจฺจุปฏาเนเนส
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เทฺว สมฺมา วชฺเชยฺยุ ฯ เปฯ เทฺว ปาณีตีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๒. ม. วชฺเชยฺยุ ฯ ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๖๓/๓๓๔ ฯ
# ๔. ส. นิ. ๑๖/๑๖๒/๘๖ ฯ
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เวทนาปจฺจุปฏาโน นาม โหติ ฯ เวทน เหส ปจฺจุปฏาเปติ
อุปฺปาเทตีติ อตฺโถ ฯ อุปปฺ าทิยมาโน จ ยถา พหิทฺธา
อุณฺหปจฺจยาป ลาขาสงฺขาตธาตุนิสฺสิตา อุสฺมา อตฺตโน นิสฺสเย
มุทุภาวการี โหติ ฯ น อตฺตโน ปจฺจยภูเตป พหิทฺธา
วีตจฺฉิตงฺคารสงฺขาเต อุณฺหภาเว ฯ เอว วตฺถารมฺมณสงฺขาโต
อฺโ ปจฺจโยป สมาโน จิตฺตนิสฺสิตตฺตา อตฺตโน นิสฺสยภูเต
จิตฺเตเยว เอส เวทนุปฺปาทโก โหติ ฯ น อตฺตโน ปจฺจยภูเตป
วตฺถุมฺหิ อารมฺมเณ วาติ เวทิตพฺโพ ฯ ตชฺชาสมนฺนาหาเรน
จ อินฺทฺริเยน จ ปริกฺขิตฺเต วิสเย อนนฺตราเยน อุปฺปชฺชนโต
เอส อาปาถคตวิสยปทฏาโนติ วุจฺจติ ฯ
เวทิยตีติ เวทนา ฯ สา เวทยิตลกฺขณา อนุภวนรสา
อิฏาการสมฺโภครสา วา เจตสิกอสฺสาทปจฺจุปฏานา ปสฺสทฺธิปทฏานา ฯ
จตุภูมิกเวทนา หิ โนเวทยิตลกฺขณา นาม นตฺถิ ฯ
อนุภวนรสตา ปน สุขเวทนายเมว ลพฺภตีติ วตฺวา ปุน ต
วาท ปฏิกฺขปิ ตฺวา สุขเวทนา วา โหตุ ทุกฺขเวทนา วา
อทุกฺขมสุขเวทนา วา สพฺพา อนุภวนรสาติ วตฺวา อยมตฺโถ
ทีปโต ฯ อารมฺมณรสานุภวนฏาน หิ ปตฺวา เสสสมฺปยุตฺตธมฺมา เอกเทสมตฺตกเมว อนุภวนฺติ ฯ ผสฺสสฺส หิ ผุสนมตฺตกเมว โหติ ฯ สฺาย สฺชานนมตฺตกเมว เจตนาย
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เจตนามตฺตกเมว วิฺาณสฺส วิชานนมตฺตกเมว ฯ เอกสโต ปน
อิสฺสรวตาย วิสวิตาย (๑) สามิภาเวน เวทนา จ อารมฺมณรส
อนุภวติ ฯ
ราชา วิย หิ เวทนา สูโท วิย เสสธมฺมา ฯ ยถา
สูโท นานคฺครสโภชน สมฺปาเทตฺวา เปลาย ปกฺขปิ ตฺวา ลฺฉน
ทตฺวา รฺโ สนฺติเก โอตาเรตฺวา ลฺจน (๒) ภินฺทติ ฺวา เปล
วิวริตฺวา สพฺพสูปพฺยฺชเนหิ อคฺค (๓) อาทาย ภาชเน ปกฺขิปตฺวา
สโทสนิทฺโทสภาว วีมสนตฺถ อชฺโฌหรติ ฯ ตโต รฺโ
นานารสโภชน อุปเนติ (๔) ฯ ราชา อิสฺสรวตาย วิสวิตาย
สามี หุตฺวา อิจฺฉิติจฺฉิต ภฺุชติ ฯ ตตฺถ หิ สูทสฺส ภตฺตวีมสนมตฺตมิว เสสธมฺมาน อารมฺมณรสสฺส เอกเทสานุภวน ฯ
ยถา หิ สูโท ภตฺเตกเทสมตฺตเมว วีมสติ ฯ เอว เสสธมฺมาป
อารมฺมณรเสกเทสเมว อนุภวนฺติ ฯ ยถา ปน ราชา อิสฺสรวตาย
วิสวิตาย สามี หุตฺวา ยทิจฺฉิต ภฺุชติ ฯ เอว เวทนาป
อิสฺสรวตาย วิสวิตาย สามิภาเวน อารมฺมณรส อนุภวติ ฯ
ตสฺมา อนุภวนรสาติ วุจฺจติ ฯ
ทุติเย อตฺถวิกปฺเป อย อิธ อธิปฺเปตา เวทนา ยถา
วา ตถา วา อารมฺมณสฺส อิฏาการเมว รส ภฺุชตีติ (๕)
# ๑. ม. วิสฺสวิตาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ลฺฉน ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. อคฺคคฺค ฯ ๔. ม. อุปนาเมติ ฯ ๕. ม. สมฺภฺุชตีติ ฯ
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อิฏาการสมฺโภครสาติ วุตฺตา ฯ เจตสิกอสฺสาทโต ปเนสา อตฺตโน
สภาเวเนว อุปฏาน สนฺธาย เจตสิกอสฺสาทปจฺจุปฏานาติ
วุตฺตา ฯ ยสฺมา ปน ปสฺสทฺธกาโย สุข เวเทติ ฯ ตสฺมา
ปสฺสทฺธิปทฏานาติ เวทิตพฺพา ฯ
นีลาทิเภท อารมฺมณ สฺชานาตีติ สฺา ฯ สา
สฺชานนลกฺขณา ปจฺจาภิฺาณรสา (๑) ฯ จตุภูมิกสฺา หิ โนสฺชานนลกฺขณา นาม นตฺถิ ฯ สพฺพา สฺชานนลกฺขณาว ฯ
ยา ปเนตฺถ อภิฺาเณน สฺชานาติ สา ปจฺจาภิฺาณรสา นาม โหติ ฯ
ตสฺสา วฑฺฒกิสฺส ทารุมฺหิ อภิฺาณ กตฺวา ปุน เตน
อภิฺาเณน ต ปจฺจาภิฺาณกาเล ปุริสสฺส กาฬติลกาทีหิ
อภิฺาณ สลฺลกฺเขตฺวา ปุน เตน อภิฺาเณน อสุโก นาม
เอโสติ ตสฺส ปจฺจาภิฺาณกาเล รฺโ ปลนฺธนโคปายิกภณฺฑาคาริกสฺส (๒) ตสฺมึ ตสฺมึ ปลนฺธเน นามปณฺณก พนฺธิตฺวา
อสุกปลนฺธน นาม อาหราติ วุตฺเต ทีป ชาเลตฺวา เตน
คพฺภ ปวิสิตฺวา ปณฺณก วาเจตฺวา ตสฺส ตสฺเสว ปลนฺธนสฺส
อาหรณกาเล จ ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
อปโร นโย ฯ สพฺพสงฺคาหิกวเสน หิ สฺชานนลกฺขณา
สฺา ปุน สฺชานนปจฺจยนิมิตฺตกรณรสา ทารุอาทีสุ
# ๑. ม. ปจฺจาภิชานนกาเล ฯ ๒. ม. ปลนฺธนโคปกภณฺฑาคาริกสฺส ฯ
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ตจฺฉกาทโย วิย ยถาคหิตนิมิตฺตวเสน อภินิเวสกรณปจฺจุปฏานา หตฺถิทสฺสกอนฺธา วิย อารมฺมเณ อโนคาฬฺหวุตฺติตาย
อจิรฏานปจฺจุปฏานา วา วิชฺชุ วิย ยถาอุปฏิตวิสย
ปทฏานา ติณปุริสเกสุ มิคโปตกาน ปุริสาติ อุปปฺ นฺนสฺา
วิย ฯ ยา ปเนตฺถ าณสมฺปยุตฺตา โหติ สา าณเมว
อนุวตฺตติ สสมฺภารปวีอาทีสุ เสสธมฺมา ปวีอาทีนิ วิยาติ
เวทิตพฺพา ฯ
เจตยตีติ เจตนา ฯ สทฺธึ อตฺตนา สมฺปยุตฺตธมฺเม
อารมฺมเณ อภิสนฺทหตีติ อตฺโถ ฯ สา เจตยิตลกฺขณา ฯ เจตนาภาวลกฺขณาติ อตฺโถ ฯ อายูหนรสา ฯ จตุภูมิกเจตนา หิ
โนเจตยิตลกฺขณา นาม นตฺถิ ฯ สพฺพา เจตยิตลกฺขณาว ฯ
อายูหนรสตา ปน กุสลากุสเลสุเอว โหติ ฯ กุสลากุสลกมฺมายูหนฏาน ปตฺวา เสสสมฺปยุตฺตธมฺมาน เอกเทสมตฺตกเมว
กิจฺจ โหติ ฯ เจตนา ปน อติเรกอุสฺสาหา อติเรกวายามา
ทิคุณอุสฺสาหา ทิคุณวายามา ฯ เตนาหุ โปราณา ถาวริยสภาวสณฺิตา จ ปเนสา เจตนาติ ฯ ถาวริโยติ เขตฺตสามิ (๑)
วุจฺจติ ฯ ยถา หิ เขตฺตสามิปุริโส ปฺจปณฺณาสพลิปุริเส
คเหตฺวา ลายิสฺสามีติ เอกโต เขตฺต โอตรติ ฯ ตสฺส อติเรโก
อุสฺสาโห อติเรโก วายาโม ทิคุโณ อุสฺสาโห ทิคุโณ วายาโม
# ๑. ม. เขตฺตสามี ฯ เอวมุปริป ฯ
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โหติ ฯ นิรนฺตร คณฺหถาติอาทีนิ วทติ สีม อาจิกฺขติ ฯ
เตส สุราภตฺตคนฺธมาลาทีนิ ชานาติ มคฺค สมก หรติ ฯ
เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ เขตฺตสามิปุริโส วิย หิ เจตนา ฯ
ปฺจปณฺณาสพลิปุริสา วิย จิตฺตงฺควเสน อุปฺปนฺนา ปฺจปณฺณาสกุสลา ธมฺมา ฯ เขตฺตสามิปุริสสฺส ทิคุณุสฺสาหทิคุณวายามกรณกาโล วิย กุสลากุสลกมฺมายูหนฏาน ปตฺวาว
เจตนาย ทิคุณุสฺสาโห ทิคุณวายาโม โหติ ฯ เอวมสฺสา
อายูหนรสตา เวทิตพฺพา ฯ
สา ปเนสา สวิทหนปจฺจุปฏานา ฯ สวิทหมานา หิ
อย อุปฏหติ (๑) สกิจฺจปรกิจฺจสาธกา เชฏสิสฺสมหาวฑฺฒกิอาทโย
วิย ฯ ยถา หิ เชฏสิสฺโส อุปชฺฌาย ทูรโตว อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวา สย อธียมาโน (๒) อิตเรป ทารเก อตฺตโน อตฺตโน
อชฺฌยนกมฺเม (๓) ปวตฺตยติ ฯ ตสฺมึ อธียิตุ (๔) อารทฺเธ เตป อธิยนฺติ
ตทนุวตฺติตาย ฯ ยถา จ มหาวฑฺฒกี สย ตจฺฉนฺโต อิตเรป
ตจฺฉเก อตฺตโน อตฺตโน ตจฺฉนกมฺเม ปวตฺตยติ ฯ ตสฺมึ หิ
ตจฺฉิตุ อารทฺเธ เตป ตจฺฉนฺติ ตทนุวตฺติตาย ฯ ยถา จ
โยธนายโก สย ยุชฺฌมาโน อิตเรป โยเธ สมฺปหารวุตฺติย
ปวตฺตยติ ฯ ตสฺมึ หิ ยุชฺฌติ ุ อารทฺเธ เตป อนุวตฺตมานา
ยุชฺฌนฺติ ตทนุวตฺติตาย ฯ เอวเมสาป อตฺตโน กิจฺเจน อารมฺมเณ
# ๑. ม. อุปฏาติ ฯ ๒. ม. อธียมาโน ฯ ๓. ม. อชฺฌยนกมฺเม ฯ
# ๔. ม. อธียติ ฯ
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วตฺตมานาป อฺเป สมฺปยุตฺตธมฺเม อตฺตโน อตฺตโน กิริยาย
ปวตฺเตติ ฯ ตสฺสา หิ อตฺตโน กิจฺจ อารทฺธาย ตสมฺปยุตฺตาป
อารภนฺติ ฯ เตน วุตฺต สกิจฺจปรกิจฺจสาธกา เชฏสิสฺสมหาวฑฺฒกิอาทโย วิยาติ ฯ อจฺจายิกกมฺมานุสฺสรณาทีสุ จ ปนาย
สมฺปยุตฺตธมฺมาน อุสฺสาหนภาเวน วตฺตมานา (๑) ปากฏา โหตีติ
เวทิตพฺพา ฯ
อารมฺมณ จินฺเตตีติ จิตฺตนฺติอาทินา นเยน จิตฺตสฺส
วจนตฺโถ วุตฺโตเอว ฯ ลกฺขณาทิโต ปน วิชานนลกฺขณ จิตฺต
ปุพฺพงฺคมรส สนฺธานปจฺจุปฏาน (๒) นามรูปปทฏาน ฯ จตุภูมิกจิตฺต หิ โนวิชานนลกฺขณ นาม นตฺถิ ฯ สพฺพ วิชานนลกฺขณเมว ฯ ทฺวาร ปน ปตฺวา อารมฺมณวิภาวนฏาเน จิตฺต
ปุพฺพงฺคม ปุเรจาริต (๓) โหติ ฯ จกฺขุนา หิ ทิฏ รูปารมฺมณ
จิตฺเตเนว วิชานาติ ฯเปฯ มเนน วิฺาต ธมฺมารมฺมณ
จิตฺเตเนว วิชานาติ ฯ ยถา หิ นครคุตฺติโก นาม นครมชฺเฌ
สิงฺฆาฏเก นิสีทิตฺวา อย เนวาสิโก อย อาคนฺตุโกติ อาคตาคต
ชน อุปธาเรติ ววฏเปติ ฯ เอว สมฺปทมิท ทฏพฺพ ฯ
วุตฺตมฺป เจต มหาเถเรน (๔) ยถา มหาราช นครคุตตฺ ิโก นาม
มชฺเฌ นคเร(๕) สิงฺฆาฏเก นิสินฺโน ปุรตฺถิมโต ทิสโต ปุริส
# ๑. ม. ปวตฺตมานา ฯ ๒. ม. สนฺทหนปจฺจุปฏาน ฯ เอวมุปริป
# ๓. ม. ปุเรจาริก ฯ ๔. สี. นาคเสนตฺเถเรน ฯ ๕. ม. นครสฺส ฯ
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อาคจฺฉนฺต ปสฺเสยฺย ปจฺฉิมโต ทกฺขณ
ิ โต อุตฺตรโต ทิสโต
ปุริส อาคจฺฉนฺต ปสฺเสยฺย เอวเมว โข มหาราช ย จกฺขุนา
รูป ปสฺสติ ต วิฺาเณน วิชานาติ ย โสเตน สทฺท
สุณาติ ฆาเนน คนฺธ ฆายติ ชิวฺหาย รส สายติ กาเยน
โผฏพฺพ ผุสติ มนสา ธมฺม วิชานาติ ต วิฺาเณน
วิชานาตีติ (๑) ฯ เอว ทฺวาร ปตฺวา อารมฺมณวิภาวนฏาเน
จิตฺตเมว ปุพฺพงฺคม จิตฺต ปุเรจาริก ฯ ตสฺมา ปุพฺพงฺคมรสนฺติ
วุจฺจติ ฯ
ตเทต ปจฺฉิม ปจฺฉิม อุปฺปชฺชมาน ปุริม ปุริม
นิรนฺตร กตฺวา สนฺธานเมว อุปฏาตีติ สนฺธานปจฺจุปฏาน ฯ ปฺจโวการภเว ปนสฺส นิยมโต นามรูป
จตุโวการภเว นามเมว ปทฏาน ฯ ตสฺมา นามรูปปทฏานนฺติ วุตฺต ฯ
กึ ปเนต จิตฺต ปุรมิ นิทฺทิฏจิตฺเตน สทฺธึ เอกเมว อุทาหุ
อฺนฺติ เอกเมว ฯ อถ กสฺมา [๒] ปุน วุตฺตนฺติ ฯ อวิจาริต
เอต อฏกถาย ฯ อย ปเนตฺถ ยุตฺติ ฯ ยถา หิ รูปาทีนิ
อุปาทาย ปฺตฺตา สุริยาทโย น อตฺถโต รูปาทีหิ อฺเ
โหนฺติ ฯ เตเนว ยสฺมึ สมเย สุรโิ ย อุเทติ ตสฺมึ สมเย ตสฺส
เตชสงฺขาต รูป (๓) ปฺายติ ฯ เอว วุจฺจมาเนป น รูปาทีหิ
# ๑. มิลินฺท. ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปุริมนิทฺทิฏนฺติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. ม. เตชสงฺฆาตรูปมฺปติ ฯ
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อฺโ สุริโย นาม อตฺถิ ฯ น ตถา จิตฺต ผสฺสาทโย ธมฺเม
อุปาทาย ปฺาปยติ ฯ อตฺถโต ปเนต เตหิ อฺเมว ฯ
เตน ยสฺมึ สมเย จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ เอกเสเนว ตสฺมึ
สมเย ผสฺสาทีหิ อตฺถโต อฺเมว ต โหตีติ อิมสฺส อตฺถสฺส
ทีปนตฺถาย เอต ปุน วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ยถา จ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ ฯเปฯ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหตีติอาทีสุ
ภาเวนฺเตน ววฏาปเต สมเย โย ภาเวติ ฯ น โส อตฺถโต
อุปฺปชฺชติ นาม ฯ เตเนว ตตฺถ ยถา ผสฺโส โหติ เวทนา
โหตีติ (๑) วุตฺต ฯ น เอว โย ภาเวติ โส โหตีติ วุตฺต ฯ
ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหตีติอาทีสุ
ปน จิตฺเตน ววฏาปเต สมเย สมยววฏาปต จิตฺต น ตถา
อตฺถโต นุปปฺ ชฺชติ ฯ ยเถว ปน ตทา ผสฺโส โหติ เวทนา
โหติ วุตฺต ตถา จิตฺตมฺป โหตีติ อิมสฺสาป อตฺถสฺส ทีปนตฺถมิท
ปุน วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อิท ปเนตฺถ สนฺนิฏาน ฯ อุทฺเทสวาเร
สงฺคณฺหนตฺถ นิทฺเทสวาเร จ วิภชนตฺถ ฯ ปุริเมน หิ จิตฺตสทฺเทน เกวล สมโย ววฏาปโต ฯ ตสฺมึ ปน จิตฺเตน
ววฏาปเต สมเย เย ธมฺมา โหนฺติ เตส ทสฺสนตฺถ ผสฺโส
โหตีติอาทิ อารทฺธ ฯ จิตตฺ ฺจาป ตสฺมึ สมเย โหติเยว ฯ
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๔๐/๔๕ ฯ
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ตสฺมา ตสฺสาป สงฺคณฺหนตฺถเมต ปุน วุตฺต ฯ อิมสฺมึ ปน
าเน เอตสฺมึ อวุจฺจมาเน กตม ตสฺมึ สมเย จิตฺตนฺติ น
สกฺกา ภเวยฺย นิทฺเทสวาเร วิภชิตุ ฯ เอวมสฺส วิภชนเอว
ปริหาเยถ ฯ ตสฺมาเยว ตสฺส นิทฺเทสวาเร วิภชนตฺถมฺป เอต (๑)
ปุน วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ยสฺมา วา อุปฺปนฺน โหตีติ เอตฺถ จิตฺต อุปฺปนฺนนฺติ
เอต เทสนาสีสเมว ฯ น ปน จิตฺต เอกเมว อุปฺปชฺชตีติ
อฏกถาย วิจาริต ฯ ตสฺมา จิตฺต อุปฺปนฺนนฺติ เอตฺถาป
จิตฺตเมว อคฺคเหตฺวา ปโรปณฺณาสกุสลธมฺเมหิ สทฺธึเยว จิตฺต
คหิต ฯ เอว ตตฺถ สงฺเขปโต สพฺเพป จิตฺตเจตสิกธมฺเมว
คเหตฺวา อิธ สรูเปเนว ปเภทโต ทสฺเสตุ ผสฺโส โหตีติอาทิ อารทฺธ ฯ อิติ ผสฺสาทโย วิย จิตฺตมฺป วุตฺตเมวาติ (๒)
เวทิตพฺพ ฯ
ธมฺมุทฺเทสวารฌานงฺคราสิวณฺณนา
วิตกฺเกตีติ วิตกฺโก ฯ วิตกฺกน วา วิตกฺโก ฯ อูหนนฺติ
วุตฺต โหติ ฯ สฺวาย อารมฺมเณ จิตฺตสฺส อภินิโรปนลกฺขโณ ฯ
โส หิ อารมฺมเณ จิตฺต อาโรเปติ ฯ ยถา หิ โกจิ ราชวลฺลภ
าตึ วา มิตฺต วา นิสฺสาย ราชเคห อาโรหติ ฯ เอว
# ๑. ม. เอตฺจ ฯ ๒. ม. วุตฺตเมวาติ ฯ
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วิตกฺก นิสฺสาย จิตฺต อารมฺมณ อาโรหติ ฯ ตสฺมา โส
อารมฺมเณ จิตฺตสฺส อภินิโรปนลกฺขโณติ วุตฺโต ฯ นาคเสนตฺเถโร
ปนาห อาโกฏนลกฺขโณ วิตกฺโก ฯ ยถา มหาราช เภรี
อาโกฏิตา อถ ปจฺฉา อนุรวติ อนุสทฺทายติ ฯ เอวเมว โข
มหาราช ยถา อาโกฏนา เอว วิตกฺโก ทฏพฺโพ ฯ ยถา
ปจฺฉา อนุรวนา อนุสทฺทายนา (๑) เอว วิจาโร ทฏพฺโพติ ฯ
สฺวาย อาหนนปริยาหนนรโส ฯ ตถา หิ เตน โยคาวจโร
อารมฺมณ วิตกฺกาหต วิตกฺกปริยาหต กโรตีติ วุจฺจติ ฯ
อารมฺมเณ จิตฺตสฺส อานยนปจฺจุปฏาโน ฯ
อารมฺมเณ เตน จิตฺต วิจรตีติ วิจาโร ฯ วิจารณ วา
วิจาโร ฯ อนุสฺจรณนฺติ วุตฺต โหติ ฯ สฺวาย อารมฺมณานุมชฺชนลกฺขโณ ตตฺถ สหชาตานุโยชนรโส จิตฺตสฺส อนุป-ฺ
ปพนฺธปจฺจุปฏาโน ฯ เอว สนฺเตป จ เนส กตฺถจิ อวิโยเค
โอฬาริกตฺเถน ปุพฺพงฺคมตฺเถน จ ฆณฺฑาภิฆาโต (๒) วิย อภินิโรปนตฺเถน จ เจตโส ปมาภินิปาโต วิตกฺโก ฯ สุขุมตฺเถน
อนุมชฺชนสภาวตฺเถน ฆณฺฑานุรโว วิย อนุปฺปพนฺโธ วิจาโร ฯ
วิปฺผารวา เจตฺถ วิตกฺโก ปมุปฺปตฺติกาเล ปริปฺผนฺทนภูโต
จิตฺตสฺส อากาเส อุปฺปติตุกามสฺส ปกฺขิโน ปกฺขวิกฺเขโป วิย
ปทุมาภิมุขปาโต วิย จ คนฺธานุพนฺธเจตโส (๓) ภมรสฺส ฯ
# ๑. ม. อนุสทฺทายนา ฯ ๒. ม. ฆณฺฏาภิฆาโต ฯ ๓. ม. คนฺธานุพทฺธ# เจตโส ฯ
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สนฺตวุตฺติวิจาโร นาติปริปฺผนฺทนภาโว จิตฺตสฺส อากาเส
อุปฺปติตสฺส (๑) ปกฺขิโน ปกฺขปฺปสารณ วิย ปริพฺภมน วิย
จ ปทุมาภิมุขปติตสฺส ภมรสฺส ปทุมสฺส อุปริภาเค ฯ
ทุกนิปาตฏกถาย (๒) ปน อากาเส คจฺฉโต มหาสกุณสฺส
อุโภหิ ปกฺเขหิ วาต คเหตฺวา ปกฺเข สนฺนิสีทาเปตฺวา คมน
วิย อารมฺมเณ เจตโส อภินิโรปนภาเวน ปวตฺโต วิตกฺโก ฯ โส
หิ เอกคฺโค หุตฺวา อปฺเปติ ฯ วาตคฺคหณตฺถ ปกฺเข ผนฺทาปยมานสฺส คมน วิย อนุมชฺชนภาเวน ปวตฺโต วิจาโร ฯ โส
หิ อารมฺมณ อนุมชฺชตีติ วุตฺต ฯ ต อนุปฺปพนฺเธน ปวตฺติย
อติวิย ยุชชฺ ติ ฯ โส ปน เนส วิเสโส ปมทุติยชฺฌาเนสุ
ปากโฏ โหติ ฯ อปจ มลคฺคหิต กสภาชน เอเกน หตฺเถน
ทฬฺห คเหตฺวา อิตเรน หตฺเถน จุณฺณเตเลน วา ลณฺฑุปเกน
ปริมชฺชนฺตสฺส ทฬฺห คหณหตฺโถ วิย วิตกฺโก ฯ ปริมชฺชนหตฺโถ
วิย วิจาโร ฯ ตถา กุมฺภการสฺส ทณฺฑปฺปหาเรน จกฺก
ภมยิตฺวา ภาชน กโรนฺตสฺส อุปฺปฬนหตฺโถ วิย วิตกฺโก ฯ
อิโต จิโต จ สฺจรณหตฺโถ วิย วิจาโร ฯ ตถา มณฺฑล
กโรนฺตสฺส มชฺเฌ สนฺนริ ุฬฺหิตฺวา (๓) ิตกณฺฏโก วิย อภินิโรปโน
วิตกฺโก ฯ พหิ ปริพฺภมนกณฺฏโก วิย อนุมชฺชนฺโต (๔) วิจาโร ฯ
# ๑. ม. อุปฺปติตสฺส ฯ ๒. ม. อฏกถาย ฯ ๓. ม. สนฺนิรุมฺภิตฺวา ฯ
# ๔. สี. อนุมชฺชโน ฯ ม. อนุมชฺชมาโน ฯ
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ปนยตีติ ปติ สา สมฺปยายนลกฺขณา กายจิตฺตปนนรสา
ผรณรสา วา โอทคฺยปจฺจุปฏานา ฯ สา ปเนสา ขุทฺทกาปติ
ขณิกาปติ โอกฺกนฺติกาปติ อุพฺเพงฺคาปติ (๑) ผรณาปตีติ ปฺจวิธา
โหติ ฯ
ตตฺถ ขุทฺทกาปติ (๒) สรีเร โลมหสมตฺตเมว กาตุ สกฺโกติ ฯ
ขณิกาปติ ขเณ ขเณ วิชฺชปุ ฺปาทสทิสา โหติ ฯ โอกฺกนฺติกาปติ
สมุทฺทตีร วีจิ วิย กาย โอกฺกมิตฺวา โอกฺกมิตฺวา ภิชฺชติ ฯ
อุพฺเพงฺคาปติ พลวตี โหติ กาย อุทฺคฺค กตฺวา อากาเส
ลงฺฆาปนปฺปมาณปฺปตฺตา ฯ ตถา หิ ปุณฺณวลฺลิกวาสี มหาติสฺสตฺเถโร ปุณฺณมีทิวเส สาย เจติยงฺคณ คนฺตฺวา จนฺทาโลก
ทิสฺวา มหาเจติยาภิมุโข หุตฺวา อิมาย วต เวลาย จตสฺโส
ปริสา มหาเจติย วนฺทนฺตีติ ปกติยา ทิฏารมฺมณวเสน พุทฺธารมฺมณ อุพฺเพงฺคาปตึ อุปฺปาเทตฺวา สุธาตเล ปหตจิตฺรเคณฺฑโก (๓)
วิย อากาเส อุปฺปติตฺวา มหาเจติยงฺคเณเยว ปติฏาติ (๔) ฯ
ตถา คิริกณฺฑกวิหารสฺส อุปนิสสฺ เย วตฺตกาลกคาเม (๕) เอกา
กุลธีตาป พลวพุทฺธารมฺมณาย อุพฺเพงฺคาปติยา (๖) อากาเส
ลงฺเฆสิ ฯ ตสฺสา กิร มาตาปตโร สาย ธมฺมสฺสวนตฺถาย
# ๑. ม. อุพฺเพคาปติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ขุทฺทิกาปติ ฯ
# ๓. สี. ปหฏจิตฺรเภณฺฑุโก ฯ ๔. ม. อฏาสิ ฯ
# ๕. กตฺถจิ. วตฺตคาลกคาเม ฯ ๖. ม. อุพฺเพคาย ปติยา ฯ
# กตฺถจิ. อุพฺเพคาปติยา ฯ
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วิหาร คจฺฉนฺตา อมฺม ตฺว ครุภารา อเมฺหหิ สทฺธึ อกาเล
วิจริตุ น สกฺโกสิ มย ตุยหฺ  ปตฺตึ กตฺวา ธมฺม
โสสฺสามาติ อคมสุ ฯ สา คนฺตุกามาป เตส วจน ปฏิพาหิตุ
อสกฺโกนฺตี ฆเร โอหิยิตวฺ า ฆรทฺวาเร ตฺวา จนฺทาโลเกน
คิริกณฺฑเก อากาเส เจติยงฺคณ โอโลเกนฺตี เจติยสฺส ทีปปูช
อทฺทส ฯ สา จตสฺโส จ ปริสา มาลาคนฺธาทีหิ เจติยปูช
กตฺวา ปทกฺขิณ กโรนฺติโย ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ คณสชฺฌายสทฺท
อสฺโสสิ ฯ อถสฺสา ธฺา วตีเม มนุสฺสา เย วิหาร คนฺตฺวา
เอวรูเป เจติยงฺคเณ อนุสฺจริตุ เอวรูปฺจ มธุร ธมฺมกถ
โสตุ ลภนฺตีติ มุตฺตราสิสทิส เจติย ปสฺสนฺติยาเอว อุพฺเพงฺคาปติ
อุทปาทิ ฯ สา อากาเส ลงฺฆิตฺวา มาตาปตูน ปุริมตรเยว
อากาเสน เจติยงฺคเณ โอรุยฺห เจติย วนฺทิตฺวา ธมฺม สุณมานา
อฏาสิ ฯ อถ น มาตาปตโร อาคนฺตฺวา อมฺม ตฺว กตเรน
มคฺเคน อาคตาสีติ ปุจฺฉึสุ ฯ สา อากาเสน อาคตามฺหิ น
มคฺเคนาติ วตฺวา อมฺม อากาเสน นาม ขีณาสวา สฺจรนฺติ
ตฺว กถ อาคตาสีติ วุตฺตา (๑) อาห มยฺห จนฺทาโลเกน เจติย
โอโลเกนฺติยา ิตาย พุทฺธารมฺมณา พลวปติ อุปฺปชฺชติ อถาห
เนว อตฺตโน ิตภาว วา นิสินฺนภาว วา อฺาสึ คหิตนิมิตฺเตเนว ปน อากาส ลงฺฆิตฺวา เจติยงฺคเณ ปติฏิตามฺหีติ ฯ
# ๑. ม. ปุฏา ฯ
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เอว อุพฺเพงฺคาปติ อากาเส ลงฺฆาปนปฺปมาณา โหติ ฯ
ผรณาปติยา ปน อุปฺปนฺนาย สกลสรีร ผริตฺวา (๑) ปูริตวตฺถิ
วิย มหตา อุทโกเฆน ปกฺขนฺทปพฺพตกุจฺฉิ วิย จ อนุปริปฺผุฏ
โหติ ฯ สา ปเนสา ปฺจวิธา ปติ คพฺภ คณฺหนฺตี ปริปาก
คจฺฉนฺตี ทุวิธ ปสฺสทฺธึ ปริปูเรติ กายปสฺสทฺธึ จ จิตฺตปสฺสทฺธิฺจ ฯ ปสฺสทฺธิ คพฺภ คณฺหนฺตี ปริปาก คจฺฉนฺตี
ทุวิธป สุข ปริปูเรติ กายิกฺจ เจตสิกฺจ ฯ สุข คพฺภ
คณฺหนฺต ปริปาก คจฺฉนฺต ติวิธ สมาธึ ปริปูเรติ ขณิกสมาธึ อุปจารสมาธึ อปฺปนาสมาธินฺติ ฯ ตาสุ เปตฺวา
อปฺปนาปูริต อิตรา เทฺวป อิธ ยุชฺชนฺติ ฯ
สุขยตีติ สุข ยสฺสุปปฺ ชฺชติ ต สุขติ  กโรตีติ อตฺโถ ฯ
สุฏุ วา ขาทติ ขนติ จ กายจิตฺตาพาธนฺติ สุข ฯ โสมนสฺสเวทนาเยต นาม ฯ ตสฺส ลกฺขณาทีนิ เวทนาปเท วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพานิ ฯ
อปโร นโย สาตลกฺขณ สุข สมฺปยุตฺตาน อุปพฺรูหนรส
อนุคฺคหณปจฺจุปฏาน ฯ สติป จ เนส ปติสุขาน กตฺถจิ
อวิโยเค อิฏ ารมฺมณปฏิลาภตุฏิ ปติ ปฏิลทฺธรสานุภวน สุข
ยตฺถ ปติ ตตฺถ สุข ยตฺถ สุข ตตฺถ น นิยมโต ปติ
สงฺขารกฺขนฺธสงฺคหิตา ปติ เวทนากฺขนฺธสงฺคหิต สุข ฯ
# ๑. ม. ธมิตวฺ า ฯ
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กนฺตารขินฺนสฺส วนนฺตูทกนฺตทสฺสนสวเน (๑) วิย ปติ ฯ วนจฺฉายาปฺปเวสนอุทกปริโภเคสุ วิย สุข ฯ
ยถา หิ ปุริโส มหากนฺตารมคฺค ปฏิปนฺโน
ฆมฺมปเรโต ตสิโต ปปาสิโต ปฏิปถ (๒) ปุริส ทิสฺวา กตฺถ
ปานีย อตฺถตี ิ ปุจฺเฉยฺย ฯ โส อฏวึ อุตฺตริตฺวาว ชาตสฺสรวนสณฺโฑ อตฺถิ ตตฺถ คนฺตฺวา ลภิสฺสสีติ วเทยฺย ฯ โส ตสฺส
กถ สุตฺวา (๓) หฏปหฏโ ภเวยฺย ตโต คจฺฉนฺโต ภูมิย
ปติตานิ อุปฺปลทลนาลปตฺตาทีนิ (๔) ทิสฺวา สุฏุตร หฏปหฏโ
หุตฺวา คจฺฉนฺโต อลฺลวตฺเถ อลฺลเกเส ปุริเส ปสฺเสยฺย วนกุกกฺ ุฏวนโมราทีน (๕) สทฺท สุเณยฺย ชาตสฺสรปริยนฺเต ชาต มณิชาลสทิส นีลวนสณฺฑ ปสฺเสยฺย ฯ สเร ชาตานิ อุปฺปลปทุมกุมุทาทีนิ ปสฺเสยฺย อจฺฉ วิปฺปสนฺน อุทก ปสฺเสยฺย ฯ โส
ภิยฺโย หฏปหฏโ หุตวฺ า ชาตสฺสร โอตริตฺวา ยถารุจึ
นฺหาตฺวา (๖) จ ปวิตฺวา (๗) จ ปสฺสทฺธทรโถ ภึสมูลโปกฺขราทีนิ
ขาทิตฺวา นีลปุ ฺปลาทีนิ ปลนฺธิตวา มนฺทาลกมูลานิ ขนฺเธ
ขิปตฺวา (๘) อุตฺตริตฺวา สาฏก นิวาเสตฺวา อุทกสาฏก อาตเป
กตฺวา สีตจฺฉายาย มนฺทมนฺเท วาเต ปหรนฺเต นิปนฺโน อโห
# ๑. ม. วนนฺโตทกทสฺสนสวเนสุ ฯ ๒. ม. ปฏิปเถ ฯ ๓. สี. สุตตฺ วา ฯ
# ๔. กตฺถจิ. นาฬิปตฺตาทีนิ ฯ ๕. สี. วนโมราทีน ฯ
# ม. วนกุกฺกฏุ โมราทีน ฯ ๖. ม. นฺหตฺวา ฯ ๗. สี. นฺหาตฺวา จ
# ปตฺวา จ ฯ ๘. ม. กริตฺวา ฯ
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สุข อโห สุขนฺติ วเทยฺย ฯ เอว สมฺปทมิท ทฏพฺพ ฯ
ตสฺส หิ ปุริสสฺส ชาตสฺสรวนสณฺฑสวนโต ปฏาย
ยาว อุทกทสฺสนา หฏปหฏกาโล วิย ปุพฺพภาคารมฺมเณ
หฏปหฏาการา ปติ ฯ นฺหาตฺวา จ ปวิตฺวา จ สียาย
ฉษยาย มนฺทมนฺเท วาเต ปหรนฺเต อโห สุข อโห สุขนฺติ
วทโต นิปนฺนกาโล วิย พลปฺปตฺต อารมฺมณรสานุภวนาการสณฺิต สุข ฯ ตสฺมึ ตสฺมึ สมเย ปากฏภาวโต เจต วุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ ยตฺถ ปน ปติ สุขป ตตฺถ อตฺถีติ วุตฺตเมเวต ฯ
จิตฺตสฺเสกคฺคตาติ จิตฺตสฺส เอกคฺคภาโว ฯ สมาธิสฺเสต
นาม ฯ ลกฺขณาทีสุ ปนสฺส อฏกถาย ตาว วุตฺต ฯ
ปาโมกฺขลกฺขโณ จ สมาธิ อวิกฺเขปลกฺขโณ จ ฯ ยถา หิ
กูฏาคารกณฺณิกา เสสทพฺพสมฺภาราน อาพนฺธนโต ปมุขา
โหติ ฯ เอวเมว สพฺพกุสลธมฺมาน สมาธิจิตฺเตน อิชฺฌนโต
สพฺเพสป เตส ธมฺมาน สมาธิ ปาโมกฺโข โหติ ฯ เตน วุตฺต
เสยฺยถาป (๑) มหาราช กูฏาคารสฺส ยา กาจิ โคปานสิโย สพฺพา
ตา กูฏงฺคมา โหนฺติ กูฏนินฺนา กูฏสโมสรณา กูฏปพฺภารา
กูฏ ตาส อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข มหาราช เย เกจิ
กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต สมาธินินฺนา โหนฺติ สมาธิโปณา
สมาธิปพฺภารา สมาธิ เตส อคฺคมกฺขายตีติ ฯ
# ๑. ม. ยถา ฯ
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ยถา จ เสนงฺค ปตฺวา ราชา นาม ยตฺถ ยตฺถ
เสนา โอสีทติ ต ต าน คจฺฉติ ตสฺส คตคตฏาเน
เสนา ปริปูรติ ปรเสนา ภิชฺชิตฺวา ราชานเมว อนุวตฺตติ ฯ
เอวเมว สหชาตธมฺมาน วิกฺขิปตุ วิปฺปกิริตุ อปฺปทานโต สมาธิ
อวิกฺเขปลกฺขโณ นาม โหตีติ ฯ อปโร ปน นโย อย จิตฺตสฺเสกคฺคตาสงฺขาโต สมาธิ นาม อวิสารณลกฺขโณ วา อวิกฺเขปลกฺขโณ วา สหชาตาน  สมฺปณฺฑนรโส นหานิยจุณฺณาน อุทก
วิย อุปสมปจฺจุปฏาโน าณปจฺจุปฏาโน วา ฯ สมาหิโต
ยถาภูต ปชานาติ ปสฺสตีติ (๑) วุตฺต ฯ วิเสสโต สุขปทฏาโน
นิวาเต ทีปจฺจีน ิติ วิย เจตโส ิตีติ ทฏพฺโพ ฯ
อินฺทรฺ ิยราสิวณฺณนา
สทฺทหนฺติ เอตาย สย วา สทฺทหติ สทฺทหนมตฺตเมว
วา เอสาติ สทฺธา ฯ สา จ อสฺสทฺธิยสฺส อภิภวนโต อธิปติยตฺเถน อินฺทฺริย ฯ อธิโมกฺขลกฺขเณ วา อินฺทตฺถ (๒) กาเรตีติ
อินฺทฺริย ฯ สทฺธาเอว อินฺทฺริย สทฺธินทฺ ฺริย ฯ สา ปเนสา
สมฺปสาทนลกฺขณา จ สทฺธา ปกฺขนฺทนลกฺขณา (๓) จ ฯ
ยถา หิ รฺโ จกฺกวตฺติสฺส อุทกปฺปสาทโก มณิ
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๑๔๗/๑๐๐ ฯ ส. มหา. ๑๙/๑๖๕๔/๕๒๐ ฯ
# ๒. ม. อินทฺ ฏ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. สมฺปกฺขนทน....
# เอวมุปริป ฯ
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อุทเก ปกฺขิตฺโต ปงฺกเสวาลปณกกทฺทม สนฺนิสีทาเปติ อุทก
อจฺฉ กโรติ วิปฺปสนฺน อนาวิล ฯ เอวเมว สทฺธา อุปฺปชฺชมานา นีวรเณ วิกฺขมฺเภติ กิเลเส สนฺนิสีทาเปติ จิตฺต ปสาเทติ
อนาวิล กโรติ ปสนฺเนน จิตฺเตน โยคาวจโร กุลปุตฺโต
ทาน เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ ภาวน อารภติ
เอว ตาว สทฺธา สมฺปสาทนลกฺขณาติ เวทิตพฺพา ฯ เตนาห
อายสฺมา นาคเสโน ยถา มหาราช ราชา จกฺกวตฺติ จตุรงฺคินิยา เสนาย [๑] ปริตฺต อุทก ตเรยฺย ฯ อุทก หตฺถีหิ
จ อสฺเสหิ จ รเถหิ จ ปตฺตีหิ จ ขุภิต (๒) ภเวยฺย อาวิล
ลุฬิต กลลีภตู  ฯ อุตฺติณฺโณ จ ราชา มนุสฺเส อาณาเปยฺย
ปานีย ภเณ อาหรถ ต ปวิสฺสามีติ ฯ รฺโ จ อุทกปฺปสาทโก มณิ ภเวยฺย ฯ เอว เทวาติ โข เต มนุสสฺ า
รฺโ ปฏิสณ
ุ ิตฺวา ต อุทกปฺปสาทกมณึ อุทเก ปกฺขิเปยฺยุ
สห อุทเก ปกฺขิตฺตมตฺเตน ปน ปงฺกเสวาลปณกกทฺทโม จ
สนฺนิสีเทยฺย (๓) อจฺฉ ภเวยฺย อุทก วิปฺปสนฺน อนาวิล ฯ
ตโต รฺโ ปานีย อุปนาเมยฺยุ ปวตุ เทโว ปานียนฺติ ฯ
ยถา มหาราช อุทก เอว จิตฺต ทฏพฺพ ยถา
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สทฺธึ อทิธานมคฺคปฺปฏิปนฺโนติ ทิสฺสติ ฯ
# ม. สงฺขุภิต ฯ กตฺถจิ. สงฺขุพฺภิต ฯ ๓. ม. ตสฺมึ อุทเก ปกฺขิตมตฺเต
# ปงฺกเสวาลปณก วิคจฺเฉยฺย กทฺทโม จ สนฺนิสีเทยฺย ฯ
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เต มนุสฺสา เอว โยคาวจโร ทฏพฺโพ ฯ ยถา ปงฺกเสวาลปณกกทฺทโม จ เอว กิเลสา ทฏพฺพา ฯ ยถา อุทกปฺปสาทกมณิ เอว สทฺธา ทฏพฺพา ฯ ยถา อุทกปฺปสาทกมณิมฺหิ
ปกฺขิตฺตมตฺเต ปงฺกเสวาลปณกกทฺทโม (๑) จ สนฺนิสีทติ (๑) อจฺฉ ภวติ
อุทก วิปฺปสนฺน อนาวิล ฯ เอวเมว โข มหาราช สทฺธา
อุปฺปชฺชมานา นีวรเณ วิกฺขมฺเภติ วินีวรณ จิตฺต โหติ อจฺฉ
วิปฺปสนฺน อนาวิลนฺติ ฯ
ยถา ปน กุมฺภลิ มกรคาหรกฺขสาทิกิณฺณ ปูร มหานทึ
อาคมฺม ภีรุกชนา อุโภสุ ตีเรสุ ติฏนฺติ ฯ สงฺคามสูโร ปน
มหาโยโธ อาคนฺตฺวา กสฺมา ติฏถาติ ปุจฺฉิตฺวา สปฺปฏิภยภาเวน โอตริตุ น วิสหามาติ วุตฺเต นิสฺสิตฺป (๒) ต อสึ
คเหตฺวา มม ปจฺฉโต เอถ มา ภายิตฺถาติ วตฺวา นทึ
โอตริตฺวา อาคเต กุมฺภิลาทโย ปฏิพาหิตฺวา โอริมตีรโต มนุสสฺ าน โสตฺถภิ าว กโรนฺโต ปาริมตีร เนติ ฯ
ปาริมตีรโตป โสตฺถินา โอริมตีร เนติ ฯ เอวเมว ทาน ททโต
สีล รกฺขโต อุโปสถกมฺม กโรโต ภาวน อารภโต สทฺธา
ปุพฺพงฺคมา ปุเรจาริกา โหติ ฯ เตน วุตฺต ปกฺขนฺทนลกฺขณา
จ สทฺธาติ ฯ
อปโร นโย ฯ สทฺทหนลกฺขณา สทฺธา โอกปฺปนลกฺขณา
# ๑. ม. ปงฺกเสวาลปณก วิคจฺฉติ กทฺทโม จ สนฺนสิ ีทติ ฯ
# ๒. ม. สนิสิต ฯ
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วา ปสาทนรสา อุทกปฺปสาทกมณิ วิย ปกฺขนฺทนรสา วา
โอฆุตฺตรโณ วิย อกาลุสสฺ ิยปจฺจุปฏานา (๑) อธิมุตฺติปจฺจุปฏานา
วา สทฺเธยฺยวตฺถุปทฏานา โสตาปตฺติยงฺคปทฏานา วา
หตฺถวิตฺตวีชานิ (๒) วิย ทฏพฺพา ฯ
วีราน (๓) ภาโว วิริย ฯ วีราน วา กมฺม วิรยิ  ฯ วิธินา
วา นเยน อุปาเยน อีริยิตพฺพ (๔) ปวตฺตยิตพฺพนฺติ วิริย ฯ ตเทว
โกสชฺชสฺส อภิภวนโต อธิปติยตฺเถน อินฺทฺริย ฯ ปคฺคหณลกฺขเณ วา อินฺทตฺถ กาเรตีติ อินฺทฺริย ฯ วิริยเมว อินฺทฺริย
วิริยินฺทฺริย ฯ ต ปเนต อุปตฺถมฺภนลกฺขณฺจ วิริย ปคฺคหณลกฺขณฺจ ฯ ยถา หิ ชิณฺณฆรก อาคนฺตุเกน ถุลปู ตฺถมฺเภน
ติฏติ เอวเมว โยคาวจโร วิริยุปตฺถมฺเภน อุปตฺถมฺภิโต หุตฺวา
สพฺพกุสลธมฺเมหิ น หายติ น ปริหายติ ฯ เอว ตาวสฺส
อุปตฺถมฺภนลกฺขณตา เวทิตพฺพา ฯ เตนาห เถโร นาคเสโน
ยถา มหาราช ปุริโส เคเหป ปตนฺเต ตมฺเน ทารุนา
อุปตฺถมฺเภยฺย อุปตฺถมฺภิต สนฺตเอว ต เคห น ปเตยฺย ฯ
เอวเมว โข มหาราช อุปตฺถมฺภนลกฺขณ วิริย วิริยปุ ตฺถมฺภิตา
สพฺเพ กุสลธมฺมา [๕] น ปริหายนฺตีติ (๖) ฯ
ยถา ปน ขุทฺทกาย จ มหติกาย จ เสนาย สงฺคาเม
# ๑. ม. อกาลุสิย....ฯ ๒. ม. สา หตฺถวิตฺตทีชานิ ฯ ๓. ม. วีรสฺส ฯ
# ๔. ม. อิรยิตพฺพ ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร น หายนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
# ๖. มิลินฺท.
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ปวตฺเต ขุทฺทกา เสนา โอลีเยยฺย ฯ ตโต รฺโ อาโรเจยฺย
ราชา พลวาหน เปเสยฺย เตน ปคฺคหิตา สกเสนา ปรเสน
ปราเชยฺย ฯ เอวเมว วิริย สหชาตสมฺปยุตฺตธมฺมาน โอลียิตุ
โอสกฺกิตุ น เทติ อุกฺขิปติ ปคฺคณฺหาติ ฯ เตน วุตฺต ปคฺคหณลกฺขณฺจ วิริยนฺติ ฯ
อปโร นโย ฯ อุสฺสาหลกฺขณ วิริย สหชาตธมฺมาน
อุปตฺถมฺภนรส อสสีทนภาวปจฺจุปฏาน สวิคฺโค โยนิโส ปทหตีติ (๑)
วจนโต สเวคปทฏาน วิริยารมฺภวตฺถุปทฏาน วา ฯ สมฺมา
อารทฺธ สพฺพาส สมฺปตฺตีน มูล โหตีติ ทฏพฺพ ฯ
สรนฺติ เอตาย สย วา สรติ สรณมตฺตเมว วา
เอสาติ สติ ฯ สา จ มุฏสฺสจฺจสฺส อวิภวนโต อธิปติยตฺเถน
อินฺทฺริย ฯ อุปฏานลกฺขเณ วา อินฺทตฺต กาเรตีติ อินฺทฺริย ฯ
สติเอว อินฺทฺริย สตินฺทฺรยิ  ฯ สา ปเนสา อปลาปนลกฺขณา
สติ อุปคฺคณฺหนลกฺขณา จ ฯ ยถา หิ รฺโ ภณฺฑาคาริโก
ทสวิธ รตน โคปยนฺโต สาย ปาโต (๒) ราชาน อิสฺสริยสมฺปตฺตึ
สลฺลกฺขาเปติ สาเรติ ฯ เอวเมว สติ กุสลกมฺม สมฺมา (๓)
สลฺลกฺขาเปติ สาเรติ (๔) ฯ เตนาห เถโร ยถา มหาราช รฺโ
จกฺกวตฺติสฺส ภณฺฑาคาริโก ราชาน จกฺกวตฺตึ สาย ปาโต
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๑๓/๑๕๔ ฯ ๒. ม. สาย ปาต ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. สราเปติ ฯ
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อิสฺสริยสมฺปตฺตึ สย สราเปติ เอตฺตกา เทว หตฺถี เอตฺตกา
อสฺสา เอตฺตกา รถา เอตฺตกา ปตฺติโย เอตฺตก หิรฺ
เอตฺตก สุวณฺณ เอตฺตก สพฺพ สาปเตยฺย ต เทโว สรตูติ
เอวเมว โข มหาราช สติ กุสลธมฺเม อปลาเปติ อิเม จตฺตาโร
สติปฏานา อิเม จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา อิเม จตฺตาโร
อิทฺธิปาทา อิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ อิมานิ ปฺจ พลานิ อิเม
สตฺต โพชฺฌงฺคา อย อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค อย สมโถ
อย วิปสฺสนา อิมานิ (๑) อริยสจฺจานิ (๑) อย วิชฺชา อย วิมุตฺติ
อิเม โลกุตฺตรา ธมฺมาติ เอว โข มหาราช อปลาปนลกฺขณา
สตีติ ฯ
ยถา ปน รฺโ จกฺกวตฺติสฺส ปริณายกรตน รฺโ
อหิเต จ หิเต จ ตฺวา อหิเต อปยาเปติ หิเต อุปยาเปติ ฯ
เอวเมว สติ หิตาหิตาน ธมฺมาน คติโย สมเนฺวสิตฺวา (๒) อิเม
กายทุจฺจริตาทโย ธมฺมา หิตาติ หิเต ธมฺเม อปคฺคณฺนุเหติ ฯ
เตนาห เถโร ยถา มหาราช รฺโ จกฺกวตฺติสฺส ปริณายกรตน รฺโ หิตาหิต ชานาติ อิเม รฺโ หิตา อิเม
อหิตา อิเม อุปการา อิเม อนูปการาติ ตโต อหิเต อปนุเทติ
หิเต อุปคฺคณฺหาติ เอวเมว โข มหาราช สติ อุปฺปชฺชมานา
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. สี. สมนฺเนสิตฺวา ฯ ๓. กตฺถจิ. อปนุทติ ฯ
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หิตาหิตาน ธมฺมาน คติโย สมเนฺวสติ อิเม ธมฺมา หิตา
อิเม ธมฺมา อหิตา อิเม ธมฺมา อุปการา อิเม ธมฺมา อนูปการาติ ตโต อหิเต ธมฺเม อปนุเทติ หิเต ธมฺเม อุปคฺคณฺหาติ
เอว โข มหาราช อุปคฺคณฺหนลกฺขณา สตีติ ฯ
อปโร นโย ฯ อปลาปนลกฺขณา สติ อสมฺโมสนรสา
อารกฺขปจฺจุปฏานา วิสยาภิมุขีภาวปจฺจุปฏานา วา ถิรสฺาปทฏานา กายาทิสติปฏานปทฏานา วา อารมฺมณทฬฺหปติฏิตตฺตา (๑) ปน เอสิกา วิย จกฺขุทฺวาราทิรกฺขนโต
โทวาริโก วิย จ ทฏพฺพา ฯ
อารมฺมเณ จิตฺต สมฺมา อาธิยติ เปตีติ สมาธิ ฯ โส
จ วิกฺเขปสฺส อภิภวนโต อธิปติยตฺเถน อินฺทฺริย ฯ อวิกฺเขปลกฺขเณ วา อินฺทตฺถ กาเรตีติ อินฺทฺริย ฯ สมาธิเยว อินฺทฺริย
สมาธินฺทฺริย ฯ ลกฺขณาทีนิ ปนสฺส เหฏา วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพานิ ฯ
ปชานาตีติ ปฺา ฯ กึ ปชานาตีติ ฯ อิท ทุกฺขนฺติอาทินา นเยน อริยสจฺจานิ ฯ อฏกถาย ปน ปฺาเปตีติ
ปฺาติ วุตฺต ฯ กินฺติ ปฺาเปติ ฯ อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ
ปฺาเปติ ฯ สา จ (๒) อวิชฺชาย อภิภวนโต อธิปติยตฺเถน
อินฺทฺริย ฯ ทสฺสนลกฺขเณ วา อินฺทตฺถ กาเรตีติ อินฺทฺริย ฯ
# ๑. ม. อารมฺมเณ ทฬฺห ปติฏิตตฺตา ฯ ๒. ม. สาว ฯ
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ปฺาเอว อินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย ฯ สา ปเนสา โอภาสนลกฺขณา จ ปฺา ปชานนลกฺขณา จ ฯ ยถา หิ จตุภิตฺติเก
เคเห รตฺติภาเค ทีเป ชลิเต อนฺธกาโร นิรุชฌ
ฺ ติ อาโลโก
ปาตุภวติ ฯ เอวเมว โอภาสนลกฺขณา ปฺา ฯ ปฺโภาสสโม
โอภาโส นาม นตฺถิ ฯ ปฺวโต หิ เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺนสฺส
ทสสหสฺสิโลกธาตุ เอกาโลกา โหติ ฯ เตนาห เถโร ยถา
มหาราช ปุรโิ ส อนฺธกาเร เคเห เตลปทีป (๑) ปเวเสยฺย ปวิฏโ 
ปทีโป อนฺธการ วิทฺธเสติ โอภาส ชเนติ อาโลก วิทสฺเสติ (๒)
ปากฏานิ จ รูปานิ กโรติ เอวเมว โข มหาราช ปฺา
อุปฺปชฺชมานา อวิชฺชนฺธการ วิทฺธเสติ วิชฺโชภาส ชเนติ
าณาโลก วิทสฺเสติ ปากฏานิ จ อริยสจฺจานิ กโรติ เอวเมว
โข มหาราช โอภาสนลกฺขณา ปฺาติ ฯ
ยถา วา ปน เฉโก ภิสโก อาตุราน สปฺปายาสปฺปายานิ
เภสชฺชาทีนิ ชานาติ ฯ เอว ปฺา อุปฺปชฺชมานา กุสลากุสเล
เสวิตพฺพาเสวิตพฺเพ หีนปฺปณีเต กณฺหสุกฺเก สปฺปฏิภาคาปฏิภาเค
ธมฺเม ปชานาติ ฯ วุตฺตมฺป เจต ธมฺมเสนาปตินา ปชานาติ
ปชานาตีติ โข อาวุโส ตสฺมา ปฺาติ วุจฺจติ ฯ กิฺจิ
ปชานาติ ฯ อิท ทุกฺขนฺติ ปชานาตีติ (๓) วิตฺถาเรตพฺพ ฯ เอวมสฺสา
ปชานนลกฺขณตา เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. ม. ปทีป ฯ ๒. ม. วิทเสติ ฯ เอวมุปริป ๓. ม. มู. ๑๒/๔๙๔/๕๓๖ฯ
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อปโร นโย ยถาสภาวปฏิเวธลกฺขณา ปฺา อกฺขลิตปฏิเวธลกฺขณา วา กุสลิสฺสาสขิตฺตอุสุปฏิเวโธ วิย วิสโยภาสนรสา ปทีโป วิย อสมฺโมหปจฺจุปฏานา อรฺคตสุเทสโก (๑) วิย ฯ
มนุเต (๒) อิติ มโน ฯ วิชานาตีติ อตฺโถ ฯ อฏกถาจริยา
ปนาหุ นาฬิยา มินมาโน วิย มหาตุลาย ธารยมาโน วิย
จ อารมฺมณ มินติ ชานาตีติ มโนติ ฯ ตเทว มนนลกฺขเณ
อินฺทตฺต กาเรตีติ อินฺทฺริย ฯ มโนเอว อินฺทฺริย มนินฺทฺริย ฯ
เหฏา วุตฺตจิตฺตสฺเสเวต เววจน ฯ
ปติโสมนสฺสสมฺปโยคโต โสภน มโน อสฺสาติ สุมโน ฯ
สุมนสฺส ภาโว โสมนสฺส ฯ สาตลกฺขเณ อินฺทตฺต กาเรตีติ
อินฺทฺริย ฯ โสมนสฺสเมว อินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย ฯ เหฏา
วุตฺตเวทนาเยเวต เววจน ฯ
ชีวนฺติ เตน ตสมฺปยุตฺตธมฺมาติ ชีวิต ฯ อนุปาลนลกฺขเณ อินฺทตฺต กาเรตีติ อินฺทฺริย ฯ ชีวิตเมว อินฺทฺริย
ชีวิตินฺทฺริย ฯ ต ปวตฺตสนฺตตาธิปเตยฺย โหติ ฯ ลกฺขณาทีหิ
ปน อตฺตนา อวินา (๓) ภูตาน (๓) ธมฺมาน อนุปาลนลกฺขณ
ชีวิตินฺทฺริย เตส ปวตฺตนรส เตสเยว ปนปจฺจุปฏาน
ยาปยิตพฺพธมฺมปทฏาน ฯ สนฺเตป จ อนุปาลนลกฺขณาทิมฺหิ
วิธาเน อตฺถิกฺขเณเยว  สนเต (๔) ธมฺเม อนุปาเลติ อุทก วิย
# ๑. ม....สุเทสโก ฯ ๒. ม. มนตีติ ฯ ๓. ม. อวินิภุตฺตาน ฯ
# ๔. ม. ต เต ฯ
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อุปฺปลาทีนิ ยถาสก ปจฺจยุปฺปนฺเนปจ ธมฺเม ปาเลติ ธาตี
วิย กุมาร สย ปวตฺติตธมฺมสมฺพนฺเธเนว ปวตฺตติ นิยามโก
วิย นาว น ภงฺคโต อุทฺธ ปวตฺตยติ อตฺตโน จ
ปวตฺตยิตพฺพานฺจ อภาวา น ภงฺคกฺขเณ เปติ สย
ภิชฺชมานตฺตา ขียมาโน วิย วฏฏิเสฺนโห ปทีปสิข ฯ น จ
อนุปาลนปวตฺตนปนานุภาววิรหิต ยถาวุตฺตกฺขเณ ตสฺส ตสฺส
สาธนโตติ ทฏพฺพ ฯ
มคฺคงฺคราสิวณฺณนา
สมฺมาทิฏีติอาทีสุ ทสฺสนตฺเถน สมฺมาทิฏิ ฯ อภินิโรปนฏเน สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ ปคฺคหนตฺเถน สมฺมาวายาโม ฯ
อุปฏานตฺเถน สมฺมาสติ ฯ อวิกฺเขปนตฺเถน สมฺมาสมาธิ
เวทิตพฺโพ ฯ วจนตฺถโต ปน สมฺมา ปสฺสติ สมฺมา วา
ตาย ปสฺสนฺตีติ สมฺมาทิฏิ ฯ สมฺมา สงฺกปฺเปติ สมฺมา วา
เตน สงฺกปฺเปนฺตีติ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ สมฺมา วายมติ สมฺมา
วา เตน วายมนฺตีติ สมฺมาวายาโม ฯ สมฺมา สรติ สมฺมา
วา ตาย สรนฺตีติ สมฺมาสติ ฯ สมฺมา สมาธิยติ สมฺมา วา
เตน สมาธิยนฺตีติ สมฺมาสมาธิ ฯ อปจ ปสฏา สุนฺทรา
ทิฏิ สมฺมาทิฏีติ อิมินาป นเยน เตส เตส วจนตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ ลกฺขณาทีนิ ปน เหฏา วุตฺตาเนว ฯ
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สทฺธาพลาทีสุป สทฺธาทีนิ วุตฺตตฺถาเนว ฯ อกมฺปยตฺเถน
ปน พลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เอวเมเตสุ อสฺสทฺธิเย น กมฺปตีติ
สทฺธาพล ฯ โกสชฺเช น กมฺปตีติ วิรยิ พล ฯ มุฏสฺสจฺเจ น
กมฺปตีติ สติพล ฯ อุทฺธจฺเจ น กมฺปตีติ สมาธิพล ฯ อวิชชฺ าย
น กมฺปตีติ ปฺาพล ฯ อหิริเก น กมฺปตีติ หิรพิ ล ฯ
อโนตฺตปฺเป น กมฺปตีติ โอตฺตปฺปพลนฺติ ฯ อย อุภยปทวเสน
อตฺถวณฺณนา โหติ ฯ
ตตฺถ ปุริมานิ ปฺจ เหฏา ลกฺขณาทีหิ ปกาสิตาเนว
ปจฺฉิมทฺวเย กายทุจฺจริตาทีหิ หิริยตีติ หิริ ฯ ลชฺชาเยต อธิวจน เตหิเยว โอตฺตปฺปตีติ (๑) โอตฺตปฺป ฯ ปาปโต อุพฺเพคสฺเสต
อธิวจน ฯ เตส นานากรณทีปนตฺถ สมุฏาน อธิปติลชฺชาภยลกฺขเณน จาติ อิม มาติก เปตฺวา อย วิตฺถารกถา
วุตฺตา ฯ
อชฺฌตฺตสมุฏานา หิริ นาม ฯ พหิทฺธาสมุฏาน
โอตฺตปฺป นาม ฯ อตฺตาธิปติ หิริ นาม ฯ โลกาธิปติ โอตฺตปฺป
นาม ฯ ลชฺชาสภาวสณฺิตา หิริ นาม ฯ ภยสภาวสณฺิต
โอตฺตปฺป นาม ฯ สปฺปติสฺสวลกฺขณา หิริ นาม ฯ วชฺชภีรุกภยทสฺสาวิลกฺขณ โอตฺตปฺป นาม ฯ
# ๑. สี. โอตฺตปตีติ ฯ
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ตตฺถ อชฺฌตฺตสมุฏานหิรึ จตูหิ การเณหิ สมุฏาเปติ
ชาตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา วย ปจฺจเวกฺขิตฺวา สูรภาว ปจฺจเวกฺขิตฺวา
พาหุสจฺจ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ฯ กถ ฯ ปาปกรณนฺนาเมต น
ชาติสมฺปนฺนาน กมฺม หีนชจฺจาน เกวฏฏาทีน อิท กมฺม
มาทิสสฺส ชาติสมฺปนฺนสฺส อิท กมฺม กาตุ น ยุตตฺ นฺติ
เอว ตาว ชาตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปาณาติปาตาทิปาป อกโรนฺโต
หิรึ สมุฏาเปติ ฯ ตถา ปาปกรณนฺนาเมต ทหเรหิ กตฺตพฺพกมฺม มาทิสสฺส วเย ิตสฺส อิท กมฺม กาตุ น ยุตฺตนฺติ
เอว วย ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปาณาติปาตาทิปาป อกโรนฺโต หิรึ
สมุฏาเปติ ฯ ตถา ปาปกรณนฺนาเมต (๑) ทุพฺพลชาติกาน กมฺม
[๒] มาทิสสฺส สูรภาวสมฺปนฺนสฺส อิท กมฺม กาตุ น ยุตฺตนฺติ
เอว สูรภาว ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปาณาติปาตาทิปาป อกโรนฺโต
หิรึ สมุฏาเปติ ฯ ตถา ปาปกรณนฺนาเมต อนฺธพาลาน กมฺม
น ปณฺฑิตาน มาทิสสฺส ปณฺฑิตสฺส พหุสฺสุตสฺส อิท กมฺม
กาตุ น ยุตฺตนฺติ เอว พาหุสจฺจ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปาณาติ3
ปาตาทิปาป อกโรนฺโต หิรึ สมุฏาเปติ เอว อชฺฌตฺต3
สมุฏานหิรึ จตูหิ การเณหิ สมุฏาเปติ ฯ สมุฏาเปตฺวา จ
ปน อตฺตโน จิตฺเต หิรึ ปเวเสตฺวา ปาปกมฺม น กโรติ ฯ
เอว อชฺฌตฺตสมุฏานา หิริ นาม โหติ ฯ
# ๑. ม. ปาปกมฺม นาเมต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. เอตถนฺตเร น
# สูรภาวานนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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กถ พหิทฺธาสมุฏาน โอตฺตปฺป นาม ฯ สเจ ตฺว
ปาปกมฺม กริสฺสสิ จตูสุ ปริสาสุ ครหปฺปตฺโต ภวิสฺสสิ
ครหิสฺสนฺติ ต วิฺู
อสุจึ นาคริโก ยถา
วิวชฺชิโต สีลวนฺเตหิ
กถ ภิกฺขุ กริสสฺ สีติ
เอว ปจฺจเวกฺขนฺโต หิ พหิทฺธาสมุฏิเตน โอตฺตปฺเปน ปาปกมฺม
น กโรติ ฯ เอว พหิทฺธาสมุฏาน โอตฺตปฺป นาม โหติ ฯ
กถ อตฺตาธิปติ หิริ (๑) นาม ฯ อิเธกจฺโจ กุลปุตฺโต
อตฺตาน อธิปตึ เชฏก กตฺวา มาทิสสฺส สทฺธาปพฺพชิตสฺส
พหุสฺสุตสฺส ธุตวาทสฺส (๒) น ยุตฺต ปาปกมฺม (๓) กาตุนฺติ ปาปกมฺม
น กโรติ ฯ เอว อตฺตาธิปติ หิริ นาม โหติ ฯ เตนาห
ภควา โส อตฺตานเยว อธิปตึ เชฏก กริตฺวา อกุสล
ปชหติ กุสล ภาเวติ สาวชฺช ปชหติ อนวชฺช ภาเวติ
สุทฺธ อตฺตาน ปริหรตีติ (๔) ฯ
กถ โลกาธิปติ โอตฺตปฺป นาม ฯ อิเธกจฺโจ กุลปุตฺโต
โลก อธิปตึ เชฏก กตฺวา ปาปกมฺม น กโรติ ฯ ยถาห
มหา โข ปนาย โลกสนฺนวิ าโส มหนฺตสฺมึ โข ปน โลกสนฺนิวาเส สนฺติ สมณพฺราหฺมณา อิทฺธิมนฺโต ทิพฺพจกฺขุกา
ปรจิตฺตวิทุโน เต ทูรโตป ปสฺสนฺติ อาสนฺนาป น ทิสฺสนฺติ
# ๑. ม. หิรี ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ธุตงฺคธรสฺส ฯ กตฺถจิ. ธุตงฺค# ธาริสฺส ฯ ๓. ม. ปาป ฯ ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๙/๑๘๗ ฯ
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เจตสาป จิตฺต ปชานนฺติ (๑) เตป ม เอว ชานิสสนฺติ ปสฺสถ
โภ อิม กุลปุตฺต สทฺธาย (๒) อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต
สมาโน โวกิณฺโณ วิหรติ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ สนฺติ
เทวตา อิทฺธิมนฺตโิ ย (๓) ทิพฺพจกฺขุกา ปรจิตฺตวิทุนิโย ตา ทูรโตป
ปสฺสนฺติ อาสนฺนาป น ทิสฺสนฺติ เจตสาป จิตฺต ปชานนฺติ
ตาป ม เอว ชานิสฺสนฺติ ปสฺสถ โภ อิม กุลปุตฺต สทฺธาย
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต สมาโน โวกิณฺโณ วิหรติ
ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ ฯ โส โลกเยว อธิปตึ เชฏก
กตฺวา อกุสล ปชหติ กุสล ภาเวติ สาวชฺช ปชหติ อนวชฺช
ภาเวติ สุทฺธ อตฺตาน ปริหรตีติ ฯ เอว โลกาธิปติ โอตฺตปฺป
นาม โหติ ฯ
ลชฺชาสภาวสณฺิตา หิริ ภยสภาวสณฺิต โอตฺตปฺปนฺติ
เอตฺถ ปน ลชฺชาติ ลชฺชนากาโร ฯ เตน สภาเวน สณฺิตา
หิริ ฯ ภยนฺติ อปายภย ฯ เตน สภาเวน สณฺิต โอตฺตปฺป ฯ
ตทุภยมฺป ปาปปริวชฺชเน ปากฏ โหติ ฯ เอกจฺโจ หิ ยถา
นาม เอกจฺโจ (๔) กุลปุตฺโต อุจฺจารปสฺสาวาทีนิ กโรนฺโต ลชฺช-ิ
ตพฺพยุตฺตก เอก ทิสฺวา ลชฺชนาการปฺปตฺโต ภเวยฺย นิลีโน (๕)
ลชฺชิโต เอวเมว อชฺฌตฺต ลชฺชิธมฺม โอกฺกมิตฺวา ปาปกมฺม
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๙/๑๘๘ ฯ ม. ปชานนฺติ ฯ ๒. ม. สทฺธา ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๓. ม. อิทฺธิมนฺตินิโย ฯ ๔. ม. เอโก ฯ ๕. ม. หีฬโิ ต ฯ
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น กโรติ ฯ เอกจฺโจ อปายภยภีโต หุตฺวา ปาปกมฺม น
กโรติ ฯ
ตตฺริท อุปม ยถา หิ ทฺวีสุ อโยคุเฬสุ เอโก สีตโล
ภเวยฺย คูถมกฺขิโต เอโก อุณโห อาทิตฺโต ตตฺถ ปณฺฑิโต
สีตล คูถมกฺขติ ตฺตา ชิคุจฺฉนฺโต น คณฺหาติ อิตร ทาหภเยน ฯ
ตตฺถ สีตลสฺส คูถมกฺขิตสฺส (๑) ชิคุจฺฉาย อคณฺหน วิย อชฺฌตฺต
ลชฺชิธมฺม โอกฺกมิตฺวา ปาปสฺส อกรณ ฯ อุณฺหสฺส ทาหภเยน
อคณฺหน วิย อปายภเยน ปาปสฺส อกรณ เวทิตพฺพ ฯ
สปฺปติสฺสวลกฺขณา หิริ วชฺชภีรกุ ภยทสฺสาวิลกฺขณ
โอตฺตปฺปนฺติ อิทป ทฺวย ปาปปริวชฺชเนเอว ปากฏ โหติ ฯ
เอกจฺโจ หิ ชาติมหตฺตปจฺจเวกฺขณา สตฺถุมหตฺตปจฺจเวกฺขณา
ทายชฺชมหตฺตปจฺจเวกฺขณา สพฺรหฺมจาริมหตฺตปจฺจเวกฺขณาติ
จตูหิ การเณหิ สปฺปติสสฺ วลกฺขณ หิรึ สมุฏาเปตฺวา ปาป
น กโรติ ฯ เอกจฺโจ อตฺตานุวาทภย ปรานุวาทภย ทณฺฑภย
ทุคฺคติภยนฺติ จตูหิ การเณหิ วชฺชภีรกุ ภยทสฺสาวิลกฺขณ
โอตฺตปฺป สมุฏาเปตฺวา ปาป น กโรติ ฯ ตตฺถ ชาติมหตฺตปจฺจเวกฺขณาทีนิ เจว อตฺตานุวาทภยาทีนิ จ วิตฺถาเรตฺวา
กเถตพฺพานีติ ฯ
# ๑. ม. คูถมกฺขนชิคุจฺฉาย ฯ
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น ลุพฺภนฺติ เอเตน สย วา น ลุพฺภติ น ลุพภฺ นมตฺตเมว วา เอตนฺติ (๑) อโลโภ ฯ อโทสาโมเหสุป เอเสว นโย ฯ
เตสุ อโลโภ อารมฺมเณ จิตฺตสฺส อเคธลกฺขโณ อลคฺคภาวลกฺขโณ
วา กมลทเล ชลพินฺทุ วิย อปริคฺคหณรโส มุตฺตภิกฺขุ วิย
อนลฺลีนภาวปจฺจุปฏาโน อสุจิมฺหิ ปติตปุริโส วิย ฯ อโทโส
อจณฺฑิกฺกลกฺขโณ อวิโรธลกฺขโณ วา อนุกูลมิตโฺ ต วิย อาฆาตวินยรโส ปริฬาหวินยรโส วา จนฺทน วิย โสมฺมภาวปจฺจุปฏาโน ปุณฺณจนฺโท วิย ฯ อโมโห ลกฺขณาทีหิ เหฏา
ปฺินฺทฺริยปเท ิโตเอว ฯ
อิเมสุ ปน ตีสุ อโลโภ มจฺเฉรมลสฺส ปฏิปกฺโข อโทโส
ทุสฺลีลฺยมลสฺส อโมโห กุสเลสุ ธมฺเมสุ อภาวนาย ปฏิปกฺโข ฯ
อโลโภ เจตฺถ ทานเหตุ อโทโส สีลเหตุ อโมโห ภาวนาเหตุ ฯ
เตสุ จ อโลเภน อนธิก คณฺหาติ ลุทฺธสฺส อธิกคหณโต ฯ
อโทเสน อนูน ทุฏสฺส โอนคหณโต ฯ อโมเหน อวิปรีต
มุฬฺหสฺส วิปรีตคหณโต ฯ
อโลเภน เจตฺถ วิชชฺ มาน โทส โทสโต ธาเรนฺโต โทเส
ปวตฺตติ ฯ ลุทฺโธ หิ โทส ปฏิจฺฉาเทติ ฯ อโทเสน วิชชฺ มาน
คุณ คุณโต ธาเรนฺโต คุเณ ปวตฺตติ ฯ ทุฏโ หิ คุณ
# ๑. ม. ตนฺติ ฯ ๒. ม. วิภาวิโต เอว ฯ
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มกฺเขติ ฯ อโมเหน ยาถาวสภาว (๑) ยาถาวสภาวโต ธาเรนฺโต
ยาถาวสภาเว ปวตฺตติ ฯ มุโฬฺห หิ ตจฺฉมตจฺฉ (๒) อตจฺฉ จ
ตจฺฉนฺติ คณฺหาติ ฯ อโลเภน จ ปยวิปฺปโยคทุกฺข น โหติ
ลุทฺธสฺส ปยสภาวโต ปยวิปฺปโยคาสหนโต จ ฯ อโทเสน
อปฺปยสมฺปโยคทุกฺข น โหติ ทุฏสฺส หิ อปฺปยสภาวโต
อปฺปยสมฺปโยคาสหนโต จ ฯ อโมเหน อิจฺฉิตาลาภทุกฺข น
โหติ อมุฬฺหสฺส หิ ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ (๓) เอวมาทิ ปจฺจเวกฺขณสมฺภวโต ฯ
อโลเภน เจตฺถ ชาติทุกฺข น โหติ อโลภสฺส ตณฺหาปฏิปกฺขตฺตา ตณฺหามูลกตฺตา จ ชาติทุกฺขสฺส ฯ อโทเสน
ชราทุกฺข น โหติ ติกฺขโทสสฺส ขิปฺปชราสมฺภวโต ฯ (๔) อโมเหน
มรณทุกฺข น โหติ ฯ สมฺโมหมรณ หิ ทุกฺข น จ ต
อมุฬฺหสฺส โหติ ฯ อโลเภน จ คหฏาน อโมเหน ปพฺพชิตาน
อโทเสน ปน สพฺเพสมฺป สุขสวาสตา โหติ ฯ
วิเสสโต เจตฺถ อโลเภน ปตฺติวิสเย อุปปตฺติ น โหติ ฯ
เยภุยฺเยน หิ สตฺตา ตณฺหาย ปตฺติวิสย อุปปชฺชนฺติ ฯ ตณฺหาย
จ ปฏิปกฺโข อโลโภ ฯ อโทเสน นิรเย อุปปตฺติ น โหติ ฯ
โทเสน หิ จณฺฑชาติตาย โทสสทิส นิรย อุปปชฺชนฺติ ฯ
# ๑. สี. ยถาสภาว ฯ ๒. ม. ตจฺฉฺ อตจฺฉนฺติ ฯ ๓. ที. ปา. ๑๑/๒๕๒/# ๒๗๗ ฯ ๔. ม. นิจฺจ ชราสมฺภวโต ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 275

เลมที่ 46 จิตฺตุปฺปากณฺฑวณฺณนา หนา 275
โทสสฺส จ ปฏิปกฺโข อโทโส ฯ อโมเหน ติรจฺฉานโยนิย
นิพฺพตฺติ น โหติ ฯ โมเหน หิ นิจฺจสมฺมุฬฺหา (๑) ติรจฺฉานโยนิย
อุปปชฺชนฺติ ฯ โมหสฺสปฏิปกฺโข จ อโมโห ฯ เอเตสุ จ อโลโภ
ราควเสน อุปคมนสฺส อภาว กโรติ อโทโส โทสวเสน
อปคมนสฺส อโมโห โมหวเสน อมชฺฌตฺตภาวสฺส ฯ
ตีหิป เจเตหิ ยถาปฏิปาฏิยา เนกฺขมฺมสฺา อพฺยาปาทสฺา อวิหึสาสฺาติ อิมา ติสฺโส สฺา โหนฺติ ฯ
อสุภสฺา อปฺปมาณสฺา ธาตุสฺาติ อิมา จ ติสฺโส
สฺา โหนฺติ ฯ อโลเภน ปน กามสุขลฺลิกานุโยคนฺตสฺส
ปริวชฺชน ฯ อโทเสน อตฺตกิลมถานุโยคนฺตสฺส ปริวชฺชน โหติ
อโมเหน มชฺฌิมาย ปฏิปตฺติยา ปฏิปชฺชน ฯ ตถา อโลเภน
อภิชฺฌากายคนฺถสฺส ปเภทน โหติ ฯ อโทเสน พฺยาปาทกายคนฺถสฺส อโมเหน เสสคนฺถทฺวยสฺส ปุริมานิ จ เทฺว
สติปฏานานิ ปุริมาน ทฺวินฺน อานุภาเวน ปจฺฉิมานิ
ปจฺฉิมสฺเสว อานุภาเวน อิชฺฌนฺติ ฯ
อโลโภ เจตฺถ อาโรคฺยสฺส ปจฺจโย โหติ ฯ อลุทฺโธ หิ
โลภนียมฺป อสปฺปาย น เสวติ เตน อโรโค โหติ ฯ อโทโส
โยพฺพนสฺส (๒) อทุฏโ หิ วลิตฺตจปลิตาวเหน (๓) โทสคฺคนิ า
อฑยฺหมาโน ทีฆรตฺต ยุวา โหติ ฯ อโมโห ทีฆายุกตาย ฯ
# ๑. ม. นิจฺจสมฺมูฬฺห ฯ ๒. สี. โยพฺพฺสฺส ฯ ๓. ม. วลิปลิตาวเหน ฯ
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อมุโฬฺห หิ หิตาหิต ตฺวา อหิต ปริวชฺชมาโน หิตฺจ
ปฏิเสวมาโน ทีฆายุโก โหติ ฯ
อโลโภ เจตฺถ โภคสมฺปตฺติยา ปจฺจโย โหติ อลุทฺธสฺส
หิ จาเคน โภคปฏิลาโภ ฯ อโทโส มิตฺตสมฺปตฺติยา ฯ อทุฏสฺส
หิ เมตฺตาย มิตฺตาน ปฏิลาภโต เจว อปริหานโต (๑) จ ฯ
อโมโห อตฺตสมฺปตฺติยา ฯ อมุโฬฺห หิ อตฺตโน หิตเมว กโรนฺโต
อตฺตาน สมฺปาเทติ ฯ อโลโภ จ ทิพพฺ วิหารสฺส ปจฺจโย โหติ
อโทโส พฺรหฺมวิหารสฺส อโมโห อริยวิหารสฺส ฯ
อโลเภน เจตฺถ สกปกฺเขสุ สตฺตสงฺขาเรสุ นิพฺพุโต
โหติ เตส วินาเสน อภิสงฺคเหตุกสฺส ทุกฺขสฺส อภาวา ฯ
อโทเสน ปรปกฺเขสุ อทุฏสฺส หิ เวรีสุป เวริสฺาย
อภาวโต ฯ อโมเหน อุทาสีนปกฺเขสุ อมุฬฺหสฺส สพฺพาภิสงฺคตาย
อภาวโต ฯ
อโลเภน จ อนิจฺจทสฺสน โหติ ฯ ลุทฺโธ หิ อุปโภคาสาย
อนิจฺเจป สงฺขาเร อนิจฺจโต น ปสฺสติ ฯ อโทเสน ทุกฺขทสฺสน ฯ อโทสชฺฌาสโย หิ ปริจฺจตฺตอาฆาตวตฺถุปริคฺคโห
สงฺขาเรเยว ทุกฺขโต ปสฺสติ ฯ อโมเหน อนตฺตทสฺสน ฯ อมุโฬฺห
หิ ยถาสภาวคหณกุสโล (๒) อปริณายก ขนฺธปฺจก อปริณายกโต
พุชฺฌติ ฯ ยถา จ เอเตหิ อนิจฺจทสฺสนาทีนิ ฯ เอวเมว เตป
# ๑. สี. อปริหานิโต ฯ ๒. ม. ยาถาวคหณกุสโล ฯ
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อนิจฺจทสฺสนาทีหิ โหนฺติ ฯ อนิจฺจทสฺสเนน หิ อโลโภ โหติ ฯ
ทุกฺขทสฺสเนน อโทโส โหติ ฯ อนตฺตทสฺสเนน อโมโห โก
หิ นาม อนิจฺจมิทนฺติ สมฺมา ตฺวา ตสฺสตฺถาย ปห
อุปฺปาเทยฺย สงฺขาเร วา ทุกฺขนฺติ ชานนฺโต อปรมฺป อจฺจนฺต (๑)
ติกฺขโกธทุกฺข อุปฺปาเทยฺย ฯ อตฺตสฺุตฺจ พุชฺฌิตฺวา ปุน
สมฺโมห อาปชฺเชยฺ วาติ ฯ
กมฺมปถราสิวณฺณนา
น อภิชฌ
ฺ ายตีติ อนภิชฺฌา ฯ กายิกเจตสิกสุข อิธโลก
ปรโลกหิต คุณานุภาวปฏิลทฺธ กิตฺตสิ ทฺทฺจ ฯ น พฺยาปาเทตีติ
อพฺยาปาโท ฯ สมฺมา ปสฺสติ โสภนา วา ทิฏีติ สมฺมาทิฏิ ฯ อโลภาทีนเยว ตานิ นามานิ ฯ เหฏา ปเนเต ธมฺมา
มูลวเสน คหิตา อิธ กมฺมปถวเสนาติ เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. อจฺจนฺตติกฺขิฯ ฯ
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หิโรตฺตปฺปานิป เหฏา พลวเสน คหิตานิ อิธโลกปาลวเสน ฯ โลก หิ อิเม เทฺว ธมฺมา ปาเลนฺติ ฯ (๑) ยถาห
เทฺวเม ภิกฺขเว สุกฺกา ธมฺมา โลก ปาเลนฺติ กตเม เทฺว
หิริ จ โอตฺตปฺปฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว สุกฺกา ธมฺมา
โลก ปาเลนฺติ สเจ ภิกฺขเว เทฺว สุกฺกา ธมฺมา โลก น
ปาเลยฺยุ นยิธ ปฺาเยถ มาตาติ วา มาตุจฺฉาติ วา
มาตุลานีติ วา อาจริยภริยาติ วา ครูน ทาราติ วา สมฺเภท
โลโก อคมิสฺส (๒) ยถา อเชฬกา กุกฺกฏุ สุกรา โสณสิงฺคาลา
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อิเม เทฺว สุกฺกา ธมฺมา โลก ปาเลนฺติ
ตสฺมา ปฺายติ มาตาติ วา มาตุจฺฉาติ มาตุลานีติ วา
อาจริยภริยาติ วา ครูน ทาราติ วาติ ฯ (๓)
ปสฺสทฺธาทิยุคลวณฺณนา
กายปสฺสมฺภน กายปสฺสทฺธิ ฯ จิตฺตปสฺสมฺภน จิตฺตปสฺสทฺธิ ฯ กาโยติ เจตฺถ เวทนาทโย ตโย ขนฺธา ฯ
อุโภป ปเนตา เอกโต กตฺวา กายจิตฺตทรถวูปสมลกฺขณา
กายจิตฺตปสฺสทฺธิโย กายจิตฺตทรถนิมฺมทนรสา กายจิตฺตาน
อปริปฺผนฺทนสีติภาวปจฺจุปฏานา กายจิตฺตปทฏานา กาย# ๑. ม. ปาลยนฺติ ฯ ๒. ม. อาคมิสฺสติ ฯ ๓. องฺ. ทุก. ๑๙/๒๕๕/๖๕-๖๖ฯ
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จิตฺตาน อวูปสมกรอุทฺธจฺจาทิกิเลสปฏิปกฺขภูตาติ ทฏพฺพา ฯ
กายสฺส ลหุภาโว กายลหุตา ฯ จิตฺตสฺส ลหุภาโว
จิตฺตลหุตา ฯ ตา กายจิตฺตครุภาววูปสมลกฺขณา กายจิตฺตครุภาวนิมฺมทนรสา กายจิตฺตาน อทนฺธตาปจฺจุปฏานา
กายจิตฺตปทฏานา กายจิตฺตาน ครุภาวกรถีนมิทฺธาทิกิเลสปฏิปกฺขภูตาติ ทฏพฺพา ฯ
กายสฺส มุทุภาโว กายมุทุตา ฯ จิตฺตสฺส มุทุภาโว
จิตฺตมุทุตา ฯ ตา กายจิตฺตถทฺธภาววูปสมลกฺขณา กายจิตฺตถทฺธภาวนิมฺมทนรสา อปฺปฏิฆาตปจฺจุปฏานา กายจิตฺตปทฏานา กายจิตฺตาน ถทฺธภาวกรทิฏิมานาทิกิเลสปฏิปกฺขภูตาติ ทฏพฺพา ฯ
กายสฺส กมฺมฺภาโว กายกมฺมฺตา ฯ จิตฺตสฺส
กมฺมฺภาโว จิตฺตกมฺมฺตา ฯ ตา กายจิตฺตอกมฺมฺภาววูปสมลกฺขณา กายจิตฺตอกมฺมฺภาวนิมฺมทนรสา กายจิตฺตาน
อารมฺมณกรณสมฺปตฺติปจฺจุปฏานา กายจิตฺตปทฏานา กายจิตฺตาน อกมฺมฺภาวกราวเสสนีวรณปฏิปกฺขภูตาติ ทฏพฺพา ฯ
ตา ปสาทนียวตฺถูสุ ปสาทาวหา หิตกิริยาสุวินิโยคกฺเขมภาวาวหา สุวณฺณวิสุทฺธิ วิยาติ ทฏพฺพา ฯ
กายสฺส ปาคฺุภาโว กายปาคฺุตา ฯ จิตฺตสฺส ปาคฺุภาโว จิตฺตปาคฺุตา ฯ ตา กายจิตฺตอเคลฺภาวลกฺขณา
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กายจิตฺตเคลฺนิมฺมทนรสา นิราทีนวปจฺจุปฏานา กายจิตฺตปทฏานา กายจิตฺตเคลฺกรอสฺสทฺธิยาทิกิเลสปฏิปกฺขภูตาติ
ทฏพฺพา ฯ
กายสฺส อุชุกภาโว กายุชุกตา ฯ จิตฺตสฺส อุชุกภาโว
จิตฺตุชุกตา ฯ ตา กายจิตฺตอาชฺชวลกฺขณา กายจิตฺตกุฏิลภาวนิมฺมทนรสา กายจิตฺตาน อชิมฺหตาปจฺจุปฏานา กายจิตฺตปทฏานา กายจิตฺตาน กุฏิลภาวกรมายาสาเยฺยาทิกิเลสปฏิปกฺขภูตาติ ทฏพฺพา ฯ
สรตีติ สติ ฯ สมฺปชานาตีติ สมฺปชฺ ฯ สมนฺตโต
ปกาเรหิ ชานาตีติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ สาตฺถกสมฺปชฺ
สปฺปายสมฺปชฺ โคจรสมฺปชฺ อสมฺโมหสมฺปชฺนฺติ
อิเมส จตุนฺน ปนสฺส วเสน เภโท เวทิตพฺโพ ฯ ลกฺขณาทีนิ
เจเตส สตินฺทฺริยปฺินฺทฺริเยสุ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ
อิติ เหฏา วุตฺตเมเวต ธมฺมทฺวย ปุน อิมสฺมึ าเน อุปการวเสน คหิต ฯ
กามจฺฉนฺทาทโย ปจฺจนีกธมฺเม สเมตีติ สมโถ ฯ อนิจฺจาทิ
วเสน วิวิเธหิ อากาเรหิ ธมฺเม ปสฺสตีติ วิปสฺสนา ฯ
ปฺาเวสา อตฺถโต ฯ อิเมสมฺป ทฺวินนฺ  ลกฺขณาทีนิ เหฏา
วุตฺตาเนว ฯ อิธ ปเนเต ยุคนทฺธวเสน (๑) คหิตา ฯ สหชาต# ๑. ม. ยุคนนฺธวเสน ฯ
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ธมฺเม ปคฺคณฺหาตีติ ปคฺคาโห ฯ อุทธฺ จฺจสงฺขาตสฺส วิกฺเขปสฺส
ปฏิปกฺขภาวโต น วิกฺเขโปติ อวิกฺเขโป ฯ เอเตสป ลกฺขณาทีนิ
เหฏา วุตฺตาเนว ฯ อิธ ปเนต ปททฺวย วิริยสมาธิโยชนตฺถาย
คหิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
เยวาปนกวณฺณนา
เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลาติ ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหตีติ น เกวล ปทปฏิปาฏิยา อุทฺทิฏ า
อิเม ปโรปณฺณาสธมฺมาเอว ฯ อถ โข ยสฺมึ สมเย กามาวจร
ติเหตุกโสมนสฺสสหคต ปม อสงฺขาริก มหาจิตฺต อุปฺปนฺน
โหติ ฯ ตสฺมึ สมเย เยวาปนกา อฺเป เตหิเยว ผสฺสาทีหิ
สมฺปยุตฺตา หุตฺวา ปวตฺตมานา อตฺถิ อตฺตโน อตฺตโน อนุรูป
ปจฺจย ปฏิจฺจ สมุปฺปนฺนา รูปาภาเวน อรูปโ น สภาวโต
อุปลพฺภมานา ธมฺมา สพฺเพป อิเม ธมฺมา กุสลาติ ฯ
เอตฺตาวตา จิตฺตงฺควเสน ปาลิย อารุเฬฺห ปโรปณฺณาสธมฺเม ทีเปตฺวา เยวาปนกวเสน อปเรป นว ธมฺเม ธมฺมราชา
ทีเปติ ฯ เตสุ เตสุ หิ สุตฺตปเทสุ ฉนฺโท อธิโมกฺโข มนสิกาโร
ตตฺรมชฺฌตฺตตา กรุณา มุทิตา (๑) กายทุจฺจริตวิรติ วจีทุจฺจริตวิรติ
# ๑. ม. มุทิตา ฯ
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มิจฺฉาชีววิรตีติ อิเม นว ธมฺมา ปฺายนฺติ ฯ อิมสฺมึ จาป
มหาจิตฺเต กตฺตุกมฺยตากุสลธมฺมจฺฉนฺโท อตฺถิ จิตตฺ งฺควเสน ปน
ปาลึ อนารุฬโฺ ห ฯ (๑) โส อิธ เยวาปนกวเสน คหิโต ฯ
อธิโมกฺโข อตฺถิ มนสิกาโร อตฺถิ ตตฺรมชฺฌตฺตตา อตฺถิ
เมตฺตาปุพฺพภาโค อตฺถิ ฯ โส อโทเส คหิเต คหิโตเอว โหติ ฯ
กรุณาปุพฺพภาโค ปน อตฺถิ มุทิตาปุพฺพภาโค อตฺถิ อุเปกฺขาปุพฺพภาโค อตฺถิ ฯ โส ปน ตตฺรมชฺฌตฺตตาย คหิตาย คหิโตเอว
โหติ ฯ สมฺมาวาจา อตฺถิ สมฺมากมฺมนฺโต อตฺถิ สมฺมาอาชีโว
อตฺถิ จิตฺตงฺควเสน ปาลึ อนารุฬฺโห โสป อิธ เยวาปนกวเสน คหิโต ฯ
อิเมสุ ปน นวสุ ฉนฺโท อธิโมกฺโข มนสิกาโร ตตฺรมชฺฌตฺตตาติ อิเม จตฺตาโรว เอกกฺขเณ ลพฺภนฺติ เสสา
นานากฺขเณ ฯ ยทา หิ อิมนิ า จิตฺเตน มิจฺฉาวาจ ปชหติ
วิรติวเสน สมฺมาวาจ ปูเรติ ฯ ตทา ฉนฺทาทโย จตฺตาโร สมฺมาวาจา จาติ อิเม ปฺจ เอกกฺขเณ ลพฺภนฺติ ฯ ยทา มิจฺฉากมฺมนฺต ปชหติ วิรติวเสน สมฺมากมฺมนฺต ปูเรติ ฯเปฯ มิจฺฉาอาชีว ปชหติ วิรติวเสน สมฺมาอาชีว ปูเรติ ฯเปฯ ยทา กรุณาย
ปริกมฺม กโรติ ฯเปฯ ยทา มุทิตาย ปริกมฺม กโรติ ฯ ตทา
ฉนฺทาทโย จตฺตาโร มุทิตาปุพฺพภาโค จาติ อิเม ปฺจ
# ๑. ม. ปาฬิย น อารุฬโฺ ห ฯ เอวมุปริป ฯ
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เอกกฺขเณ ลพฺภนฺติ ฯ อิโต ปน มฺุจิตฺวา ทาน เทนฺตสฺส
สีล ปูเรนฺตสฺส โยเคน กมฺม กโรนฺตสฺส จตฺตาริ อปณฺณกงฺคาเนว
ลพฺภนฺติ ฯ
เอวเมเตสุ นวสุ เยวาปนกธมฺเมสุ ฉนฺโทติ กตฺตุกมฺยตาเยต
อธิวจน ฯ ตสฺมา โส กตฺตุกมฺยตาลกฺขโณ ฉนฺโท อารมฺมณปริเยสนรโส อารมฺมเณน อตฺถิกตาปจฺจุปฏาโน ฯ ตเทวสฺส
ปทฏาน ฯ อารมฺมณคหเณ จาย เจตโส หตฺถปฺปสารณ วิย
ทฏพฺโพ ฯ อธิมุจฺจน อธิโมกฺโข ฯ โส สนฺนฏิ านลกฺขโณ
อสสปฺปนรโส นิจฺฉยปจฺจุปฏาโน สนฺนิฏาตพฺพธมฺมปทฏาโน
อารมฺมเณ นิจฺจลภาเวน อินฺทขีโล วิย ทฏพฺโพ ฯ
กิริยา กาโร มนสฺมึ กาโร มนสิกาโร ฯ ปุริมมนโต
วิสทิส มน กโรตีติป มนสิกาโร ฯ สฺวาย อารมฺมณปฏิปาทโก
วีถิปฏิปาทโก ชวนปฏิปาทโกติ ติปปฺ กาโร ฯ ตตฺถ อารมฺมณปฏิปาทโก มนสฺมึ กาโรติ มนสิกาโร ฯ โส สารมฺมณลกฺขโณ (๑)
สมฺปยุตฺตาน อารมฺมเณน สโยชนรโส อารมฺมณาภิมุขภาวปจฺจุปฏาโน สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน อารมฺมณปฏิปาทกตฺเตน สมฺปยุตฺตาน สารถิ วิย ทฏพฺโพ ฯ วีถิปฏิปาทโกติ
ปน ปฺจทฺวาราวชฺชนสฺเสต อธิวจน ฯ ชวนปฏิปาทโกติ
มโนทฺวาราวชฺชนสฺเสต อธิวจน ฯ น เต อิธ อธิปฺเปตา ฯ
# ๑. ม. สารณลกฺขโณ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 284

เลมที่ 46 ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา หนา 284
เตสุ ธมฺเมสุ มชฺฌตฺตตา ตตฺรมชฺฌตฺตตา ฯ สา จิตฺตเจตสิกาน สมวาหิตลกฺขณา โอนาธิกนิวารณรสา ปกฺขปาตูปจฺเฉทนรสา วา มชฺฌตฺตภาวปจฺจุปฏานา จิตฺตเจตสิกาน
อชฺฌุเปกฺขนวเสน สมปฺปวตฺตาน อาชาเนยฺยาน อชฺฌุเปกฺขนสารถิ วิย ทฏพฺพา ฯ
กรุณามุทิตา พฺรหฺมวิหารนิทฺเทเส อาวีภวิสฺสนฺติ ฯ เกวล
หิ ตา อปฺปนาปฺปตฺตา รูปาวจรา อิธ กามาวจราติ อยเมว
วิเสโส ฯ
กายทุจฺจริตโต วิรติ กายทุจฺจริตวิรติ ฯ เสสทฺวเยป เอเสว
นโย ฯ ลกฺขณาทิโต ปเนตา ติสฺโสป กายทุจฺจริตาทิวตฺถูน
อวีติกฺกมลกฺขณา ฯ อมทฺทนลกฺขณาติ วุตฺต โหติ ฯ กายทุจฺจริตาทิวตฺถุโต สงฺโกจนรสา (๑) อกิริยปจฺจุปฏานา สทฺธาหิโรตฺตปฺปอปฺปจฺฉตาทิคุณปทฏานา ปาปกิริยโตป จิตฺตสฺส
วิมุขีภาวภูตาติ (๒) ทฏพฺพา ฯ
อิติ ผสฺสาทีนิ ฉปฺาส เยวาปนกวเสน วุตฺตานิ
นวาติ สพฺพานิป อิมสฺมึ ธมฺมุทฺเทสวาเร ปฺจสฏี (๓) ธมฺมปทานิ
ภวนฺติ ฯ เตสุ เอกกฺขเณ กทาจิ เอกสฏี ภวนฺติ กทาจิ
สมสฏี ฯ ตานิ หิ สมฺมาวาจาปูรณาทิวเสน วุตฺตานิ (๔) ปวตฺตยิ (๕)
# ๑. ม. สงฺ.โกจนรสา ฯ ๒. ม. วิมุขภาวตา ฯ ๓. ม..สฏิ ฯ เอวมุปริปฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. อุปปฺ ตฺติย ฯ
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ปฺจสุ าเนสุ เอกสฏี ภวนฺติ ฯ เตหิ มุตฺเต เอกสฺมึ าเน
สมสฏี ภวนฺติ ฯ เปตฺวา ปน เยวาปนเก ปาลิย ยถารุฬฺห-ิ
วเสน คยฺหมานานิ ฉปฺาส โหนฺติ ฯ อคฺคหิตคฺคหเณน
ปเนตฺถ ผสฺสปฺจก วิตกฺโก วิจาโร ปติ จิตฺเตกคฺคตา
ปฺจินฺทฺริยานิ หิริพล โอตฺตปฺปพลนฺติ เทฺว พลานิ อโลโภ
อโทโสติ เทฺว มูลานิ กายปสฺสทฺธิ จิตฺตปสฺสทฺธีติ อาทโย
ทฺวาทส ธมฺมาติ สมตึส ธมฺมา โหนฺติ ฯ
เตสุ สมตึสาย ธมฺเมสุ อฏารส ธมฺมา อวิภตฺติกา
โหนฺติ ฯ ทฺวาทส ธมฺมา สวิภตฺติกา ฯ กตเม อฏารส ฯ
ผสฺโส สฺา เจตนา วิจาโร ปติ ชีวิตินฺทฺริย กายปสฺสทฺธิอาทโย ทฺวาทสธมฺมาติ อิเม อฏารส อวิภตฺติกา ฯ เวทนา
จิตฺต วิตกฺโก จิตฺเตกคฺคตา สทฺธินฺทฺรยิ  วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริย หิริพล โอตฺตปฺปพล อโลโภ อโทโสติ อิเม
ทฺวาทส ธมฺมา สวิภตฺติกา ฯ เตสุ สตฺต ธมฺมา ทฺวีสุ าเนสุ
วิภตฺตา ฯ เอโก ตีสุ ฯ เทฺว จตูสุ เอโก ฉสุ ฯ เอโก
สตฺตสุ าเนสุ วิภตฺโต ฯ
กถ จิตฺต วิตกฺโก สทฺธาหิริ โอตฺตปฺป อโลโภ อโทโสติ
อิเม สตฺต ทฺวีสุ าเนสุ วิภตฺตา ฯ
เอเตสุ หิ จิตฺต ตาว ผสฺสปฺจก ปตฺวา จิตฺต โหตีติ
วุตฺต อินฺทฺริยานิ ปตฺวา มนินฺทฺริยนฺติ ฯ วิตกฺโก ฌานงฺคานิ
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ปตฺวา วิตกฺโก โหตีติ วุตฺโต มคฺคงฺคานิ ปตฺวา สมฺมาสงฺกปฺโปติ ฯ สทฺธา อินฺทฺริยานิ ปตฺวา สทฺธินฺทฺริย โหตีติ
วุตฺตา พลานิ ปตฺวา สทฺธาพลนฺติ ฯ หิริ พลานิ ปตฺวา
หิริพล โหตีติ วุตฺตา โลกปาลทุก ปตฺวา หิรีติ ฯ โอตฺตปฺเปป
เอเสว นโย ฯ อโลโภ มูล ปตฺวา อโลโภ โหตีติ วุตฺโต
กมฺมปถ ปตฺวา อนภิชฺฌาติ ฯ อโทโส มูล ปตฺวา อโทโส
โหตีติ วุตฺโต กมฺมปถ ปตฺวา อพฺยาปาโทติ ฯ อิเม สตฺต
ทฺวีสุ าเนสุ วิภตฺตา ฯ
เวทนา ปน ผสฺสปฺจก ปตฺวา เวทนา โหตีติ
วุตฺตา ฌานงฺคานิ ปตฺวา สุขนฺติ อินฺทฺริยานิ ปตฺวา
โสมนสฺสินฺทฺริยนฺติ ฯ เอวมย เอโก ธมฺโม ตีสุ าเนสุ
วิภตฺโต ฯ วิริย ปน อินฺทฺริยานิ ปตฺวา วิริยินฺทฺรยิ  โหตีติ
วุตฺต มคฺคงฺคานิ ปตฺวา สมฺมาวายาโมติ พลานิ ปตฺวา
วิริยพลนฺติ ปฏิทุก ปตฺวา ปคฺคาโหติ ฯ สติป อินฺทฺริยานิ
ปตฺวา สตินฺทฺริย โหตีติ วุตฺตา มคฺคงฺคานิ ปตฺวา สมฺมาสตีติ
พลานิ ปตฺวา สติพลนฺติ ปฏิทุก ปตฺวา สติ โหตีติ
วุตฺตา ฯ เอว อิเม เทฺว ธมฺมา จตูสุ าเนสุ วิภตฺตา ฯ
สมาธิ ปน ฌานงฺคานิ ปตฺวา จิตฺเตกคฺคตา โหตีติ
วุตฺโต อินฺทฺริยานิ ปตฺวา สมาธินฺทฺรยิ นฺติ มคฺคงฺคานิ
ปตฺวา สมฺมาสมาธีติ ฯ พลานิ ปตฺวา สมาธิพลนฺติ ปฏิทุก
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ปตฺวา สมโถ อวิกฺเขโปติ เอวมย เอโก ธมฺโม ฉสุ าเนสุ
วิภตฺโต ฯ
ปฺา ปน อินฺทฺริยานิ ปตฺวา ปฺินฺทฺริย โหตีติ
วุตฺตา มคฺคงฺคานิ ปตฺวา สมฺมาทิฏีติ พลานิ ปตฺวา ปฺาพลนฺติ มูลานิ ปตฺวา อโมโหติ กมฺมปถ ปตฺวา สมฺมาทิฏีติ ปฏิทุก ปตฺวา สมฺปชฺ วิปสฺสนาติ ฯ เอวมย
เอโก ธมฺโม สตฺตสุ าเนสุ วิภตฺโต ฯ
สเจ ปน โกจิ วเทยฺย เอตฺถ อปุพฺพ นาม นตฺถิ
เหฏา คหิตเมว คณฺหิตฺวา ตสฺมึ ตสฺมึ าเน ปท ปูริต
อนนุสนฺธิกา กถา อุปฺปตฺติปาฏิยา โจเรหิ อาภฏภณฺฑสทิสา
โคยูเถน คตมคฺเค อาลุฬิตติณสทิสา อชานิตฺวา กถิตาติ ฯ
โส มาเหวนฺติ ปฏิเสเธตฺวา วตฺตพฺโพ ฯ พุทฺธาน เทสนา
อนนุสนฺธิกา นาม นตฺถิ สานุสนฺธิกาว โหติ อชานิตฺวา
กถิตาป นตฺถิ สพฺพา ชานิตฺวา กถิตาว ฯ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
หิ เตส เตส ธมฺมาน กิจจฺ  ชานาติ ต ตฺวา กิจฺจวเสน
วิภตฺตึ อาโรเปนฺโต อฏารส ธมฺมา เอเกกกิจฺจาติ ตฺวา
เอเกกสฺมึ าเน วิภตฺตึ อาโรเปสิ ฯ สตฺต ธมฺมา เทฺว เทฺว
กิจฺจาติ ตฺวา ทฺวีสุ ทฺวีสุ าเนสุ วิภตฺตึ อาโรเปสิ ฯ
เวทนา ตีสุ าเนสุ กิจฺจาติ ตฺวา ตีสุ าเนสุ วิภตฺตึ
อาโรเปสิ ฯ วีริยสตีน จตฺตาริ จตฺตาริ กิจฺจานีติ ตฺวา
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จตูสุ จตูสุ าเนสุ วิภตฺตึ อาโรเปสิ ฯ สมาธิ ฉ กิจจฺ าติ
ตฺวา ฉสุ าเนสุ วิภตฺตึ อาโรเปสิ ฯ ปฺา สตฺต
กิจฺจาติ ตฺวา สตฺตสุ าเนสุ วิภตฺตึ อาโรเปสิ ฯ ตตฺริท
อุปม (๑)
เอโก กิร ปณฺฑิโต ราชา รโห คโต จินฺเตสิ อิท
ราชกุลสนฺตก น ยถา วา ตถา วา ขาทิตพฺพ สิปฺปานุจฺฉวิก เวตน วฑฺเฒสฺสามีติ ฯ โส สพฺเพ สิปฺปเก (๒) สนฺนิปาตาเปตฺวา เอเกก (๓) สิปฺปชานนเก ปกฺโกสถาติ อาห ฯ เอว
ปกฺโกสิยมานา อฏารส ชนา อุฏหึสุ เตส เอเกก
ปฏิวิส (๔) ทาเปตฺวา วิสชฺเชสิ ฯ เทฺว เทฺว สิปฺปานิ ชานนฺตา
อาคจฺฉนฺตูติ วุตฺเต ปน สตฺต ชนา อาคจฺฉึสุ ฯ เตส เทฺว
เทฺว ปฏิวึเส ทาเปสิ ฯ ตีณิ สิปฺปานิ ชานนฺตา อาคจฺฉนฺตูติ
วุตฺเต เอโก จ อาคฺฉิ ฯ ตสฺส ตโย ปฏิวึเส ทาเปสิ ฯ
จตฺตาริ สิปฺปานิ ชานนฺตา อาคจฺฉนฺตูติ วุตฺเต เทฺว ชนา
อาคมึสุ ฯ เตส จตฺตาริ จตฺตาริ ปฏิวิเส ทาเปสิ ฯ ปฺจ
สิปฺปานิ ชานนฺตา อาคจฺฉนฺตูติ วุตฺเต เอโกป นาคฺฉิ ฯ
ตสฺส ฉ ปฏิวิเส ทาเปสิ ฯ สตฺต สิปปฺ านิ ชานนฺตา
# ๑. ม. โอปมฺม ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. สิปฺปเก ฯ
# ๓. ม. เอกกสิปฺปชานนเก ฯ ๔. สี. ปฏิวึส ฯ ม. ปฏิวีส ฯ
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อาคจฺฉนฺตูติ วุตฺเต เอโกว อาคฺฉิ ฯ ตสฺส สตฺต ปฏิวึเส
ทาเปสิ ฯ
ตตฺถ ปณฺฑิโต ราชา วิย อนุตฺตโร ธมฺมราชา สิปฺปชานนกา วิย จิตฺตงฺควเสน (๑) อุปฺปนฺนา ธมฺมา สิปฺปานุจฺฉวิก
เวตนวฑฺฒน วิย กิจฺจวเสน เตส เตส ธมฺมาน วิภตฺติอาโรปน ฯ
สพฺเพป ปเนเต ธมฺมา ผสฺสปฺจกวเสน ฌานงฺควเสน
อินฺทฺริยวเสน มคฺคงฺควเสน (๒) พลวเสน มูลวเสน กมฺมปถวเสน
โลกปาลวเสน ปสฺสทฺธิวเสน ลหุตาวเสน มุทุตาวเสน
กมฺมฺตาวเสน ปาคฺุตาวเสน อุชุกตาวเสน สติสมฺปชฺวเสน สมถวิปสฺสนาวเสน ปคฺคาหาวิกฺเขปวเสนาติ สตฺตรส
ราสิโย โหนฺตีติ ฯ
ธมฺมุทฺเทสวารกถา นิฏ ิตา ฯ
# ๑. ม. จิตฺตจิตฺตงฺควเสน ฯ ๒. ม. มคฺควเสน ฯ
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อิทานิ ตาเนว ธมฺมุทฺเทสวาเร ปาลิอารุฬฺหานิ ฉปฺาส
ปทานิ วิภชิตฺวา ทสฺเสตุ กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหตีติอาทินา นเยน นิทฺเทสวาโร อารทฺโธ ฯ
ตตฺถ ปุจฺฉาย ตาว อยมตฺโถ ฯ ยสฺมึ สมเย กามาวจร
กุสล โสมนสฺสสหคต ติเหตุก อสงฺขาริก มหาจิตฺต อุปฺปชฺชติ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหตีติ วุตฺโต กตโม โส ผสฺโสติ
อิมินา นเยน สพฺพปุจฺฉาสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
โย ตสฺมึ สมเย ผสฺโสติ ตสฺมึ สมเย โย ผุสนกวเสน
อุปฺปนฺโน ผสฺโส โส ผสฺโสติ อิท ผสฺสสฺส สภาวทีปนโต
สภาวปทนฺนาม ฯ ผุสนาติ ผุสนากาโร ฯ สมฺผุสนาติ สมฺผุสนากาโรว ฯ อุปสคฺควเสน ปท วฑฺเฒตฺวา วุตฺโต ฯ สมฺผุสิตตฺตนฺติ
สมฺผุสิตภาโว ฯ อย ปเนตฺถ โยชนา ฯ โย ตสฺมึ สมเย
ผุสฺสนกวเสน ผสฺโส ยา ตสฺมึ สมเย ผุสนา ยา ตสฺมึ
สมเย สมฺผุสนา ย ตสฺมึ สมเย สมฺผุสิตตฺต ฯ อถวา โย ตสฺมึ
สมเย ผุสนกวเสน (๑) ผสฺโส อฺเนาป จ ปริยาเยน ผุสนา
สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺตนฺติ วุจฺจติ อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหตีติ ฯ เวทนาทีนป นิทฺเทเสสุ อิมินา นเยน ปทโยชนา
เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. ม. ผุสนวเสน ฯ
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อย ปเนตฺถ สพฺพสาธารโณ วิภตฺติวินิจฺฉโย ฯ ยานีมานิ
ภควตา ปม กามาวจร กุสล มหาจิตฺต ภาเชตฺวา ทสฺเสนฺเตน
อติเรกปณฺณาสปทานิ มาติกาวเสน เปตฺวา ปุน เอเกกปท
คเหตฺวา วิภตฺตึ อาโรปตานิ ฯ ตานิ วิภตฺตึ คจฺฉนฺตานิ
ตีหิ การเณหิ วิภตฺตึ คจฺฉนฺติ ฯ นานา โหนฺตานิ จตูหิ
การเณหิ นานา ภวนฺติ ฯ อปรทีปนา ปเนตฺถ เทฺว านานิ
คจฺฉนฺติ ฯ กถ ฯ เอตานิ หิ พฺยฺชนวเสน อุปสคฺควเสน
อตฺถวเสนาติ อิเมหิ ตีหิ การเณหิ วิภตฺตึ คจฺฉนฺติ ฯ ตตฺถ
โกโธ กุชฺฌนา กุชฺฌิตตฺต โทโส ทุสสฺ นา ทุสฺสิตตฺตนฺติ เอว
พฺยฺชนวเสน วิภตฺติคมน เวทิตพฺพ เอตฺถ หิ เอโกว โกโธ
พฺยฺชนวเสน เอว วิภตฺตึ คโต ฯ จาโร วิจาโร อนุวิจาโร
อุปวิจาโรติ เอว ปน อุปสคฺควเสน วิภตฺติคมน เวทิตพฺพ ฯ
ปณฺฑิจฺจ โกสลฺล เนปฺุ เวภพฺยา จินฺตา อุปปริกฺขาติ
เอว อตฺถวเสน วิภตฺติคมน เวทิตพฺพ ฯ เตสุ ผสฺสปทนิทฺเทเส
ตาว อิมา ติสฺโสป วิภตฺติโย ลพฺภนฺติ ฯ ผสฺโส ผุสนาติ
หิ พฺยฺชนวเสน วิภตฺติคมน โหติ สมฺผุสนาติ อุปสคฺควเสน ฯ สมฺผุสิตตฺตนฺติ อตฺถวเสน ฯ อิมินา นเยน สพฺพปทนิทฺเทเสสุ วิภตฺติคมน เวทิตพฺพ ฯ
นานา โหนฺตานิป ปน นามนานตฺเตน ลกฺขณนานตฺเตน
กิจฺจนานตฺเตน ปฏิกฺเขปนานตฺเตนาติ อิเมหิ จตูหิ การเณหิ
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นานา โหนฺติ ฯ ตตฺถ กตโม ตสฺมึ สมเย พฺยาปาโท โหติ
โย ตสฺมึ สมเย โทโส ทุสฺสนาติ (๑) เอตฺถ พฺยาปาโทติ วา
โทโสติ วา เทฺวป เอเต โกโธเอว นาเมน นานตฺต คโตติ (๒)
เอว นามนานตฺเตน นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ
ราสตฺเน จ ปฺจป ขนฺธา โหนฺติ (๓) เอโกว ขนฺโธ
โหติ ฯ เอตฺถ ปน รูป รุปนลกฺขณ เวทนา เวทยิตลกฺขณา
สฺา สฺชานนลกฺขณา เจตนา เจตยิตลกฺขณา วิฺาณ
วิชานนลกฺขณนฺติ อิมินา ลกฺขณนานตฺเตน ปฺจกฺขนฺธา
โหนฺติ ฯ เอว ลกฺขณนานตฺเตน นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ
จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา อิธ ภิกขฺ ุ อนุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปาทาย ฯเปฯ จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ปทหตีติ (๔) เอว เอกเมว วิริย กิจฺจนานตฺเตน จตูสุ
าเนสุ อาคต ฯ เอว กิจฺจนานตฺเตน นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ
จตฺตาโร อสทฺธมฺมา โกธครุตา น สทฺธมฺมครุตา
มกฺขคุรุตา น สทฺธมฺมคุรุตา ลาภคุรุตา น สทฺธมฺมคุรุตา
สกฺการคุรุตา น สทฺธมฺมคุรุตาติเอวมาทีสุ (๕) ปน ปฏิกฺเขปนานตฺเตน นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ
อิมานิ ปน จตฺตาริ นานตฺตานิ น ผสฺเสเยว
# ๑ อภิ. สงฺ. ๓๔/๓๒๖/๑๒๓ ทูสนา ฯ ๒. ม. คตาติ ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ที. มหา. ๑๐/๒๙๙/๓๔๙ ฯ
# ๕. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๔๔/๖๐ ฯ
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ลพฺภนฺติ ฯ สพฺเพสุป ผสฺสปฺจกาทีสุ ลพฺภนฺติ ฯ ผสฺสสฺส
หิ ผสฺโสติ นาม ฯเปฯ จิตฺตสฺส จิตฺตนฺติ ฯ ผสฺโส จ ผุสน
ลกฺขโณ เวทนา เวทยิตลกฺขณา สฺา สฺชานนลกฺขณา
เจตนา เจตยิตลกฺขณา วิฺาณ วิชานนลกฺขณ ฯ ตถา ผสฺโส
ผุสนกิจฺโจว เวทนา อนุภวนกิจฺจา สฺา สฺชานนกิจฺจา
เจตนา เจตนกิจฺจา (๑) วิฺาณ วิชานนกิจฺจนฺติ เอว กิจฺจนานตฺเตน นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ
ปฏิกฺเขปนานตฺต ผสฺสปฺจเก นตฺถิ ฯ อโลภาทินิทฺเทเส
ปน อโลโภ อลุพฺภนา อลุพฺภิตตฺตนฺติอาทินา นเยน ลพฺภตีติ
เอว ปฏิกฺเขปนานตฺเตน นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ เอว สพฺพปทนิทฺเทเสสุ ลพฺภมานวเสน จตุพฺพิธมฺป นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ
อปรทีปนา ปน ปทตฺถูติ (๒) วา โหติ ทฬฺหกี มฺม วาติ
เอว เทฺว านานิ คจฺฉติ ฯ ยฏิโกฏิยา อุปฺปเ ฬนฺเตน วิย
หิ สกิเมว ผสฺโสติ วุตฺเต เอต ปท ผุสิตมณฺฑิตวิภูสิตนฺนาม (๓)
น โหติ ฯ ปุนปฺปุน พฺยฺชนวเสน อุปสคฺควเสน อตฺถวเสน
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺตนฺติ วุตฺเต ผุสิตมณฺฑิตวิภูสิต
นาม โหติ ฯ ยถา หิ ทหรกุมาร นฺหาเปตฺวา มโนรมวตฺถ
ปริทหาเปตฺวา ปุปฺผานิ ปลนฺธาเปตฺวา อกฺขีนิ อฺชาเปตฺวา
# ๑. ม. เจตยิตกิจฺจา ฯ ๒. ม. ปทตฺถุติ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. ผุลฺลติ มณฺฑิตวิภูสิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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อถสฺส ลลาเต เอกเมว มโนสิลาย พินทฺ ุ กเรยฺย ฯ ตสฺส
น เอตฺตาวตา จิตฺตติลโก นาม โหติ ฯ นานาวณฺเณหิ ปน
ปริวาเรตฺวา พินฺทูสุ กเตสุ จิตฺตติลโก นาม โหติ ฯ เอว
สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ อย ปทตฺถูติ นาม ฯ
พฺยฺชนวเสน ปน อตฺถวเสน อุปสคฺควเสน จ ปุนปฺปนุ 
ภณนเมว ทฬฺหีกมฺม นาม ฯ ยถา หิ อาวุโสติ วา ภนฺเตติ
วา ยกฺโขติ วา สปฺโปติ วา วุตฺเต ทฬฺหีกมฺม นาม น
โหติ ฯ อาวุโส อาวุโส ภนฺเต ภนฺเต ยกฺโข ยกฺโข สปฺโป
สปฺโปติ วุตฺเต ปน ทฬฺหกี มฺม นาม โหติ ฯ เอวเมว (๑) สกิเทว
ยฏิโกฏิยา อุปฺปเฬนฺเตน วิย ผสฺโสติ วุตฺตปเทน (๒) ทฬฺหีกมฺม
นาม น โหติ ฯ ปุนปฺปุน พฺยฺชนวเสน อุปสคฺควเสน
อตฺถวเสน ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺตนฺติ วุตฺเตเยว
ทฬฺหีกมฺม นาม โหตีติ ฯ เอว อปรทีปนา จ เทฺว านานิ
คจฺฉติ ฯ เอตสฺสาป วเสน ลพฺภมานกปทนิทฺเทเสสุ สพฺพตฺถ
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหตีติ ยสฺมึ สมเย
ปม กามาวจร มหากุสล จิตฺต อุปฺปชฺชติ ตสฺมึ สมเย
อย ผสฺโส นาม โหตีติ อตฺโถ (๓) ฯ อย ตาว ผสฺสปทนิทฺเทสสฺส วณฺณนา ฯ อิโต ปเรสุ ปน เวทนาทิปทาน
# ๑. ม. เอวเมว ฯ ๒. ม. วุตฺเต ปท ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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นิทฺเทเสสุ วิเสสมตฺตเมว วณฺณยิสฺสาม ฯ เสส อิธ วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพ ฯ
ย ตสฺมึ สมเยติ เอตฺถ กิฺจาป กตมา ตสฺมึ สมเย
เวทนา โหตีติอาทิ อารทฺธ ฯ สาตปทวเสน ปนยนฺติ วุตฺต ฯ
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชนฺติ เอตฺถ ตชฺชา วุจฺจติ ฯ ตสฺส
สาตสฺส สุขสฺส อนุจฺฉวิกา สารุปา ฯ อนุจฺฉวิกตฺโถป หิ อย
ตชฺชาสทฺโท โหติ ฯ ยถาห ฯ ตชฺช สารูป (๑) กถ มนฺเตตีติ ฯ (๒)
เตหิ วา รูปาทีหิ อารมฺมเณหิ อิมสฺส จ สุขสฺส ปจฺจเยหิ
ชาตาติป ตชฺชา ฯ มโนวิฺาณเมว นิสฺสตฺตฏเน ธาตูติ
มโนวิฺาณธาตุ ฯ สมฺผสฺสโต ชาต สมฺผสฺเส วา ชาตนฺติ
สมฺผสฺสช ฯ จิตฺตนิสฺสิตตฺตา เจตสิก ฯ มธุรตฺเถน สาต ฯ อิท
วุตฺต โหติ ย ตสฺมึ สมเย ยถาวุตฺเตน อตฺเถน ตชฺชาย
มโนวิฺาณธาตุยา สมฺผสฺสช เจตสิก สาต อย ตสฺมึ สมเย
เวทนา โหตีติ ฯ เอว สพฺพปเทหิ สทฺธึ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ
อิทานิ เจตสิก สุขนฺติอาทีสุ เจตสิกปเทน กายิกสุข
ปฏิกฺขิปติ สุขปเทน เจตสิก ทุกฺข ฯ เจโตสมฺผสฺสชนฺติ จิตฺต
สมฺผสฺเส ชาต ฯ สาต สุข เวทยิตนฺติ สาต เวทยิต น อสาต
เวทยิต สุข เวทยิต น ทุกขฺ  เวทยิต ฯ ปรโต ปน ตีณิ
ปทานิ อิตฺถลี ิงฺควเสน วุตฺตานิ ฯ สาตา เวทนา น อสาตา
# ๑. ม. ตสฺสารูป ฯ ๒. ม .อุ. ๑๔/๔๘๕/๓๒๑ ฯ
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สุขา เวทนา น ทุกฺขาเวทนาติ อยเมว ปเนตฺถ อตฺโถ ฯ
สฺานิทฺเทเส ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชาติ ตสฺสา
กุสลสฺาย อนุจฺฉวิกาย มโนวิฺาณธาตุยา สมฺผสฺสมฺหิ
ชาตา ฯ สฺาติ สภาวนาม ฯ สฺชานนาติ สฺชานนากาโร ฯ สฺชานิตตฺตนฺติ สฺชานิตภาโว ฯ
เจตนานิทฺเทโสป (๑) อิมินาว นเยน เวทิตพฺโพ ฯ
จิตฺตนิทฺเทเส จิตฺตวิจิตฺตตาย จิตฺต ฯ อารมฺมณ มินมาน
ชานาตีติ มโน ฯ มานสนฺติ มโนเอว ฯ อนฺตลิกฺขจโร ปาโส
ยฺวาย จรติ มานโสติ (๒) เอตฺถ หิ มนสา (๓) สมฺปยุตฺตกธมฺโม
มานโสติ วุตฺโต ฯ
กถฺหิ ภควา ตุยฺห
สาวโก สาสเน รโต
อปฺปตฺตมานโส เสโข กาล กยิรา ชเนสุตาติ ฯ (๔)
เอตฺถ อรหตฺต มานสนฺติ วุตฺต ฯ อิธ ปน มโนว มานส ฯ
พฺยฺชนวเสน เหต ปท วฑฺฒิต ฯ
หทยนฺติ จิตฺต วา เต ขิปสฺสามิ หทย วา เต
ผาเลสฺสามีติ (๕) เอตฺถ อุโร หทยนฺติ วุตฺต ฯ หทยาหทย มฺเ
อฺาย ตจฺฉตีติ (๖) เอตฺถ จิตฺต ฯ วกฺก หทยนฺติ (๗) เอตฺถ หทย# ๑. ม. เจตนานิทฺเทเสป ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๔๕๙/๑๖๔ ฯ ๓. ม. หิ เอตฺถ
# ปน ฯ ๔. ส. ส. ๑๕/๔๙๐/๑๗๗ ฯ ๕. ส. ส. ๑๕/๘๓๔/๓๑๔ ฯ
# ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๐/๓๖๐ ฯ ๖. ม. มู. ๑๒/๗๒/๕๕ ฯ ๗. ที. มหา.
# ๑๐/๒๗๗/๓๒๙ ฯ
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วตฺถุ ฯ อิธ ปน จิตฺตเมว อพฺภนฺตรฏเน หทยนฺติ วุตฺต ฯ
ตเมว ปริสุทธฺ ตฺเถน ปณฺฑร ฯ ภวงฺค สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
ยถาห ฯ ปภสฺสรมิท ภิกขฺ เว จิตฺต ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ
อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกลิ ิฏนฺติ ฯ (๑) ตโต นิกฺขนฺตตฺตา จ ปน กุสลป
คงฺคาย นิกฺขนฺตา นทีคงฺคา วิย โคธาวริโต นิกฺขนฺตา
โคธาวรี วิย จ ปณฺฑรนฺเตฺวว วุตฺต ฯ
มโน มนายตนนฺติ อิธ ปน มโนคหณ มนสฺเสว
อายตนภาวทีปนตฺถ ฯ เตเนต ทีเปติ ฯ นยิท เทวายตน
วิย มนสฺส อายตนตฺตา มนายตน ฯ อถ โข มโนเอว
อายตน มนายตนนฺติ ฯ ตตฺถ นิวาสนฏานตฺเถน อากรตฺเถน
สโมสรณฏานตฺเถน สฺชาติเทสตฺเถน การณตฺเถน จ อายตน
เวทิตพฺพ ฯ ตถา หิ โลเก อิสฺสรายตน วาสุเทวายตนนฺติ
อาทีสุ นิวาสนฏาน อายตนนฺติ วุจฺจติ ฯ สุวณฺณายตน
รตนายตนนฺติอาทีสุ (๒) อากโร ฯ สาสเน ปน มโนรมฺเม อายตเน
เสวนฺติ น วิหงฺคมาติอาทีสุ สโมสรณฏาน ฯ ทกฺขิณาปโถ
คุนฺน อายตนนฺติอาทีสุ สฺชาติเทโส ฯ ตตฺร ตเตฺรว
สกฺขิพฺยต ปาปุณาติ สติ สติอายตเนติอาทีสุ (๓) การณ ฯ อิธ
ปน สฺชาติเทสตฺเถน สโมสรณฏานตฺเถน การณติเถนาติ
ติธาป วฏฏติ ฯ
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๕๐/๑๑ ฯ ๒. ม. รชตายตนนฺติอาทีสุ ฯ
# ๓. ม .อุ. ๑๔/๓๑๔/๒๑๓ ฯ
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ผสฺสาทโย หิ ธมฺมา เอตฺถ สฺชายนฺตีติ สฺชาติ(๑)
เทสตฺเถนาป เอต อายตน ฯ พหิทฺธา รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพาอารมฺมณภาเวเนตฺถ โอสรนฺตีติ สโมสรณฏานตฺเถนาป อายตน ฯ
ผสฺสาทีน ปน สหชาตาทิปจฺจยตฺเถน การณตฺตา การณตฺเถนาป
อายตนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ มนินฺทฺริย วุตฺตตฺถเมว ฯ
วิชานาตีติ วิฺาณ ฯ วิฺาณเมว ขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ ตสฺส ราสิอาทิวเสน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉตีติ (๒) เอตฺถ หิ ราสตฺเถน ขนฺโธ
วุตฺโต ฯ สีลกฺขนฺโธ สมาธิกฺขนฺโธติอาทีสุ (๓) คุณตฺเถน ฯ อทฺทสา
โข ภควา มหนฺต ทารุกขฺ นฺธนฺติ (๔) เอตฺถ ปณฺณตฺติมตฺตเถน ฯ
อิธ ปน รุฬหฺ ิโต ขนฺโธ วุตฺโต ฯ ราสตฺเถน หิ วิฺาณกฺขนฺธสฺส เอกเทโส เอก วิฺาณ ฯ ตสฺมา ยถา รุกฺขสฺส
เอกเทส ฉินฺทนฺโต รุกฺข ฉินฺทตีติ วุจฺจติ ฯ เอวเมว วิฺาณกฺขนฺธสฺส เอกเทสภูต เอกป วิฺาณ รุฬฺหิโต วิฺาณกฺขนฺโธติ วุตฺต ฯ
ตชฺชามโนวิฺาณธาตูติ เตส ผสฺสาทีน ธมฺมาน อนุจฺฉวิกา มโนวิฺาณธาตุ ฯ อิมสฺมึ หิ ปเท เอกเมว จิตฺต
มินนตฺเถน มโน วิชานนตฺเถน วิฺาณ สภาวตฺเถน วา
# ๑. ม. สฺชาติเทสฏเนาป ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๕๑/๗๒ ฯ
# ๓. ที. ปา. ๑๑/๒๕๒/๒๔๑ ฯ ๔. ส. สฬา. ๑๘/๓๒๒/๒๒๓ ฯ
# ๕. ม. มินนฏเน ฯ
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นิสฺสตฺตฏเน วา ธาตูติ ตีหิ นาเมหิ วุตฺต ฯ อิติ อิมสฺมึ
ผสฺสปฺจเก ผสฺโส ตาว ฯ ยถา ผสฺโส เอว น ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสช (๑) จิตฺตฺจ ยสฺมา ตชฺชามโนวิฺาณธาตุเอว ฯ ตสฺมา อิมสฺมึ ปททฺวเย ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา (๒) ปฺตฺติ น อาโรปตา วิตกฺกปทาทีสุ ปน
ลพฺภมานาป อิธ ปริจฺฉินฺนตฺตา น อุทฺธฏา ฯ
อิเมสฺจ ปน ผสฺสปฺจกาน ธมฺมาน ปาฏิเยกฺก ปาฏิเยกฺก (๓)
วินิพฺโภค กตฺวา ปฺตฺตึ อุทฺธรมาเนน ภควตา ทุกฺกร
กต ฯ นานาอุทกาน นานาเตลาน วา เอกภาชเน ปกฺขิปตฺวา
ทิวส นิมฺมถิตาน วณฺณคนฺธรสาน นานตฺตาย ทิสฺวา วา
ฆายิตฺวา วา สายิตฺวา วา นานากรณ สกฺกา ภเวยฺย
าตุ เอว สนฺเตป ต ทุกกฺ รนฺติ วุตฺต ฯ สมฺมาสมฺพุทฺเธน
ปน อิเมส อรูปน จิตฺตเจตสิกาน ธมฺมาน เอการมฺมเณ
วตฺตมานาน ปาฏิเยก ปาฏิเยก วินิพฺโภค กตฺวา ปฺตฺตึ
อุทฺธรมาเนน อติทุกฺกร กต ฯ เตนาห อายสฺมา นาคเสนตฺเถโร ฯ
ทุกฺกร มหาราช ภควตา กตนฺติ ฯ กึ ปน ภนฺเต
นาคเสน ภควตา ทุกฺกร กตนฺติ ฯ ทุกฺกร มหาราช ภควตา
# ๑. ม. ....สมฺผสฺสโช ฯ ๒. ม. ...สมฺผสฺสชาติ ฯ ๓. ม. ปาฏิเยกฺก
# ปาฏิเยกฺก ฯ เอวมุปริป ฯ
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กต ย อิเมส อรูปน จิตฺตเจตสิกาน ธมฺมาน เอการมฺมเณ
วตฺตมานาน ววฏาน อกฺขาต อย ผสฺโส อย เวทนา อย
สฺา อย เจตนา อิท จิตฺตนฺติ ฯ อุปม ภนฺเต กโรหีติ ฯ
ยถา มหาราช โกจิเทว ปุรโิ ส นาวาย สมุทฺท อชฺโฌคาเหตฺวา
หตฺถปุเฏน อุทก คเหตฺวา ชิวฺหาย สายิตฺวา ชาเนยฺย นุ โข
มหาราช โส ปุริโส อิท คงฺคาย อุทก อิท ยมุนาย อุทก
อิท อจิรวติยา อุทก อิท สรภุยา อุทก อิท มหิยา
อุทกนฺติ ฯ ทุกฺกร ภนฺเต นาคเสน ชานิตุนฺติ ฯ ตโต ทุกฺกรตร
โข มหาราช ภควตา กต ย อิเมส อรูปน จิตฺตเจตสิกาน
ธมฺมาน เอการมฺมเณ วตฺตมานาน ฯเปฯ อิท จิตฺตนฺติ ฯ
วิตกฺกนิทฺเทเส ตกฺกนวเสน ตกฺโก ฯ ตสฺส กิตฺตก
ตกฺเกสิ กุมฺภ ตกฺเกสิ สกฏ ตกฺเกสิ โยชน ตกฺเกสิ อฑฺฒโยชน
ตกฺเกสีติ เอว ตกฺกนวเสน ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ อิท ตกฺกสฺส
สภาวปท ฯ วิตกฺกนวเสน วิตกฺโก ฯ พลวตรตกฺกสฺเสต นาม ฯ
สุฏุ กปฺปนวเสน สงฺกปฺโป ฯ เอกคฺคจิตฺต อารมฺมเณ อปฺเปตีติ
อปฺปนา ฯ ทุติยปท อุปสคฺควเสน วฑฺฒิต ฯ พลวตรา วา
อปฺปนา พฺยปฺปนา ฯ อารมฺมเณ จิตฺต อภินิโรเปติ ปติฏาเปตีติ
เจตโส อภินิโรปนา ฯ ยาถาวตาย นิยฺยานิกตาย จ กุสลภาวปฺปตฺโต ปสฏโ สงฺกปฺโปติ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ
วิจารนิทฺเทเส อารมฺมเณ จรณวเสน จาโร ฯ อิทมสฺส
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สภาวปท ฯ วิจรณวเสน วิจาโร ฯ อนุคนฺตฺวา วิจรณวเสน
อนุวิจาโร ฯ อุปคนฺตฺวา วิจรณวเสน อุปวิจาโรติ ฯ อุปสคฺควเสน ปทานิ วฑฺฒิตานิ ฯ อารมฺมเณ จิตฺต สร วิย ชิยาย
อนุสนฺทหิตฺวา ปนโต จิตฺตสฺส อนุสนฺธนตา ฯ (๑) อารมฺมณ
อนุเปกฺขมาโน วิย ติฏตีติ อนุเปกฺขนตา ฯ จิตฺตสฺส วิจรณวเสน(๒) วา น อุเปกฺขนตาติ อนุเปกฺขนตา ฯ (๒)
ปตินิทฺเทเส ฯ ปตีติ สภาวปท ฯ ปมุทิตภาโว ปาโมชฺช ฯ
อาโมทนากาโร อาโมทนา ฯ ปโมทนากาโร ปโมทนา ฯ ยถา
เภสชฺชาน วา เตลาน วา อุโณฺหทกสีโตทกาน วา เอกโตกรณ
โมทนาติ วุจฺจติ ฯ เอวมยมฺป ปติ ธมฺมาน เอกโต กรเณน
โมทนา อุปสคฺควเสน ปน มณฺเฑตฺวา อาโมทนา ปโมทนาติ
วุตฺตา ฯ หาเสตีติ หาโส ฯ ปหาเสตีติ ปหาโส ฯ หฏปหฏาการาน เอต อธิวจน ฯ วิตฺตีติ วิตฺต ฯ ธนสฺเสต นาม ฯ
อย ปน โสมนสฺสปจฺจยตฺตา วิตฺติสริกฺขตฺตา วิตฺติ ฯ ยถา
หิ ธนิโน ธน ปฏิจฺจ โสมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ เอว ปติมโต
ปตึ ปฏิจฺจ โสมนสฺส อุปปฺ ชฺชติ ฯ ตสฺมา วิตฺตีติ วุตฺตา ฯ
ตุฏ ิสภาวสณฺิตาย ปติยา เอต นาม ฯ ปติมา ปน ปุคฺคโล
กายจิตฺตาน อุคฺคตตฺตา อพฺภุคฺคตตฺตา อุทคฺโคติ วุจฺจติ ฯ
อุทคฺคสฺส ภาโว โอทคฺย ฯ อตฺตโน มนตา อตฺตมนตา ฯ
# ๑. อนุสนฺธานตา ฯ ๒. ม. วิจรณวเสน วา อุเปกฺขนตา อนุเปกฺขนตา ฯ
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อนภิรทฺธสฺส หิ มโน ทุกฺขปทฏานตฺตา น อตฺตโน มโน
นาม โหติ ฯ อภิรทฺธสฺส ปน สุขปทฏานตฺตา อตฺตโน มโน
นาม โหติ ฯ อิติ อตฺตโน มนตา อตฺตมนตา สกมนตา ฯ
สกมนสฺส ภาโวติ อตฺโถ ฯ สา ปน ยสฺมา น อฺสฺส
กสฺสจิ อตฺตมนตา (๑) จิตฺตสฺเสว ปเนโส สภาโวติ (๒) อตโถ ฯ สา
ปน ยสฺมา น อฺา (๒) เจตสิโก ธมฺโม ตสฺมา อตฺตมนตา
จิตฺตสฺสาติ วุตฺตา ฯ
จิตฺตสฺเสกคฺคตานิทฺเทเส (๓) อจลภาเวน อารมฺมเณ ติฏ ตีติ
ิติ ฯ ปรโต ปททฺวย อุปสคฺควเสน วฑฺฒิต ฯ อปจ สมฺปยุตฺตธมฺเม อารมฺมณมฺหิ สมฺปณฺเฑตฺวา ติฏตีติ สณฺิติ ฯ อารมฺมณ
โอคาเหตฺวา อนุปวิสิตฺวา ติฏตีติ อวฏิติ ฯ กุสลปกฺขสฺมึ หิ
จตฺตาโร ธมฺมา อารมฺมณ โอคาหนฺติ สทฺธา สติ สมาธิ
ปฺาติ ฯ เตเนว ธมฺมา สทฺธา โอกปฺปนาติ วุตฺตา ฯ สติ
อปลาปนตาติ ฯ สมาธิ อวฏิตีติ ฯ ปฺา ปริโยคาหนาติ ฯ
อกุสลปกฺเข ปน ตโย ธมฺมา อารมฺมณ โอคาหนฺติ ตณฺหา
ทิฏิ อวิชชฺ าติ ฯ เตเนว ธมฺมา เต โอฆาติ วุตฺตา ฯ
จิตฺเตกคฺคตา ปเนตฺถ น พลวตี โหติ ฯ ยถา หิ รชุฏานฏาเน อุทเกน สิฺจิตฺวา สมฏเ โถกเมว กาล รโช
สนฺนิสีทติ ฯ สุกฺขนฺเต สุกฺขนฺเต ปุน ปกติภาเวเนว วุฏาติ ฯ
# ๑. ม. อตฺตโน มนตา ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓. ม. เอกคฺต# นิทฺเทเส ฯ
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เอวเมว อกุสลปกฺเข จิตฺเตกคฺคตา น พลวตี โหติ ฯ ยถา
ปน ตสฺมึ าเน ฆเฏหิ อุทก อาสิฺจิตฺวา กุทฺทาเลน
ขนิตฺวา อาโกฏฏนมทฺทนฆฏฏนานิ กตฺวา อุปลิตฺเต อาทาเส
วิย ฉายา ปฺายติ ฯ วสฺสสตาติกฺกเมป จิตฺต มุหุตฺตกต (๑)
วิย โหติ ฯ เอวเมว กุสลปกฺเข จิตฺเตกคฺคตา พลวตี โหติ ฯ
อุทฺธจฺจวิจิกิจฺฉาวเสน ปวตฺตสฺส วิสาหารสฺส ปฏิปกฺขโต
อวิสาหาโร ฯ อุทฺธจฺจวิจิกิจฺฉาวเสเนว คจฺฉนฺต จิตฺต วิกฺขิปติ
นาม ฯ อย ปน ตถาวิโธ วิกฺเขโป น โหตีติ อวิกเฺ ขโป ฯ
อุทฺธจฺจวิจิกิจฺฉาวเสเนว จิตฺต วิสาหฏ นาม โหติ ฯ อิโต
จิโต จ หริยติ อย ปน เอว อวิสาหฏสฺส มานสสฺส
ภาโวติ อวิสาหฏมานสตา ฯ
สมโถติ ติวิโธ สมโถ จิตฺตสมโถ อธิกรณสมโถ
สพฺพสงฺขารสมโถติ ตตฺถ อฏสุ สมาปตฺตีสุ จิตฺเตกคฺคตา
จิตฺตสมโถ นาม ฯ ตฺหิ อาคมฺม จิตฺตจลน จิตฺตวิปฺผนฺทน
สมฺมติ วูปสมฺมติ ฯ ตสฺมา โส จิตฺตสมโถติ วุจฺจติ ฯ สมฺมุขาวินยาทิสตฺตวิโธ อธิกรณสมโถ นาม ฯ ตฺหิ อาคมฺม ตานิ
ตานิ อธิกรณานิ สมฺมนฺติ วูปสมฺมนฺติ ฯ ตสฺมา โส อธิกรณสมโถติ วุจฺจติ ฯ ยสฺมา ปน สพฺเพ สงฺขารา นิพฺพาน
อาคมฺม สมฺมนฺติ วูปสมฺมนฺติ ฯ ตสฺมา ต สพฺพสงฺขารสมโถติ
# ๑. ม. ตมุหุตฺตกต ฯ
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วุจฺจติ ฯ อิมสฺมึ อตฺเถ จิตฺตสมโถ อธิปฺเปโต ฯ สมาธิลกฺขเณ
อินฺทตฺต กาเรตีติ สมาธินฺทฺริย ฯ อุทธฺ จฺเจ น กมฺปตีติ
สมาธิพล ฯ สมฺมาสมาธีติ ยาถาวสมาธิ นิยฺยานิกสมาธิ
กุสลสมาธีติ ฯ
สทฺธินทฺ ฺริยนิทฺเทเส พุทฺธาทิคุณาน สทฺทหนวเสน
สทฺธา ฯ พุทธฺ าทีนิ วา รตนานิ สทฺทหติ ปติยายตีติ
สทฺธา ฯ สทฺทหนาติ สทฺทหนากาโร ฯ พุทฺธาทิคุเณ โอคาหติ
ภินฺทิตฺวา วิย อนุปวิสตีติ โอกปฺปนา ฯ พุทฺธาทิคุเณสุ เอตาย
สตฺตา อติวิย ปสีทนฺติ สย วา อภิปฺปสีทตีติ อภิปฺปสาโท ฯ
อิทานิ ยสฺมา สทฺธินฺทฺริยาทีน สมาสปทาน วเสน อฺสฺมึ
ปริยาเย อารทฺเธ อาทิปท คเหตฺวาว ปทภาชน กริยติ ฯ
อย อภิธมฺเม ธมฺมตา ฯ ตสฺมา ปุน สทฺธาติ วุตฺต ฯ ยถา
วา อิตฺถิยา อินฺทฺริย อิตฺถนิ ฺทฺริย ฯ น ตถา อิท ฯ อิท
ปน สทฺธาว อินฺทฺริย สทฺธินฺทฺริยนฺติ ฯ เอว สมานาธิกรณภาว าปนตฺถป ปุน สทฺธาติ วุตฺต ฯ เอว สพฺพปทนิทฺเทเสสุ อาทิปทสฺส ปุน วจนปโยชน เวทิตพฺพ ฯ
อธิโมกฺขลกฺขเณ อินฺทตฺถ กาเรตีติ สทฺธินฺทฺริย ฯ อสฺสทฺธิเย
น กมฺปตีติ สทฺธาพล ฯ
วิริยินฺทรฺ ิยนิทฺเทเส ฯ เจตสิโกติ อิท วิริยสฺส นิยมโต
เจตสิกภาวทีปนตฺถ วุตฺต ฯ อิท หิ วิรยิ  ยทป ภิกฺขเว กายิก
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วิริย ตทป วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค ยทป เจตสิก วิริย ตทป วิริยสมฺโพชฺฌงฺโคติ อิติ หิท อุทฺเทส คจฺฉตีติเอวมาทีสุ (๑) สุตฺเตสุ
จงฺกมาทีนิ กโรนฺตสฺส อุปฺปนฺนตาย กายิกนฺติ วุจฺจมานมฺป
กายวิฺาณ วิย กายิก นาม นตฺถิ ฯ เจตสิกเมว ปเนตนฺติ
ทีเปตุ (๒) เจตสิโกติ วุตฺต ฯ วิริยารมฺโภติ วิริยสงฺขาโต อารมฺโภ ฯ
อิมินา เสสารมฺเภ ปฏิกฺขปิ ติ ฯ อย หิ อารมฺภสทฺโท กมฺเม
อาปตฺติย กิริยาย วิริเย หึสาย วิโกปเนติ อเนเกสุ อตฺเถสุ
อาคโต ฯ
ยงฺกิฺจิ ทุกฺข สมฺโภติ สพฺพ อารมฺภปจฺจยา
อารมฺภาน นิโรเธน
นตฺถิ ทุกฺขสฺส สมฺภโวติ (๓)
เอตฺถ หิ กมฺม อารมฺโภติ อาคต ฯ อารมฺภติ จ วิปปฺ ฏิสารี
จ โหตีติ (๔) เอตฺถ อาปตฺติ ฯ มหายฺา มหารมฺภา น เต
โหนฺติ มหปฺผลาติ (๕) เอตฺถ ยูปุสฺสาปนาทิ กิริยา ฯ อารมฺภถ
นิกฺขมถ ยฺุชถ พุทฺธสาสเนติ (๖) เอตฺถ วิริย ฯ สมณ โคตม
อุทฺทิสฺส ปาณ อารภนฺตีติ (๗) เอตฺถ หึสา ฯ พีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวิรโต โหตีติ (๘) เอตฺถ เฉทนภฺชนาทิ (๙) วิโกปน ฯ
อิธ ปน วิริยเมว อธิปฺเปต ฯ เตนาห วีริยารมฺโภติ ฯ
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๖๒/๑๕๔ ฯ ๒. ม. ทสฺเสตุ ฯ
# ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๐/๔๗๘ ฯ ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๔๑/๒๒๐ ฯ
# ๕. ส. ส. ๑๕/๓๕๑/๑๑๐ ฯ ๖. ส. ส. ๑๕/๖๑๗/๒๓๐ ฯ
# ๗. ม .ม. ๑๓/๕๖/๔๘ ฯ ๘. ม. มู. ๑๒/๓๓๓/๓๔๓ ฯ
# ๙. ม. เฉทนภฺชนาทิก ฯ
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วิริยสงฺขาโต อารมฺโภติ อตฺโถ ฯ วิรยิ  หิ อารมฺภนวเสน
อารมฺโภติ วุจฺจติ ฯ อิทมสฺส สภาวปท ฯ โกสชฺชโต นิกฺขมนวเสน นิกฺกโม ฯ ปรมฺปรมตฺถาน อกฺกมนวเสน ปรกฺกโม ฯ
อุคฺคนฺตฺวา ยมนวเสน อุยฺยาโม ฯ วายมนวเสน วายาโม ฯ
อุสฺสาหนวเสน อุสฺสาโห ฯ อธิมตฺตสุ ฺสาหนวเสน อุสฺโสฬฺหี ฯ
ถิรภาวตฺเถน ถาโม ฯ จิตตฺ เจตสิกาน ธารณวเสน อวิจฺเฉทโต (๑)
วา ปวตฺตนวเสน กุสลสนฺตาน ธาเรตีติ ธิติ (๒) ฯ
อปโร นโย ฯ นิกฺกโม เจโส กามาน ปโนทนาย ฯ ปรกฺกโม
เจโส พนฺธนจฺเฉทาย อุยฺยาโม เจโส โอฆสฺส นิตถฺ รณาย
วายาโม เจโส ปารงฺคมนตฺเถน อุสสฺ าโห เจโส ปุพฺพงฺคมตฺเถน
อุสฺโสฬฺหี เจโส อธิมตฺตตฺเถน ถาโม เจโส ปลิฆุคฺฆาตนตาย
ธิติ เจสา อตฺถิกการิตายาติ (๓) ฯ
กาม ตโจ จ นหารุ จ อฏิ จ อวสุสฺสตูติ (๔) เอว
ปวตฺติกาเล อสิถิลปรกฺกมนวเสน อสิถิลปรกฺกมนตา ฯ ถิรปรกฺกโม ทฬฺหปรกฺกโมติ อตฺโถ ฯ ยสฺมา ปเนต วิริย
กุสลกมฺมกรณฏาเน ฉนฺท น นิกฺขปิ ติ ธุร น นิกฺขิปติ
น โอตาเรติ น วิสชฺเชติ อโนสกฺกิตมานสต อาวหติ ฯ ตสฺมา
อนิกฺขิตฺตฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตาติ วุตฺต ฯ ยถา ปน ตชฺชาติเก
อุทกสมฺภินฺนฏาเน ธุรวาหโคณ คณฺหถาติ วทนฺติ ฯ โส
# ๑. ม. อวิจฺเฉทโต ฯ ๒. ม. ธิติ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. อกฏิติการิตายาติ ฯ ๔. ม. อวสิสฺสตูติ ฯ
# ส. นิ. ๑๖/๖๖/๓๔ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 307

เลมที่ 46 จิตฺตุปฺปากณฺฑวณฺณนา หนา 307
ชนฺนุเกหิ ภูมยิ  (๑) อุปฺปเฬตฺวาป ธุร วหติ ภูมิย ปติตุ น
เทติ ฯ เอวเมว วิริย กุสลกมฺมกรณฏาเน ธุร อุกฺขิปติ
ปคฺคณฺหาติ ฯ ตสฺมา ธุรสมฺปคฺคาโหติ วุตฺต ฯ ปคฺคาหลกฺขเณ อินทฺ ตฺต กาเรตีติ วิริยินฺทฺริย ฯ โกสชฺเช น กมฺปตีติ
วิริยพล ฯ ยาถาวนิยฺยานิกกุสลวายามตาย สมฺมาวายาโม ฯ
สตินฺทรฺ ิยนิทฺเทเส สรณวเสน สติ ฯ อิท สติยา
สภาวปท ฯ ปุนปฺปุน สรณโต อนุสฺสรณวเสน อนุสฺสติ ฯ
อภิมุข คนฺตฺวา วิย สรณโต ปฏิสรณวเสน ปฏิสสฺ ติ ฯ
อุปสคฺควเสน วา วฑฺฒติ มตฺตเมต ฯ สรณากาโร สรณตา ฯ
ยสฺมา ปน สรณตาติ ติณฺณ สรณานป นาม ฯ ตสฺมา ต
ปฏิเสเธตุ ปุน สติคหณ กต ฯ สติสงฺขาตา สรณตาติ อยฺเหตฺถ
อตฺโถ ฯ สุตตฺ ปริยตฺตสฺส ธารณภาวโต ธารณตา ฯ อนุปวิสนสงฺขาเตน โอคาหนตฺเถน อปลาปนภาโว อปลาปนตา ฯ ยถา
หิ ลาพุกฏาหาทีนิ อุทเก ปฺลวนฺติ น อนุปวิสนฺติ ฯ น
ตถา อารมฺมเณ สติ ฯ อารมฺมเณ หิ เอสา อนุปวิสติ ฯ
ตสฺมา อปลาปนตาติ วุตฺตา ฯ จิรกตจิรภาสิตาน น สมฺมุสนภาวโต อสมฺมุสนตา ฯ อุปฏานลกฺขเณ [๒] อินทฺ ตฺต กาเรตีติ
อินฺทฺริย ฯ สติสงฺขาต อินฺทฺริย สตินฺทฺริย ฯ สติเอว (๓) อินทฺ ฺริย
สตินฺทฺริย ฯ ปมาเท น กมฺปตีติ สติพล ฯ ยาถาวสติ
# ๑. ม. ชณฺณุนา ภูมึ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โชตนลกฺขเณ จาติ
# ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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นิยฺยานิกสติ กุสลสตีติ สมฺมาสติ ฯ
ปฺินฺทฺริยนิทฺเทเส ตสฺส ตสฺส อตฺถสฺส ปากฏกรณสงฺขาเตน ปฺาปนตฺเถน ปฺา ฯ เตน เตน วา อนิจฺจาทินา
ปกาเรน ธมฺเม ชานาตีติ ปฺา ฯ อิทมสฺสา สภาวปท ฯ
ปชานนากาโร ปชานนา ฯ อนิจฺจาทีนิ วิจินาตีติ วิจโย ฯ
ปวิจโยติ อุปสคฺเคน ปท วฑฺฒิต ฯ จตุสจฺจธมฺเม วิจินาตีติ
ธมฺมวิจโย ฯ อนิจฺจาทีน สลฺลกฺขณวเสน สลฺลกฺขณา ฯ สาเยว
อุปสคฺคนานตฺเตน อุปลกฺขณา ปจฺจุปลกฺขณาติ วุตฺตา ฯ
ปณฺฑิตสฺส ภาโว ปณฺฑิจฺจ ฯ กุสลสฺส ภาโว โกสลฺล ฯ นิปณ
ุ สฺส
ภาโว เนปฺุ ฯ อนิจฺจาทีน วิภาวนวเสน เวภพฺยา ฯ อนิจฺจาทีน
จินฺตนกวเสน จินฺตา ฯ ยสฺส วา อุปปฺ ชฺชติ ต อนิจฺจาทีนิ
จินฺตายตีติ (๑) จินฺตา ฯ อนิจฺจาทีนิ อุปปริกฺขตีติ อุปปริกฺขา ฯ
ภูรีติ ปวิยา นาม ฯ อย หิ สาณฺหตฺเถน วิตฺถตตฺเถน จ
ภูรี วิยาติ ภูรี ฯ เตน วุตฺต ภูรีติ วุจฺจติ ปวี ฯ ตาย
ปวีสมาย วิตฺถตาย วิปุลาย ปฺาย สมนฺนาคโตติ ภูร-ิ
ปฺโติ ฯ อปจ ปฺาเยต อธิวจน ภูรีติ ฯ ภูเต อตฺเถ
รมตีติ ภูรี ฯ อสนิ วิย สิลจุ ฺจเย กิเลเส เมธติ หึสตีติ
เมธา ฯ ขิปฺป คหณธารณตฺเถน วา เมธา ฯ ยสฺส อุปฺปชฺชติ
ต สตฺต หิตปฏิปตฺติย สมฺปยุตฺตธมฺเม จ ยาถาวลกฺขณ# ๑. ม. จินฺตาเปตีติป ฯ
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ปฏิเวเธ ปริเนตีติ (๑) ปริณายิกา ฯ อนิจฺจาทิวเสน ธมฺเม วิปสฺสตีติ
วิปสฺสนา ฯ สมฺมา ปกาเรหิ อนิจฺจาทีนิ ชานาตีติ สมฺปชฺ ฯ
อุปฺปถ ปฏิปนฺเน สินฺธเว วีถ อาโรปนตฺถ ปโตโท วิย
อุปฺปเถ ธาวนกกูฏจิตฺต วีถ อาโรปนตฺถ วิชฺฌตีติ ปโตโท
วิย ปโตโท ฯ ปฺาว (๒) ปโตโท ปฺาปโตโท (๒) ฯ ทสฺสนลกฺขเณ อินทฺ ตฺถ กาเรตีติ อินฺทฺริย ฯ ปฺาสงฺขาต อินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริย ฯ ปฺาเอว อินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย (๒) ฯ อวิชชฺ าย น
กมฺปตีติ ปฺาพล ฯ กิเลสจฺเฉทนตฺเถน ปฺาว สตฺถ ปฺาสตฺถ ฯ อจฺจุคฺคตตฺเถน ปฺาว ปาสาโท ปฺาปาสาโท ฯ
อาโลกนตฺเถน ปฺาว อาโลโก ปฺาอาโลโก ฯ
โอภาสนตฺเถน ปฺาว โอภาโส ปฺาโอภาโส ฯ โชตนตฺเถน
ปฺาว ปชฺโชโต ปฺาปชฺโชโต ฯ ปฺวโต หิ เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺนสฺส ทสสหสฺสิโลกธาตุ เอกาโลกา เอโกภาสา
เอกปชฺโชตา โหติ เตเนต วุตฺต ฯ อิเมสุ ปน ตีสุ ปเทสุ
เอกปเทนป เอกสฺมึ อตฺเถ สิทฺเธ ยาเนตานิ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว
อาโลกา ฯ กตเม จตฺตาโร จนฺทาโลโก สุริยาโลโก อคฺยาโลโก
ปฺาโลโก อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อาโลกา เอตทคฺค
ภิกฺขเว อิเมส จตุนฺน อาโลกาน ยทิท ปฺาโลโกติ ฯ ตถา
จตฺตาโรเม ภิกฺขเว โอภาสา ฯเปฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว
# ๑. ม. ปริณาเมตีติ ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ปชฺโชตาติ (๑) สตฺตาน อชฺฌาสยวเสน สุตฺตานิ เทสิตานิ ฯ
ตทนุรูเปเนว อิธาป เทสนา กตา ฯ อตฺโถ หิ อเนเกหิ
อากาเรหิ วิภชมาโน สุวภิ ตฺโต โหติ ฯ อฺถา จ อฺเ
พุชฺฌนฺต ิ อฺถา จ อฺเติ ฯ
รติการกตฺเถน (๒) ปน รติทายกตฺเถน รติชนกตฺเถน วิตตฺ ิกตฺเถน (๓)
ทุลฺลภปาตุภาวตฺเถน อตุลตฺเถน อโนมสตฺตปริโภคตฺเถน จ
ปฺาว รตน ปฺารตน ฯ น เตน สตฺตา มุยหฺ นฺติ
สย วา อารมฺมเณ น มุยฺหติ อมุยฺหนมตฺตเมว (๔) วา ตนฺติ (๔)
อโมโห ฯ ธมฺมวิจยปท วุตฺตตฺถเมว ฯ กสฺมา ปเนต ปุน
วุตฺตนฺติ ฯ อโมหสฺส โมหปฏิปกฺขภาวทีปนตฺถ ฯ เตเนต ทีเปติ ฯ
ยฺวาย อโมโห โส น เกวล โมหโต อฺโ ธมฺโม
โมหสฺส ปน ปฏิปกฺโข ธมฺมวิจยสงฺขาโต อโมโห นาม อิธ
อธิปฺเปโตติ ฯ สมฺมาทิฏีติ ยาถาวนิยฺยานิกกุสลทิฏ ิ ฯ
ชีวิตินฺทฺริยนิทฺเทเส ฯ โย เตส อรูปน ธมฺมาน อายูติ
เตส สมฺปยุตฺตกาน อรูปน  ธมฺมาน โย อายาปนตฺเถน อายุ ฯ
ตสฺมึ หิ สติ อรูปธมฺมา อยนฺติ คจฺฉนฺติ ปวตฺตนฺติ
ตสฺมา อายูติ วุจฺจติ ฯ อิทมสฺส สภาวปท ฯ ยสฺมา ปน เต
ธมฺมา อายุสฺมึเยว สติ ติฏนฺติ ยเปนฺติ ยาเปนฺติ อิริยนฺติ
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๔๕/๑๘ ฯ ๒. ม. รติกรณฏเน ฯ
# ๓. ม. จิตฺตีกตฏเน ฯ ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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วตฺตนฺติ ปาลยนฺติ ตสฺมา ิตีติอาทีนิ วุตฺตานิ ฯ วจนตฺโถ
ปเนตฺถ ฯ เอตาย ติฏนฺตีติ ิติ ฯ ยเปนฺตีติ ยปนา ฯ ตถา
ยาปนา ฯ เอว พุชฺฌนกสตฺตาน (๑) ปน วเสน ปุรมิ ปเท รสฺสตฺต
กต ฯ เอตาย อิริยนฺตีติ อิริยนา ฯ วตฺตนฺตีติ วตฺตนา ฯ
ปาลยนฺตีติ ปาลนา ฯ ชีวนฺติ เอเตนาติ ชีวิต ฯ อนุปาลนลกฺขเณ อินฺทตฺต กาเรตีติ ชีวิตินฺทฺริย ฯ
หิริพลนิทฺเทเส ฯ ย ตสฺมึ สมเยติ เยน ธมฺเมน ตสฺมึ
สมเย ลิงฺควิปลฺลาส วา กตฺวา โย ธมฺโม ตสฺมึ สมเยติป
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ หิริยติ พฺเพนาติ อุปโยคตฺเถ กรณวจน
หิริยิตพฺพยุตฺตก กายทุจฺจริตาทิธมฺม หิริยติ ชิคุจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ
ปาปกานนฺติ ลามกาน ฯ อกุสลาน ธมฺมานนฺติ อโกสลฺลสสมฺภูตาน ธมฺมาน ฯ สมาปตฺติยาติ อิทมฺป อุปโยคตฺเถ กรณวจน ฯ เตส ธมฺมาน สมาปตฺตึ ปฏิลาภ สมงฺคีภาว หิริยติ
ชิคุจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ
โอตฺตปฺปพลนิทฺเทเส ฯ โอตฺตปฺปตพฺเพนาติ เหตฺวตฺเถ
กรณวจน ฯ โอตฺตปฺปตพฺพยุตฺตเกน โอตฺตปฺปตพฺพสฺส เหตุภูเตน
กายทุจฺจริตาทินา วุตฺตปฺปการาย จ สมาปตฺติยา โอตฺตปฺปสฺส
เหตุภูตาย โอตฺตปฺปติ ภายตีติ อตฺโถ ฯ
อโลภนิทฺเทเส อลุพฺภนกวเสน อโลโภ น ลุพฺภตีติป
# ๑. ม. พุชฺฌนฺตาน
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อโลโภ ฯ อิทมสฺส สภาวปท ฯ อลุพฺภนาติ อลุพฺภนากาโร ฯ
โลภสมงฺคิปุคฺคโล ลุพฺภิโต นาม ฯ น ลุพฺภิโต อลุพฺภิโต ฯ
อลุพฺภิตสฺส ภาโว อลุพฺภิตตฺต ฯ สาราคปฏิกฺเขปโต (๑) น สาราโคติ
อสาราโค ฯ อสารชฺชนาติ อสารชฺชนากาโร ฯ อสารชฺชิตสฺส
ภาโว อสารชฺชิตตฺต ฯ น อภิชฺฌายตีติ อนภิชฺฌา ฯ อโลโภ
กุสลมูลนฺติ อโลภสงฺขาต กุสลมูล ฯ อโลโภ หิ กุสลาน ธมฺมาน
มูลปจฺจยตฺเถนาป กุสลมูล ฯ กุสลฺจ ต ปจฺจยตฺเถน มูลฺจาติป
กุสลมูล ฯ
อโทสนิทฺเทเส อทุสฺสนกวเสน อโทโส ฯ น ทุสฺสตีติป
อโทโส ฯ อิทมสฺส สภาวปท ฯ อทุสฺสนาติ อทุสฺสนากาโร ฯ
อทุสฺสิตสฺส ภาโว อทุสฺสิตตฺต ฯ พฺยาปาทปฏิกฺเขปโต (๒) น
พฺยาปาโทติ อพฺยาปาโท ฯ โกธทุกฺขปฏิกฺเขปโต (๓) น พฺยาปชฺโฌติ
อพฺยาปชฺโฌ (๔) ฯ อโทสสงฺขาต กุสลมูล อโทโส กุสลมูล ฯ ต
วุตฺตตฺถเมว ฯ
กายปสฺสทฺธินิทฺเทสาทีสุ ยสฺมา กาโยติ ตโย ขนฺธา
อธิปฺเปตา ฯ ตสฺมา เวทนากฺขนฺธสฺสาติอาทิ วุตฺต ฯ ปสฺสมฺภนฺติ
เอตาย เต ธมฺมา วิคตทรถา ภวนฺติ สมสฺสาสปฺปตฺตาติ
ปสฺสทฺธิ ฯ ทุติยปท อุปสคฺควเสน วฑฺฒิต ฯ ปสฺสมฺภนาติ
# ๑. ม. สาราคปฏิปกฺขโต ฯ ๒. ม. พฺยาปาทปฏิปกฺขโต ฯ
# ๓. ม. โกธทุกฺขปฏิปกฺขโต ฯ ๔. ม. อพฺยาปชฺโช ฯ
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ปสฺสมฺภนากาโร ฯ ทุติยปท อุปสคฺควเสน วฑฺฒิต ฯ ปสฺสทฺธ-ิ
สมงฺคิตาย ปฏิปสฺสมฺภิตสฺส ขนฺธตฺตยสฺส ภาโว ปฏิปสฺสมฺภิตตฺต ฯ
สพฺพปเทหิป ติณฺณ ขนฺธาน กิเลสทรถปฏิปสฺสทฺธิเอว กถิตา
ทุติยนเยน วิฺาณกฺขนฺธสฺส ทรถปฏิปสฺสทฺธิ กถิตา ฯ
ลหุตาติ ลหุตากาโร ฯ ลหุปริณามตาติ ลหุปริณาโม เอเตส
ธมฺมานนฺติ ลหุปริณามา ฯ เตส ภาโว ลหุปริณามตา ฯ สงฺฆ
สงฺฆ ปวตฺตนสมตฺถตาติ (๑) วุตฺต โหติ ฯ อทนฺธนตาติ ครุภาวปฏิกฺเขปวจนเมต ฯ อภาริยตาติ อตฺโถ ฯ อวิตฺถนตาติ ถีนมานาทิกิเลสภารสฺส อภาเวน อถทฺธตา ฯ อถวา ถีนมิทฺธาทิกิเลสภารสฺส อภาวโต อวิตฺถนภาโว อวิตฺถนตา เอเตส ติณฺณ
ขนฺธาน ลหุตากาโร กถิโต ฯ ทุติยนเยน (๒) วิฺาณกฺขนฺธสฺส
ลหุตากาโร กถิโต ฯ
มุทุตาติ มุทุภาโว ฯ มทฺทวตาติ มทฺทว วุจฺจติ สินิทฺธ
มฏ ฯ มทฺทวสฺส ภาโว มทฺทวตา ฯ อกกฺขฬตาติ อกกฺขฬภาโว ฯ อกถินตาติ อกถินภาโว ฯ อิธาป ปุริมนเยน ติณฺณ
ขนฺธาน ปจฺฉิมนเยน วิฺาณกฺขนฺธสฺส มุทุตากาโร กถิโต ฯ
กมฺมฺตาติ กมฺมสาธุตา ฯ กุสลกิริยาย วินิโยคกฺขมตาติ
อตฺโถ ฯ เสสปททฺวย พฺยฺชนวเสเนว วฑฺฒิต ฯ ปททฺวเยนาป
หิ ปุริมนเยน ติณฺณ ขนฺธาน ปจฺฉิมนเยน วิฺาณกฺขนฺธสฺส
# ๑. ม. ปริวตฺตนสมตฺถตาติ ฯ ๒. ม. นเยน ฯ
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กมฺมนิยากาโร กถิโต ฯ
ปคุณตาติ ปคุณภาโว ฯ อนาตุรตา นิคฺคิลานตาติ
อตฺโถ ฯ เสสปททฺวย พฺยฺชนวเสน วฑฺฒิต ฯ อิธาป
ปุริมนเยน ติณฺณ ขนฺธาน ปจฺฉิมนเยน วิฺาณกฺขนฺธสฺส
นิคฺคิลานากาโรว กถิโต ฯ
อุชกุ ตาติ อุชุกภาโว ฯ อุชุเกน อากาเรน ปวตฺตนตาติ
อตฺโถ ฯ อุชกุ สฺส ขนฺธตฺตยสฺส วิฺาณกฺขนฺธสฺส จ ภาโว
อุชุกตา ฯ อชิมฺหตาติ โคมุตฺตวงฺกภาวปฏิกฺเขโป ฯ อวงฺกตาติ
จนฺทเลขาวงฺกภาวปฏิกฺเขโป อกุฏิลตาติ นงฺคลโกฏิวงฺกภาวปฏิกฺเขโป ฯ
โย หิ ปาป กตฺวาว น กโรมีติ ภาสติ ฯ โส คนฺตฺวา
ปจฺโจสกฺกนตาย โคมุตฺตวงฺโก นาม โหติ ฯ โย ปาป กโรนฺโตว
ภายามห ปาปสฺสาติ ภาสติ ฯ โส เยภุยฺเยน กุฏลิ ตาย
จนฺทเลขาวงฺโก นาม โหติ ฯ โย ปาป กโรนฺโตว โก ปาปสฺส
น ภาเยยฺยาติ ภาสติ ฯ โส นาติกุฏิลตาย นงฺคลวงฺโก นาม
โหติ ฯ ยสฺส วา ตีณิ กมฺมทฺวารานิ อสุทฺธานิ โส โคมุตฺตวงฺโก นาม โหติ ฯ ยสฺส ยานิกานิจิ เทฺว โส จนฺทเลขาวงฺโก
นาม ฯ ยสฺส ยงฺกิฺจิ เอก โส นงฺคลโกฏิวงฺโก นาม ฯ
ทีฆภาณกา ปนาหุ เอกจฺโจ ภิกขฺ ุ สพฺพวเย เอกวีสติยา
อเนสนาสุ ฉสุ จ อโคจเรสุ จรติ ฯ อย โคมุตฺตวงฺโก นาม ฯ
เอโก ปมวเย จตุปาริสุทฺธิสีล ปริปูเรติ ลชฺชี กุกฺกจุ ฺจโก
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สิกฺขากาโม โหติ ฯ มชฺฌิมวเย ปุริมสทิโส อย จนฺทเลขาวงฺโก
นาม ฯ เอโก ปมวเยป มชฺฌิมวเยป จตุปาริสุทฺธิสีล ปูเรติ
ลชฺชี กุกฺกุจจฺ โก สิกฺขากาโม โหติ ฯ ปจฺฉิมวเย ปุริมสทิโส
อย นงฺคลโกฏิวงฺโก นาม ฯ
ตสฺส กิเลสวเสน เอว วงฺกสฺส ปุคฺคลสฺส ภาโว ชิมฺหตา
วงฺกตา กุฏิลตาติ วุจฺจติ ฯ ตาส ปฏิกฺเขปวเสน อชิมฺหตาทิกา
วุตฺตา ฯ ขนฺธาธิฏานเทสนา กตา ฯ ขนฺธาน หิ เอตา
อชิมฺหตาทิกา น ปุคฺคลสฺสาติ ฯ เอว สพฺเพหิป อิเมหิ
ปเทหิ ปุริมนเยน ติณฺณ ขนฺธาน ปจฺฉิมนเยน วิฺาณกฺขนฺธสฺสาติ อรูปน ธมฺมาน นิกฺกิเลสตาย อุชุตากาโรว กถิโตติ
เวทิตพฺโพ ฯ
อิทานิ ยฺวาย เยวาปนาติ อปฺปนาวาโร วุตฺโต ฯ เตน
ธมฺมุทฺเทสวาเร ทสฺสิตาน เยวาปนกานเยว สงฺเขปโต นิทฺเทโส
กถิโต โหตีติ ฯ
นิทฺเทสวารกถา นิฏิตา ฯ
เอตฺตาวตา ปุจฺฉา สมยนิทฺเทโส ธมฺมุทฺเทโส อปฺปนาติ
อุทฺเทสวาเร จตูหิ ปริจฺเฉเทหิ ปุจฺฉา สมยนิทฺเทโส ธมฺมุทฺเทโส
อปฺปนาติ นิทฺเทสวาเร จตูหิ ปริจฺเฉเทหีติ อฏปริจฺเฉทปฏิมณฺฑิโต ธมฺมววฏานวาโร นิฏิโตว โหติ ฯ
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อิทานิ ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺตีติ
สงฺคหวาโร อารทฺโธ ฯ โส จ อุทฺเทสนิทฺเทสปฏินิทฺเทสาน
วเสน ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร
ขนฺธาติ เอวมาทิโก อุทฺเทโส ฯ กตเม ตสฺมึ สมเย จตฺตาโร
ขนฺธาติ อาทิโก นิทฺเทโส ฯ กตโม ตสฺมึ สมเย เวทนากฺขนฺโธติ
อาทิโก ปฏินทิ ฺเทโสติ เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ อุทฺเทสวาเร จตฺตาโร ขนฺธาติ อาทโย เต วีสติ
โกฏาสา โหนฺติ ฯ เตส เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ยสฺมึ สมเย
กามาวจร ปม มหากุสลจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ เย ตสฺมึ สมเย
จิตฺตงฺควเสน อุปฺปนฺนา เปตฺวา เยวาปนเก ปาลึ อารุฬฺหา
อติเรกปณฺณาสธมฺมา เต สพฺเพป สงฺคยฺหมานา ราสตฺเถน
จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ฯ เหฏา วุตฺเตน อายตนตฺเถน เทฺวว
อายตนานิ โหนฺติ ฯ สภาวตฺเถน สฺุตตฺเถน นิสฺสตฺตตฺเถน
เทฺวว ธาตุโย โหนฺติ ฯ ปจฺจยสงฺขาเตน อาหรณตฺเถน ตโยเวตฺถ
ธมฺมา อาหารา โหนฺติ ฯ อวเสสา โน อาหารา ฯ
กึ ปเนเต อฺมฺ (๑) วา ตสมุฏานรูปสฺส วา ปจฺจยา
น โหนฺตีติ ฯ โน น โหนฺติ ฯ อิเม ปน ตถา จ โหนฺติ
อฺถา จาติ สมาเนป ปจฺจยตฺเต อติเรกปจฺจยา โหนฺติ
ตสฺมา อาหาราติ วุตฺตา ฯ กถ เอเตสุ หิ ผสฺสาหาโร
# ๑. สี. อฺมฺสฺสวา ฯ
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เยส ธมฺมาน อวเสสา จิตฺตเจตสิกา ปจฺจยา โหนฺติ เตส จ
ปจฺจโย โหติ ติสฺโส จ เวทนา อาหรติ ฯ มโนสฺเจตนาหาโร
เตสฺจ ปจฺจโย โหติ ตโย จ ภเว อาหรติ ฯ วิฺาณาหาโร
เตสฺจ ปจฺจโย โหติ ปฏิสนฺธิ นามรูปฺจ อาหรติ ฯ นนุ
จ โส วิปาโกว อิท ปน กุสลวิฺาณนฺติ ฯ กิฺจาป กุสลวิฺาณ ต สริกฺขตาย ปน วิฺาณาหาโรเตฺวว วุตฺต ฯ
อุปตฺถมฺภตฺเถน วา อิเม ตโย อาหาราติ วุตฺตา ฯ อิเมหิ
สมฺปยุตฺตกธมฺมาน กพฬิงฺการาหาโร วิย รูปกายสฺส อุปตฺถมฺภกปจฺจยา โหนฺติ ฯ เตเนว วุตฺต อรูปโน อาหารา สมฺปยุตฺตกาน
ธมฺมาน ตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยติ (๑) ฯ
อปโร นโย ฯ อชฺฌตฺติกสนฺตติยา วิเสสปจฺจยตฺตา กพฬึการาหาโร วิย อิเม จ ตโย ธมฺมา อาหาราติ วุตฺตา ฯ
วิเสสปจฺจโย หิ กพฬึงฺการาหารภกฺขาน สตฺตาน รูปกายสฺส
กพฬึกาโร อาหาโร นามกาเย เวทนาย ผสฺโส วิฺาณสฺส
มโนสฺเจตนา นามรูปสฺส วิฺาณ ฯ ยถาห
เสยฺยถาป ภิกฺขเว อย กาโย อาหารฏิติโก อาหาร
ปฏิจฺจ ติฏติ อนาหาโร โน ติฏตีติ (๒) ฯ ตถา ผสฺสปจฺจยา เวทนา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา
นามรูปนฺติ (๓) ฯ
อธิปติยตฺเถน ปน อฏเว ธมฺมา อินฺทฺริยานิ โหนฺติ น
# ๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๖/๙ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๓๗๕/๙๔ ฯ
# ๓. ส. นิ. ๑๖/๒/๑ ฯ
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อวเสสา ฯ เตน วุตฺต อฏินฺทฺริยานิ โหนฺตีติ ฯ อุปนิชฺฌายนตฺเถน ปฺเจว ธมฺมา ฌานงฺคานิ โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต
ปฺจงฺคิก ฌาน โหตีติ ฯ
นิยฺยานตฺเถน จ เหตฺวตฺเถน จ ปฺเจว ธมฺมา มคฺคงฺคานิ
โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต ปฺจงฺคิโก มคฺโค โหตีติ ฯ กิฺจาป
หิ อฏงฺคิโก อริยมคฺโค โลกิยจิตฺเต ปน เอกกฺขเณ ติสฺโส
วิรติโย น ลพฺภนฺติ ฯ ตสฺมา ปฺจงฺคิโกติ วุตฺโต ฯ นนุ จ
ยถาคตมคฺโคติ โข มคฺโค ภิกฺขุ อริยสฺเสต อฏงฺคิกสฺส
มคฺคสฺส อธิวจนนฺติ (๑) อิมสฺมึ สุตฺเต ยเถว โลกุตตฺ รมคฺโค
อฏงฺคิโก ปุพฺพภาควิปสฺสนามคฺโคป ตเถว อฏงฺคิโกติ ยถาคตวจเนน อิมสฺสตฺถสฺส ทีปตตฺตา โลกิยมคฺเคนาป อฏงฺคิเกน
ภวิตพฺพนฺติ น ภวิตพฺพ ฯ อย หิ สุตฺตนฺติกเทสนา นาม
ปริยายเทสนา ฯ เตเนวาห ปุพฺเพว โข ปนสฺส กายกมฺม
วจีกมฺม อาชีโว สุปริสุทโฺ ธ โหตีติ ฯ อย ปน นิปปฺ ริยายเทสนา ฯ โลกิยจิตฺตสฺมึ หิ ติสฺโส วิรติโย เอกกฺขเณ น
ลพฺภนฺติฯ ตสฺมา ปฺจงฺคิโกว วุตฺโตติ ฯ
อกมฺปยฏเน ปน สตฺเตว ธมฺมา พลานิ โหนฺติ ฯ
มูลตฺเถน ตโยว ธมฺมา เหตู ฯ ผุสนกฺตเถน เอโกว ธมฺโม
ผสฺโส ฯ เวทยิตตฺเถน เอโกว ธมฺโม เวทนา ฯ สฺชานนตฺเถน
เอโกว ธมฺโม สฺา ฯ สฺเจตนตฺเถน (๓) เอโกว ธมฺโม
# ๑. ส. สหา. ๑๘/๓๔๒/๒๔๒ ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๘๓๐/๕๒๙ ฯ
# ๓. ม. เจตยนฏเน ฯ
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เจตนา ฯ จิตฺตวิจิตฺตตฺเถน เอโกว ธมฺโม จิตฺต ฯ ราสตฺเถน เจว
เวทยิตตฺเถน จ เอโกว ธมฺโม เวทนากฺขนฺโธ ฯ ราสตฺเถน
สฺชานนตฺเถน จ เอโกว ธมฺโม สฺากฺขนฺโธ ฯ ราสตฺเถน
อภิสงฺขรณตฺเถน จ เอโกว ธมฺโม สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ ราสตฺเถน
จ จิตฺตวิจิตฺตตฺเถน จ เอโกว ธมฺโม วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
วิชานนตฺเถน เจว เหฏา วุตฺตอายตนตฺเถน จ เอกเมว
มนายตน ฯ วิชานนตฺเถน จ อธิปติยตฺเถน จ เอกเมว
มนินฺทฺริย ฯ วิชานนตฺเถน จ สภาวสฺุตนิสฺสตฺตตฺเถน จ
เอโกว ธมฺโม มโนวิฺาณธาตุ นาม โหติ ฯ น อวเสสา ฯ
ธมฺมา (๑) ฯ เปตฺวา ปน จิตฺต ยถาวุตฺตเถน (๒) อวเสสา
สพฺเพป ธมฺมา เอก ธมฺมายตนเมว เอกา จ ธมฺมธาตุเยว
โหตีติ ฯ
เย วา ปน ตสฺมึ สมเยติ อิมินา ปน อปฺปนาวาเรน
อิธาป เหฏา วุตฺตา เยวาปนกา สงฺคหิตาว ฯ ยถา
จ อิธ เอว สพฺพตฺถ ฯ อิโต ปร หิ เอตฺตกป น
วิจาริสฺสามิ ฯ นิทฺเทสปฏินิทฺเทสวาเรสุ เหฏา วุตฺตนเยเนว
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
สงฺคหวาโร นิฏิโต ฯ
โกฏาสวาโรติป เอตสฺเสว นาม ฯ
# ๑. ม. ธมฺมาติ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยถาวุตฺเตน อตฺเถน ฯ
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อิทานิ ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺตีติ สฺุตวาโร
อารทฺโธ ฯ โส อุทฺเทสนิทฺเทสวเสน ทฺวิธา ววตฺถโต ฯ ตตฺถ
อุทฺเทสวาเร ธมฺมา โหนฺตีติ อิมินา สทฺธึ จตุวีสติ โกฏาสา
โหนฺติ ฯ สพฺพโกฏาเสสุ จ จตฺตาโร เทฺว ตโยติ คณนปริจฺเฉโท น วุตฺโต ฯ กสฺมา ฯ สงฺคหวาเร ปริจฺฉินฺนตฺตา ฯ
ตตฺถ ปริจฺฉินฺนา ธมฺมาเยว หิ อิธาป วุตฺตา ฯ น เหตฺถ
สตฺโต วา ภาโว วา อตฺตา วา อุปลพฺภติ ฯ ธมฺมา ว
เอเต ธมฺมมตฺตา อสารา อปริณายิกาติ อิมิสฺสา สฺุตาย
ทีปนตฺถ วุตตฺ า ฯ ตสฺมา เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ยสฺมึ
สมเย กามาวจร ปม มหากุสลจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมึ สมเย
จิตฺตงฺควเสน อุปฺปนฺนา อติเรกปณฺณาสธมฺมา สภาวตฺเถน
ธมฺมาเอว โหนฺติ ฯ น อฺโ โกจิ สตฺโต วา ภาโว
วา ชีโว (๑) วา โปโส วา ปุคฺคโล วา โหตีติ ฯ ตถา
ราสตฺเถน ขนฺธาว จ โหนฺตีติ ฯ เอว ปุริมนเยเนว สพฺพปเทสุ
อตฺถโยชนา เวทิตพฺพา ฯ ยสฺมา ปนชฺฌานโต อฺ ฌานงฺค
มคฺคโต วา อฺ มคฺคงฺค นตฺถิ ฯ ตสฺมา อิธ ฌาน
โหติ มคฺโค โหติ อิจฺเจว วุตฺต ฯ อุปนิชฺฌายนตฺเถน หิ
ฌานเมว เหตุวตฺเถน มคฺโคว โหติ ฯ น อฺโ โกจิ สตฺโต
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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วา ภาโว วาติ เอว สพฺพปเทสุ อตฺถโยชนา กาตพฺพา ฯ
นิทฺเทสวาโร อุตฺตานตฺโถเอวาติ ฯ
สฺุตวาโร นิฏิโต ฯ
นิฏิตา จ ตีหิ มหาวาเรหิ มณฺเฑตฺวา
นิทฺทฏิ สฺส ปมจิตฺตสฺส อตฺถวณฺณนา ฯ
ทุติยจิตฺตวณฺณนา
อิทานิ ทุติยจิตฺตาทีนิ ทสฺเสตุ ปุน กตเม ธมฺมาติอาทิ
อารทฺธ ฯ เตสุ สพฺเพสุป ปมจิตฺเต วุตฺตนเยเนว ตโย ตโย
มหาวารา เวทิตพฺพา ฯ น เกวล จ วาราเอว ปมจิตฺเต
วุตฺตสทิสาน สพฺพปทาน อตฺโถป วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
อิโต ปร หิ (๑) อปุพฺพปทวณฺณนเยว กริสฺสาม ฯ อิมสฺมึ ตาว
ทุติยจิตฺตนิทฺเทเส ฯ สสงฺขาเรนาติ อิทเมว อปุพฺพ ฯ ตสฺสตฺโถ
สห สงฺขาเรนาติ สสงฺขาโร ฯ เตน สสงฺขาเรน สปฺปโยเคน (๒)
สอุปาเยน สปฺปจฺจยคเณนาติ อตฺโถ ฯ เยน หิ อารมฺมณาทินา
ปจฺจยคเณน ปมจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ เตเนว สปฺปโยเคน
สอุปาเยน อิท อุปฺปชฺชติ ฯ
ตสฺเสว อุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ วิหารปจฺจนฺเต
วสมาโน เจติยงฺคณสมฺมชฺชนเวลาย วา เถรูปฏานเวลาย วา
# ๑. ม. ปรมฺป ฯ ๒. ม. สปฺปโยเคน ฯ เอวมุปริป ฯ
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สมฺปตฺตาย ธมฺมสฺสวนทิวเส วา สมฺปตฺเต มยฺห คนฺตวา
ปจฺจาคจฺฉโต อติทูร ภวิสสฺ ติ น คมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ปุน
จินฺเตสิ (๑) ภิกฺขุสฺส นาม เจติยงฺคณ วา เถรุปฏาน
วา ธมฺมสฺสวน วา อคนฺตุ อสารุปฺป คมิสฺสามีติ คจฺฉติ ฯ
ตสฺเสว อตฺตโน ปโยเคน วา ปเรน วา วตฺตาทีน อกรเณ
อาทีนว กรเณ จ อานิสส ทสฺเสตฺวา โอวทิยมานสฺส นิคฺคหวเสเนว วา เอหิ อิท กโรหีติ การิยมานสฺส อุปฺปนฺน กุสลจิตฺต สสงฺขาเรน ปจฺจยคเณน อุปฺปนฺน นาม โหตีติ ฯ
ทุติยจิตฺต นิฏิตา ฯ
ตติยจิตฺตวณฺณนา
ตติเย ฯ าณวิปฺปยุตฺตนฺติ (๒) าเณน วิปฺปยุตฺตนฺติ ฯ าณวิปฺปยุตฺต ฯ อิทมฺป หิ อารมฺมเณ หฏปหฏ โหติ
ปริจฺฉินฺทกาณ ปเนตฺถ น โหติ ฯ ตสฺมา อิท ทหรกุมารกาน ภิกฺขุ ทิสฺวา อย เถโร มยฺหนฺติ วนฺทนกาเล
เตเนว นเยน เจติยวนฺทนธมฺมสฺสวนกาลาทีสุ จ อุปฺปชฺชตีติ
เวทิตพฺพ ฯ ปาลิย ปเนตฺถ สตฺตสุาเนสุ ปฺา ปริหายติ ฯ
เสส ปากติกเมวาติ ฯ
ตติยจิตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. จินฺเตติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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จตุตฺถจิตฺตวณฺณนา
จตุตฺถจิตฺเตป เอเสว นโย ฯ อิท ปน สสงฺขาเรนาติ
วจนโต ยทา มาตาปตโร ทหรกุมารเก สีเส คเหตฺวา
เจติยาทีนิ วนฺทาเปนฺติ เต จ อนตฺถกิ า สมานาป หฏปหฏา
วนฺทนฺติ เอวรูเป กาเล ลพฺภตีติ เวทิตพฺพ ฯ
จตุตฺถจิตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ปฺจมจิตฺตวณฺณนา
ปฺจเม ฯ อุเปกฺขาสหคตนฺติ อุเปกฺขาเวทนาย สมฺปยุตฺต
อิท หิ อารมฺมเณ มชฺฌตฺต โหติ ฯ ปริจฺฉินฺทกาณเมตฺถ
โหติเยว ฯ ปาลิย ปเนตฺถฌานจตุกฺเก อุเปกฺขา โหติ
อินฺทฺริยฏเก อุเปกฺขินฺทฺริย โหตีติ วตฺวา สพฺเพสมฺป เวทนาปทาน นิทฺเทเส สาตาสาตสุขทุกฺขปฏิกฺเขปวเสน เทสน กตฺวา
อทุกฺขมสุขเวทนา กถิตา ฯ ตสฺสา มชฺฌตฺตลกฺขเณ อินฺทตฺถ
กรณวเสน อุเปกฺขินฺทฺริยภาโว เวทิตพฺโพ ฯ ปทปฏิปาฏิยา จ
เอกสฺมึ าเน ปติ ปริหนี าว ฯ ตสฺมา จิตฺตงฺควเสน ปาลึ
อารุฬฺหา ปฺจปณฺณาส ธมฺมา โหนฺติ ฯ เตส วเสน
สพฺพโกฏาเสสุ สพฺพวาเรสุ จ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
ปฺจมจิตฺตวณฺณนา นิฏิตาฯ
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ฉฏสตฺตมอฏมานิ ทุติยตติยจตุตฺเถสุ วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพานิ ฯ เกวล อิเมสุ เวทนาปริวตฺตนฺเจว ปติปริหานฺจ
โหติ ฯ เสส สทฺธึ อุปฺปตฺตินเยน ตาทิสเมว ฯ กรุณามุทิตาปริกมฺมกาเลป หิ อิเมส อุปฺปตฺติ มหาอฏกถาย
อนฺุาตาเอว ฯ อิมานิ อฏ กามาวจรกุสลจิตฺตานิ นาม ฯ
ฉฏจิตฺตาทิวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ปฺุกิริยาวตฺถาทิกถา
ตานิ สพฺพานิป ทสหิ ปฺุกิริยาวตฺถูหิ ทีเปตพฺพานิ ฯ
กถ ทานมย ปฺุกิริยาวตฺถุ สีลมย ภาวนามย อปจิติสหคต
เวยฺยาวจฺจสหคต ปตฺตานุปฺปทาน อพฺภานุโมทน เทสนามย
สวนมย ทิฏ ุชุกมฺมปฺุกิริยาวตฺถูติ อิมานิ ทส ปฺุกิริยาวตฺถูนิ นาม ฯ ตตฺถ ทานเมว ทานมย ฯ ปฺุกิริยา จ
สา เตส เตส อานิสสาน วตฺถุ จาติ ปฺุกิริยาวตฺถุ
นาม ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ
ตตฺถ จีวราทีสุ จตูสุ ปจฺจเยสุ รูปาทีสุ วา ฉสุ
อารมฺมเณสุ อนฺนาทีสุ วา ทสสุ ทานวตฺถูสุ ต ต เทนฺตสฺส
เตส เตส อุปฺปาทนโต ปฏาย ปุพฺพภาเค ปริจฺจาคกาเล
ปจฺฉา โสมนสฺสจิตฺเตน อนุสฺสรเณ จาติ ตีสุ กาเลสุ ปวตฺตา
เจตนา ทานมย ปฺุกิริยาวตฺถุ นาม ฯ
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ปฺจสีล วา อฏสีล วา ทสสีล วา (๑) สมาทิยนฺตสฺส
ปพฺพชิสฺสามีติ วิหาร คจฺฉนฺตสฺส ปพฺพชนฺตสฺส มโนรถ มตฺถก
ปาเปตฺวา ปพฺพชิโต วตมฺหิ สาธุ สุฎูติ อาวชฺเชนฺตสฺส
ปาฏิโมกฺข สวรนฺตสฺส จีวราทโย ปจฺจเย ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส
อาปาถคเตสุ รูปาทีสุ จกฺขุทฺวาราทีนิ สวรนฺตสฺส อาชีว
โสเธนฺตสฺส จ ปวตฺตา เจตนา สีลมย ปฺุกิริยาวตฺถุ นาม ฯ
ปฏิสมฺภิทาย (๒) วุตฺเตน วิปสฺสนามคฺเคน จกฺขุ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต ภาเวนฺตสฺส โสต ฯเปฯ มน รูเป ฯเปฯ
ธมฺเม จกฺขุวิฺาณ ฯเปฯ มโนวิฺาณ จกฺขุสมฺผสฺส ฯเปฯ
มโนสมฺผสฺส จกฺขุสมฺผสฺสช เวทน ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสช เวทน
รูปสฺ ฯเปฯ ชรามรณ ฯเปฯ อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
ภาเวนฺตสฺส ปวตฺตา เจตนา อฏตึสาย วา อารมฺมเณสุ
อปฺปน อปฺปตฺตา สพฺพาป เจตนา ภาวนามย ปฺุกิริยาวตฺถุ นาม ฯ
มหลฺลก ปน ทิสฺวา ปจฺจุคฺคมนปตฺตจีวรปฏิคฺคหณอภิวาทนมคฺคสมฺปทานาทิวเสน อปจิติสหคต เวทิตพฺพ ฯ
วุฑฺฒตราน วตฺตปฏิวตฺตกรณวเสน (๓) คาม ปณฺฑาย ปวิฏ
ภิกฺขุ ทิสฺวา ปตฺต คเหตฺวา คาเม ภิกฺข สมาทเปตฺวา
อุปสหรณวเสน คจฺฉ ภิกฺขูน ปตฺต อาหราติ สุตฺวา เวเคน
# ๑. ม. วาสทฺทตฺย นตฺถิ ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๓๕/๖๒๙ ฯ
# ๓ ม. วตฺตปฺปฏิปตฺติกรณวเสน ฯ
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คนฺตฺวา ปตฺตาหรณาทิวเสน จ กายเวยฺยาวฏิกกาเล เวยฺยาวจฺจสหคต เวทิตพฺพ ฯ
ทาน ทตฺวา คนฺธาทีหิ ปูช กตฺวา อสุกสฺส นาม
ปตฺติ โหตูติ วา สพฺพสตฺตาน โหตูติ วา ปตฺตึ ททโต
ปตฺตานุปฺปทาน เวทิตพฺพ ฯ กึ ปเนต (๑) ปตฺตึ ททโต ปฺุกฺขโย
โหตีติ ฯ น โหติ ฯ ยถา ปน เอก ปทีป ชาเลตฺวา ตโต
ทีปสหสฺส ชาเลนฺตสฺส ปมทีโป ขีโณติ น วตฺตพฺโพ ฯ
ปุริมาโลเกน ปน สทฺธึ ปจฺฉิมาโลโก เอกโต หุตฺวา อติมหา
โหติ ฯ เอวเมว ปตฺตึ ททโต ปริหานิ นาม นตฺถิ วุฑฺฒิเยว
ปน โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
ปเรหิ ทินฺนาย ปตฺติยา วา อฺาย วา ปฺุกิริยาย
สาธุ สุฏูติ อนุโมทนวเสน อพฺภานุโมทน เวทิตพฺพ ฯ
เอโก เอว ม ธมฺมกถิโกติ ชานิสฺสนฺตีติ อิจฺฉาย ตฺวา
ลาภครุโก หุตวฺ า เทเสติ ต น มหปฺผล โหติ ฯ เอโก
อตฺตโน ปคุณ ธมฺม อปจฺจาสึสมาโน วิมุตฺตายตนสีเสน ปเรส
เทเสติ อิท เทสนามย ปฺุกิริยาวตฺถุ นาม ฯ
เอโก สุณนฺโต อิติ ม สทฺโธติ ชานิสฺสนฺตีติ สุณาติ
ต น มหปฺผล ฯ เอโก เอว เม มหปฺผล ภวิสฺสตีติ
หิตผรเณน มุทุจิตฺเตน ธมฺม สุณาติ อิท สวนมย
# ๑. ม. ปเนว ฯ
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ปฺุกิริยาวตฺถุ นาม ฯ
ทิฏึ อุชุ กโรนฺตสฺส ทิฏุชุกมฺมปฺุกิริยาวตฺถุ นาม ฯ
ทีฆภาณกา ปนาหุ ทิฏุชุกมฺม (๑) สพฺเพส นิยมลกฺขณ ยงฺก
ิ ฺจิ
ปฺุ กโรนฺตสฺส หิ ทิฏิยา อุชุกภาเวเนว มหปฺผล โหตีติ ฯ
เอเตสุ ปน ปฺุกิริยาวตฺถูสุ ทานมย ตาว ทาน
ทสฺสามีติ จินฺเตนฺตสฺส อุปฺปชฺชติ ทาน ททโต อุปฺปชฺชติ
ทินฺนมฺเมติ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ เอว ปุพฺพเจตน
มฺุจนเจตน อปรเจตนนฺติ ติสฺโส เจตนา เอกโต กตฺวา ทานมย
ปฺุกิริยาวตฺถุ นาม โหติ ฯ สีลมยป สีล ปูเรสฺสามีติ
จินฺเตนฺตสฺส อุปฺปชฺชติ สีล ปูรณกาเล อุปฺปชฺชติ ปูริตมฺเมติ
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ ตา สพฺพาป เอกโต กตฺวา
สีลมย ปฺุกิริยาวตฺถุ นาม โหติ ฯเปฯ ทิฏุชุกมฺมมฺป ทิฏึ
อุชุก กริสฺสามีติ จินฺเตนฺตสฺส อุปฺปชฺชติ ทิฏึ อุชกุ 
กโรนฺตสฺส อุปฺปชฺชติ ทิฏิ เม อุชุกา กตาติ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส
อุปฺปชฺชติ ฯ ตา สพฺพาป เอกโต กตฺวา ทิฏุชุกมฺม ปฺุกิริยาวตฺถุ นาม โหติ ฯ
สุตฺเต ปน ตีณิเยว ปฺุกิริยาวตฺถูนิ อาคตานิ ฯ เตสุ
อิตเรสป สงฺคโห เวทิตพฺโพ ฯ อปจิติเวยฺยาวจฺจานิ หิ สีลมเย
สงฺคห คจฺฉนฺติ ฯ ปตฺตานุปฺปทานอพฺภานุโมทนานิ ทานมเย ฯ
# ๑. ม. ทิฏิชุกมฺม ฯ
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เทสนาสวนทิฏุชุกมฺมานิ ภาวนามเย ฯ เย ปน ทิฏ ุชุกมฺม
สพฺเพส นิยมลกฺขณนฺติ วทนฺติ เตสนฺต ตีสุป สงฺคห คจฺฉติ ฯ
เอวเมตานิ สงฺเขปโต ตีณิ หุตฺวา วิตฺถารโต ทส โหนฺติ ฯ
เตสุ ทาน ทสฺสามีติ จินฺเตนฺโต อฏนฺน กามาวจรกุสลจิตฺตาน อฺตเรเนว จินฺเตติ ฯ ททมาโนป เตสเยว
อฺตเรน เทติ ฯ ทาน เม ทินฺนนฺติ ปจฺจเวกฺขนฺโตป เตสเยว
อฺตเรน ปจฺจเวกฺขติ ฯ สีล ปูเรสฺสามีติ จินฺเตนฺโตป เตสเยว
อฺตเรน จินฺเตติ ฯ สีล ปูเรนฺโตป เตสเยว อฺตเรน
ปูเรติ ฯ สีลมฺเม ปูริตนฺติ ปจฺจเวกฺขนฺโตป เตสเยว อฺตเรน
ปจฺจเวกฺขติ ฯ ภาวน ภาเวสฺสามีติ จินฺเตนฺโตป เตสเยว
อฺตเรน จินฺเตติ ฯ ภาวน (๑) ภาเวนฺโตป เตสเยว อฺตเรน
ภาเวติ ฯ ภาวนา เม ภาวิตาติ ปจฺจเวกฺขนฺโตป เตสเยว
อฺตเรน ปจฺจเวกฺขติ ฯ
เชฏสฺส อปจิติกมฺม กริสฺสามีติ จินฺเตนฺโตป เตสเยว
อฺตเรน จินฺเตติ ฯ กโรนฺโตป เตสเยว อฺตเรน กโรติ ฯ
กต เมติ ปจฺจเวกฺขนฺโตป เตสเยว อฺตเรน ปจฺจเวกฺขติ ฯ
กายเวยฺยาวฏิกกมฺม กริสสฺ ามีติ จินฺเตนฺโตป กโรนฺโตป กต
เมติ ปจฺจเวกฺขนฺโตป เตสเยว อฺตเรน ปจฺจเวกฺขติ ฯ ปตฺตึ
ทสฺสามีติ จินฺเตนฺโตป ททนฺโตป ทินฺนา (๒) เมติ ปจฺจเวกฺขนฺโตป
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ทินฺน ฯ
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ปตฺตึ วา เสสกุสล วา อนุโมทิสฺสามีติ จินฺเตนฺโตป เตสเยว
อฺตเรน จินฺเตติ ฯ อนุโมทนฺโตป เตสเยว อฺตเรน
อนุโมทติ อนุโมทิตมฺเมติ ปจฺจเวกฺขนฺโตป เตสเยว อฺตเรน
ปจฺจเวกฺขติ ฯ ธมฺม เทเสสฺสามีติ จินฺเตนฺโตป เตสเยว อฺตเรน
จินฺเตติ ฯ เทเสนฺโตป เตสเยว อฺตเรน เทเสติ ฯ เทสิโต
เมติ ปจฺจเวกฺขนฺโตป เตสเยว อฺตเรน ปจฺจเวกฺขติ ฯ ธมฺม
โสสฺสามีติ จินฺเตนฺโตป เตสเยว อฺตเรน จินฺเตติ ฯ สุณนฺโตป
เตสเยว อฺตเรน สุณาติ ฯ สุตมฺเมติ (๑) ปจฺจเวกฺขนฺโตป เตสเยว
อฺตเรน ปจฺจเวกฺขติ ฯ ทิฏึ อุชุก กริสฺสามีติ จินฺเตนฺโตป
เตสเยว อฺตเรน จินฺเตติ ฯ อุชุก กโรนฺโต ปน จตุนฺน
าณสมฺปยุตฺตาน อฺตเรน กโรติ ฯ ทิฏิ เม อุชกุ า กตาติ
ปจฺจเวกฺขนฺโต อฏนฺน อฺตเรน ปจฺจเวกฺขติ ฯ
อิมสฺมึ าเน จตฺตาริ อนนฺตานิ นาม คหิตานิ
จตฺตาริ หิ อนนฺตานิ อากาโส อนนฺโต จกฺกวาฬานิ
อนนฺตานิ สตฺตนิกาโย อนนฺโต พุทฺธาณ อนนฺต ฯ
อากาสสฺส หิ ปุรตฺถิมทิสาย วา ปจฺฉิมุตฺตรทกฺขิณาสุ วา
เอตฺตกานิ วา โยชนสตานิ เอตฺตกานิ วา โยชนสหสฺสานีติ
ปริจฺเฉโท นตฺถิ ฯ สิเนรุมตฺตป อโยกูฏ ปวึ ทฺวิธา กตฺวา
เหฏา ขิตฺต ภสฺเสเถว โน ปติฏ ลเภถ ฯ เอว อากาส
# ๑. ม. สุโตเมติ ฯ
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อนนฺต นาม ฯ
จกฺกวาฬานป สเตหิ วา สหสฺเสหิ วา สตสหสฺเสหิ (๑)
วา ปริจฺเฉโท นตฺถิ ฯ สเจป หิ อกนิฏภวเน นิพฺพตฺตา
ทฬฺหถามธนุคฺคหสฺส (๒) สลฺลหุเกน สเรน (๓) ติริย ตาลจฺฉาย
อติกฺกมนมตฺเตน กาเลน จกฺกวาฬสตสหสฺสอติกฺกมนสมตฺเถน
ชเวน สมนฺนาคตา จตฺตาโร มหาพฺรหฺมาโน จกฺกวาฬปริยนฺต
ปสฺสิสฺสามาติ เตน ชเวน ธาเวยฺยุ ฯ จกฺกวาฬปริยนฺต อทิสฺวาว
ปรินิพฺพาเยยฺยุ ฯ เอว จกฺกวาฬานิ อนนฺตานิ นาม ฯ
เอตฺตเกสุ ปน จกฺกวาเฬสุ อุทกฏกถลฏกสตฺตาน
ปมาณ นตฺถิ ฯ เอว สตฺตนิกาโย อนนฺโต นาม ฯ ตโตป
พุทฺธาณ อนนฺตเมว ฯ
เอว อปริมาเณสุ จกฺกวาเฬสุ อปริมาณาน สตฺตาน กามาวจรโสมนสฺสสหคตาณสมฺปยุตฺตอสงฺขาริกกุสลจิตฺตานิ เอกสฺส
พหูนิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ พหุนฺนป พหูนิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตานิ
สพฺพานิป กามาวจรตฺเถน โสมนสฺสสหคตตฺเถน าณสมฺปยุตฺตตฺเถน อสงฺขาริกตฺเถน เอกตฺต คจฺฉนฺติ ฯ เอกเมว
โสมนสฺสสหคต ติเหตุกอสงฺขาริก มหาจิตฺต โหติ ฯ ตถา
สสงฺขาริก มหาจิตฺต ฯเปฯ ตถา อุเปกฺขาสหคต าณ# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ทฬฺหธมฺมธนุคฺคหสฺส ฯ
# ๓. สี. อสเนน ฯ ม. ลหุเกน สเรน ฯ
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วิปฺปยุตฺต ทุเหตุก สสงฺขาริก จิตฺตนฺติ ฯ เอว สพฺพานิป
อปริมาเณสุ จกฺกวาเฬสุ อปริมาณาน สตฺตาน อุปฺปชฺชมานานิ
กามาวจรกุสลจิตฺตานิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ มหาตุลาย ตุลยมาโน
วิย ตุมฺเพ ปกฺขิปตฺวา มินมาโน วิย สพฺพฺุตาเณน
ปริจฺฉินฺทิตฺวา อฏเเวตานีติ สริกฺขตฺเถน อฏเว โกฏาเส
กตฺวา ทสฺเสสิ ฯ
ปุน อิมสฺมึ าเน ฉพฺพิเธน ปฺุายูหน นาม
คหิต ฯ ปฺฺุหิ อตฺถิ สยงฺการ อตฺถิ ปรงฺการ อตฺถิ
สาหตฺถิก อตฺถิ อาณตฺติก อตฺถิ สมฺปชานกต อตฺถิ
อสมฺปชานกตนฺติ ฯ
ตตฺถ อตฺตโน ธมฺมตาย กต สยงฺการ นาม ฯ ปร
กโรนฺต ทิสวฺ า กต ปรงฺการ นาม ฯ สหตฺเถน กต สาหตฺถิก
นาม ฯ อาณาเปตฺวา การิต อาณตฺติก นาม ฯ กมฺมฺจ
ผลฺจ สทฺทหิตฺวา กต สมฺปชานกต นาม ฯ กมฺมมฺป ผลมฺป
อชานิตฺวา กต อสมฺปชานกต นาม ฯ เตสุ สยงฺการ กโรนฺโตป
อิเมส อฏนฺน กุสลจิตฺตาน อฺตเรเนว กโรติ ฯ ปรงฺการ
กโรนฺโตป สหตฺเถน กโรนฺโตป อาณาเปตฺวา กโรนฺโตป อิเมส
อฏนฺน กุสลจิตฺตาน อฺตเรเนว กโรติ ฯ สมฺปชานกรณ
ปน จตูหิ าณสมฺปยุตฺเตหิ โหติ อสมฺปชานกรณ จตูหิ
าณวิปฺปยุตฺเตหิ ฯ
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อปราป อิมสฺมึ าเน จตสฺโส ทกฺขิณาวิสุทฺธิโย คหิตา
ปจฺจยาน ธมฺมิกตา เจตนามหตฺต วตฺถุสมฺปตฺติ คุณาติเรกตาติ ฯ
ตตฺถ ธมฺเมน สเมน อุปฺปนฺนา ปจฺจยา ธมฺมิกา นาม ฯ
สทฺทหิตฺวา โอกปฺเปตฺวา ททโต ปน เจตนามหตฺต นาม
โหติ ขีณาสวภาโว วตฺถุสมฺปตฺติ นาม ฯ ขีณาสวสฺเสว
นิโรธา วุฏิตภาโว คุณาติเรกตา นาม ฯ อิมานิ จตฺตาริ
สโมธาเนตฺวา ทาตุ สกฺโกนฺตสฺส กามาวจรกุสล อิมสฺมึเยว
อตฺตภาเว วิปาก เทติ ฯ ปุณฺณกเสฏิกาลวลิยสุมนมาลาการาทีน วิย ฯ
สงฺเขปโต ปเนต สพฺพป กามาวจรกุสล จิตตฺ  จิตฺตนฺติ
กริตฺวา จิตฺตวิจิตฺตตฺเถน เอกเมว โหติ ฯ เวทนาวเสน
โสมนสฺสสหคต อุเปกฺขาสหคตนฺติ ทุวิธ โหติ ฯ าณวิภตฺติเทสนาวเสน จตุพฺพิธ โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริกมหาจิตฺต อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต
อสงฺขาริกมหาจิตฺตฺจ าณสมฺปยุตฺตตฺเถน อสงฺขาริกตฺเถน จ
เอกเมว โหติ ฯ ตถา าณสมฺปยุตฺตสสงฺขาริกาณวิปฺปยุตฺตอสงฺขาริกาณวิปฺปยุตฺตสสงฺขาริกฺจาติ เอว าณวิภตฺติเทสนาวเสน จตุพฺพิเธ ปเนตสฺมึ อสงฺขารสสงฺขารวิภชนโต (๑)
จตฺตาริ อสงฺขาริกานิ จตฺตาริ สสงฺขาริกานีติ อฏเว
# ๑. ม. วิภตฺติโต ฯ
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กุสลจิตฺตานิ โหนฺติ ฯ ตานิ ยาถาวโต ตฺวา ภควา สพฺพฺู
คณ ีวโร มุน ิเสฏโ อาจิกฺขติ เทเสติ ปฺเปติ ปฏเปติ
วิวรติ วิภชติ อุตฺตานึ กโรตีติ ฯ
อฏสาลินิยา ธมฺมสงฺคหฏกถาย
กามาวจรกุสลนิทฺเทโส สมตฺโต ฯ
รูปาวจรกุสลวณฺณนา
จตุกฺกนยปมฌานวณฺณนา
อิทานิ รูปาวจรกุสล ทสฺเสตุ กตเม ธมฺมา กุสลาติอาทิ
อารทฺธ ฯ ตตฺถ รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวตีติ รูป วุจฺจติ
รูปภโว ฯ อุปปตฺตีติ นิพฺพตฺติ ชาติ สฺชาติ ฯ มคฺโคติ
อุปาโย ฯ วจนตฺโถ ปเนตฺถ ต อุปปตฺตึ มคฺคติ คเวสติ
ชเนติ นิปฺผาเทตีติ มคฺโค ฯ อิท วุตฺต โหติ เยน มคฺเคน
รูปภเว อุปปตฺติ โหติ นิพฺพตฺติ ชาติ สฺชาติ ต มคฺค
ภาเวตีติ ฯ กึ ปเนเตน นิยมโต รูปภเว อุปปตฺติ โหตีติ ฯ น
โหติ ฯ สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูต ปชานาติ
สฺชานาติ (๑) ปสฺสตีติ เอว วุตฺเตน น หิ นิพฺเพธภาคิเยน
รูปภวาติกฺกโมป โหติ ฯ รูปูปปตฺติยา ปน อิโต อฺโ มคฺโค
นาม นตฺถิ ฯ เตน วุตฺต รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวตีติ ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อตฺถโต จาย มคฺโค นาม เจตนาป โหติ เจตนาย
สมฺปยุตฺตธมฺมาป ตทุภยป นิรยฺจาห สาริปุตฺต ปชานามิ
นิรยคามิฺจ มคฺคนฺติ (๑) หิ เอตฺถ เจตนา มคฺโค นาม ฯ
สทฺธา หิรยิ  กุสลฺจ ทาน
ธมฺมา เอเต สปฺปุริสานุยาตา
เอต หิ มคฺค ทิวิย วทนฺติ
เอเตน หิ คจฺฉติ เทวโลกนฺติ
เอตฺถ เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมา มคฺโค นาม ฯ อย ภิกฺขเว
มคฺโค อย ปฏิปทาติ สงฺขารุปปตฺติสุตฺตาทีสุ (๒) เจตนาป เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาป มคฺโค นาม ฯ อิมสฺมึ ปน าเน ฌานนฺติ
วจนโต เจตนาสมฺปยุตฺตา อธิปฺเปตา ฯ ยสฺมา ปน ฌานเจตนา
ปฏิสนฺธึ อากฑฺฒติ ตสฺมา เจตนาป เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาป
วฏฏนฺติเยว ฯ
ภาเวตีติ ชเนติ อุปฺปาเทติ วฑฺเฒติ ฯ อย ตาว อิธ
ภาวนาย อตฺโถ ฯ อฺตฺถ ปน อุปสคฺควเสน สมฺภาวนา
ปริภาวนา วิภาวนาติ เอว อฺถาป อตฺโถ โหติ ฯ ตตฺถ
อิธูทายิ มม สาวกา อธิสีเล สมฺภาเวนฺติ สีลวา สมโณ
โคตโม ปรเมน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโตติ (๓) อย สมฺภาวนา
นาม ฯ โอกปฺปนาติ อตฺโถ ฯ สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล
# ๑. ม. มู. ๑๒/๑๗๐/๑๔๘ ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๓๑๙/๒๑๗ ฯ
# ๓. ม. ม. ๑๓/๓๒๙/๓๒๒ ฯ
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โหติ มหานิสโส สมาธิปริภาวิตา ปฺา มหปฺผลา โหติ
มหานิสสา ปฺาปริภาวิต จิตฺต สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจตีติ (๑)
อย ปริภาวนา นาม ฯ วาสนาติ อตฺโถ ฯ อิงฺฆ รูป วิภาเวหิ
เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ วิภาเวหีติ อย วิภาวนา
นาม ฯ อนฺตรธาปนาติ อตฺโถ ฯ ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา
มยา สาวกาน ปฏิปทา ยถา ปฏิปนฺนา เม สาวกา จตฺตาโร
สติปฏาเน ภาเวนฺตีติ (๒) อย ปน อุปฺปาทนวฑฺฒนตฺเถน
ภาวนามยา นาม ฯ อิมสฺมึป าเน อยเมว อธิปฺเปตา ฯ
เตน วุตฺต ภาเวตีติ ชเนติ อุปฺปาเทติ วฑฺเฒตีติ ฯ
กสฺมา ปเนตฺถ ยถา กามาวจรกุสลนิทฺเทเส ธมฺมปุพฺพงฺคมา เทสนา กตา ตถา อกตฺวา ปุคฺคลปุพฺพงฺคมา
กตาติ ฯ ปฏิปทาย โสเธตพฺพโต (๓) ฯ อิท หิ จตูสุ ปฏิปทาสุ
อฺตราย โสเธตพฺพ น กามาวจร วิย วินา ปฏิปทาย
อุปฺปชฺชติ ฯ ปฏิปทา จ นาเมสา ปฏิปนฺนเก สติ โหตีติ
เอตมตฺถ ทสฺเสตุ ปุคฺคลปุพฺพงฺคม เทสน กโรนฺโต รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวตีติ อาห ฯ
วิวิจฺเจว กาเมหีติ กาเมหิ วิวิจฺจิตฺวา วินา หุตฺวา
อปกฺกมิตฺวา (๔) ฯ โย ปนายเมตฺถ เอวกาโร โส นิยมตฺโถติ
# ๑. ที. มหา. ๑๐/๗๕/๙๖ ฯ ๒. ม. ม. ๑๓/๓๓๓/๓๒๔ ฯ
# ๓. ม. สาเธตพฺพโต ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. อปกฺกมิตฺวา ฯ
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เวทิตพฺโพ ฯ ยสฺมา จ นิยมตฺโถ ตสฺมา ตสฺมึ ปมชฺฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรณสมเย อวิชฺชมานานมฺป กามาน ตสฺส
ปมชฺฌานสฺส ปฏิปกฺขภาว กามปริจฺจาเคเนว จสฺส อธิคม
ทีเปติ ฯ กถ ฯ วิวิจฺเจว กาเมหีติ เอวฺหิ นิยเม กริยมาเน
อิท ปฺายติ นูนิมสฺส ฌานสฺส กามา ปฏิปกฺขภูตา เยสุ
สติ อิท นปฺปวตฺตติ อนฺธกาเร สติ ปทีโปภาโส วิย เตส
ปริจฺจาเคเนว จ ตสฺส อธิคโม โหติ โอริมตีร ปริจฺจาเคน
ปาริมตีรสฺเสว ตสฺมา นิยม กโรตีติ ฯ
ตตฺถ สิยา กสฺมา ปเนส ปุพฺพปเทเยว วุตฺโต น
อุตฺตรปเท กึ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อวิวิจฺจาป ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหเรยฺยาติ ฯ น โข ปเนต เอว ทฏพฺพ ฯ ตนิสฺสรณโต
หิ ปุพฺพปเท เอส วุตโต ฯ กามธาตุสมติกฺกมนโต หิ กามราคปฏิปกฺขโต จ อิท ฌาน กามานเมว นิสฺสรณ ฯ ยถาห ฯ
กามานเมต นิสฺสรณ ยทิท เนกฺขมฺมนฺติ (๑) ฯ อุตฺตรปเทป ปน
ยถา อิเธว ภิกฺขเว ปโม สมโณ อิธ ทุติโย สมโณติ (๒)
เอตฺถ เอวกาโร อาเนตฺวา วุจฺจติ เอว วตฺตพฺโพ ฯ น หิ
สกฺกา อิโต อฺเหิป นีวรณสงฺขาเตหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ
อวิวิจฺจ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ ฯ ตสฺมา วิวิจฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺเจว อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ เอว ปททฺวเยป เอส ทฏพฺโพ ฯ
# ๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๕๐/๒๗๗ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๑๕๔/๑๒๘ ฯ
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ปททฺวเยป จ กิฺจาป วิวิจฺจาติ อิมินา สาธารณวจเนน
ตทงฺควิเวกาทโย กายวิเวกาทโย จ สพฺเพป วิเวกา สงฺคห
คจฺฉนฺติ ฯ ตถาป กายวิเวโก จิตฺตวิเวโก วิกฺขมฺภนวิเวโกติ
ตโยเอว อิธ ทฏพฺพา ฯ
กาเมหีติ อิมินา ปน ปเทน เย จ นิทฺเทเส กตเม
วตฺถุกามา มนาปา ปกา รูปาติอาทินา นเยน วตฺถกุ ามา
วุตฺตา เย จ ตตฺเถว วิภงฺเค จ ฉนฺโท กาโม ราโค
กาโม ฉนฺทราโค กาโม สงฺกปฺโป กาโม ราโค กาโม
สงฺกปฺปราโค กาโม อิเม วุจฺจนฺติ กามาติ (๑) เอว กิเลสกามา
วุตฺตา เต สพฺเพป สงฺคหิตา อิเธว ทฏพฺพา ฯ เอว
หิ สติ วิวิจฺเจว กาเมหีติ วตฺถุกาเมหิป วิวิจฺเจวาติ อตฺโถ
ยุชฺชติ ฯ เตน กายวิเวโก วุตฺโต โหติ ฯ
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ กิเลสกาเมหิ สพฺพากุสเลหิ
วา วิวิจฺจาติ อตฺโถ ยุชชฺ ติ ฯ เตน จิตฺตวิเวโก วุตฺโต
โหติ ฯ ปุริเมน เจตฺถ วตฺถุกาเมหิ วิเวกวจนโตเยว กามสุขปริจฺจาโค ทุติเยน กิเลสกาเมหิ วิเวกวจนโต เนกฺขมฺมสุขปริคฺคโห
วิภาวิโต โหติ ฯ เอว วตฺถุกามกิเลสกามวิเวกวจนโตเยว จ เอเตส
ปเมน สงฺกิเลสวตฺถุปฺปหาน ทุติเยน สงฺกิเลสปฺปหาน ฯ ปเมน
โลลภาวสฺส เหตุปริจฺจาโค ทุติเยน พาลภาวสฺส เหตุปริจฺจาโค
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๕๑/๓๔๖ ฯ
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ปเมน ปโยคสุทฺธิ ทุติเยน จิตฺตอาสยโปสน วิภาวิต โหตีติป
าตพฺพ ฯ เอส ตาว นโย กาเมหีติ เอตฺถ วุตฺตกาเมสุ
วตฺถุกามปกฺเข ฯ
กิเลสกามปกฺเข ปน ฉนฺโทติ จ ราโคติ จ เอวมาทีหิ
อเนกเภโท กามจฺฉนฺโทเยว กาโมติ อธิปฺเปโต ฯ โส จ
อกุสลปริยาปนฺโนป สมาโน ตตฺถ กตโม ฉนฺโท กาโมติอาทินา นเยน วิภงฺเค (๑) ฌานงฺคปฏิปกฺขโต วิสุ วุตฺโตติ ฯ
กิเลสกามตฺตา วา ปุริมปเท วุตฺโต อกุสลปริยาปนฺนตฺตา
ทุติยปเท วุตฺโต ฯ อเนกเภทโต จสฺส กามโตติ อวตฺวา
กาเมหีติ วุตฺต ฯ อฺเสมฺป จ ธมฺมาน อกุสลภาเว วิชชฺ มาเน
ตตฺถ กตเม อกุสลา ธมฺมา กามจฺฉนฺโทติอาทินา (๒) นเยน
วิภงฺเค อุปริชฌานงฺคปจฺจนีกปฏิปกฺขภาวทสฺสนโต นีวรณาเนว
วุตฺตานีติ ฯ นีวรณานิ หิ ฌานงฺคปจฺจนีกานิ ฯ เตส
ฌานงฺคาเนว ปฏิปกฺขานิ วิทฺธสกานิ วิฆาตกานีติ วุตฺต
โหติ ฯ ตถา หิ สมาธิ กามจฺฉนฺทสฺส ปฏิปกฺโข ปติ
พฺยาปาทสฺส วิตกฺโก ถีนมิทฺธสฺส สุข อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส
วิจาโร วิจิกิจฺฉายาติ เปฏเก วุตฺต ฯ
เอวเมตฺถ วิวิจฺเจว กาเมหีติ อิมินา กามจฺฉนฺทสฺส
วิกฺขมฺภนวิเวโก วตฺโต โหติ ฯ วิวิจฺจ อกุสเลหีติ อิมินา
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๖๗/๒๘๐ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๖๕๑/๓๔๖ ฯ
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ปฺจนฺนมฺป นีวรณาน ฯ อคฺคหิตคฺคหเณน ปน ปเมน
กามจฺฉนฺทสฺส ทุติเยน เสสนีวรณาน ฯ ตถา ปเมน ตีสุ
อกุสลมูเลสุ ปฺจกามคุณเภทวิสยสฺส โลภสฺส ทุติเยน อาฆาตวตฺถุเภทาทิวิสยาน โทสโมหาน ฯ โอฆาทีสุ วา ธมฺเมสุ
ปเมน กาโมฆกามโยคกามาสวกามูปาทานอภิชฺฌากายคนฺกามราคสฺโชนาน ทุติเยน อวเสสโอฆโยคาสวอุปาทานคนฺถสฺโชนาน ฯ ปเมน จ ตณฺหาย ตสมฺปยุตฺตกานฺจ
ทุติเยน อวิชชฺ าย ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ฯ อปจ ปเมน โลภสมฺปยุตฺตอฏจิตฺตุปฺปาทาน ทุติเยน เสสาน จตุนฺน อกุสลจิตฺตุปฺปาทาน วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ อย
ตาว วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ เอตฺถ
อตฺถปฺปกาสนา ฯ
เอตฺตาวตา จ ปมสฺส ฌานสฺส ปหานงฺค ทสฺเสตฺวา
อิทานิ สมฺปโยค ทสฺเสตุ สวิตกฺก สวิจารนฺติอาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ เหฏา วุตฺตลกฺขณาทิวิภาเคน อปฺปนาสมฺปโยคโต
รูปาวจรภาวปฺปตฺเตน วิตกฺเกน เจว วิจาเรน จ สห วตฺตติ
รุกฺโข วิย ปุปฺเผน ผเลน จาติ อิท ฌาน สวิตกฺก สวิจารนฺติ
วุจฺจติ ฯ วิภงฺเค ปน อิมนิ า จ วิตกฺเกน อิมินา จ วิจาเรน
อุเปโต โหติ สมุเปโต โหตีติอาทินา (๑) นเยน ปุคฺคลาธิฏานา
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๕๒/๓๔๗ ฯ
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เทสนา กตา ฯ อตฺโถ ปน ตตฺราป เอวเมว ทฏพฺโพ ฯ
วิเวกชนฺติ เอตฺถ วิวิตฺติ วิเวโก นีวรณวิคโมติ อตฺโถ ฯ
วิวิตฺโตติ วา วิเวโก นีวรณวิวิตฺโต ฌานสมฺปยุตฺตธมฺมราสีติ
อตฺโถ ฯ ตสฺมา วิเวกา ตสฺมึ วา วิเวเก ชาตนฺติ วิเวกช ฯ
ปติสุขนฺติ เอตฺถ ปติสุขานิ เหฏา ปกาสิตาเนว ฯ เตสุ
วุตฺตปฺปการาย ปฺจวิธาย ปติยา ยา อปฺปนาสมาธิสฺส มูล
หุตฺวา วฑฺฒมานา สมาธิสมฺปโยค คตา ผรณาปติ ฯ อย
อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา ปตีติ ฯ อยฺจ ปติ อิทฺจ สุข
อสฺส ฌานสฺส อสฺมึ วา ฌาเน อตฺถีติ อิท ฌาน ปติสุขนฺติ
วุจฺจติ ฯ อถวา ปติ จ สุขฺจ ปติสุข ธมฺมวินยาทโย วิย ฯ
วิเวกช ปติสขุ มสฺส ฌานสฺส อสฺมึ วา ฌาเน อตฺถีติ เอวมฺป
วิเวกช ปติสขุ  ฯ ยเถว หิ ฌาน เอว ปติสุข เจตฺถ
วิเวกชเมว โหติ ฯ ตฺจสฺส อตฺถิ ตสฺมา เอกปเทเนว
วิเวกชมฺปติสุขนฺติ วตฺตุ ยุชฺชติ ฯ วิภงฺเค ปน อิท สุข อิมาย
ปติยา สหคตนฺติอาทินา (๑) นเยน วุตฺต ฯ อตฺโถ ปน ตตฺถาป
เอวเมว ทฏพฺโพ ฯ
ปมชฺฌานนฺติ เอตฺถ คณนานุปุพฺพตาย (๒) ปม ฯ ปม
อุปฺปนฺนนฺติ ปม ฯ ปม สมาปชฺชิตพฺพนฺติป ปม ฯ อิท
ปน น เอกนฺตลกฺขณ ฯ จิณฺณวสิภาโว หิ อฏสมาปตฺติลาภี
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๕๔/๓๔๗ ฯ ๒. ม. คณนานุปุพฺพตา ฯ
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อาทิโต ปฏาย มตฺถก ปาเปนฺโตป สมาปชฺชิตุ สกฺโกติ ฯ
มตฺถกโต ปฏาย อาทึ ปาเปนฺโตป สมาปชฺชิตุ สกฺโกติ ฯ
อนฺตรนฺตรา โอกฺกมนฺโตป สกฺโกติ ฯ เอว ปุพฺพุปฺปตฺติยตฺเถน
ปน ปม นาม โหติ ฯ
ฌานนฺติ ทุวิธ (๑) ฌาน โหติ อารมฺมณูปนิชฺฌานฺจ
ลกฺขณูปนิชฌ
ฺ านฺจ ฯ (๑) ตตฺถ อฏ สมาปตฺติโย ปวีกสิณาทิอารมฺมณ อุปนิชฺฌายนฺตีติ อารมฺมณูปนิชฺฌานนฺติ สงฺขฺย คตา ฯ
วิปสฺสนามคฺคผลานิ ปน ลกฺขณูปนิชฌ
ฺ าน นาม ฯ ตตฺถ
วิปสฺสนา อนิจฺจาทิลกฺขณสฺส อุปนิชฺฌานโต ลกฺขณูปนิชฺฌาน ฯ
วิปสฺสนาย กตกิจฺจสฺส มคฺเคน อิชฺฌนโต มคฺโค ลกฺขณูปนิชฺฌาน ฯ ผล ปน นิโรธสจฺจ ตถลกฺขณ อุปนิชฌ
ฺ ายตีติ
ลกฺขณูปนิชฌ
ฺ าน ฯ เตสุ อิมสฺมึ อตฺเถ อารมฺมณูปนิชฺฌาน
อธิปฺเปต ฯ ตสฺมา อารมฺมณูปนิชฺฌานโต ปจฺจนีกชฺฌาปนโต
วา ต ฌานนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
อุปสมฺปชฺชาติ อุปคนฺตฺวา ปาปุณิตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ
อุปสมฺปาทยิตฺวา วา นิปฺผาเทตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ วิภงฺเค
ปน อุปสมฺปชฺชาติ ปมชฺฌานสฺส ลาโภ ปฏิลาโภ ปตฺติ
สมฺปตฺติ สผุสนา สจฺฉิกิริยา อุปสมฺปทาติ (๒) วุตฺต ฯ ตสฺสาป
เอวเมวตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ วิหรตีติ ตทนุรูเปน อิริยาปถวิหาเรน
# ๑. ม. ทุวิธ ฌาน อารมฺมณูปนิชฺฌาน ลกฺขณูปนิชฺฌานนฺติ ฯ
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๕๐๘/๒๙๓ ฯ
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อิติวุตฺตปฺปการชฺฌานสมงฺคี หุตฺวา อตฺตภาวสฺส อิริยน วุตฺตึ
ปาลน ยปน ยาปน จาร วิหาร อภินิปฺผาเทติ ฯ วุตฺต
เหต วิภงฺเค วิหรตีติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ
จรติ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ (๑) ฯ
ปวีกสิณนฺติ เอตฺถ ปวีมณฺฑลมฺป สกลฏเน ปวีกสิณนฺติ วุจฺจติ ฯ ต นิสสฺ าย ปฏิลทฺธนิมิตฺตป ปวีกสิณ ฯ
นิมิตฺเต ปฏิลทฺธชฺฌานป ปวีกสิณ ตตฺถ อิมสฺมึ อตฺเถ
ฌาน ปวีกสิณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ปวีกสิณสงฺขาต ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ อย เหตฺถ สงฺเขปตฺโถ ฯ อิมสฺมึ ปน
ปวีกสิเณ ปริกมฺม กตฺวา จตุกฺกปฺจกชฺฌานานิ นิพฺพตฺเตตฺวา
ฌานปทฏาน วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปตฺตุกาเมน
กุลปุตฺเตน กึ กตฺตพฺพนฺติ ฯ อาทิโต ตาว ปาฏิโมกฺขสวรอินฺทฺริยสวรอาชีวปาริสุทฺธิปจฺจยสนฺนิสฺสิตสงฺขาตานิ จตฺตาริ สีลานิ
วิโสเธตฺวา สุปริสุทฺเธ สีเล ปติฏิเตน ยฺวาสฺส อาวาสาทีสุ
ทสสุ ปลิโพเธสุ ปลิโพโธ อตฺถิ ต อุปจฺฉินฺทิตฺวา กมฺมฏานทายก กลฺยาณมิตฺต อุปสงฺกมิตฺวา ปาลิย อาคเตสุ อฏตึสาย
กมฺมฏาเนสุ อตฺตโน จริยานุกุล กมฺมฏาน อุปปริกฺขนฺเตน
สจสฺส อิท ปวีกสิณ อนุกุล โหติ อิทเมว กมฺมฏาน คเหตฺวา
ฌานภาวนาย อนนุรูป วิหาร ปหาย อนุรูเป วิหาเร
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๓๖/๒๕๙ ฯ
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วิหรนฺเตน ขุทฺทกปลิโพธุปจฺเฉท กตฺวา กสิณปริกมฺมนิมิตฺตานุรกฺขณ สตฺตอสปฺปายปริวชฺชน สตฺตสปฺปายเสวน ทสวิธอปฺปนาโกสลฺลปฺปเภท สพฺพ ภาวนาวิธาน อปริหาเปนฺเตน ฌานาธิคมตฺถาย ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน
วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ ยถา เจตฺถ เอว อิโต
ปเรสุป ฯ สพฺพกมฺมฏานาน หิ ภาวนาวิธาน สพฺพ
อฏกถานเยน คเหตฺวา วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริต ฯ กึ เตน
ตตฺถ ตตฺถ ปุน วุตฺเตนาติ น ต ปุน วิตฺถารยาม ฯ
ปาลิยา ปน เหฏา อนาคต อตฺถ อปริหาเปนฺโต (๑) นิรนฺตร
อนุปทวณฺณนเมว กริสฺสาม ฯ
ตสฺมึ สมเยติ ตสฺมึ ปมชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรณสมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหตีติ อิเม กามาวจรปมกุสลจิตฺเต วุตฺตปฺปการาว ปทปฏิปาฏิยา ฉปฺปณฺณาส ธมฺมา
โหนฺติ ฯ เกวล หิ เต กามาวจรา อิเม ภุมฺมนฺตรวเสน
มหคฺคตา รูปาวจราติ อยเมตฺถ วิเสโส ฯ เสส ตาทิสเมว ฯ
เยวาปนกา ปเนตฺถ ฉนฺทาทโย จ จตฺตาโรว ลพฺภนฺติ ฯ
โกฏาสวารสฺุตวารา ปากติกาเอวาติ ฯ
ปมชฺฌานวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. สี. อปริหาเปตฺวา ฯ ม. อปริหาเปนฺตา ฯ
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ทุติยชฺฌานวณฺณนา
ทุติยชฺฌานนิทฺเทเส ฯ วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ วิตกฺกสฺส
จ วิจารสฺส จาติ อิเมส ทฺวินฺน วูปสมา สมติกฺกมา ฯ
ทุติยชฺฌานกฺขเณ อปาตุภาวาติ วุตฺต โหติ ฯ ตตฺถ กิฺจาป
ทุติยชฺฌาเน สพฺเพป ปมชฺฌานธมฺมา น สนฺติ อฺเเยว
หิ ปมชฺฌาเน ผสฺสาทโย อฺเ อิธ ฯ โอฬาริกสฺส ปน
โอฬาริกสฺส องฺคสฺส สมติกฺกมา ปมชฺฌานโต ปเรส
ทุติยชฺฌานาทีน อธิคโม โหตีติ ทีปนตฺถ วิตกฺกวิจาราน
วูปสมาติ เอว วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อชฺฌตฺตนฺติ อิธ
นิยกชฺฌตฺต อธิปฺเปต ฯ วิภงฺเค ปน อชฺฌตฺต ปจฺจตฺตนฺติ (๑)
เอตฺตกเมว วุตฺต ฯ ยสฺมา นิยกชฺฌตฺต อธิปฺเปต ตสฺมา
อตฺตโน สนฺตาเน ชาต อตฺตโน สนฺตาเน นิพฺพตฺตนฺติ อยเมตฺถ
อตฺโถ ฯ
สมฺปสาทนนฺติ สมฺปสาทน วุจฺจติ สทฺธา ฯ สมฺปสาทนโยคโต ฌานมฺป สมฺปสาทน นีลวณฺณโยคโต นีลวตฺถ วิย ฯ
ยสฺมา วา ต ฌาน สมฺปสาทนสมนฺนาคตตฺตา วิตกฺกวิจารกฺโขภวูปสเมน จ เจโต สมฺปสาทยติ ตสฺมา สมฺปสาทนนฺติ วุตฺต ฯ อิมสฺมิฺจ อตฺถวิกปฺเป สมฺปสาทน เจตโสติ
เอว ปทสมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ ปุริมสฺมึ ปน อตฺถวิกปฺเป
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๖๐/๓๔๘ ฯ
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เจตโสติ เอต เอโกทิภาเวน สทฺธึ โยเชตพฺพ ฯ
ตตฺราย อตฺถโยชนา ฯ เอโก อุเทตีติ เอโกทิ ฯ วิตกฺกวิจาเรหิ อนชฺฌารุฬฺหตฺตา อคฺโค เสฏโ หุตฺวา อุเทตีติ
อตฺโถ ฯ เสฏโป หิ โลเก เอโกติ วุจฺจติ ฯ วิตกฺกวิจารวิรหิโต (๑) วา เอโก อสหาโย หุตฺวา อุเทตีติ วตฺตุป วฏฏติ ฯ
อถวา สมฺปยุตฺตธมฺเม อุทายตีติ อุทิ ฯ อุฏเปตีติ (๒) อตฺโถ ฯ
เสฏฏเน เอโก จ โส อุทิ จาติ เอโกทิ ฯ สมาธิสฺเสต
อธิวจน ฯ อิติ อิม เอโกทึ ภาเวติ วฑฺเฒตีติ อิท ทุติยชฺฌาน
เอโกทิภาว ฯ โส ปนาย เอโกทิ ยสฺมา เจตโส น สตฺตสฺส
น ชีวสฺส ตสฺมา เอต เจตโส เอโกทิภาวนฺติ วุตฺต ฯ
นนุ จาย สทฺธา ปมชฺฌาเนป อตฺถิ อยฺจ
เอโกทินามโก สมาธิ อถ กสฺมา อิทเมว สมฺปสาทน เจตโส
เอโกทิภาวฺจาติ วุตฺต ฯ วุจฺจเต ฯ อทุ หิ ปมชฺฌาน
วิตกฺกวิจารกฺโขเภน วีจิตรงฺคสมากุลมิว ชล น สุปฺปสนฺน
โหติ ตสฺมา สติยาป สทฺธาย สมฺปสาทนนฺติ น วุตฺต ฯ
น สุปฺปสนฺนตฺตาเยว เจตฺถ สมาธิป น สุฏุปากโฏ ตสฺมา
เอโกทิภาวนฺติป น วุตฺต ฯ อิมสฺมึ ปนชฌาเน วิตกฺกวิจารปลิโพธาภาเวน ลทฺโธกาสา พลวตี สทฺธา พลวสทฺธาสหายปฏิลาเภเนว จ สมาธิป ปากโฏ ตสฺมา อิทเมว เอว วุตฺตนฺติ
# ๑. ม. วิรหโต ฯ ๒. ม. อุฏาเปตีติ ฯ
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เวทิตพฺพ ฯ วิภงฺเค ปน สมฺปสาทนนฺติ ยา สทฺทา สทฺทหนา
โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท ฯ เจตโส เอโกทิภาวนฺติ ยา จิตฺตสฺส
ิติ สณฺิติ ฯเปฯ สมฺมาสมาธีติ (๑) เอตฺตกเมว วุตฺต ฯ เอว
วุตฺเตน ปเนเตน สทฺธึ อย อตฺถวณฺณนา ยถา น วิรุชฺฌติ
อฺทตฺถุ สสนฺทติ เจว สเมติ จ เอว เวทิตพฺพา ฯ
อวิตกฺก อวิจารนฺติ ภาวนาย ปหีนตฺตา เอตสฺมึ เอตสฺส
วา วิตกฺโก นตฺถีติ อวิตกฺก ฯ อิมินาว นเยน อวิจาร ฯ
วิภงฺเคป วุตฺต ฯ อิติ อยฺจ วิตกฺโก อยฺจ วิจาโร สนฺตา
โหนฺติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา
พฺยปฺปตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา เตน วุจฺจติ อวิตกฺก
อวิจารนฺติ (๒) ฯ
เอตฺถาห นนุ จ วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ อิมินาป
อยมตฺโถ สิทฺโธ อถ กสฺมา ปุน วุตตฺ  อวิตกฺก อวิจารนฺติ ฯ
วุจฺจเต ฯ เอวเมว สิทฺโธ วายมตฺโถ น ปเนต ตทตฺถทีปก ฯ
นนุ อโวจุมหฺ โอฬาริกสฺส ปน โอฬาริกสฺส องฺคสฺส
สมติกฺกมา ปมชฺฌานโต ปเรส ทุติยชฺฌานาทีน สมธิคโม
โหตีติ ทสฺสนตฺถ (๓) วิตกฺกวิจาราน  วูปสมาติ เอว วุตฺตนฺติ ฯ
อปจ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อิท สมฺปสาทน น
กิเลสกาลุสฺสยิ สฺส วิตกฺกวิจาราน วูปสมา จ เอโกทิภาว น
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๘๓/๑๔๐ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๖๖๒/๓๔๘ ฯ
# ๓. ม. ทีปนตฺถ ฯ
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อุปจารชฺฌานมิว นีวรณปฺปหานา น ปมชฺฌานมิว จ
องฺคปาตุภาวาติ เอว สมฺปสาทนเอโกทิภาวาน เหตุปริทีปกมิท
วจน ฯ ตถา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อิท อวิตกฺก อวิจาร
น ตติยจตุตฺถชฺฌานานิ วิย จกฺขุวิฺาณาทีนิ วิย จ
อภาวาติ เอว อวิตกฺกาวิจารภาวสฺส เหตุปริทีปกฺจ น
วิตกฺกวิจาราภาวมตฺตปริทีปก ฯ วิตกฺกวิจาราภาวมตฺตปริทีปกเมว
ปน อวิตกฺก อวิจารนฺติ อิท วจน ตสฺมา ปุริม วตฺวา
ปุน วตฺตพฺพเมวาติ ฯ
สมาธิชนฺติ ปมชฺฌานสมาธิโต สมฺปยุตฺตสมาธิโต วา
ชาตนฺติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ กิฺจาป ปมมฺป สมฺปยุตฺตสมาธิโต
ชาต อถโข อยเมว สมาธิ สมาธีติ วตฺตพฺพต อรหติ
วิตกฺกวิจารกฺโขภวิรเหน อติวิย อจลตฺตา สุปฺปสนฺนตฺตา จ
ตสฺมา อิมสฺส วณฺณภณนตฺถ อิทเมว สมาธิชนฺติ วุตฺต ฯ
ปติสุขนฺติ อิท วุตฺตนยเมว ฯ
ทุติยนฺติ คณนานุปุพฺพโต (๑) ทุตยิ  อิท ทุติย
สมาปชฺชตีติป ทุติย ฯ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหตีติอาทีสุ
ฌานปฺจเก วิตกฺกวิจารปทานิ ปริหนี านิ มคฺคปฺจเก จ
สมฺมาสงฺกปฺปปท ปริหีน ฯ เตส วเสน สวิภตฺติกาวิภตฺติกปทวินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ โกฏาสวาเรป ติวงฺคิก ฌาน
# ๑. ม. คณนานุปุพฺพตา ฯ
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โหติ จตุรงฺคิโก มคฺโค โหตีติ อาคต ฯ เสส ปมชฺฌานสทิสเมวาติ ฯ
ทุติยชฺฌานวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ตติยชฺฌานวณฺณนา
ตติยชฺฌานนิทฺเทเส ฯ ปติยา จ วิราคาติ วิราโค นาม
วุตฺตปฺปการาย ปติยา ชิคจุ ฺฉน วา สมติกฺกโม วา ฯ อุภินฺน
ปน อนฺตรา จสทฺโท สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ โส วูปสม วา
สมฺปณฺเฑติ วิตกฺกวิจาราน วูปสม วา ฯ ตตฺถ ยทา วูปสมเมว
สมฺปณฺเฑติ ตทา ปติยา วิราคา จ กิฺจิ ภิยฺโย (๑) วูปสมา
จาติ เอว โยชนา เวทิตพฺพา ฯ อิมิสฺสา จ โยชนาย วิราโค
ชิคุจฺฉนตฺโถ โหติ ตสฺมา ปติยา ชิคุจฺฉนา จ วูปสมา
จาติ อยมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ ยทา ปน วิตกฺกวิจาราน
วูปสม สมฺปณ
 ฺเฑติ ตทา ปติยา จ วิราคา กิฺจิ ภิยฺโย
วิตกฺกวิจารานฺจ วูปสมาติ เอว โยชนา เวทิตพฺพา ฯ
อิมิสฺสา จ โยชนาย วิราโค สมติกฺกมนตฺโถ โหติ ตสฺมา
ปติยา จ สมติกฺกมา วิตกฺกวิจารานฺจ วูปสมาติ อยมตฺโถ
ทฏพฺโพ ฯ
กามฺเจเต วิตกฺกวิจารา ทุติยชฺฌาเนเยว วูปสนฺตา
# ๑. ม. กิฺจ ภิยฺโย ฯ เอวมุปริป ฯ
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อิมสฺส ปนฌานสฺส มคฺคปริทีปนตฺถ วณฺณภณนตฺถฺจ เอต
วุตฺต ฯ วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ หิ วุตฺเต อิท ปฺายติ
นูน วิตกฺกวิจารวูปสโม มคฺโค อิมสฺส ฌานสฺสาติ ฯ ยถา
จ ตติเย อริยมคฺเค อปฺปหีนานมฺป สกฺกายทิฏาทีน ปฺจนฺน
โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปหานาติ (๑) เอว ปหาน วุจฺจมาน
วณฺณภณน โหติ ตทธิคมาย อุสฺสุกฺกาน อุสฺสาหชนตฺถ
เอวเมว อิธ อวูปสนฺตานป วิตกฺกวิจาราน วูปสโม วุจฺจมาโน
วณฺณภณน โหติ ฯ เตนายมตฺโถ วุตโฺ ต ปติยา จ สมติกฺกมา
วิตกฺกวิจารานฺจ วูปสมาติ ฯ
อุเปกฺขโก จ วิหรตีติ เอตฺถ อุปปตฺติโต อิกขฺ ตีติ
อุเปกฺขา ฯ สม ปสฺสติ อปกฺขปติตาว หุตฺวา ปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ
ตาย วิสทาย วิปุลาย ถามคตาย สมนฺนาคตตฺตา ตติยชฺฌานสมงฺคี อุเปกฺขโกติ วุจฺจติ ฯ
อุเปกฺขา ปน ทสวิธา โหติ ฉฬงฺคุเปกฺขา พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา โพชฺฌงฺคุเปกฺขา วิริยุเปกฺขา สงฺขารุเปกฺขา
เวทนูเปกฺขา วิปสฺสนุเปกฺขา ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา ฌานูเปกฺขา
ปาริสุทฺธิอุเปกฺขาติ ฯ
ตตฺถ ยา อิธ ขีณาสโว (๒) ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา
เนว สุมโน โหติ น ทุมมฺ โน อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต
# ๑. ม .ม. ๑๓/๑๕๖/๑๕๗ ปหานาย ฯ ๒. ม. ภิกขฺ เว ฯ
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สมฺปชาโนติ (๑) เอวมาคตา ขีณาสวสฺส ฉสุ ทฺวาเรสุ อิฏานิฏฉฬารมฺมณาปาเถ ปริสุทฺธปกติภาวา วิชหนาการภูตา
อุเปกฺขา อย ฉฬงฺคุเปกฺขา นาม ฯ
ยา ปน อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา
วิหรตีติ (๒) เอวมาคตา สตฺเตสุ มชฺฌตฺตาการภูตา อุเปกฺขา อย
พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา นาม ฯ
ยา ปน อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตนฺติ (๓)
เอวมาคตา สหชาตธมฺมาน มชฺฌตฺตาการภูตา อุเปกฺขา อย
โพชฺฌงฺคูเปกฺขา นาม ฯ
ยา ปน กาเลน กาล อุเปกฺขา นิมิตฺต มนสิกโรตีติ (๔)
เอวมาคตา อนจฺจารทฺธนาติสิถิลวีริยสงฺขาตา อุเปกฺขา อย
วิริยูเปกฺขา นาม ฯ
ยา จ กติ สงฺขารุเปกฺขา สมาธิวเสน (๕) อุปปฺ ชฺชนฺติ
กติ สงฺขารุเปกฺขา วิปสฺสนาวเสน อุปฺปชฺชนฺติ อฏ สงฺขารุเปกฺขา สมาธิวเสน อุปฺปชฺชนฺติ ทส สงฺขารุเปกฺขา
วิปสฺสนาวเสน อุปฺปชฺชนฺตีติ (๖) เอวมาคตา นีวรณาทิปฏิสงฺขาสนฺติฏนาคหเณ มชฺฌตฺตาการภูตา อุเปกฺขา อย สงฺขารุเปกฺขา นาม ฯ
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๙๕/๒๖๙ ฯ ๒. ม. ม. ๑๓/๒๑/๒/ ฯ
# ๓. ม. ม. ๑๓/๓๓๘/๓๒๖ ฯ ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๕๔๒/๓๒๙ ฯ
# ๕. ม. สมถวเสน ฯ ๖. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๓๔/๙๓ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 351

เลมที่ 46 จิตฺตุปฺปากณฺฑวณฺณนา หนา 351
ยา ปน ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน
โหติ อุเปกฺขาสหคตนฺติ เอวมาคตา อทุกฺขมสุขสฺิตา (๑) อุเปกฺขา
อย เวทนุเปกฺขา นาม ฯ ยา ปน ยทตฺถิ ย ภูต ต
ปชหติ อุเปกฺข ปฏิลภตีติ เอวมาคตา วิจินเน มชฺฌตฺตภูตา
อุเปกฺขา อย วิปสฺสนุเปกฺขา นาม ฯ
ยา ปน ฉนฺทาทีสุ เยวาปนเกสุ อาคตา สหชาตาน
สมวาหิตภูตา อุเปกฺขา อย ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา นาม ฯ
ยา อุเปกฺขโก จ วิหรตีติ เอวมาคตา อคฺคสุเขป ตสฺมึ
อปกฺขปาตชนนี อุเปกฺขา อย ฌานูเปกฺขา นาม ฯ
ยา ปน อุเปกฺขา สติปาริสุทฺธึ จตุตฺถฌานนฺติ
เอวมาคตา สพฺพปจฺจนีกปริสุทฺธา ปจฺจนีกวูปสมเนป อพฺยาปารภูตา อุเปกฺขา อย ปาริสุทฺธิอุเปกฺขา นาม ฯ
ตตฺถ ฉฬงฺคุเปกฺขา จ พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา จ
โพชฺฌงฺคุเปกฺขา จ ตตฺรมชฺฌตฺตูเปกฺขา จ ฌานุเปกฺขา จ
ปาริสุทฺธิอุเปกฺขา จ อตฺถโต เอกา ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาว
โหติ ฯ เตน เตน อวตฺถาเภเทน ปนสฺสา อย เภโท
เอกสฺสาป สโต สตฺตสฺส กุมารยุวเถรเสนาปติราชาทิวเสน
เภโท วิย ฯ ตสฺมา ตาสุ ยตฺถ ฉฬงฺคุเปกฺขา น ตตฺถ
โพชฺฌงฺคูเปกฺขาทโย ยตฺถ วา ปน โพชฺฌงฺคุเปกฺขา น ตตฺถ
# ๑. ม. อทุกขฺ มสุขสงฺขาตา ฯ ๒. อภิ. สงฺ ๓๔/๑๔๓/๔๖ ฯ
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ฉฬงฺคุเปกฺขาทโย โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ
ยถา เจตาส อตฺถโต เอกีภาโว เอว สงฺขารุเปกฺขาวิปสฺสนุเปกฺขานมฺป เอกีภาโว ฯ ปฺาเอว หิ สา กิจฺจวเสน
ทฺวิธา ภินฺนา ฯ ยถา หิ ปุริสสฺส สายณฺห เคห ปวิฏ
สปฺป อชปททณฺฑ คเหตฺวา ปริเยสมานสฺส ต ถุสโกฏเก
นิปฺปนฺน ทิสฺวา สปฺโป นุ โข โนติ อวโลเกนฺตสฺส
โสวตฺถิกตฺตย ทิสฺวา นิพฺเพมติกสฺส สปฺโป น สปฺโปติ
วิจินเน มชฺฌตฺตตา โหติ ฯ เอวเมว ยา อารทฺธวิปสฺสกสฺส
วิปสฺสนาาเณน ลกฺขณตฺตเย ทิฏเ สงฺขาราน อนิจฺจภาวาทิวิจินเน มชฺฌตฺตตา อุปฺปชฺชติ อย วิปสฺสนุเปกฺขา ฯ
ยถา ปน ตสฺส ปุริสสฺส อชปททณฺฑเกน คาฬฺห สปฺป
คเหตฺวา กินฺตาห อิม สปฺป คเหตฺวา อวิเหเนฺโต อตฺตานฺจ
อิมินา อฑสาเปนฺโต มฺุเจยฺยนฺติ มฺุจนาการเมว ปริเยสโต
คหเณ มชฺฌตฺตตา โหติ ฯ เอวเมว ยา ลกฺขณตฺตยสฺส ทิฏตฺตา
อาทิตฺเต วิย ตโย ภเว ปสฺสโต สงฺขารคฺคหเณ มชฺฌตฺตตา
อย สงฺขารุเปกฺขา นาม ฯ อิติ วิปสฺสนุเปกฺขาย สิทฺธาย
สงฺขารูเปกฺขาป สิทฺธาว โหติ ฯ อิมินา ปเนสา วิจินนคฺคหเณสุ
มชฺฌตฺตสงฺขาเตน กิจฺเจน ทฺวิธา ภินนฺ าติ ฯ วิริยุเปกฺขา ปน
เวทนุเปกฺขา จ อฺมฺฺจ อวเสสา หิ จ อตฺถโต
ภินฺนาเอวาติ ฯ
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อิติ (๑) อิมาสุ อุเปกฺขาสุ ฌานูเปกฺขา อิธ อธิปฺเปตา ฯ
สา มชฺฌตฺตลกฺขณา อนาโภครสา อพฺยาปารปจฺจุปฏานา
ปติวิราคปทฏานาติ ฯ เอตฺถาห นนุ จาย อตฺถโต ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาว โหติ สา จ ปมทุติยชฺฌาเนสุ ป อตฺถิ
ตสฺมา ตตฺราป อุเปกฺขโก จ วิหรตีติ เอวมย วตฺตพฺพา
สิยา สา กสฺมา น วุตฺตาติ ฯ อปริพฺยตฺตกิจฺจตฺตา (๒) ฯ
อปริพฺยตฺต หิ ตสฺสา ตตฺถ กิจฺจ วิตกฺกาทีหิ อภิภูตตฺตา ฯ
อิธ ปนาย วิตกฺกวิจารปตีหิ อนภิภูตตฺตา อุกฺขิตฺตสิรา วิย
หุตฺวา ปริพฺยตฺตกิจฺจา ชาตา ตสฺมา วุตฺตาติ ฯ
นิฏิตา อุเปกฺขโก จ วิหรตีติ เอตสฺส สพฺพโส
อตฺถวณฺณนา ฯ
อิทานิ สโต จ สมฺปชาโนติ เอตฺถ สรตีติ สโต ฯ
สมฺปชานาตีติ สมฺปชาโน ฯ อิติ ปุคคฺ เลน สติ จ สมฺปชฺฺจ
วุตฺต ฯ ตตฺถ สรณลกฺขณา สติ อปมฺมุสฺสนรสา อารกฺขปจฺจุปฏานา ฯ อสมฺโมหลกฺขณ สมฺปชฺ ตีรณรส ปวิจยปจฺจุปฏาน ฯ
ตตฺถ กิฺจาป อิท สติสมฺปชฺ ฯ ปุริมชฺฌาเนสุป
อตฺถิ ฯ มุฏสฺสติสฺส หิ อสมฺปชานสฺส อุปจารมตฺตมฺป น
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อปริพฺยตฺตกิจฺจโต ฯ
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สมฺปชฺชติ ปเคว อปฺปนา ฯ โอฬาริกตฺตา ปน เตส ฌานาน
ภูมิย วิย ปุรสิ สฺส จิตฺตสฺส คติ สุขาว โหติ อพฺยตฺต
ตตฺถ สติสมฺปชฺกิจฺจ ฯ โอฬาริกงฺคปฺปหาเนน ปน สุขุมตฺตา
อิมสฺส ฌานสฺส ปุริสสฺส ขุรธาราย วิย สติสมฺปชฺกิจฺจปริคฺคหิตาเยว จิตฺตสฺส คติ อิจฉฺ ิตพฺพาติ อิเธว วุตฺต ฯ
กิฺจิ ภิยฺโย ยถา เธนุปโก วจฺโฉ เธนุโต อปนีโต
อรกฺขิยมาโน ปุนเทว เธนุ อุปคจฺฉติ เอวมิท ตติยชฺฌานสุข
ปติโต อปนีต (๑) ต สติสมฺปชฺารกฺเขน อรกฺขิยมาน ปุนเทว
ปตึ อุปคจฺเฉยฺย ปติสมฺปยุตฺตเมว สิยา ฯ สุเข จาป สตฺตา
สารชฺชนฺติ อิทฺจ อติวิย มธุร สุข ตโต ปร สุขาภาวา
สติสมฺปชฺานุภาเวน ปเนตฺถ สุเข อสารชฺชนา โหติ โน
อฺถาติ ฯ อิมมฺป อตฺถวิเสส ทสฺเสตุ อิทมิเธว วุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ
อิทานิ สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทตีติ เอตฺถ กิฺจาป
ตติยชฺฌานสมงฺคิโน สุขปฏิสเวทนาโภโค นตฺถิ เอว สนฺเตป
ยสฺมา ตสฺส นามกาเยน สมฺปยุตฺต สุข ย วา ต
นามกายสมฺปยุตฺต สุข ตสมุฏาเนนสฺส ยสฺมา อติปณีเตน
รูเปน รูปกาโย ผุฏโ (๒) กายสฺส ผุฏตฺตา ฌานวุฏิโตป
สุข ปฏิสเวเทยฺย ตสฺมา เอตมตฺถ ทสฺเสนฺโต สุขฺจ กาเยน
# ๑. ม. อปนีตมฺป ฯ ๒. ม. ผุโฏ ฯ
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ปฏิสเวเทตีติ อาห ฯ
อิทานิ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา
สุขวิหารีติ เอตฺถ ยฌานเหตุ ยฌานการณา ต ตติยชฺฌานสมงฺคิปุคฺคล พุทฺธาทโย อริยา อาจิกฺขนฺติ เทเสนฺติ
ปฺเปนฺติ ปฏเปนฺติ วิวรนฺติ วิภชนฺติ อุตฺตานีกโรนฺติ
ปกาเสนฺติ ปสสนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ กินฺติ ฯ อุเปกฺขโก สติมา
สุขวิหารีติ ต ตติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ เอวเมตฺถ
โยชนา เวทิตพฺพา ฯ
กสฺมา ปน ต เต เอว ปสสนฺตีติ ฯ ปสสารหโต ฯ
อย หิ ยสฺมา อติมธุรสุเข สุขปารมิปปฺ ตฺเตป ตติยชฺฌาเน
อุเปกฺขโก น ตตฺถ สุขาภิสงฺเคน อากฑฺฒิยตีติ (๑) ฯ ยถา จ
ปติ น อุปฺปชฺชติ เอว อุปฏิตสฺสติตาย สติมา ยสฺมา จ
อริยกนฺต อริยชนเสวิตเมว จ อสงฺกิลฏิ  สุข นามกาเยน
ปฏิสเวเทติ ตสฺมา ปสสารโห ฯ อิติ ปสสารหโต น อริยา
เต เอว ปสสารหเหตุภูเต (๒) คุเณ ปกาเสนฺตา อุเปกฺขโก สติมา
สุขวิหารีติ เอว ปสสนฺตีติ เวทิตพฺพ ฯ
ตติยนฺติ คณนานุปุพฺพโต ตติย ฯ อิท ตติย สมาปชฺชตีติ ตติย ฯ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหตีติอาทีสุ ฌานปฺจเก
ปติปทป ปริหีน ตสฺสาป วเสน สวิภตฺติกาวิภตฺติกปทวินิจฺฉโย
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปสสาเหตุภูเต ฯ
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เวทิตพฺโพ ฯ โกฏาสวาเรป ทุวงฺคิก ฌาน โหตีติ อาคต ฯ
เสส ทุติยชฺฌานสทิสเมวาติ ฯ
ตติยชฺฌานวณฺณนา นิฏิตา ฯ
จตุตฺถชฺฌานวณฺณนา
จตุตฺถชฺฌานนิทฺเทเส ฯ สุขสฺส จ ปหานา ทุกขฺ สฺส จ
ปหานาติ กายิกสุขสฺส จ กายิกทุกฺขสฺส จ ปหานา ฯ
ปุพฺเพวาติ ตฺจ โข ปุพฺเพว น จตุตฺถชฺฌานกฺขเณ ฯ
โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาติ เจตสิกสุขสฺส เจตสิกทุกฺขสฺส จาติ อิเมส ทฺวนิ ฺน ปุพฺเพว อตฺถงฺคมา ปหานา
อิจฺเจว วุตฺต โหติ ฯ กทา ปน เนส ปหาน โหติ ฯ
จตุนฺน ฌานานมุปจารกฺขเณ ฯ โสมนสฺส หิ จตุตฺถชฺฌานสฺส
อุปจารกฺขเณเยว ปหียติ ฯ ทุกฺขโทมนสฺสสุขานิ ปมทุติยตติยาน อุปจารกฺขเณสุ ฯ เอวเมเตส ปหานกฺกเมน อวุตฺตาน
อินฺทฺริยวิภงฺเค ปน อินฺทฺริยาน อุทฺเทสกฺกเมเนว อิธาป
วุตฺตาน สุขทุกฺขโสมนสฺสโทมนสฺสาน ปหาน เวทิตพฺพ ฯ
ยทิ ปเนตานิ ตสฺส ตสฺส ฌานสฺส อุปจารกฺขเณเยว
ปหียนฺติ ฯ อถ กสฺมา กตฺถ จุปฺปนฺน ทุกฺขินฺทฺริย อปริเสส
นิรุชฺฌติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอตฺถุปฺปนฺน ทุกฺขนิ ฺทฺริย
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อปริเสส นิรชุ ฺฌติ กตฺถ จุปฺปนฺน โทมนสฺสินฺทฺริย สุขินฺทฺริย
โสมนสฺสินฺทฺริย อปริเสส นิรุชฌ
ฺ ติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
เอตฺถจุปฺปนฺน โสมนสฺสนิ ฺทฺริย อปริเสส นิรชุ ฺฌตีติ (๑) เอว ฌาเนเสฺวว
นิโรโธ วุตฺโตติ ฯ อติสยนิโรธตฺตา ฯ อติสยนิโรโธ หิ เตส
ปมชฺฌานาทีสุ น นิโรโธเยว ฯ นิโรโธเยว ปน อุปจารกฺขเณ
นาติสยนิโรโธ ฯ ตถา หิ นานาวชฺชเน ปมชฺฌานสฺสูปจาเร
นิรุทฺธสฺสาป ทุกฺขินฺทฺริยสฺส ฑสมกสาทิสมฺผสฺเสน วา วิสมาสนูปตาเปน วา สิยา อุปปฺ ตฺติ น เตฺวว อนฺโตอปฺปนาย ฯ
อุปจาเร วา นิรุทฺธ เปต น สุฏุ นิรทุ ฺธ โหติ ปฏิปกฺเขน
อวิหตตฺตา ฯ อนฺโตอปฺปนาย ปน ปติผรเณน สพฺโพ กาโย
สุโขกฺกนฺโต โหติ ฯ สุโขกฺกนฺตกายสฺส จ สุฏุ นิรุทฺธ
โหติ ทุกฺขินทฺ ฺริย ปฏิปกฺเขน วิหตตฺตา นานาวชฺชเนเยว จ
ทุติยชฺฌานุปจาเร ปหีนสฺส โทมนสฺสนิ ฺทฺริยสฺส ยสฺมา เอต
วิตกฺกวิจารปจฺจเยป กายกิลมเถ จิตฺตูปฆาเต จ สติ อุปฺปชฺชติ
วิตกฺกวิจาราภาเว จ เนว อุปฺปชฺชติ ฯ ยตฺถ ปน อุปฺปชฺชติ
ตตฺถ วิตกฺกวิจารภาเว อปฺปหีนาเอว จ ทุติยชฺฌานูปจาเร
วิตกฺกวิจาราติ ตตฺถสฺส สิยา อุปฺปตฺติ อปฺปหีนปจฺจยตฺตา (๒) น
เตฺวว ทุติยชฺฌาเน ปหีนปจฺจยตฺตา ฯ ตถา ตติยชฺฌานูปจาเร
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๙๖๐/๒๘๕ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปหีนสฺสาป สุขินฺทฺริยสฺส ปติสมุฏานปฺปณีตรูปผุฏกายสฺส
สิยา อุปฺปตฺติ น เตฺวว ตติยชฺฌาเน ฯ ตติยชฺฌาเน หิ สุขสฺส
ปจฺจยภูตา ปติ สพฺพโส นิรุชฺฌติ ฯ ตถา จตุตฺถชฺฌานูปจาเร
ปหีนสฺสาป โสมนสฺสินฺทฺริยสฺส อาสนฺนตฺตา อปฺปนาปตฺตาย
อุเปกฺขายาภาเวน สมฺมาอนติกฺกนฺตตฺตา จ สิยา อุปฺปตฺติ น
เตฺวว จตุตฺถชฺฌาเน ฯ ตสฺสา เอว จ เอตฺถุปฺปนฺน ทุกฺขินฺทฺริย
อปริเสส นิรชุ ฺฌตีติ ตตฺถ ตตฺถ อปริเสสคฺคหณ กตนฺติ ฯ
เอตฺถาห อเถว ตสฺส ตสฺส ฌานสฺสุปจาเร ปหีนาป
เอตา เวทนา อิธ กสฺมา สมาหตาติ ฯ สุขคฺคหณตฺถ ฯ ยา
หิ อย อทุกขฺ มสุขนฺติ เอตฺถ อทุกฺขมสุขา เวทนา วุตฺตา
สา สุขุมา ทุพฺพิฺเยฺยา น สกฺกา สุเขน คเหตุ ตสฺมา
ยถา นาม ทุฏสฺส ยถา วา ตถา วา อุปสงฺกมิตฺวา คเหตุ
อสกฺกุเณยฺยสฺส โคณสฺส คหณตฺถ โคโป เอกสฺมึ วเช
สพฺพา คาโว สมาหรติ อเถเกก นีหรนฺโต ปฏิปาฏิยา
อาคต อย โส คณฺหาถ นนฺติ ตป คาหาปยติ ฯ เอวเมว
ภควา สุขคฺคหณตฺถ สพฺพา เอตา สมาหรีติ ฯ เอว หิ สมาหฏา
เอตา ทสฺเสตฺวา ย เนว สุข น ทุกฺข น โสมนสฺส
น โทมนสฺส อย อทุกฺขมสุขา เวทนาติ สกฺกา โหติ เอสา
คาหายิตุ ฯ
อปจ อทุกฺขมสุขาย เจโตวิมุตฺติยา ปจฺจยทสฺสนตฺถฺจาป
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เอตา วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ สุขทุกฺขปฺปหานาทโย หิ ตสฺสา
ปจฺจยา ฯ ยถาห จตฺตาโร โข อาวุโส ปจฺจยา อทุกฺขมสุขาย
เจโตวิมุตฺติยา สมาปตฺติยา อิธาวุโส ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา
ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิเม โข อาวุโส จตฺตาโร ปจฺจยา อทุกฺขมสุขาย เจโตวิมุตฺติยา สมาปตฺติยาติ ฯ ยถา วา อฺตฺถ
ปหีนา สกฺกายทิฏิอาทโย ตติยมคฺคสฺส วณฺณภณนตฺถ ตตฺถ
ปหีนาติ วุตฺตา ฯ เอว วณฺณภณนตฺถ ตสฺส ฌานสฺส ตา (๑)
อิธ วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ ปจฺจยฆาเตน วา เอตฺถ ราคโทสาน
อติทูรภาว ทสฺเสตุ เจตา วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ เอตาสุ หิ
สุข โสมนสฺสสฺส ปจฺจโย โสมนสฺส ราคสฺส ทุกขฺ  โทมนสฺสสฺส
ปจฺจโย โทมนสฺส โทสสฺส สุขาทิฆาเตน จ (๒) สปฺปจฺจยา
ราคโทสาหตาติ อติทูเร โหนฺตีติ ฯ
อทุกฺขมสุขนฺติ ทุกฺขาภาเวน อทุกฺข สุขาภาเวน อสุข ฯ
เอเตเนตฺถ ทุกฺขสุขปฏิปกฺขภูต ตติยเวทน ทีเปติ ฯ น ทุกฺขาสุขาภาวมตฺต ฯ ตติยเวทนา นาม ฯ อทุกฺขมสุขา อุเปกฺขาติป
วุจฺจตีติ (๓) ฯ สา อิฏานิฏวิปรีตานุภวนลกฺขณา มชฺฌตฺตรสา
อวิภูตปจฺจุปฏานา สุขนิโรธปทฏานาติ เวทิตพฺพา ฯ
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ อุเปกฺขาย ชนิตสฺสติปาริสุทฺธึ ฯ
# ๑. ม. วณฺณภณนตฺถมฺเปตสฺส ฌานสฺเสตา ฯ ๒. ม. จสฺส ฯ
# ๓. ม. วุจฺจติ ฯ
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อิมสฺมึ หิ ฌาเน สุปริสุทธฺ า สติ ยา จสฺสา สติยา ปาริสุทฺธิ
สา อุเปกฺขาย กตา น อฺเน ตสฺมา เอต อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ วิภงฺเคป วุตฺต อย สติ อิมาย อุเปกฺขาย
วิภตฺตา โหติ ปริสุทฺธา ปริโยทาตา เตน วุจฺจติ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ ฯ ยาย จ อุเปกฺขาย เอตฺถ สติปาริสุทฺธิ
โหติ สา อตฺถโต ตตฺรมชฺฌตฺตตาติ เวทิตพฺพา ฯ น เกวลฺเจตฺถ
ตาย สติเยว ปริสุทฺธา อปจ โข สพฺเพป สมฺปยุตฺตธมฺมา ฯ
สติสีเสน ปน เทสนา วุตฺตา ฯ
ตตฺถ กิฺจาป อย อุเปกฺขา เหฏาป ตีสุ ฌาเนสุ
วิชฺชติ ยถา ปน ทิวา สุริยปฺปภาภิภวา โสมฺมภาเวน อตฺตโน
อุปการกตฺเตน วา สภาคาย รตฺติยา อลาภา ทิวา
วิชฺชมานาป จนฺทเลขา อปริสุทฺธา โหติ อปริโยทาตา เอวมยมฺป
ตตฺรมชฺฌตฺตูเปกฺขาจนฺทเลขา วิตกฺกาทิปจฺจนีกธมฺมเตชาภิภวา
สภาคาย จ อุเปกฺขาเวทนารตฺติยา อปฺปฏิลาภา วิชฺชมานาป
ปมาทิชฺฌานเภเทสุ อปริสุทฺธา โหติ ฯ ตสฺสา จ อปริสุทฺธาย
ทิวา อปริสทุ ฺธจนฺทเลขาย ปภา วิย สหชาตาป สติอาทโย
อปริสุทฺธาว โหนฺติ ฯ ตสฺมา เตสุ เอกป อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ
น วุตฺต ฯ อิธ ปน วิตกฺกาทิปจฺจนีกธมฺมเตชาภิภวาภาวา
สภาคาย จ อุเปกฺขาเวทนารตฺติยา ปฏิลาภา อย ตตฺรมชฺฌตฺตูเปกฺขาจนฺทเลขา อติวิย ปริสทุ ฺธา ฯ ตสฺสา ปริสุทฺธตฺตา

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 361

เลมที่ 46 จิตฺตุปฺปากณฺฑวณฺณนา หนา 361
ปริสุทฺธจนฺทเลขาย ปภา วิย สหชาตาป สติอาทโย ปริสุทฺธา
โหนฺติ ปริโยทาตา ฯ ตสฺมา อิทเมว อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
จตุตฺถนฺติ คณนานุปุพฺพโต จตุตฺถ ฯ อิท จตุตฺถ
สมาปชฺชตีติ จตุตฺถ ฯ ผสฺโส โหตีติอาทีสุ ผสฺสปฺจเก ตา
อุเปกฺขาเวทนา เวทนาติ เวทิตพฺพา ฯ(๑) ฌานปฺจกอินฺทฺริยฏเกสุ
ปน อุเปกฺขา โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหตีติ (๒) วุตตฺ เมว ฯ เสสานิ
ตติเย ปริหีนปทานิ อิธาป ปริหีนาเนว ฯ โกฏาสวาเรป
ทุวงฺคิก ฌานนฺติ ฯ อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตาวเสเนว เวทิตพฺพ ฯ
เสส สพฺพ ตติยสทิสเมวาติ ฯ
จตุตฺถชฺฌานวณฺณนา นิฏิโต ฯ
ปฺจกนยวณฺณนา
อิทานิ กตเมว ธมฺมา กุสลาติ ปฺจกนโย อารทฺโธ ฯ
กสฺมา อิติ เจ ฯ ปุคฺคลชฺฌาสยวเสน เจว เทสนาวิลาเสน
จ ฯ สนฺนิสนิ ฺนเทวปริสาย กิร เอกจฺจาน เทวาน วิตกฺโกเอว
โอฬาริกโต อุปฏาสิ ฯ วิจารปติสุขจิตฺเตกคฺคตา สนฺตโต
อุปฏหนฺติ ฯ เตส สปฺปายวเสน สตฺถา จตุรงฺคิก อวิตกฺกวิจารมตฺต ทุติยชฺฌาน นาม ภาเชสิ ฯ เอกจฺจาน วิจาโร
# ๑. ม. ตาว เวทนาติ อุเปกฺขาเวทนา เวทิตพฺพา ฯ ๒. อภิ. สงฺ.
# ๓๔/๑๕๙/๕๒ ฯ
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โอฬาริกโต อุปฏาสิ ฯ ปติสุขจิตฺเตกคฺคตา สนฺตโต ฯ เตส
สปฺปายวเสน ติวงฺคิก ตติยชฺฌาน นาม ภาเชสิ ฯ เอกจฺจาน
ปติ โอฬาริกโต อุปฏาสิ ฯ สุขจิตฺเตกคฺคตา สนฺตโต ฯ เตส
สปฺปายวเสน ทุวงฺคิก จตุตฺถชฺฌาน นาม ภาเชสิ ฯ เอกจฺจาน
สุข โอฬาริกโต อุปฏาสิ ฯ อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตา สนฺตโต ฯ
เตส สปฺปายวเสน ทุวงฺคิก ปฺจมชฺฌาน นาม ภาเชสิ ฯ
อย ตาว ปุคคฺ ลชฺฌาสโย ฯ
ยสฺสา ปน ธมฺมธาตุยา สุปฏิวทิ ฺธตา เทสนาวิลาสปฺปตฺตา (๑)
นาม โหติ ฯ สา ตถาคตสฺส สุฏุ ปฏิวิทฺธา ฯ ตสฺมา
าณมหตฺตตาย เทสนาวิธาเนสุ กุสโล เทสนาวิลาสปฺปตฺโต
สตฺถา ย ย องฺค ลพฺภติ ตสฺส ตสฺส วเสน ยถา ยถา
อิจฺฉติ ตถา ตถา เทสน นิยาเมติ โส อิธ ปฺจงฺคิก
ปมชฺฌาน ภาเชสิ ฯ จตุรงฺคิก อวิตกฺกวิจารมตฺต ทุติยชฺฌาน
ติวงฺคิก ตติยชฺฌาน ทุวงฺคิก จตุตฺถชฺฌาน ทุวงฺคิกเมว
ปฺจมชฺฌาน ภาเชสิ ฯ อย เทสนาวิลาโส นาม ฯ
อปจ เย ภควตา ตโยเม ภิกฺขเว สมาธี สวิตกฺกสวิจาโร
สมาธิ อวิตกฺกวิจารมตฺโต สมาธิ อวิตกฺกอวิจาโร สมาธีติ (๒)
สุตฺตนฺเต ตโย สมาธี เทสิตา เตสุ เหฏา สวิตกฺกสวิจาโร
สมาธิ อวิตกฺกอวิจาโร สมาธิ ภาเชตฺวา ทสฺสิโต ฯ อวิตกฺก# ๑. ม....สปฺปตฺโต ฯ ๒. ที. ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑ ฯ
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วิจารมตฺโต ปน น ทสฺสโิ ตติ ต ทสฺเสตุมฺป อย ปฺจกนโย
อารทฺโธติ เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ ทุติยชฺฌานนิทฺเทเส ผสฺสาทีสุ วิตกฺกมตฺต ปริหายติ ฯ
โกฏาสวาเร จ จตุรงฺคิก ฌาน โหติ จตุรงฺคิโก มคฺโค
โหตีติ อยเมว วิเสโส ฯ เสส สพฺพ ปมชฺฌานสทิสเมว ฯ
ยานิ จ จตุกกฺ นเย ทุติยตติยจตุตฺถานิ ตานิ อิธ ตติยจตุตฺถปฺจมานิ เตส อธิคมปฏิปาฏิยา ทีปนตฺถ อย นโย
เวทิตพฺโพ ฯ
เอโก กิร อมจฺจปุตฺโต ราชาน อุปฏาตุ ชนปทโต
นคร อาคโต ฯ โส เอกทิวสเมว ราชาน ทิสฺวา ปานพฺยสเนน
สพฺพ วิภวชาต นาเสสิ ฯ ต เอกทิวส สุรามทมตฺต นิโจล
กตฺวา ชิณฺณกฏสารกมตฺเตน ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปานาคารโต
นีหรึสุ ตเมน สงฺการกูเฏ นิปชฺชิตฺวา นิทฺทายนฺต เอโก องฺควิชฺชาปาโก ทิสฺวา อย ปุริโส มหาชนสฺส อวสฺสโย ภวิสฺสติ
ปฏิชคฺคิตพฺโพ เอโสติ สนฺนิฏาน กตฺวา มตฺติกาย นฺหาเปตฺวา
ถูลสาฏกยุค นิวาสาเปตฺวา ปุน คนฺโธทเกน นฺหาเปตฺวา
สุขุเมน ทุกุลยุคเลน อจฺฉาเทตฺวา ปาสาท อาโรเปตฺวา สุโภชน
โภเชตฺวา เอว น ปริจาเรยฺยาถาติ ปริจารเก ปฏิจฺฉาเทตฺวา (๑)
ปกฺกามิ ฯ อถ น เต สยน อาโรเปสุ ปานาคารคมน# ๑. ม. ปฏิปาเทตฺวา ฯ
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ปฏิพาหนตฺถฺจ น จตฺตาโร ตาว ชนา จตูสุ หตฺถปาเทสุ
อุปฺปเฬตฺวา อฏสุ ฯ ตตฺถ เอโก ปาเท ปริมชฺชิ ฯ เอโก
ตาลปณฺณ (๑) คเหตฺวา วีชิ ฯ เอโก วีณ วาทยมาโน คายนฺโต
นิสีทิ ฯ
โส สยนุปคมเนน วิคตกิลมโถ โถก นิทฺทายิตฺวา อุฏิโต
หตฺถปาทปริมชฺชน อสหมาโน โก เม ปาเท ปริมชฺชติ
หตฺถปาเท อุปฺปเฬติ อปคจฺฉถาติ ตชฺเชสิ ฯ เต เอกวจเนเนว
อปคจฺฉึสุ ฯ ตโต ปุน โถก นิทฺทายิตฺวา วุฏิโต ปาทปริมชฺชน
อสหมาโน โก เม ปาเท ปริมชฺชติ อปคจฺฉาติ อาห ฯ
โสป เอกวจเนเนว อปคจฺฉิ ฯ ปุน โถก นิทฺทายิตวฺ า วุฏิโต
วาตวุฏิ (๒) วิย ตาลปณฺณวาต อสหนฺโต โก เอส อปคจฺฉตูติ
อาห ฯ โสป เอกวจเนเนว อปคจฺฉิ ฯ ปุน โถก นิทฺทายิตฺวา
วุฏิโต กณฺณสูล วิย คีตวาทิตสทฺท อสหมาโน วีณาวาทก
ตชฺเชสิ ฯ โสป เอกวจเนเนว อปคจฺฉิ ฯ อเถว อนุกฺกเมน
ปหีนกิลมถุปฺปฬนปริมชฺชนวาตปฺปหารคีตวาทิตสทฺทุปทฺทโว สุข
สยิตฺวา วุฏาย รฺโ สนฺติก อคมาสิ ฯ ราชาปสฺส มหนฺต
อิสฺสริยมทาสิ ฯ โส มหาชนสฺส อวสฺสโย ชาโต ฯ
ตตฺถ ปานพฺยสเนน ปาริชฺุปฺปตฺโต โส อมจฺจปุตฺโต
วิย อเนกพฺยสนปาริชฺุปฺปตฺโต ฆราวาสคโต กุลปุตฺโต
# ๑. ม. ตาลวณฺฏ ฯ ๒. ม. วาตวุฏึ ฯ
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ทฏพฺโพ ฯ องฺควิชฺชาปาโก ปุรโิ ส วิย ตถาคโต ฯ ตสฺส
ปุริสสฺส อย มหาชนสฺส อวสฺสโย ภวิสฺสติ ปฏิชคฺคน อรหตีติ
สนฺนิฏาน วิย ตถาคตสฺส อย มหาชนสฺส อวสฺสโย ภวิสฺสติ
ปพฺพชฺช อรหติ กุลปุตฺโตติ สนฺนิฏานกรณ ฯ
อถสฺส อมจฺจปุตฺตสฺส มตฺติกามตฺเตน นฺหาปน วิย
กุลปุตฺตสฺสาป ปพฺพชฺชาปฏิลาโภ ฯ อถสฺส ถูลสาฏกนิวาสน
วิย อิมสฺสาป ทสสิกฺขาปทสงฺขาตสีลวตฺถนิวาสน ปุน ตสฺส
คนฺโธทกนฺหาปน วิย อิมสฺสาป ปาฏิโมกฺขสวราทิสีลคนฺโธทกนฺหาปน ฯ ปุน ตสฺส สุขุมทุกูลยุคลจฺฉาทน วิย อิมสฺสาป
ยถาวุตฺตสีลวิสุทฺธิสมฺปทาสงฺขาตทุกุลจฺฉาทน ฯ
ทุกลุ จฺฉาทิตสฺส (๑) ปนสฺส ปาสาทาโรปน วิย อิมสฺสาป
สีลวิสุทฺธิทุกลู จฺฉาทิตสฺส สมาธิภาวนาปาสาทาโรปน (๒) ตโต ตสฺส
สุโภชนภฺุชน วิย อิมสฺสาป สมาธิอุปการกสติสมฺปชฺาทิธมฺมามตปริภฺุชน ฯ
ภุตฺตโภชนสฺส ปน ตสฺส ปริจารเกหิ สยนาโรปน วิย
อิมสฺสาป วิตกฺกาทีหิ อุปจารชฺฌานาโรปน ฯ ปุน ตสฺส
ปานาคารคมนปฏิพาหนตฺถ หตฺถปาทุปฺปฬนปุรสิ จตุกฺก วิย
อิมสฺสาป กามสฺาภิมุขคมนปฏิพาหนตฺถ อารมฺมเณ จิตฺตุปฺปฬโก เนกฺขมฺมวิตกฺโก ฯ ตสฺส ปาทปริมชฺชกปุริโส วิย
# ๑. ม. ทุกูลจฺฉาทิตสฺส ฯ ๒. ม....โรหน ฯ
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อิมสฺสาป อารมฺมเณ จิตฺตานุมชฺชโก (๑) วิจาโร ฯ ตสฺส ตาลปณฺณวาตทายโก วิย อิมสฺสาป เจตโส สีตลภาวทายิกา ปติ ฯ
ตสฺส โสตานุคฺคหกโร คนฺธพฺพปุริโส วิย อิมสฺสาป
จิตฺตานุคฺคาหก โสมนสฺส ฯ ตสฺส สยนูปคมเนน วิคตกิลมถสฺส
โถก นิทฺทุปคมน วิย อิมสฺสาป อุปจารชฺฌานสนฺนิสฺสเยน
วิคตนีวรณกิลมถสฺส ปมชฺฌานูปคมน ฯ
อถสฺส นิทฺทายิตฺวา วุฏิตสฺส หตฺถปาทุปฺปฬนาสหเนน
หตฺถปาทุปฺปฬกาน สนฺตชฺชน เตสฺจ อปคมเนน ปุน โถก
นิทฺทุปคมน วิย อิมสฺสาป ปมชฺฌานโต วุฏิตสฺส จิตฺตุปฺปฬนกวิตกฺกาสหเนน วิตกฺกโทสทสฺสน วิตกฺกปฺปหานา จ ปุน
อวิตกฺกวิจารมตฺตชฺฌานูปคมน ฯ
ตสฺส ปน สยนา วุฏาย รฺโ สนติก คตสฺส
# ๑. ม. จิตฺตานุมชฺชนโก ฯ
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อิสฺสริยปฺปตฺติ วิย อิมสฺสาป ปฺจมชฺฌานโต วุฏิตสฺส
วิปสฺสนามคฺค อุปคตสฺส อรหตฺตปฺปตฺติ ฯ
ตสฺส ปตฺติสฺสริยสฺส พหุนฺน ชนาน อวสฺสยภาโว วิย
อิมสฺสาป อรหตฺตปฺปตฺตสฺส พหุนฺน อวสฺสยภาโวป เวทิตพฺโพ ฯ
เอตฺตาวตา หิ เอส อนุตตฺ ร ปฺุกฺเขตฺต นาม โหตีติ ฯ
ปฺจมนยวณฺณนา นิฏิโต ฯ
เอตฺตาวตา จตุกฺกปฺจกนยทฺวยเภโท สุทฺธิกนวโก นาม
ปกาสิโต โหติ ฯ อตฺถโต ปเนส ปฺจกนเย จตุกฺกนยสฺส
ปวิฏตฺตา ฌานปฺจโกเอวาติ เวทิตพฺโพ ฯ
ปฏิปทาจตุกฺกวณฺณนา
อิทานิ ยสฺมา เอต ฌาน นาม ปฏิปทากเมน สิชฺฌติ
ตสฺมาสฺส ปฏิปทากมเภท ทสฺเสตุ ปุน กตเม ธมฺมา กุสลาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ ทุกขฺ า ปฏิปทา อสฺสาติ ทุกฺขาปฏิปท ฯ ทนฺธาภิฺา อสฺสาติ ทนฺธาภิฺ ฯ อิติ ทุกฺขาปฏิปทนฺติ วา ทนฺธาภิฺนฺติ วา ปวีกสิณนฺติ วา ตีณิป
ฌานสฺเสว นามานิ ฯ ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺนฺติอาทีสุป
เอเสว นโย ฯ
ตตฺถ ปมสมนฺนาหารโต ปฏาย ยาว ตสฺส ตสฺส

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 368

เลมที่ 46 ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา หนา 368
ฌานสฺส อุปจาโร (๑) อุปฺปชฺชติ ตาว ปวตฺตา ฌานภาวนา
ปฏิปทาติ วุจฺจติ ฯ อุปจารโต ปน ปฏาย ยาว อปฺปนา
ตาว ปวตฺตา ปฺา อภิฺาติ วุจฺจติ ฯ สา ปเนสา
ปฏิปทา เอกจฺจสฺส ทุกฺขา โหติ ฯ นีวรณาทิปจฺจนีกธมฺมสมุทาจารคหณตาย กิจฺฉา อสุขเสวนาติ อตฺโถ ฯ เอกจฺจสฺส
ตทภาเวน สุขา ฯ อภิฺาป เอกจฺจสฺส ทนฺธา โหติ มนฺทา
อสีฆปฺปวตฺติ ฯ (๒) เอกจฺจสฺส ขิปฺปา อมนฺทา สีฆปฺปวตฺติ ฯ (๓) ตสฺมา
โย อาทิโต วิปสฺสนาาเณน (๔) กิเลเส วิกฺขมฺเภนฺโต ทุกฺเขน
สสงฺขาเรน สปฺปโยเคน กิลมนฺโต วิกฺขมฺเภติ ฯ ตสฺส ทุกฺขาปฏิปทา นาม โหติ ฯ โย ปน วิกฺขมฺภิตกิเลโส อปฺปนาปริวาส วสนฺโต จิเรน องฺคปาตุภาว ปาปุณาติ ฯ ตสฺส
ทนฺธาภิฺา นาม โหติ ฯ โย ขิปฺป องฺคปาตุภาว ปาปุณาติ
ตสฺส ขิปฺปาภิฺา นาม โหติ ฯ โย กิเลเส วิกฺขมฺเภนฺโต
สุเขน อกิลมนฺโต วิกฺขมฺเภติ ตสฺส สุขา ปฏิปทา นาม
โหติ ฯ
ตตฺถ ยานิ สปฺปายาสปฺปายานิ จ ปลิโพธุปจฺเฉทาทีนิ
ปุพฺพกิจฺจานิ จ อปฺปนาโกสลฺลานิ จ วิสุทฺธิมคฺเค จิตฺตภาวนานิทฺเทเส นิทฺทิฏานิ เตสุ โย อสปฺปายเสวี โหติ ฯ
ตสฺส ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธา จ อภิฺา โหติ ฯ สปฺปาย# ๑. ม. อุปจาร ฯ ๒. สี. อสีฆปฺปวตฺตินี ฯ ๓. ม. สีฆปฺปวตฺติ ฯ
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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เสวิโน สุขาปฏิปทา ขิปปฺ า อภิฺา ฯ โย ปน ปุพฺพภาเค อสปฺปาย เสวิตฺวา อปรภาเค สปฺปายเสวี โหติ
ปุพฺพภาเค วา สปฺปาย เสวิตฺวา อปรภาเค อสปฺปายเสวี
ตสฺส โวมิสสฺ ตา (๑) เวทิตพฺพา ฯ อปจ ปลิโพธุปจฺเฉทาทิก
ปุพฺพกิจฺจ อสมฺปาเทตฺวา ภาวน อนุย
ุ ฺชนฺตสฺส (๒) ทุกฺขาปฏิปทา โหติ วิปริยาเยนสฺส สุขาปฏิปทาติ อปฺปนาโกสลฺลานิ
ปน อสมฺปาเทนฺตสฺส ทนฺธาอภิฺา โหติ สมฺปาเทนฺตสฺส
ขิปฺปาภิฺา จ ฯ
อปจ ตณฺหาอวิชฺชาวเสน สมถวิปสฺสนากธิการวเสน จาป
เอตาส ปเภโท เวทิตพฺโพ ฯ ตณฺหาภิภูตสฺส หิ ทุกฺขาปฏิปทา
โหติ อนภิภูตสฺส สุขา ฯ อวิชชฺ าภิภูตสฺส จ ทนฺธาอภิฺา
โหติ อนภิภูตสฺส ขิปฺปา ฯ โย จ สมเถ อกตาธิกาโร ตสฺส
ทุกฺขาปฏิปทา โหติ กตาธิการสฺส สุขา ฯ โย ปน วิปสฺสนาย
อกตาธิกาโร โหติ ตสฺส ทนฺธา อภิฺา โหติ กตาธิการสฺส
ขิปฺปา ฯ
กิเลสินทฺ ฺริยวเสนป เอตาส ปเภโท เวทิตพฺโพ ฯ ติพฺพกิเลสสฺส หิ มุทินฺทฺริยสฺส ทุกฺขา ปฏิปทา โหติ ทนฺธา จ
อภิฺา ฯ ติกฺขินฺทฺริยสฺส ปน ขิปฺปา อภิฺา ฯ มนฺทกิเลสสฺส จ มุทินฺทฺริยสฺส สุขาปฏิปทา โหติ ทนฺธา จ
# ๑. ม. โวมิสฺสกทา ฯ ๒. ม. อนยุตฺตสฺส ฯ
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อภิฺา ฯ ติกฺขินฺทฺริยสฺส ปน ขิปฺปา อภิฺาติ ฯ
อิติ อิมาสุ ปฏิปทาอภิฺาสุ โย ปุคฺคโล ทุกฺขาย
ปฏิปทาย ทนฺธาย จ อภิฺาย ฌาน ปาปุณาติ ฯ ตสฺส
ต ฌาน ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺนฺติ วุจฺจติ ฯ เสเสสุป
เอเสว นโย ฯ
ตตฺถ ตทนุธมฺมตา สติ สนฺติฏติ ิติภาคินี ปฺาติ (๑)
เอว วุตฺตสติยา วา ตตฌานนิกนฺติยา วา วิกฺขมฺภเน
ปฏิปทา ตนฺตฌานูปจารปตฺตสฺส อปฺปนาปริวาเส (๒) อภิฺา จ
เวทิตพฺพา ฯ อาคมนวเสนาป จ ปฏิปทาภิฺา โหนฺติเยว ฯ
ทุกฺขาปฏิปท หิ ทนฺธาภิฺ ปมชฺฌาน ปตฺวา ปตฺตทุติยมฺป (๓)
ตาทิสเมว โหติ ฯ ตติยจตุตฺเถสุป เอเสว นโย ฯ ยถา จ
จตุกฺกนเย เอว ปฺจกนเยป ปฏิปทาวเสน จตุธาเภโท
เวทิตพฺโพ ฯ อิติ ปฏิปทาวเสนป จตฺตาโร นวกา วุตฺตา
โหนฺติ ฯ เตสุ ปาโต ฉตฺตึส จิตฺตานิ อตฺถโต ปน ปฺจกนเย
จตุกฺกนยสฺส ปวิฏตฺตา วีสติเมว ภวนฺตีติ ฯ
ปฏิปทาจตุกฺกวณฺณนา นิฏิต ฯ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๒๘/๔๔๗ ฯ ๒. ม. อปฺปนาย ปริวาเส ฯ
# ๓. ม. ปวตฺต ทุติยมฺป ฯ
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อิทานิ ยสฺมา เอต ฌาน นาม ยถา ปฏิปทาเภเทน
เอว อารมฺมณเภเทนาป จตุพฺพิธ โหติ ตสฺมาสฺส ต ปเภท
ทสฺเสตุ ปุน กตเม ธมฺมา กุสลาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ
ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณนฺติอาทีสุ ย อปฺปคุณ โหติ อุปริชฺฌานสฺส
ปจฺจโย ภวิตุ น สกฺโกติ อิท ปริตฺต นาม ฯ ย ปน
อวฑฺฒิเต สุปฺปมตฺเต วา สราวมตฺเต วา อารมฺมเณ ปวตฺตนฺต
ปริตฺต ฯ ปริตฺต อารมฺมณ อสฺสาติ ปริตฺตารมฺมณ ฯ ย
ปคุณ สุภาวิต อุปริชฌ
ฺ านสฺส ปจฺจโย ภวิตุ สกฺโกติ อิท
อปฺปมาณ นาม ฯ ย วิปุเล อารมฺมเณ ปวตฺตนฺต  วุฑฺฒิปฺปมาณตฺตา อปฺปมาณ ฯ อปฺปมาณ อารมฺมณ อสฺสาติ
อปฺปมาณารมฺมณ ฯ วุตตฺ ลกฺขณโวมิสฺสตาย ปน โวมิสฺสกนโย
เวทิตพฺโพ ฯ อิติ อารมฺมณวเสนป จตฺตาโร นวกา วุตฺตา
โหนฺติ ฯ จิตฺตคณนา เจตฺถ ปุริมสทิสาเอวาติ ฯ
อารมฺมณจตุกฺกวณฺณนา นิฏิต ฯ
อิทานิ อารมฺมณปฏิปทามิสฺสก โสฬสกฺขตฺตุกนย ทสฺเสตุ
ปุน กตเม ธมฺมา กุสลาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ ปมนเย
วุตฺตชฺฌาน ทุกฺขาปฏิปทตฺตา ทนฺธาภิฺตฺตา ปริตฺตตฺตา
ปริตฺตารมฺมณตฺตาติ จตูหิ การเณหิ หีน ฯ โสฬสมนเย
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วุตฺตชฺฌาน สุขาปฏิปทตฺตา ขิปฺปาภิฺตฺตา อปฺปมาณตฺตา
อปฺปมาณารมฺมณตฺตาติ จตูหิ การเณหิ ปณีต ฯ เสเสสุ จุทฺทสสุ
เอเกน ทฺวีหิ ตีหิ จ การเณหิ หีนปฺปณีตตา เวทิตพฺพา ฯ
กสฺมา ปนาย นโย เทสิโตติ ฯ ฌานุปฺปตฺติการณตฺตา ฯ
สมฺมาสมฺพุทฺเธน หิ ปวีกสิเณ สุทฺธกิ ชฺฌาน จตุกฺกนยวเสน
ปฺจกนยวเสน จ ทสฺสติ  ตถา สุทธฺ ิกปฏิปทา ตถา สุทฺธ-ิ
การมฺมณ ฯ ตตฺถ ยา เทวตา ปวีกสิเณ สุทฺธิกชฺฌาน
จตุกฺกนยวเสน เทสิยมาน พุชฌ
ฺ ิตุ สกฺโกนฺติ ตาส สปฺปายวเสน สุทฺธิกชฺฌาเน จตุกฺกนโย เทสิโต ฯ ยา ปฺจกนยวเสน
เทสิยมาน พุชฺฌิตุ สกฺโกนฺติ ตาส สปฺปายวเสน ปฺจกนโย
เทสิโต ฯ ยา สุทฺธิกปฏิปทาย สุทฺธิการมฺมเณ จตุกฺกนยวเสน
เทสิยมาน พุชฺฌิตุ สกฺโกนฺติ ตาส สปฺปายวเสน สุทฺธิกปฏิปทาย สุทฺธิการมฺมเณ จตุกฺกนโย เทสิโต ฯ ยา ปฺจกนยวเสน เทสิยมาน พุชฌ
ฺ ิตุ สกฺโกนฺติ ตาส สปฺปายวเสน
ปฺจกนโย เทสิโต ฯ อิติ เหฏา ปุคคฺ ลชฺฌาสยวเสน เทสนา
กตา ฯ
เทสนาวิลาสปฺปตฺโต เจส ปภินนฺ ปฏิสมฺภิโท ทสพลจตุเวสารชฺชวิสทฺาโณ ธมฺมาน ยาถาวสรสลกฺขณสฺส สุปฏิวิทฺธตฺตา ธมฺมปฺตฺติกุสลตาย โย โย นโย ลพฺภติ ตสฺส
ตสฺส วเสน เทสน นิยเมตุ สกฺโกติ ตสฺมา อิมาย เทสนา-
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วิลาสปฺปตฺติยาป เตน เอสา ปวีกสิเณ สุทฺธิกจตุกฺกนยาทิ3
วเสน เทสนา กตา ฯ
ยสฺมา ปน เย เกจิ ฌาน อุปฺปาเทนฺติ นาม น เต
อารมฺมณปฏิปทาหิ วินา อุปฺปาเทตุ สกฺโกนฺติ ตสฺมา นิยมโต
ฌานุปฺปตฺติการณตฺตา อย โสฬสกฺขตฺตุกนโย กถิโต ฯ
เอตฺตาวตา เอโก (๑) สุทฺธิกนวโก จตฺตาโร ปฏิปทานวกา
จตฺตาโร อารมฺมณนวกา อิเมว โสฬสนวกาติ ปฺจวีสตินวกา
กถิตา โหนฺติ ฯ ตตฺถ เอเกกสฺมึ นวเก จตุกฺกปฺจกวเสน
เทฺว เทฺว นยาติ ปฺาสนยา ฯ ตตฺถ ปฺจวีสติยา จตุกฺกนเยสุ สต ปฺจกนเยสุ ปฺจวีสสตนฺติ ปาโต ปฺจวีสาธิกานิ
เทฺว ฌานจิตฺตสตานิ โหนฺติ ฯ ปฺจกนเย ปน จตุกฺกนยสฺส
ปวิฏตฺตา อตฺถโต ปฺจวีสเมว จิตฺตสต โหติ ฯ ยานิ เจตานิ
ปาเ ปฺจวีสาธิกานิ เทฺว จิตฺตสตานิ เตสุ เอเกกสฺส นิทฺเทเส
ธมฺมววฏานาทโย ตโย ตโย มหาวารา โหนฺติ ฯ เต ปน
ตตฺถ ตตฺถ นยมตฺตเมว ทสฺเสตฺวา สงฺขิตฺตาติ ฯ
ปวีกสิณ นิฏิต ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อิทานิ ยสฺมา อาโปกสิณาทีสุป เอตานิ ฌานานิ
อุปฺปชฺชนฺติ ตสฺมา เตส ทสฺสนตฺถ ปุน กตเม ธมฺมา กุสลาติอาทิ อารทฺธ ฯ เตสุ สพฺโพ ปาลินโย จ อตฺถวิภาวนา
จ จิตฺตคณนา จ วารสงฺเขโป จ ปวีกสิเณ วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺโพ ฯ ภาวนานโย ปน กสิณปริกมฺม อาทึ กตฺวา
สพฺโพป วิสทุ ฺธิมคฺเค ปกาสิโตเยว ฯ มหาสกุลุทายิสุตฺเต จ
ปน ทส กสิณานิ วุตฺตานิ ฯ เตสุ วิฺาณกสิณ อากาเส
ปวตฺติตมหคฺคตวิฺาณป ตตฺถ ปริกมฺม กตฺวา นิพฺพตฺตวิฺาณฺจายตนสมาปตฺติป สพฺพปฺปกาเรน อารุปฺปเทสนเมว
ภชติ ตสฺมา อิมสฺมึ าเน น กถิต ฯ
อากาสกสิณนฺติ ปน กสิณุคฺฆาฏิมากาสป ต อารมฺมณ
กตฺวา ปวตฺตกฺขนฺธาป ภิตฺติจฺฉิทฺทาทีสุ อฺตรสฺมึ คเหตพฺพนิมิตฺตปริจฺเฉทากาสป ต อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปนฺนจตุกฺกปฺจกชฺฌานมฺป วุจฺจติ ฯ ตตฺถ ปุริมนโย อารุปฺปเทสน ภชติ ฯ
ปจฺฉิมนโย รูปาวจรเทสน ฯ อิติ มิสสฺ กตฺตา อิม รูปาวจรเทสน
น อารุฬฺห ปริจฺเฉทากาเส นิพฺพตฺตชฺฌาน ปน รูปูปปตฺติยา
มคฺโค โหติ ตสฺมา ต คเหตพฺพ ฯ ตสฺมึ ปน จตุกฺกปฺจกชฺฌานเมว อุปฺปชฺชติ อรูปชฺฌาน นุปฺปชฺชติ ฯ กสฺมา ฯ
กสิณุคฺฆาฏนสฺส อลาภโต ฯ ตฺหิ ปุนปฺปุน อุคฺฆาฏิยมานป
# ๑. สี. คเหตพฺพนิมิตฺเต ฯ
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อากาสเมว โหตีติ ฯ น ตตฺถ กสิณุคฆฺ าฏน ลพฺภติ ตสฺมา
ตตฺถ อุปฺปนฺน ฌาน ทิฏ ธมฺมสุขวิหาราย สมฺปวตฺตติ
อภิฺาปาทก โหติ วิปสฺสนาปาทก โหติ นิโรธปาทก น
โหติ ฯ อนุปพุ ฺพนิโรโธ ปเนตฺถ ยาว ปฺจมชฺฌานา ลพฺภติ
วฏฏปาทก โหติเยว ฯ ยถา เจต เอว ปุริมกสิเณสุ
อุปฺปนฺนชฺฌานานิป ฯ (๑) นิโรธปาทกภาโว ปน ตตฺถ วิเสโส ฯ
เสสเมตฺถ อากาสกสิเณ ย วตฺตพฺพ สิยา ต สพฺพ วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตเมว ฯ
เอโกป หุตฺวา พหุธา โหตีติ อาทินย (๒) ปน อิทฺธ-ิ
วิกุพฺพน อิจฺฉนฺเตน ปุริเมสุ อฏสุ กสิเณสุ อฏ สมาปตฺติโย
นิพฺพตฺเตตฺวา กสิณานุโลมโต กสิณปฏิโลมโต กสิณานุโลมปฏิโลมโต ฌานานุโลมโต ฌานปฏิโลมโต ฌานานุโลมปฏิโลมโต
ฌานุกนฺติกโต กสิณุกนฺตกิ โต ฌานกสิณุกนฺติกโต องฺคสกนฺติโต
อารมฺมณสกนฺติโต องฺคารมฺมณสกนฺติโต องฺคววฏานโต
อารมฺมณววฏานโตติ อิเมหิ จุทฺทสหิ อากาเรหิ จิตฺต
ปริทเมตพฺพ ฯ เตส วิตฺถารกถา วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตาเยว ฯ
เอว ปน จุทฺทสหิ อากาเรหิ จิตฺต อปริทเมตฺวา
ปุพฺเพ อภาวิตภาวโน อาทิกมฺมิโก โหติ โยคาวจโร อิทฺธ-ิ
วิกุพฺพน สมฺปาเทสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ อาทิกมฺมิกสฺส
# ๑. ม. อุปฺปนฺน ฌานมฺป ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๓/๑๖๓ ฯ
# ที. สี. ๙/๓๓๑/๒๖๕ ฯ
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หิ กสิณปริกมฺมมฺป ภาโร ฯ สเตสุ สหสฺเสสุ เอโก จ
สกฺโกติ ฯ กตกสิณปริกมฺมสฺส นิมิตฺตุปฺปาทน ภาโร สเตสุ
สหสฺเสสุ เอโก จ สกฺโกติ ฯ อุปฺปนฺเน นิมิตฺเต ต วฑฺฒิตฺวา
อปฺปนาธิคโม ภาโร ฯ สเตสุ สหสฺเสสุ เอโก จ สกฺโกติ
อธิคตอปฺปนสฺสาป จุทฺทสหากาเรหิ จิตฺตปริทมน ภาโร ฯ
สเตสุ สหสฺเสสุ เอโก จ สกฺโกติ ฯ จุทฺทสหิ อากาเรหิ ปริทมิตจิตฺตสฺสาป อิทฺธิวิกุพฺพนนฺนาม ภาโร ฯ สเตสุ สหสฺเสสุ เอโก
จ สกฺโกติ ฯ วิกุพฺพนปฺปตฺตสฺสาป ขิปฺปนิสนฺติภาโว นาม
ภาโร สเตสุ สหสฺเสสุ เอโก จ ขิปปฺ นิสนฺติ โหตีติ ฯ
เถรมฺพตฺถเล มหาโรหณคุตฺตตฺเถรสฺส คิลานูปฏาน อาคเตสุ
ตึสมตฺเตสุ อิทฺธิมนฺตสหสฺเสสุ อุปสมฺปทาย อฏวสฺสิโก
รกฺขิตตฺเถโร วิย ฯ สพฺพ วตฺถุ วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตเมวาติ ฯ
กสิณกถา นิฏิตา ฯ
อภิภายตนกถา
เอว อฏสุ กสิเณสุ รูปาวจรกุสล นิทฺทิสิตฺวา อิทานิ
ยสฺมา สมาเนป อารมฺมเณ ภาวนาย อสมานตฺตา (๑) อิเมสุ
อฏสุ กสิเณสุ อฺป อภิภายตนสงฺขาต รูปาวจรกุสล ปวตฺตติ
ตสฺมา ต ทสฺเสตุ ปุน กตเม ธมฺมา กุสลาติอาทิ อารทฺธ ฯ
# ๑. สี. อสมานตาย ฯ ม. อสมาน ฯ
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ตตฺถ อชฺฌตฺต อรูปสฺีติ อลาภิตาย วา อนตฺถกิ ตาย
วา อชฺฌตฺติกรูเป (๑) ปริกมฺมสฺาวิรหิโต ฯ(๒) พหิทฺธา รูปานิ
ปสฺสตีติ พหิทฺธา อฏสุ กสิเณสุ กตปริกมฺมตาย ปริกมฺมวเสน เจว อปฺปนาวเสน จ ตานิ พหิทฺธา อฏสุ กสิเณสุ
รูปานิ ปสฺสติ ฯ ปริตฺตานีติ อวฑฺฒิตานิ ฯ ตานิ อภิภุยฺยาติ
ยถา นาม สมฺปนฺนคหณิโก กฏจฺฉุมตฺต ภตฺต ลภิตฺวา กิเมตฺถ
ภฺุชิตพฺพ อตฺถีติ สงฺกฑฺฒิตฺวา เอกกพฬเมว กโรติ เอวเมว
าณุตฺตริโก ปุคฺคโล วิสทฺาโณ กิเมตฺถ ปริตฺตเก อารมฺมเณ
สมาปชฺชิตพฺพ อตฺถิ นาย มม ภาโรติ ตานิ รูปานิ
อภิภวิตฺวา สมาปชฺชติ ฯ สห นิมิตฺตุปฺปาเทเนเวตฺถ อปฺปน
นิพฺพตฺเตตีติ อตฺโถ ฯ ชานามิ ปสฺสามีติ อิมินา ปนสฺส
ปุพฺพภาโค กถิโตติ ฯ อาคมฏกถาสุ ปน วุตฺต อิมินาสฺส
อาโภโค กถิโต ฯ โส จ โข สมาปตฺติโต วุฏิตสฺส น
อนฺโตสมาปตฺติยนฺติ ฯ
อปฺปมาณานีติ วฑฺฒิตปฺปมาณานิ ฯ อภิภุยฺยาติ เอตฺถ ปน
ยถา จ มหคฺฆโส ปุริโส เอก ภตฺตวฑฺฒิตก ลภิตฺวา อฺป
โหตุ อฺป โหตูติ กึ เอโก มยฺห กริสฺสตีติ ต ปน
มหนฺตโต ปสฺสติ เอวเมว าณุตฺตริโก ปุคฺคโล วิสทฺาโณ
กึ เอตฺถ สมาปชฺชิตพฺพ น อิท อปฺปมาณ น มยฺห
# ๑. อชฺฌตฺตรูเป ฯ ๒. ม....วิรหิโต ฯ
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จิตฺเตกคฺคตากรเณ กรเณ ภาโร อตฺถตี ิ ตานิ อภิภวิตฺวา
สมาปชฺชติ ฯ สห นิมิตฺตปุ ฺปาเทเนเวตฺถ อปฺปมาณ นิพฺพตฺเตตีติ
อตฺโถ ฯ
ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณนฺติ อิธ
ปริตฺตานีติ อาคตตฺตา อปฺปมาณารมฺมณตา น คหิตา ฯ
ทุติยนเย จ ปรโต อปฺปมาณานีติ วา อาคตตฺตา ปริตฺตารมฺมณตา อฏกถาย ปน วุตฺต ฯ อิมสฺมึ ปน าเน
จตฺตาริ จตฺตาริ อารมฺมณานิ อคฺคเหตฺวา เทฺว เทฺวเยว จ
คหิตานิ ฯ กึการณา ฯ จตูสุ คหิเตสุ เทสนา โสฬสกฺขตฺตุกา
โหติ สตฺถารา จ เหฏา โสฬสกฺขตฺตุกเทสนา กิลฺชมฺหิ
ติเล ปตฺถรนฺเตน วิย วิตถฺ ารโต กถิตา ตสฺส อิมสฺมึ าเน
อฏกฺขตฺตุกเทสน กาตุ อชฺฌาสโย ฯ ตสฺมา เทฺว เทฺวเยว
คหิตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
สุวณฺณทุพฺพณฺณานีติ ปริสุทฺธาปริสุทฺธวณฺณานิ ปริสทุ ฺธานิ
หิ นีลาทีนิ สุวณฺณานิ อปริสุทฺธานิ จ ทุพฺพณฺณานีติ
อิธ อธิปฺเปตานิ ฯ อาคมฏกถาสุ ปน สุวณฺณานิ วา
ทุพฺพณฺณานิ วา ปริตฺตอปฺปมาณวเสเนว อิมานิ อภิภายตนานิ
เทสิตานีติ วุตฺต ฯ อิเมสุ ปน จตูสุ ปริตฺต วิตกฺกจริตสฺส
วเสน อาคต อปฺปมาณ โมหจริตสฺส วเสน สุวณฺณ โทสจริตสฺส วเสน ทุพฺพณฺณ ราคจริตสฺส วเสน ฯ เอเตส หิ
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เอตานิ สปฺปายานิ ฯ สา จ เนส สปฺปายตา วิตฺถารโต
วิสุทฺธิมคฺเค จริยานิทฺเทเส วุตฺตา ฯ
กสฺมา ปน ยถา สุตฺตนฺเต อชฺฌตฺตรูปสฺี เอโก
พหิทฺธารูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานีติอาทิ (๑) วุตฺต ฯ เอว อวตฺวา
อิธ จตูสุป อภิภายตเนสุ อชฺฌตฺตอรูปสฺิตาว วุตฺตาติ อชฺฌตฺตรูปาน น อภิภวนียโต ฯ ตตฺถ วา หิ อิธ วา พหิทฺธารูปานิ
ตสฺมา ตานิ นิยมโต วตฺตพฺพานีติ ตตฺราป อิธาป วุตฺตานิ ฯ
อชฺฌตฺตอรูปสฺีติ อิท ปน สตฺถุ เทสนาวิลาสมตฺตเมว ฯ
อย ตาว จตูสุ อภิภายตเนสุ อปุพฺพปทวณฺณนา ฯ สุทฺธ-ิ
กนเย ปฏิปทาเภโท ปเนตฺถ ปวีกสิเณ วุตฺตนเยเนว เอเกกสฺมึ
อภิภายตเน เวทิตพฺโพ ฯ เกวล หิ เอตฺถ อารมฺมณจตุกฺก
โหติ อิธ อารมฺมณทุก โหติ ฯ โสฬสกฺขตฺตุกฺจ อฏกฺขตฺตุกฺจ เสสนฺตาทิสเทว ฯ เอวเมตฺถ เอเกกสฺมึ อภิภายตเน เอโก
สุทฺธิกนวโก จตฺตาโร ปฏิปทานวกา เทฺว อารมฺมณนวกา
อารมฺมณปฏิปทามิสฺสกา อฏนวกาติ ปณฺณรสนวกา จตูสุป
สมสฏีนวกา เวทิตพฺพา ฯ
ปฺจมาภิภายตนาทีสุ นีลานีติ สพฺพสงฺคาหิกวเสน วุตฺต ฯ
นีลวณฺณานีติ วณฺณวเสน นีลนิทสฺสนานีติ นิทสฺสนวเสน ฯ
# ๑. ที. มหา. ๑๐/๑๐๐/๑๒๙ ฯ
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อปฺายมานวิวรานิ อสมฺภินฺนวณฺณานิ เอกนีลาเนว หุตฺวา
ทิสฺสนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ นีลนิภาสานีติ อิท ปน โอภาสนวเสน
วุตฺต ฯ นีโลภาสานิ นีลปฺปภายุตฺตานีติ อตฺโถ ฯ เอเตน เนส
สุวิสุทฺธต ทสฺเสตีติ สุวิสุทฺธวณฺณวเสเนว หิ อิมานิ จตฺตาริ
อภิภายตนานิ วุตฺตานิ ฯ ปตานีติอาทีสุป อิมินา ปน นเยน
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ นีลกสิณ อุคฺคณฺหนฺโต นีลสฺมึ นิมิตฺต
คณฺหาติ ฯ ปุปฺผสฺมึ วา วตฺถุสฺมึ วา วณฺณธาตุยา วาติอาทิก
ปเนตฺถ กสิณกรณฺจ ปริกมฺมฺจ อปฺปนาวิธานฺจ สพฺพ
วิสุทฺธิมคฺเค น วิตฺถารโต วุตฺตเมว ฯ ยถา จ ปวีกสิเณ
เอวมิธ เอเกกสฺมึ อภิภายตเนว ปฺจวีสติ นวกา เวทิตพฺพา ฯ
อภิภายตนกถา นิฏิตา ฯ
วิโมกฺขกถา
อิทานิ ยสฺมา อิท รูปาวจรกุสล นาม น เกวล
อารมฺมณสงฺขาตาน อายตนาน อภิภวโต อภิภายตนวเสเนว
อุปฺปชฺชติ อถโข วิโมกฺขวเสน อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา ตป นย
ทสฺเสตุ ปุน กตเม ธมฺมา กุสลาติอาทิ อารทฺธ ฯ
เกน ปนฺตฺเถน (๑) วิโมกฺโข เวทิตพฺโพ ฯ อธิมุจฺจนตฺเถน ฯ
โก อย อธิมุจฺจนตฺโถ นาม ฯ ปจฺจนีกธมฺเมหิ จ สุฏุ
# ๑. ม. เกนฎเน ปน ฯ
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วิมุจฺจนฏโ อารมฺมเณ จ อภิรติวเสน สุฏุ วิมุจฺจนตฺโถ (๑)
ปตุองฺเค วิสฺสตฺถงฺคปจฺจงฺคสฺส ทารกสฺส สยน วิย อนิคฺคหิตภาเวน นิราสงฺกตาย อารมฺมเณ ปวตฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ
เอว ลกฺขณฺหิ วิโมกฺขภาวปฺปตฺต รูปาวจรกุสล ทสฺเสตุ อย
นโย อารทฺโธ ฯ
ตตฺถ รูปติ อชฺฌตฺต เกสาทีสุ อุปฺปาทิต รูปชฺฌาน
รูป ตทสฺส อตฺถีติ รูป ฯ อชฺฌตฺต หิ นีลปริกมฺม กโรนฺโต
เกเส วา ปตฺเต วา อกฺขิตารกาย วา กโรติ ฯ ปตปริกมฺม
กโรนฺโต เมเท วา ฉวิย วา หตฺถตลปาทตเลสุ วา อกฺขีน
ปตฏาเน วา กโรติ ฯ โลหิตปริกมฺม กโรนฺโต มเส วา
โลหิเต วา ชิวฺหาย วา หตฺถตลปาทตเลสุ วา อกฺขีน
รตฺตฏาเน วา กโรติ ฯ โอทาตปริกมฺม กโรนฺโต อฏิมฺหิ
วา ทนฺเต วา นเข วา อกฺขีน เสตฏาเน วา กโรติ ฯ
เอว ปริกมฺม กตฺวา อุปฺปนฺนชฺฌานสมงฺคีน สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
พหิทฺธานิ (๒) รูปานิ ปสฺสตีติ พหิทฺธาป นีลกสิณาทิรูปานิ
ฌานจกฺขุนา ปสฺสติ ฯ อิมินา อชฺฌตฺตพหิทฺธาสุ วตฺถูสุ กสิเณสุ
ฌานปฏิลาโภ ทสฺสิโต ฯ
อชฺฌตฺต อรูปสฺีติ อชฺฌตฺต น รูปสฺี อตฺตโน
เกสาทีสุ อนุปฺปาทิตรูปาวจรชฺฌาโนติ อตฺโถ ฯ อิมินา พหิทฺธา
# ๑. สี. อธิมจุ ฺจนฏโ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปริกมฺม กตฺวา พหิทฺธา ปฏิลทฺธชฺฌานตา ทสฺสิตา ฯ
สุภนฺติ อิมินา สุวิสุทฺเธสุ นีลาทีสุ วณฺณกสิเณสุ
ฌานานิ ทสฺสิตานิ ฯ ตตฺถ กิฺจาป อนฺโต อปฺปนาย สุภนฺติ
อาโภโค นตฺถิ ฯ โย ปน สุวิสุทฺธ สุภกสิณ อารมฺมณ กตฺวา
วิหรติ ฯ โส ยสฺมา สุภนฺติ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ ตถา ทุติยาทีนิ ตสฺมา เอว เทสนา กตา ฯ ปฏิสมฺภิทามคฺเค ปน กถ สุภนฺเตฺวว อธิมุตฺโต โหตีติ วิโมกฺโขฯ
อิธ ภิกฺขุ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตวฺ า ฯเปฯ
วิหรติ เมตฺตาย ภาวิตตฺตา สตฺตา อปฺปฏิกุลา โหนฺติ กรุณามุทิตาอุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ฯเปฯ วิหรติ อุเปกฺขาย
ภาวิตตฺตา สตฺตา อปฺปฏิกุลา โหนฺติ เอว สุภนฺเตฺวว อธิมุตฺโต
โหตีติ วิโมกฺโขติ (๑) วุตฺต ฯ อิธ ปน อุปริ ปาลิยเยว พฺรหฺมวิหาราน อาคตตฺตา ต นย ปฏิกฺขิปตฺวา สุนีลกสุปตกสุโลหิตกสุโอทาตกปริสุทฺธนีลกปริสทุ ฺธปตกปริสุทฺธโลหิตกปริสุทฺธโอทาตกวเสเนว สุภวิโมกฺโข อนฺุาโต ฯ อิติ กสิณนฺติ วา
อภิภายตนนฺติ วา วิโมกฺโขติ วา รูปาวจรชฺฌานเมว ฯ ตฺหิ
อารมฺมณสฺส สกลตฺเถน กสิณ นาม อารมฺมณ อภิภวนตฺเถน
อภิภายตน นาม ฯ อารมฺมเณ อธิมุจฺจนตฺเถน ปจฺจนีกธมฺเมหิ
จ วิมุจฺจนตฺเถน วิโมกฺโข นามาติ วุตฺต ฯ ตตฺถ กสิณเทสนา
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๗๖/๓๕๙ ฯ
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อภิธมฺมวเสน อิตรา ปน สุตฺตนฺตเทสนาวเสน วุตฺตาติ
เวทิตพฺพา ฯ อยเมตฺถ อปุพฺพปทวณฺณนา ฯ เอเกกสฺมึ ปน
วิโมกฺเข ปวีกสิณ วิย ปฺจวีสติ ปฺจวีสตีติ กตฺวา ปฺจสตฺตตินวกา เวทิตพฺพา ฯ
วิโมกฺขกถา นิฏิตา ฯ
พฺรหฺมวิหารกถา
อิทานิ เมตฺตาทิพฺรหฺมวิหารวเสน ปวตฺตมาน รูปาวจรกุสล ทสฺเสตุ ปุน กตเม ธมฺมา กุสลาติอาทิ อารทฺธ ฯ
ตตฺถ เมตฺตาสหคตนฺติ เมตฺตาย สมนฺนาคต ฯ ปรโต กรุณาสหคตาทีสุป เอเสว นโย ฯ เยน ปเนส วิธาเนน ปฏิปนฺโน
เมตฺตาทิสหคตานิ ฌานานิ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ ต เมตฺตาทีน
ภาวนาวิธาน วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตเมว ฯ อวเสสาย ปาลิยา
อตฺโถ ปวีกสิเณ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
เกวล หิ ปวีกสิเณ ปฺจวีสติ นวกา อิธ ปุริมาสุ
ตีสุ ติกจตุกฺกชฺฌานิกวเสน ปฺจวีสติ สตฺตกา อุเปกฺขาย
จตุตฺถชฺฌานวเสน ปฺจวีสติ เอกกา กรุณามุทิตาสุ จ
ฉนฺทาทีหิ จตูหิ สทฺธึ กรุณามุทิตาติ อิเมป เยวาปนกา
ลพฺภนฺติ ฯ ทุกฺขาปฏิปทาทิภาโว เจตฺถ เมตฺตาย ตาว
พฺยาปาทวิกฺขมฺภนวเสน กรุณาย วิหึสาย วิกฺขมฺภนวเสน
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มุทิตาย อรติวิกฺขมฺภนวเสน อุเปกฺขาย ราคปฏิฆวิกฺขมฺภนวเสน
เวทิตพฺโพติ ฯ (๑) ปริตตฺ ารมฺมณตา ปน น พหุสตฺตารมฺมณวเสน
อปฺปมาณารมฺมณตา พหุสตฺตารมฺมณวเสน โหตีติ อย วิเสโส ฯ
เสส ตาทิสเมว ฯ เอว ตาว ปาลิวเสเนว
พฺรหฺมตุ ฺตเมน กถิเต พฺรหฺมวิหาเร อิเม อิติ วิทิตฺวา
ภิยฺโย เอเตสุ อย
ปกิณณ
ฺ กกถาป วิฺเยฺยา ฯ
เอตาสุ หิ เมตฺตากรุณามุทิตาอุเปกฺขาสุ อตฺถโต ตาว
เมชฺชตีติ เมตฺตา สิเนหตีติ (๒) อตฺโถ ฯ มิตฺเต วา ภวา มิตฺตสฺส
วา เอสา ปวตฺตีติ เมตฺตา ฯ ปรทุกฺเข สติ สาธูน หทยกมฺปน
กโรตีติ กรุณา ฯ กิณาติ วา ปรทุกฺข หึสติ วินาเสตีติ
กรุณา ฯ กิริยติ วา ทุกฺขิเตสุ ผรณวเสน ปสาริยตีติ กรุณา ฯ
โมทนฺติ ตาย ตสมงฺคิโน สย วา โมทติ โมทนมตฺตเมว
วา ตนฺติ มุทิตา ฯ อเวรา โหนฺตูติ อาทิพฺยาปาทปฺปหาเนน (๓)
มชฺฌตฺตภาวูปคมเนน จ อิกฺขตีติ อุเปกฺขา ฯ
ลกฺขณาทิโต ปเนตฺถ หิตาการปฺปวตฺติลกฺขณา เมตฺตา
หิตูปสหารรสา อาฆาตวินยปจฺจุปฏานา สตฺตาน มนาปภาวทสฺสนปทฏานา พฺยาปาทูปสโม เอติสฺสา (๔) สมฺปตฺติ สิเนหสมฺภาโว วิปตฺติ ฯ ทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺติลกฺขณา กรุณา
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. สินิยหฺ ตีติ ฯ ๓. ม. อาทิพฺยาปาร# ปฺปหาเนน ฯ ๔. ม. ตสฺสา ฯ
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ปรทุกฺขาสหนรสา อวิหึสาปจฺจุปฏานา ทุกฺขาภิภูตาน อนาถภาวทสฺสนปทฏานา วิหึสูปสโม เอติสฺสา สมฺปตฺติ โสกสมฺภโว
วิปตฺติ ฯ ปโมทนลกฺขณา มุทิตา อนิสฺสายนรสา อรติวิฆาตปจฺจุปฏานา สตฺตาน สมฺปตฺติทสฺสนปทฏานา อรติวูปสโม ตสฺสา
สมฺปตฺติ ปหาสสมฺภโว วิปตฺติ ฯ สตฺเตสุ มชฺฌตฺตาการปฺปวตฺติลกฺขณา อุเปกฺขา สตฺเตสุ สมภาวทสฺสนรสา ปฏิฆานุนยวูปสมปจฺจุปฏานา กมฺมสฺสกา หิ สตฺตา เต กสฺส รุจิยา
สุขิตา วา ภวิสฺสนฺติ ทุกขฺ โต วา มุจจฺ ิสฺสนฺติ สมฺปตฺติโต (๑)
น ปริหายิสสฺ นฺตีติ เอว ปวตฺตกมฺมสฺสกตาทสฺสนปทฏานา
ปฏิฆานุนยวูปสโม ตสฺสา สมฺปตฺติ เคหนิสฺสิตาย อฺาณูเปกฺขาย สมฺภโว วิปตฺติ ฯ
จตุนฺนมฺป ปเนเตส พฺรหฺมวิหาราน วิปสฺสนาสุขฺเจว
ภวสมฺปตฺติ จ สาธารณปฺปโยชน พฺยาปาทาทิปฏิฆาโต
อาเวณิก ฯ พฺยาปาทปฏิฆาตปฺปโยชนา เหตฺถ เมตฺตา วิหึสา
อรติราคปฏิฆาตปฺปโยชนา อิตราป ฯ วุตฺตมฺป เจต
นิสฺสรณ เหต อาวุโส พฺยาปาทสฺส ยทิท เมตฺตา
เจโตวิมุตฺติ นิสฺสรณ เหต อาวุโส วิเหสาย ยทิท กรุณา
เจโตวิมุตฺติ นิสฺสรณ เหต อาวุโส อรติยา ยทิท มุทิตา
เจโตวิมุตฺติ นิสฺสรณ เหต อาวุโส ราคสฺส ยทิท อุเปกฺขา
# ๑. ม. ปตฺตสมฺปตฺติโต วา ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 386

เลมที่ 46 ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา หนา 386
เจโตวิมุตฺตีติ ฯ
เอกเมกสฺส เจตฺถ อาสนฺนทูรวเสน เทฺว เทฺว
ปจฺจตฺถิกา ฯ เมตฺตาพฺรหฺมวิหารสฺส หิ สมีปจาโร วิย ปุริสสฺส
สปตฺโต คุณทสฺสนสภาคตาย ราโค อาสนฺนปจฺจตฺถิโก ฯ โส
ลหุ โอตาร ลภติ ตสฺมา ตโต สุฏุ เมตฺตา รกฺขิตพฺพา ฯ
ปพฺพตาทิคหนนิสฺสิโต วิย ปุริสสฺส สปตฺโต สภาควิสภาคตาย (๑)
พฺยาปาโท ทูรปจฺจตฺถิโก ฯ ตสฺมา ตโต นิพฺภเยน เมตฺตายิตพฺพ ฯ เมตฺตยิสฺสติ จ นามโก ปฺจ กริสฺสตีติ
อฏานเมต ฯ
กรุณาพฺรหฺมวิหารสฺส จกฺขุวิฺเยฺยาน รูปาน อิฏาน
กนฺตาน มนาปาน มโนรมาน โลกามิสฺสปฏิสยุตฺตาน อปฺปฏิลาภ วา อปฺปฏิลาภโต สมนุปสฺสโต ปุพฺเพ วา ปฏิลทฺธปุพพฺ 
อตีต นิรุทฺธ วิปริณต สมนุสฺสรโต อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส ย
เอวรูป โทมนสฺส อิท วุจฺจติ เคหนิสฺสิต (๒) โทมนสฺสนฺติอาทินา (๓)
นเยน อาคต เคหนิสฺสิต โทมนสฺส วิปตฺติทสฺสนสภาคตาย
อาสนฺนปจฺจตฺถิก ฯ สภาควิสภาคตาย วิเหสา ทูรปจฺจตฺถิกา ฯ
ตสฺมา ตโต นิพฺภเยน กรุณายิตพฺพ ฯ กรุณฺจ นาม กริสฺสติ
ปาณิปฺปหาราทีหิ (๔) จ วิเหสิสฺสตีติ อฏานเมต ฯ
# ๑. ม. สภาววิสภาคตาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. เคหสฺสิต ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๓ ม. อุ. ๑๔/๖๒๗/๔๐๓ ฯ ๔. ม. ปาณิอาทีหิ ฯ
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มุทิตาพฺรหฺมวิหารสฺส จกฺขุวิฺเยฺยาน รูปาน อิฏาน
กนฺตาน มนาปาน มโนรมาน โลกามิสปฏิสยุตฺตาน ปฏิลาภ
วา ปฏิลาภโต สมนุปสฺสโต ปุพฺเพ วา ปฏิลทฺธปุพฺพ อตีต
นิรุทฺธ วิปริณต สมนุสสฺ รโต อุปฺปชฺชติ โสมนสฺส ย เอวรูป
โสมนสฺส อิท วุจฺจติ เคหนิสฺสิต โสมนสฺสนฺติอาทินา นเยน
อาคต เคหนิสฺสิต โสมนสฺส สมฺปตฺติทสฺสนสภาคตาย อาสนฺนปจฺจตฺถิก ฯ สภาควิสภาคตาย อรติ ทูรปจฺจตฺถิกา ฯ ตสฺมา
ตโต นิพฺภเยน มุทิตา ภาเวตพฺพา ฯ ปมุทิโต จ นาม
ภวิสฺสติ ปนฺตเสนาสเนสุ จ อธิกุสลธมฺเมสุ จ อุกฺกณฺิสฺสตีติ
อฏานเมต ฯ
อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหารสฺส ปน จกฺขุนา รูป ทิสฺวา
อุปฺปชฺชติ อุเปกฺขา ฯ พาลสฺส มูฬฺหสฺส ฮฺาณสฺส (๑) อโนธิชินสฺส
อวิปากชินสฺส อนาทีนวทสฺสาวิโน อสฺสุตวโต ปุถุชชฺ นสฺส ยา
เอวรูปา อุเปกฺขา รูป สา นาติวตฺตติ ตสฺมา สา อุเปกฺขา
เคหนิสฺสิตาติ วุจฺจตีติอาทินา นเยน อาคตา เคหนิสฺสิตา
อฺาณูเปกฺขา โทสคุณอวิจารณวเสน สภาคตฺตา อาสนฺนปจฺจตฺถิกา ฯ สภาควิสภาคตาย ราคปฏิฆา ทูรปจฺจตฺถิกา ฯ
ตสฺมา ตโต นิพฺภเยน อุเปกฺขิตพฺพ ฯ อุเปกฺขิสฺสติ จ นาม
รชฺชิสฺสติ จ ปฏิหฺิสฺสติ จาติ อฏานเมต ฯ
# ๑. ม. ปุถุชนสฺส ฯ
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สพฺเพสมฺป จ เอเตส กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท อาทิ นีวรณาทิวิกฺขมฺภน มชฺฌ อปฺปนา ปริโยสาน ปฺตฺติธมฺมวเสน เอโก
วา สตฺโต อเนกา วา สตฺตา อารมฺมณ อุปจาเร วา อปฺปนาย วา
อุปตฺนาย วา ปตฺตาย อารมฺมณวฑฺฒน ฯ
ตตฺราย วฑฺฒนกฺกโม ฯ ยถา หิ กุสโล กสโก (๑)
กสิตพฺพฏาน ปริจฺฉินฺทติ ฺวา กสติ ฯ เอว ปมเมว เอก อาวาส
ปริจฺฉินฺทิตฺวา ตตฺถ สตฺเตสุ อิมสฺมึ อาวาเส สตฺตา อเวรา
โหนฺตูติอาทินา นเยน เมตฺตา ภาเวตพฺพา ฯ ตตฺถ จิตฺต
มุทุกมฺมนิย กตฺวา เทฺว อาวาสา ปริจฺฉินฺทิตพฺพา ฯ ตโต
อนุกฺกเมน ตโย จตฺตาโร ปฺจ ฉ สตฺต อฏ นว ทส
เอการจฺฉา อุปฑฺฒคาโม คาโม ชนปโท รชฺช เอกา ทิสาติ
เอว ยาว เอกจกฺกวาฬ ตโต วา ปน ภิยฺโย ตตฺถ ตตฺถ
สตฺเตสุ เมตฺตา ภาเวตพฺพา ฯ ตถา กรุณาทโยติ ฯ อยเมตฺถ
อารมฺมณวฑฺฒนกฺกโมติ (๒) ฯ
ยถา ปน กสิณาน นิสฺสนฺโท รูปสมาปตฺติ ฯ อรูปสมาธินิสฺสนฺโท เนวสฺานาสฺายตน วิปสฺสนานิสฺสนฺโท
ผลสมาปตฺติ สมถวิปสฺสนานิสฺสนฺโท นิโรธสมาปตฺติ ฯ เอว ปุริมพฺรหฺมวิหารตฺตยสฺส นิสสฺ นฺโท เอตฺถ อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหาโร ฯ
ยถา หิ ถมฺเภ อนุสฺสาเปตฺวา ตุลาสงฺฆาฏ อนาโรเปตฺวา น
# ๑. ม. กสฺสโก ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สกฺกา อากาเส กูฏโคปานสิโย เปตุ ฯ เอว ปุริเมสุ ตติยชฺฌาน
วินา น สกฺกา จตุตฺถ ภาเวตุ ฯ กสิเณสุ ปน อุปปฺ นฺนตติยชฺฌานสฺสาป เอสา นุปฺปชฺชติ วิสภาคารมฺมณตฺตาติ ฯ
ตตฺถ สิยา กสฺมา ปเนตา เมตฺตากรุณามุทิตาอุเปกฺขาพฺรหฺมวิหาราติ วุจฺจนฺติ กสฺมา จ จตสฺโสว โก จ เอตาส
กโม วิภงฺเค จ กสฺมา อปฺปมฺาติ วุตฺตาติ ฯ วุจฺจเต เสฏตฺเถน
ตาว นิทฺโทสภาเวน เจตฺถ พฺรหฺมวิหารตา เวทิตพฺพา ฯ สตฺเตสุ
สมฺมาปฏิปตฺติภาเวน หิ เสฏา เอเต วิหารา ฯ
ยถา จ พฺรหฺมาโน นิทฺโทสจิตฺตา วิหรนฺติ ฯ เอว เอเตหิ
สมฺปยุตฺตา โยคิโน พฺรหฺมสมาว หุตฺวา วิหรนฺตีติ ฯ เสฏตฺเถน
นิทฺโทสภาเวน จ พฺรหฺมวิหาราติ วุจฺจนฺติ ฯ
กสฺมา จ จตสฺโสติอาทิปฺหสฺส ปน อิท วิสฺสชฺชน
วิสุทฺธิมคฺคาทิวสา จตสฺโส
หิตาทิอาการวสา ปนาส
กโม ปวตฺตนฺติ จ อปฺปมาเณ
ตา โคจเร เยน ตทปฺปมฺาติ ฯ
เอตาสุ หิ ยสฺมา เมตฺตา พฺยาปาทพหุลสฺส กรุณา
วิหึสาพหุลสฺส มุทิตา อรติพหุลสฺส อุเปกฺขา ราคพหุลสฺส
วิสุทฺธิมคฺคา ฯ ยสฺมา จ หิตูปสหารอหิตาปนยนสมฺปตฺติโมทน# ๑. ม. เอตฺถ ฯ
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อนาโภควเสน จตุพฺพิโธเยว สตฺเตสุ มนสิกาโร ฯ ยสฺมา จ
ยถา มาตา ทหรคิลานโยพฺพนปฺปตฺตสพฺพกิจฺจปสุเตสุ (๑) จตูสุ
ปุตฺเตสุ ทหรสฺส อภิวุฑฒ
ฺ ิกามา โหติ คิลานสฺส เคลฺาปนยนกามา โยพฺพนปฺปตฺตสฺส โยพฺพนสมฺปตฺติยา จิรฏิติกามา
สพฺพกิจฺจปสุตสฺส กิสฺมิฺจิ ปริยาเย อพฺยาวฏา โหติ ฯ ตถา
อปฺปมฺาวิหาริเกนาป สพฺพสตฺเตสุ เมตฺตาทิวเสน ภวิตพฺพ ฯ
ตสฺมา อิโต วิสุทฺธิมคฺคาทิวสา จตสฺโส จ อปฺปมฺา ฯ
ยสฺมา ปน จตสฺโสเปตา ภาเวตุกาเมน ปม หิตาการปฺปวตฺติวเสน สตฺเตสุ ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ หิตาการปฺปวตฺติลกฺขณา
จ เมตฺตา ฯ ตโต เอว ปตฺิตหิตาน สตฺตาน ทุกฺขาภิภวน
ทิสฺวา วา สุตฺวา วา สมฺภาเวตฺวา วา ทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺติวเสน ทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺติลกฺขณา จ กรุณา ฯ
อเถว ปตฺิตหิตาน ปตฺิตทุกฺขาปคมานฺจ เตส สมฺปตฺตึ ทิสฺวา
สมฺปตฺติปโมทนวเสน ปโมทนลกฺขณา จ มุทิตา ฯ ตโต ปร
ปน กตฺตพฺพาภาวโต อชฺฌูเปกฺขกตฺตสงฺขาเตน มชฺฌตฺตากาเรน
ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ มชฺฌตฺตาการปฺปวตฺติลกฺขณา จ อุเปกฺขา ฯ
ตสฺมา อิโต หิตาทิอาการวสาปนาส ปม เมตฺตา วุตฺตา ฯ
อถ กรุณามุทิตาอุเปกฺขาติ อย กโม เวทิตพฺโพ ฯ
ยสฺมา ปน สพฺพาเปตา อปฺปมาเณ โคจเร ปวตฺตนฺติ ฯ
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. พฺรหฺมวิหารนิทฺเทส. ๒/๑๒๗ ฯ
# ทหรคิลานโยพฺพนปฺปตฺตสกิจฺจปฺปสุเตสุ ฯ
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เตน วุตฺต อปฺปมาณา หิ สตฺตา เอตาส โคจรภูตา
เอกสตฺตสฺสาป จ เอตฺตเก ปเทเส เมตฺตาทโย ภาเวตพฺพาติ
เอว ปมาณ อคฺคเหตฺวา สกลผรณวเสเนว ปวตฺตา ตสฺมา
อปฺปมฺาติ ฯ เตน วุตตฺ 
วิสุทฺธิมคฺคาทิวสา จตสฺโส
หิตาทิอาการวสา ปนาส
กโม ปวตฺตนฺติ จ อปฺปมาเณ
ตา โคจเร เยน ตทปฺปมฺาติ ฯ
เอว อปฺปมาณโคจรตาย เอกลกฺขณาสุ จาป เอตาสุ
ปุริมา ติสฺโส ติกจตุกฺกชฺฌานิกา จ โหนฺติ ฯ กสฺมา ฯ
โสมนสฺสาวิปฺปโยคโต กสฺมา ปนาส โสมนสฺเสน อวิปฺปโยโคติ ฯ โทมนสฺสสมุฏิตาน พฺยาปาทาทีน นิสฺสรณตฺตา ฯ
ปจฺฉิมา ปน อวเสสเอกชฺฌานิกา จ ฯ กสฺมา ฯ อุเปกฺขาเวทนาสมฺปโยคโต น หิ สตฺเตสุ มชฺฌตฺตาการปฺปวตฺตา
พฺรหฺมวิหารูเปกฺขา อุเปกฺขาเวทน วินา ปวตฺตตีติ (๑) ฯ
พฺรหฺมวิหารกถา นิฏิตา ฯ
# ๑ ม. วตฺตตีติ ฯ
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อิทานิ ราคจริตาทีน สตฺตาน เอกนฺตหิต นานารมฺมเณสุ
เอกชฺฌานวเสเนว (๑) ปวตฺตมาน รูปาวจรกุสล ทสฺเสตุ ปุน กตเม
ธมฺมา กุสลาติอาทิ อารทฺธ ฯ
ตตฺถ อุทฺธุมาตกสฺาสหคตนฺติอาทีสุ ฯ ภสฺตา วิย
วายุนา อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา ยถานุกฺกมสมุคฺคเตน สูนภาเวน
อุทฺธุมาตตฺตา อุทฺธุมาต ฯ อุทฺธุมาตเมว อุทฺธุมาตก ฯ ปฏิกลุ ตฺตา
วา กุจฺฉิต อุทฺธุมาตนฺติ อุทฺธุมาตก ฯ ตถารูปสฺส ฉวสรีรสฺเสต
อธิวจน ฯ วินีล วุจฺจติ วิปริภินฺนวณฺณ ฯ วินลี เมว วินีลก ฯ
ปฏิกุลตฺตา วา กุจฺฉิต วินีลนฺติ วินลี ก ฯ มสุสฺสทฏาเนสุ
รตฺตวณฺณสฺส ปุพฺพสนฺนิจยฏาเนสุ เสตวณฺณสฺส เยภุยฺเยน จ
นีลวณฺณสฺส นีลฏาเน นีลสาฏกปารุตสฺเสว ฉวสรีรสฺเสต
อธิวจน ฯ ปริภินฺนฏาเนสุ วิสฺสนฺทมาน ปุพฺพ วิปุพฺพ ฯ
วิปุพฺพเมว วิปุพฺพก ฯ ปฏิกุลตฺตา วา กุจฺฉิต วิปุพฺพนฺติ
วิปุพฺพก ฯ ตถารูปสฺส ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ วิฉิทฺทนฺติ วุจฺจติ
ทฺวิธา ฉิทเทน อวธาริต (๒) วิฉิทฺทเมว วิฉิทฺทก ฯ ปฏิกุลตฺตา
วา กุจฺฉิต วิฉิทฺทนฺติ วิฉิทฺทก ฯ เวมชฺเฌ ฉิทฺทสฺส ฉวสรีรสฺเสต
อธิวจน ฯ อิโต จ เอโต จ วิวิธากาเรน โสณสิงฺคาลาทีหิ
ขายิต วิกฺขายิต ฯ วิกฺขายิตเมว วิกฺขายิตก ฯ ปฏิกุลตฺตา วา
# ๑. ม. เอเกกชฺฌานวเสเนว ฯ
# ๒. สี. อปวาริต ฯ ม. อปธาริต ฯ
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กุจฺฉิต วิกฺขายิตนฺติ วิกฺขายิตก ฯ ตถารูปสฺส ฉวสรีรสฺเสต
อธิวจน ฯ วิวิธ ขิตฺต วิกขฺ ิตฺต ฯ วิกฺขตฺตเมว วิกฺขิตฺตก ฯ
ปฏิกุลตฺตา วา กุจฺฉิต วิกฺขิตฺตนฺติ วิกฺขิตฺตก ฯ อฺเน หตฺถ
อฺเน ปาท อฺเน สีสนฺติ เอว ตโต ตโต วิกฺขิตฺสฺส
ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ หตฺจ ต ปุริมนเยเนว วิกฺขิตฺตกฺจาติ
หตวิกฺขิตฺตก ฯ กากปทากาเรน องฺคปจฺจงฺเคสุ สตฺเถน หนิตฺวา
วุตฺตนเยเนว วิกฺขิตฺตกสฺส ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ โลหิต กิรติ
วิกฺขิปติ อิโต จิโต จ ปคฺฆรตีติ โลหิตก ฯ ปคฺฆริตโลหิตมกฺขิตสฺส ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ ปุลวา วุจฺจนฺติ กิมโย ฯ
ปุลุเวหิ วิกีรยิ ตีติ ปุลุวก (๑) ฯ กิมิปริปุณฺณสฺส ฉวสรีรสฺเสต
อธิวจน ฯ อฏิเยว อฏิก ฯ ปฏิกลุ ตฺตา วา กุจฺฉิต อฏีติ
อฏิก ฯ อฏิสงฺขลิกายป เอกฏิกสฺสาป เอต อธิวจน ฯ อิมานิ
ปน อุทฺธุมาตกาทีนิ นิสฺสาย อุปฺปนฺนนิมิตฺตานป นิมิตฺเตสุ
ปฏิลทฺธชฺฌานานป เอตาเนว นามานิ ฯ
ตตฺถ อุทฺธุมาตกนิมิตฺเต อปฺปนาวเสน อุปฺปนฺนา สฺา
อุทฺธุมาตกสฺา ฯ ตาย อุทฺธุมาตกสฺาย สมฺปโยคตฺเถน
สหคต อุทฺธุมาตกสฺาสหคต ฯ วินีลกสฺาสหคตาทีสุป เอเสว
นโย ฯ ย ปเนตฺถ ภาวนาวิธาน วตฺตพฺพ ภเวยฺย ต สพฺพากาเรนป วิสทุ ฺธิมคฺเค วุตฺตเมว ฯ อวเสสา ปาลิวณฺณนา เหฏา
# ๑. ม. ปุฬุเว วิกิรตีติ ปุฬวก ฯ
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วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ เกวล หิ อิธ จตุตฺถชฺฌานวเสน
อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหาเร วิย ปมชฺฌานวเสน เอเกกสฺมึ ปฺจวีสติ
ปฺจวีสติ เอกกา โหนฺติ อสุภารมฺมณสฺส จ อวฑฺฒนียตฺตา ฯ
ปริตฺเต อุทฺธุมาตกฏาเน อุปฺปนฺนนิมิตฺตารมฺมณ ปริตฺตารมฺมณ
มหนฺเต อปฺปมาณารมฺมณ เวทิตพฺพ ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ
อิติ อสุภานิ สุภคุโณ
ทสสตโลจเนน ถุตกิตฺติ
ยานิ อโวจ ทสพโล
เอเกกชฺฌานเหตูนิ ฯ
เอว ปาลินเยเนว ตาว สพฺพานิ ตานิ ชานิตฺวา
เตเสฺวว อย ภิยฺโย ปกิณณ
ฺ กกถาป วิฺเยฺยา (๑) ฯ
เอเตสุ หิ ยตฺถกตฺถจิ อธิคตชฺฌาเนสุ วิกฺขมฺภิตราคตฺตา
วิคตราโค (๒) วิย นีโลลุปจาโร โหติ ฯ เอว สนฺเตป ยฺวาย
อสุภปฺปเภโท วุตฺโต โส สรีรสภาวปฺปตฺติวเสน จ ราคจริตเภทวเสน จาติ เวทิตพฺโพ ฯ
ฉวสรีร หิ ปฏิกลุ ภาว อาปชฺชมาน อุทฺธุมาตกสภาวปฺปตฺต วา สิยา ฯ วินีลกาทีน วา อฺตรสภาวปฺปตฺต ฯ อิติ ยาทิส ยาทิส สกฺกา โหติ ลทฺธุ ตาทิเส
ตาทิเส อุทฺธุมาตก ปฏิกลู  วินีลก ปฏิกูลนฺติ เอว นิมิตฺต
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๒๔๗ ฯ ๒. ม. วีตราโค ฯ
# ๓. ม. อุทฺธมุ าตกปฏิกูล วินีลกปฏิกกฺ ูลนฺติ ฯ
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คณฺหิตพฺพเมวาติ สรีรสภาวปฺปตฺติวเสน ทสธา อสุภปฺปเภโท
วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
วิเสสโต เจตฺถ อุทธฺ ุมาตก สรีรสณฺานวิปตฺติปฺปกาสนโต
สรีรสณฺานราคิโน สปฺปาย ฯ วินีลก ฉวิราควิปตฺติปฺปกาสนโต
สรีรวณฺณราคิโน สปฺปาย ฯ วิปุพฺพก กายวณฺณปฏิพทฺธสฺส
ทุคฺคนฺธภาวสฺส ปกาสนโต มาลาคนฺธาทิวเสน สมุฏาปตสรีรคนฺธราคิโน สปฺปาย ฯ วิฉิทฺทก อนฺโตสุสิรภาวปฺปกาสนโต สรีเร ฆนภาวราคิโน สปฺปาย ฯ วิกฺขายิตก มสูปจยสมฺปตฺติวินาสปฺปกาสนโต ถนาทีสุ สรีรปฺปเทเสสุ มสูปจยราคิโน สปฺปาย ฯ วิกฺขติ ฺตก องฺคปจฺจงฺคาน วิกฺเขปปฺปกาสนโต
องฺคปจฺจงฺคลิลาราคิโน สปฺปาย ฯ หตวิกฺขิตฺตก สรีรสงฺฆาฏเภทวิการปฺปกาสนโต สรีรสงฺฆาฏสมฺปตฺติราคิโน สปฺปาย ฯ
โลหิตก โลหิตมกฺขิตปฏิกุลภาวปฺปกาสนโต อลงฺการชนิตโสภราคิโน สปฺปาย ฯ ปุลุวก กายสฺส อเนกกิมิกุลสาธารณภาวปฺปกาสนโต กาเย มมตฺนราคิโน สปฺปาย ฯ อฏิก สรีรฏีน
ปฏิกุลภาวปฺปกาสนโต ทนฺตสมฺปตฺติราคิโน สปฺปายนฺติ ฯ เอว
ราคจริตวเสนาป ทสธา อสุภปฺปเภโท วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
ยสฺมา ปน ทสวิเธป เอตสฺมึ อสุเภ เสยฺยถาป นาม
อปริสณฺิตชลาย สึฆโสตาย (๑) นทิยา อริตฺตพเลเนว นาวา
# ๑. ม. สีฆโสตาย ฯ
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ติฏติ วินา อริตฺเตน น สกฺกา เปตุ เอวเมว ปฏิกุลตฺตา (๑)
ทุพฺพลตฺตา อารมฺมณสฺส วิตกฺกพเลเนว จิตฺต เอกคฺค หุตฺวา
ติฏติ วินา วิตกฺเกน น สกฺกา เปตุ ฯ ตสฺมา ปมชฺฌานเมเวตฺถ โหติ น ทุติยาทีนิ ฯ ปฏิกุเลป เจตสฺมึ อารมฺมเณ
อทฺธา อิมาย ปฏิปทาย ชรามรณมฺหา ปริมุจฺจิสฺสามีติ เอว
อานิสสทสฺสาวิตาย เจว นีวรณสนฺตาปปฺปหาเนน จ ปต-ิ
โสมนสฺส อุปฺปชฺชติ พหุทานิ เวตน ลภิสฺสามีติ อานิสสทสฺสาวิโน ปุปฺผจฺฉฑฺฑกสฺส คูถราสิมฺหิ วิย อุปฺปนฺนพฺยาธิทุกฺขสฺส (๒) โรคิโนว ปน วิเรจนปฺปวตฺติย (๓) วิย จ ฯ
ทสวิธป เจต อสุภ ลกฺขณโต เอกเมว โหติ ฯ
ทสวิธสฺสาป หิ เอตสฺส อสุจิทุคฺคนฺธเชคุจฺฉปฏิกุลภาโวเอว ลกฺขณ
ตเทต อิมินา ลกฺขเณน น เกวล มตสรีเร ทนฺตฏิกทสฺสาวิโน ปน เจติยปพฺพตวาสิโน มหาติสฺสตฺเถรสฺส วิย
หตฺถิกฺขนฺธคต ราชาน โอโลเกนฺตสฺส (๔) สงฺฆรกฺขิตตฺเถรูปฏากสฺส
สามเณรสฺส วิย จ ชีวมานกสรีเรป อุปฏาติ ฯ ยเถว หิ
มตสรีร เอว ชีวมานกป อสุภเมว ฯ อสุภลกฺขณ ปเนตฺถ
อาคนฺตุเกน อลงฺกาเรน ปฏิจฺฉนฺนตฺตา น ปฺายตีติ ฯ
อสุภกถา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. อุปสนฺตพฺยาธิทุกฺขสฺส ฯ
# ม. อุสฺสนฺนพฺยาธิทุกฺขสฺส ฯ ๓. ม. วมนวิเรจนปฺปวตฺติย ฯ
# ๔. ม. อุลโฺ ลเกนฺตสฺส ฯ
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กึ ปน ปวีกสิณ อาทึ กตฺวา อฏิกสฺาปริโยสานาเปสา รูปาวจรปฺปนา อุทาหุ อฺาป อตฺถีติ ฯ
อตฺถิ ฯ อานาปานชฺฌานฺจ กายคตาสติภาวนา จ อิธ ปน
น กถิตา ฯ กิฺจาป น กถิตา วาโยกสิเณ ปน คหิเต
อานาปานชฺฌานป คหิตเมว โหติ (๑) ฯ วณฺณกสิเณสุ จ คหิเตสุ
เกสาทีสุ จตุกฺกปฺจกชฺฌานวเสน อุปฺปนฺนา กายคตาสติ ฯ
ทสสุ อสุเภสุ คหิเตสุ ทวตฺตึสาการปฏิกูลมนสิการชฺฌาวเสน
เจว นวสีวถิกาวณฺณชฺฌานวเสน จ ปวตฺตา กายคตาสติ คหิตาวาติ ฯ สพฺพาป รูปาวจรปฺปนา อิธ กถิตาว โหตีติ ฯ
รูปาวจรกถา นิฏิตา ฯ
อรูปาวจรกุสลวณฺณนา
อากาสานฺจายตนวณฺณนา
อิทานิ อรูปาวจรกุสล ทสฺเสตุ ปุน กตเม ธมฺมา
กุสลาติ อาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ อรูปูปปตฺติยาติ อรูปภโว อรูป
เอวรูเป อุปปตฺติ อรูปูปปตฺติ ฯ ตสฺสา อรูปูปปตฺติยา ฯ มคฺค
ภาเวตีติ อุปาย เหตุ การณ อุปฺปาเทติ วฑฺเฒติ ฯ สพฺพโสติ
สพฺพากาเรน ฯ สพฺพาส วา อนวเสสานนฺติ อตฺโถ ฯ
รูปสฺานนฺติ สฺาสีเสน วุตฺตรูปาวจรชฺฌานานฺเจว
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ตทารมฺมณานฺจ ฯ รูปาวจรชฺฌานป หิ รูปนฺติ วุจฺจติ
รูป รูปานิ ปสฺสตีติอาทีสุ (๑) ฯ ตสฺส อารมฺมณป พหิทฺธารูปานิ ปสฺสติ สุวณฺณทุพฺพณฺณานีติอาทีสุ (๒) ฯ ตสฺมา อิธ รูเป
สฺา รูปสฺาติ เอว สฺาสีเสน วุตฺตรูปาวจรชฺฌานสฺเสต (๓)
อธิวจน ฯ รูป สฺา อสฺสาติ รูปสฺ ฯ รูปมสฺส นามนฺติ
วุตฺต โหติ ฯ เอว ปวีกสิณาทิเภทสฺส ตทารมฺมณสฺส เจต
อธิวจนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
สมติกฺกมาติ วิราคา จ นิโรธา จ ฯ กึ วุตฺต โหติ ฯ
เอตาส กุสลวิปากกิริยาวเสน ปฺจทสนฺน ฌานสงฺขาตาน
รูปสฺาน เอตาสฺจ ปวีกสิณาทิวเสน อฏนฺน อารมฺมณสงฺขาตาน รูปสฺาน สพฺพากาเรน อนวเสสาน วา วิราคา
จ นิโรธา จ วิราคเหตุ (๔) เจว นิโรธเหตุ (๔) จ อากาสานฺจายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ น หิ สกฺกา สพฺพโส อนติกฺกนฺตรูปสฺเน เอต อุปสมฺปชฺช วิหริตุนฺติ ฯ
ตตฺถ ยสฺมา อารมฺมเณ อวิรตสฺส สฺา สมติกฺกโม
น โหติ ฯ สมติกฺกนฺตาสุ จ สฺาสุ อารมฺมณ สมติกฺกนฺตเมว
โหติ ฯ ตสฺมา อารมฺมณสมติกฺกม อวตฺวา ตตฺถ กตมา
รูปสฺา รูปาวจรสมาปตฺติสมาปนฺนสฺส วา อุปปนฺนสฺส วา
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๘๙/๗๔ ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๘๗/๗๓ ฯ
# ๓. สี. รูปาวจรชฺฌานสฺเสต ฯ ๔. สี. วิราคเหตุ เจว นิโรธเหตุ ฯ
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ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส วา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต
อิมา วุจฺจนฺติ รูปสฺาโย อิมา รูปสฺาโย อติกฺกนฺโต
โหติ วีติกฺกนฺโต สมติกกฺ นฺโต เตน วุจฺจติ สพฺพโส รูปสฺาน
สมติกฺกมาติ (๑) เอว วิภงฺเค สฺานเยว สมติกฺกโม วุตฺโต ฯ
ยสฺมา ปน อารมฺมณสมติกฺกเมน วตฺตพฺพา (๒) เอตา สมาปตฺติโย
น เอกสฺมึเยว อารมฺมเณ ปมชฺฌานาทีนิ วิย ฯ ตสฺมา อย
อารมฺมณสมติกฺกมวเสนาป อตฺถวณฺณนา กตาติ เวทิตพฺพา ฯ
ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมาติ จกฺขาทีน วตฺถูน รูปาทีน
อารมฺมณานฺจ ปฏิฆาเตน สมุปฺปนฺนา สฺา ปฏิฆสฺา ฯ
รูปสฺาทีน เอต อธิวจน ฯ ยถาห ฯ ตตฺถ กตมา ปฏิฆสฺา รูปสฺา สทฺทสฺา คนฺธสฺา โผฏพฺพสฺา
อิมา วุจฺจนฺติ (๓) ปฏิฆสฺาโยติ ฯ ตาส กุสลวิปากาน ปฺจนฺน
อกุสลวิปากาน ปฺจนฺนนฺติ สพฺพโส ทสนฺนป ปฏิฆสฺาน
อตฺถงฺคมา ปหานา อสมุปฺปาทา อปฺปวตฺตึ กตฺวาติ วุตฺต
โหติ ฯ
กามฺเจตา ปมชฺฌานาทีนิ สมาปนฺนสฺสาป น สนฺติ ฯ
น หิ ตสฺมึ สมเย ปฺจทฺวารวเสน จิตฺต ปวตฺตติ ฯ
เอว สนฺเตป อฺตฺถ ปหีนาน สุขทุกฺขาน จตุตฺถชฺฌาเน
วิย สกฺกายทิฏิอาทีน ตติยมคฺเค วิย จ อิมสฺมึ ฌาเน
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๘๘/๓๕๓ ฯ ๒. ม. ปตฺตพฺพา ฯ
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๖๘๙/๓๕๓ ฯ
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อุสฺสาหชนนตฺถ อิมสฺส ฌานสฺส ปสสาวเสน เอตาส เอตฺถ
วุตฺตวจน เวทิตพฺพ ฯ อถ วา กิฺจาเปตา รูปาวจรสมาปนฺนสฺส
น สนฺติ ฯ อถโข น ปหีนตฺตา น สนฺติ ฯ น หิ รูปวิราคาย
รูปาวจรภาวนา สมฺปวตฺตติ ฯ รูปายตฺตา จ เอตา สมฺปวตฺติ ฯ
อย ปน ภาวนา รูปวิราคาย สมฺปวตฺตติ ฯ ตสฺมา ตา
เอตฺถ ปหีนาติ วตฺตุ วฏฏติ ฯ น เกวลฺจ วตฺตุ เอกเสเนว
เอว ธาเรตุป วฏฏติ ฯ ตาสฺหิ อิโต ปุพฺเพ อปฺปหีนตฺตาเอว
ปมชฺฌานสมาปนฺนสฺส สทฺโท กณฺฏโกติ (๑) วุตฺโต ภควตา ฯ
อิธ จ ปหีนตฺตาเยว อรูปสมาปตฺตีน อาเนฺชตา สนฺตวิโมกฺขตา
จ วุตฺตา ฯ อาฬาโร จ กาลาโม อรูปสมาปนฺโน ปฺจมตฺตานิ
สกฏสตานิ นิสฺสาย นิสสฺ าย อติกฺกนฺตานิ เนว อทฺทสฺส น ปน
สทฺท อสฺโสสีติ (๒) ฯ
นานตฺตสฺาน อมนสิการาติ นานตฺเต วา โคจเร
ปวตฺตาน สฺาน นานตฺตาน วา สฺาน ฯ ยสฺมา หิ
เอตา ตตฺถ กตมา นานตฺตสฺา อสมาปนฺนสฺส มโนธาตุสมงฺคิสฺส วา มโนวิฺาณธาตุสมงฺคิสฺส วา สฺา
สฺชานนา สฺชานิตตฺต อิมา วุจฺจนฺติ นานตฺตสฺาโยติ
เอว วิภงฺเค วิภชิตฺวา วุตฺตตฺตาเยว อิธ อธิปฺเปตา ฯ อสมาปนฺนสฺส มโนธาตุมโนวิฺาณธาตุสมงฺคิตาสฺา รูปสทฺทาทิ# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๗๒/๑๔๕ ฯ ๒. ที. มหา. ๑๐/๑๒๐/๑๕๒ ฯ
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เภเท นานตฺเต นานาสภาเว จ (๑) โคจเร ปวตฺตติ (๒) ฯ ยสฺมา
เจตา อฏ กามาวจรกุสลสฺา ทฺวาทส อกุสลสฺา
เอกาทส กามาวจรกุสลวิปากสฺา เทฺว อกุสลวิปากสฺา
เอกาทส กามาวจรกิริยาสฺาติ เอว จตุจตฺตาฬีสมฺป สฺา
นานตฺตา นานาสภาวา อฺมฺ อสทิสา ฯ ตสฺมา นานตฺตสฺาติ วุตฺตา ฯ ตาส สพฺพโส นานตฺตสฺาน อมนสิการา
อนาวชฺชนา อนาโภคา (๓) อสมนฺนาหารา อปจฺจเวกฺขณา ฯ
ยสฺมา ตา นาวชฺชติ น มนสิกโรติ น ปจฺจเวกฺขติ ตสฺมาติ
วุตฺต โหติ ฯ
ยสฺมา ปเนตฺถ ปุรมิ า รูปสฺา ปฏิฆสฺา จ อิมินา
ฌาเนน นิพฺพตฺเต ภเวป น วิชฺชนฺติ ปเคว ตสฺมึ ภเว
อิม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรณกาเล ฯ ตสฺมา ตาส สมติกฺกมา
อตฺถงฺคมาติ เทฺวธาป อภาโวเยว วุตฺโต ฯ นานตฺตสฺาสุ
ปน ยสฺมา อฏ กามาวจรกุสลสฺา นว กิรยิ าสฺา ทส
อกุสลสฺาติ อิมา สตฺตวีสติ สฺา อิมินา ฌาเนน
นิพฺพตฺเต ภเว วิชชฺ นฺติ ฯ ตสฺมา ตาส อมนสิการาติ วุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ ตตฺราป หิ อิท ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรนฺโต
ตาส อมนสิการาเยว อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ ตา ปน
มนสิกโรนฺโต อสมาปนฺโน โหตีติ ฯ สงฺเขปโต เจตฺถ รูปสฺาน
# ๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปวตฺตนฺติ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สมติกฺกมาติ อิมินา สพฺพรูปาวจรธมฺมาน ปหาน วุตฺต ฯ
ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการาติ อิมินา
สพฺเพส กามาวจรจิตฺตเจตสิกาน ปหานฺจ อมนสิกาโร จ
วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
อิติ ภควา ปณฺณรสนฺน รูปสฺาน สมติกฺกเมน ทสนฺน
ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคเมน จตุจตฺตาฬีสาย นานตฺตสฺาน
อมนสิกาเรนาติ ตีหิ ปเทหิ อากาสานฺจายตนสมาปตฺติยา
วณฺณ กเถสิ ฯ กึการณาติ เจ ฯ โสตูน อุสฺสาหชนนตฺถฺเจว
ปโลภนตฺถฺจ ฯ สเจ หิ เกจิ อปณฺฑิตา วเทยฺยุ สตฺถา
อากาสานฺจายตนสมาปตฺตึ นิพฺพตฺเตถาติ วทติ โก นุ โข
เอตาย นิพฺพตฺติตาย อตฺโถ โก อานิสโสติ เต เอว วตฺตุ
มา ลภนฺตูติ อิเมหิ การเณหิ สมาปตฺติยา วณฺณ กเถสิ ฯ
ตฺหิ เตส สุตฺวา เอว ภวิสฺสติ เอว สนฺตา กิร อย
สมาปตฺติ เอว ปณีตา นิพฺพตฺเตสฺสาม นนฺติ ฯ อถสฺสา
นิพฺพตฺตนตฺถาย อุสฺสาห กริสฺสนฺติ ฯ
ปโลภนตฺถฺจาป เตส เอติสฺสา วณฺณ กเถสิ
วิสกณฺกพาณิโช วิย ฯ วิสกณฺกวาณิโช นาม คุฬวาณิโชติ
วุจฺจติ ฯ โส กิร คุฬผาณิตขณฺฑสกฺกราทีนิ สกเฏนาทาย
ปจฺจนฺตคาม คนฺตฺวา วิสกณฺก คณฺหถ วิสกณฺก คณฺหถาติ
# ๑. ม. อากาเรหิ ฯ
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อุคฺโฆเสสิ ฯ ต สุตฺวา คามิกา วิสนฺนาม กกฺขฬ โย น
ขาทติ โส มรติ กณฺโกป วิชฌ
ฺ ิตฺวา มาเรติ อุโภเปเต
กกฺขลา โก เอตฺถ อานิสโสติ เคหทฺวารานิ ถเกสุ ทารเก
จ ปลาเปสุ ฯ ต ทิสฺวา พาณิโช อโวหารกุสลา อิเม คามิกา
หนฺท เน อุปาเยน คณฺหาเปสฺสามีติ (๑) อติมธุร คณฺหถ อติสาธุก
คณฺหถ คุฬผาณิตขณฺฑสกฺกร (๒) สมคฺฆ ลภติ กูฏมาสกกูฏกหาปณาทีนิ ลภตีติ อุคฺโฆเสสิ ฯ ต สุตฺวา คามิกา
หฏปหฏา คนฺตฺวา (๓) พหุป มูล ทตฺวา คณฺหึสุ (๔) ฯ
ตตฺถ วาณิชสฺส วิสกณฺก คณฺหถาติ อุคฺโฆสน วิย
ภควโต อากาสานฺจายตนสมาปตฺตึ นิพฺพตฺเตถาติ วจน ฯ
อุโภเปเต กกฺขลา โก เอตฺถ อานิสโสติ คามิกาน จินฺตน
วิย ภควา อากาสานฺจายตน นิพฺพตฺเตถาติ อาห ฯ โก
นุ โข เอตฺถ อานิสโส นาสฺส คุณ ชานามาติ โสตูน
จินฺตน ฯ อถสฺส วาณิชสฺส อติมธุร คณฺหถาติอาทิ วจน
วิย ภควโต รูปสฺาสมติกฺกมาทิก อานิสสปฺปกาสน ฯ
อิท หิ สุตฺวา เต พหุป มูล ทตฺวา คามิกา วิย คุฬ
คณฺหนฺติ อิมินา อานิสเสน ปโลภิตจิตฺตา มหนฺต อุสฺสาห
กตฺวา อิม สมาปตฺตึ นิพฺพตฺเตสฺสนฺตีติ อุสฺสาหชนนตฺถฺจ
ปโลภนตฺถฺจ กเถสิ ฯ
# ๑. ม. คณฺหาเปมีติ ฯ ๒. ม. คุฬ ผาณิต สกฺกร ฯ
# ๓. ม. นิคฺคนฺตฺวา ฯ ๔. ม. คเหสุ ฯ
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อากาสานฺจายตนสฺาสหคตนฺติ เอตฺถ นาสฺส อนฺโตติ
อนนฺต ฯ อากาสเมว อนนฺต อากาสานนฺต ฯ อากาสานนฺตเมว อากาสานฺจ ฯ ต อากาสานฺจ อธิฏานตฺเถน
อายตนมสฺส สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส ฌานสฺส เทวาน เทวายตนมิวาติ อากาสานฺจายตน ฯ อิติ อากาสานฺจฺจ ต
อายตนฺจาติป อากาสานฺจายตน ฯ กสิณุคฺฆาฏิมากาสสฺเสต
อธิวจน ฯ ตสฺมึ อากาสานฺจายตเน อปฺปนาปฺปตฺตาย สฺาย
สหคต อากาสานฺจายตนสฺาสหคต ฯ
ยถา ปน อฺตฺถ อนนฺโต อากาโสติ (๑) วุตฺต ฯ เอวมิธ
อนนฺตนฺติ วา ปริตฺตนฺติ วา น คหิต ฯ กสฺมา อนนฺเต
หิ คหิเต ปริตฺต น คณฺหาติ (๒) ปริตฺเต คหิเต อนนฺต น
คณฺหาติ (๒) ฯ เอว สนฺเต อารมฺมณจตุกฺก น ปูรติ เทสนา
โสฬสกฺขตฺตุกา น โหติ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสปจ อิมสฺมึ าเน
เทสน โสฬสกฺขตฺตุก กาตุ อชฺฌาสโย ฯ ตสฺมา อนนฺตนฺติ
วา ปริตฺตนฺติ วา อวตฺวา อากาสานฺจายตนสฺาสหคตนฺติ อาห ฯ เอวฺจ สติ อุภยป คหิตเมว โหติ ฯ
อารมฺมณจตุกฺก ปูรติ เทสนา โสฬสกฺขตฺตุกา สมฺปชฺชติ
อวเสโส ปาลิอตฺโถ เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานนิกนฺติปริยาทานทุกฺขตาย เจตฺถ ทุกฺขาปฏิปทา
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๙๑/๓๕๔ ฯ ๒. ม. คตุหติ ฯ
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ปริยาทินฺนนิกนฺติกสฺส อปฺปนาปริวาสทนฺธตาย ทนฺธาภิฺา
โหติ ฯ วิปริยาเยน สุขาปฏิปทา จ ขิปฺปาภิฺา จ
เวทิตพฺพา ฯ ปริตฺตกสิณุคฺฆาฏิมากาเส ปน ปวตฺต ฌาน
ปริตฺตารมฺมณ วิปุลกสิณุคฺฆาฏิมากาเส ปวตฺต อปฺปมาณารมฺมณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหาเร วิย จ อิธาป
จตุตฺถชฺฌานวเสน ปฺจวีสติ เอกกา โหนฺติ ฯ ยถา เจตฺถ
เอว อิโต ปเรสุป ฯ วิเสสมตฺตเมว ปน เตสุ วณฺณยิสฺสาม ฯ
วิฺาณฺจายตนวณฺณนา
อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺมาติ เอตฺถ ปน (๑) ตาว ปุพฺเพ
วุตฺตนเยเนว อากาสานฺจ อายตนมสฺส อธิฏานฏเนาติ
ฌานมฺป อากาสานฺจายตน ฯ วุตฺตนเยเนว อารมฺมณมฺป ฯ
เอวเมต ฌานฺจ อารมฺมณฺจาป อุภยป อปฺปวตฺติกรเณน
จ อมนสิกาเรน จ สมติกฺกมิตฺวา จ ยสฺมา อิท
วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหริตพฺพ (๒) ฯตสฺมา อุภยมฺเปต
เอกชฺฌ กตฺวา อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺมาติ อิท วุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ
วิฺาณฺจายตนสฺาสหคตนฺติ เอตฺถ ปน อนนฺตนฺติ
มนสิกาตพฺพวเสน นาสฺส อนฺโตติ อนนฺต ฯ อนนฺตเมว
# ๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. วิหาตพฺพ ฯ
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อานฺจ วิฺาณ อานฺจ วิฺาณานฺจนฺติ อวตฺวา
วิฺานฺจนฺติ วุตฺต ฯ อย เหตฺถ รุฬฺหิสทฺโท ฯ ตเทว
วิฺาณฺจ อธิฏานตฺเถน อิมิสฺสา (๑) สฺาย อายตนนฺติ
วิฺาณฺจายตน ฯ ตสฺมึ วิฺาณฺจายตเน ปวตฺตาย
สฺาย สหคตนฺติ วิฺาณฺจายตนสฺาสหคต ฯ อากาเส
ปวตฺตวิฺาณารมฺมณสฺส ฌานสฺเสต อธิวจน ฯ อิธ อากาสานฺจายตนสมาปตฺติยา นิกนฺติปริยาทานทุกฺขตาย ทุกฺขาปฏิปทา
ปริยาทินฺนนิกนฺติกสฺส อปฺปนาปริวาสทนฺธตาย ทนฺธาภิฺา ฯ
วิปริยาเยน สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา จ ฯ ปริตฺตกสิณุคฺฆาฏิมากาสารมฺมณสมาปตฺตึ อารพฺภ ปวตฺติยา ปริตฺตารมฺมณตา
วิปริยาเยน อปฺปมาณารมฺมณตา เวทิตพฺพา ฯ เสส ปุริมสทิสเมว ฯ
อากิฺจฺายตนวณฺณนา
วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมาติ เอตฺถาป ปุพฺเพ
วุตฺตนเยเนว วิฺาณฺจ อายตนมสฺส อธิฏานตฺเถนาติ
ฌานป วิฺาณฺจายตน ฯ วุตฺตนเยเนว จ อารมฺมณมฺป ฯ
เอวเมต ฌานฺจ อารมฺมณฺจาติ อุภยป อปฺปวตฺติกรเณน จ
อมนสิกาเรน จ สมติกฺกมิตฺวา จ ยสฺมา อิท อากิฺจฺายตน
# ๑. ม. อิมาย ฯ
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อุปสมฺปชฺช วิหริตพฺพ ฯ ตสฺมา อุภยฺเจต เอกชฺฌ กตฺวา
วิฺาณฺจายตน สมติกกฺ มาติ อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
อากิฺจฺายตนสฺาสหคตนฺติ เอตฺถ ปน นาสฺส
กิฺจนนฺติ อกิฺจน ฯ อนฺตมโส ภงฺคมตฺตป อสฺส อวสิฏ
นตฺถีติ วุตฺต โหติ ฯ อกิฺจนสฺส ภาโว อากิฺจฺ ฯ
อากาสานฺจายตนวิฺาณาปคมารมฺมณสฺเสต อธิวจน ฯ ต
อากิฺจฺ อธิฏานตฺเถน อิมิสฺสา สฺาย อายตนนฺติ
อากิฺจฺายตน ฯ ตสฺมึ อากิฺจฺายตเน ปวตฺตาย สฺาย
สหคตนฺติ อากิฺจฺายตนสฺาสหคต ฯ อากาเส ปวตฺติตวิฺาณาปคมารมฺมณสฺส ฌานสฺเสต อธิวจน ฯ อิธ วิฺานฺจายตนสมาปตฺติยา นิกนฺติปริยาทานทุกฺขตาย ทุกฺขาปฏิปทา
ปริยาทินฺนนิกนฺติกสฺส อปฺปนาปริวาสทนฺธตาย ทนฺธาภิฺา
วิปริยาเยน สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา จ ฯ ปริตตฺ กสิณุคฺฆาฏิมากาเส ปวตฺติตวิฺาณาปคมารมฺมณตาย ปริตฺตารมฺมณตา
วิปริยาเยน อปฺปมาณารมฺมณตา เวทิตพฺพา ฯ เสส ปุริมสทิสเมว ฯ
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อากิฺจฺายตน สมติกฺกมาติ เอตฺถาป ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว
อากิฺจฺ อายตนมสฺส อธิฏานตฺเถนาติ ฌานป อากิฺจฺายตน ฯวุตฺตนเยเนว อารมฺมณป ฯ เสส ปุริมสทิสเมว ฯ
เอวเมต ฌานฺจ อารมฺมณฺจาติ อุภยป อปฺปวตฺติกรเณน
จ อมนสิกาเรน จ สมติกฺกมิตฺวา จ ยสฺมา อิท เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหริตพฺพ ฯ ตสฺมา อุภยมฺเปต เอกชฺฌ
กตฺวา อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺมาติ อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
เนวสฺานาสฺายตนสหคตนฺติ เอตฺถ ปน ยาย
สฺาย ภาวโต ต เนวสฺานาสฺายตนนฺติ วุจฺจติ ฯ
ยถา ปฏิปนฺนสฺส สา สฺา โหติ ฯ ต ตาว ทสฺเสตุ
วิภงฺเค เนวสฺีนาสฺีติ ปท (๑) อุทฺธริตฺวา ตฺเว
อากิฺจฺายตน สนฺตโต มนสิกโรติ สงฺขาราวเสสสมาปตฺตึ
ภาเวติ เตน วุจฺจติ เนวสฺีนาสฺีติ (๒) วุตฺต ฯ ตตฺถ
สนฺตโต มนสิกโรตีติ สนฺตา วตาย สมาปตฺติ ยตฺร หิ นาม
นตฺถิภาวป อารมฺมณ กริตฺวา สฺสตีติ เอว สนฺตารมฺมณตาย
น สนฺตาติ มนสิกโรติ ฯ สนฺตโต เจ มนสิกโรติ กถ
สมติกฺกโม โหตีติ ฯ อนาวชฺชิตุกามตาย ฯ โส หิ กิฺจาป
ต สนฺตโต มนสิกโรติ ฯ อถขฺวสฺส อหเมต อาวชฺชิสฺสามิ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๗๐๖/๓๕๕ ฯ
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สมาปชฺชิสฺสามิ อธิฏหิสฺสามิ วุฏหิสฺสามิ ปจฺจเวกฺขิสฺสามีติ
เอส อาโภโค สมนฺนาหาโร มนสิกาโร น โหติ ฯ กสฺมา ฯ
อากิฺจฺายตนโต เนวสฺานาสฺายตนสฺส สนฺตตรปณีตตรตาย ฯ
ยถา หิ ราชา มหจฺจราชานุภาเวน หตฺถิกฺขนฺธวรคโต (๑)
นครวีถิย วิจรนฺโต ทนฺตการาทโย สิปฺปเก เอก วตฺถ ทฬฺห
นิวาเสตฺวา เอเกน สีส เวเตฺวา ทนฺตจุณฺณาทีหิ สโมกิณฺณคตฺเต อเนกานิ ทนฺตวิกตาทีนิ (๒) สิปฺปานิ กโรนฺเต ทิสฺวา
อโห วต เร เฉกา อาจริยา อีทิสานิป นาม สิปปฺ านิ
กริสฺสนฺตีติ เอว เตส เฉกตาย ตุสฺสติ ฯ น จสฺส เอว โหติ
อโห วตาห รชฺช ปหาย เอวรูโป สิปปฺ โก ภเวยฺยนฺติ ฯ
ต กิสฺส เหตุ ฯ รชฺชสิริยา มหานิสสตาย ฯ โส สิปปฺ เก
สมติกฺกมิตฺวาว คจฺฉติ ฯ เอวเมว เอส กิฺจาป ต สมาปตฺตึ
สนฺตโต มนสิกโรติ ฯ อถขฺวสฺส อหเมต สมาปตฺตึ อาวชฺชิสสฺ ามิ
สมาปชฺชิสฺสามิ อธิฏหิสฺสามิ วุฏหิสฺสามิ ปจฺจเวกฺขิสฺสามีติ
เนว เอส อาโภโค สมนฺนาหาโร มนสิกาโร โหติ ฯ โส
ต สนฺตโต มนสิกโรนฺโต ปุพฺเพ (๓) วุตฺตนเยเนว (๓) ต ปรม สุขุม
อปฺปนาปตฺต สฺ ปาปุณาติ ยาย เนวสฺีนาสฺี
นาม โหติ ฯ สงฺขาราวเสส สมาปตฺตึ ภาเวตีติ วุจฺจติ ฯ
# ๑. ม. หตฺถกิ ฺขนฺธคโต ๒. ม. ทนฺตวิกติอาทีนิ ฯ
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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สงฺขาราวเสสสมาปตฺตินฺติ อจฺจนฺตสุขุมภาวปฺปตฺตสงฺขาร จตุตฺถารูปสมาปตฺตึ ฯ
อิทานิ ยนฺต เอว อธิคตาย สฺาย วเสน เนวสฺานาสฺายตนนฺติ วุจฺจติ ฯ ต อตฺถโต ทสฺเสตุ เนวสฺานาสฺายตนนฺติ เนวสฺานาสฺายตน สมาปนฺนสฺส
วา อุปปนฺนสฺส วา ทิฏ ธมฺมสุขวิหาริสฺส วา จิตฺตเจตสิกา
ธมฺมาติ (๑) วุตฺต ฯ เตสุ อิธ สมาปนฺนสฺส จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา
อธิปฺเปตา ฯ
วจนตฺโถ ปเนตฺถ โอฬาริกาย สฺาย อภาวโต สุขุมาย
จ ภาวโต เนวสฺส สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส ฌานสฺส สฺานาสฺาติ (๒) เนวสฺานาสฺ ฯ เนวสฺานาสฺฺจ ต
มนายตนธมฺมายตนปริยาปนฺนตฺตา อายตนฺจาติ เนวสฺานาสฺายตน ฯ อถ วา ยายเมตฺถ สฺา สา ปฏสฺากิจฺจ กาตุ อสมตฺถตาย เนวสฺา สงฺขาราวเสสสุขุมภาเวน
วิชฺชมานตฺตา นาสฺาติ เนวสฺานาสฺา ฯ เนวสฺานาสฺา จ สา เสสธมฺมาน อธิฏานตฺเถน อายตนฺจาติ
เนวสฺานาสฺายตน ฯ
น เกวลฺเจตฺถ สฺา อีทิสี ฯ อถโข เวทนาป
เนวเวทนานาเวทนา ฯ จิตฺตป เนวจิตฺตนาจิตฺต ฯ ผสฺโสป
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๗๐๗/๓๕๖ ฯ ๒. ม. สฺา นาสฺนติ ฯ
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เนวผสฺโสนาผสฺโส ฯ (๑) เอส นโย เสสสมฺปยุตฺตธมฺเมสุ ฯ
สฺาสีเสน ปนาย เทสนา กตาติ เวทิตพฺพา ฯ
ปตฺตมกฺขนเตลปฺปภูตีหิ จ อุปมาหิ เอส (๒) อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
สามเณโร กิร เตเลน ปตฺต มกฺเขตฺวา เปสิ ฯ ต ยาคุปานกาเล เถโร ปตฺตมาหราติ อาห ฯ โส ปตฺเต เตลมตฺถิ
ภนฺเตติ อาห ฯ ตโต อาหร สามเณร เตลนาฬึ ปูเรสฺสามีติ
วุตฺเต นตฺถิ ภนฺเต เตลนฺติ อาห ฯ ตตฺถ ยถา อนฺโต
วุฏตฺตา ยาคุยา สทฺธึ อกปฺปยตฺเถน เตล อตฺถีติ โหติ ฯ
นาฬิปูรณาทีน อภาววเสน นตฺถีติ โหติ ฯ เอว สาป สฺา
ปฏสฺากิจฺจ กาตุ อสมตฺถตาย เนวสฺา สงฺขาราวเสสสุขุมภาเวน วิชฺชมานตฺตา นาสฺา โหติ ฯ
กึ ปเนตฺถ สฺากิจฺจนฺติ ฯ อารมฺมณสฺชานนฺเจว
วิปสฺสนาย จ วิสยภาว อุปคนฺตฺวา นิพฺพิทาชนน ฯ ทหนกิจฺจมิว หิ สุโขทเก เตโชธาตุ วิย สฺชานนกิจฺจ เจสา
ปฏ กาตุ น สกฺโกติ ฯ เสสสมาปตฺตีสุ สฺา วิย วิปสฺสนาย
วิสยภาว อุปคนฺตฺวา นิพฺพิทาชนนป กาตุ น สกฺโกติ ฯ
อฺเสุ หิ ขนฺเธสุ อกตาภินิเวโส ภิกฺขุ เนวสฺานาสฺายตนขนฺเธ สมฺมสิตฺวา นิพฺพิท ปตฺตุ สมตฺโถ นาม
นตฺถิ ฯ อปจ อายสฺมา สาริปุตฺโต ปกติวิปสฺสโก ปน
# ๑. ม.....นาผสฺโสติ ฯ ๒. ม. เอสมตฺโถ วิภาเวตพฺโพ ฯ
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มหาปฺโ สาริปุตฺตสทิโส จ สกฺกุเณยฺย ฯ โสป เอว กิรเม (๑)
ธมฺมา อหุตฺวา สมฺโภนฺติ หุตฺวา ปฏิเวนฺตีติ (๒) เอว กลาปสมฺมสนวเสเนว โน อนุปทธมฺมวิปสฺสนาวเสน ฯ เอว สุขุมตฺต
คตา เอสา สมาปตฺติ ฯ
ยถา จ ปตฺตมฺกขนเตลูปมาย เอว มคฺคุทกูปมายป
อยมตฺโถ วิภาเวตพฺโพ ฯ มคฺคปฏิปนฺนสฺส กิร เถรสฺส ปุรโต
คจฺฉนฺโต สามเณโร โถกมุทก ทิสฺวา อุทก ภนฺเต อุปาหนา
โอมฺุจถาติ อาห ฯ ตโต เถเรน สเจ อุทกมตฺถิ อาหร
นฺหานสาฏก นฺหายิสฺสามีติ วุตฺเต นตฺถิ ภนฺเตติ อาห ฯ ตตฺถ
ยถา อุปาหนเตมนมตฺตตฺเถน อุทก อตฺถีติ โหติ นฺหานตฺเถน
นตฺถีติ โหติ ฯ เอวมฺป สา ปฏสฺากิจฺจ กาตุ อสมตฺถตาย
เนวสฺา สงฺขาราวเสสสุขุมภาเวน วิชฺชมานตฺตา นาสฺา
โหติ น เกวลฺจ เอตาเหว อฺาหิป อนุรูปาหิ อุปมาหิ
เอส อตฺโถ วิภาเวตพฺโพ ฯ อิติ อิมาย เนวสฺานาสฺายตเน
ปวตฺตาย สฺาย เนวสฺานาสฺายตนภูตาย วา
สฺาย สหคตนฺติ เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต ฯ
อากิฺจฺายตนสมาปตฺติอารมฺมณสฺส ฌานสฺเสต อธิวจน ฯ
อิธ อากิฺจฺายตนสมาปตฺติยา นิกนฺติปริยาทานทุกฺขตาย ทุกฺขาปฏิปทา ปริยาทินฺนนิกนฺติกสฺส อปฺปนาปริวาส# ๑. สี. กิรเม ฯ ม. กิริเม ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๑๖๓/๑๒๑ ฯ
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ทนฺธตาย ทนฺธาภิฺา วิปริยาเยน สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา
จ ฯ ปริตฺตกสิณุคฺฆาฏิมากาเส ปวตฺติตวิฺาณาปคมารมฺมณสมาปตฺตึ อารพฺภ ปวตฺติตาย ปริตฺตารมฺมณตา วิปริยาเยน
อปฺปมาณารมฺมณตา เวทิตพฺพา ฯ เสส ปุริมสทิสเมว ฯ
อสทิสรูโป นาโถ
อารุปฺป ย จตุพฺพิธ อาห
ต อิติ ตฺวา ตสฺมึ
ปกิณฺณกกถาป วิฺเยฺยา ฯ
อรูปสมาปตฺติโย หิ
อารมฺมณาติกฺกมโต
จตสฺโสป ภวนฺติมา
องฺคาติกฺกมเมตาส
น อิจฺฉนฺติ วิภาวิโน ฯ
เอตาสุ หิ รูปนิมิตฺตาติกฺกมโต ปมา อากาสาติกฺกมโต
ทุติยา อากาเส ปวตฺติตวิฺาณาติกฺกมโต ตติยา อากาเส
ปวตฺติตวิฺาณสฺส อปคมาติกฺกมโต จตุตฺถาติ สพฺพถา
อารมฺมณาติกฺกมโต จตสฺโสป ภวนฺติมา อรูปสมาปตฺติโยติ
เวทิตพฺพา ฯ องฺคาติกฺกม ปน เอตาส น อิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา ฯ
น หิ รูปาวจรสมาปตฺตีสุ วิย เอตาสุ องฺคาติกฺกโม อตฺถิ ฯ
สพฺพาสุป หิ เอตาสุ อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตาติ เทฺวเอว ฌานงฺคานิ
โหนฺติ ฯ เอว สนฺเตป
สุปณีตตรา โหนฺติ
ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา อิธ
อุปมา ตตฺถ วิฺเยฺยา ปาสาทตลสาฏิกา ฯ
ยถา หิ จตุภูมิกสฺส ปาสาทสฺส เหฏิมตเล ทิพฺพนจฺจ-
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คีตวาทิตสุรภิคนฺธมาลาสาธุรสปานโภชนสยนจฺฉาทนาทิวเสน
ปณีตา ปฺจกามคุณา ปจฺจุปฏิตา อสฺสุ ทุติเย ตโต
ปณีตตรา ตติเย ตโต ปณีตตรา (๑) จตุตฺเถ สพฺพปณีตา ฯ
ตตฺถ กิฺจาป ตานิ จตฺตาริป ปาสาทตลาเนว ฯ นตฺถิ เตส
ปาสาทตลภาเวน วิเสโส ฯ ปฺจกามคุณสมิทฺธิวิเสเสน ปน
เหฏิมโต เหฏิมโต อุปริม อุปริม ปณีตตร โหติ ฯ
ยถา จ เอกาย อิตฺถิยา กนฺติตถูลสณฺหสณฺหตรสณฺหตมสุตฺตาน จตุปลติปลทุปลเอกปลสาฏิกา อสฺสุ อายาเมน
จ วิตฺถาเรน จ สมปฺปมาณา ฯ ตตฺถ กิฺจาป สาฏิกา
จตสฺโสป อายามโต จ วิตฺถารโต จ สมปฺปมาณา นตฺถิ
ตาส ปมาณโต วิเสโส ฯ สุขสมฺผสฺสสุขุมภาวมหคฺฆภาเวหิ
ปน ปุริมาย ปุริมาย ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา ปณีตตรา โหนฺติ ฯ
เอวเมว กิฺจาป จตูสุป เอตาสุ อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตาติ เอตานิ
เทฺวเยว องฺคานิ โหนฺติ ฯ อถโข ภาวนา วิเสเสน เตส
องฺคาน ปณีตปณีตตรภาเวน สุปณีตตรา โหนฺติ ปจฺฉิมา
ปจฺฉิมา อิธาป เวทิตพฺพา ฯ เอว อนุปพุ ฺเพน ปณีตปณีตา
เจตา
อสุจิมฺหิ มณฺฑเป ลคฺโค เอโก ตนฺนิสฺสิโต ปโร
อฺโ พหิ อนิสฺสาย ต ต นิสฺสาย จาปโร ฯ
# ๑. ม. ปณีตตมา ฯ
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ิโต จตูหิ เอเตหิ ปุริเสหิ ยถากฺกม
สมานตาย าตพฺพา จตสฺโสป วิภาวินา ฯ (๑)
ตตฺรายมตฺถโยชนา ฯ อสุจิมฺหิ กิร เทเส เอโก มณฺฑโป ฯ
อเถโก ปุริโส จตูหิ เอเตหิ ปุริเสหิ ยถากฺกม อาคนฺตฺวา
ต อสุจึ ชิคุจฺฉมาโน ต มณฺฑป หตฺเถหิ อาลมฺพิตฺวา ตตฺถ
ลคฺโค ลคฺคิโต วิย อฏาสิ ฯ อถาปโร อาคนฺตฺวา ต
มณฺฑปลคฺค ปุริส นิสฺสิโต ฯ อถฺโ อาคนฺตฺวา จินฺเตสิ
โย เอโส มณฺฑปลคฺโค โย จ ต นิสสฺ ิโต อุโภ เจเต
ทุฏิตา ธุโว จ เนส มณฺฑปปปาเต ปาโต หนฺทาห
พหิมณฺฑเป เอว ปติฏามีติ ฯ โส ต นิสฺสิต อนิสฺสาย พหิเยว
อฏาสิ ฯ อถาปโร อาคนฺตฺวา มณฺฑปลคฺคสฺส ต นิสฺสิตสฺส
จ อเขมภาว จินฺเตตฺวา พหิทฺธา ิตฺจ สุฏิตนฺติ มนฺตฺวา
ต นิสฺสาย อฏาสิ ฯ
ตตฺถ อสุจิมฺหิ เทเส มณฺฑโป วิย กสิณุคฺฆาฏิมากาส
ทฏพฺพ ฯ อสุจิชิคุจฺฉาย มณฺฑปลคฺโค ปุริโส วิย รูปนิมตฺตชิคุจฺฉาย อากาสารมฺมณ อากาสานฺจายตน ฯ มณฺฑปลคฺค
ปุริส นิสฺสิโต วิย อากาสารมฺมณ อากาสานฺจายตน อารพฺภ
ปวตฺต วิฺาณฺจายตน ฯ เตส ทฺวินนฺ ป (๒) อเขมภาว จินฺเตตฺวา
อนิสฺสาย ต มณฺฑปลคฺค พหิ ิโต วิย อากาสานฺจายตน
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๑๕๒ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อารมฺมณ อกตฺวา ตทภาวารมฺมณ อากิฺจฺายตน ฯ มณฺฑปลคฺคสฺส ต นิสฺสิตสฺส จ เตส ทฺวินฺนมฺป อเขมต จินฺเตตฺวา
พหิ ิตฺจ สุฏิตนฺติ มนฺตฺวา ต อนิสฺสาย ิโต วิย
วิฺาณาภาวสงฺขาเต พหิ ปเทเส ิต อากิฺจฺายตน
อารพฺภ ปวตฺต เนวสฺานาสฺายตน ทฏพฺพ ฯ เอว
ปวตฺตมานฺจ
อารมฺมณ กโรเตว
อฺาภาเวน ต อิทซ
ทิฏโทสมฺป ราชาน วุตฺติเหตุ ยถา ชโน ฯ (๑)
อิท หิ เนวสฺานาสฺายตน อาสนฺนวิฺาณฺจายตนปจฺจตฺถิกา อย สมาปตฺตีติ เอว ทิฏโทสมฺป ต
อากิฺจฺายตน อฺสฺส อารมฺมณสฺส อภาวา อารมฺมณ
กโรเตว ฯ ยถา กึ ฯ ทิฏโทสมฺป ราชาน วุตฺติเหตุ ยถา
ชโน ฯ ยถา หิ อสฺต ผรุสกายวจีมโนสมาจาร กฺจิ
สพฺพทีปปตึ (๒) ราชาน ผรุสสมาจาโร อยนฺติ เอว ทิฏโทสป
อฺตฺถ วุตฺตึ อลภมาโน ชโน วุตฺติเหตุ ต นิสสฺ าย ปวตฺตติ
เอว ทิฏโทสมฺป ต อากิฺจฺายตน อฺ อารมฺมณ
อลภมานมิท เนวสฺานาสฺายตน อารมฺมณ กโรเตว ฯ
เอว กุรุมานฺจ
อารุโฬฺห ทีฆนิสฺเสณึ ยถา นิสฺเสณิพาหุก
ปพฺพตคฺคฺจ อารุโฬฺห ยถา ปพฺพตมตฺถก ฯ
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค ๒/๑๕๓ อารุปฺปนิทฺเทส ฯ๒. ม. สพฺพทิสมฺปตึ ฯ
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ยถา วา คิริมารุโฬฺห
อตฺตโนเยว ชนฺนุก
โอลุพฺภติ ตเถเวต
ฌานโมลุพฺภ วตฺตตีติ ฯ
อรูปาวจรกุสลวณฺณนา (๑) นิฏิตา ฯ
เตภูมิกกุสลวณฺณนา (๒)
อิทานิ ยสฺมา สพฺพานิเปตานิ เตภูมิกกุสลานิ หีนาทินา
ปเภเทน วตฺตนฺติ ฯ ตสฺมา จ เตส ต ปเภท ทสฺเสตุ
ปุน กตเม ธมฺมา กุสลาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ หีนนฺติ
ลามก โอฬาริก ฯ ต อายูหนวเสน เวทิตพฺพ ฯ หีนุตฺตมาน
มชฺเฌ ภว มชฺฌิม ฯ ปธานภาว นีต ปณีต อุตฺตมนฺติ
อตฺโถ ฯ ตานิป อายูหนวเสเนว เวทิตพฺพานิ ฯ ยสฺส หิ
อายูหนกฺขเณ ฉนฺโท วา หีโน โหติ วิริย วา จิตฺต วา
วีมงฺสา วา ต หีน นาม ฯ ยสฺส เต ธมฺมา มชฺฌมิ า
ปณีตา ต มชฺฌิมฺเจว ปณีตฺจ ฯ ย ปน กตฺตกุ มฺยตาสงฺขาต (๓) ฉนฺท ธุร ฉนฺท เชฏก ฉนฺท ปุพฺพงฺคม กตฺวา
อายูหิต ต ฉนฺทาธิปติโต อาคตตฺตา ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺนาม ฯ
วิริยาธิปเตยฺยาทีสุ จ เอเสว นโย ฯ
อิมสฺมึ ปน าเน ตฺวา นยา คเหตพฺพา ฯ (๔) สพฺพปม
วิภตฺโต หิ เอโก นโย หีนนฺติ เอโก มชฺฌิมนฺติ เอโก ปณีตนฺติ
# ๑. ม. อารุปฺปกุสลตา ฯ ๒. ม. เตภูมก.....ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม.
# กตฺตุกามสงฺขาต ฯ ๔. ม. คเณตพฺพา ฯ
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เอโก ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ เอโก ฯ อิเม ตาว ฉนฺทาธิปเตยฺเย
ปฺจ นยา ฯ เอว วิริยาธิปเตยฺยาทีสุปติ จตฺตาโร ปฺจกา
วีสติ โหนฺติ ฯ ปุรโิ ม วา เอโก สุทฺธกิ นโย หีนนฺติ อาทโย
ตโย ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ อาทโย จตฺตาโร ฉนฺทาธิปเตยฺย หีนนฺต
ิอาทโย ทฺวาทสาติ เอวมฺป วีสติ นยา โหนฺติ ฯ
อิเม ตาว วีสติ มหานยา ฯ กตฺถ วิภตฺตาติ ฯ
มหาปกรเณ หีนตฺติเก วิภตฺตา ฯ อิมสฺมึ ปน าเน หีนตฺติกโต
มชฺฌิมราสึ คเหตฺวา หีนมชฺฌิมปณีตวเสน ตโย โกฏาสา
กาตพฺพา ฯ ตโตป มชฺฌมิ ราสึ เปตฺวา หีนปณีเต คเหตฺวา
นว นว โกฏาสา กาตพฺพา ฯ หีนสฺมึเยว หิ หีน อตฺถิ
มชฺฌิม อตฺถิ ปณีต อตฺถิ ปณีตสฺมึป หีน อตฺถิ มชฺฌิม
อตฺถิ ปณีต อตฺถิ ฯ ตถา หีนหีนสฺมึ หีน หีนหีนสฺมึ มชฺฌิม
หีนหีนสฺมึ ปณีต หีนมชฺฌิมสฺมึ หีน หีนมชฺฌิมสฺมึ มชฺฌิม
หีนมชฺฌิมสฺมึ ปณีต หีนปณีตสฺมึ หีน หีนปณีตสฺมึ มชฺฌิม
หีนปณีตสฺมึ ปณีตนฺติ อยเมโก นวโก ฯ ปณีตหีนสฺมิมฺป หีน
นาม อตฺถิ ปณีตหีนสฺมึ มชฺฌิม ปณีตหีนสฺมึ ปณีต ฯ ตถา
ปณีตมชฺฌิมสฺมึ หีน ปณีตมชฺฌิมสฺมึ มชฺฌิม ปณีตมชฺฌิมสฺมึ
ปณีต ปณีตปณีตสฺมึ หีน ปณีตปณีตสฺมึ มชฺฌิม ปณีตปณีตสฺมึ
ปณีตนฺติ ฯ อย ทุติโย นวโกติ เทฺว นวกา อฏารส ฯ อิมานิ
อฏารส กมฺมทฺวารานิ นาม ฯ อิเมหิ ปภาวิตตฺตา อิเมส
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วเสน อฏารส ขตฺติยา อฏารส พฺราหฺมณา อฏารส เวสฺสา
อฏารส สุทฺทา อฏจตฺตาฬีส โคตฺตจรณานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
อิเมสุ ปน เตภูมิเกสุ กุสเลสุ กามาวจรกุสล ทุเหตุกมฺป
โหติ าณสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตวเสน รูปาวจรารูปาวจร ปน
ติเหตุกเมว าณสมฺปยุตฺตเมว กามาวจรฺเจตฺถ อธิปตินา
สหาป อุปฺปชฺชติ วินาป ฯ รูปาวจรารูปาวจร อธิปติสมฺปยุตฺตเมว (๑) โหติ ฯ กามาวจรกุสเล เจตฺถ อารมฺมณาธิปติ
สหชาตาธิปตีติ เทฺวป อธิปตโย ลพฺภนฺติ ฯ รูปาวจรารูปาวจเรสุ
อารมฺมณาธิปติ น ลพฺภติ สหชาตาธิปติเยว ลพฺภติ ฯ ตตฺถ
จิตฺตสฺส จิตฺตาธิปเตยฺยภาโว สมฺปยุตตฺ ธมฺมาน วเสน วุตฺโต ฯ
ทฺวินฺน ปน จิตฺตาน เอกโต อภาเวน สมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส
จิตฺตาธิปติ นาม นตฺถิ ตถา ฉนฺทาทีน ฉนฺทาธิปติอาทโย ฯ
เกจิ ปน สเจ จิตฺตวโต กุสล โหติ มยฺห ภวิสฺสตีติ เอว
ย จิตฺต ธุร กตฺวา เชฏก กตฺวา อปร กุสลจิตฺต อายูหิต
ตสฺส ต ปุริม จิตฺต จิตฺตาธิปติ นาม โหติ ตโต อาคตตฺตา
อิท จิตฺตาธิปเตยฺย นามาติ เอว อาคมนวเสน อธิปตนาม
อิจฺฉนฺติ ฯ อย ปน นโย เนว ปาลิย น อฏกถาย
ทิสฺสติ ฯ ตสฺมา วุตฺตนเยเนว อธิปติภาโว เวทิตพฺโพ ฯ อิเมสุ
ปน เอกูนวีสติยา มหานเยสุ ปุริเม สุทฺธิกนเย วุตฺตปริมาณาเนว
# ๑. ม. อธิปติสมฺปนฺนเมว ฯ
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จิตฺตานิ จ นวกา จ ปาวารา จ โหนฺติ ฯ ตสฺมา าณสมฺปยุตฺเตสุ วุตฺตปริมาณโต วีสติคุโณ จิตฺตนวกวารเภโท
เวทิตพฺโพ ฯ จตูสุ าณวิปฺปยุตฺเตสุ โสฬสคุโณติ อย เตภูมิกกุสเล ปกิณณ
ฺ กกถา นามาติ ฯ
เตภูมิกกุสลวณฺณนา นิฏิต ฯ
โลกุตฺตรกุสลวณฺณนา
เอว ภวตฺตยสมฺปตฺตินิพฺพตฺตก กุสล ทสฺเสตฺวา อิทานิ
สพฺพภวสมติกฺกมนาย โลกุตฺตร กุสล ทสฺเสตุ ปุน กตเม
ธมฺมา กุสลาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ โลกุตฺตรนฺติ เกนติเถน
โลกุตฺตร ฯ โลก ตรตีติ โลก อุตฺตรตีติ โลกุตฺตร ฯ(๑) โลกตฺตย (๒)
สมติกฺกมฺม อภิภุยฺย ติฏ ตีติ โลกุตตฺ ร ฯ ฌาน ภาเวตีติ
เอกจิตฺตกฺขณิก อปฺปนชฺฌาน ชเนติ วฑฺเฒติ ฯ
โลกโต นิยฺยาติ วฏฏโต นิยฺยาตีติ นิยฺยานิก นิยฺยาติ วา
เอเตนาติ นิยฺยานิก ฯ ตสมงฺคี หิ ปุคคฺ โล ทุกฺข ปริชานนฺโต
นิยฺยาติ สมุทย ปชหนฺโต นิยฺยาติ นิโรธ สจฺฉิกโรนฺโต
นิยฺยาติ มคฺค ภาเวนฺโต นิยฺยาติ นิยฺยานิก ฯ ยถา ปน
เตภูมิกกุสล วฏฏสฺมึ จุติปฏิสนฺธิโย อาจินติ วฑฺเฒตีติ อาจยคามี
นาม โหติ ฯ น ตถา อิท ฯ อิท ปน ยถา เอกสฺมึ ปุริเส
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๒๐/๕๓๕ ฯ ๒. ม. โลก ฯ
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อฏารสหตฺถ ปาการ อุปจินนฺเต (๑) อปโร มหามุคฺคร คเหตฺวา
เตน จิตจิตฏาน อปจินนฺโต วิทฺธเสนฺโต คจฺเฉยฺย เอวเมว
เตภูมิกกุสเลน อาจิตา จุติปฏิสนฺธิโย ปจฺจยเวกลฺลกรเณน
อปจินนฺต วิทฺธเสนฺต คจฺฉตีติ อปจยคามี ฯ
ทิฏิคตาน ปหานายาติ เอตฺถ ทิฏิโยเอว ทิฏิคตานิ
คูถคต มุตฺตคตนฺติอาทีนิ (๒) วิย ฯ ทฺวาสฏิยา วา ทิฏีน
อนฺโตคธตฺตา ทิฏีสุ คตานีติป ทิฏิคตานิ ฯ ทิฏิยาว คต
เอเตสนฺติป ทิฏิคตานิ ฯ ทิฏิสทิสคมนานิ ทิฏิสทิสปฺปวตฺตานีติ
อตฺโถ ฯ กานิ ปน ตานีติ ฯ ตสมฺปยุตฺตานิ สกฺกายทิฏิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาสา อปายคมนียราคโทสโมหากุสลานิ ฯ
ตานิ หิ สา ยาว ปมมคฺคภาวนา ตาว ปวตฺติสภาวโต
ทิฏิสทิสคมนานีติ วุจฺจนฺติ ฯ อิติ ทิฏ ิโย จ ทิฏ ิคตานิ จ
ทิฏิคตานิ ฯ เตส ทิฏิคตาน ฯ ปหานายาติ สมุจฺเฉทวเสน
ปชหนตฺถาย ฯ ปมายาติ คณนวเสนป ปมุปฺปตฺติวเสนป
ปมาย ฯ ภูมิยาติ อนนฺตรหิตาย ภูมิยาติอาทีสุ (๓) ตาว อย
มหาปวี ภูมีติ วุจฺจติ ฯ สุขภูมิย กามาวจเรติอาทีสุ (๔)
จิตฺตุปฺปาโท ฯ อิธ ปน สามฺผล อธิปฺเปต ฯ ตฺหิ
สมฺปยุตฺตาน นิสฺสยภาวโต เต ธมฺมา ภวนฺติ เอตฺถาติ ภูมิ ฯ
# ๑. ม. จินนฺเต ฯ ๒. องฺ. นวก. ๒๓/๒๑๕/๓๘๘ ฯ
# ๓. วิ. มหาวิ. ๑/๑๑/๑๒ ฯ ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๖๖ถ/๒๕๙ ฯ
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ยสฺมา วาสมาเนป โลกุตตฺ รภาเว สยมฺป ภวติ อุปฺปชฺชติ
น นิพฺพาน วิย อปาตุภาว ตสฺมาป ภูมีติ วุจฺจติ ฯ
กสฺมา ปมาย ภูมิยา ปตฺติยาติ โสตาปตฺติผลสงฺขาตสฺส
ปมสฺส สามฺผลสฺส ปตฺตตฺถาย ปฏิลาภตฺถายาติ เอวเมตฺถ
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ วิวิจฺจาติ สมุจฺเฉทวิเวกวเสน วิวิจฺจิตฺวา
วินา หุตฺวา ฯ
อิทานิ กิฺจาป โลกิยชฺฌานป น จ วินา ปฏิปทาย
อิชฺฌติ เอว สนฺเตป อิธ สุทฺธิกนย ปหาย โลกุตฺตรชฺฌาน
ปฏิปทาย สทฺธึเยว ครุ กตฺวา เทเสตุกามตาย ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺนฺติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ โย อาทิโต กิเลเส วิกฺขมฺภนฺโต ทุกฺเขน สสงฺขาเรน
สปฺปโยเคน กิลมนฺโต วิกฺขมฺเภติ ฯ ตสฺส ทุกฺขาปฏิปทา โหติ ฯ
โย ปน วิกฺขมฺภิตกิเลโส วิปสฺสนาปริวาส วสนฺโต จิเรน
มคฺคปาตุภาว ปาปุณาติ ฯ ตสฺส ทนฺธาภิฺา โหติ ฯ อิติ
โย โกจิ วาโร ทุกฺขาปฏิปโท ทนฺธาภิฺโติ (๑) นาม กโต ฯ
กตร ปน วาร โรเจสุนฺติ ฯ ยตฺถ สกึ วิกฺขมฺภิตา
กิเลสา สมุทาจริตฺวา ทุติยป วิกฺขมฺภติ า ปุน สมุทาจรนฺติ
ตติย วิกฺขมฺภิเต ปน ตถา วิกฺขมฺภิเตว กตฺวา มคฺเคน สมุคฺฆาต
ปาเปติ ฯ อิม ปน วาร โรเจสุ ฯ อิมสฺส วารสฺส ทุกฺขา# ๑. สี. ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิฺโ ฯ ม. ทุกฺขาปฏิปทาทนฺธาภิฺโ ฯ
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ปฏิปทา ทนฺธาภิฺาติ นาม กต ฯ เอตฺตเกน ปน น
ปากฏ โหติ ฯ ตสฺมา เอวเมตฺถ อาทิโต ปฏาย วิภาวนา
เวทิตพฺพา ฯ โย หิ จตฺตาริ มหาภูตานิ ปริคฺคเหตฺวา อุปาทารูป
ปริคฺคณฺหาติ อรูป คณิหาติ ฯ รูปารูป ปน ปริคฺคณฺหนฺโต
ทุกฺเขน กสิเรน กิลมนฺโต ปริคฺคเหตุ สกฺโกติ ฯ ตสฺส ทุกฺขาปฏิปทา นาม โหติ ฯ ปริคฺคหิตรูปารูปสฺส ปน วิปสฺสนาปริวาเส มคฺคปาตุภาวทนฺธตาย ทนฺธาภิฺา นาม โหติ ฯ
โยป รูปารูป ปริคคฺ เหตฺวา นามรูป ววฏเปนฺโต ทุกฺเขน
กสิเรน กิลมนฺโต ววฏเปติ ฯ ววฏาปเต จ นามรูเป
วิปสฺสนาปริวาส วสนฺโต จิเรน มคฺค อุปฺปาเทตุ สกฺโกติ ฯ
ตสฺสาป ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิฺา นาม โหติ ฯ
อปาโร นามรูป ววฏเปตฺวา ปจฺจเยป ปริคฺคเหตฺวา
ลกฺขณานิ ปฎิวิชฺฌนฺโต ทุกฺเขน กิลมนฺโต ปริคฺคณฺหาติ ปจฺจเย
จ ปริคฺคเหตฺวา วิปสฺสนาปริวาส วสนฺโต จิเรน มคฺค
อุปฺปาเทติ เอวป ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิฺา นาม โหติ ฯ
อปโร ปจฺจเยป ปริคฺคเหตฺวา ลกฺขณานิ ปฏิวิชฺฌนฺโต
ทุกฺเขน กสิเรน กิลมนฺโต ปฏิวชิ ฌ
ฺ ติ ปฏิวิทฺธลกฺขโณ จ
วิปสฺสนาปริวาส วสนฺโต จิเรน มคฺค อุปฺปาเทติ เอวป
ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิฺา นาม โหติ ฯ
อปโร ลกฺขณานิ ปฏิวิชฺฌิตฺวา วิปสฺสนาาเณ ติกฺเข
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สูเร ปสนฺเน จ อาวหนฺโต อุปฺปนฺน วิปสฺสนานิกนฺตึ
ปริยาทิยมาโน ทุกฺเขน กสิเรน กิลมนฺโต ปริยาทิยติ นิกนฺติฺจ
ปริยาทิยิตฺวา วิปสฺสนาปริวาส วสนฺโต จิเรน มคฺค อุปฺปาเทติ
เอวป ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิฺา นาม โหติ ฯ อิม ปน
วาร โรเจสุ ฯ อิมสฺส วารสฺส เอต นาม กต ฯ อิมินา
อุปาเยน ปุรโต ติสฺโส ปฏิปทา เวทิตพฺพา ฯ
ผสฺโส โหตีติอาทีสุ อนฺาตฺสฺสามีตินฺทฺริย สมฺมาวาจา
สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโวติ จตฺตาริ ปทานิ อธิกานิ ฯ
นิทฺเทสวาเร จ วิตกฺกาทินิทฺเทเสสุ มคฺคงฺคนฺติอาทีนิ ปทานิ
อธิกานิ ฯ เสส สพฺพ เหฏา วุตฺตสทิสเมว ฯ ภุมฺมนฺตรวเสน
ปน โลกุตฺตรตฺตา จ อิธ วิเสโส ฯ
ตตฺถ อนฺาตฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ อนมตคฺเค สสารวฏเฏ
อนฺาต อมตปท จตุสจฺจธมฺมเมว ปชานิสฺสามีติ ปฏิปนฺนสฺส
อิมินา ปุพฺพภาเคน (๑) อุปฺปนฺน อินทฺ ฺริย ฯ ลกฺขณาทีนิ ปนสฺส
เหฏา ปฺินฺทฺริเย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ
สุนฺทรา ปสฏา วา วาจา สมฺมาวาจา ฯ วจีทุจฺจริตสมุคฺฆาติกาย มิจฺฉาวาจาวิรติยา เอต อธิวจน ฯ สา
ปริคฺคหลกฺขณา วิรมณรสา มิจฺฉาวาจาปหานปจฺจุปฏานา ฯ
สุนฺทโร ปสฏโ วา กมฺมนฺโต สมฺมากมฺมนฺโต ฯ มิจฺฉา# ๑. ม. ปุพฺพาโภเคน ฯ
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กมฺมนฺตสมุจฺเฉทิกาย ปาณาติปาตาทิวิรติยา เอต นาม ฯ
โส สมุฏานลกฺขโณ วิรมณรโส มิจฺฉากมฺมนฺตปฺปหานปจฺจุปฏาโน ฯ สุนฺทโร ปสฏโ วา อาชีโว สมฺมาอาชีโว ฯ
มิจฺฉาชีววิรติยา เอต อธิวจน ฯ โส โวทานลกฺขโณ ายาชีวปฺปวตฺติรโส มิจฺฉาชีวปฺปหานปจฺจุปฏาโน ฯ
อปจ เหฏา วิรติตฺตเย วุตฺตวเสน เจตฺถ ลกฺขณาทีนิ
เวทิตพฺพานิ ฯ อิติ อิเมส ติณฺณ ธมฺมาน วเสน เหฏา
วุตฺต มคฺคปฺจก ฯ อิธ มคฺคฏก เวทิตพฺพ ฯ เยวาปนเกสุ
จ อิเมส อภาโว ตถา กรุณามุทิตาน ฯ อิเมหิ ตโย ธมฺมา
อิธ ปาลิย อาคตตฺตาว จ เยวาปนเกสุ น คหิตา ฯ กรุณามุทิตา ปน สตฺตารมฺมณา ฯ อิเม ธมฺมา นิพฺพานารมฺมณาตีตา
เจตฺถ น คหิตา ฯ อย ตาว อุทฺเทสวาเร วิเสสตฺโถ ฯ
นิทฺเทสวาเร ปน มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺนนฺติ เอตฺถ
ตาว ฯ มคฺคสฺส องฺคนฺติ มคฺคงฺค ฯ มคฺคโกฏาโสติ อตฺโถ ฯ
ยถา ปน อรฺเ ปริยาปนฺน อรฺปริยาปนฺน นาม
โหติ ฯ เอว มคฺเค ปริยาปนฺนนฺติ มคฺคปริยาปนฺน ฯ มคฺคนิสฺสิตนฺติ อตฺโถ ฯ
ปติสมฺโพชฺฌงฺโคติ เอตฺถ ปติเยว สมฺโพชฺฌงฺโค
ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ตตฺถ โพธิยา โพธิสฺส วา องฺโคติ
โพชฺฌงฺโค ฯ อิท วุตฺต โหติ ยาย ธมฺมสามคฺคี ยาย
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โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ อุปฺปชฺชมานาย ลีนถีนุทฺธจฺจปติฏานายูหนกามสุขตฺตกิลมถานุโยคุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทีน อเนเกส
อุปทฺทวาน ปฏิปกฺขภูตาย สติธมฺมวิจยวีริยปติปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสงฺขาตาย ธมฺมสามคฺคิยา อริยสาวโก พุชฌ
ฺ ตีติ กตฺวา
โพธีติ วุจฺจติ ฯ พุชฺฌตีติ กิเลสสนฺตานนิทฺทาย อุฏหติ จตฺตาริ
วา อริยสจฺจานิ ปฏิพุชฌ
ฺ ติ (๑) นิพฺพานเมว วา สจฺฉิกโรติ ฯ
ตสฺสา ธมฺมสามคฺคิสงฺขาตาย โพธิยา องฺโคติ (๒) โพชฺฌงฺโค
ฌานงฺคมคฺคงฺคาทีนิ วิย ฯ โยเปส ยถาวุตฺตปฺปการาย เอตาย
ธมฺมสามคฺคิยา พุชฺฌตีติ กตฺวา อริยสาวโก โพธีติ วุจฺจติ ฯ
ตสฺส โพธิสสฺ องฺโคติป โพชฺฌงฺโค เสนงฺครถงฺคาทโย วิย ฯ
เตนาหุ อฏกถาจริยา พุชฺฌนกสฺส ปุคฺคลสฺส องฺคานีติ
โพชฺฌงฺคานิ ฯ
อปจ โพชฺฌงฺคาติ เกนตฺเถน โพชฺฌงฺคา ฯ โพธาย
สวตฺตนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯ พุชฌ
ฺ นฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯ อนุพุชฺฌนฺตีติ
โพชฺฌงฺคา ฯ ปฏิพุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯ ส พุชฌ
ฺ นฺตีติ
สมฺโพชฺฌงฺคาติ (๓) อิมินา ปฏิสมฺภิทานเยนาป โพชฺฌงฺคตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ ปสฏโ สุนฺทโร วา โพชฺฌงฺโค สมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
เอว ปติเยว สมฺโพชฺฌงฺโค ปติสมฺโพชฺฌงฺโคติ ฯ จิตฺเตกคฺคตานิทฺเทสาทีสุป อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
# ๑. ม. ปฏิวชิ ฺฌติ ฯ ๒. ม. องฺโคติป ฯ
# ๓ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๕๕๗/๔๖๓ ฯ
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เตส ธมฺมานนฺติ เย ตสฺมึ สมเย ปฏิเวธ คจฺฉนฺติ
จตุสจฺจธมฺมา เตส ธมฺมาน ฯ อฺาตานนฺติ (๑) กิฺจาป ปมมคฺเคน เต ธมฺมา าตา นาม โหติ ฯ ยถา ปน ปกติยา
อนาคตปุพฺพ วิหาร อาคนฺตฺวา วิหารมชฺเฌ ิโตป ปุคฺคโล
ปกติยา อนาคตภาว อุปาทาย อนาคตปุพฺพฏาน อาคโตสฺมีติ
วทติ ฯ ยถา จ ปาติยา อปลนฺธปุพฺพ (๑) มาล ปลนฺธิตฺวา
อนิวตฺถปุพฺพ วตฺถ นิวาเสตฺวา อภุตฺตปุพฺพ โภชน ภฺุชิตฺวา
ปกติยา อภุตฺตภาว อุปาทาย อภุตฺตปุพฺพ โภชน ภุตฺโตมฺหีติ
วทติ ฯ เอวมิธาป ยสฺมา ปกติยา อิมินา ปุคฺคเลน อิเม
ธมฺมา น าตปุพฺพา ตสฺมา อฺาตานนฺติ วุจฺจติ (๓) ฯ
อทิฏาทีสุป เอเสว นโย ฯ ตตฺถ อทิฏานนฺติ อิโต ปุพฺเพ
ปฺาจกฺขุนา อทิฏาน ฯ อปฺปตฺตานนฺติ อธิคมวเสน
อปฺปตฺตาน ฯ อวิทิตานนฺติ าเณน อปากฏกตาน ฯ
อสจฺฉิกตานนฺติ อปจฺจกฺขกตาน ฯ สจฺฉิกิริยายาติ ปจฺจกฺขกรณตฺถ ฯ ยถา จ อิมินา ปเทน เอว เสเสหิป สทฺธึ
อฺาตาน าณาย อทิฏาน ทสฺสนาย อปฺปตฺตาน ปตฺติยา
อวิทิตาน เวทิยา (๔) อสจฺฉิกตาน สจฺฉิกิริยายาติ (๕) โยชนา
กาตพฺพา ฯ
# ๑. ม. อนฺาตานนฺติ ฯ ๒. สี. อปลทฺธปุพฺพ ฯ
# ๓. ม. อนฺาตานนฺติ วุตฺต ฯ ๔. ม. เวทยาติ ฯ
# ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 428

เลมที่ 46 ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา หนา 428
จตูหิ วจีทุจฺจริเตหีติอาทีสุ วจีติ วจีวิฺตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
ติณฺณ โทสาน เยนเกนจิ ทุฏานิ จริตานีติ ทุจฺจริตานิ ฯ
วจีโต ปวตฺตานิ ทุจฺจริตานิ วจีทุจฺจริตานิ วจิยา วา
นิปฺผาทิตานิ ทุจฺจริตานิ วจีทุจฺจริตานิ เตหิ วจีทุจฺจริเตหิ ฯ
อารกา รมตีติ อารติ ฯ วินา เตหิ รมตีติ วิรติ ฯ
ตโต ตโต ปฏินิวตฺตา หุตฺวา เตหิ วินา รมตีติ ปฏิวิรติ ฯ
อุปสคฺควเสน วา ปท วฑฺฒิต ฯ สพฺพมิท โอรมณภาวสฺเสต
อธิวจน ฯ เวร มณติ วินาเสตีติ เวรมณี ฯ อิทป โอรมณสฺเสว
เววจน ฯ ยาย ปน เจตนาย มุสาวาทาทีนิ ภาสมาโน กโรติ
นาม ฯ อย โลกุตฺตรมคฺควิรติ อุปฺปชฺชิตฺวา ต กิริย กาตุ
น เทติ ฯ กิรยิ าปถ ปจฺฉินฺทตีติ อกรณ ฯ ตถา ต กรณ
กาตุ น เทติ กรณปถ ปจฺฉินฺทตีติ อกรณ ฯ ยาย จ
เจตนาย จตุพฺพิธ วจีทุจฺจริต ภาสมาโน อชฺฌาปชฺชติ นาม ฯ
อย อุปฺปชฺชิตวฺ า ตถา อชฺฌาปชฺชิตุ น เทตีติ อนชฺฌาปตฺติ ฯ
เวลาอนติกฺกโมติ เอตฺถ ตาย เวลายาติอาทีสุ (๑) ตาว กาโล
เวลาติ อาคโต ฯ อุรุเวลาย วิหรตีติ (๒) เอตฺถ ราสิ ฯ ิตธมฺโม
เวล นาติวตฺตตีติ (๓) เอตฺถ สีมา ฯ อิธาป สีมาว ฯ อนติก-ฺ
กมนียตฺเถน หิ จตฺตาริ วจีสุจริตานิ เวลาติ อธิปฺเปตานิ ฯ
อิติ ยาย เจตนาย จตฺตาริ วจีทุจฺจริตานิ ภาสมาโน เวล
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑/๒ ฯ ๒. วิ. มหา. ๔/๑/๑ ฯ
# ๓. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๐๙/๒๐๑ ฯ
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อติกฺกมติ นาม ฯ อย อุปฺปชฺชิตฺวา ต เวล อติกฺกมิตุ น
เทตีติ เวลาอนติกฺกโมติ วุตฺตา ฯ เวลยตีติ (๑) วา เวลา ฯ เวลยติ (๒)
วิทฺธเสตีติ อตฺโถ ฯ กึ เวลยตีติ ฯ จตุพฺพิธ วจีทุจฺจริต ฯ
อิติ เวลยนโต เวลา ฯ ปุรสิ สฺส หิตสุข น อติกฺกมิตฺวา
ปวตฺตตีติ (๓) อนติกฺกโม ฯ เอวเมตฺถ ปททฺวยวเสนาป อตฺโถ ฯ
เวทิตพฺโพ ฯ
เสตุ หนตีติ เสตุฆาโต ฯ จตุนฺน วจีทุจฺจริตาน
ปทฆาโตติ ฯ ปจฺจยฆาโตติ อตฺโถ ฯ ปจฺจโย อิธ เสตูติ
อธิปฺเปโต ฯ ตตฺราย วจนตฺโถ ฯ ราคาทิโก จตุนฺน วจีทุจฺจริตาน ปจฺจโย วฏฏสฺมึ ปุคฺคล สิโนติ พนฺธตีติ เสตุ ฯ
เสตุสฺส ฆาโต เสตุฆาโต ฯ วจีทุจฺจริตปจฺจยสมุคฺฆาติกาย
วิรติยา เอต อธิวจน ฯ อย ปน สมฺมาวาจาสงฺขาตา วิรติ
ปุพฺพภาเค นานาจิตฺเตสุ ลพฺภติ ฯ อฺเเนว หิ จิตฺเตน
มุสาวาทา วิรมติ ฯ อฺเน เปสฺุาทีหิ โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ
ปน เอกจิตฺตสฺมึเยว ลพฺภติ ฯ จตุพฺพิธาย หิ วจีทุจฺจริตเจตนาย ปทจฺเฉท กุรุมานา มคฺคงฺค ปูรยมานา เอกา จ
วิรติ อุปฺปชฺชติ ฯ
กายทุจฺจริเตหีติ กายโต ปวตฺเตหิ กาเยน วา นิปฺผาทิเตหิ
ปาณาติปาตาทีหิ ทุจฺจริเตหิ ฯ เสส ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
# ๑. ม. เวลายตีติ ฯ ๒. ม. จลยติ ฯ ๓. ม. วตฺตตีติ ฯ
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อยมฺป สมฺมากมฺมนฺตสงฺขาตา วิรติ ปุพฺพภาเค นานาจิตฺเตสุ
ลพฺภติ ฯ อฺเเนว หิ จิตฺเตน ปาณาติปาตา วิรมติ ฯ
อฺเน อทินฺนาทานมิจฺฉาจาเรหิ โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ ปน
เอกจิตฺตสฺมึเยว ลพฺภติ ฯ ติวิธาย หิ กายทุจฺจริตเจตนาย
ปทจฺเฉท กุรุมานา มคฺคงฺค ปูรยมานา เอกาว จ วิรติ
อุปฺปชฺชติ ฯ
สมฺมาอาชีวนิทฺเทเส อกิริยาติอาทีสุ ยาย เจตนาย
มิจฺฉาชีว อาชีวมาโน กิรยิ  กโรติ นาม ฯ อย อุปปฺ ชฺชิตฺวา
ต กิริย กาตุ น เทตีติ อกิริยาติ อิมินา นเยน โยชนา
เวทิตพฺพา ฯ อาชีโว จ นาเมส ปาฏิเยโก นตฺถิ วาจากมฺมนฺเตสุ คหิเตสุ คหิโตว โหติ ฯ ตปฺปกฺขิกตฺตา ธุวปฏิเสวนวเสน ปนาย ตโต นีหริตฺวา ทสฺสิโตติ ฯ เอว สนฺเต
สมฺมาอาชีโว สกิจฺจโก น โหติ อฏ มคฺคงฺคานิ น
ปริปูเรนฺติ ฯ ตสฺมา สมฺมาอาชีโว สกิจฺจโก กาตพฺโพ อฏ
มคฺคงฺคานิ ปริปูเรตพฺพานีติ ฯ ตตฺราย นโย ฯ อาชีโว
นาม ภิชฺชมาโนป กายวจีทฺวาเรสุเยว ภิชชฺ ติ ฯ มโนทฺวาเร
อาชีวเภโท นาม นตฺถิ ฯ ปูรยมาโนป ตสฺมึเยว ทฺวารทฺวเย
ปูรยติ (๑) ฯ มโนทฺวาเร อาชีวปูรณนฺนาม นตฺถิ ฯ ตสฺมา สมฺมาอาชีโว สกิจจฺ โก กาตพฺโพ อฏ มคฺคงฺคานิ ปูเรตพฺพานิ ฯ
# ๑. ม. ปูรติ ฯ
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ตตฺราย นโย ฯ กายทฺวาเร ปน วีติกกฺ โม อาชีวเหตุโกป
อตฺถิ น อาชีวเหตุโกป ฯ ตถา วจีทฺวาเร ฯ
ตตฺถ ตตฺถ ย ย ราชราชมหามตฺตา ขิฑฺฑาปสุตา
สูรภาว ทสฺเสนฺตา มิควธ วา (๑) ปนฺถทุหน วา ปรทารวีตกิ กฺ ม
วา กโรนฺติ ฯ อิท อกสุล กายกมฺมนฺนาม ฯ ตโต วิรติป
สมฺมากมฺมนฺโต นาม ฯ
ย ปน น อาชีวเหตุก จตุพฺพิธ วจีทุจฺจริต ภาสนฺติ
อิท อกุสล วจีกมฺมนฺนาม ฯ ตโต วิรติป สมฺมาวาจา นาม ฯ
ย ปน อาชีวเหตุ เนสาทมจฺฉพนฺธาทโย ปาณ หนนฺติ อทินนฺ 
อาทิยนฺติ มิจฺฉาจาร จรนฺติ อย มิจฺฉาอาชีโว นาม ฯ ตโต
วิรติ สมฺมาอาชีโว นาม ฯ ยป ลฺจ (๒) คเหตฺวา มุสา ภณนฺติ
เปสฺุผรุสสมฺผปฺปลาเป ปวตฺเตนฺติ อยป มิจฺฉาอาชีโว นาม ฯ
ตโต วิรติป สมฺมาอาชีโว นาม ฯ
มหาสิวตฺเถโร ปนาห กายวจีทฺวาเรสุป วีติกฺกโม อาชีวเหตุโก วา โหตุ โน วา อาชีวเหตุโก อกุสล กายกมฺม
วจีกมฺมนฺเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ ตโต วิรติป สมฺมากมฺมนฺโต
สมฺมาวาจาเตฺวว วุจฺจตีติ ฯ อาชีโว กุหนิ ฺติ (๓) วุตฺเต ปน ตีณิ
กุหนวตฺถูนิ นิสฺสาย จตฺตาโร ปจฺจเย อุปฺปาเทตฺวา เตส
ปริโภโคติ อาห ฯ อย ปน โกฏิปฺปตฺโต มิจฺฉาชีโว ตโต
# ๑. ม. มิคว วา ฯ ๒. ม. ลฺช ฯ ๓. สี. กหนฺติ ฯ
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วิรติ สมฺมาอาชีโว นาม ฯ
อยป สมฺมาอาชีโว ปุพฺพภาเค นานาจิตฺเตสุ ลพฺภติ ฯ
อฺเเนว หิ จิตฺเตน กายทฺวาร วีติกกฺ มา วิรมติ อฺเน
วจีทฺวาเร วีติกฺกมา ฯ โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ ปน เอกจิตฺตสฺมึเยว
ลพฺภติ ฯ กายวจีทฺวาเรสุ หิ กายมฺมวจีกมฺมนฺติ สตฺตกมฺมปถวเสน อุปฺปนฺนาย มิจฺฉาชีวสงฺขาตาย ทุสฺสีลฺยเจตนาย ปทจฺเฉท
กุรุมานา มคฺคงฺค ปูรยมานา เอกา จ วิรติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ
อย นิทฺเทสวาเร วิเสโส ฯ
ย ปเนต อินฺทฺริเยสุ อนฺาตฺสฺสามีตินฺทฺริย วฑฺฒิต
มคฺคงฺเคสุ จ สมฺมาวาจาทีนิ เตส วเสน สงฺคหวาเรน
วินฺทฺริยานิ อฏงฺคิโก มคฺโคติ วุตฺต ฯ สฺุตวาโร
ปากติโกเยวาติ ฯ อย ตาว สุทฺธกิ ปฏิปทาย วิเสโส ฯ
อิโต ปร สุทฺธกิ สฺุตา สฺุตปฏิปทา สุทฺธิกอปฺปณิหิตปฺปณิหิตปฏิปทาติ อย เทสนาเภโท โหติ ฯ ตตฺถ
สฺุตนฺติ (๑) โลกุตฺตรมคฺคสฺเสต นาม ฯ โส หิ อาคมนโต
สคุณโต อารมฺมณโตติ ตีหิ การเณหิ นาม ลภติ ฯ กถ ฯ
อิธ ภิกฺขุ อนตฺตโต อภินิวิสิตฺวา อนตฺตโต สงฺขาเร ปสฺสติ ฯ
ยสฺมา ปน อนตฺตโต ทิฏมตฺเตเนว มคฺควุฏาน นาม น
โหติ ฯ อนิจฺจโตป ทุกฺขโตป ทฏุเมว วฏฏติ ฯ ตสฺมา อนิจฺจ
# ๑. ม. สฺุตนิติ ฯ
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ทุกฺขมนตฺตาติ ติวิธ อนุปสฺสน อาโรเปตฺวา สมฺมสนฺโต
จรติ ฯ วุฏานคามินิวิปสฺสนา ปนสฺส เตภูมิเกป สงฺขาเร
สฺุโตว ปสฺสติ ฯ อย วิปสฺสนา สฺุตา นาม โหติ ฯ สา
อาคมนียฏาเน ตฺวา อตฺตโน มคฺคสฺส สฺุตนฺติ นาม
เทติ ฯ เอว มคฺโค อาคมนโต สฺุตนาม ลภติ ฯ ยสฺมา
ปน โส ราคาทีหิ สฺุโ ตสฺมา สคุเณเนว สฺุตนาม
ลภติ ฯ นิพฺพานมฺป ราคาทีหิ สฺุตฺตา สฺุตนฺติ วุจฺจติ ฯ
ต อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปนฺนตฺตา มคฺโค อารมฺมณโต
สฺุตนาม ลภติ ฯ
ตตฺถ สุตฺตนฺติกปริยาเยน สคุณโตป อารมฺมณโตป นาม
ลภติ ฯ ปริยายเทสนา เหสา ฯ อภิธมฺมกถา ปน นิปฺปริยายเทสนา ฯ ตสฺมา อิธ สคุณโต วา อารมฺมณโต วา นาม
น ลภติ อาคมนโตว ลภติ ฯ อาคมนเมว หิ ธุร ฯ ต
ทุพฺพิธ โหติ วิปสฺสนาคมน มคฺคาคมนนฺติ ฯ ตตฺถ มคฺคสฺส
อาคตฏาเน วิปสฺสนาคมน ธุร ผลสฺส อาคตฏาเน
มคฺคาคมน ธุร อิธ มคฺคสฺส อาคตตฺตา วิปสฺสนาคมนเมว
ธุร ชาต ฯ
อปฺปณิหิตนฺติ เอตฺถาป อปฺปณิหิตนฺติ มคฺคสฺเสต (๑) นาม ฯ
อิทมฺป นาม มคฺโค ตีเหว การเณหิ ลภติ ฯ กถ ฯ อิธ
# ๑. ม. มคฺคสฺเสว ฯ
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ภิกฺขุ อาทิโต จ ทุกฺขิโต อภินิวิสิตฺวา ทุกฺขโต จ สงฺขาเร
ปสฺสติ ยสฺมา ปน ทุกขฺ โต ทิฏมตฺเตเนว มคฺควุฏาน นาม
น โหติ อนิจฺจโตป อนตฺตโตป ทฏุเมว วฏฏติ ตสฺมา อนิจฺจ
ทุกฺข อนตฺตาติ ติวิธ อนุปสฺสน อาโรเปตฺวา สมฺมสนฺโต
จรติ ฯ วุฏานคามินิวิปสฺสนา ปนสฺส เตภูมิเกสุ สงฺขาเรสุ
ปณิธึ โสเสตฺวา ปริยาทิยิตฺวา วิสฺสชฺเชติ ฯ อย วิปสฺสนา
อปฺปณิหิตา นาม โหติ ฯ สา อาคมนียฏาเน ตฺวา อตฺตโน
มคฺคสฺส อปฺปณิหิตนฺติ นาม เทติ ฯ เอว มคฺโค อาคมนโต
อปฺปณิหิตนฺติ นาม (๑) ลภติ ฯ ยสฺมา ปน ตตฺถ (๒) ราคโทสโมหปณิธโย นตฺถิ ตสฺมา สคุเณเนว อปฺปณิหิตนฺติ นาม ลภติ ฯ
นิพฺพานมฺป เตส ปณิธีน อภาวา อปฺปณิหิตนฺติ วุจฺจติ ฯ
ต อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปนฺนตฺตา มคฺโค [๓] อปฺปณิหิตนฺติ
นาม ลภติ ฯ
ตตฺถ สุตฺตนฺติกปริยาเยน สคุณโตป อารมฺมณโตป นาม
ลภติ ฯ ปริยายเทสนา เหสา ฯ อภิธมฺมกถา ปน นิปฺปริยายเทสนา ฯ ตสฺมา อิธ สคุณโต วา อารมฺมณโต วา นาม
น ลภติ อาคมนโตว ลภติ ฯ อาคมนเมว หิ ธุร ฯ ต
ทุพฺพิธ โหติ วิปสฺสนาคมน มคฺคาคมนนฺติ ฯ ตตฺถ มคฺคสฺส
# ๑. ม. อปฺปณิหิตนาม ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ปเนตฺถ ฯ
# ๓.ม. เอตฺถนฺตเร อารมฺมณโตติ ทิสฺสติ ฯ
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อาคตฏาเน วิปสฺสนาคมน ธุร ผลสฺส อาคตฏาเน
มคฺคาคมน ธุร อิธ มคฺคสฺส อาคตตฺตา วิปสฺสนาคมนเมว
ธุร ชาต ฯ
นนุ จ สฺุโต อนิมิตฺโต อปฺปณิหิโตติ ตีณิ มคฺคสฺส
นามานิ ฯ ยถาหฯ ตโยเม ภิกฺขเว วิโมกฺขา สฺุโต วิโมกฺโข
อนิมิตฺโต วิโมกฺโข อปฺปณิหิโต วิโมกฺโขติ ฯ (๑) เตสุ อิธ เทฺว
มคฺเค คเหตฺวา อนิมิตฺโต กสฺมา น คหิโตติ ฯ อาคมนาภาวโต ฯ อนิมิตฺตวิปสฺสนา หิ สย อาคมนียฏาเน ตฺวา
อตฺตโน มคฺคสฺส นาม ทาตุ น สกฺโกติ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ปน อตฺตโน ปุตฺตสฺส ราหุลตฺเถรสฺส
อนิมิตฺตฺจ ภาเวหิ
มานานุสยมุชฺชห
ตโต มานาภิสมยา
อุปสนฺโต จริสฺสสีติ (๒)
อนิมิตฺตวิปสฺสน กเถสิ ฯ วิปสฺสนา หิ นิจฺจนิมิตฺต ธุวนิมิตฺต
อตฺตนิมิตฺตฺจ สุขนิมิตฺตฺจ อุคฺฆาเตติ ตสฺมา อนิมิตฺตาติ
วุจฺจติ ฯ (๓) สาป (๔) กิฺจาป ต นิมติ ฺต อุคฺฆาเตติ ฯ สย
ปน นิมิตฺตธมฺเมสุ จรตีติ สนิมิตฺตาว โหติ ฯ ตสฺมา สย
อาคมนียฏาเน ตฺวา อตฺตโน มคฺคสฺส นาม ทาตุ น
สกฺโกติ ฯ
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๖๙/๓๕๓ ฯ ๒. ขุ ฯสุ ฯ ๒๕/๓๒๘/๓๙๐ ฯ
# ๓. ม. กถิตา ฯ ๔. ม. สา จ ฯ
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อปโร นโย อภิธมฺโม นาม ปรมตฺถเทสนา ฯ อนิมิตฺต
มคฺคสฺส จ ปรมตฺถโต เหตุเวกลฺลเมว โหติ ฯ กถ ฯ อนิจฺจานุปสฺสนาย หิ วเสน อนิมติ ฺตวิโมกฺโข กถิโต ฯ เตน วิโมกฺเขน
สทฺธินฺทฺริย อธิมตฺต โหติ ฯ ต อริยมคฺเค เอกงฺคมฺป น โหติ
อมคฺคงฺคตฺตา ฯ อตฺตโน มคฺคสฺส ปรมตฺถโต (๑) นาม ทาตุ
น สกฺโกติ ฯ อิตเรสุ ปน ทฺวีสุ อนตฺตานุปสฺสนาย วเสน
สฺุโต วิโมกฺโข ทุกฺขานุปสฺสนาย วเสน อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข
กถิโต ฯ เตสุ สฺุตวิโมกฺเขน ปฺินฺทฺริย อธิมตฺต โหติ ฯ
อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน สมาธินฺทฺริย ฯ ตานิ อริยมคฺคสฺส องฺคตฺตา
อตฺตโน มคฺคสฺส ปรมตฺถโต นาม ทาตุ สกฺโกนฺติ ฯ มคฺคารมฺมณตฺติเกป หิ มคฺคาธิปติธมฺมภาชเน (๒) ฉนฺทจิตฺตาน อธิปติกาเล เตส ธมฺมาน อมคฺคงฺคโต (๓) จ มคฺคาธิปติภาโว น
วุตฺโต ฯ เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ (๔) อยเมตฺถ อฏกถามุตฺตโก
เอกสฺสาจริยสฺส มติวินิจฺฉโย ฯ เอว สพฺพถาป อนิมิตฺตวิปสฺสนา
สย อาคมนียฏาเน ตฺวา อตฺตโน มคฺคสฺส นาม ทาตุ
น สกฺโกตีติฯ อนิมิตฺตมคฺโค น คหิโต ฯ
เกจิ ปน อนิมิตฺตมคฺโค อาคมนโต นาม อลภนฺโตป
สุตฺตนฺตปริยาเยน สคุณโต จ อารมฺมณโต จ นาม ลภตีติ
อาหสุ ฯ เต อิท วตฺวา ปฏิกฺขิตฺตา อนิมิตฺตมคฺเค สคุณโต
# ๑. สี .ม. ปรมตฺถโตว ฯ ๒. ม... วิภชเน ฯ ๓. ม. อมคฺคงฺคตา ฯ
# ๔. ม. เวทิตพฺพนฺติ ฯ
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จ อารมฺมณโต จ นาม ลภนฺเต สฺุตอปฺปณิหิตมคฺคาป
สคุณโต (๑) จ อารมฺมณโต จ อิธ (๑) นาม ลเภยฺยุ น ปน
ลภนฺติ ฯ กึการณา ฯ อย หิ มคฺโค นาม ทฺวีหิ การเณหิ
นาม ลภติ สรสโต จ ปจฺจนีกโต จ ฯ สภาวโต จ ปฏิปกฺขโต
จาติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ สฺุตอปฺปณิหิตมคฺคา สรสโตป ปจฺจนีกโตป นาม ลภนฺติ ฯ สฺุตปฺปณิหิตมคฺคา หิ ราคาทีหิ
สฺุา ราคปฺปณิธิอาทีหิ อปฺปณิหิตาติ เอว สรสโตป นาม
ลภนฺติ ฯ สฺุโต จ อตฺตาภินิเวสสฺส ปฏิปกฺโข อปฺปณิหิโต
ปณิธิสฺสาติ เอว ปจฺจนีกโต นาม ลภติ ฯ อนิมิตฺตมคฺโค ปน
ราคาทินิมิตฺตาน นิจฺจนิมิตฺตาทีนฺจ อภาเวน สรสโต จ
นาม ลภติ ฯ โน ปจฺจนีกโต ฯ น หิ โส สงฺขารนิมิตฺตารมฺมณาย อนิจฺจานุปสฺสนาย ปฏิปกฺโข ฯ อนิจฺจานุปสฺสนา
ปนสฺส อนุโลมภาเว ิตาติ ฯ สพฺพถาป อภิธมฺมปริยาเยน
อนิมิตฺตมคฺโค นาม นตฺถีติ ฯ
สุตฺตนฺติกปริยาเยน ปเนส เอว อาหริตฺวา ทีปโต ฯ
ยสฺมึ หิ วาเร มคฺควุฏาน โหติ ตีณิ ลกฺขณานิ เอกาวชฺชเนน
วิย อาปาถ อาคจฺฉนฺติ ติณฺณฺจ เอกโต อาปาถคมน นาม
นตฺถิ ฯ กมฺมฏานสฺส ปน วิภูตภาวทีปนตฺถ เอว (๒) วุตฺต ฯ
อาทิโต หิ ยตฺถ กตฺถจิ อภินิเวโส โหตุ วุฏานคามินี ปน
# ๑. ม. สคุณโตเยว อารมฺมณโตเยว อิธ ฯ ๒. สี. เอต ฯ
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วิปสฺสนา ย ย ธมฺม สมฺมสิตฺวา วุฏาติ ตสฺส ตสฺเสว
วเสน อาคมนียฏาเน ตฺวา อตฺตโน มคฺคสฺส นาม เทติ ฯ
กถ ฯ อนิจฺจาทีสุ หิ ยตฺถ กตฺถจิ อภินวิ ิสิตฺวา อิตรป
ลกฺขณทฺวย ทฏุ วฏฏติเยว ฯ เอกลกฺขณทสฺสนมตฺเตเนว มคฺควุฏาน นาม น โหติ ตสฺมา อนิจฺจโต อภินิวิฏโ ภิกฺขุ
น เกวล อนิจฺจโตป (๑) วุฏาติ ทุกฺขโตป วุฏาติ ฯ อนตฺตโตป
วุฏาติเอว ฯ ทุกฺขโต อภินิวิฏเป เอเสว นโย ฯ อิติ อาทิโต
ยตฺถ กตฺถจิ อภินิเวโส โหตุ วุฏานคามินี ปน วิปสฺสนา
ย ย สมฺมสิตฺวา วุฏาติ ตสฺส ตสฺเสว วเสน อาคมนียฏาเน
ตฺวา อตฺตโน มคฺคสฺส นาม เทติ ฯ (๒) ตตฺถ อนิจฺจโต
วุฏหนฺตสฺส มคฺโค อนิมิตฺโต นาม โหติ ทุกฺขโต วุฏหนฺตสฺส
อปฺปณิหิโต อนตฺตโต วุฏหนฺตสฺส สฺุโตติ ฯ เอว สุตฺตนฺตปริยาเยน อาหริตฺวา ทีปโต ฯ
วุฏานคามินี จ วิปสฺสนา กิมารมฺมณาติ ฯ ลกฺขณารมฺมณาติ ฯ ลกฺขณ นาม ปณฺณตฺติคติก (๓) น วตฺตพฺพธมฺมภูต ฯ โย ปน อนิจฺจ ทุกขฺ  อนตฺตาติ ติลกฺขณานิ
สลฺลกฺเขติ ฯ ตสฺส ปฺจกฺขนฺธา กณฺเ พนฺธกุณป (๔) วิย
โหนฺติ ฯ สงฺขารารมฺมณเมว าณ สงฺขารโต วุฏาติ ฯ
ยถา หิ เอโก ภิกฺขุ ปตฺต กิณิตุกาโม ปตฺตวาณิเชน
# ๑. ม. อนิจจฺ โตว ฯ ๒. สี. เทตีติ ฯ ๓. ม. ปฺตฺติคติก ฯ
# ๔. ม. พทฺธกุณป ฯ
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ปตฺต อาภต ทิสฺวา หฏปหฏโ คณฺหิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
วีมสมาโน ตีณิ ฉิทฺทานิ ปสฺเสยฺย โส น ฉิทฺเทสุ นิราลโย
โหติ ปตฺเต ปน นิราลโย โหติ ฯ เอวเมว ตีณิ ลกฺขณานิ
สลฺลกฺเขตฺวา สงฺขาเรสุ นิราลโย โหติ สงฺขารารมฺมเณเนว
าเณน สงฺขารโต วุฏาตีติ เวทิตพฺโพ ฯ (๑) ทุสฺโสปเมป
เอเสว นโย ฯ
อิติ ภควา โลกุตฺตรชฺฌาน ภาเชนฺโต สุทฺธิกปฏิปทาย
จตุกฺกนยปฺจกนยนฺติ เทฺวป นเย อาหริ ฯ ตถา สุทฺธิกสฺุตาย สฺุตปฏิปทาย สุทฺธิกอปฺปณิหิตาย (๒) อปฺปณิหิตปฏิปทายาติ ฯ กสฺมา เอว อาหรีติ ปุคฺคลชฺฌาสเยน เจว
เทสนาวิลาเสน จ ตทุภยมฺป เหฏาวุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
เอว โลกุตฺตร ฌาน ภาเวตีติ เอตฺถ สุทฺธิกปฏิปทาย จตุกฺกปฺจกวเสน เทฺว นยา ตถา เสเสสูติ สพฺเพสุป ปฺจสุ
โกฏาเสสุ ทส นยา ภาชิตา ฯ
โลกุตฺตรกุสลวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. เวทิตพฺพ ฯ ๒. สี.... หิเต ฯ
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ตตฺริท ปกิณฺณก
อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ รูปารูเปสุ ปฺจสุ
สตฺตฏงฺคปริณาม
นิมิตฺต ปฏิปทาปตีติ ฯ
โลกุตฺตรมคฺเค (๑) หิ อชฺฌตฺต อภินิวิสิตฺวา อชฺฌตฺต วุฏ าติ
อชฺฌตฺต อภินิวิสิตฺวา พหิทฺธา วุฏาติ พหิทฺธา อภินิวิสิตฺวา
พหิทฺธา วุฏ าติ พหิทฺธา อภินิวิสิตฺวา อชฺฌตฺต วุฏาติ ฯ
รูเป อภินิวิสิตฺวา รูปา วุฏาติ รูเป อภินิวิสิตฺวา รูปา
วุฏาติ อภินิวิสิตฺวา อรูปา วุฏาติ ฯ อรูเป อภินวิ ิสิตฺวา
อรูปา วุฏาติ อรูเป อภินิวิสิตฺวา รูปา วุฏาติ เอกปฺปหาเรน (๒)
ปฺจหิ ขนฺเธหิ วุฏาติ ฯ
สตฺตฏงฺคปริณามนฺติ โส ปเนส มคฺโค อฏงฺคิโกป
สตฺตงฺคิโกป โหติ โพชฺฌงฺคาป สตฺต วา โหนฺติ ฉ วา
ฌานมฺป (๓) ปฺจงฺคิก วา โหติ จตุรงฺคิก วา ติวงฺคิก วา
ทุวงฺคิก วาติ (๔) เอว สตฺตอฏาทีน องฺคาน ปริณาโม เวทิตพฺโพติ
อตฺโถ ฯ
นิมิตฺต ปฏิปทาปตีติ นิมิตฺตนฺติ ยโต วุฏาน โหติ ฯ
ปฏิปทาปตีติ ปฏิปทาย จ อธิปติโนว จลนาจลน เวทิตพฺพ ฯ
# ๑. ม. โลกุตฺตรมคฺโค ฯ ๒. ม. เอกปฺปหาเรเนว ฯ ๓. ม. ฌาน
# ปน ฯ ๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 441

เลมที่ 46 จิตฺตุปฺปากณฺฑวณฺณนา หนา 441
ตตฺถ อชฺฌตฺต อภินวิ ิสิตฺวา อชฺฌตฺต วุฏาตีติอาทีสุ
ตาว ฯ อิเธกจฺโจ อาทิโต จ อชฺฌตฺต วุฏาตีติ อิเธกจฺโจ
อาทิโต จ อชฺฌตฺต ปฺจสุ ขนฺเธสุ อภินิวิสติ อภินิวิสิตฺวา
เต อนิจฺจาทิโต ปสฺสติ ยสฺมา ปน น สุทฺธิกชฺฌตฺตทสฺสนมตฺเตเนว (๑) มคฺควุฏาน โหติ ฯ พหิทฺธาป ทฏพฺพเมว ตสฺมา
ปรสฺส ขนฺเธป อนุปาทินฺนสงฺขาเรป อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ
ปสฺสติ โส กาเลน อชฺฌตฺต สมฺมสติ กาเลน พหิทฺธาติ ฯ
ตสฺเสว สมฺมสโต อชฺฌตฺต สมฺมสนกาเล วิปสฺสนามคฺเคน สทฺธึ
ฆฏิยติ ฯ เอว อชฺฌตฺต อภินิวิสิตฺวา อชฺฌตฺต วุฏ าติ นาม ฯ
สเจ ปนสฺส พหิทฺธา สมฺมสนกาเล วิปสฺสนามคฺเคน สทฺธึ
ฆฏิยติ ฯ เอว อชฺฌตฺต อภินิวิสิตฺวา พหิทฺธา วุฏ าติ นาม ฯ
เอเสว นโย พหิทฺธา อภินิวิสิตฺวา พหิทฺธา จ (๒) อชฺฌตฺตฺจ
วุฏาเนป ฯ
อปโร อาทิโต จ รูเป อภินิวิสติ อภินิวิสิตฺวา ภูตรูปฺจ อุปาทารูปฺจ ปริจฺฉินฺทิตฺวา อนิจฺจาทิโต ปสฺสติ ฯ ยสฺมา
ปน น สุทฺธรูปทสฺสนมตฺเตน (๓) มคฺควุฏาน โหติ อรูปป
ทฏพฺพเมว ฯ ตสฺมา ต รูป อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปนฺน
เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณฺจ อิท อรูปนฺติ ปริจฺฉินฺทิตฺวา
อนิจฺจาทิโต ปสฺสติ ฯ โส กาเลน รูป สมฺมสติ กาเลน
# ๑. ม. สุทฺธอชฺฌตฺต ฯ ๒. สี. พหิทฺธา เจว ฯ ๓. ม....มตฺเตเนว ฯ
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อรูป ฯ ตสฺเสว สมฺมสโต รูปสมฺมสนกาเล วิปสฺสนามคฺเคน
สทฺธึ ฆฏิยติ ฯ เอว รูเป อภินิวิสิตฺวา รูปา วุฏาติ นาม ฯ
สเจ ปนสฺส อรูปสมฺมสนกาเล วิปสฺสนามคฺเคน สทฺธึ ฆฏิยติ ฯ
เอว รูเป อภินิวิสิตฺวา อรูปา วุฏาติ นาม ฯ เอเสว นโย
อรูเป อภินิวิสิตฺวา อรูปา จ รูปา จ วุฏาเนป ฯ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ (๑) เอว
อภินิวิสิตฺวา เอวเมว วุฏานกาเล ปน เอกปฺปหาเรเนว ปฺจหิ
ขนฺเธหิ วุฏาติ นามาติฯ อย ติกฺขวิปสฺสกสฺส มหาปฺสฺส
ภิกฺขุโน วิปสฺสนา ฯ
ยถา หิ ฉาตชฺฌตฺตสฺส ปุริสสฺส มชฺเฌ คูถปณฺฑ
เปตฺวา นานคฺครสโภชนปุณฺณปาฏึ อุปเนยฺย ฯ (๒) โส พฺยฺชน
หตฺเถน พฺยหนฺโต (๓) ต คูถปณฺฑ ทิสฺวา กิมิทนฺติ ปุจฺฉิตฺวา
คูถปณฺโฑติ วุตฺเต ธิ ธิ อปเนถาติ ภตฺเตป ปาฏิยป นิราลโย
โหติ ฯ เอว สมฺปทมิท ทฏพฺพ ฯ
โภชนาปาฏิทสฺสนสฺมึ หิ ตสฺส อตฺตมนกาโล วิย อิมสฺส
ภิกฺขุโน พาลปุถชุ ฺชนกาเล ปฺจกฺขนฺเธ อห มมนฺติ คหิตกาโล
คูถปณฺฑสฺส ทิฏกาโล วิย ติณฺณ ลกฺขณาน สลฺลกฺขิตกาโล ภตฺเตป ปาฏิยป นิราลยกาโล วิย ติกฺขวิปสฺสกสฺส
มหาปฺสฺส ภิกฺขุโน ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๖/๒๒ ฯ ๒. ม. อุปเนยฺยุ ฯ ๓. ม. วิยูหนฺโต ฯ
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นิโรธธมฺมนฺติ ปฺจหิ ขนฺเธหิ เอกปฺปหาเรเนว วุฏิตกาโล
เวทิตพฺโพ ฯ
สตฺตฏงฺคปฺปริณามนฺติ เอตฺถ อย วุตฺตปฺปเภโท
องฺคปฺปริณาโม ยถา โหติ ตถา เวทิตพฺโพ ฯ สงฺขารุเปกฺขาาณเมว หิ อริยมคฺคสฺส โพชฺฌงฺคมคฺคงฺคฌานงฺควิเสส
นิยเมติ ฯ (๑) เกจิ ปน เถรา โพชฺฌงฺคมคฺคงฺคฌานงฺควิเสส
ปาทกชฺฌาน นิยเมตีติ วทนฺติ ฯ เกจิ วิปสฺสนาย อารมฺมณภูตา
ขนฺธา นิยเมนฺตีติ วทนฺติ ฯ เกจิ ปุคฺคลชฺฌาสโย นิยเมตีติ
วทนฺติ ฯ เตสป วาเทสุ อย สงฺขารุเปกฺขาสงฺขาตา ปุพฺพภาคา
วุฏานคามินี วิปสฺสนา จ นิยเมตีติ เวทิตพฺพา ฯ
ตตฺราย อนุปุพฺพิกถา วิปสฺสนานิยเมน หิ สุกฺขวิปสฺสกสฺส
อุปฺปนฺนมคฺโคป สมาปตฺติลาภิโน ฌาน ปาทก อกตฺวา
อุปฺปนฺนมคฺโคป ปมชฺฌาน ปาทก กตฺวา ปกิณฺณกสงฺขาเร
สมฺมสิตฺวา อุปฺปาทิตมคฺโคป ปมชฺฌานิโก จ โหติ ฯ สพฺเพสุ
สตฺต โพชฺฌงฺคานิ อฏ มคฺคงฺคานิ ปฺจ ฌานงฺคานิ
โหนฺติ ฯ เตสป หิ ปุพฺพภาควิปสฺสนา โสมนสฺสสหคตาป
อุเปกฺขาสหคตาป หุตฺวา วุฏานกาเล สงฺขารุเปกฺขาภาวปฺปตฺตา
โสมนสฺสสหคตาว โหติ ฯ
ปฺจกนเย ทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานานิ ปาทกานิ กตฺวา
# ๑. สี. นิยาเมติ ฯ
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อุปฺปาทิตมคฺเคสุ ยถากฺกเมเนวฌาน จตุรงฺคิก ติวงฺคิกฺจ
ทุวงฺคิกฺจ โหติ ฯ สพฺเพสุ ปน สตฺต มคฺคงฺคานิ โหนฺติ ฯ
จตุตฺเถ ฉ โพชฺฌงฺคานิ ฯ อย วิเสโส ปาทกชฺฌานนิยเมน
เจว วิปสฺสนานิยเมน จ โหติ ฯ เตสป หิ ปุพฺพภาควิปสฺสนา
โสมนสฺสสหคตาป อุเปกฺขาสหคตาป โหติ ฯวุฏ านคามินี
โสมนสฺสสหคตา จ ฯ
ปฺจมชฺฌาน ปาทก กตฺวา นิพฺพตฺติตมคฺเค ปน
อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตา วเสน เทฺว ฌานงฺคานิ โพชฺฌงฺคมคฺคงฺคานิ
ฉ สตฺต เจว ฯ อยมฺป วิเสโส อุภยนิยมวเสน โหติ ฯ อิมสฺมึ
หิ นเย ปุพฺพภาควิปสฺสนา โสมนสฺสสหคตา วา อุเปกฺขาสหคตา วา โหติ ฯ วุฏานคามินี อุเปกฺขาสหคตา จ ฯ
อรูปชฺฌานานิ ปาทกานิ กตฺวา อุปฺปาทิตมคฺเคป เอเสว
นโย ฯ เอว ปาทกชฺฌานโต วุฏาย เย เกจิ สงฺขาเร
สมฺมสิตฺวา นิพฺพตฺติตมคฺคสฺส อาสนฺนปฺปเทเส วุฏิตา สมาปตฺติ
อตฺตโน (๑) สทิสภาว กโรติ ภูมิวณฺโณ วิย โคธาวณฺณสฺส ฯ
ทุติยตฺเถรวาเท ปน ยโต ยโต สมาปตฺติโต วุฏาย
เย เย สมาปตฺติธมฺเม สมฺมสิตฺวา มคฺโค นิพฺพตฺติโต โหติ
ตตสมาปตฺติสทิโสว โหติ ฯ สมฺมสิตสมาปตฺติสทิโสติ อตฺโถ ฯ
สเจ ปน กามาวจรธมฺเม สมฺมสติ ปมชฺฌานิโก จ โหติ ฯ
# ๑. ม. อตฺตนา ฯ
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ตตฺถายป (๑) วิปสฺสนานิยโม วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
ตติยตฺเถรวาเท อโห วตาห สตฺตงฺคิก มคฺค ปาปุเณยฺย
อฏงฺคิก มคฺค ปาปุเณยฺยนฺติ อตฺตโน อชฺฌาสยานุรูเปน
ย ย ฌาน ปาทก กตฺวา เย วา เย วา ฌานธมฺเม
สมฺมสิตฺวา มคฺโค นิพฺพตฺติโต โหติ (๒) ตตฌานสทิโสว โหติ ฯ
ปาทกชฺฌาน ปน สมฺมสิตชฺฌาน วา วินา อชฺฌาสยมตฺเตเนว
ต น อิชฺฌติ ฯ สฺวายมตฺโถ นนฺทโกวาทสุตฺเตน ทีเปตพฺโพ ฯ
วุตฺต เหต เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส น
โหติ พหุโน ชนสฺส กงฺขา วา วิมติ วา อูโน นุ โข
จนฺโท ปุณฺโณ นุ โข จนฺโทติ อถโข ปุณฺโณ จนฺโทเตฺวว
โหติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ตา ภิกฺขุนิโย นนฺทกสฺส
ธมฺมเทสนาย อตฺตมนา เจว ปริปุณฺณสงฺกปฺปา จ ตาส
ภิกฺขเว ปฺจนฺน ภิกฺขุนีสตาน ยา ปจฺฉิมกา (๓) ภิกขฺ ุนี สา
โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ (๔)
ตาสุ หิ ยสฺสา ภิกฺขนุ ิยา โสตาปตฺติผลสฺส อุปนิสฺสโย
สา โสตาปตฺติผเลเนว ปริปุณฺณสงฺกปฺปา อโหสิ ฯเปฯ ยสฺสา
อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสโย สา อรหตฺเตเนว ฯ เอวเมว อตฺตโน
อชฺฌาสยานุรูเปน ย ย ฌาน ปาทก กตฺวา เย วา เย
# ๑. ม. ตตฺราป ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปจฺฉิมิกา ฯ
# ๔. ม. อุ. ๑๔/๗๙๔/๕๐๓ ฯ
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วา ฌานธมฺเม สมฺมสิตฺวา มคฺโค นิพฺพตฺติโต ตตฌานสทิโสว
โส โหติ ฯ ปาทกชฺฌาน ปน สมฺมสิตชฺฌาน วา วินา
อชฺฌาสยมตฺเตเนว ต น อิชฺฌตีติ เอตฺถาป จ วิปสฺสนานิยโม
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ ปาทกชฺฌานเมว นิยเมตีติ เอว วาทึ ติปฏ กจูฬนาคตฺเถร อนฺเตวาสิกา อาหสุ ภนฺเต ยตฺถ ตาว
ปาทกชฺฌาน อตฺถิ ตตฺถ ต นิยเมตุ ยสฺมึ ปน ปาทกชฺฌาน
นตฺถิ ตสฺมึ อรูปภเว กึ นิยเมตีติ ฯ อาวุโส ตตฺถาป
ปาทกชฺฌานเมว นิยเมติ ฯ โย หิ ภิกขฺ ุ อฏสมาปตฺติลาภี
ปมชฺฌาน ปาทก กตฺวา โสตาปตฺติมคฺคผลานิ นิพฺพตฺเตตฺวา
อปริหีนชฺฌาโน กาล กตฺวา อรูปภเว นิพฺพตฺโต ฯ ปมชฺฌานิกาย โสตาปตฺติผลสมาปตฺติยา วุฏาย วิปสฺสน ปฏเปตฺวา
อุปริ ตีณิ มคฺคผลานิ นิพฺพตฺเตติ ตสฺส ตานิ ปมชฺฌานิกาเนว โหนฺติ ฯ ทุติยชฺฌานิกาทีสุป เอเสว นโย ฯ อรูเป
ติกจตุกฺกชฺฌาน อุปฺปชฺชติ ฯ ตฺจ โข โลกุตฺตร น โลกิย ฯ
เอว ตถาป ปาทกชฺฌานเมว นิยเมติ อาวุโสติ ฯ สุกถิโต
ภนฺเต ปโฺหติ ฯ
วิปสฺสนาย อารมฺมณภูตา ขนฺธา นิยเมนฺติ ย ย
หิ  สมฺมสิตวฺ า วุฏาติ ตตสทิโส จ มคฺโค โหตีติ เอว
วาทึ โมรวาปวาสิมหาทตฺตตฺเถรมฺป อนฺเตวาสิกา อาหสุ ภนฺเต
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ตุมฺหาก วาเท โทโส ปฺายติ รูป สมฺมสิตฺวา วุฏิตภิกฺขุโน
หิ รูปสทิเสน อพฺยากเตน มคฺเคน ภวิตพฺพ เนวสฺานาสฺายตน นยโต ปริคฺคเหตฺวา วุฏิตสฺส ตสทิเสน เนวสฺานาสฺาภาวปฺปตฺเตน มคฺเคน ภวิตพฺพนฺติ ฯ น
อาวุโส เอว โหติ โลกุตตฺ รมคฺโค หิ อปฺปน อปฺปตฺโต นาม
นตฺถิ ตสฺมา รูป สมฺมสิตวฺ า วุฏิตสฺส อฏงฺคิโก โสมนสฺสสหคโต มคฺโค โหติ เนวสฺานาสฺายตน สมฺมสิตฺวา
วุฏิตสฺสาป น สพฺพากาเรน ตาทิโส โหติ สตฺตงฺคิโก ปน
อุเปกฺขาสหคตมคฺโค โหตีติ ฯ
ปุคฺคลชฺฌาสโย นิยเมตีติ วาทิโน จูฬาภยตฺเถรสฺสาป
วาท อาหริตฺวา ติปฏกจูฬนาคตฺเถรสฺส กถยึสุ ฯ โส อาห
ยสฺส ตาว ปาทกชฺฌาน อตฺถิ ตสฺส ปุคฺคลชฺฌาสโย นิยเมตุ
ยสฺส ต นตฺถิ ตสฺส กตรชฺฌาสโย นิยเมสฺสติ นิทฺธนสฺส
วุฑฺฒิคเวสนกาโล (๑) วิย โหตีติ ฯ
ต กถ อาหริตฺวา ติปฏกจูฬาภยตฺเถรสฺส กถยึสุ โส
ปาทกชฺฌานวโต อิท กถิต อาวุโสติ อาห ฯ ยถา ปน
ปาทกชฺฌานวโตป สมฺมสิตชฺฌานวโตป ตเถว เวทิตพฺโพ ฯ (๒)
ปฺจมชฺฌานโต วุฏาย หิ ปมชฺฌานาทีนิ (๓) สมฺมสโต
อุปฺปนฺนมคฺโค ปมตฺเถรวาเทน ปฺจมชฺฌานิโก ทุติยตฺเถร# ๑. สี. วฑฺฒคิ เวสนกาโล ฯ ๒. ม. เวทิตพฺพ ฯ ๓. ม. ปมาทีนิ ฯ
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วาเทน ปมาทิชฺฌานิโก อาปชฺชตีติ เทฺวป วาทา
วิรุชฺฌนฺติ ฯ ตติยวาเท ปเนตฺถ ย อิจฉฺ ติ ตชฺฌานิโก โหตีติ
เต จ วาทา น วิรุชฺฌนฺติ อชฺฌาสโย จ สาตฺถิโก (๑)
โหตีติ ฯ เอว ตโยป เถรา ปณฺฑิตา พฺยตฺตา วุฑฺฒิสมฺปนฺนา (๒)
จ ฯ เตน เตส วาท ตนฺตึ กตฺวา ปยึสุ ฯ อิธ ปน
อตฺถเมว อุทฺธริตฺวา ตโย เจเต วาเท วิปสฺสนา จ นิยาเมตีติ
ทสฺสิต ฯ
อิทานิ นิมิตฺตปฏิปทาปตีติ เอตฺถ เอว องฺคปฺปริณามวโต
มคฺคสฺส อุปฺปาทกาเล โคตฺรภู กุโต วุฏาติ มคฺโค กุโตติ ฯ
โคตฺรภู ตาว นิมิตฺตโต วุฏาติ ปวตฺต เฉตุ (๓) น สกฺโกติ ฯ
เอกโต วุฏาโน เหส ฯ มคฺโค นิมิตฺตโต วุฏาติ ปวตฺต
ฉินฺทตีติ (๔) อุภโต วุฏาโน เหส ฯ เตส อย อุปฺปตฺตินโย ฯ ยสฺมึ
หิ วาเร มคฺควุฏาน โหติ ฯ ตสฺมึ อนุโลม เนว เอก
โหติ น ปฺจม ฯ เอกวาร ฺหิ อาเสวน น ลภติ ปฺจม
ภวงฺคสฺส อาสนฺนตฺตา ปเวธติ ฯ ตทา หิ ชวน ปติต นาม
โหติ ฯ ตสฺมา เนว เอก โหติ น ปฺจม ฯ มหาปฺสฺส
ปน เทฺว อนุโลมานิ โหนฺติ ตติย โคตฺรภู จตุตฺถ มคฺคจิตฺต ตีณิ ผลานิ ตโต ภวงฺโคตรณ ฯ มชฺฌิมปฺสฺส ปน
ตีณิ อนุโลมานิ โหนฺติ จตุตฺถ โคตฺรภู ปฺจม มคฺคจิตฺต
# ๑. ม. สาตฺถโก ฯ ๒. ม. พุทฺธิสมฺปนฺนาว ฯ ๓. ม. เฉตฺตุ ฯ
# ๔. ม. ฉินทฺ ติ ฯ
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เทฺว ผลานิ ตโต ภวงฺโคตรณ ฯ มนฺทปฺสฺส จตฺตาริ
อนุโลมานิ ปฺจม โคตฺรภู ฉฏ มคฺคจิตฺต สตฺตม ผล ตโต
ภวงฺโคตรณ ฯ ตตฺร มหาปฺมนฺทปฺาน วเสน อกเถตฺวา
มชฺฌิมปฺสฺส วเสน กเถตพฺพ ฯ
ยสฺมึ หิ วาเร มคฺควุฏาน โหติ ฯ กิริยาเหตุกมโนวิฺาณธาตุ อุเปกฺขาสหคตา มโนทฺวาราวชฺชน หุตฺวา
วิปสฺสนาโคจเร ขนฺเธ อารมฺมณ กตฺวา ภวงฺค อาวชฺเชติ (๑)
ตทนนฺตร เตนาวชฺชเนน คหิตขนฺเธ คเหตฺวา อุปฺปชฺชติ ปมชวน
อนุโลมาณ ฯ ต เตสุ ขนฺเธสุ อนิจฺจาติ วา ทุกฺขาติ
วา อนตฺตาติ วา ปวตฺติตฺวา โอฬาริโกฬาริก สจฺจจฺฉาทก
ตม (๒) วิโนเทตฺวา ตีณิ ลกฺขณานิ ภิยฺโย ภิยโฺ ย ปากฏานิ
กตฺวา นิรุชฌ
ฺ ตีติ ฯ ตทนนฺตร อุปฺปชฺชติ ทุติยานุโลม ฯ เตสุ
ปุริม อนาเสวน ทุติยสฺส ปุริม อาเสวน โหติ ฯตึ ติกฺข
สูร ปสนฺน หุตฺวา ตสฺมึเยวารมฺมเณ เตเนวากาเรน ปวตฺติตฺวา
มชฺฌิมปฺปมาณ สจฺจจฺฉาทก ตม วิโนเทตฺวา ตีณิ ลกฺขณานิ
ภิยฺโย ภิยโฺ ย ปากฏานิ กตฺวา นิรุชฺฌติ ฯ ตทนนฺตร อุปฺปชฺชติ
ภิยฺโย ภิยโฺ ย ปากฏานิ กตฺวา นิรุชฺฌติ ฯ ตทนนฺตร อุปฺปชฺชติ
ตติยานุโลม ฯ ตสฺส ทุติย อาเสวน โหติ ฯ ตมฺป ลทฺธาเสวนตฺตา ติกฺข สูร วิปปฺ สนฺน หุตฺวา ตสฺมึเยวารมฺมเณ
เตเนวากาเรน ปวตฺติตฺวา ตทวเสส อนุสหคต สจฺจจฺฉาทก ตม
# ๑. ม. อาวฏเฏติ ฯ ๒. ม. สจฺจปฏิจฺฉาทกตม ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิโนเทตฺวา นิรวเสส กตฺวา ตีณิ ลกฺขณานิ ภิยฺโย ภิยฺโย
ปากฏานิ กตฺวา นิรุชฺฌติ ฯ เอว ตีหิ อนุโลเมหิ สจฺจจฺฉาทกตเม วิโนทิเต ตทนนฺตร อุปฺปชฺชติ โคตฺรภูาณ นิพฺพาน
อารมฺมณ กุรมุ าน ฯ
ตตฺราย อุปมา เอโก กิร จกฺขุมา ปุรโิ ส นกฺขตฺตโยค
ชานิสฺสามีติ รตฺติภาเค นิกฺขมิตฺวา จนฺท ปสฺสิตุ อุทฺธ
อุลฺโลเกสิ ฯ ตสฺส พลาหเกหิ (๑) ปฏิจฺฉนฺนตฺตา จนฺโท น
ปฺายิตฺถ ฯ อเถโก วาโต อุฏหิตวฺ า ถูเล ถูเล พลาหเก
วิทฺธเสสิ ฯ อปโร มชฺฌิเม ฯ อปโร สุขเุ มป ฯ ตโต โส
ปุริโส วิคตพลาหเก นเภ ต จนฺท ทิสฺวา นกฺขตฺตโยค
อฺาสิ ฯ
ตตฺถ ตโย พลาหกา วิย สจฺจปฏิจฺฉาทก ถูลมชฺฌิมสุขุมกิเลสนฺธการ ฯ (๒) ตโย วาตา วิย ตีณิ อนุโลมจิตฺตานิ ฯ
จกฺขุมา ปุริโส วิย โคตฺรภุาณ ฯ จนฺโท วิย นิพพฺ าน ฯ
ตสฺส ยถากฺกเมน พลาหกตฺตยวิทฺธสน วิย เอเกกสฺส อนุโลมจิตฺตสฺส สจฺจปฏิจฺฉาทกตมวิโนทน ฯ วิคตพลาหเก นเภ ตสฺส
ปุริสสฺส วิสทุ ฺธจนฺททสฺสน วิย วิคเต สจฺจปฏิจฺฉาทเก ตเม
โคตฺรภุาณสฺส วิสุทฺธนิพฺพาเน อารมฺมณกรณ ฯ
ยเถว หิ ตโย วาตา จนฺทปฏิจฺฉาทเก พลาหเกเยว
# ๑. ม. วลาหเกหิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม....สนฺธการา ฯ
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วิทฺธเสตุ สกฺโกนฺติ น จนฺท ทฏุ สกฺโกนฺติ เอว อนุโลมานิ
สจฺจปฏิจฺฉาทก ตมเยว วิโนเทตุ สกฺโกนฺติ น นิพฺพาน
อารมฺมณ กาตุ สกฺโกนฺติ ฯ ยถา โส ปุริโส จนฺทเมว ทฏุ
สกฺโกติ น พลาหเก วิทฺธเสตุ เอว โคตฺรภุาณ นิพฺพานเมว
อารมฺมณ กาตุ สกฺโกติ น กิเลสตม วิโนเทตุ ฯ เอว อนุโลม
สงฺขารารมฺมณ โหติ ฯ โคตฺรภู นิพพฺ านารมฺมณ ฯ
ยทิ หิ โคตฺรภู อนุโลเมน คหิตารมฺมณ คเณฺหยฺย ปุน
อนุโลม ต อนุพนฺเธยฺยาติ มคฺควุฏานเมว น ภเวยฺย ฯ
โคตฺรภุาณ ปน อนุโลมสฺส อารมฺมณ อคฺคเหตฺวา ต ปุจฺฉโต
ปวตฺติย (๑) กตฺวา สย อนาวชฺชนมฺป สมาน อาวชฺชนฏาเน
ตฺวา เอว นิพฺพตฺตาหีติ ตสฺส มคฺคสฺส สฺ ทตฺวา วิย
นิรุชฺฌติ ฯ มคฺโคป เตน ทินฺนสฺ อมฺุจิตฺวา อวีจิสนฺตติวเสน ต าณ อนุปฺปพนฺธมาโน (๒) อนิพฺพิทฺธปุพฺพ อปทาลิตปุพฺพ โลภกฺขนฺธ โทสกฺขนฺธ โมหกฺขนฺธ นิพฺพิชฺฌมาโน จ
ปทาลยมาโน จ (๓) นิพฺพตฺตติ ฯ ตตฺราย อุปมา ฯ
เอโก กิร อิสฺสาโส ธนุสตมตฺถเก ผลกสต ปาเปตฺวา
วตฺเถน มุข เวเตฺวา สร สนฺนยฺหิตฺวา จกฺกยนฺเต อฏาสิ ฯ
อฺโ ปุริโส จกฺกยนฺต อาวิชฺฌิตฺวา (๔) ยทา อิสฺสาสสฺส ผลก
อภิมุข โหติ ตทา ตตฺถ ทณฺฑเกน สฺ เทติ อิสฺสาโส
# ๑. ม. อปจฺฉโต ปวตฺติก ฯ ๒. ม. อนุพนฺธมาโน ฯ ๓. ม. ว ฯ
# ๔. ม. อาวิฺฉิตฺวา ฯ
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ทณฺฑกสฺ อมฺุจิตฺวาว สร ขิปตฺวา ผลกสต นิวิชฺฌติ ฯ (๑)
ตตฺถ ทณฺฑกสฺ วิย โคตฺรภูาณ ฯ อิสฺสาโส วิย มคฺคาณ ฯ อิสฺสาสสฺส ทณฺฑกสฺ อมฺุจิตฺวาว ผลกสตนิวิชฺฌน (๒)
วิย มคฺคาณสฺส โคตฺรภูาเณน ทินฺนสฺ อมฺุจิตฺวาว
นิพฺพาน อารมฺมณ กตฺวาว อนิพฺพิทฺธปุพฺพาน อปทาลิตปุพฺพาน โลภกฺขนฺธาทีน นิพฺพิชฺฌน ปทาลน ฯ ภูมิลทฺธวฏฏเสตุสมุคฺฆาตกรณนฺติป เอตเทว มคฺคสฺส หิ เอกเมว กิจฺจ
อนุสยปฺปชหน ฯ โส อนุสเย ปชหนฺโต นิมิตฺตา วุฏาติ นาม
ปวตฺต ฉินฺทติ นาม ฯ นิมิตฺตนฺติ รูปเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณนิมิตฺต ฯ ปวตฺตนฺติ (๓) รูปเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณปฺปวตฺตเมว ฯ ต ทุวิธ โหติ อุปาทินฺนก อนุปาทินนฺ กนฺติ ฯ
เตสุ มคฺคสฺส อนุปาทินฺนกโต วุฏานจฺฉายา ทิสฺสตีติ วตฺวา
อนุปาทินฺนกโต วุฏาตีติ วทึสุ ฯ
โสตาปตฺติมคฺเคน หิ จตฺตาริ ทิฏิคตสมฺปยุตฺตานิ
วิจิกิจฺฉาสหคตนฺติ ปฺจ จิตฺตานิ ปหียนฺติ ฯ .ตานิ รูป
สมุฏาเปนฺติ ฯ ต อนุปาทินฺนก รูปกฺขนฺโธ ตานิ จิตฺตานิ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมฺปยุตฺตา เวทนาสฺาสงฺขารา ตโย
อรูปกฺขนฺธา ฯ ตตฺถ สเจ โสตาปนฺนสฺส โสตาปตฺติมคฺโค
อภาวิโต อภวิสฺส ตานิ ปฺจ จิตฺตานิ ฉสุ อารมฺมเณสุ
# ๑. ม. นิพฺพชิ ฺฌติ ฯ ๒. ม....นิพฺพิชฺฌน ฯ ๓. ม. ปวตฺตมฺป ฯ
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ปริยุฏาน ปาปุเณยฺยุ ฯ โสตาปตฺติมคฺโค ปน เตส
ปริยุฏานุปฺปตฺตึ (๑) วารยมาโน เสตุสมุคฺฆาต อภพฺพุปฺปตฺติกภาว
กุรุมาโน อนุปาทินฺนกโต วุฏาติ นาม ฯ
สกทาคามิมคฺเคน จตฺตาริ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตานิ เทฺว
โทมนสฺสสหคตานีติ โอฬาริกกามราคพฺยาปาทวเสน ฉ จิตฺตานิ
ปหียนฺติ ฯ อนาคามิมคฺเคน อนุสหคตกามราคพฺยาปาทวเสน
ตานิเอว ฉ จิตฺตานิ ปหียนฺติ ฯ อรหตฺตมคฺเคน จตฺตาริ
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตานิ อุทฺธจฺจสหคตฺจาติ ปฺจ อกุสลจิตฺตานิ
ปหียนฺติ ฯ ตตฺถ สเจ เตส อริยาน เต มคฺคา อภาวิตา
อสฺสุ ตานิ ฉสุ อารมฺมเณสุ ปริยฏุ าน ปาปุเณยฺยุ ฯ เต
ปน เตส มคฺคาน ปริยุฏานุปฺปตฺตึ วารยมานา เสตุสมุคฺฆาต
อภพฺพุปฺปตฺติกภาว กุรุมานา อนุปาทินฺนกโต วุฏหนฺติ นาม ฯ
อุปาทินฺนกโต วุฏานจฺฉายา ทิสฺสตีติ วตฺวา อุปาทินฺนกโต วุฏาตีติป วทึสุ ฯ สเจ หิ โสตาปนฺนสฺส โสตาปตฺติมคฺโค อภาวิโต อภวิสฺส เปตฺวา สตฺต ภเว อนมตคฺเค
สสารวฏเฏ อุปาทินฺนกกฺขนฺธปฺปวตฺต (๒) ปวตฺเตยฺย ฯ กสฺมา ตสฺส
ปวตฺติยา เหตูน อตฺถิตาย ฯ ตีณิ สฺโชนานิ ทิฏ านุสโย
วิจิกิจฺฉานุสโยติ อิเม ปน ปฺจ กิเลเส โสตาปตฺติมคฺโค
อุปฺปชฺชมาโนว สมุคฺฆาเตติ ฯ อิทานิ กุโต โสตาปนฺนสฺส
# ๑. ม. เนส ปริยุฏานปฺปตฺต ฯ ๒. ม. อุปาทินฺนกปฺปวตฺต ฯ
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สตฺต ภเว เปตฺวา อนมตคฺเค สสารวฏเฏ อุปาทินฺนกปฺปวตฺต ปวตฺติสฺสติ ฯ เอว โสตาปตฺติมคฺโค อุปาทินฺนกปฺปวตฺต
อปฺปวตฺต กุรุมาโน อุปาทินฺนกโต วุฏาติ นาม ฯ
สเจ สกทาคามิสฺส สกทาคามิมคฺโค อภาวิโต อภวิสฺส
เปตฺวา เทฺว ภเว ปฺจสุ ภเวสุ อุปาทินฺนกปฺปวตฺต
ปวตฺเตยฺย ฯ กสฺมา ฯ ตสฺส ปวตฺติยา เหตูน อตฺถิตาย ฯ
โอฬาริกานิ กามราคปฏิฆสฺโชนานิ โอฬาริโก กามราคานุสโย ปฏิฆานุสโยติ อิเม ปน จตฺตาโร กิเลเส โส มคฺโค
อุปฺปชฺชมาโนว สมุคฺฆาเตติ ฯ อิทานิ กุโต สกทาคามิสฺส เทฺว
ภเว เปตฺวา ปฺจสุ ภเวสุ อุปาทินฺนกปฺปวตฺต ปวตฺติสฺสติ ฯ
เอว สกทาคามิมคฺโค อุปาทินฺนกปฺปวตฺต อปฺปวตต กุรุมาโน
อุปาทินฺนกโต วุฏาติ นาม ฯ
สเจ อนาคามิสฺส อนาคามิมคฺโค อภาวิโต อภวิสฺส
เปตฺวา เอก ภว ทุติยภเว อุปาทินฺนกปฺปวตฺต ปวตฺเตยฺย ฯ
กสฺมา ฯ ตสฺส ปวตฺติยา เหตูน อตฺถิตาย ฯ อนุสหคตานิ
กามราคปฏิฆสฺโชนานิ อนุสหคโต กามราคานุสโย ปฏิฆานุสโยติ อิเม ปน จตฺตาโร กิเลเส โส มคฺโค อุปฺปชฺชมาโนว
สมุคฺฆาเตติ ฯ อิทานิ กุโต อนาคามิสฺส เอก ภว เปตฺวา
ทุติยภเว อุปาทินฺนกปฺปวตฺต ปวตฺติสฺสติ ฯ เอว อนาคามิมคฺโค อุปาทินฺนกปฺปวตฺต อปฺปวตฺต กุรุมาโน อุปาทินฺนกโต
วุฏาติ นาม ฯ
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สเจ อรหโต อรหตฺตมคฺโค อภาวิโต อภวิสฺส รูปารูปภเวสุ อุปาทินฺนกปฺปวตฺต ปวตฺเตยฺย ฯ กสฺมา ตสฺส ปวตฺติยา
เหตูน อตฺถิตาย ฯ รูปราโค อรูปราโค มาโน อุทฺธจฺจ อวิชฺชา
มานานุสโย ภวราคานุสโย อวิชชฺ านุสโยติ อิเม ปน อฏ
กิเลเส โส มคฺโค อุปฺปชฺชมาโนว สมุคฺฆาเตติ ฯ อิทานิ
กุโต ขีณาสวสฺส ปุนพฺภเว อุปาทินฺนกปฺปวตฺต ปวตฺติสฺสติ ฯ
เอว อรหตฺตมคฺโค อุปาทินฺนกปฺปวตฺต อปฺปวตฺต กุรุมาโนว
อุปาทินฺนกโต วุฏาติ นาม ฯ
โสตาปตฺติมคฺโค เจตฺถ อปายภวโต วุฏาติ สกทาคามิมคฺโค สุคติกามภเวกเทสโต อนาคามิมคฺโค กามภวโต อรหตฺตมคฺโค รูปารูปภวโต สพฺพภเวหิป วุฏาติเอวาติ วทนฺติ ฯ
อิมสฺส ปนตฺถสฺสาวิภาวนตฺถ (๑) อย ปาลิ โสตาปตฺติมคฺคาเณน อภิสงฺขารวิฺาณสฺส นิโรเธน สตฺต ภเว เปตฺวา
อนมตคฺเค สสารวฏเฏ เยว (๒) อุปฺปชฺเชยฺยุ นามฺจ รูปฺจ
เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วูปสมนฺติ อตฺถ คจฺฉนฺติ ปฏิปสฺสมฺภนฺติ ฯ
สกทาคามิมคฺคาเณน อภิสงฺขารวิฺาณสฺส นิโรเธน
เทฺว ภเว เปตฺวา ปฺจสุ ภเวสุ เยว อุปฺปชฺเชยฺยุ
นามฺจ รูปฺจ เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วูปสมนฺติ อตฺถ คจฺฉนฺติ
ปฏิปสฺสมฺภนฺติ ฯ
อนาคามิมคฺคาเณน อภิสงฺขารวิฺาณสฺส นิโรเธน
# ๑. ม. อิมสฺส ปนตฺถสฺส อภาวนตฺถ ฯ ๒. ม. เย ฯ
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เอก ภว เปตฺวา ทฺวีสุ ภเวสุเยว อุปฺปชฺเชยฺยุ นามฺจ
รูปฺจ เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วูปสมนฺติ อตฺถ คจฺฉนฺติ
ปฏิปสฺสมฺภนฺติ ฯ
อรหตฺตมคฺคาเณน อภิสงฺขารวิฺาณสฺส นิโรเธน
รูปธาตุยา วา อรูปธาตุยา วา เยว อุปฺปชฺเชยฺยุ นามฺจ
รูปฺจ เอตฺเถเต นิรชุ ฺฌนฺติ วูปสมนฺติ อตฺถ คจฺฉนฺติ
ปฏิปสฺสมฺภนฺติ ฯ อรหโต อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
ปรินิพฺพายนฺตสฺส ปุริมวิฺาณสฺส นิโรเธน ปฺา จ สติ
จ นามฺจ รูปฺจ เอตฺเถเต นิรชุ ฺฌนฺติ วูปสมนฺติ อตฺถ
คจฺฉนฺติ ปฏิปสฺสมฺภนฺตีติ ฯ (๑) อย ตาว นิมิตฺเต วินิจฺฉโย ฯ
ปฏิปทาปตีติ เอตฺถ ปน ฯ ปฏิปทา จลติ น จลตีติ ฯ
จลติ ฯ ตถาคตสฺส หิ สาริปุตฺตตฺเถรสฺส จ จตฺตาโรป มคฺคา
สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา อเหสุ ฯ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส
ปมมคฺโค สุขาปฏิปโท ขิปฺปาภิฺโ จ (๒) อุปริ ตโย มคฺคา
ทุกฺขาปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา ฯ กสฺมา ฯ นิทฺทาภิภูตตฺตา ฯ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ กิร สตฺตาห ทหรกุมารก วิย เถร ปริหริ ฯ
เถโรป เอกทิวส นิทฺทายมาโน นิสที ิ ฯ อถ น สตฺถา อาห
โมคฺคลฺลาน ปจลายสิ โน ตฺว โมคฺคลฺลานาติ ฯ (๓) เอวรูปสฺสป
มหาภิฺปฺปตฺตสฺส สาวกสฺส ปฏิปทา จลติ ฯ เสสาน กึ
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๘๙/๒๓ ฯ ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. องฺ. สตฺตก.
# ๒๓/๕๘/๘๗ ฯ
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น จลิสฺสตีติ ฯ (๑) เอกจฺจสฺส หิ ภิกฺขุโน จตฺตาโร มคฺคา
ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิฺา โหนฺติ เอกจฺจสฺส ทุกฺขาปฏิปทา
ขิปฺปาภิฺา เอกจฺจสฺส สุขาปฏิปทา ทนฺธาภิฺา เอกจฺจสฺส
สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิฺาติ ฯ เอกจฺจสฺส ปมมคฺโค ทุกฺขาปฏิปโท ทนฺธาภิฺโ โหติ ทุติยมคฺโค ทุกฺขาปฏิปโท ขิปฺปาภิฺโ ตติยมคฺโค สุขาปฏิปโท ทนฺธาภิฺโ จตุตฺถมคฺโค
สุขาปฏิปโท ขิปฺปาภิฺโติ ฯ
ยถา จ ปฏิปทา เอว อธิปติ จลติเอว ฯ เอกจฺจสฺส
หิ ภิกฺขุโน จตฺตาโรป มคฺคา ฉนฺทาธิปเตยฺยา โหนฺติ
เอกจฺจสฺส วิริยาธิปเตยฺยา เอกจฺจสฺส จิตฺตาธิปเตยฺยา เอกจฺจสฺส
วีมสาธิปเตยฺยา ฯ เอกจฺจสฺส ปน ปมมคฺโค ฉนฺทาธิปเตยฺโย
โหติ ทุติโย วิริยาธิปเตยฺโย ตติโย จิตฺตาธิปเตยฺโย จตุตฺโถ
วีมสาธิปเตยฺโยติ ฯ
โลกุตฺตรกุสลปกิณฺณกกถา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อิทานิ ยสฺมา โลกุตฺตรกุสล ภาเวนฺโต น เกวล
อุปนิชฺฌายนตฺเถน ฌานเมว ภาเวติ นิยฺยานตฺเถน ปน มคฺคมฺป
ภาเวติ อุปฏานตฺเถน สติปฏานมฺป ปทหนตฺเถน สมฺมปฺปธานมฺป อิชฌ
ฺ นตฺเถน อิทธฺ ิปาทมฺป อธิปติยตฺเถน อินฺทฺริยมฺป
อกมฺปยตฺเถน พลมฺป พุชฺฌนตฺเถน โพชฺฌงฺคมฺป ตถตฺเถน
สจฺจมฺป อวิกฺเขปตฺเถน สมถมฺป สฺุตตฺเถน ธมฺมมฺป
ราสตฺเถน ขนฺธมฺป อายตนตฺเถน อายตนมฺป สฺุสภาวนิสฺสตฺตตฺเถน ธาตุมฺป ปจฺจยตฺเถน อาหารมฺป ผุสนตฺเถน
ผสฺสมฺป เวทยิตตฺเถน เวทนมฺป สฺชานนตฺเถน สฺมฺป
เจตยิตตฺเถน เจตนมฺป วิชานนตฺเถน จิตฺตมฺป ภาเวติ ตสฺมา
เตส เอกูนวีสติยา นยาน (๑) ทสฺสนตฺถ ปุน กตเม ธมฺมา
กุสลาติอาทิ วุตฺต ฯ เอวอิทป ภาเวติ อิทป ภาเวตีติ
ปุคฺคลชฺฌาสเยน เจว เทสนาวิลาเสน จ วีสติ นยา เทสิตา
โหนฺติ ฯ ธมฺม โสตุ นิสนิ ฺนเทวปริสาย หิ เย อุปนิชฺฌายนตฺเถน โลกุตฺตรชฺฌานนฺติ กถิเต พุชฌ
ฺ นฺติ ฯ เตส สปฺปายวเสน ฌานนฺติ กถิต ฯเปฯ เย วิชานนตฺเถน จิตฺตมฺปติ (๒) วุตฺเต
พุชฺฌนฺติ ฯ เตส สปฺปายวเสน จิตฺตนฺติ กถิต ฯ อยเมตฺถ
ปุคฺคลชฺฌาสโย ฯ
# ๑. ม. ปทาน ฯ ๒. ม. จิตฺตนฺติ ฯ
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สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปน อตฺตโน พุทฺธสุโพธิตาย (๑) ทสพลจตุเวสารชฺชจตุปฏิสมฺภิทาฉอสาธารณาณโยเคน จ เทสน
ยทิจฺฉก นิยเมตฺวา ทสฺเสติ ฯ อิจฺฉนฺโต อุปนิชฺฌายนตฺเถน
โลกุตฺตรชฺฌานนฺติ ทสฺเสติ ฯ อิจฺฉนฺโต นิยฺยานตฺเถน ฯเปฯ
วิชานนตฺเถน โลกุตฺตร จิตฺตนฺติ ทสฺเสติ ฯ (๒) อย เทสนาวิลาโส
นาม ฯ ตตฺถ ยเถว โลกุตฺตรชฺฌานนฺติ วุตฺตฏาเน ทส นยา
วิภตฺตา เอว มคฺคาทีสุป เตเยว เวทิตพฺพา ฯ อิติ วีสติยา
าเนสุ ทส ทส กตฺวา เทฺว นยสตานิ วิภตฺตานิ โหนฺติ ฯ
อิทานิ อธิปติเภท ทสฺเสตุ ปุน กตเม ธมฺมา
กุสลาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ ฉนฺท ธุร เชฏก ปุพฺพงฺคม
กตฺวา นิพฺพตฺติต โลกุตฺตรชฺฌาน ฉนฺทาธิปเตยฺย นาม ฯ
เสเสสุป เอเสว นโย ฯ อิติ ปุริมสฺมึ สุทฺธิเก เทฺว นยสตานิ
ฉนฺทาธิปเตยฺยาทีสุป เทฺว เทฺวติ นยสหสฺเสน ภาเชตฺวา
ปมมคฺค ทสฺเสติ (๓) ธมฺมราชา ฯ
ปมมคฺโค นิฏิโต ฯ
# ๑. ม. พุทฺธโพธตาย ฯ ๒. ม. ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ทสฺเสสิ ฯ
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อิทานิ ทุติยมคฺคาทีน ทสฺสนตฺถ ปุน กตเม ธมฺมา
กุสลาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ กามราคพฺยาปาทาน ตนุภาวายาติ
เอเต กิเลสาน ตนุภาวตฺถาย ฯ ตตฺถ ทฺวีหิ การเณหิ
ตนุภาโว เวทิตพฺโพ อธิจฺจุปฺปตฺติยา จ ปริยฏุ านมนฺทตาย
จ ฯ สกทาคามิสฺส หิ วฏฏานุสาริมหาชนสฺเสว กิเลสา
อภิณฺห น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ กทาจิ กทาจิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
ปวิรฬาการา หุตฺวา วิรฬาวาปตกฺเขตฺเต องฺกุรา วิย
อุปฺปชฺชมานาป วฏฏานุสาริมหาชนสฺเสว มทฺทนฺตา ผรนฺตา
ฉาเทนฺตา อนฺธการ กโรนฺตา น อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ ทฺวีหิ ปน
มคฺเคหิ ปหีนตฺตา มนฺทมนฺทา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตนุกาการา
หุตฺวา อุปฺปชฺชนฺติ อพฺภปฏล วิย มกฺขกิ าปตฺต วิย จ
ตตฺถ เกจิ เถรา วทนฺติ สกทาคามิสฺส กิเลสา กิฺจาป
จิเรน อุปฺปชฺชนฺติ พหลาว หุตฺวา อุปฺปชฺชนฺติ ตถา หิสฺส
ปุตฺตา จ ธีตโร จ ทิสฺสนฺตีติ ฯ เอต ปน อปฺปมาณ ฯ
ปุตฺตธีตโร หิ องฺคปจฺจงฺคปรามสนมตฺเตนป โหนฺติ ฯ ทฺวีหิ ปน
มคฺเคหิ ปหีนตฺตา นตฺถิ กิเลสาน พหลตาติ ฯ ทฺวีหิ เอว
การเณหิสฺส กิเลสาน ตนุภาโว เวทิตพฺโพ ฯ อธิจฺจุปฺปตฺติยา
จ ปริยุฏานมนฺทตาย จาติ ฯ
ทุติยายาติ คณนาวเสนาป ทุติยุปฺปตฺติวเสนาป ทุติยาย ฯ
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ภูมิยา ปตฺติยาติ สามฺผลสฺส ปฏิลาภตฺถาย ฯ ตติยจตุตฺถาสุป
เอเสว นโย ฯ วิเสสมตฺตฺเว ปน วกฺขาม ฯ
อฺินฺทฺริยนฺติ อาชานนก อินฺทรฺ ิยฯ ปมมคฺเคน
าตมริยาท อนติกฺกมิตฺวา เตสเยว เตน มคฺเคน าตาน
จตุสจฺจธมฺมาน ชานนกอินฺทฺริยนฺติ วุตฺต โหติ ฯ นิทฺเทส
วาเรปสฺส อิมินาป นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ โกฏาสวาเร
อิมินาป สทฺธึ นวินฺทฺริยานิ โหนฺติ ฯ เสส ปุริมนเยเนว
เวทิตพฺพ ฯ
ทุติยมคฺโค นิฏิโต ฯ
ตติยจตุตฺถมคฺควณฺณนา
ตติเย ฯ อนวเสสปฺปหานายาติ เตสเยว สกทาคามิมคฺเคน
ตนุภูตาน สฺโชนาน นิสฺเสสปชหนตฺถาย ฯ
จตุตฺเถ ฯ รูปราคอรูปราคมานอุทฺธจฺจอวิชฺชาย อนวเสสปฺปหานายาติ เอเตส ปฺจนฺน อุทฺธมฺภาคิยสฺโชนาน นิสฺเสสปชหนตฺถาย ฯ ตตฺถ รูปราโคติ รูปภเว ฉนฺทราโค ฯ อรูปราโคติ
อรูปภเว ฉนฺทราโค ฯ มาโนติ อรหตฺตมคฺควชฺฌโก มาโนเอว ฯ
ตถา อุทฺธจฺจาวิชฺชาป ฯ อิเมสุ (๑) ปน (๒) ทฺวีสุ มคฺเคสุ นวม
อฺินฺทฺริยเมว โหติ ฯ
# ๑. ม. อิเมสุป ฯ ๒. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สพฺพมคฺเคสุ ปทปฏิปาฏิยา สมสฏี ปทานิ จตูหิ
อปณฺณกงฺเคหิ สทฺธึ จตุสฏี โหนฺติ ฯ อสมฺภินฺนโต ปน
เตตฺตึส โกฏาสวารสฺุตวารา ปากติกาเอว ฯ ยถา จ
ปมมคฺเค เอว ทุติยาทีสุป นยสหสฺสเมวาติ จตฺตาโร มคฺเค
จตูหิ นยสหสฺเสหิ ภาเชตฺวา ทสฺเสสิ ธมฺมราชา ฯ
สจฺจวิภงฺเค ปน สฏี นยสหสฺสานิ โลกุตฺตรานิ อิเมสเยว
วเสน นิกฺขิตฺตานิ สติปฏานวิภงฺเค วีสติ นยสหสฺสานิ
โลกุตฺตรานิ สมฺมปฺปธานวิภงฺเค วีสติ อิทฺธิปาทวิภงฺเค ทฺวตฺตึส
โพชฺฌงฺควิภงฺเค ทฺวตฺตึส มคฺควิภงฺเค (๑) อฏวีสติ นยสหสฺสานิ
โลกุตฺตรานิ อิเมสเยว วเสน นิกฺขิตฺตานิ ฯ
อิธ ปน จตูสุ มคฺเคสุ จตฺตาริเยว นยสหสฺสานิ เตสุ
ปมชฺฌานิเก ปมมคฺเค อฏงฺคานิ ภาชิตานิ ตถา ทุติยาทีสุ ฯ
ตตฺถ ปมมคฺเค สมฺมาทิฏิ มิจฺฉาทิฏึ ปชหตีติ สมฺมาทิฏิ ฯ สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป มิจฺฉาสงฺกปฺปาทีน ปชหนฏเเนว
เวทิตพฺพา ฯ เอว สนฺเต ปมมคฺเคเนว ทฺวาสฏิยา ทิฏิคตาน
ปหีนตฺตา อุปริมคฺคตฺตเยน ปหาตพฺพา ทิฏิ นาม นตฺถิ ฯ
ตตฺถ สมฺมาทิฏิ นาม (๒) กถ โหตีติ ฯ ยถา วิส อตฺถิ วา
โหตุ มา วา อคโท อคโทเตฺวว วุจฺจติ ฯ เอว มิจฺฉาทิฏิ
# ๑. ม. มคฺคงฺควิภงฺเค ฯ ๒. ม. สมฺมาทิฏีติ นาม ฯ
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อตฺถิ วา โหตุ มา วา อย สมฺมาทิฏิเยว นาม ฯ
ยทิ เอว นามมตฺตเมเวต โหติ อุปริมคฺคตฺตเย ปน
สมฺมาทิฏิยา กิจฺจาภาโว อาปชฺชติ ฯ มคฺคงฺคานิ ปน
ปริปูเรนฺติ ตสฺมา สมฺมาทิฏิ สกิจฺจกา กาตพฺพา มคฺคงฺคานิ
ปูเรตพฺพานีติ ฯ สกิจฺจกา เจตฺถ สมฺมาทิฏิ ยถาลาภนิยเมน
ทีเปตพฺพา ฯ อุปริมคฺคตฺตยวชฺโฌ หิ เอโก มาโน อตฺถิ โส
ทิฏิฏาเน ติฏติ สา ต มาน ปชหตีติ สมฺมาทิฏิ ฯ
โสตาปตฺติมคฺคสฺมึ หิ สมฺมาทิฏิ มิจฺฉาทิฏึ ปชหติ ฯ โสตาปนฺนสฺส ปน สกทาคามิมคฺควชฺโฌ มาโน อตฺถิ ต มาน
ปชหตีติ สมฺมาทิฏิ ฯ ตสฺเสว สตฺตอกุสลจิตฺตสหชาโต สงฺกปฺโป
อตฺถิ ฯ เตเหว จิตฺเตหิ วาจงฺคโจปน อตฺถิ กายงฺคโจปน อตฺถิ
ปจฺจยปริโภโค อตฺถิ สหชาตวายาโม อตฺถิ อสติยา ภาโว
อตฺถิ สหชาตจิตฺเตกคฺคตา อตฺถิ ฯ เอเต มิจฺฉาสงฺกปฺปาทโย
นาม ฯ สกทาคามิมคฺเค สมฺมาสงฺกปฺปาทโย เตส ปหาเนน สมฺมาสงฺกปฺปาทโยติ เวทิตพฺพา ฯ เอว สกทาคามิมคฺเค อฏงฺคานิ
สกิจฺจกานิ กตฺวา อาคตานิ ฯ สกทาคามิสฺส อนาคามิมคฺควชฺโฌ มาโน อตฺถิ โส ทิฏิฏาเน ติฏติ ฯ ตสฺเสว สตฺตหิ
จิตฺเตหิ สหชาตา สงฺกปฺปาทโย เตสมฺปหาเนน อนาคามิมคฺเค
อฏนฺน องฺคาน สกิจฺจกตา เวทิตพฺพา ฯ อนาคามิสฺส
อรหตฺตมคฺควชฺโฌ มาโน อตฺถิ โส ทิฏิฏาเน ติฏติ ฯ
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ยานิ ปนสฺส ปฺจ อกุสลจิตฺตานิ เตหิ สหชาตา สงฺกปฺปาทโย
เตสมฺปหาเนน อรหตฺตมคฺเค อฏนฺน องฺคาน สกิจฺจกตา
เวทิตพฺพา ฯ
อิเมสุ จตูสุ มคฺเคสุ ปมมคฺเคน จตฺตาริ สจฺจานิ ทิฏานิ
อุปริมคฺคตฺตย ทิฏกเมว ปสฺสติ โน อทิฏก ปสฺสตีติ ฯ
ทิฏกเมว ปสฺสตีติ อย อาจริยาน สมานฏกถา ฯ วิตณฺฑวาที
ปนาห อทิฏ  ปสฺสตีติ ฯ โส วตฺตพฺโพ ปมมคฺเค กตม
อินฺทฺริย ภาเชสีติ ฯ ชานมาโน อนฺาตฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ
วกฺขติ ฯ อุปริมคฺเคสุ กตรนฺติ วุตฺเตป อฺินฺทฺริยนฺติ วกฺขติ ฯ
โส วตฺตพฺโพ อทิฏสจฺจทสฺสเน สติ อุปริมคฺเคสุป อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริยเมว ภาเชหีติ ฯ เอว เต ปโห สเมสฺสตีติ
กิเลเส ปน อฺเ อฺโ ปชหติ อปฺปหีเนเอว (๑) ปชหตีติ ฯ
อฺเ อฺโ ปชหตีติ ยทิ อฺเ อฺโ อปฺปหีเน กิเลเส
ปชหติ สจฺจานิป อทิฏาเนว ปสฺสตีติ เอว วาที ปุคฺคโล
อิท ปุจฺฉิตพฺโพ สจฺจานิ นาม กตีติ ฯ ชานนฺโต จตฺตารีติ
วกฺขติ ฯ โส วตฺตพฺโพ ตว วาเท โสฬส สจฺจานิ อาปชฺชนฺติ
ตฺว พุทฺเธหิป อทิฏ ปสฺสสิ พหุสจฺจโก นาม ตฺว เอว
มา คณฺหิ (๒) สจฺจทสฺสน อปุพฺพ นตฺถิ กิเลเส ปน อปฺปหีเน
ปชหตีติ ฯ
# ๑. ม. ปหีเน เอว ฯ ๒. ม. คณฺห ฯ
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ตตฺถ สจฺจทสฺสนสฺส อปุพฺพาภาเว เปโลปม นาม
คหิต ฯ เอกสฺส จ กิร จตฺตาโร รตนเปลา สารคพฺเภ
ปตา ฯ โส รตฺติภาเค เปลาสุ อุปฺปนฺนกิจฺโจ ทฺวาร วิวริตฺวา
ทีป ชาเลตฺวา ทีเปน วิหเต อนฺธกาเร เปลาสุ ปากฏภาว
คตาสุ ตาสุ กิจฺจ กตฺวา ทฺวาร ปทหิตฺวา คโต ฯ ปุน
อนฺธกาโร (๑) อวตฺถริ ฯ ทุติยวาเรป ตติยวาเรป ตเถว อกาสิ ฯ
จตุตฺถวาเร ทฺวาเร วิวฏเฏ อนฺธกาเร เปลา น ปฺายนฺตีติ
วีมสนฺตสฺเสว สุรโิ ย อุคฺคฺฉิ ฯ (๒) สุริโยภาเสน วิหเต อนฺธกาเร
เปลาสุ กิจฺจ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
ตตฺถ จตฺตาโร เปลา วิย จตฺตาริ สจฺจานิ ฯ ตาสุ
กิจฺเจ อุปฺปนฺเน ทฺวารวิวรณกาโล วิย โสตาปตฺติมคฺคสฺส
วิปสฺสนาภินีหรณกาโล อนฺธกาโร วิย สจฺจจฺฉาทกตม ฯ
ทีโปภาโส วิย โสตาปตฺติมคฺโคภาโส ฯ วิหเต อนฺธกาเร ตสฺส
ปุริสสฺส เปลาน ปากฏภาโว วิย มคฺคาณสฺส สจฺจาน
ปากฏภาโว ฯ มคฺคาณสฺส ปากฏานิ ปน มคฺคสมงฺคิสฺส
ปุคฺคลสฺส ปากฏาเนว โหนฺติ ฯ เปลาสุ กิจฺจ กตฺวา คตกาโล
วิย โสตาปตฺติมคฺคสฺส อตฺตนา ปหาตพฺพกิเลเส ปชหิตฺวา
นิรุทฺธกาโล ฯปุน อนฺธการาวตฺถรณ วิย อุปริมคฺคตฺตยวชฺฌสจฺจจฺฉาทกตม ฯ
# ๑. ม. อนฺธการ ฯ ๒. สี. อุคฺคจฺฉิ ฯ
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ทุติยวาเร ทฺวารวิวรณกาโล วิย สกทาคามิมคฺคสฺส
วิปสฺสนาภินีหรณกาโล ฯ ทีโปภาโส วิย สกทาคามิมคฺโคภาโส ฯ เปลาสุ กิจฺจ กตฺวา คตกาโล วิย สกทาคามิมคฺคสฺส อตฺตนา ปหาตพฺพกิเลเส ปชหิตฺวา นิรทุ ฺธกาโล ฯ ปุน
อนฺธการาวตฺถรณ วิย อุปริมคฺคทฺวยวชฺฌสจฺจจฺฉาทกตม ฯ
ตติยวาเร ทฺวารวิวรณกาโล วิย อนาคามิมคฺคสฺส
วิปสฺสนาภินีหรณกาโล ฯ ทีโปภาโส วิย อนาคามิมคฺโคภาโส ฯ เปลาสุ กิจฺจ กตฺวา คตกาโล วิย อนาคามิมคฺคสฺส
อตฺตนา ปหาตพฺพกิเลเส ปชหิตฺวา นิรุทฺธกาโล ฯ ปุน อนฺธการาวตฺถรณ วิย อุปริอรหตฺตมคฺควชฺฌสจฺจจฺฉาทกตม ฯ
จตุตฺถวาเร ทฺวารวิวรณกาโล วิย อรหตฺตมคฺคสฺส
วิปสฺสนาภินีหรณกาโล ฯ สุริยุคฺคมน วิย อรหตฺตมคฺคุปฺปาโท ฯ
อนฺธการวิธมน วิย อรหตฺตมคฺคสฺส สจฺจจฺฉาทกตมวิโนทน ฯ
วิหเต อนฺธกาเร ตสฺส เปลาน ปากฏภาโว วิย อรหตฺตมคฺคสฺส
าณสฺส จตุนฺน สจฺจาน ปากฏภาโว ฯ าณสฺส ปากฏานิ
ปน ปุคฺคลสฺส ปากฏาเนว โหนฺติ ฯ เปลาสุ กิจฺจ กตฺวา
คตกาโล วิย อรหตฺตมคฺคสฺส สพฺพกิเลสเขปน ฯ สุริยุคฺคมนโต
ปฏาย อาโลกสฺเสว ปวตฺติกาโล วิย อรหตฺตมคฺคสฺส อุปฺปนฺนกาลโต ปฏาย ปุน สจฺจจฺฉาทกตมาภาโว ฯ อิท ตาว
สจฺจทสฺสนสฺส อปุพฺพาภาเว อุปม ฯ
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ทิฏกเมว หิ ปสฺสติ กิเลเส ปน อฺเ อฺโ
ปชหตีติ เอตฺถ ขาโรปม นาม คหิต ฯ เอโก ปุรโิ ส กิลฏิ 
วตฺถ รชกสฺส อทาสิ ฯ รชโก โอสขาร (๑) ฉาริกขาร โคมยขารนฺติ
ตโย ขาเร ทตฺวา ขาเรหิ ขาทิตภาว ตฺวา อุทเก
วิกฺขาเลตฺวา โอฬาริโกฬาริกมล ปวาเหสิ ฯ ตโต น ตาว
ปริสุทฺธนฺติ ทุติยมฺป ตเถว ขาเร ทตฺวา อุทเก วิกฺขาเลตฺวา
ตโต สณฺหตร (๒) มล ปวาเหสิ ฯ ตโต น ตาว ปริสุทฺธนฺติ
ตติยมฺป ตเถว (๓) ขาเร ทตฺวา อุทเก วิกฺขาเลตฺวา ตโต สณฺหตร
มล ปวาเหสิ ฯ ตโต น ตาว ปริสุทฺธนฺติ จตุตฺถมฺป เต
ขาเร อุทเก วิกฺขาเลตฺวา อสุอพฺภนฺตรคตมฺป นิสฺเสส มล
ปวาเหตฺวา สามิกสฺส อทาสิ ฯ โส คนฺธกรณฺฑเก ปกฺขิปตฺวา
อิจฺฉิติจฺฉิตกาเล ปริทหติ ฯ
ตตฺถ กิลิฏวตฺถ วิย กิเลสานุคต จิตฺต ฯ ติวิธ
ขารทานกาโล วิย ตีสุ อนุปสฺสนาสุ กมฺมปฺปวตฺตนกาโล ฯ
อุทเก วิกฺขาเลตฺวา โอฬาริโกฬาริกมลปฺปวาหน วิย โสตาปตฺติมคฺเคน ปฺจกิเลสกฺเขปน ฯ ทุติยมฺป เตส ขาราน อนุปฺปทาน
วิย น ตาว ปริสุทฺธ อิท จิตฺตนฺติ ตาสุเยว ตีสุ อนุปสฺสนาสุ
กมฺมปฺปวตฺตน ฯ ตโต สณฺหตรมลปฺปวาหน วิย สกทาคามิมคฺเคน โอฬาริกสฺโชนทฺวยกฺเขปน ฯ น ตาว ปริสุทฺธ
# ๑. ม. อูสขาร ฯ ๒. ม. นาติสณฺหตร ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. เต ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 468

เลมที่ 46 ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา หนา 468
วตฺถนฺติ ปุน ขารตฺตยทาน วิย น ตาว ปริสุทฺธ อิท
จิตฺตนฺติ ตาสุเยว ตีสุ อนุปสฺสนาสุ กมฺมปฺปวตฺตน ฯ ตโต
สณฺหตรมลปฺปวาหน วิย อนาคามิมคฺเคน อนุสหคตสฺโชนทฺวยกฺเขปน ฯ น ตาว ปริสุทฺธ วตฺถนฺติ ปุน ขารตฺตยทาน
วิย น ตาว ปริสุทฺธ อิท จิตฺตนฺติ ตาสุเยว ตีสุ อนุปสฺสนาสุ
กมฺมปฺปวตฺตน ฯ ตโต วิกฺขาลเนน อสุอพฺภนฺตรคเต มเล
ปวาเหตฺวา ปริสุทฺธสฺส รชตปฏสทิสสฺส คนฺธกรณฺฑเก
นิกฺขิตฺตสฺส วตฺถสฺส อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ ปริทหน วิย อรหตฺตมคฺเคน อฏนฺน กิเลสาน เขปตตฺตา ปริสุทฺธสฺส ขีณาสวจิตฺตสฺส อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ ผลสมาปตฺติวิหาเรน วีตินามน ฯ อิท
อฺเ อฺโ กิเลเส ปชหตีติ เอตฺถ โอปมฺม ฯ
วุตฺตมฺป เจต เสยฺยถาป อาวุโส วตฺถ สงฺกิลิฏ มลคฺคหิต
ตเมน สามิกา รชกสฺส อนุปฺปทชฺเชยฺยุ ตเมน รชโก ทกฺโข (๑)
เฉโก (๑) โอเส วา ฉาเร วา โคมเย วา สมฺมทฺทิตฺวา อจฺเฉ
อุทเก วิกฺขาเลติ กิฺจาป ต โหติ วตฺถ ปริสุทฺธ ปริโยทาต
อถขฺวสฺส โหติเยว อนุสหคโต โอสคนฺโธ วา ฉาริคนฺโธ วา
โคมยคนฺโธ วา อสมูหโต ตเมน รชโก สามิกาน ททาติ (๒)
ตเมน สามิกา คนฺธปริภาวิเต กรณฺฑเก นิกฺขิปนฺติ โยปสฺส
โหติ อนุสหคโต โอสคนฺโธ วา ฉาริคนฺโธ วา โคมยคนฺโธ
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. เทติ ฯ
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วา อสมูหโต โสปสฺส สมุคฺฆาต คจฺฉติ เอวเมว โข
อาวุโส กิฺจาป อริยสาวกสฺส ปฺจ โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ ภวนฺติ อถขฺวสฺส โหติเยว ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อนุสหคโต อสฺมีติ มาโน อสฺมีติ ฉนฺโท อสฺมีติ
อนุสโย อสมูหโต โส อปเรน สมเยน ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ
อุทยพฺพยานุปสฺสี วิหรติ อิติ รูป อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ
รูปสฺส อตฺถงฺคโม อิติ เวทนา ฯ เป ฯ อิติ สฺา ฯ เป ฯ
อิติ สงฺขารา ฯ เป ฯ อิติ วิฺาณ อิติ วิฺาณสฺส สมุทโย
อิติ วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ ตสฺสิเมสุ ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อุทยพฺพยานุปสฺสิโน วิหรโต โย ปสฺส โหติ ปฺจสุ
อุปาทานกฺขนฺเธสุ อนุสหคโต อสฺมีติ มาโน อสฺมีติ ฉนฺโท
อสฺมีติ อนุสโย อสมูหโต โส ปสฺส สมุคฺฆาต คจฺฉตีติ ฯ (๑)
ตตฺถ โสตาปตฺติมคฺเคน ปฺจ อกุสลจิตฺตานิ ปหียนฺติ
สทฺธึ จิตฺตงฺควเสน อุปฺปชฺชนกปาปธมฺเมหิ ฯ สกทาคามิมคฺเคน
เทฺว โทมนสฺสสหคตจิตฺตานิ ตนูนิ (๒) ภวนฺติ สทฺธึ จิตฺตงฺควเสน
อุปฺปชฺชนกปาปธมฺเมหิ ฯ อนาคามิมคฺเคน ตานิเยว ปหียนฺติ
สทฺธึ สมฺปยุตฺตกธมฺเมหิ ฯ อรหตฺตมคฺเคน ปฺจ อกุสลจิตฺตานิ
ปหียนฺติ สทฺธึ จิตฺตงฺควเสน อุปฺปชฺชนกปาปธมฺเมหิ ฯ อิเมส
ทฺวาทสนฺน อกุสลจิตฺตาน ปหีนกาลโต ปฏาย ขีณาสวสฺส
# ๑. ส. ข. ๑๗/๒๒๙/๑๖๐ ฯ ๒. ม. ตนุกานิ ฯ
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จิตฺตงฺควเสน ปุน ปจฺฉโต ปวตฺตนกิเลโส นาม น โหติ ฯ
ตตฺรีท อุปม ฯ เอโก กิร มหาราชา ปจฺจนฺเต อารกฺข
ทตฺวา มหานคเร อิสฺสริย อนุภวนฺโต วสติ ฯ อถสฺส ปจฺจนฺโต
กุปฺปโต ฯ (๑) ตสฺมึ สมเย ทฺวาทสโจรเชฏกา อเนเกหิ ปุริสสหสฺเสหิ สทฺธึ รฏ วิลมุ ฺปนฺติ ฯปจฺจนฺตวาสิโน มหามตฺตา
ปจฺจนฺโต กุปฺปโตติ รฺโ ปหิณึสุ ฯ ราชา วิสสฺ ตฺถา
คณฺหถ อห ตุมฺหาก กตฺตพฺพ กริสฺสามีติ สาสน ปหิณิ ฯ
เต ปมปฺปหาเรเนว (๒) อเนเกหิ ปุรสิ สหสฺเสหิ สทฺธึ ปฺจโจรเชฏเก ฆาตยึสุ ฯ เสสา สตฺต ชนา อตฺตโน อตฺตโน
ปริวาเร คเหตฺวา ปพฺพต ปวิสึสุ ฯ อมจฺจา ต ปวุตฺตึ (๓) รฺโ
เปสยึสุ ฯ
ราชา ตุมฺหาก กตฺตพฺพยุตฺตก อห ชานิสฺสามิ เตป
คณฺหถาติ ธน ปหิณิ ฯ เต ทุติยปฺปหาเรน เทฺว โจรเชฏเก
ปหรึสุ ปริวาเรป เตส ทุพฺพเล อกสุ ฯ เต สพฺเพป ปลายิตฺวา
ปพฺพต ปวิสึสุ ฯ ตป ปวุตฺตึ อมจฺจา รฺโ เปสยึสุ ฯ
ปุน ราชา วิสฺสตฺถา คณฺหถาติ (๔) ธน ปหิณิ ฯ เต
ตติยปฺปหาเรน สทฺธึ สหายปุริเสหิ เทฺว โจรเชฏเก ฆาตยิตฺวา
ต ปวุตฺตึ รฺโ เปสยึสุ ฯ
# ๑. ม. กุปฺป ฯ ๒. ม....สมฺปหาเรน ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. ปวตฺตึ ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. คณฺหนฺตูติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปุน ราชา อวเสเส วิสฺสตฺถา คณฺหถาติ ธน เปเสสิ ฯ (๑)
เต จตุตฺถปฺปหาเนน สทฺธึ ปริวาเรหิ (๒) ปฺจ โจรเชฏเก
ฆาตยึสุ ฯ ทฺวาทสนฺน โจรเชฏกาน ฆาติตกาลโต ปฏาย
โกจิ โจโร นาม นตฺถิ ฯ เขมา ชนปทา อุเร ปุตฺเต นจฺจนฺตา (๓)
มฺเ วิหรนฺติ ฯ ราชา วิชิตสงฺคาเมหิ โยเธหิ ปริวุโต
วรปาสาทคโต มหาสมฺปตฺตึ อนุภวิ ฯ
ตตฺถ มหนฺโต ราชา วิย ธมฺมราชา ฯ ปจฺจนฺตวาสิโน
อมจฺจา วิย โยคาวจรกุลปุตฺตา ฯ ทฺวาทส โจรเชฏกา วิย
ทฺวาทส อกุสลจิตฺตานิ ฯ เตส สหายา อเนกสหสฺสปุริสา วิย
จิตฺตงฺควเสน อุปฺปชฺชนกปาปธมฺมา ฯ รฺโ ปจฺจนฺโต กุปฺปโ ตติ
ปหิตกาโล (๔) วิย อารมฺมเณ กิเลเสสุ อุปฺปนฺเนสุ ภนฺเต กิเลสา
เม อุปฺปนฺนาติ สตฺถุ อาโรจนกาโล ฯ วิสฺสตฺถา คณฺหถาติ
ธนทาน วิย กิเลเส นิคฺคณฺห ภิกฺขูติ ธมฺมรฺโ กมฺมฏานาจิกฺขน ฯ สปริวาราน ปฺจนฺน โจรเชฏกาน ฆาติตกาโล
วิย โสตาปตฺติมคฺเคน สสมฺปยุตฺตาน ปฺจนฺน อกุสลจิตฺตาน
ปหาน ฯ
ปุน รฺโ ปวุตฺติเปสน วิย สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปฏิลทฺธคุณาโรจน ฯ เสสเก คณฺหถาติ ปุน ธนทาน วิย ภควโต
สกทาคามิมคฺคสฺส วิปสฺสนาจิกฺขน ฯ ทุติยปฺปหาเรน สปริวาราน
# ๑. ม. ปหิณิ ฯ ๒. ม. สปริวาเร ฯ ๓. ม. นจฺเจนฺตา ฯ
# ๔. ม. ปหิตกาโล ฯ
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ทฺวินฺน โจรเชฏกาน ทุพฺพลีกรณ วิย สกทคามิมคฺเคน
สสมฺปยุตฺตาน ทฺวินฺน โทมนสฺสจิตฺตาน ตนุภาวกรณ ฯ
ปุน รฺโ ปวุตฺติเปสน วิย สตฺถุ ปฏิลทฺธคุณาโรจน ฯ วิสสฺ ตฺถา คณฺหถาติ ปุน ธนทาน วิย ภควโต
อนาคามิมคฺคสฺส วิปสฺสนาจิกฺขน ฯ ตติยปฺปหาเรน สปริวาราน ทฺวินฺน โจรเชฏกาน ฆาตน วิย อนาคามิมคฺเคน
สสมฺปยุตฺตาน ทฺวินฺน โทมนสฺสจิตฺตาน ปหาน ฯ
ปุน รฺโ ปวุตฺติเปสน วิย ตถาคตสฺส ปฏิลทฺธคุณาโรจน ฯ วิสฺสตฺถา คณฺหถาติ ปุน ธนทาน วิย ภควโต
อรหตฺตมคฺคสฺส วิปสฺสนาจิกฺขน ฯ จตุตฺถปฺปหาเรน สปริวาราน
ปฺจนฺน เชฏกาน ฆาติตกาลโต ปฏาย ชนปทสฺส เขมกาโล
วิย อรหตฺตมคฺเคน สสมฺปยุตฺเตสุ ปฺจสุ อกุสลจิตฺเตสุ ปหีเนสุ
ทฺวาทสนฺน อกุสลจิตฺตาน ปหีนกาลโต ปฏาย ปุน จิตฺตงฺควเสน อุปฺปชฺชนกสฺส อกุสลธมฺมสฺส อภาโว ฯ รฺโ วิชิตสงฺคามสฺส อมจฺจปริวุตสฺส (๑) วรปาสาเท มหาสมฺปตฺติอนุภวน
วิย ขีณาสวปริวุตสฺส ธมฺมรฺโ สฺุตอนิมิตฺตอปฺปณิหิตเภเทสุ สมาปตฺติ สุเขสุ อิจฺฉิติจฺฉิตผลสมาปตฺติสุขานุภวน
เวทิตพฺพนฺติ ฯ
กุสลา ธมฺมาติปทสฺส วณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. อมจฺจคณปริวุตฺตสฺส ฯ
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ปมจิตฺตวณฺณนา
อิทานิ อกุสลปท (๑) ภาเชตฺวา ทสฺเสตุ กตเม ธมฺมา
อกุสลาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ ธมฺมววฏานาทิวารปฺปเภโท
จ เหฏา อาคตาน ปทาน อตฺถวินิจฺฉโย จ เหฏา
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ ตตฺถ จ ปน วิเสสมตฺตเมว
วณฺณยิสฺสาม ฯ ตตฺถ สมยววฏาเน ตาว ยสฺมา กุสลสฺส
วิย อกุสลสฺส ภูมิเภโท นตฺถิ ตสฺมา เอกนฺตกามาวจรป
สมาน เอต กามาวจรนฺติ น วุตฺต ฯ ทิฏิคตสมฺปยุตฺตนฺติ
เอตฺถ ทิฏิเยว ทิฏิคต คูถคต มุตฺตคตนฺติอาทีสุ (๒) วิย ฯ
พุชฺฌิตพฺพาภาวโต (๓) คนฺตพฺพาภาวโต วา ทิฏิยา คตมตฺตเมเวตนฺติป ทิฏิคต ฯ เตน สมฺปยุตฺตนฺติ (๔) ทิฏิคตสมฺปยุตฺต ฯ
ตตฺถ อสทฺธมฺมสฺสวน อกลฺยาณมิตฺตตา อริยาน อทสฺสนกามตาทีนิ อโยนิโสมนสิกาโรติ เอวมาทีหิ การเณหิ อิมสฺส
ทิฏิคตสงฺขาตสฺส มิจฺฉาทสฺสนสฺส อุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ เยหิ
เอเต ทิฏิวาทปฏิสยุตฺตา อสทฺธมฺมา เตส พหุมานปุพฺพงฺคเมน
อติกฺกนฺตมชฺฌตฺเตน อุปปริกฺขาวิรหิเตน สวเนน เย จ ทิฏิวิปฺปนฺนา อกลฺยาณมิตฺตา ตสมฺปวงฺกตาสงฺขาตาย อกลฺยาณ# ๑. ม. อกุสลธมฺมปท ฯ ๒. ม. อาทีนิ ฯ ๓. ม. อยปาโ นตฺถิ ฯ
# ๔ ม. อิติ สทฺโท นตฺถิ ฯ
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มิตฺตตาย พุทฺธาทีน อริยานฺเจว สปฺปุริสานฺจ อทสฺสนกามตาย จตุสติปฏานาทิเภเท อริยธมฺเม เจว สปฺปุริสธมฺเม
จ อโกวิทตฺเตน ปาฏิโมกฺขสวรอินฺทฺริยสวรสติสวราณสวรปหานสวรปฺปเภเท อริยธมฺเม เจว สปฺปุริสธมฺเม จ
สวรเภทสงฺขาเตน อวินเยน เตเหว การเณหิ ปริภาวิเตน
อโยนิโสมนสิกาเรน โกตุหลมงฺคลาทิปสุตตาย จ เอต อุปฺปชฺชตีติ
เวทิตพฺพ ฯ อสงฺขารภาโว จิตฺตสฺส ปนสฺส เหฏา วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺโพ ฯ
ธมฺมุทฺเทสวาเร ผสฺโสติ อกุสลจิตฺตสหชาโต ผสฺโส ฯ
เวทนาทีสุป เอเสว นโย ฯ อิติ อกุสลมตฺตเมว เอเตส ปุริเมหิ
วิเสโส ฯ
จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหตีติ ปาณาติปาตาทีสุป อวิกฺขิตฺตภาเวน เอกคฺคตา โหติ ฯ มนุสฺสา หิ จิตฺต สมาทยิตฺวา (๑)
อวิกฺขิตฺตา หุตฺวา อวิรชฺฌมานานิ สตฺถานิ ปาณสรีเรสุ
นิปาเตนฺติ สุสมาหิตา ปรสนฺตก หรนฺติ เอกรเสน จิตฺเตน
มิจฺฉาจาร อาปชฺชนฺติ ฯ เอว อกุสลปฺปวตฺติยาป (๒) จิตฺตสฺส
เอกคฺคตา โหติ ฯ
มิจฺฉาทิฏีติ อยาถาวทิฏิ วิรชฺฌิตฺวา คหณโต วา
วิตถา ทิฏีติ มิจฺฉาทิฏิ ฯ อนตฺถาวหตฺตา ปณฺฑิเตหิ กุจฺฉิตา (๓)
# ๑. ม. สมาทหิตฺวา ฯ ๒. ม. อกุสลปฺปวตฺติยมฺป ฯ ๓. ม. ชิคจุ ฺฉิตา ฯ
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ทิฏีติป มิจฺฉาทิฏิ ฯ มิจฺฉาสงฺกปฺปาทีสุป เอเสว นโย ฯ อปจ
มิจฺฉา ปสฺสนฺติ ตาย สย วา มิจฺฉา ปสฺสติ มิจฺฉาทสฺสนมตฺตเมว วา เอสาติ มิจฺฉาทิฏิ ฯ สา อโยนิโสอภินิเวสลกฺขณา ปรามาสรสา มิจฺฉาภินิเวสนปจฺจุปฏานา อริยาน
อทสฺสนกามตาทิปทฏานา ปรม วชฺชนฺติ ทฏพฺพา ฯ มิจฺฉาสงฺกปฺปาทีสุ มิจฺฉาติ ปทมตฺตเมว วิเสโส ฯ เสส กุสลาธิกาเร
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อหิริกพล อโนตฺตปฺปพลนฺติ เอตฺถ พลตฺโถ นิทฺเทสวาเร
อาวีภวิสฺสติ ฯ อิตเรสุ ปน น หิริยตีติ อหิริโก ฯ อหิริกสฺส
ภาโว อหิริก ฯ น โอตฺตปฺป อโนตฺตปฺป ฯ เตสุ อหิริก กายทุจฺจริตาทีหิ อชิคุจฺฉนลกฺขณ อลชฺชนลกฺขณ วา ฯ อโนตฺตปฺป
เตเหว อสารชฺชลกฺขณ อนุตฺตาสนลกฺขณ วา ฯ อหิริกเมว พล
อหิริกพล ฯ อโนตฺตปฺปเมว พล อโนตฺตปฺปพล ฯ อยเมตฺถ
สงฺเขปตฺโถ ฯ วิตฺถาโร ปน เหฏา วุตฺตปฏิปกฺขวเสเนว
เวทิตพฺโพ ฯ
ลุพฺภนฺติ เตน สย วา ลุพฺภติ ลุพฺภนมตฺตเมว วา
ตนฺติ โลโภ ฯ มุยฺหนฺติ เตน สย วา มุยฺหติ มุยฺหนมตฺตเมว
วา ตนฺติ โมโห ฯ เตสุ โลโภ อารมฺมณคฺคหณลกฺขโณ
มกฺกฏาเลโป วิย อภิสงฺครโส ตตฺตกปาเล ขิตฺตมสเปสิ วิย
อปริจาคปจฺจุปฏาโน เตลฺชนราโค วิย สฺโชนิยธมฺเมสุ
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อสฺสาททสฺสนปทฏาโน โส ตณฺหานทีภาเวน วฑฺฒมาโน สึฆโสตา
นที วิย มหาสมุทฺท อปายเมว คเหตฺวา คจฺฉตีติ ทฏพฺโพ ฯ
โมโห จิตฺตสฺส อนฺธภาวลกฺขโณ อฺาณลกฺขโณ วา
อสมฺปฏิเวธรโส อารมฺมณสภาวจฺฉาทนรโส วา อสมฺมาปฏิปตฺติปจฺจุปฏาโน อนฺธการปจฺจุปฏาโน วา อโยนิโสมนสิการปทฏาโน สพฺพากุสลาน มูลนฺติ ทฏพฺโพ ฯ
อภิชฺฌายนฺติ ตาย สย วา อภิชฺฌายติ อภิชฺฌายนมตฺตเมว วา เอสาติ อภิชฺฌา ฯ สา ปรสมฺปตฺตีน สกกรณอิจฺฉาลกฺขณา เตนากาเรน ปสงฺคภาวรสา (๑) ปรสมฺปตฺติอภิมุขภาวปจฺจุปฏานา ปรสมฺปตฺตีสุ อภิรติปทฏานา ฯ ปรสมฺปตฺติอภิมุขาเอว หิ สา อุปฏหติ ตาสุ จ อภิรติยา สติ ปวตฺตติ
ปรสมฺปตฺตีสุ เจตโส หตฺถปฺปสารณ วิย (๒) ทฏพฺพา ฯ
สมโถ โหตีติอาทีสุ อฺเสุ กิจฺเจสุ วิกฺเขปูปสมนโต (๓)
สมโถติ ฯ อกุสลปฺปวตฺติย จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ปคฺคาโห ฯ น
วิกฺขิปตีติ อวิกฺเขโป ฯ
อิมสฺมึ จิตฺเต สทฺธา สติ ปฺา ฉ ยุคลกานีติ อิเม
ธมฺมา น คหิตา ฯ กสฺมา ฯ อสทฺธิยจิตฺเต ปสาโท นาม
นตฺถิ ฯ ตสฺมา ตาว สทฺธา น คหิตา ฯ กึ ปน ทิฏิคติกา
อตฺตโน อตฺตโน สตฺถาราน น สทฺทหนฺตีติ ฯ สทฺทหนฺติ ฯ
# ๑. ม. เอสนภาวรสา ฯ ๒. ม. หตฺถปฺปสาโร วิยาติ ฯ
# ๓ ม. วิกฺเขปสมนโต ฯ
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สา ปน สทฺธา นาม น โหติ ฯ วจนสมฺปฏิจฺฉนฺนมตฺตเมเวต ฯ
อตฺถโต อนุปปริกฺขา วา โหติ ทิฏิ วา ฯ อสติยจิตฺเต
ปน สติ นตฺถีติ น คหิตา ฯ กึ ทิฏิคติกา อตฺตนา กต
กมฺม น สรนฺตีติ สรนฺติ ฯ สา ปน สติ นาม น
โหติ ฯ เกวล เตนากาเรน อกุสลจิตฺตปฺปวตฺติ ตสฺมา สติ
น คหิตา ฯ อถ กสฺมา มิจฺฉาสตีติ (๑) สุตฺตนฺเต วุตฺตา ฯ
อกุสลกฺขนฺธาน สติวิรหิตตฺตา สติปฏิปกฺขตฺตา จ มิจฺฉามคฺคมิจฺฉตฺตาน ปูรณตฺถ ตตฺถ ปริยาเยน เทสนา กตา ฯ
นิปฺปริยาเยน ปเนสา นตฺถิ ตสฺมา น คหิตา ฯ อนฺธพาลจิตฺเต ปน ตสฺมึ ปฺา นตฺถีติ น คหิตา ฯ กึ ทิฏิคติกาน
วฺจนา ปฺา นตฺถีติ ฯ อตฺถิ ฯ น ปเนสา ปฺา
มายา นาเมสา โหติ ฯ สา อตฺถโต ตณฺหาว ฯ อิท ปน
จิตฺต สทรถ ครุก ภาริย กกฺขล ถทฺธ อกมฺมฺ คิลาน
วงฺก กุฏลิ  ฯ ตสฺมา ปสฺสทฺธาทีนิ ยุคลกานิ น คหิตานิ ฯ
เอตฺตาวตา ปทปฏิปาฏิยา จิตฺตงฺควเสน ปาลึ อารุฬฺหานิ
ทฺวตฺตึสปทานิ ทสฺเสตฺวา อิทานิ เยวาปนกธมฺเม ทสฺเสตุ เย
วา ปน ตสฺมึ สมเยติอาทิมาห ฯ ตตฺถ สพฺเพสุป อกุสลจิตฺเตสุ ฉนฺโท อธิโมกฺโข มนสิกาโร มาโน อิสสฺ า มจฺฉริย
ถีน (๒) มิทธฺ  อุทฺธจฺจ กุกฺกุจฺจนฺติ อิเม ทเสว เยวาปนกา
# ๑. ที. ปา. ๑๑/๓๔๐/๒๖๗ ฯ ๒. ม. ถิน ฯ เอวมุปริป ฯ
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โหนฺติ ฯ ธมฺมา สุตฺตาคตา สุตฺตปเทสุ ทิสฺสเรติ วุตฺตา ฯ
อิมสฺมึ ปน จิตฺเต ฉนฺโท อธิโมกฺโข มนสิกาโร อุทฺธจฺจนฺติ
อิเม อปณฺณกงฺคสงฺขาตา จตฺตาโร เยวาปนกา โหนฺติ ฯ
ตตฺถ ฉนฺทาทโย เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
เกวลฺหิ เต กุสลา อิเม อกุสลา ฯ อิตร ปน อุทธฺ ตภาโว อุทฺธจฺจ ฯ ต อวูปสมลกฺขณ วาตาภิฆาตจลชล วิย
อนวฏานรส วาตาภิฆาตจลธชปฏากา วิย ภนฺตตฺตปจฺจุปฏาน
ปาสาณาภิฆาตสมุทฺธตภสฺมิ (๑) วิย เจตโส อวูปสโม อโยนิโสมนสิการปทฏาน จิตฺตวิกฺเขโปติ ทฏพฺพ ฯ
อิติ ผสฺสาทีนิ ทฺวตฺตึส เยวาปนกวเสน วุตฺตานิ
จตฺตารีติ สพฺพานิป อิมสฺมึ ธมฺมุทฺเทสวาเร ฉตฺตึส ธมฺมปทานิ
ภวนฺติ ฯ จตฺตาริ อปณฺณกงฺคานิ หาเปตฺวา ปาลิย อาคตานิ
ทฺวตฺตึสเมว ฯ อคฺคหิตคฺคหเณน ปเนตฺถ ผสฺสปฺจก วิตกฺโก
วิจาโร ปติ จิตฺเตกคฺคตา วิริยินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย มิจฺฉาทิฏิ
โลโภ โมโห อหิริก อโนตฺตปฺปนฺติ โสฬส ธมฺมา โหนฺติ ฯ
เตสุ โสฬสสุ สตฺต ธมฺมา อวิภตฺติกา โหนฺติ นว
สวิภตฺติกา ฯ กตเม สตฺต ฯ ผสฺโส สฺา เจตนา วิจาโร
ปติ ชีวิตินฺทรฺ ิย โมโหติ อิเม สตฺต อวิภตฺติกา ฯ เวทนา
จิตฺต วิตกฺโก จิตฺเตกคฺคตา วิริยินฺทฺริย มิจฺฉาทิฏิ อหิริก
# ๑. ม. ....สมุทฺธตภสฺมา วิย ฯ
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อโนตฺตปฺป (๑) โลโภติ อิเม นว สวิภตฺติกา ฯ
เตสุ ฉ ธมฺมา ทฺวีสุ าเนสุ วิภตฺตา ฯ เอโก ตีสุ เอโก
จตูสุ เอโก ฉสุ ฯ กถ ฯ จิตฺต วิตกฺโก มิจฺฉาทิฏิ อหิริกพล
อโนตฺตปฺปพล (๒) โลโภติ อิเม ฉ ทฺวีสุ าเนสุ วิภตฺตา ฯ เอเตสุ
หิ จิตฺต ตาว ผสฺสปฺจก ปตฺวา จิตฺต โหตีติ วุตฺต
อินฺทฺริยานิ ปตฺวา มนินฺทฺริยนฺติ ฯ วิตกฺโก ฌานงฺคานิ ปตฺวา
วิตกฺโก โหตีติ วุตฺโต มคฺคงฺคานิ ปตฺวา มิจฺฉาสงฺกปฺโปติ ฯ
มิจฺฉาทิฏิมคฺคงฺเคสุป กมฺมปเถสุป มิจฺฉาทิฏิเยว ฯ อหิรกิ 
พลานิ ปตฺวา อหิริกพล โหตีติ วุตฺต โลกนาสกทุก ปตฺวา
อหิริกนฺติ ฯ อโนตฺตปฺเปป เอเสว นโย ฯ โลโภ มูล ปตฺวา
โลโภ โหตีติ วุตฺโต กมฺมปถ ปตฺวา อภิชฺฌาติ ฯ อิเม ฉ
ทฺวีสุ าเนสุ วิภตฺตา ฯ
เวทนา ปน ผสฺสปฺจก ปตฺวา เวทนา โหตีติ วุตฺตา
ฌานงฺคานิ ปตฺวา สุขนฺติ อินฺทฺริยานิ ปตฺวา โสมนสฺสินฺทฺริยนฺติ ฯ เอว เอโก ธมฺโม ตีสุ าเนสุ วิภตฺโต ฯ
วิริย ปน อินฺทฺริยานิ ปตฺวา วีรยิ ินฺทฺริย โหตีติ วุตฺต
มคฺคงฺคานิ ปตฺวา มิจฺฉาวายาโมติ พลานิ ปตฺวา วีริยพลนฺติ
ปฏิทุก ปตฺวา ปคฺคาโหติ ฯ เอว อย เอโก ธมฺโม จตูสุ
าเนสุ วิภตฺโต ฯ
# ๑. สี. อหิรกิ พล อโนตฺตปฺปพล ฯ ๒. ม. อหิริก อโนตฺตปฺป ฯ
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สมาธิ ปน ฌานงฺคานิ ปตฺวา จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหตีติ
วุตฺโต อินฺทฺริยานิ ปตฺวา สมาธินฺทฺรยิ นฺติ มคฺคงฺคานิ ปตฺวา
มิจฺฉาสมาธีติ พลานิ ปตฺวา สมาธิพลนฺติ ปฏิทุก ปตฺวา
ทุติยทุเก เอเกกวเสเนว สมโถ ตติเยน อวิกฺเขโปติ ฯ เอวมย
เอโก ธมฺโม ฉสุ าเนสุ วิภตฺโต ฯ
สพฺเพป ปเนเต ธมฺมา ผสฺสปฺจกวเสน ฌานงฺควเสน
อินฺทฺริยวเสน มคฺคงฺควเสน พลวเสน มูลวเสน กมฺมปถวเสน
โลกนาสกวเสน ปฏิทุกวเสนาติ นว ราสโย โหนฺติ ฯ ตตฺถ
ย วตฺตพฺพ ต ปมกุสลจิตฺตนิทฺเทเส วุตฺตเมวาติ ฯ
ธมฺมุทฺเทสวารกถา นิฏ ิตา ฯ
นิทฺเทสวารกถา
ปมจิตฺตวณฺณนา
นิทฺเทสวาเร จิตฺเตกคฺคตานิทฺเทเส ตาว สณฺิติ อวฏิตีติ
วุตฺต อิท ทฺวย ิติเววจนเมว ฯ ย ปน กุสลนิทเฺ ทเส อารมฺมณ
ุอุคฺาเหตฺวา อนุปวิสิตฺวา ติฏตีอวฏิตีติ วุตฺต ฯ ต อิธ น
ลพฺภติ ฯ อกุสลสฺมึ หิ ทุพฺพลา จิตฺเตกคฺคตาติ ฯ เหฏา
ทีปตเมว ฯ อิท ทฺวย (๑) ฯ
อุทฺธจฺจวิจิกิจฺฉาวเสน ปวตฺตสฺส วิสาหารสฺส ปฏิปกฺขโต
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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อวิสาหาโรติ เอวรูโปป อตฺโถ อิธ น ลพฺภติ ฯ สหชาตธมฺเม
ปน น วิสาหรตีติ (๑) อวิสาหาโร ฯ น วิกฺขิปตีติ อวิกฺเขโป ฯ
อกุสลจิตฺเตกคฺคตาวเสน อวิสาหฏสฺส มานสสฺส ภาโว
อวิสาหฏมานสตา ฯ สหชาตธมฺเมสุ น กมฺปตีติ สมาธิพล ฯ
อยาถาวสมาธานโต มิจฺฉาสมาธีติ เอวมิธ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
วีริยินฺทรฺ ิยนิทฺเทเส โย เหฏา นิกฺกโม เจตโส กามาน
ปนุทนายาติ อาทินโย วุตฺโต โส อิธ น ลพฺภติ ฯ สหชาตธมฺเมสุ อกมฺปนตฺเถเนว วิริยพล เวทิตพฺพ ฯ
มิจฺฉาทิฏินิทฺเทเส อยาถาวทสฺสนตฺเถน มิจฺฉาทิฏิ ฯ
ทิฏีสุ คต อิท ทสฺสน ทฺวาสฏิทิฏิอนฺโตคธตฺตาติ ทิฏิคต ฯ เหฏาปสฺส อตฺโถ วุตฺโตเยว ฯ ทิฏิเยว ทุรติกฺกมนตฺเถน ทิฏิคหน ติณคหนวนคหนปพฺพตคหนานิ วิย ฯ
ทิฏิเยว สาสงฺกสปฺปฏิภยตฺเถน ทิฏิกนฺตาโร โจรกนฺตารพาลกนฺตารมรุกนฺตารนิโรทกกนฺตารทุพฺภิกฺขกนฺตารา วิย ฯ
สมฺมาทิฏิยา วินิวิชฺฌนตฺเถน วิโลมนตฺเถน จ ทิฏิวิสูกายิก ฯ มิจฺฉาทสฺสน หิ อุปฺปชฺชมาน สมฺมาทสฺสน
วินิวิชฺฌติ เจว วิโลเมติ จ ฯ กทาจิ สสฺสตสฺส กทาจิ
อุจฺเฉทสฺส คหณโต ทิฏิยา วิรูป วิปผฺ นฺทิตนฺติ ทิฏิวิปฺผนฺทิต ฯ ทิฏิคติโก หิ เอกสฺมึ ปติฏาตุ น สกฺโกติ
# ๑. สี. วิสหรตีติ ฯ
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กทาจิ สสฺสต อนุปตติ กทาจิ อุจฺเฉท ฯ ทิฏิเยว พนฺธนตฺเถน
สฺโชนนฺติ ทิฏิสฺโชน ฯ
สสสุมาราทโย (๑) วิย ปุริส อารมฺมณ ทฬฺห คณฺหาตีติ
คาโห ฯ ปติฏหนโต ปติฏาโห ฯ อย หิ พลวปฺปวตฺติภาเวน
ปติฏหิตฺวา คณฺหาติ ฯ นิจฺจาทิวเสน อภินิวิสตีติ อภินิเวโส ฯ
ธมฺมสภาว อติกฺกมิตฺวา นิจฺจาทิวเสน ปรโต อามสตีติ
ปรามาโส ฯ อนตฺถาวหตฺตา กุจฺฉิโต มคฺโค กุจฺฉิตาน วา
อปายาน มคฺโคติ กุมฺมคฺโค ฯ อยาถาวปถโต มิจฉฺ าปโถ ฯ มิจฺฉาสภาวโต (๒) มิจฺฉตฺต ตเถว (๒) ฯ ยถา หิ ทิสามุฬฺเหน อย อสุกคามสฺส นาม ปโถติ คหิโตป ต คาม น สมฺปาเปติ ฯ เอว
ทิฏิคติเกน สุคติปโถติ คหิตาป ทิฏิสุคตึ น สมฺปาเปตีติ (๓) ฯ
อยาถาวปถโต มิจฺฉาปโถ ฯ อย มิจฺฉาสภาวโต มิจฺฉตฺต ฯ
ตตฺเถว ปริพภฺ มนโต ตรนฺติ เอตฺถ พาลาติ ติตฺถ ฯ ติตฺถฺจ
ต อนตฺถานฺจ อายตนนฺติ ติตฺถายตน ฯ ติตฺถิยาน วา
สฺชาติเทสตฺเถน นิวาสนตฺเถน จ อายตนนฺติป ติตฺถายตน ฯ
วิปริเยสภูโต คาโห วิปริเยสโต วา คาโหติ วิปริเยสคฺคาโห ฯ
วิปลฺลตฺถคาโหติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. สุสุมาราทโย ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปาเปตีตี
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อหิริกาพล อโนตฺตปฺปพลฺจ เวทิตพฺพ ฯ
โลภโมหนิทฺเทเสสุ ลุพฺภตีติ โลโภ ฯ ลุพฺภนาติ ลุพฺภนากาโร ฯ โลภสมฺปยุตฺต จิตฺต ปุคฺคโล วา ลุพฺภิโต ลุพฺภิตสฺส
ภาโว ลุพฺภิตตฺต ฯ สารชฺชตีติ สาราโค ฯ สารชฺชนากาโร
สารชฺชนา ฯ สารชฺชิตสฺส ภาโว สารชฺชิตตฺต ฯ อภิชฌายนตฺเถน
อภิชฺฌา ฯ ปุน โลภวจเนน การณ วุตฺตเมว ฯ อกุสลฺจ
ต มูลฺจ อกุสลาน ฯ วา มูลนฺติ อกุสลมูล ฯ
าณทสฺสนปฏิปกฺขโต อฺาณ อทสฺสน ฯ อภิมุโข
หุตฺวา ธมฺเมน (๑) น สเมติ น สมฺมา คจฺฉตีติ (๒) อนภิสมโย ฯ
อนุรูปโต ธมฺเม พุชฺฌตีติ อนุโพโธ ฯ ตสฺส ตปฺปฏิปกฺขตาย
อนนุโพโธ ฯ อนิจฺจาทีหิ สทฺธึ โยเชตฺวา น พุชฌ
ฺ ตีติ
อสมฺโพโธ ฯ อสนฺต อสมฺจ พุชฺฌตีติป อสมฺโพโธ ฯ จตุสจฺจธมฺม นปฺปฏิวิชฺฌตีติ อปฺปฏิเวโธ ฯ รูปาทีสุ เอกธมฺมป
อนิจฺจาทิสามฺโต น ส คณฺหาตีติ อสงฺคาหณา ฯ ตเมว
ธมฺม น ปริโยคาหตีติ อปริโยคาหณา ฯ น สม เปกฺขตีติ
อสมเปกฺขนา ฯ ธมฺมาน สภาว ปติ น เปกฺขตีติ (๓) อปจฺจเวกฺขณา ฯ
กุสลากุสลกมฺเมสุ วิปรีตวุตฺติยา สภาวโต คหณาภาเวน (๔)
วา เอกป กมฺม เอตสฺส ปจฺจกฺข นตฺถิ สย วา กสฺสจิ
# ๑. สี . ธมฺเม ฯ ๒. ม. สมาคจฺฉตีติ ฯ ๓. ม. อเปกฺขตีติ ฯ
# ๔. ม. สภาวคฺคหณาภาเวน ฯ
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ธมฺมสฺส ปจฺจกฺขกรณ นาม น โหตีติ อปจฺจกฺขกมฺม ฯ ย
เอตสฺมึ อนุปฺปชฺชมาเน จิตฺตสนฺตาน เมชฺฌ ภเวยฺยา สุจ-ิ
โวทาน ต ทุฏ เมชฺฌ อิมินาติ ทุมฺเมชฺฌ ฯ พาลาน ภาโวติ
พาลฺย ฯ มุยหฺ ตีติ โมโห ฯ พลวตโร โมโห ปโมโห ฯ สมนฺตโต
มุยฺหตีติ สมฺโมโห ฯ วิชชฺ าย ปฏิปกฺขภาวโต น วิชฺชาติ
อวิชฺชา ฯ โอฆโยคคนฺตฺโถ (๑) วุตฺโตเยว ฯ ถามคตตฺเถน อนุเสตีติ
อนุสโย ฯ จิตฺต ปริยุฏาติ อภิภวตีติ ปริยฏุ าน ฯ หิตคหณาภาเวน หิตาภิมุข คนฺตุ น สกฺโกติ อฺทตฺถุ ลงฺคติเยวาติ
ลงฺคี ฯ ขฺชตีติ อตฺโถ ฯ ทุรุคฺฆาฏนตฺเถน วา ลงฺคี ฯ ยถา
หิ มหาปลิฆสงฺขาตา ลงฺคี ทุรุคฺฆาฏา โหติ ฯ เอวมยป ลงฺคี
วิยาติ ลงฺคี ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว สงฺคหวารสฺุตวาราป
เหฏา วุตฺตนเยเนว อตฺถโต เวทิตพฺพา ฯ
ปมจิตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ทุติยจิตฺตวณฺณนา
ทุติยจิตฺเต สสงฺขาเรนาติ ปท วิเสส ต เหฏา
วุตฺตเมว (๒) ฯ อิท ปน จิตฺต กิฺจาป ฉสุ อารมฺมเณสุ
โสมนสฺสิตสฺส โลภ อุปปฺ าเทตฺวา สตฺโต สตฺโตติอาทินา นเยน
ปรามสนฺตสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ ตถาป สสงฺขาริกตฺตา สปฺปโยเคน
# ๑. ม. โอฆโยคตฺโถ ฯ ๒. ม. วุตตฺถเมว ฯ
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สอุปาเยน อุปฺปชฺชนโต ยทา กุลปุตฺโต มิจฺฉาทิฏิกกุลสฺส
กุมาริก ปตฺเถติ ฯ เต จ อฺทิฏิกา ตุมฺเหติ กุมาริก
น เทนฺติ ฯ อถฺเ าตกา ย ตุมฺเห กโรถ ตเมวาย
กริสฺสตีติ ทาเปนฺติ โส เตหิ สทฺธึ ติตฺถิเยว อุปสงฺกมติ
อาทิโตว เวมติโก โหติ ฯ คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล เอเตส
กิริยา มนาปาติ ลทฺธึ โรเจติ ทิฏึ คณฺหาติ ฯ เอวรูเปกาเล อิท ลพฺภตีติ เวทิตพฺพ ฯ
เยวาปนเกสุ ปเนตฺถ ถีนมิทฺธ อธิก ฯ ตตฺถ ถีนตา (๑)
ถีน ฯ มิทฺธนตา มิทฺธ ฯ อนุสฺสาหนตา (๒) อสฺตฺติวิฆาโต (๓) จาติ
อตฺโถ ฯ ถีนฺจ มิทฺธฺจ ถีนมิทฺธ ฯ ตตฺถ ถีน อนุสฺสาหนลกฺขณ วิริยวิโนทนรส สสีทนปจฺจุปฏาน ฯ มิทธฺ  อกมฺมฺตาลกฺขณ โอทหนรส (๔) ลีนตาปจฺจุปฏาน (๕) ปจลายิกนิทฺทาปจฺจุปฏาน วา ฯ อุภยมฺป อรติตนฺทิวิชมฺหิกาทีสุ อโยนิโสมนสิการปทฏานนฺติ ฯ
ทุติยจิตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑ ม. ถินนตา ฯ ๒. ม. อนุสฺสาหสหนนตา ฯ ๓. สี. สตฺติวิฆาโต ฯ
# ๔ ม. โอนหนรส ฯ ลีนภาวปจฺจุปฏาน ฯ
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ตติยจิตฺตวณฺณนา
ตติย ฉสุ อารมฺมเณสุ โสมนสฺสติ สฺส โลภ อุปฺปาเทตฺวา
สตฺโต สตฺโตติอาทินา นเยน อปรามสนฺตสฺส ราชมลฺลยุทฺธนฏสมชฺชาทีนิ ปสฺสโต มนาปยสทฺทสวนาทีสุ ปสุตสฺส
วา อุปฺปชฺชติ ฯ อิธ มาเนน สทฺธึ ปฺจ อปณฺณกงฺคานิ
โหนฺติ ฯ ตตฺถ มฺตีติ มาโน ฯ โส อุนฺนติลกฺขโณ สมฺปคฺคหนรโส เกตุกมฺยตาปจฺจุปฏาโน ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตโลภปทฏาโน
อุมฺมาโท วิย ทฏพฺโพติ ฯ
ตติยจิตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
จตุตฺถจิตฺตวณฺณนา
จตุตฺถ วุตฺตปฺปกาเรสุเยว าเนสุ ยทา สีเส เขฬ
ขิปนฺติ ปาทปสุ โอกีรนฺติ ตทา ตสฺส ปริหรณตฺถ สอุสฺสาเหน
อนฺตรนฺตรา โอโลเกนฺตาน ราชนาฏเกสุ นิกฺขมนฺเตสุ (๑) อุสฺสารณาย
วตฺตมานาย เตน เตน ฉิทฺเทน โอโลเกนฺตานฺจาติเอวมาทีสุ
าเนสุ อุปฺปชฺชติ ฯ อิธ ปน มานถีนมิทฺเธหิ (๒) สทฺธึ สตฺต
เยวาปนกา โหนฺติ ฯ อุภยตฺถาป มิจฺฉาทิฏิ ปริหายติ ต
เปตฺวา เสสาน วเสน ธมฺมคณนา เวทิตพฺพาติ ฯ
จตุตฺถจิตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. นิกฺขนฺเตสุ ฯ ๒. ม. ถินมิทฺเธหิ ฯ
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ปฺจมจิตฺตวณฺณนา
ปฺจม ฉสุ อารมฺมเณสุ เวทนาวเสน มชฺฌตฺตสฺส โลภ
อุปฺปาเทตฺวา สตฺโต สตฺโตติอาทินา นเยน ปรามสนฺตสฺส
อุปฺปชฺชติ ฯ โสมนสฺสฏาเน ปเนตฺถ อุเปกฺขาเวทนา โหติ
ปติปท ปริหายติ ฯ เสส สพฺพ ปมจิตฺตสทิสเมว ฯ
ปฺจมจิตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ฉฏจิตฺตาทิวณฺณนา
ฉฏสตฺตมฏมานิป เวทน ปริวตฺเตตฺวา ปติปทฺจ
หาเปตฺวา ทุติยตติยจตุตฺเถสุ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ อิเมสุ
อฏสุ โลภสหคตจิตฺเตสุ สหชาตาธิปติ อารมฺมณาธิปตีติ เทฺวป
อธิปตโย ลพฺภนฺติ ฯ
ฉฏสตฺตมฏจิตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นวมจิตฺตวณฺณนา
นวม ฉสุ อารมฺมเณสุ โทมนสฺสติ สฺส ปฏิฆ อุปฺปาทยโตว
อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺส สมยติวิธสฺส สมยววฏานวาเร ตาว ฯ
ทุฏุ มโน หีนเวทนตฺตา วา กุจฺฉิต มโนติ ทุมฺมโน ฯ
ทุมฺมนสฺส ภาโว โทมนสฺส ฯ เตน สหคตนฺติ โทมนสฺสสหคต ฯ อสมฺปยายนภาเวน อารมฺมณสฺมึ ปฏิหฺตีติ ปฏิฆ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 488

เลมที่ 46 ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา หนา 488
เตน สมฺปยุตฺตนฺติ ปฏิฆสมฺปยุตฺต ฯ
ธมฺมุทฺเทเส ตีสุป าเนสุ โทมนสฺสเวทนาว อาคตา ฯ
ตตฺถ เวทนาติ ปท วุตฺตตฺถเมว (๑) ฯ ตถา ทุกฺขโทมนสฺสปทานิ ฯ
ลกฺขณาทิโต ปน อนิฏารมฺมณานุภวนลกฺขณ โทมนสฺส ยถา
ตถา วา อนิฏาการสมฺโภครส เจตสิกาพาธปจฺจุปฏาน
เอกนฺเตเนว หทยวตฺถุปทฏาน ฯ
มูลกมฺมปเถสุ ยถา ปุริมจิตฺเตสุ โลโภ โหติ อภิชฺฌา
โหตีติ อาคต ฯ เอว โทโส โหติ พฺยาปาโท โหตีติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ ทุสฺสนฺติ เตน สย วา ทุสฺสติ ทุสฺสนมตฺตเมว วา
ตนฺติ โทโส โส จณฺฑิกฺกลกฺขโณ ปหฏาสีวิโส วิย วิสปฺปนรโส วิสนิปาโต วิย อตฺตโน นิสฺสยทหนรโส วา ทาวคฺคิ
วิย ทุสฺสนปจฺจุปฏาโน ลทฺโธกาโส วิย สปตฺโต อาฆาตวตฺถุปทฏาโน วิสสสฏปูติมุตฺต วิย ทฏพฺโพ ฯ
พฺยาปชฺชติ เตน จิตฺต ปูติภาว อุปคจฺฉติ พฺยาปทยติ
วา วินยาจารรูปสมฺปตฺติหิตสุขาทีนีติ พฺยาปาโท ฯ อตฺถโต
ปเนส โทโสเยว ฯ อิธ ปน ปฏิปาฏิยา (๒) เอกูนตึส ปทานิ
โหนฺติ ฯ อคฺคหิตคหเณน จุทฺทส ฯ เตส วเสน สวิภตฺติกาวิภตฺติกราสิปฺปเภโท เวทิตพฺโพ ฯ
เยวาปนเกสุ ฉนฺทาธิโมกฺขมนสิการอุทฺธจฺจานิ นิยตานิ ฯ
# ๑. ม. เวทนาปท วุตฺตเมว ฯ ๒. ม. ปทปฏิปาฎิยา ฯ
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อิสฺสามจฺฉริยกุกฺกุจฺเจสุ ปน อฺตเรน สทฺธึ ปฺจ ปฺจ
หุตฺวาป อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอว อิเมป ตโย ธมฺมา อนิยตเยวาปนกา นาม ฯ เตสุ อิสฺสตีติ อิสฺสา ฯ สา ปรสมฺปตฺตีน
อุสฺสุยนลกฺขณา ตตฺเถว อนภิรติรสา ตโต วิมุขภาวปจฺจุปฏานา ปรสมฺปตฺติปทฏานา สฺโชนนฺติ ทฏพฺพา ฯ
มจฺฉรสฺส ภาโว มจฺฉริย ฯ ต ลทฺธาน วา ลภิตพฺพาน
วา อตฺตโน สมฺปตฺตีน นิคูหณลกฺขณ ตาสเยว ปเรหิ
สาธารณภาวอกฺขมนรส สโกปนปจฺจุปฏาน กฏกฺจุกตาปจฺจุปฏาน วา อตฺตโน สมฺปตฺติปทฏาน เจตโส วิรูปภาโวติ
ทฏพฺพ ฯ กุจฺฉิต กต กุกต ฯ ตสฺส ภาโว กุกฺกุจฺจ ฯ
ต ปจฺฉานุตาปนลกฺขณ กตากตานุโสจนรส วิปฺปฏิสารปจฺจุปฏาน กตากตปทฏาน ทาสพฺย วิย ทฏพฺพ ฯ อย ตาว
อุทฺเทสวาเร วิเสโส ฯ
นิทฺเทสวาเร เวทนานิทฺเทเส ฯ อสาต สาตปฏิปกฺขวเสน
เวทิตพฺพ ฯ
โทสนิทฺเทเส ทุสฺสตีติ โทโส ฯ ทุสฺสนาติ ทุสฺสนากาโร ฯ
ทุสฺสิตตฺตนฺติ ทุสฺสิตภาโว ฯ ปกติภาววิชฺชหนตฺเถน พฺยาปชฺชน
พฺยาปตฺติ ฯ พฺยาปชฺชนาติ พฺยาปชฺชนากาโร ฯ วิรุชฺฌตีติ
วิโรโธ ฯ ปุนปฺปุน ปฏิวิรุชฺฌตีติ ปฏิวิโรโธ ฯ วิรทุ ฺธาการปฏิวิรุทฺธาการวเสน วา อิท วุตฺต ฯ จณฺฑิโก วุจฺจติ จณฺโฑ
ถทฺธปุคฺคโล ฯ ตสฺส ภาโว จณฺฑิกฺก ฯ น เอเตน สุโรปต
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วจน โหติ ฯ ทุรุตฺต อปริปุณฺณเมว โหตีติ อสุโรโป ฯ กุทฺธกาเล
หิ ปริปุณฺณวจน นาม นตฺถิ ฯ สเจป กสฺสจิ โหติ ต
อปฺปมาณ ฯ อปเร ปน อสฺสุชนนตฺเถน อสุโรปนโต อสุโรโปติ
วทนฺติ ฯ ต อการณ โสมนสฺสสฺสาป อสฺสุชนนโต เหฏา
วุตฺต ฯ อตฺตมนตาปฏิปกฺขโต น อตฺตมนตาติ อนตฺตมนตา ฯ
สา ปน ยสฺมา จิตฺตสฺเสว น สตฺตสฺส ตสฺมา จิตฺตสฺสาติ
วุตฺต ฯ เสสเมตฺถ สงฺคหสฺุตวาเรสุ จ เหฏา วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพนฺติ ฯ
นวมจิตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ทสมจิตฺตวณฺณนา
ทสม สสงฺขารตฺตา ปเรหิ อุสฺสาหิ ตสฺส วา ปเรส
วา อปราธ สาริตสฺส สยเมว วา ปเรส อปราธ อนุสฺสริตฺวา
กุชฺฌมานสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
อิธาป ปทปฏิปาฏิยา เอกูนตึส ฯ อคฺคหิตคหเณน
จทฺทเสว ปทานิ โหนฺติ ฯ เยวาปนเกสุ ปน ถีนมิทฺธป
ลพฺภติ ฯ ตสฺมา เอตฺถ วินา อิสฺสามจฺฉริยกุกฺกุจฺเจหิ จตฺตาริ
อปณฺณกงฺคานิ ถีนมิทฺธนฺติ อิเม วา ฉ อิสฺสาทีน อุปฺปตฺติกาเล
เตสุ อฺตเรน สทฺธึ สตฺต สตฺต เยวาปนกา เอกกฺขเณ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เสส สพฺพ สพฺพวาเรสุ นวมสทิสเมว ฯ อิเมสุ
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ปน ทฺวีสุ โทมนสฺสจิตฺเตสุ สหชาตาธิปติเยว ลพฺภติ โน
อารมฺมณาธิปติ ฯ น หิ กุทฺโธ กิฺจิ ครุ กโรตีติ ฯ
ทสมจิตฺตวณฺณนา นิฏิตาฯ
เอกาทสมจิตฺตวณฺณนา
เอกาทสม ฉสุ อารมฺมเณสุ เวทนาวเสน มชฺฌตฺตสฺส
กงฺขาปวตฺติกาเล อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺส สมยววฏาเน วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตนฺติ ปท อปุพฺพ ฯ ตสฺสตฺโถ วิจิกิจฺฉาย สมฺปยุตฺตนฺติ
วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺต ฯ ธมฺมุทฺเทเส วิจิกิจฺฉา โหตีติ ปทเมว
วิเสโส ฯ ตตฺถ วิคตา จิกิจฺฉาติ วิจิกิจฺฉา ฯ สภาว วา
จินนฺโต เอตาย กิจฺฉติ กิลมตีติ ฯ วิจกิ ิจฺฉา ฯ สา สสยนลกฺขณา
กมฺปนรสา อนิจฺฉยปจฺจุปฏานา อเนกสคาหปจฺจุปฏานา วา
วิจิกิจฺฉา อโยนิโสมนสิการปทฏานา ปฏิปตฺติอนฺตรายกราติ
ทฏพฺพา ฯ
อิธ ปทปฏิปาฏิยา เตวีสติ ปทานิ โหนฺติ ฯ อคฺคหิตคหเณน จุทฺทส ฯ เตส วเสน สวิภตฺติกาวิภตฺติกราสิวินิจฺฉโย
เวทิตพฺโพ ฯ มนสิกาโร อุทฺธจฺจนฺติ เทฺวป (๑) เยวาปนกา ฯ
นิทฺเทสวารสฺส จิตฺเตกคฺคตานิทฺเทเส ยสฺมา อิท ทุพฺพล
จิตฺต ปวตฺตฏิติมตฺตเมเวตฺถ (๒) โหติ ตสฺมา สณฺิตีติ อาทีนิ
# ๑. ม. เทฺวเยว ฯ ๒. ม. ....มตฺตกเมเวตฺถ ฯ
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อวตฺวา จิตฺตสฺส ิตีติ เอกเมว ปท วุตฺต ฯ เตเนว จ
การเณน อุทฺเทสวาเรป สมาธินฺทฺริยนฺติ อาทิ น วุตฺต ฯ
วิจิกิจฺฉานิทฺเทเส กงฺขนวเสน กงฺขา ฯ กงฺขาย อายนาติ
กงฺขายนา ฯ ปุริมกงฺขาหิ อุตฺตรกงฺข อาเนติ นาม ฯ
อาการวเสน วา เอต วุตฺต ฯ กงฺขาสมงฺคิจิตฺต กงฺขาย
อายิตตฺตา กงฺขายิต นาม ฯ ตสฺส ภาโว กงฺขายิตตฺต ฯ
วิมตีติ วิมติ ฯ วิจิกิจฺฉา วุตฺตตฺถาเอว ฯ กมฺปนตฺเถน ทฺวิธา
เอฬยตีติ เทฺวฬฺหก ฯ ปฏิปตฺตินิวารเณน เทฺวธา ปโถวิยาติ
เทฺวธาปโถ ฯ นิจฺจ นุ โข อิท อนิจฺจ นุ โขติ อาทิปฺปวตฺติยา เอกสฺมึ อากาเร สณฺาตุ อสมตฺถตาย สมนฺตโต
เสตีติ สสโย ฯ เอกส คเหตุ อสมตฺถตาย น เอกสคาโหติ
อเนกสคาโห (๑) ฯ นิจฺเฉตุ อสกฺโกนฺตี อารมฺมณโต โอสกฺกตีติ
อาสปฺปนา ฯ โอคาหิตุ อสกฺโกนฺตี ปริมนฺตโต (๒) สปฺปตีติ
ปริสปฺปนา ฯ ปริโยคาหิตุ อสมตฺถตาย อปริโยคาหนา ฯ
นิจฺฉยวเสน อารมฺมเณ ปวตฺติตุ อสมตฺถตาย ถมฺภติ ตฺต ฯ
จิตฺตสฺส ถทฺธภาโวติ อตฺโถ ฯ วิจิกิจฺฉา หิ อุปฺปชฺชิตฺวา จิตฺต
ถทฺธ กโรติ ฯ ยสฺมา ปน สา อุปฺปชฺชมานา อารมฺมณ
คเหตฺวา มน วิลิขติ วิย ตสฺมา มโนวิเลโขติ วุตฺต ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ (๓) ฯ
เอกาทสมจิตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. น เอกสคฺคาโหติ อเนกสคฺคาโห ฯ ๒. ม. ปริสมนฺตโต ฯ
# ๓. ม. อิติ สทฺโท นตฺถิ ฯ
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ทฺวาทสมจิตฺตวณฺณนา
ทฺวาทสเม (๑) ฯ ทฺวาทสมสฺส สมยววฏาเน ฯ อุทฺธจฺเจน
สมฺปยุตฺตนฺติ อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต ฯ อิทฺหิ จิตฺต ฉสุ อารมฺมเณสุ
เวทนาวเสน มชฺฌตฺต หุตฺวา อุทฺธต โหติ ฯ อิธ ธมฺมุทฺเทเส
วิจิกิจฺฉาาเน อุทฺธจฺจ โหตีติ อาคต ปทปฏิปาฏิยา อฏวีสติ
ปทานิ โหนฺติ ฯ อคฺคหิตคหเณน จุทฺทส ฯ เตส วเสน
สวิภตฺติกาวิภตฺติกราสิวิธาน เวทิตพฺพ ฯ อธิโมกฺโข มนสิกาโรติ
เทฺวว เยวาปนกา ฯ
นิทฺเทสวารสฺส อุทธฺ จฺจนิทฺเทเส จิตฺตสฺสาติ น สตฺตสฺส
น โปสสฺส ฯ อุทฺธจฺจนฺติ อุทฺธตากาโร ฯ น วูปสโมติ
อวูปสโม ฯ เจโต วิกฺขิปตีติ เจตโส วิกฺเขโป ฯ ภนฺตตฺต
จิตฺตสฺสาติ จิตฺตภนฺตภาโว ฯ ภนฺตยานภนฺตโคณาทีนิ วิย อิมนิ า
เอการมฺมณสฺมึเยว วิปฺผนฺทน กถิต ฯ อุทฺธจฺจฺหิ เอการมฺมเณ
วิปฺผนฺทติ ฯ วิจิกิจฺฉา นานารมฺมเณ ฯ เสส สพฺพวาเรสุ เหฏา
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อิทานิ อิมสฺมึ จิตฺตทฺวเย ปกิณฺณกวินิจฺฉโย โหติ ฯ
อารมฺมเณ ปวตฺตนจิตฺตานิ (๒) นาม กตีติ วุตฺตสฺมิฺหิ (๓) อิมาเนว
เทฺวติ วตฺตพฺพ ฯ ตตฺถ วิจิกิจฺฉาสหคต เอกนฺเตน ปวตฺตติ (๔) ฯ
อุทฺธจฺจสหคต ปน ลทฺธาธิโมกฺขตฺตา ลทฺธปติฏ ปติฏาย
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปวฏฏนกจิตฺตานิ ฯ
# ๓. ม. หิ. วุตฺเต ฯ ๔. ม. ปวฏฏติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปติฏาย (๑) ปวตฺตติ ฯ ยถา หิ วฏฏจตุรสฺเสสุ ทฺวีสุ มณีสุ
ปพฺภารฏาเน ปวตฺเตตฺวา วิสฺสตฺเถสุ วฏฏมณิเอกนฺเตเนว
ปวตฺตติ จตุรสฺโส ปติฏ าย (๒) ปวตฺตติ ฯ เอว สมฺปทมิท
เวทิตพฺพ ฯ สพฺเพสุป หีนาทิเภโท น อุทฺธโต ฯ สพฺเพส
เอกนฺตหีนตฺตา สหชาตาธิปติ ลพฺภมาโนป น อุทฺธโต ฯ เหฏา
ทสฺสิตนยตฺตา ฯ าณาภาวโต ปเนตฺถ วีมสาธิปติ นาม
นตฺถิ ฯ ปจฺฉิมทฺวเย วิเสโสป นตฺถิเยว ฯ กสฺมา ฯ กฺจิ ธมฺม
ธุร กตฺวา อนุปฺปชฺชนโต ปฏาเน ปฏิสิทฺธิโต (๓) ฯ
อิเมหิ ปน ทฺวาทสหิป อกุสลจิตฺเตหิ กมฺเม อายูหิเต
เปตฺวา อุทฺธจฺจสหคต เสสานิ เอกาทเสว ปฏิสนฺธึ
อากฑฺฒนฺติ ฯ วิจิกิจฺฉาสหคเต อลทฺธาธิโมกฺเข ทุพฺพเลป
ปฏิสนฺธึ อากฑฺฒมาเน อุทฺธจฺจสหคต ลทฺธาธิโมกฺข พลว
กสฺมา นากฑฺฒตีติ ฯ ทสฺสเนน ปหริตพฺพาภาวโต ฯ ยทิ หิ
อากฑฺเฒยฺย ทสฺสเนน ปหาตพฺพปทวิภงฺเค อาคจฺเฉยฺย ตสฺมา
เปตฺวา ต เสสานิ เอกาทส อากฑฺฒนฺติ ฯ เตสุ หิ เยน
เกนจิ กมฺเม อายูหิเต ตาย เจตนาย จตูสุ อปาเยสุ ปฏิสนฺธิ
โหติ ฯ อกุสลวิปาเกสุ อเหตุกมโนวิฺาณธาตุอุเปกฺขาสหคตา
ปฏิสนฺธึ คณฺหาติ ฯ อิตรสฺสาป เอตฺเถว ปฏิสนฺธทิ าน ภเวยฺย ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปติฏาย ปติฏาย ฯ
# ๓. ม. ปฏาเน จ ปฏิสิทฺธโต ฯ
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ยสฺมา ปน (๑) ต นตฺถิ ตสฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพปทวิภงฺเค
นาคตนฺติ ฯ
อกุสลา ธมฺมาติ ปทสฺส วณฺณนา นิฏิตา ฯ
อพฺยากตปทอเหตุกกุสลวิปากวณฺณนา
อิทานิ อพฺยากตปท ภาเชตฺวา ทสฺเสตุ กตเม ธมฺมา
อพฺยากตาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ จตุพฺพิธ อพฺยากต วิปาก
กิริย รูป นิพฺพานนฺติ ฯ เตสุ วิปากาพฺยากต วิปากาพฺยากเตป
กุสลวิปาก ตสฺมึป ปริตฺตวิปาก ตสฺมึป ปฺจวิฺาณ ตสฺมึป
ทฺวาเร ปฏิปาฏิยา จกฺขุวิฺาณ ฯ ตสฺสาป เปตฺวา ทฺวารารมฺมณาทิสาธารณปจฺจย อสาธารณกมฺมปจฺจยวเสเนว อุปฺปตฺตึ
ทีเปตุ กามาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตาติอาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ กตตฺตาติ กตการณา ฯ อุปจิตตฺตาติ อาจิตตฺตา วฑฺฒิตการณา ฯ จกฺขุวิฺาณนฺติ การณภูตสฺส จกฺขุสฺส วิฺาณ
จกฺขุโต วา ปวตฺต จกฺขุสฺมึ วา นิสสฺ ิต วิฺาณนฺติ จกฺขุวิฺาณ ฯ ปรโต โสตวิฺาณาทีสุป เอเสว นโย ฯ
ตตฺถ จกฺขุสนฺนิสฺสิตรูปวิชานนลกฺขณ จกฺขุวิฺาณ ฯ
รูปมตฺตารมฺมณรส รูปาภิมุขภาวปจฺจุปฏาน รูปารมฺมณาย
กิริยามโนธาตุยา อปคมนปทฏาน ฯ ปรโต อาคตานิ
# ๑. ม. ปเนต ฯ
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โสตาทิสนฺนิสฺสิตสทฺทาทิวิชานนลกฺขณานิ โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณานิ สทฺทาทิมตฺตารมฺมณรสานิ สทฺทาทิอภิมุขภาวปจฺจุปฏานานิ สทฺทาทิอารมฺมณาน กิริยามโนธาตูน อปคมนปทฏานานิ ฯ
อิธ ปทปฏิปาฏิยา ทส ปทานิ โหนฺติ อคฺคหิตคหเณน
สตฺต ฯ เตสุ ปฺจ อวิภตฺติกานิ เทฺว สวิภตฺติกานิ ฯ
เตสุ จิตฺต ผสฺสปฺจกวเสน เจว อินทฺ ฺริยวเสน จ ทฺวีสุ
าเนสุ วิภตฺตึ คจฺฉติ เวทนาผสฺสปฺจกชฺฌานงฺคอินฺทฺริยวเสน
ตีสุ ฯ ราสโยป อิเมว ตโย โหนฺติ ฯ เยวาปนโก เอโก
มนสิกาโรว ฯ
นิทฺเทสวาเร จกฺขุวิฺาณ ปณฺฑรนฺติ วตฺถโุ ต วุตฺต ฯ
กุสลฺหิ อตฺตโน ปริสุทธฺ ตาย ปณฺฑร นาม ฯ อกุสล
ภวงฺคนิสฺสนฺเทน วิปาก วตฺถุปณฺฑรตาย (๑) ปณฺฑร นาม ฯ
จิตฺเตกคฺคตานิทฺเทเส จิตฺตสฺส ิตีติ เอกเมว ปท วุตฺต ฯ
อิทป หิ ทุพพฺ ล จิตฺต ปวตฺตฏิติมตฺตเมเวตฺถ ลพฺภติ สณฺิติอวฏิติภาว ปาปุณิตุ น สกฺโกติ ฯ สงฺคหวาเร ฌานงฺคมคฺคงฺคานิ น อุทฺธตานิ ฯ กสฺมา ฯ วิตกฺกปจฺฉิมก หิ ฌาน
นาม เหตุปจฺฉิมโก มคฺโค นาม ฯ ปกติยา อวิตกฺกจิตฺเต
ฌานงฺค น ลพฺภติ อเหตุกจิตฺเต มคฺคงฺค (๒) ฯ ตสฺมา อิธ
# ๑. ม. วตฺถปุ ณฺฑรตฺตา ฯ ๒. ม. จิตฺเต จ มคฺคงฺคานิ ฯ
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อุภยป น อุทฺธต ฯ สงฺขารกฺขนฺโธ ปเนตฺถ (๑) จตุรงฺคิโกเยว
ภาชิโต ฯ สฺุตวาโร ปากติโกเยว ฯ โสตวิฺาณาทินิทฺเทสาป อิมินาว นเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
เกวลฺหิ จกฺขุวิฺาณาทีสุ อุเปกฺขา ภาชิตา กายวิฺาเณ สุขนฺติ อยเมตฺถ วิเสโส ฯ โสป จ ฆฏฏนวเสน โหตีติ
เวทิตพฺโพ ฯ จกฺขุทฺวาราทีสุ หิ จตูสุ อุปาทารูปเมว อุปาทารูป
ฆฏเฏติ อุปาทารูเปเยว อุปาทารูป ฆฏเฏนฺเต ปฏิฆฏฏนานิฆโส
พลวา น โหติ ฯ จตุนฺน อธิกรณีน อุปริ จตฺตาโร กปฺปาสปจุปณฺเฑ เปตฺวา ปจุปณฺเฑเนว (๒) ปหตกาโล วิย ผุฏมตฺตเมว
โหติ น ปหรนฺตสฺส ฯ เวทนามชฺฌตฺตฏาเน ติฏติ ฯ กายทฺวาเร ปน พหิทฺธา มหาภูตารมฺมณ อชฺฌตฺติก กายปฺปสาท
ฆฏเฏตฺวา ปสาทปจฺจเยสุ มหาภูเตสุ ปฏิหฺติ ฯ ยถา
อธิกรณิมตฺถเก กปฺปาสปจุปณฺฑ เปตฺวา กูเฏน ปหรนฺต (๓)
กปฺปาสปจุปณฺฑ ฉินฺทิตฺวา กูฏ อธิกรณึ คณฺหาติ นิฆโส
พลวา โหติ ฯ เอวเมว ปฏิฆฏฏนานิฆโส พลวา โหติ ฯ
อิฏเ อารมฺมเณ สุขสหคต กายวิฺาณ อุปฺปชฺชติ อนิฏเ
ทุกฺขสหคต ฯ
อิเมส ปน ปฺจนฺน จิตฺตาน วตฺถุทฺวารารมฺมณานิ
นิพทฺธาเนว โหนฺติ วตฺถาทิสงฺกมน นาเมตฺถ นตฺถิ ฯ กุสลวิปาก
# ๑. ม. สงฺขารกฺขนฺโธเปตฺถ ฯ ๒. ม. ปจุปณฺเฑเหว ฯ
# ๓. ม. ปหรนฺตสฺส ฯ
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จกฺขุวิฺาณ หิ จกฺขุปฺปสาท วตฺถุ กตฺวา อิฏเ จ อิฏมชฺฌตฺเต จ จตุสมุฏานิกรูปารมฺมเณ ทสฺสนกิจฺจ สาธยมาน
จกฺขุทฺวาเร ตฺวา วิปจฺจติ ฯ โสตวิฺาณาทีนิ โสตปฺปสาทาทโย (๑) วตฺถุ กตฺวา อิฏอิฏมชฺฌตฺเตสุ สทฺทาทีสุ สวนฆายนสายนผุสนกิจฺจานิ สาธยมานานิ โสตทฺวาราทีสุ ตฺวา
วิปจฺจนฺติ ฯ สทฺโท ปเนตฺถ ทฺวิสมุฏานิโกเยว โหติ ฯ
มโนธาตุนิทฺเทเส สภาวสฺุตนิสฺสตฺตฏเน มโนเยว ธาตุ
มโนธาตุ ฯ สา จกฺขุวิฺาณาทีน อนนฺตรรูปาทิวิชานนลกฺขณา รูปาทีน สมฺปฏิจฺฉนฺนรสา ตถาภาวปจฺจุปฏานา
จกฺขุวิฺาณา อปคมนปทฏานา ฯ อิธ ธมฺมุทฺเทเส ทฺวาทส
ปทานิ โหนฺติ ฯ อคฺคหิตคหเณน นว ฯ เตสุ สตฺต อวิภตฺติกานิ
เทฺว สวิภตฺติกานิ ฯ อธิโมกฺโข มนสิกาโรติ เทฺว เยวาปนกา ฯ วิตกฺกนิทฺเทโส อภินิโรปน ปาเปตฺวา ปโต ฯ ยสฺมา
ปเนต จิตฺต เนวกุสลนากุสล ตสฺมา สมฺมาสงฺกปฺโปติ วา
มิจฺฉาสงฺกปฺโปติ วา น วุตฺต ฯ สงฺคหวาเร ลพฺภมานป
ฌานงฺค ปฺจวิฺาณโสเต ปติตฺวา คตนฺติ น อุทฺธต ฯ สฺุตวาโร
ปากติโกเยว ฯ อิมสฺส จิตฺตสฺส วตฺถุนิพทฺธ หทยวตฺถุเมว
โหติ ฯ ทฺวารารมฺมณานิ อนิพทฺธานิ ฯ ตตฺถ กิฺจาป ทฺวารา# ๑. ม. โสตปสาทาทีนิ ฯ
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รมฺมณานิ สงฺกมนฺติ าน ปน เอก สมฺปฏิจฺฉนฺนกิจฺจเมว เหต
โหติ ฯ อิทฺหิ ปฺจทฺวาเร ปฺจสุ อารมฺมเณสุ สมฺปฏิจฺฉนฺน
หุตฺวา วิปจฺจติ ฯ กุสลวิปาเกสุ จกฺขุวิฺาณาทีสุ นิรุทฺเธสุ ต
สมนนฺตรา ตาเนว านปฺปตฺตานิ รูปารมฺมณาทีนิ สมฺปฏิจฺฉติ ฯ
สนฺติรณมโนวิฺาณธาตุนิทฺเทเสสุ (๑) ปมมโนวิฺาณธาตุยา ปติปท อธิก ฯ เวทนาป โสมนสฺสเวทนา โหติ ฯ
อยฺหิ อิฏารมฺมณสฺมึเยว ปวตฺตตีติ (๒) ฯ ทุติยมโนวิฺาณธาตุ
อิฏมชฺฌตฺตารมฺมเณ ฯ ตสฺมา ตตฺถ อุเปกฺขาเวทนา โหติ ฯ
ปทานิ มโนธาตุนิทฺเทสสทิสาเนว ฯ อุภยตฺถาป ปฺจวิฺาณโสเต ปติตฺวาคตตฺตาเยว ฌานงฺคานิ น อุทฺธตานิ ตถา (๓)
มคฺคงฺคานิ อลาภโตเยว ฯ เสส สพฺพตฺถ วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพ ฯ ลกฺขณาทิโต ปเนสา ทุวิธาป มโนวิฺาณธาตุ
อเหตุกวิปากา ฯ สฬารมฺมณวิชานนลกฺขณา สนฺตีรณาทิรสา
ตถาภาวปจฺจุปฏานาติ หทยวตฺถุปทฏานาติ เวทิตพฺพา ฯ
ตตฺถ ปมา ทฺวีสุ าเนสุ วิปจฺจติ ฯ สา หิ ปฺจทฺวาเร กุสลวิปากจกฺขุวิฺาณาทิอนนฺตร วิปากมโนธาตุยา ต
อารมฺมณ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา นิรุทฺธาย ตสฺมึเยวารมฺมเณ สนฺตีรณกิจฺจ สาธยมานา ปฺจทฺวาเรสุ ปตฺวา (๔) วิปจฺจติ ฯ ฉสุ ทฺวาเรสุ
# ๑. ม. มโนวิฺาณ... ฯ ๒. ม. อิติ สทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. ตฺวา ฯ
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พลวารมฺมเณ ตทารมฺมณา (๑) หุตฺวา วิปจฺจตีติ (๒) ฯ กถ ฯ ยถา
หิ จณฺฑโสเต ติริย นาวาย คจฺฉนฺติยา อุทก ฉิชชฺ ิตฺวา โถก
าน นาว อนุพนฺธิตฺวา ยถาโสตเมว คจฺฉติเอวเมว ฉสุ
ทฺวาเรสุ พลวารมฺมเณ ปโลภยมาเน อาปาถ คเต ชวน ชวติ
ตสฺมึ ชวิเต ภวงฺคสฺส วาโร อิท ปน จิตฺต ภวงฺคสฺส
วาร อทตฺวา ชวเนน คหิตารมฺมณ คเหตฺวา เอก เทฺว
จิตฺตวาเร ปวตฺติตฺวา ภวงฺคเมว โอตรติ ฯ ควกฺขนฺเธ นทึ
ตรนฺเตป เอวเมว อุปมา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ เอวเมสาย ชวเน
คหิตารมฺมณ ตสฺเสว คหิตตฺตา ตทารมฺมณ นาม หุตฺวา
วิปจฺจติ ฯ
ทุติยา ปน ปฺจสุ าเนสุ วิปจฺจติ ฯ กถ ฯ มนุสฺสโลเก
ตาว ชจฺจนฺธชจฺจพธิรชจฺจชฬชจฺจุมฺมตฺตกอุภโตพฺยฺชนกนปุสกาน
ปฏิสนฺธิคหณกาเล ปฏิสนฺธิ หุตฺวา วิปจฺจติ ปฏิสนฺธิยา
วีติวตฺตาย ยาวตายุก ภวงฺค หุตวฺ า วิปจฺจติ อิฏมชฺฌตฺเต
ปฺจารมฺมณวีถิยา สนฺตีรณ หุตฺวา พลวารมฺมเณ ฉทฺวาเร (๓)
ตทารมฺมณ หุตฺวา มรณกาเล จุติ หุตฺวาติ อิเมสุ ปฺจสุ
าเนสุ วิปจฺจตีติ ฯ
มโนวิฺาณธาตุทฺวย นิฏิต ฯ
# ๑. สี. ตทารมฺมณ ฯ ๒. ม. อิติ สทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. ฉสุ ทฺวาเรสุ ฯ
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อพฺยากตปทวิปากุทฺธารกถา
อฏมหาวิปากจิตฺตวณฺณนา
อิทานิ อฏ มหาวิปากจิตฺตานิ ทสฺเสตุ ปุน กตเม
ธมฺมา อพฺยากตาติ อาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ ปาลิย นยมตฺต
ทสฺเสตฺวา สพฺพวารา สงฺขิตฺตา ฯ เตส อตฺโถ เหฏา
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ โย ปเนตฺถ วิเสโส ต ทสฺเสตุ
อโลโภ อพฺยากตมูลนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ยมฺป น วุตฺต ต เอว
เวทิตพฺพ ฯ โย หิ กามาวจรกุสเลสุ กมฺมทฺวารกมฺมปถปฺุกิริยาวตฺถุเภโท วุตฺโต โส อิธ นตฺถิ ฯ กสฺมา ฯ อวิฺตฺติชนกโต อวิปากธมฺมโต ตถาอปฺปวตฺติโต จ ฯ ยาป [๑]
เยวาปนเกสุ กรุณามุทิตา วุตฺตา ฯ ตา สตฺตารมฺมณตฺตา
วิปาเกสุ น สนฺติ เอกนฺตปริตฺตารมฺมณานิ หิ กามาวจรวิปากานิ ฯ น เกวลฺจ กรุณามุทิตา วิรติโยเปตฺถ น
สนฺติ ฯ ปฺจ สิกฺขาปทานิ กุสลาเนวาติ (๒) หิ วุตฺต ฯ
อสงฺขารสสงฺขารวิธานฺเจตฺถ กุสลโต เจว ปจฺจยเภทโต
จ เวทิตพฺพ ฯ อสงฺขาริกสฺส หิ กุสลสฺส อสงฺขาริกเมว วิปาก
สสงฺขาริกสฺส สสงฺขาริก ฯ พลวปจฺจเยหิ จ อุปฺปนฺน อสงฺขาริก
อิตเรหิ อิตร ฯ หีนาทิเภเทป อิมานิ หีนมชฺฌิมปณีเตหิ ฉนฺทาทีหิ
อนิปฺผาทิตตฺตา หีนมชฺฌปิ ณีตานิ นาม น โหนฺติ ฯ หีนสฺส
# ๑. ม. เอตฺเถนฺตเร ตาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๗๖๗/๓๘๘ ฯ
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ปน กุสลสฺส วิปาก หีน ฯ มชฺฌิมสฺส มชฺฌิม ฯ ปณีตสฺส
ปณีต ฯ อธิปติโนเปตฺถ น สนฺติ ฯ กสฺมา ฯ ฉนฺทาทีนิ
ธุร กตฺวา อนุปฺปาเทตพฺพโต ฯ เสส สพฺพ สุฏุ กุสเลสุ
วุตฺตสทิสเมว ฯ
อิทานิ อิเมส อฏนฺน มหาวิปากจิตฺตาน วิปจฺจนฏาน
เวทิตพฺพ ฯ เอตานิ หิ จตูสุ าเนสุ วิปจฺจนฺติ ปฏิสนฺธิย
ภวงฺเค จุติย ตทารมฺมเณติ ฯ กถ ฯ มนุสฺเสสุ ตาว กามาวจรเทเวสุ จ ปฺุวนฺตาน ทุเหตุกติเหตุกาน ปฏิสนฺธิคหณกาเล
ปฏิสนฺธิ หุตฺวา วิปจฺจนฺติ ปฏิสนฺธิยา วีติวตฺตาย ปวตฺเต
สฏีป อสีตปิ  (๑) วสฺสานิ อสงฺเขยฺยป อายุกาล ภวงฺค หุตฺวา
พลวารมฺมเณ ฉสุ ทฺวาเรสุ ตทารมฺมณ หุตฺวา มรณกาเล
จุติ หุตฺวาติ เอว จตูสุ าเนสุ วิปจฺจนฺติ ฯ
ตตฺถ สพฺเพป สพฺพฺุโพธิสตฺตา ปจฺฉิมปฏิสนฺธิคหเณ
ปเมน โสมนสฺสสหคตติเหตุกอสงฺขาริกมหาวิปากจิตฺเตน ปฏิสนฺธึ
คณฺหนฺติ ฯ ต ปน เมตฺตาปุพฺพภาคจิตฺตสฺส วิปาก โหติ ฯ
เตน ทินฺนาย ปฏิสนฺธิยา อสงฺเขยฺย อายุ กาลวเสน ปน
ปริณมติ ฯ มหาสิวตฺเถโร ปนาห โสมนสฺสสหคตโต อุเปกฺขาสหคต พลวตร เตน ปฏิสนฺธึ คณฺหนฺติ เตน คหิตปฏิสนฺธิกา
หิ มหชฺฌาสยา โหนฺติ ทิพฺเพสุป อารมฺมเณสุ อุพฺพิลาวิโย (๒)
# ๑. สี. สฏิมฺป อสีติมฺป ฯ ๒. สี. อุพฺพิลฺลาวิโน ฯ
# ม. อุปฺปล าวิโน ฯ
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น โหนฺตีติ ติปฏกจูฬนาคตฺเถราทโย วิย ฯ อฏกถาย ปน
อย เถรสฺส มโนรโถ ฯ นตฺถิ เจตนฺติ ปฏิกฺขิปตฺวา สพฺพฺุโพธิสตฺตาน หิตูปจาโร พลวา โหติ ตสฺมา เมตฺตาปุพฺพภาคกามาวจรกุสลวิปากโสมนสฺสสหคตติเหตุกอสงฺขาริกจิตฺเตน
ปฏิสนฺธึ คณฺหนฺตีติ วุตฺต ฯ
วิปากุทฺธารกถา
อิทานิ วิปากทฺวาริกถาย มาติกา เปตพฺพา ฯ ติปฏกจูฬนาคตฺเถโร ตาว อาห เอกาย กุสลเจตนาย โสฬส
วิปากจิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ เอตฺเถว ทฺวาทสกมคฺโคป อเหตุกฏกปติ ฯ โมรวาปวาสิมหาทตฺตตฺเถโร ปนาห เอกาย กุสลเจตนาย ทฺวาทส วิปากจิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ เอตฺเถว ทสมคฺโคป อเหตุกฏกปติ ฯ ติปฏกมหาธมฺมรกฺขิตตฺเถโร ปนาห
เอกาย กุสลเจตนาย ทส วิปากจิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ เอตฺเถว
อเหตุกฏกนฺติ ฯ
อิมสฺมึ าเน สาเกตกปฺห นาม คณฺหึสุ ฯ สาเกตเก
กิร อุปาสกา สาลาย นิสที ิตฺวา กินฺนุ โข เอกาย เจตนาย
กมฺเม อายูหิเต เอกา ปฏิสนฺธิ โหติ อุทาหุ นานาติ ปฺห
[๑] สมุฏาเปตฺวา นิจฺเฉตุ อสกฺโกนฺตา อาภิธมฺมิกตฺเถเร
# ๑. ม. เอตฺเถนฺตเร นามาติ ทิสฺสติ ฯ
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อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉึสุ ฯ เถรา ยถา เอกสฺมา อมฺพพีชา เอโกว
องฺกุโร นิกฺขมติ เอว เอกาว ปฏิสนฺธิ โหตีติ สฺาเปสุ ฯ
เอกทิวส (๑) กินฺนุ โข นานาเจตนา หิ กมฺเม อายูหเิ ต ปฏิสนฺธิ
นานา โหติ อุทาหุ เอกาติ ปฺห สมุฏาเปตฺวา นิจฺเฉตุ
อสกฺโกนฺตา เถเร ปุจฺฉึสุ ฯ เถรา ยถา พหูสุ อมฺพพีเชสุ
โรปเตสุ พหู องฺกุรา นิกฺขมนฺติ เอว พหุกาว ปฏิสนฺธิโย
โหนฺตีติ สฺาเปสุ ฯ
อปรป อิมสฺมึ าเน อุสฺสนฺนกิตตฺ น (๒) นาม คหิต ฯ
อิเมสฺหิ สตฺตาน โลโภป อุสฺสนฺโน โหติ โทโสป โมโหป
อโลโภป อโทโสป อโมโหป ต เนส อุสฺสนฺนภาว โก
นิยาเมตีติ ฯ ปุพฺเพ เหตุ นิยาเมติ กมฺมายูหนกฺขเณเยว นานตฺต
โหติ ฯ กถ ฯ ยสฺส หิ กมฺมายูหนกฺขเณ โลโภ พลวา โหติ
อโลโภ มนฺโท อโทสาโมหา พลวนฺโต โทสโมหา มนฺทา ฯ
ตสฺส มนฺโท อโลโภ โลภ ปริยาทาตุ น สกฺโกติ ฯ อโทสาโมหา ปน พลวนฺโต โทสโมเห ปริยาทาตุ สกฺโกนฺติ ฯ ตสฺมา
โส เตน กมฺเมน ทินฺนปฏิสนฺธิวเสน นิพฺพตฺโต ลุทฺโธ โหติ
สุขสีโล อกฺโกธโน ปฺวา ปน โหติ วชิรูปมฺาโณติ ฯ
ยสฺส ปน กมฺมายูหนกฺขเณ โลภโทสา พลวนฺโต โหนฺติ
อโลภาโทสา มนฺทา อโมโห จ (๓) พลวา โมโห มนฺโท ฯ
# ๑. ม. อเถกทิวส ฯ ๒. ม. อุสฺสทกิตตฺ น ฯ ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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โส ปุริมนเยเนว ลุทฺโธ เจว โหติ ทุฏโ  จ ปฺวา ปน
โหติ วชิรูปมฺาโณ ทตฺตาภยตฺเถโร วิย ฯ
ยสฺส ปน กมฺมายูหนกฺขเณ โลภาโทสโมหา พลวนฺโต
โหนฺติ อิตเร มนฺทา ฯ โส ปุริมนเยเนว ลุทโฺ ธ เจว โหติ
ทนฺโธ จ สีลโก (๑) ปน โหติ อกฺโกธโน ฯ
ตถา ยสฺส กมฺมายูหนกฺขเณ ตโยป โลภโทสโมหา
พลวนฺโต โหนฺติ อโลภาทโย มนฺทา ฯ โส ปุริมนเยเนว
ลุทฺโธ เจว โหติ ทุฏโ จ มุโฬฺห จ ฯ
ยสฺส ปน กมฺมายูหนกฺขเณ อโลภโทสโมหา พลวนฺโต
โหนฺติ อิตเร มนฺทา ฯ โส ปุริมนเยเนว อปฺปกิเลโส โหติ
ทิพฺพารมฺมณป ทิสฺวา นิจฺจโล ทุฏโ  ปน โหติ ทนฺธปฺโ
จาติ ฯ
ยสฺส ปน กมฺมายูหนกฺขเณ อโลภาโทสโมหา พลวนฺโต
โหนฺติ อิตเร มนฺทา ฯ โส ปุริมนเยเนว อลุทฺโธ เจว
โหติ สีลโก จ ทนฺโธ ปน โหติ ฯ
ตถา ยสฺส กมฺมายูหนกฺขเณ อโลภโทสาโมหา พลวนฺโต
โหนฺติ อิตเร มนฺทา ฯ โส ปุริมนเยเนว อลุทโฺ ธ เจว โหติ
ปฺวา จ ทุฏโ จ ปน โหติ โกธโน ฯ
ยสฺส ปน กมฺมายูหนกฺขเณ ตโยป อโลภาทโย พลวนฺโต
# ๑. ม. สุขสีลโก ฯ เอวมุปริป ฯ
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โหนฺติ โลภาทโย มนฺทา ฯ โส มหาสงฺฆรกฺขิตตฺเถโร วิย
อลุทฺโธ อทุฏโ ปฺวา จ โหตีติ ฯ
อปรป อิมสฺมึ าเน เหตุกิตฺตน นาม คหิต ฯ ติเหตุกกมฺมฺหิ ติเหตุกป ทุเหตุกป อเหตุกป วิปาก เทติ ฯ ทุเหตุกกมฺม ติเหตุก วิปาก น เทติ อิตร เทติ ฯ ติเหตุกกมฺเมน
ปฏิสนฺธิ ติเหตุกาป โหติ ทุเหตุกาป อเหตุกา น โหติ ฯ
ทุเหตุเกน ทุเหตุกาป โหติ อเหตุกาป ติเหตุกา น โหติ ฯ
อสงฺขาริก กุสล อสงฺขาริกป สสงฺขาริกมฺป วิปาก เทติ ฯ
สสงฺขาริก สสงฺขาริกป อสงฺขาริกป วิปาก เทติ ฯ อารมฺมเณน
เวทนา ปริวตฺเตตพฺพา ฯ ชวเนน ตทารมฺมณ นิยาเมตพฺพ ฯ
อิทานิ ตสฺส ตสฺส เถรสฺส วาเท โสฬสมคฺคาทโย
เวทิตพฺพา ฯ ปมกามาวจรกุสลสทิเสน หิ ปมมหาวิปากจิตฺเตน
คหิตปฏิสนฺธิกสฺส คพฺภาวาสโต นิกฺขมิตฺวา สวราสวเร ปฏเปตุ
สมตฺถภาว อุปคตสฺส จกฺขุทฺวารสฺมึ อิฏารมฺมเณ อาปาถคเต (๑)
กิริยามโนธาตุยา ภวงฺเค อนาวฏฏิเตเยว อติกฺกมนอารมฺมณาน
ปมาณ นตฺถิ ฯ กสฺมา เอว โหติ ฯ อารมฺมณทุพฺพลตาย ฯ
อย ตาว เอโก โมฆวาโร ฯ
สเจ ปน ภวงฺค อาวฏเฏติ กิริยามโนธาตุยา ภวงฺเค
อาวฏฏิเต โวฏวน อปาเปตฺวาว อนฺตรา จกฺขุวิฺาเณ วา
# ๑. ม. อาปาถมาคเต ฯ
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สมฺปฏิจฺฉนฺเน วา สนฺตีรเณ วา ตฺวา นิวตฺติสฺสตีติ เนต
าน วิชฺชติ ฯ โวฏวเน (๑) ปน ตฺวา เอก วา เทฺว วา
จิตฺตานิ วตฺตนฺติ ฯ ตโต อาเสวน ลภิตฺวา ชวนฏาเน ตฺวา
ปุน ภวงฺค โอตรติ อิทป อารมฺมณทุพฺพลตาย เอว โหติ ฯ อย
ปน วาโร ทิฏ วิย เม สุต วิย เมติ อาทีนิ วจนกาเล
ลพฺภติ ฯ อยมฺป ทุติโย โมฆวาโร ฯ
อปรสฺส กิริยามโนธาตุยา ภวงฺเค อาวฏฏิเต วีถิจิตฺตานิ
อุปฺปชฺชนฺติ ชวน ชวติ ฯ ชวนปริโยสาเน ปน ตทารมฺมณสฺส
วาโร ตสฺมึ อนุปฺปนฺเนเยว ภวงฺค โอตรติ ฯ ตตฺราย อุปมา ฯ
ยถา หิ นทิยา อาวรณ พนฺธิตฺวา มหามาติกาภิมุเข อุทเก
กเต อุทก คนฺตฺวา อุโภสุ ตีเรสุ เกทาเร ปูเรตฺวา อติเรก
กกฺกฏกมคฺคาทีหิ ปลายิตฺวา ปุน นทิเมว โอตรติ ฯ เอวเมต
ทฏพฺพ ฯ เอตฺถ หิ นทิย อุทกปฺปวตฺตนกาโล วิย ภวงฺควีถิปฺปวตฺตนกาโล ฯ อาวรณพนฺธนกาโล วิย กิรยิ ามโนธาตุยา
ภวงฺคสฺส อาวฏฏนกาโล ฯ มหามาติกาย อุทกปฺปวตฺตนกาโล
วิย วีถิจิตฺตปฺปวตฺติ ฯ อุโภสุ ตีเรสุ เกทาเร ปูรณ วิย
ชวน ฯ กกฺกฏกมคฺคาทีหิ ปลายิตฺวา ปุน อุทกสฺส นทีโอตรณ วิย ชวนสฺส (๒) ชวิตฺวา ตทารมฺมเณ อนุปฺปนฺเนเยว
ปุน ภวงฺโคตรณ ฯ เอว ภวงฺคโอตรณจิตฺตานป คณนปโถ
# ๑. สี. โวตฺถปเน ฯ ม. โวฏพฺพวเสน ฯ ๒. ม. ชวน ฯ
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นตฺถิ ฯ อิทมฺป (๑) อารมฺมณทุพฺพลตาย เอว โหติ ฯ อย ตติโย
โมฆวาโร ฯ
สเจ ปน พลวารมฺมณ อาปาถคต โหติ ฯ กิริยามโนธาตุยา ภวงฺเค อาวฏฏิเต จกฺขุวิฺาณาทีนิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
ชวนฏาเน ปมกามาวจรกุสลจิตฺต ชวน หุตฺวา ฉ สตฺต
วาเร ชวิตฺวา ตทารมฺมณสฺส วาร เทติ ฯ ตทารมฺมณ
ปติฏมาน ตสทิสเมว มหาวิปากจิตฺต ปติฏาติ ฯ อิท เทฺว
นามานิ ลภติ ปฏิสนฺธิจติ ฺตสทิสตฺตา มูลภวงฺคนฺติ จ ย ชวเนน
คหิต อารมฺมณ ตสฺส คหิตตฺตา ตทารมฺมณนฺติ จ ฯ อิมสฺมึ
าเน จกฺขุวิฺาณ สมฺปฏิจฺฉนฺน สนฺตีรณ ตทารมฺมณนฺติ
จตฺตาริ วิปากจิตฺตานิ คณนูปคานิ โหนฺติ ฯ
ยทา ปน ทุติย กุสลจิตฺต ชวน โหติ ฯ ตทา ตสทิส
ทุติย วิปากจิตฺตเมว ตทารมฺมณ หุตฺวา ปติฏาติ ฯ อิทป
เทฺว นามานิ ลภติ ปฏิสนฺธิจิตฺเตน อสทิสตฺตา อาคนฺตุกภวงฺคนฺติ จ ปุริมนเยเนว ตทารมฺมณนฺติ จ อิมินา สทฺธึ
ปุริมานิ จตฺตาริ ปฺจ โหนฺติ ฯ
ยทา ปน ตติย กุสลจิตฺต ชวน โหติ ฯ ตทา ตสทิส
ตติย วิปากจิตฺต ตทารมฺมณ หุตฺวา ปติฏาติ ฯ อิทป
วุตฺตนเยเนว อาคนฺตุกภวงฺค ตทารมฺมณนฺติ จ เทฺว นามาติ
# ๑. ม. อิทฺจาป ฯ
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ลภติ ฯ อิมินา สทฺธึ ปุรมิ านิ ปฺจ ฉ โหนฺติ ฯ
ยทา ปน จตุตฺถ กุสลจิตฺต ชวน โหติ ฯ ตทา ตสทิส
จตุตฺถ วิปากจิตฺต ตทารมฺมณ หุตฺวา ปติฏาติ ฯ อิทป
วุตฺตนเยเนว อาคนฺตุกภวงฺค ตทารมฺมณนฺติ จ เทฺว นามาติ
ลภติ ฯ อิมินา สทฺธึ ปุริมานิ ฉ สตฺต โหนฺติ ฯ
ตทา (๑) ปน ตสฺมึ ทฺวาเร อิฏมชฺฌตฺตารมฺมณ อาปาถมาคจฺฉติ ฯ ตตฺราป วุตฺตนเยเนว ตโย โมฆวารา ลพฺภนฺติ ฯ
ยสฺมา ปน อารมฺมเณน เวทนา ปริวตฺตติ ฯ ตสฺมา ตตฺถ
อุเปกฺขาสหคต สนฺตีรณ ฯ จตุนฺนฺจ อุเปกฺขาสหคตมหากุสลชวนาน ปริโยสาเน จตฺตาริ อุเปกฺขาสหคตมหาวิปากจิตฺตาเนว ตทารมฺมณภาเวน ปติฏหนฺติ ฯ ตานิป วุตฺตนเยเนว
อาคนฺตุกภวงฺค ตทารมฺมณนฺติ จ เทฺว นามานิ ลภนฺติ
ปฏิภวงฺคานีติป วุจฺจนฺติเอว ฯ อิติ อิมานิ ปฺจ ปุริเมหิ
สตฺตหิ สทฺธึ ทฺวาทส โหนฺติ ฯ เอว จกฺขุทฺวาเร ทฺวาทส
โสตทฺวาราทีสุ ทฺวาทส ทฺวาทสาติ สมสฏี โหนฺติ ฯ เอว
เอกาย เจตนาย กมฺเม อายูหิเต สมสฏี วิปากจิตฺตานิ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อคฺคหิตคฺคหเณน ปน จกฺขุทฺวาเร ทฺวาทส
โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณานิ จตฺตารีติ โสฬส โหนฺติ ฯ
อิมสฺมึ าเน อมฺโพปม นาม คณฺหึสุ ฯ เอโก กิร
# ๑. ม. ยทา ฯ
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ปุริโส ผลิตมฺพรุกฺขมูเล สสีส ปารุปตวฺ า นิปนฺโน นิทฺทายติ ฯ
อเถก อมฺพปกฺก วณฺฏโต มุจฺจิตฺวา ตสฺส กณฺณสกฺขลึ
มฺุจมาน วิย ภูมิย ปตติ (๑) ฯ โส ตสฺส สฺทเทน ปพุชฌ
ฺ ิตฺวา
อุมฺมีเลตฺวา โอโลเกสิ ฯ ตโต หตฺถ ปสาเรตฺวา ผล คเหตฺวา
มทฺเทตฺวา อุปสิงฺฆิตฺวา ปริภฺุชิ ฯ
ตตฺถ ตสฺส ปุริสสฺส อมฺพรุกฺขมูเล นิทฺทายนกาโล วิย
ภวงฺคสมงฺคิกาโล ฯ อมฺพปกฺกสฺส วณฺฑโต มฺุจิตฺวา กณฺณสกฺขลึ มฺุจมานสฺส ปตนกาโล วิย อารมฺมณสฺส ปสาทฆฏฏนกาโล (๒) ฯ ปตนสทฺเทน ปพุชฺฌนกาโล (๒) วิย กิริยามโนธาตุยา ภวงฺคสฺส อาวฏฏิตกาโล ฯ อุมฺมีเลตฺวา โอโลกิตกาโล
วิย จกฺขุวิฺาณสฺส ทสฺสนกิจฺจ สาธนกาโล ฯ หตฺถ
ปสาเรตฺวา คหิตกาโล วิย วิปากมโนธาตุยา อารมฺมณสฺส
สมฺปฏิจฺฉนฺนกาโล (๓) ฯ คเหตฺวา มทฺทิตกาโล วิย วิปากมโนวิฺาณธาตุยา อารมฺมณสฺส สนฺตีรณกาโล อุปสิงฺฆิตกาโล
วิย กิริยามโนวิฺาณธาตุยา อารมฺมณสฺส ววฏาปตกาโล ฯ
ปริภุตฺตกาโล วิย ชวนสฺส อารมฺมณรส อนุภวิตกาโล ฯ อย
อุปมา กึ ทีเปติ ฯ อารมฺมณสฺส ปสาทฆฏฏนเมว กิจฺจ ฯ
เตน ปสาเท ฆฏฏิเต กิรยิ ามโนธาตุยา ภวงฺคาวฏฏนเมว
# ๑. สี. นฺติ ฯ ม. ภูมิย ปติ ฯ ๒. ม. เตน สทฺเทน ปพุทธกาโล ฯ
# ๓. ม. สมฺปติจฺฉิตกาโล ฯ
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จกฺขุวิฺาณสฺส ทสฺสนมตฺตกเมว วิปากมโนธาตุยา อารมฺมณสมฺปฏิจฺฉนฺนมตฺตกเมว วิปากมโนวิฺาณธาตุยา อารมฺมณสนฺติรณมตฺตกเมว กิริยามโนวิฺาณธาตุยา อารมฺมณววฏาปนมตฺตกเมว กิจฺจ เอกนฺเตน อารมฺมณรส ชวนเมว
อนุภวตีติ ทีเปติ ฯ
เอตฺถ จ ตฺว ภวงฺค นาม โหหิ ตฺว อาวชฺชน นาม
ตฺว ทสฺสน นาม ตฺว สมฺปฏิจฺฉนฺน นาม ตฺว สนฺตีรณ
นาม ตฺว โวฏาน (๑) นาม ตฺว ชวน นาม ตฺว (๒) ตทาลมฺพน
นาม (๒) โหหีติ โกจิ กตฺตา วา กาเรตา วา นตฺถิ ฯ
อิมสฺมึ ปนฏาเน ปฺจวิธ นิยาม นาม คณฺหึสุ
วีชนิยาม อุตุนิยาม กมฺมนิยาม ธมฺมนิยาม จิตฺตนิยามนฺติ ฯ
ตตฺถ กุลตฺถคจฺฉสฺส อุตฺตรคฺคภาโว ทกฺขิณวลฺลิยา ทกฺขิณโต
รุกฺขปริหรณ สุรยิ าวฏฏปุปฺผาน สุริยาภิมุขภาโว มาลุวลตาย (๓)
รุกฺขาภิมุขคมนเมว นาฬิเกรสฺส มตฺถกโต (๔) ฉิทฺทสพฺภาโวติ เตส
เตส วีชาน ตตสทิสผลทาน วีชนิยาโม นาม ฯ ตสฺมึ ตสฺมึ
สมเย เตส เตส รุกฺขาน เอกปฺปหาเรน ปุปฺผผลปลฺลวคหณ
อุตุนิยาโม นาม ฯ ติเหตุกกมฺม ติเหตุกทุเหตุกาเหตุก วิปาก
เทติ ฯ ทุเหตุกกมฺม ทุเหตุกาเหตุก วิปาก เทติ ติเหตุก น
# ๑. ม. โวฏพฺพน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๓. สี. มาลุวาลตาย ฯ ๔. ม. มตฺถเก ฯ
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เทตีติ เอว ตสฺส ตสฺส กมฺมสฺส ตตสทิสวิปากทานเมว
กมฺมนิยาโม นาม ฯ
อปโรป กมฺมสริกฺขกวิปากวเสเนว กมฺมนิยาโม โหติ ฯ
ตสฺส ทีปนตฺถมิท วตฺถุ กเถนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธกาเล สาวตฺถิยา
ทฺวารคาโม ฌายิ ฯ ตโต ปชฺชลิต ติณกรฬ อุฏหิตฺวา
อากาเสน คจฺฉโต กากสฺส คีวาย ปฏิมฺุจิ ฯ โส วิรวนฺโต
ภูมิย ปติตฺวา กาลมกาสิ ฯ มหาสมุทฺเทป เอกา นาวา
นิจฺจลา อฏาสิ ฯ เหฏาป เกนจิ นิรทุ ฺธภาว อปสฺสนฺตา
กาฬกณฺณิสลาก วิจาเรสุ ฯ (๑) สา นาวิกสฺเสว อุปาสิกาย หตฺเถ
ปติตา ฯ (๒) ตโต เอกิสฺสา การณา สพฺเพ มา นสฺสนฺตุ อุทเก
น ปกฺขิปามาติ (๗) อาหสุ ฯ นาวิโก น สกฺขิสสฺ ามิ เอต อุทเก
ปฺลวมาน (๔) ปสฺสิตุนฺติ วาลิกฆฏ คีวาย พนฺธาเปตฺวา ขิปาเปสิฯ
ตขณฺเว นาวา ขิตฺตสโร วิย ปกฺขนฺตา ฯ (๕) เอโก ภิกฺขุ
เลเณ วสติ ฯ มหนฺต ปพฺพตกูฏ ปติตฺวา ทฺวาร ปทหิ ฯ
ต สตฺตเม ทิวเส สยเมว อปคต ฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เชตวเน
นิสีทิตฺวา ธมฺม กเถนฺตสฺส อิมานิ ตีณิ วตฺถูนิ เอกปฺปหาเรเนว
อาโรเจสุ ฯ สตฺถา น เอต อฺเหิ กต เตเหว กต
กมฺมเมเวตนฺติ อตีต อาหริตฺวา ทสฺเสนฺโต อาห ฯ
# ๑. สี. วาเรสุ ฯ ๒. ม. ปติ ฯ ๓. ม. ขิปามาติ ฯ
# ๔. สี. อุปปฺ ลวมาน ฯ ๕. สี. นิกฺขนฺตา ฯ ม. ปกฺขนฺติ ฯ
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กาโก ปุริมตฺตภาเว มนุสฺโส หุตฺวา เอก ทุฏโคณ
ทเมตุ อสกฺโกนฺโต คีวาย ปลาสเวณึ พนฺธิตฺวา อคฺคึ
อทาสิ ฯ โคโณ เตเนว มโต ฯ อิทานิ ต กมฺม เอตสฺส
อากาเสน คจฉโตป น มฺุจิตุ อทาสิ ฯ สาป อิตฺถี
ปุริมตฺตภาเวน เอกา อิตฺถีเยว เอโก กุกฺกุโร ตาย ปริจิโต
หุตฺวา อรฺ คจฺฉนฺติยา สทฺธึ คจฺฉติ ฯ มนุสฺสา นิกฺขนฺตา
อิทานิ อมฺหาก สุนขลุททฺ โก นิกฺขนฺโตติ อุปฺผณฺเฑนฺติ ฯ สา
เตน อฏฏิยมานา กุกฺกุร นิวาเรตุ อสกฺโกนฺตี วาลิกฆฏ คีวาย
พนฺธิตฺวา อุทเก ขิป ฯ ต กมฺม ตสฺสา สมุทฺทมชฺเฌ มฺุจิตุ
นาทาสิ ฯ โสป ภิกฺขุ ปุรมิ ตฺตภาเว โคปาลโก หุตฺวา พิล
ปวิฏาย โคธาย สาขาภงฺคมุฏิยา ทฺวาร ถเกสิ ฯ ตโต (๑)
สตฺตเม ทิวเส สยเมว อาคนฺตฺวา วิวริ ฯ โคธา กมฺปมานา
นิกฺขมิ ฯ กรุณาย ต น มาเรสิ ฯ ต กมฺม ตสฺส ปพฺพตนฺตร
ปวิสิตฺวา นิสินฺนสฺส มุจฺจิตุ นาทาสิ ฯ อิติ อิมานิ ตีณิ
วตฺถูนิ สโมธาเนตฺวา อิม คาถมาห
น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ
น ปพฺพตาน วิวร ปวิสฺส
น วิชฺชเต โส ชคติปฺปเทโส
ยตฺรฏิโต (๒) มุจฺเจยฺย ปาปกมฺมาติ ฯ (๓)
# ๑. ม. โส ฯ ๒. ม. ยตฺถฏิโต ฯ ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙/๓๑ ฯ
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อยป (๑) กมฺมนิยาโมเยว นาม ฯ อฺานิป เอวรูปานิ วตฺถูนิ
กเถตพฺพานิ ฯ
โพธิสตฺตาน ปฏิสนฺธิคฺคหเณ มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมเน
อภิสมฺโพธิย ตถาคตสฺส ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน อายุสงฺขาโรสฺสชฺชเน
ปรินิพฺพาเน จ ทสสหสฺสจกฺกวาฬกมฺปน ธมฺมนิยาโม นาม ฯ
อารมฺมเณน ปน ปสาเท ฆฏฏิเต ตฺว อาวชฺชน นาม
โหหิ ฯเปฯ ตฺว ชวน นาม โหหีติ โกจิ กตฺตา วา กาเรตา
วา นตฺถิ ฯ อตฺตโน (๒) ปน ธมฺมตาย เอว อารมฺมเณน ปน
ปสาทสฺส ฆฏฏิตกาลโต ปฏาย กิริยามโนธาตุจิตฺต ภวงฺค
อาวฏเฏติ ฯ จกฺขุวิฺาณ ทสฺสนกิจฺจ สาเธติ ฯ วิปากมโนธาตุ
สมฺปฏิจฺฉนฺนกิจฺจ สาเธติ ฯ วิปากมโนวิฺาณธาตุ สนฺตีรณกิจฺจ สาเธติ ฯ กิริยามโนวิฺาณธาตุ โวฏวนกิจฺจ สาเธติ ฯ
ชวน อารมฺมณรส อนุภวตีติ ฯ อย จิตฺตนิยาโม นาม ฯ
อย อิธ อธิปฺเปโต ฯ
สสงฺขาริกติเหตุกกุสเลนาป อุเปกฺขาสหคตอสงฺขาริกสสงฺขาริกกุสลจิตฺเตหิป กมฺเม อายูหิเต ตสทิสวิปากจิตฺเตหิ
ทินฺนาย (๓) ปฏิสนฺธิยา เอเสว นโย ฯ อุเปกฺขาสหคตทฺวเย ปน
ปม อิฏมชฺฌตฺตารมฺมณวเสน ปวตฺตึ ทสฺเสตฺวา ปจฺฉา
อิฏารมฺมณวเสน ทสฺเสตพฺพา ฯ
# ๑. ม. อยมฺป ฯ ๒. ม. อตฺตโน อตฺตโน ฯ ๓. ม. อาทินฺนาย ฯ
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เอวมฺป เอเกกสฺมึ ทฺวาเร ทฺวาทส ทฺวาทส หุตฺวา สมสฏี
โหนฺติ ฯ อคฺคหิตคฺคหเณน โสฬส วิปากจิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
อิมสฺมึ าเน นาฬิยนฺโตปม (๑) นาม คณฺหึสุ ฯ อุจฺฉุปฬนสมเย กิร เอกสฺมา คามา เอกาทส ยนฺตพาหา (๒) นิกฺขมิตฺวา
เอก อุจฺฉุวาฏ ทิสฺวา ตสฺส ปริปกฺกภาว ตฺวา อุจฺฉุสามิก
อุปสงฺกมิตฺวา ยนฺตพาหา มยนฺติ อาโรเจสุ ฯ โส อห ตุเมฺหเยว
ปริเยสามีติ อุจฺฉุสาล เต คเหตฺวา อคมาสิ ฯ เต ตตฺถ นาฬิยนฺต
สชฺเชตฺวา (๓) มย เอกาทสชนา อปรมฺป เอก ลทฺธุ วฏฏติ
เวตเนน คณฺหถาติ อาหสุ ฯ อุจฺฉุสามิโก อหเมว สหาโย
ภวิสฺสามีติ อุจฺฉูน สาล ปูราเปตฺวา เตส สหาโย อโหสิ ฯ
เต อตฺตโน อตฺตโน กิจฺจานิ กตฺวา ผาณิตปกฺเกน (๔) อุจฺฉุรเส
ปกฺเก คุฬพนฺธเกน พนฺเธ (๕) อุจฺฉุสามิเกน ตุลยิตฺวา ภาเคสุ
ทินฺเนสุ อตฺตโน อตฺตโน ภาค อาทาย สาล สาลาสามิกสฺส (๖)
ปฏิจฺฉาเปตฺวา (๗) เอเตเนว อุปาเยน อปราสุป จตูสุ สาลาสุ
กมฺม กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ
ตตฺถ ปฺจ ยนฺตสาลา วิย ปฺจ ปสาทา ทฏพฺพา ฯ
ปฺจ อุจฺฉุวาหา วิย ปฺจ อารมฺมณานิ ฯ เอกาทส
# ๑. สี. ปฺจนาฬิยนฺโตปม ฯ ม. ปฺจอุจฺฉุนาฬิยนฺโตปม ฯ ๒. ม.
# ยนฺตวาหา ฯ ๓. สี. โยเชตฺวา ฯ ๔. ม. ผาณิตปาจเกน ฯ
# ๕. ม. พทฺเธ ฯ ๖. ม. อุจฺฉุสาล สามิกสฺส ฯ ๗. ม. ปฏิจฺฉาเทตฺวา ฯ
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วิจรณกยนฺตพาหา วิย เอกาทส วิปากจิตฺตานิ ฯ ปฺจ อุจฺฉุสาลาสามิโน วิย ปฺจ วิฺาณานิ ฯ ปมสาลาย สาลาสามิเกน สทฺธึ เอกาทสนฺน (๑) ชนาน เอกโต หุตฺวา กตกมฺมาน
ภาคคฺคหณกาโล วิย เอกาทสนฺน วิปากจิตฺตาน จกฺขุวิฺาเณน
สทฺธึ เอกโต หุตฺวา จกฺขุทฺวาเร รูปารมฺมเณ สกสกกิจฺจกรณกาโล ฯ สาลาสามิกสฺส สาลาย สมฺปฏิจฺฉนฺนกาโล วิย
จกฺขุวิฺาณสฺส ทฺวารสงฺกนฺติอกรณ ฯ ทุติยตติยจตุตฺถปฺจมสาลาย สามิเกน สทฺธึ เอกาทสนฺน เอกโต หุตฺวา กตกมฺมาน
ภาคคฺคหณกาโล วิย เอกาทสนฺน วิปากจิตฺตาน กายวิฺาเณน
สทฺธึ เอกโต หุตฺวา กายทฺวาเร โผฏพฺพารมฺมเณ สกสกกิจฺจกรณกาโล ฯ สาลาสามิกสฺส สาลาย สมฺปฏิจฉฺ นฺนกาโล
วิย กายวิฺาณสฺส ทฺวารสงฺกนฺติอกรณ เวทิตพฺพ ฯ เอตฺตาวตา
ติเหตุกกมฺเมน ปฏิสนฺธิ ติเหตุกา โหตีติ วาโร กถิโต ฯ ยา
ปน เตน ทุเหตุกปฏิสนฺธิ โหติ ฯ สา ปฏิจฺฉนฺนาว หุตฺวา
คตา ฯ
อิทานิ ทุเหตฺกกมฺเมน ทุเหตุกปฏิสนฺธิ โหตีติ วาโร
กเถตพฺโพ ฯ ทุเหตุเกน หิ โสมนสฺสสหคตาสงฺขาริกจิตฺเตน
กมฺเม อายูหิเต ตสทิเสเนว ทุเหตุกวิปากจิตฺเตน คหิตปฏิสนฺธิกสฺส วุตฺตนเยเนว จกฺขุทฺวาเร อิฏารมฺมเณ อาปาถมาคเต (๒)
# ๑. ม. ทฺวาทสนฺน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. อาปาถคเต ฯ
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ตโย โมฆวารา ฯ ทุเหตุกโสมนสฺสสหคตาสงฺขาริกชวนาวสาเน
ตสทิสเมว มูลภวงฺคสงฺขาต ตทารมฺมณ ฯ สสงฺขาริกชวนาวสาเน
ตสทิสเมว อาคนฺตุกภวงฺคสงฺขาต ตทารมฺมณ ฯ อิฏมชฺฌตฺตารมฺมเณ ทฺวนิ ฺน อุเปกฺขาสหคตชวนาน อวสาเน ตาทิสาเนว
เทฺว ตทารมฺมณานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อิเธว เอเกกสฺมึ ทฺวาเร
อฏ อฏ กตฺวา สมจตฺตาฬีสจิตฺตานิ ฯ อคฺคหิตคฺคหเณน ปน
จกฺขุทฺวาเร อฏ โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณานิ จตฺตารีติ
ทฺวาทส โหนฺติ ฯ เอว เอกาย เจตนาย กมฺเม อายูหิเต
ทฺวาทส วิปากจิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ อมฺโพปมปฺจนิยามกถา
ปากติกาเอว ฯ ทุเหตุกเสสจิตฺตตฺตยสทิสวิปาเกน คหิตปฏิสนฺธิเกป
เอเสว นโย ฯ ยนฺตพาโหปมาย ปเนตฺถ สตฺต ยนฺตพาหา ฯ
เตหิ ตตฺถ ยนฺเต นาม สชฺชิเต สาลาสามิก อฏม กตฺวา
วุตฺตนยานุสาเรเนว โยชนา เวทิตพฺพา ฯ เอตฺตาวตา ทุเหตุกกมฺเมน ทุเหตุกปฏิสนฺธิ โหตีติ วาโร กถิโต ฯ
อิทานิ อเหตุกปฏิสนฺธิกถา โหติ ฯ จตุนฺน หิ ทุเหตุกกุสลจิตฺตาน อฺตเรน กมฺเม อายูหิเต กุสลวิปากอุเปกฺขาสหคตอเหตุกมโนวิฺาณธาตุจิตฺเตน คหิตปฏิสนฺธิกสฺส ปฏิสนฺธิกมฺมสทิสาติ น วตฺตพฺพา ฯ กมฺมฺหิ ทุเหตุก ปฏิสนฺธิ
อเหตุกา ฯ ตสฺส วุฑฺฒิปฺปปตฺตสฺส จกฺขุทฺวาเร อิฏมชฺฌตฺตารมฺมเณ อาปาถมาคเต ปุริมนเยเนว ตโย โมฆวารา
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เวทิตพฺพา ฯ จตุนฺน ปน ทุเหตุกกุสลจิตฺตาน อฺตรชวนสฺส
ปริโยสาเน อเหตุกจิตฺต ตทารมฺมณภาเวน ปติฏาติ ฯ ต
มูลภวงฺค ตทารมฺมณนฺติ เทฺว นามานิ ลภติ ฯ เอวเมตฺถ
จกฺขุวิฺาณสมฺปฏิจฺฉนฺน อุเปกฺขาสหคตสนฺตีรณ ตทารมฺมณมฺป
อุเปกฺขาสหคตเมวาติ ฯ เตสุ เอก คเหตฺวา คณนูปคานิ ตีเณว
โหนฺติ ฯ
อิฏารมฺมเณ ปน สนฺตีรณป ตทารมฺมณมฺป โสมนสฺสสหคตเมว ฯ เตสุ เอก คเหตฺวา ปุริมานิ ตีณิ จตฺตาริ
โหนฺติ ฯ เอว ปฺจสุ ทฺวาเรสุ จตฺตาริ จตฺตาริ กตฺวา เอกาย
เจตนาย กมฺเม อายูหิเต วีสติ วิปากจิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺตีติ
เวทิตพฺพานิ ฯ อคฺคหิตคฺคหเณน ปน จกฺขุทฺวาเร จตฺตาริ
โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณานิ จตฺตารีติ อฏ โหนฺติ ฯ อิท
อเหตุกฏก นาม ฯ อิท มนุสฺสโลเก น คหิต ฯ
จตูสุ ปน อปาเยสุ ปวตฺเต ลพฺภติ ฯ ยทา หิ
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร นิรเย ปทุม มาเปตฺวา ปทุมกณฺณิกาย
นิสินฺโน เนรยิกาน ธมฺมกถ กเถสิ (๑) ตทา เตส เถร ปสฺสนฺตาน
กุสลวิปาก จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชติ สทฺท สุณนฺตาน โสตวิฺาณ จนฺทนวเน ทิวาวิหาร นิสีทติ ฺวา คตสฺส จีวรคนฺธฆายนกาเล ฆานวิฺาณ นิรยคฺคึ นิพฺพาเปตุ เทว
# ๑. ม. กเถติ ฯ
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วสฺสาเปตฺวา ปานียปานกาเล (๑) ชิวหฺ าวิฺาณ มนฺทมนฺทวาตสมุฏาปนกาเล กายวิฺาณนฺติ เอว จกฺขุวิฺาณาทีนิ ปฺจ
เอก สมฺปฏิจฉฺ นฺน เทฺว สนฺตีรณานีติ อเหตุกฏก ลพฺภติ ฯ
นาคสุปณฺณเวมานิกเปตานมฺป อกุสเลน ปฏิสนฺธิ โหติ ฯ ปวตฺเต
กุสล วิปจฺจติ ฯ ตถา จกฺกวตฺติโน มงฺคลหตฺถิอสฺสาทีน ฯ
อยนฺตาว อิฏมชฺฌตฺตารมฺมเณสุ (๒) กุสลชวนวเสน กถามคฺโค ฯ
อิฏารมฺมเณ ปน จตูสุ โสมนสฺสสหคตอกุสลจิตฺเตสุ
ชวิเตสุ กุสลวิปาก โสมนสฺสสหคตาเหตุกจิตฺต ตทารมฺมณ
โหติ ฯ อิฏมชฺฌตฺตารมฺมเณ จตูสุ อุเปกฺขาสหคตโลภสมฺปยุตฺเตสุ
ชวิเตสุ กุสลวิปากอุเปกฺขาสหคตาเหตุกจิตฺต ตทารมฺมณ โหติ ฯ
ย ปน ชวเนน ตทารมฺมณ นิยเมตพฺพนฺติ วุตฺต ต กุสล
สนฺธาย วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ โทมนสฺสสหคตชวนานนฺตร
ตทารมฺมณ อุปฺปชฺชมาน กึ อุปฺปชฺชตีติ ฯ อกุสลวิปากาเหตุกมโนวิฺาณธาตุจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ
อิท ปน ชวน กุสลตาย วา อกุสลตาย วา (๓) โก
นิยาเมตีติ ฯ อาวชฺชนฺเจว โวฏวนฺจ ฯ อาวชฺชเนน หิ
โยนิโส อาวฏฏิเต (๔) โวฏวเนน โยนิโส ววฏาปเต ชวน
อกุสล ภวิสฺสตีติ อฏานเมต ฯ อาวชฺชเนน อโยนิโส อาวฏฏิเต
# ๑. ม. ปานียทานกาเล ฯ ๒. ม. อิฏ อิฏ....ฯ
# ๓. ม. กุสลตฺถาย วา อกุสลตฺถาย วา ฯ ๔. สี. อาวชฺชิเต ฯ
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โวฏวเนน โยนิโส ววฏาปเต ชวน กุสล ภวิสฺสตีติ อฏานเมต ฯ (๑) อุภเยน ปน โยนิโส อาวฏฏิเต ววฏาปเต ชวน
กุสล โหติ อโยนิโส อกุสลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
อิฏารมฺมเณ ปน กงฺขโต อุทฺธตสฺส จ ตทารมฺมณ
กึ โหตีติ ฯ อิฏารมฺมณสฺมึ กงฺขา โหตุ วา (๒) มา วา
อุทฺธโต วา โหตุ มา วา กุสลวิปากาเหตุกโสมนสฺสจิตฺตเมว
ตทารมฺมณ โหติ ฯ อิฏมชฺฌตฺตารมฺมเณ กุสลวิปากาเหตุกอุเปกฺขาสหคตนฺติ ฯ อย ปเนตฺถ สงฺเขปโต อตฺถทีปนา ฯ
มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรวาโท นาม ฯ โสมนสฺสสหคตสฺมิฺหิ ชวเน
ชวิเต ปฺจ ตทารมฺมณานิ คเวสิตพฺพานิ อุเปกฺขาสหคตสฺมิฺหิ
ชวเน ชวิเต ฉ คเวสิตพฺพานิ ฯ
อถ ยทา โสมนสฺสสหคตปฏิสนฺธิกสฺส ปวตฺเต ฌาน
นิพฺพตฺเตตฺวา ปมาเทน ปริหีนชฺฌานสฺส ปณีตธมฺโม เม นฏโติ
ปจฺจเวกฺขโต วิปฺปฏิสารวเสน โทมนสฺส อุปฺปชฺชติ ตทา กึ
อุปฺปชฺชติ ฯ โสมนสฺสานนฺตร หิ โทมนสฺส โทมนสฺสานนฺตรฺจ
โสมนสฺส ปฏาเน ปฏิสทิ ฺธ ฯ มหคฺคตธมฺม อารพฺภ ชวิเต
ชวเน ตทารมฺมณมฺป ตตฺเถว ปฏิสิทฺธนฺติ ฯ กุสลวิปากา วา
อกุสลวิปากา วา อุเปกฺขาสหคตา เหตุกมโนวิฺาณธาตุ
อุปฺปชฺชติ ฯ กิมสฺสา อาวชฺชนนฺติ ฯ ภวงฺคาวชฺชนาน (๓) วิย
# ๑. สี. อฏานเมว ฯ ๒. ม. กงฺขตุ วา ฯ ๓. สี. ภวงฺคาวชฺชนนฺติ ฯ
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นตฺถสฺสา อาวชฺชนกิจฺจนฺติ ฯ เอตานิ ตาว อตฺตโน นินฺนตฺตา
จ จิณฺณตฺตา จ สมุทาวฏฏตฺตา (๑) จ อุปฺปชฺชนฺติ (๒) ฯ อย กถ
อุปฺปชฺชตีติ ฯ ยถานิโรธสฺส อนนฺตรปจฺจย เนวสฺานาสฺายตน นิโรธา วุฏหนฺตสฺส ผลสมาปตฺติจิตฺต อริยมคฺคจิตฺต มคฺคานนฺตรานิ ผลจิตฺตานิ เอว อสนฺเตป อาวชฺชเน
นินฺนจิณฺณสมุทาวฏฏภาเวน อุปฺปชฺชติ ฯ วินา หิ อาวชฺชเนน
จิตฺต อุปฺปชฺชติ อารมฺมเณน ปน วินา นุปฺปชฺชตีติ ฯ อถ
กิมสฺสารมฺมณนฺติ รูปาทีสุ ปริตฺตธมฺเมสุ อฺตร ฯ เอเตสุ
หิ ยเทว ตสฺมึ สมเย อาปาถคต (๓) โหติ ต อารพฺภ เอต
จิตฺต อุปฺปชฺชตีติ เวทิตพฺพ ฯ
อิทานิ สพฺเพสมฺป เอเตส จิตฺตาน ปากฏภาวตฺถ อย
ปกิณฺณกนโย วุตฺโต
สุตฺต โทวาริโก จ
คามิลโก (๔) อมฺโพ โกลิยเกน จ
ชจฺจนฺโธ ปสปฺป จ
วิสยคาโห จ อุปนิสฺสยมตฺถโสติ ฯ
ตตฺถ สุตฺตนฺติ เอโก ปน มกฺกฏโก (๕) ปฺจสุ ทิสาสุ
สุตฺต ปสาเรตฺวา ชาล กตฺวา มชฺเฌ นิปชฺชิ ฯ (๖) ปมทิสาย
ปสาริตสุตฺเต ปาณเกน วา ปฏงฺเกน วา มกฺขิกาย วา ปหเต
นิปนฺนฏานโต จลิตฺวา นิกฺขมิตฺวา สุตฺตานุสาเรน คนฺตฺวา
# ๑. สี. ม. สมุทาจรตฺตา ฯ ๒. ม. อุปปฺ ชฺชนฺตุ ฯ ๓. ม. อาปาถมาคต ฯ
# ๔. ม. คามิลฺโล ฯ ๕. ปนฺถมกฺกฏโก ฯ ๖. ม. นิปปฺ ชฺชติ ฯ
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ตสฺส ยูส ปวิตฺวา ปุนาคนฺตฺวา ตตฺเถว นิปชฺชิ ฯ(๑) ทุติยาทีสุ
ทิสาสุ ปหตกาเลป เอวเมว กโรติ ฯ
ตตฺถ ปฺจสุ ทิสาสุ ปสาริตสุตฺต วิย ปฺจ ปสาทา ฯ
มชฺเฌ นิปนฺนมกฺกฏโก วิย จิตฺต ฯ ปาณกาทีหิ สุตฺตฆฏฏนกาโล วิย อารมฺมเณน ปสาทสฺส ฆฏฏิตกาโล ฯ มชฺเฌ
นิปนฺนมกฺกฏกสฺส จลน วิย ปสาทฆฏฏนก อารมฺมณ คเหตฺวา
กิริยามโนธาตุยา ภวงฺคสฺส อาวฏฏิตกาโล ฯ สุตฺตานุสาเรน
คมนกาโล วิย วีถิจิตฺตสฺส ปวตฺติ ฯ สีเส วิชฺฌิตฺวา ยูสปวน
วิย ชวนสฺส อารมฺมเณ ชวิตกาโล ฯ ปุนาคนฺตฺวา มชฺเฌ
นิปชฺชน (๒) วิย จิตฺตสฺส หทยวตฺถุเมว นิสฺสาย ปวตฺตน ฯ
อิท โอปมฺม กึ ทีเปติ ฯ อารมฺมเณน ปสาเท ฆฏฏิเต
ปสาทวตฺถุกจิตฺตโต หทยรูปวตฺถุกจิตฺต ปมตร อุปฺปชฺชตีติ
ทีเปติ ฯ เอเกก อารมฺมณ ทฺวีสุ ทฺวาเรสุ อาปาถมาคจฺฉตีติป
ทีเปติ ฯ (๓)
โทวาริโกติ เอโก ราชา สยนคโต นิทฺทายติ ตสฺส
ปริจาริโก ปาเท ปริมชฺชนฺโต นิสีทิ ฯ พธิรโทวาริโก ทฺวาเร
ิโต ตโย ปฏิหารา ปฏิปาฏิยา ิตา ฯ อเถโก ปจฺจนฺตวาสี
มนุสโฺ ส ปณฺณาการ อาทาย อาคนฺตฺวา ทฺวาร อาโกฏเฏสิ ฯ
พธิรโทวาริโก สทฺท น สุณาติ ปาทปริมชฺชโก สฺ
# ๑. ม. นิปฺปชฺชติ ฯ ๒. สี. นิปชฺชนกาโล วิย ฯ ม. นิปชฺชน ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อทาสิ ฯ ตาย สฺาย ทฺวาร วิวริตฺวา ปสฺสิ ฯ ปม
ปฏิหาโร ปณฺณาการ คเหตฺวา ทุติยสฺส อทาสิ ฯ ทุติโย
ตติยสฺส อทาสิ ฯ ตติโย รฺโ อทาสิ ฯ ราชา ปริภฺุชิ ฯ
ตตฺถ โส ราชา วิย ชวน ทฏพฺพ ฯ ปาทปริมชฺชโก
วิย อาวชฺชน ฯ พธิรโทวาริโก วิย จกฺขุวิฺาณ ฯ ตโย
ปฏิหารา วิย สมฺปฏิจฺฉนฺนาทีนิ ตีณิ วีถิจิตฺตานิ ฯ ปจฺจนฺตวาสิโน ปณฺณาการมาทาย อาคนฺตฺวา ทฺวาราโกฏฏน วิย
อารมฺมณสฺส ปสาทฆฏฏน ฯ ปาทปริมชฺชเกน สฺาย ทินฺนกาโล วิย กิริยามโนธาตุยา ภวงฺคสฺส อาวฏฏิตกาโล ฯ เตน
ทินฺนสฺาย พธิรโทวาริกสฺส ทฺวารวิวรณกาโล วิย จกฺขุวิฺาณสฺส อารมฺมณทสฺสนกิจฺจสาธนกาโล ฯ ปมปฏิหาเรน
ปณฺณาการสฺส คหิตกาโล วิย วิปากมโนธาตุยา อารมฺมณสฺส
สมฺปฏิจฺฉนฺนกาโล (๑) ฯ ปเมน ทุติยสฺส ทินฺนกาโล วิย วิปากมโนวิฺาณธาตุยา อารมฺมณสฺส สนฺตีรณกาโล ฯ ทุติเยน
ตติยสฺส ทินฺนกาโล วิย กิริยามโนวิฺาณธาตุยา อารมฺมณสฺส
ววฏาปตกาโล ฯ ตติเยน รฺโ ทินนฺ กาโล วิย โวฏวเนน
ชวนสฺส นิยยฺ าทิตกาโลฯ รฺโ ปริโภคกาโล วิย ชวนสฺส
อารมฺมณสฺส รสานุภวนกาโล ฯ
อิท โอปมฺม กึ ทีเปติ ฯ อารมฺมณสฺส ปสาทฆฏฏน# ๑. ม. สมฺปฏิจฺฉิตกาโล ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 524

เลมที่ 46 ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา หนา 524
มตฺตเมว กิจฺจ กิริยามโนธาตุยา ภวงฺคาวฏฏนมตฺตเมว จกฺขุวิฺาณาทีน ทสฺสนสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณววฏาปนมตฺตาเนว
กิจฺจานิ เอกนฺเตน ปน ชวนเมว อารมฺมณรส อนุโภตีติ อิท (๑)
ทีเปติ ฯ
คามิลโกติ สมฺพหุลา คามทารกา อนฺตรวีถิย ปสกุ ีฬ
กีฬนฺติ ฯ ตตฺเถกสฺส หตฺเถ กหาปโณ ปฏิหฺิ ฯ โส มยฺห
หตฺเถ ปฏิหต กินฺนุ โข เอตนฺติ อาห ฯ อเถโก ปณฺฑร
เอตนฺติ อาห ฯ อปโร สห ปสุนา คาฬฺห คณฺหิ ฯ อฺโ
ปุถุล จตุรสฺส เอตนฺติ อาห ฯ อปโร กหาปโณ เอโสติ อาห ฯ
อถ น อาหริตฺวา มาตุยา อทสุ (๒) สา กมฺเม อุปเนสิ ฯ
ตตฺถ สมฺพหุลาน ทารกาน อนฺตรวีถิย กีฬนฺตาน
นิสินฺนกาโล วิย ภวงฺคจิตฺตปฺปวตฺติ ทฏพฺพา ฯ กหาปณสฺส
หตฺเถ ปฏิหตกาโล วิย อารมฺมเณน ปสาทสฺส ฆฏฏิตกาโล ฯ
กินฺนุ โข เอตนฺติ วุตฺตกาโล วิย ต อารมฺมณ คเหตฺวา
กิริยามโนธาตุยา ภวงฺคสฺส อาวฏฏิตกาโล ฯ ปณฺฑร เอตนฺติ
วุตฺตกาโล วิย จกฺขุวิฺาเณน ทสฺสนกิจฺจสาธิตกาโล ฯ สห
ปสุนา คาฬฺคคหิตกาโล วิย วิปากมโนธาตุยา อารมฺมณสฺส
สมฺปฏิจฺฉนฺนกาโล ฯ ปุถุล จตุรสฺส เอตนฺติ วุตฺตกาโล วิย
วิปากมโนวิฺาณธาตุยา อารมฺมณสฺส สนฺติรณกาโล ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. มาตุ อทาสิ ฯ
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เอโส กหาปโณติ วุตฺตกาโล วิย กิรยิ ามโนวิฺาณธาตุยา
อารมฺมณสฺส ววฏาปตกาโล ฯ มาตรา กมฺเม อุปนีตกาโล
วิย ชวนสฺส อารมฺมณรสานุภวน เวทิตพฺพ ฯ
อิท โอปมฺม กึ ทีเปติ ฯ กิริยามโนธาตุ อทิสฺวาว ภวงฺค
อาวฏเฏติ วิปากมโนธาตุ อทิสฺวาว สมฺปฏิจฺฉติ วิปากมโนวิฺาณธาตุ อทิสฺวาว สนฺตีเรติ กิริยามโนวิฺาณธาตุ
อทิสฺวาว ววฏาเปติ ชวน อทิสฺวาว อารมฺมณรส อนุโภติ
เอกนฺเตน ปน จกฺขุวิฺาณเมว ทสฺสนกิจฺจ สาเธตีติ ทีเปติ ฯ
อมฺโพ โกลิยเกน จาติ อิท เหฏา วุตฺต ฯ อมฺโพปมฺจ
อุจฺฉุสาลาสามิโกปมฺจ สนฺธาย วุตฺต ฯ
ชจฺจนฺโธ ปสปฺป จาติ ฯ อุโภป กิร เต นครทฺวาเร
สาลาย นิสที ึสุ ฯ ตตฺถ ปสปฺป อาห โภ อนฺธก กสฺมา
ตฺว อิธ สุสสฺ มาโน วิจรสิ อสุโก ปเทโส สุภิกโฺ ข พหุตนฺนปาโน (๑) กึ ตตฺถ คนฺตฺวา สุเขน ชีวิตุ น วฏฏตีติ ฯ มยฺห
ตาว ตยา อาจิกฺขิต ตุยฺห ปน ตตฺถ คนฺตฺวา สุเขน
ชีวิตุ กึ น วฏฏตีติ ฯ มยฺห คนฺตุ ปาทา นตฺถีติ ฯ มยฺหป
ปสฺสิตุ จกฺขนู ิ นตฺถีติ ฯ ยทิ เอว ตว ปาทา โหนฺติ (๒) มม
จกฺขูนีติ อุโภป สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ชจฺจนฺโธ ปสปฺป ขนฺธ
อาโรเปสิ ฯ โส ตสฺส ขนฺเธ นิสีทิตฺวา วามหตฺเถนสฺส สีส
# ๑. ม. พหฺวนฺนปาโน ฯ ๒. ม. โหนฺตุ ฯ
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ปริกฺขิปตฺวา ทกฺขิณหตฺเถน อิมสฺมึ าเน มูล อาวริตฺวา ิต
อิมสฺมึ ปาสาโณ วาม มฺุจ ทกฺขิณ คณฺห ทกฺขิณ มฺุจ
วาม คณฺหาติ มคฺค นิยเมตฺวา อาจิกฺขติ ฯ เอว ชจฺจนฺธสฺส
ปาทา ปสปฺปสฺส จกฺขูนีติ อุโภป สมฺปโยเคน อิจฺฉิตฏาน
คนฺตฺวา สุเขน ชีวึสุ ฯ
ตตฺถ ชจฺจนฺโธ วิย รูปกาโย ปสปฺป วิย อรูปกาโย ฯ
ปสปฺปนา วินา ชจฺจนฺธสฺส ทิส คนฺตุ คมนาภิสงฺขารสฺส
อปฺปวตฺติกาโล (๑) วิย รูปสฺส อรูเปน วินา อาทานคหณโจปน
ปาเปตุ อสมตฺถตา ฯ ชจฺจนฺเธน วินา ปสปฺปสฺส ทิส คนฺตุ
คมนาภิสงฺขารสฺส อปฺปวตฺตน วิย ปฺจโวกาเร รูป วินา
อรูปสฺส อปฺปวตฺติ ฯ ทฺวินฺนมฺป สมฺปโยเคน อิจฺฉิตฏาน คนฺตฺวา
สุเขน ชีวิตกาโล วิย รูปารูปธมฺมาน อฺมฺสมฺปโยเคน (๒)
สพฺพกิจฺเจสุ ปวตฺติสพฺภาโวติ ฯ (๓) อย ปโห ปฺจโวการภววเสน
กถิโต ฯ
วิสยคาโห จาติ ฯ จกฺขุ รูปวิสย คณฺหาติ ฯ โสตาทีนิ
สทฺทาทีน วิสเย ฯ
อุปนิสสฺ ยมตฺถโสติ อุปนิสฺสยโต จ อตฺถโต จ ฯ ตตฺถ
อสมฺภินฺนตฺตา จกฺขุสฺส อาปาถคตตฺตา รูปาน อาโลกสนฺนิสฺสติ 
# ๑. ม. อนิพพฺ ตฺติตกาโล ฯ ๒. ม. อฺมฺโยเคน ฯ
# ๓. สี. ปวตฺติสมฺภโวติ ฯ ม. ปวตฺตสมฺภาโวติ ฯ
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มนสิการเหตุก จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ สทฺธึ
สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ ฯ ตตฺถ มตสฺสาป จกฺขุ สมฺภินฺน โหติ ฯ
ชีวโต นิรุทธฺ มฺป ฯ ปตฺเตน วา เสเมฺหน วา รุธิเรน (๑) วา
ปลิพุทฺธมฺป จกฺขุวิฺาณสฺส ปจฺจโย ภวิตุ อสกฺโกนฺต สมฺภินนฺ 
นาม โหติ ฯ สกฺโกนฺต อสมฺภินฺน นาม ฯ โสตาทีสุป เอเสว
นโย ฯ จกฺขุสฺมึ ปน อสมฺภินฺเนป พหิทฺธา รูปารมฺมเณ อาปาถ
อนาคจฺฉนฺเต จกฺขุวิฺาณ นุปฺปชฺชติ ตสฺมึ ปน อาปาถ
อาคเตป อาโลกสนฺนิสฺสเย อสติ นุปปฺ ชฺชติ ฯ ตสฺมึ ลทฺเธป (๒)
กิริยามโนธาตุยา ภวงฺเค อนาวฏฏิเต นุปฺปชฺชติ ฯ อาวฏฏิเตเยว
อุปฺปชฺชติ ฯ เอว อุปฺปชฺชมาน สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ สทฺธึเยว
อุปฺปชฺชติ ฯ อิเมว จตฺตาโร ปจฺจเย ลภิตฺวา อุปฺปชฺชติ
จกฺขุวิฺาณ ฯ (๓)
อสมฺภนิ ฺนตฺตา โสตสฺส อาปาถคตตฺตา สทฺทาน อากาสสนฺนิสฺสิต มนสิการเหตุก จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฺปชฺชติ โสตวิฺาณ สทฺธึ สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ ฯ ตตฺถ อากาสสนฺนิสฺสิตนฺติ
อากาสสนฺนิสฺสย ลทฺธาว อุปฺปชฺชติ น วินา เตน ฯ
น หิ ปทหิตกณฺณจฺฉิทฺทสฺส โสตวิฺาณ ปวตฺตติ ฯ เสส
ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ ยถา เจตฺถ เอว อิโต ปเรสุป ฯ
วิเสสมตฺต ปน ปวกฺขาม ฯ
# ๑. ม. รุหิเนน ฯ ๒. ม. สนฺเตป ฯ ๓. ม. มู. ๑๒/๒๔๘/๒๒๖ ฯ
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อสมฺภนิ ฺนตฺตา ฆานสฺส อาปาถคตตฺตา คนฺธาน วาโยสนฺนิสฺสิต มนสิการเหตุก จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฺปชฺชติ ฆานวิฺาณ สทฺธึ สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ ฯ ตตฺถ วาโยสนฺนิสฺสิตนฺติ
ฆานพิเล (๑) วายุมฺหิ ปวิสนฺเตเยว อุปฺปชฺชติ ตสฺมึ อสติ นุปปฺ ชฺชตีติ
อตฺโถ ฯ
อสมฺภนิ ฺนตฺตา ชิวฺหาย อาปาถคตตฺตา รสาน อาโปสนฺนิสฺสิต มนสิการเหตุก จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฺปชฺชติ ชิวฺหาวิฺาณ สทฺธึ สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ ฯ ตตฺถ อาโปสนฺนิสฺสิตนฺติ
ชิวฺหา เตมน อาป ลทฺธาว อุปฺปชฺชติ น วินา เตน ฯ
สุกฺขชิวฺหาน หิ สุกฺขขาทนีเย ชิวฺหาย ปเตป ชิวหฺ าวิฺาณ
นุปฺปชฺชเตว ฯ
อสมฺภนิ ฺนตฺตา กายสฺส อาปาถคตตฺตา โผฏพฺพาน
ปวีสนฺนิสฺสิต มนสิการเหตุก จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฺปชฺชติ
กายวิฺาณ สทฺธึ สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ ฯ ตตฺถ ปวีสนฺนิสฺสิตนฺติ
กายปฺปสาทปจฺจย ปวีสนฺนิสฺสย ลทฺธาว อุปฺปชฺชติ น เตน
วินา ฯ กายทฺวารสฺมึ หิ พหิทฺธา มหาภูตารมฺมณ อชฺฌตฺติก
กายปฺปสาท ฆฏเฏตฺวา ปสาทปจฺจเยสุ มหาภูเตสุ ปฏิหฺติ ฯ
อสมฺภนิ ฺนตฺตา มนสฺส อาปาถคตตฺตา ธมฺมาน วตฺถ-ุ
สนฺนิสฺสิต มนสิการเหตุก จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฺปชฺชติ มโน# ๑. ม. ฆานพิล ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 529

เลมที่ 46 จิตฺตุปฺปากณฺฑวณฺณนา หนา 529
วิฺาณ สทฺธึ สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ ฯ ตตฺถ มโนติ ภวงฺคจิตฺต ฯ
ต นิรุทฺธมฺป อาวชฺชนจิตฺตสฺส ปจฺจโย ภวิตุ อสมตฺถ มนฺทถามคตเมว (๑) วตฺตมานมฺป (๒) สมฺภินนฺ  นาม โหติ ฯ อาวชฺชนสฺส ปน
ปจฺจโย ภวิตุ สมตฺถ อสมฺภินฺน นาม ฯ อาปาถคตตฺตา
ธมฺมานนฺติ ธมฺมารมฺมเณ อาปาถคเต ฯ วตฺถุสนฺนสิ ฺสิตนฺติ
หทยวตฺถุสนฺนิสฺสย ลทฺธาว อุปฺปชฺชติ น เตน วินา ฯ อยมฺป
ปฺโห ปฺจโวการภว สนฺธาย กถิโต ฯ มนสิการเหตุกนฺติ
กิริยามโนวิฺาณธาตุยา ภวงฺเค อาวฏฏิเตเยว อุปฺปชฺชตีติ
อตฺโถ ฯ อย ตาว อุปนิสฺสยมตฺถโสติ เอตฺถ อุปนิสฺสยวณฺณนา ฯ
อตฺถโต ปน จกฺขุ ทสฺสนตฺถ โสต สวนตฺถ ฆาน
ฆายนตฺถ ชิวฺหา สายนตฺถา กาโย ผุสนตฺโถ มโน
วิชานนตฺโถ ฯ ตตฺถ ทสฺสน อตฺโถ อสฺสาติ ทสฺสนตฺถ ฯ
ต หิ เตน นิปฺผาเทตพฺพนฺติ ทสฺสนตฺถ ฯ เสเสสุป เอเสว
นโยติ ฯ เอตฺตาวตา ติปฏกจูฬนาคตฺเถรวาเท โสฬสกมคฺโค
นิฏิโต สทฺธึ ทฺวาทสกมคฺเคน เจว อเหตุกฏเกน จาติ ฯ
อิทานิ โมรวาปวาสิมหาทตฺตตฺเถรวาเท ทฺวาทสกมคฺคกถา
โหติ ฯ ตตฺถ สาเกตกปฺหาอุสฺสนฺนกิตฺตนเหตุ กิตฺตนานิ
ปากติกาเนว ฯ อย ปน เถโร อสงฺขาริกสสงฺขาริเกสุ โทส
# ๑. สี. มนฺทตรคตเมว ฯ ๒. ม. ปวตฺตมานมฺป ฯ
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ทิสฺวา อสงฺขาริกกมฺม อสงฺขาริกเมว วิปาก เทติ โน
สสงฺขาริก สสงฺขาริกป สสงฺขาริกเมว วิปาก เทติ โน
อสงฺขาริกนฺติ อาห ฯ ชวเนน เจส จิตฺตนิยาม น กเถติ ฯ
อารมฺมเณน ปน เวทนานิยาม กเถติ ฯ เตนสฺส วิปากทฺวาเร (๑)
ทฺวาทสกมคฺโค นาม ชาโต ทสกมคฺโคป อเหตุกฏกป
เอตฺเถว ฯ
ตตฺราย นโย โสมนสฺสสหคตติเหตุกาสงฺขาริกจิตฺเตน หิ
กมฺเม อายูหิเต ตาทิเสเนว วิปากจิตฺเตน คหิตปฏิสนฺธิกสฺส
วุฑฺฒิปฺปตฺตสฺส จกฺขุทฺวาเร อิฏารมฺมเณ อาปาถคเต เหฏา
วุตฺตนเยเนว ตโย โมฆวารา โหนฺติ ฯ ตตฺถ (๒) กุสลโต จตฺตาริ
โสมนสฺสสหคตานิ อกุสลโต จตฺตาริ กิริยโต ปฺจาติ อิเมส
เตรสนฺน จิตฺตาน อฺตเรน ชวิตปริโยสาเน ตทารมฺมณ
ปติฏมาน โสมนสฺสสหคตาสงฺขาริกติเหตุกจิตฺตมฺป อสงฺขาริกทุเหตุกจิตฺตมฺป (๓) ปติฏาติเอว ฯ เอวมสฺส จกฺขุทฺวาเร จกฺขุวิฺาณาทีนิ ตีณิ ตทารมฺมณานิ เทฺวติ ปฺจ คณนูปคานิ
จิตฺตานิ โหนฺติ ฯ
อารมฺมเณน ปน เวทน ปริวตฺเตตฺวา กุสลโต จตุนฺน
อกุสลโต จตุนฺน กิริยโต จตุนฺนนฺติ ทฺวาทสนฺน อุเปกฺขาสหคตจิตฺตาน อฺตเรน ชวิตาวสาเน อุเปกฺขาสหคตติเหตุกา# ๑. ม. วิปากุทฺธาเร ฯ ๒. ม. ตสฺส ฯ ๓. ม. ทุเหตุกจิตฺตมฺป ฯ
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สงฺขาริกวิปากมฺป ทุเหตุกาสงฺขาริกวิปากมฺป ตทารมฺมณ หุตฺวา
อุปฺปชฺชติ ฯ เอวมสฺส จกฺขุทฺวาเร อุเปกฺขาสหคต สนฺติรณ
อิมานิ เทฺว ตทารมฺมณานีติ อิมานิ (๑) ตีณิ คณนูปคจิตฺตานิ
โหนฺติ ฯ ตานิ ปุริเมหิ ปฺจหิ สทฺธึ อฏ โสตทฺวาราทีสุป
อฏฏาติ ฯ เอกาย เจตนาย กมฺเม อายูหิเต สมจตฺตาฬีส
จิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อคฺคหิตคฺคหเณน ปน จกฺขุทฺวาเร อฏ
โสตวิฺาณาทีนิ จตฺตารีติ ทฺวาทส โหนฺติ ฯ ตตฺถ มูลภวงฺคตา อาคนฺตุกภวงฺคตา อมฺโพปมนิยามกถา จ วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพา ฯ
โสมนสฺสสหคตติเหตุกสสงฺขาริกกุสลจิตฺเตน กมฺเม อายูหิเตป
อุเปกฺขาสหคตติเหตุกอสงฺขาริกสสงฺขาริเกหิ กมฺเม อายูหิเตป
เอเสว นโย ฯ ตตฺถ ยนฺโตปมาป (๒) เอตฺถ ปากติกาเมว ฯ เอตฺตาตา
ติเหตุกกมฺเมน ติเหตุกปฏิสนฺธิ โหตีติ วาโร กถิโต ฯ ทุเหตุกา
โหตีติ วาโร ปน ปฏิจฺฉนฺโน หุตฺวา คโต ฯ
อิทานิ ทุเหตุกกมฺเมน ทุเหตุกปฏิสนฺธิกถา โหติ ฯ
โสมนสฺสสหคตทุเหตุกาสงฺขาริกจิตฺเตน หิ กมฺเม อายูหิเต
ตาทิเสนเยว วิปากจิตฺเตน คหิตปฏิสนฺธิกสฺส วุฑฺฒปิ ฺปตฺตสฺส
จกฺขุทฺวาเร อิฏารมฺมเณ อาปาถคเต เหฏา วุตฺตนเยเนว
ตโย โมฆวารา โหนฺติ ฯ ทุเหตุกสฺส ปน ชวนกิรยิ า นตฺถิ ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. หตฺถยนฺโตปมาป ฯ ม. ยนฺโตปมาป ฯ
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ตสฺมา กุสลโต จตฺตาริ โสมนสฺสสหคตานิ อกุสลโต จตฺตารีติ
อิเมส อฏนฺน อฺตเรน ชวิตปริโยสาเน ทุเหตุกเมว
โสมนสฺสสหคตาสงฺขาริกเมว ตทารมฺมณ โหติ ฯ เอวมสฺส
จกฺขุวิฺาณาทีนิ ตีณิ อิทฺจ ตทารมฺมณนฺติ จตฺตาริ
คณนูปคจิตฺตานิ โหนฺติ ฯ อิฏมชฺฌตฺตารมฺมเณ ปน กุสลโต
อุเปกฺขาสหคตาน จตุนฺน อกุสลโต จตุนฺนนฺติ อฏนฺน
อฺตเรน ชวิตปริโยสาเน ทุเหตุกเมว อุเปกฺขาสหคต
อสงฺขาริก ตทารมฺมณ โหตีติ ฯ เอวมสฺส อุเปกฺขาสหคตสนฺตีรณ
อิทฺจ ตทารมฺมณนฺติ เทฺว คณนูปคจิตฺตานิ โหนฺติ ฯ ตานิ
หิ ปุริเมหิ จตูหิ สทฺธึ ฉ ฯ โสตทฺวาราทีสุป ฉ ฉาติ ฯ
เอกาย เจตนาย กมฺเม อายูหิเต สมตึสจิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
อคฺคหิตคหเณน ปน จกฺขุทฺวาเร ฉ โสตวิฺาณาทีนิ จตฺตารีติ
ทส โหนฺติ ฯ อมฺโพปมนิยามกถา ปากติกาเอว ฯ ยนฺโตปม
อิธ น ลพฺภตีติ วุตฺต ฯ
โสมนสฺสสหคตทุเหตุกสสงฺขาริกกุสลจิตฺเตน กมฺเม อายูหิเตป
อุเปกฺขาสหคตทุเหตุกอสงฺขาริกสสงฺขาริเกหิ กมฺเม อายูหิเตป
เอเสว นโย ฯ เอตฺตาวตา ทุเหตุกกมฺเมน ทุเหตุกปฏิสนฺธิ โหตีติ
วาโร กถิโต ฯ
อเหตุกา (๑) โหตีติ วาโร ปน เอว เวทิตพฺโพ ฯ กุสลโต
# ๑.ม. อเหตุกปฎิสนธิ ฯ
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จตูหิ าณวิปฺปยุตฺเตหิ กมฺเม อายูหิเตป กุสลวิปากาเหตุกมโนวิฺาณธาตุยา อุเปกฺขาสหคตาย ปฏิสนฺธยิ า คหิตาย
กมฺมสทิสา ปฏิสนฺธีติ น วตฺตพฺพา ฯ อิโต ปฏาย เหฏา
วุตฺตนเยเนว กเถตฺวา อิฏเป อิฏมชฺฌตฺเตป จิตฺตุปฺปตฺตีติ (๑)
เวทิตพฺพา ฯ อิมสฺส หิ เถรสฺส วาเท ปณฺฑชวน ชวติ
เสสชวน กุสลตาย วา อกุสลตาย วา โก นิยาเมตีติ อาทิกถา
สพฺพา ตตถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ เอตฺตาวตา โมรวาปวาสิมหาทตฺตตฺเถรวาเท ทฺวาทส วิปากกถามคฺโค นิฏิโต
สทฺธึ ทฺวาทสกมคฺเคน เจว อเหตุกฏเกน จาติ ฯ
อิทานิ มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรวาเท ทสกมคฺควิปากกถา (๒)
โหติ ฯ ตตฺถ สาเกตกปฺหา อุสฺสนฺนกิตฺตนานิ ปากติกาเนว ฯ
เหตุกิตฺตเน ปน อย วิเสโส ฯ ติเหตุกกมฺม ติเหตุกวิปากป
ทุเหตุกวิปากป อเหตุกวิปากป เทติ ฯ ทุเหตุกกมฺม ติเหตุกเมว
น เทติ อิตร เทติ ฯ ติเหตุกกมฺเมน ปฏิสนฺธิ ติเหตุกาว
โหติ ทุเหตุกา วา อเหตุกา วา (๓) น โหติ ฯ ทุเหตุกกมฺเมน
ทุเหตุกาเหตุกา โหติ ติเหตุกา น โหติ ฯ อสงฺขาริกกมฺม วิปาก
อสงฺขาริกเมว เทติ โน สสงฺขาริก ฯ สสงฺขาริกป สสงฺขาริกเมว
เทติ โน อสงฺขาริก ฯ อารมฺมเณน เวทนา ปริวตฺเตตพฺพา ฯ
ชวน ปณฺฑชวนเมว ชวติ ฯ อาทิโต ปฏาย จิตฺตานิ
# ๑. ม. จิตฺตปฺปวตฺติ ฯ ๒. ม. ทสกมคฺคกถา ฯ
# ๓. ม. ทุเหตุกาเหตุกา ฯ
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กเถตพฺพานีติ (๑) ฯ
ตตฺราย กถา เอโก ปมกุสลจิตฺเตน กมฺม อายูหติ
ปมวิปากจิตฺเตเนว ปฏิสนฺธึ คณฺหาติ ฯ อย กมฺมสทิสา
ปฏิสนฺธิ ฯ ตสฺส วุฑฺฒิปฺปตฺตสฺส จกฺขุทฺวาเร อิฏารมฺมเณ
อาปาถคเต วุตฺตนเยเนว ตโย โมฆวารา โหนฺติ ฯ อถสฺส
เหฏา วุตฺตาน เตรสนฺน โสมนสฺสสหคตชวนาน อฺตเรน
ชวิตปริโยสาเน ปมวิปากจิตฺตเมว ตทารมฺมณ โหติ ฯ ต
มูลภวงฺค ตทารมฺมณนฺติ เทฺว นามานิ ลภติ ฯ เอวมสฺส
จกฺขุวิฺาณาทีนิ ตีณิ อิทฺจ ตทารมฺมณนฺติ จตฺตาริ
คณนูปคจิตฺตานิ โหนฺติ ฯ อิฏมชฺฌตฺตารมฺมเณ เหฏา
วุตฺตนเยเนว (๒) ทฺวาทสนฺน อุเปกฺขาสหคตชวนาน อฺตเรน
ชวิตปริโยสาเน อุเปกฺขาสหคต ติเหตุกาสงฺขาริกจิตฺต ตทารมฺมณตาย ปติฏาติ (๓) ฯ ต อาคนฺตุกภวงฺค ตทารมฺมณนฺติ เทฺว
นามานิ ลภติ ฯ เอวมสฺส อุเปกฺขาสหคตสนฺติรณ อิทฺจ
ตทารมฺมณนฺติ เทฺว คณนูปคจิตฺตานิ ฯ ตานิ ปุริเมหิ จตูหิ
สทฺธึ ฉ โหนฺติ ฯ โสตทฺวาราทีสุป ฉ ฉาติ (๔) ฯ เอว เอกาย
เจตนาย กมฺเม อายูหิเต ปฺจสุ ทฺวาเรสุ สมตึสจิตฺตานิ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อคฺคหิตคหเณน จกฺขุทฺวาเร ฉ โสตวิฺาณาทีนิ
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. วุตฺตานเยว ฯ ๓. ม. ปวตฺตติ ฯ
# ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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จตฺตารีติ ทส โหนฺติ ฯ อมฺโพปมนิยามกถา ปากติกาเยว ฯ
เอว (๑) ทุติยตติยจตุตฺถกุสลจิตฺเตหิ กมฺเม อายูหิเตป
เอตฺตกาเนว วิปากจิตฺตานิ โหนฺติ ฯ จตูหิ อุเปกฺขาสหคตจิตฺเตหิ
กมฺเม (๒) อายูหิเตป เอเสว นโย ฯ อิธ ปน ปม อิฏมชฺฌตฺตารมฺมณ ทสฺเสตพฺพ ฯ ปจฺฉา อิฏารมฺมเณน เวทนา
ปริวตฺเตตพฺพา ฯ ตตฺถ (๓) อมฺโพปมนิยามกถา ปากติกาเอว ฯ
ยนฺโตปม น ลภติ ฯ กุสลโต ปน จตุนฺน าณวิปฺปยุตฺตาน
อฺตเรน กมฺเม อายูหิเตติ อิโต ปฏาย สพฺพ วิตฺถาเรตฺวา
อเหตุกฏก กเถตพฺพ ฯ เอตฺตาวตา มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรวาเท
ทสกมคฺโค นิฏิโต โหติ สทฺธึ อเหตุกฏเกนาติ ฯ
อิเมส ปน ติณฺณ เถราน กตรสฺส วาโท คเหตพฺโพติ ฯ
น กสฺสจิ คเหตพฺโพ ฯ เอกเสน สพฺเพส ปน วาเทสุ ย
ยุตฺต ต คเหตพฺพ ฯ ปมวาทสฺมึ หิ สสงฺขาราสงฺขารวิธาน
ปจฺจยเภทโต อธิปฺเปต ฯ เตเนตฺถ อสงฺขารกุสลสฺส ทุพฺพลปจฺจเยหิ อุปฺปนฺน สสงฺขารกวิปาก สสงฺขาริกกุสลสฺส พลวปจฺจเยหิ อุปฺปนฺน อสงฺขาริกวิปากฺจ คเหตฺวา ลพฺภมานานิป
กิริยาชวนานิ ปหาย กุสลชวเนหิ ตทารมฺมณ อารมฺมเณน จ
เวทน นิยาเมตฺวา เสกฺขปุถุชชฺ นวเสน โสฬสกมคฺโค กถิโต ฯ
ย ปเนตฺถ อกุสลชวนาวสาเน อเหตุกวิปากเมว ตทารมฺมณ
# ๑. ม. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. กมฺเมติ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. ตตฺถาติ นตฺถิ ฯ
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ทสฺสิต ต อิตเรสุ น ทสฺสิตเมว ฯ ตสฺมา ตตฺถ ต เตสุ
วุตฺต สเหตุกวิปากฺจ เอตฺถาป สพฺพมิท ลพฺภเตว ฯ ตตฺราย
นโย ฯ ยทา หิ กุสลชวนาน อนฺตรนฺตรา อกุสล ชวติ ฯ
ตทา กุสลาวสาเน อาจิณฺณสทิสเมว อกุสลาวสาเน จ สเหตุก
ตทารมฺมณ ยุตฺต ฯ ยทา นิรนฺตร อกุสลเมว ตทา อเหตุก ฯ
เอว ตาว ปมวาเท ยุตฺต คเหตพฺพ ฯ
ทุติยวาเท ปน กุสลโต อสงฺขารสสงฺขารวิธาน อธิปฺเปต ฯ
เตเนตฺถ อสงฺขาริกกุสลสฺส อสงฺขาริกเมว วิปาก สสงฺขาริกกุสลสฺส สสงฺขาริกเมว คเหตฺวา ชวเนน ตทารมฺมณนิยาม
อกตฺวา สพฺเพสป เสกฺขาเสกฺขปุถุชฺชนาน อุปฺปตฺติรโห ปณฺฑชวนวเสเนว ทฺวาทสกมคฺโค กถิโต ฯ ติเหตุกชวนาวสาเน
ปเนตฺถ ติเหตุก ตทารมฺมณ ยุตฺต ฯ ทุเหตุกชวนาวสาเน ทุเหตุก
อเหตุกชวนาวสาเน อเหตุก ภาเชตฺวา ปน น วุตฺต ฯ เอว
ปน ทุติยวาเท ยุตฺต คเหตพฺพ ฯ
ตติยวาเทป กุสลโต จ สสงฺขาราสงฺขารวิธาน อธิปฺปเปต ฯ
ติเหตุกกมฺม ติเหตุกวิปากป ทุเหตุกวิปากป อเหตุกวิปากป เทตีติ
ปน วจนโต อสงฺขาริกติเหตุกปฏิสนฺธิกสฺส อสงฺขาริกทุเหตุเกนป
ตทารมฺมเณนป ภวิตพฺพ ฯ ต อทสฺเสตฺวา ติเหตุกสทิสเมว (๑)
ตทารมฺมณ ทสฺสิต ต ปุรมิ าย เหตุกิตฺตนลทฺธิยา น ยุตฺตนฺติ ฯ
# ๑. ม. เหตุสทิสเมว ฯ
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เกวล ทสกมคฺควิภาวนตฺถเมววุตฺต ฯ อิตรป จ ปน ลพฺภเตว ฯ
เอว ตติยวาเทป ยุตฺต คเหตพฺพ ฯ อยฺจ สพฺพาป ปฏิสนฺธิชนกสฺเสว กมฺมสฺส วิปาก สนฺธาย ตทารมฺมณกถา ฯ
สเหตุกภวงฺคสฺส อนนฺตรปจฺจโยติ วจนโต ปน นานากมฺเมน
อเหตุกปฏิสนฺธิกสฺสาป สเหตุกวิปาก ตทารมฺมณ อุปฺปชฺชติ ฯ
ตสฺส อุปฺปตฺติวิธาน มหาปกรเณ อาวีภวิสฺสตีติ ฯ
กามาวจรกุสลวิปากกถา นิฏิตา ฯ
รูปาวจรารูปาวจรวิปากกถา
อิทานิ รูปาวจราทิวิปาก ทสฺเสตุ ปุน กตเม ธมฺมา
อพยฺากตาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ ยสฺมา กามาวจรวิปาก อตฺตโน
กุสเลน สทิสป โหติ อสทิสป ตสฺมา น ต กุสลานุคติก
กตฺวา ภาชิต ฯ รูปาวจรารูปาวจรวิปาก ปน ยถา หตฺถิอสฺสปพฺพตาทีน ฉายา หตฺถิอาทิสทิสาว โหนฺติ ตถา อตฺตโน
กุสลสทิสเมว โหตีติ กุสลานุคติก กตฺวา ภาชิต กามาวจรกมฺมฺจ ยทา กทาจิ วิปาก เทติ รูปาวจรารูปาวจร
ปน อนนฺตราเยว ทุติยภวสฺมึเยว อตฺตภาเว วิปาก เทตีติป
กุสลานุคติกเมว กตฺวา ภาชิต ฯ เสส กุสเล วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพ ฯ อยป วิเสโส ฯ ปฏิปทาทิเภโท จ หีนปณีตมชฺฌิมภาโว จ เอเตสุ ฌานาคมนโต เวทิตพฺโพ ฯ ฉนฺทาทีน
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ปน อฺตร ธุร กตฺวา อนุปฺปาทนิยตฺตา นิราธิปติกาเนว (๑)
เอตานีติ ฯ
รูปาวจรารูปาวจรวิปากกถา นิฏิตา ฯ
โลกุตฺตรวิปากกถา
โลกุตฺตรวิปากป โลกุตฺตรกุสลสทิสตฺตา กุสลานุคติกเมว
กตฺวา ภาชิต ฯ ยสฺมา ปน เตภูมิกกุสล จุติปฏิสนฺธิวเสน
วฏฏ อาจินาติ วฑฺเฒติ ฯ ตสฺมา ตตฺร กตตฺตา อุปจิตตฺตาติ
วุตฺต ฯ โลกุตฺตร ปน เตน อาจิตป อปจินติ สยป จุติปฏิสนฺธิวเสน น อาจินาติ ฯ เตเนตฺถ กตตฺตา อุปจิตตฺตาติ
อวตฺวา กตตฺตา ภาวิตตฺตาติ วุตฺต ฯ
สฺุตนฺติอาทีสุ มคฺโค ตาว อาคมนโต สคุณโต
อารมฺมณโตติ ตีหิ การเณหิ นาม ลภตีติ ฯ อิท เหฏา
กุสลาธิกาเร วิตฺถาริต ฯ ตตฺถ สุตฺตนฺติกปริยาเยน สคุณโตป
อารมฺมณโตป นาม ลภติ ฯ ปริยายเทสนา เหสา ฯ อภิธมฺมกถา
ปน นิปฺปริยายเทสนา ฯ ตสฺมา อิธ สคุณโต วา อารมฺมณโต
วา นาม น ลภติ อาคมนโตว ลภติ ฯ อาคมนเมว หิ
ธุร ฯ ต ทฺวิธ โหติ วิปสฺสนาคมน มคฺคาคมนนฺติ ฯ ตตฺถ
มคฺคสฺส อาคตฏาเน วิปสฺสนาคมน ธุร ผลสฺส อาคตฏาเนว
มคฺคาคมน ธุรนฺติ ฯ อิทป เหฏา วุตฺตเมว ฯ
# ๑. ม. นิรธิปติกาเนว ฯ
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เตสุ อิท ผลสฺส อาคตฏาน ตสฺมา อิธ มคฺคาคมน
ธุรนฺติ เวทิตพฺพ ฯ โส ปเนส มคฺโค อาคมนโต สฺุตนฺติ
นาม ลภิตฺวา สคุณโต จ อารมฺมณโต จ อนิมิตฺโต
อปฺปณิหิโตติป วุจฺจติ ฯ ตสฺมา สย อาคมนียฏาเน ตฺวา
อตฺตโน ผลสฺส ตีณิ นามานิ เทติ ฯ กถ ฯ อย หิ สุทฺธอาคมนวเสเนว ลทฺธนาโม สฺุตมคฺโค สย อาคมนียฏาเน
ตฺวา อตฺตโน ผลสฺส นาม ททมาโน สฺุตนฺติ นาม
อกาสิ ฯ สฺุตอนีมิตฺตมคฺโค สย อาคมนียฏาเน ตฺวา
อตฺตโน ผลสฺส นาม ททมาโน อนิมิตฺตนฺติ นาม อกาสิ ฯ
สฺุตอปฺปณิหิตมคฺโค สย อาคมนียฏาเน ตฺวา อตฺตโน
ผลสฺส นาม ททมาโน อปฺปณิหิตนฺติ นาม อกาสิ ฯ อิมานิ
ปน ตีณิ นามานิ มคฺคานนฺตเร ผลจิตฺตสฺมึเยว อิมินา นเยน
ลพฺภนฺติ ฯ น อปรภาเค วลฺชนผลสมาปตฺติยา ฯ อปรภาเค
ปน อนิจฺจาทีหิ วิปสฺสนาหิ ตีหิ วิปสฺสิตุ สกฺโกติ ฯ อถสฺส
วุฏิตวุฏิตวิปสฺสนาวเสน อนิมิตฺตอปฺปณิหิตสฺุตสงฺขาตานิ
ตีณิ ผลานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เตส ตาเนว สงฺขารารมฺมณานิ
อนิจฺจานุปสฺสนาทีนิ าณานิ อนุโลมาณานิ นาม โหนฺติ ฯ
โย จาย สฺุตมคฺเค วุตฺโต ฯ อปฺปณิหิตมคฺเคป เอเสว
นโย ฯ อย (๑) หิ สุทฺธอาคมนวเสเนว ลทฺธนาโม อปฺปณิหติ มคฺโค
สย อาคมนียฏาเน ตฺวา อตฺตโน ผลสฺส นาม ททมาโน
# ๑. ม. อยมฺป ฯ
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อปฺปณิหิตนฺติ นาม อกาสิ ฯ อปฺปณิหิตอนิมิตฺตมคฺโค สย
อาคมนียฏาเน ตฺวา อตฺตโน ผลสฺส นาม ททมาโน
อนิมิตฺตนฺติ นาม อกาสิ ฯ อปฺปณิหติ สฺุตมคฺโค สย
อาคมนียฏาเน ตฺวา อตฺตโน ผลสฺส นาม ททมาโน
สฺุตนฺติ นาม อกาสิ ฯ อิมานิป ตีณิ นามานิ มคฺคานนฺตเร
ผลจิตฺตสฺมึเยว อิมินา นเยน ลพฺภนฺติ ฯ น อปรภาเค
วลฺชนสมาปตฺติยาติ (๑) ฯ เอว อิมสฺมึ วิปากนิทฺเทเส กุสลจิตฺเตหิ
ติคุณานิ วิปากจิตฺตานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
ยถา ปน เตภูมิกกุสลานิ อตฺตโน วิปาก อธิปตึ ลภาเปตุ
น สกฺโกนฺติ ฯ น เอว โลกุตฺตรานิ (๒) ฯ กสฺมา ฯ เตภูมิกกุสลานฺหิ อฺโ อายูหนกาโล อฺโ วิปจฺจนกาโล
เตเนตานิ (๓) อตฺตโน วิปาก อธิปตึ ลภาเปตุ น สกฺโกนฺติ ฯ
โลกุตฺตรานิ ปน ตาย สทฺธาย ตสฺมึ วิริเย ตาย สติยา
ตสฺมึ สมาธิสฺมึ ตาย ปฺาย อวูปสนฺตาย อปณฺณก อวิรุทธฺ  (๔)
มคฺคานนฺตรเมว วิปาก ปฏิลภนฺติ ฯ เตน อตฺตโน วิปาก
อธิปตึ ลภาเปตุ สกฺโกนฺติ ฯ
ยถา หิ ปริตฺตกสฺส อคฺคิโน คตฏาเน อคฺคิสฺมึ
นิพฺพุตมตฺเตเยว อุณฺหากาโร นิพฺพายิตฺวา กิฺจิ น โหติ ฯ
# ๑. ม. วฬฺชนกผลสมาปตฺติยาติ ฯ ๒. ม. โลกุตฺตรกุสลานิ ฯ
# ๓. ม. เตน ตานิ ฯ ๔. ม. อวิรทฺธ ฯ
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มหนฺต ปน อาทิตฺต อคฺคิกฺขนฺธ นิพฺพาเปตฺวา โคมยปริภณฺเฑ
กเตป อุณฺหากาโร อวูปสนฺโตว โหติ ฯ เอวเมว เตภูมิกกุสเล
อฺโ กมฺมกฺขโณ อฺโ วิปากกฺขโณ ปริตฺตอคฺคิฏาเน
อุณฺหาการนิพฺพาปนกาโล (๑) วิย โหติ ฯ ตสฺมา ต อตฺตโน
วิปาก อธิปตึ ลภาเปตุ น สกฺโกติ ฯ โลกุตฺตเร ปน ตาย
สทฺธาย ฯเปฯ ตาย ปฺาย อวูปสนฺตาย มคฺคานนฺตรเมว
ผล อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา ต อตฺตโน วิปาก อธิปตึ ลภาเปตีติ
เวทิตพฺพ ฯ เตนาหุ โปราณา วิปาเก อธิปติ นตฺถิ เปตฺวา
โลกุตฺตรนฺติ ฯ
จตุตฺถมคฺผลนิทฺเทเส ฯ อฺาตาวินฺทฺริยนฺติ อฺาตาวิโน
จตูสุ สจฺเจสุ นิฏิตาณกิจฺจสฺส อินฺทฺริย อฺาตาวีน วา
จตูสุ สจฺเจสุ นิฏิตกิจฺจาน จตฺตาริ สจฺจานิ ตฺวา
ปฏิวิชฺฌิตฺวา ิตาน ธมฺมาน ฯ อพฺภนฺตเร อินฺทตฺถสาธเนน
อินฺทฺริย ฯ
นิทฺเทสวาเรปสฺส อฺาตาวีนนฺติ อาชานิตฺวา ิตาน ฯ
ธมฺมานนฺติ สมฺปยุตฺตธมฺมาน อพฺภนฺตเร ฯ อฺาติ อาชานนา ฯ
ปฺา ปชานนาติอาทีนิ วุตฺตตฺถาเนว ฯ มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺนนฺติ ผลมคฺคสฺส องฺค ผลมคฺเค จ ปริยาปนฺนนฺติ
อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. อุณฺหภาวนิพฺพุตกาโล ฯ
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อปเจตฺถ อิท ปกิณฺณก เอก อินฺทฺริย เอก าน
คจฺฉติ เอก ฉฏานานิ คจฺฉติ เอก เอกฏาน คจฺฉติ ฯ
เอก หิ อนฺาตฺสฺสามีตินฺทฺริย เอกฏาน คจฺฉติ โสตาปตฺติมคฺค ฯ เอก อฺินฺทฺริย เหฏา ตีณิ ผลานิ อุปริ ตโย
มคฺคาติ (๑) ฉฏานานิ คจฺฉติ เอก อฺาตาวินฺทฺริย เอกฏาน
คจฺฉติ อรหตฺตผล ฯ สพฺเพสุป มคฺคผเลสุ อตฺถโต อฏ อฏ
อินฺทฺริยานีติ จตุสฏี โลกุตฺตรอินฺทฺริยานิ กถิตานิ ฯ ปาลิโต
ปน นว นว กตฺวา ทฺวาสตฺตติ โหนฺติ ฯ มคฺเค มคฺคงฺคนฺติ
วุตฺต ฯ ผเลป มคฺคงฺค ฯ มคฺเค โพชฺฌงฺโคติ วุตฺโต ผเลป
โพชฺฌงฺโค มคฺคกฺขเณ อารติ วิรตีติ วุตฺตา ผลกฺขเณป
อารติ วิรตีติ ฯ ตตฺถ มคฺโค มคฺคภาเวเนว มคฺโค ผล ปน
มคฺค อุปาทาย มคฺโค นาม ฯ ผลงฺค ผลปริยาปนฺนนฺติ วตฺตุป
วฏฏติ ฯ มคฺเค พุชฺฌนกสฺส องฺโคติ สมฺโพชฺฌงฺโค ผเล พุทฺธสฺส
องฺโคติ สมฺโพชฺฌงฺโค ฯ มคฺเค อารมณวิรมณวเสเนว อารติ
วิรติ ฯ ผเล ปน อารติวิรติวเสนาติ ฯ
โลกุตฺตรวิปากกถา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. มคฺเคติ ฯ
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อกุสลวิปากกถา
อิโต ปรานิ อกุสลวิปากานิ ปฺจ จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายวิฺาณานิ เอกา มโนธาตุ เอกา มโนวิฺาณธาตูติ
อิมานิ สตฺต จิตฺตานิ ปาลิโต จ อตฺถโต จ เหฏา วุตฺเตหิ
ตาทิเสเหว กุสลวิปากจิตฺเตหิ สทิสานิ ฯ
เกวล หิ ตานิ กุสลกมฺมปจฺจยานิ อิมานิ อกุสลกมฺมปจฺจยานิ ฯ ตานิ จ อิฏอิฏมชฺฌตฺเตสุ อารมฺมเณสุ
วตฺตนฺติ ฯ อิมานิ อิฏอิฏมชฺฌตฺเตสุ ฯ ตตฺถ จ สุขสหคต
กายวิฺาณ อิธ ทุกฺขสหคต ฯ ตตฺถ จ อุเปกฺขาสหคตา
มโนวิฺาณธาตุ มนุสฺเสสุ ชจฺจนฺธาทีน ปฏิสนฺธึ อาทึ กตฺวา
ปฺจสุ าเนสุ วิปจฺจติ ฯ อิธ ปน เอกาทสวิเธนาป อกุสลจิตฺเตน กมฺเม อายูหิเต กมฺมกมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺเตสุ อฺตร
อารมฺมณ กตฺวา จตูสุ อปาเยสุ ปฏิสนฺธิ หุตฺวา วิปจฺจติ ฯ
ทุติยวารโต ปฏาย ยาวตายุก ภวงฺค หุตฺวา อนิฏ านิฏมชฺฌตฺตารมฺมณาย ปฺจ วิฺาณวีถิยา สนฺตีรณ หุตฺวา
พลวารมฺมเณ ฉสุ ทฺวาเรสุ ตทารมฺมณ หุตฺวา มรณกาเล
จุติ หุตฺวา เอว ปฺจสุ าเนสุ วิปจฺจตีติ ฯ
อกุสลวิปากกถา นิฏิตา ฯ
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กิริยาพฺยากตวณฺณนา
กิริยามโนธาตุจิตฺตวณฺณนา
อิทานิ กิรยิ าพฺยากต ภาเชตฺวา ทสฺเสตุ ปุน กตเม
ธมฺมา อพฺยากตาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ กิริยาติ กรณมตฺต ฯ
สพฺเพสุเยว หิ กิริยาจิตฺเตสุ ย ชวนภาว อปฺปตฺต ต วาตปุปฺผ
วิย ฯ ย ชวนภาวปฺปตฺต ต ฉินฺนมูลกรุกฺขปุปฺผ วิย อผล
โหติ ต ต กิจฺจสาธนวเสน ปวตฺตตฺตา ปน กรณมตฺตเมว
โหติ ฯ ตสฺมา กิริยาติ วุตฺต ฯ เนว กุสลานากุสลาติอาทีสุ ฯ
กุสลมูลสงฺขาตสฺส กุสลเหตุโน อภาวา เนว กุสลา อกุสลมูลสงฺขาตสฺส อกุสลเหตุโน อภาวา เนว อกุสลา โยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการสงฺขาตานป กุสลากุสลปฺปจฺจยาน อภาวา
เนว กุสลานากุสลา ฯ กุสลากุสลสงฺขาตสฺส ชนกเหตุโน อภาวา
เนว (๑) กมฺมวิปากา ฯ
อิธาป จิตฺเตกคฺคตานิทฺเทเส ปวตฺติฏิติมตฺตเมว ลพฺภติ ฯ
เทฺว ปฺจ วิฺาณานิ ติสฺโส มโนธาตุโย ติสฺโส มโนวิฺาณธาตุโย วิจิกิจฺฉาสหคตนฺติ อิเมสุ หิ (๒) สตฺตรสสุ
จิตฺเตสุ ทุพฺพลตฺตา สณฺิติ อวฏิตีติอาทีนิ น ลพฺภนฺติ ฯ
เสส สพฺพ วิปากมโนธาตุนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ
# ๑. ม. น จ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อฺตฺร อุปฺปตฺติฏานา ฯ ต หิ จิตฺต ปฺจวิฺาณานนฺตร
อุปฺปชฺชติ ฯ อิท ปน ปฺจ ทฺวาเร วลฺชนกปฺปวตฺติกาเล (๑)
สพฺเพส ปุเร จ อุปฺปชฺชติ ฯ กถ จกฺขุทฺวาเร ตาว อิฏอิฏมชฺฌตฺตอนิฏานิฏมชฺฌตฺเตสุ รูปารมฺมเณสุ เยน เกนจิ
ปสาเท ฆฏฏิเต ต อารมฺมณ คเหตฺวา อาวชฺชนวเสน ปุเรจาริก
หุตฺวา ภวงฺค อาวฏฏิยมาน อุปฺปชฺชติ ฯ โสตทฺวาราทีสุป เอเสว
นโยติ ฯ
กิริยามโนธาตุจิตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
กิริยามโนวิฺาณธาตุจิตฺตานิ
มโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตาติ อิท จิตฺต อฺเส อสาธารณ ขีณาสวสฺเสว
ปาฏิปุคฺคลิก ฉสุ ทฺวาเรสุ ลพฺภติ ฯ จกฺขุทฺวาเร หิ ปธานสารุปฺป าน ทิสฺวา ขีณาสโว อิมินา จิตฺเตน โสมนสฺสิโต
โหติ ฯ โสตทฺวาเร ภณฺฑภาชนียฏาน ปตฺวา มหาสทฺท กตฺวา
ลุทฺธลุทฺเธสุ คณฺหนฺเตสุ เอวรูปา นาม เม โลลุปฺปตณฺหา
ปหีนาติ อิมินา จิตฺเตน โสมนสฺสิโต โหติ ฯ ฆานทฺวาเร คนฺเธหิ วา
ปุปฺเผหิ วา เจติย ปูเชนฺโต อิมินา จิตฺเตน
โสมนสฺสิโต โหติ ฯ ชิวหฺ าทฺวาเร รสสมฺปนฺน ปณฺฑปาต
# ๑. สี วลฺชนปฺปวตฺติกาเล ฯ
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ลทฺธ (๑) ภาเชตฺวา ปริภฺุชนฺโต สาราณียธมฺโม วต เม ปูริโตติ
อิมินา จิตฺเตน โสมนสฺสโิ ต โหติ ฯ กายทฺวาเร อภิสมาจาริกวตฺต กโรนฺโต กายทฺวาเร เม ปน วตฺต ปริปูริตนฺติ อิมินา
จิตฺเตน โสมนสฺสิโต โหติ ฯ เอว ตาว ปฺจทฺวาเร ลพฺภติ ฯ
มโนทฺวาเร ปน อตีตานาคต อารพฺภ อุปฺปชฺชติ ฯ
โชติปาลมาณวมฆเทวราชกณฺหตาปสาทิกาลสฺมึ (๒) หิ กต การณ
อาวชฺเชตฺวา ตถาคโต สิต ปาตฺวากาสิ ฯ ต ปน ปุพฺเพนิวาสาณสพฺพฺุตาณาน กิจฺจ ฯ เตส ทฺวินฺน ปน
าณาน จิณฺณปริยนฺเต อิท จิตฺต หาสยมาน อุปฺปชฺชติ ฯ
อนาคเต ตนฺติสฺสโร มุทงิ ฺคสโร ปจฺเจกพุทฺโธ ภวิสฺสตีติ สิต
ปาตฺวากาสิ ฯ ต ปน อนาคตสาณสพฺพฺุตาณาน
กิจฺจ ฯ เตส ปน าณาน จิณฺณปริยนฺเต อิท จิตฺต
หาสยมาน อุปฺปชฺชติ ฯ
นิทฺเทสวาเร ปนสฺส เสสอเหตุกจิตฺเตหิ พลวตรตาย
จิตฺเตกคฺคตา สมาธิพล ปาเปตฺวา ปตา ฯ วิริยมฺป วิริยพล
ปาเปตฺวา ฯ อุทฺเทสวาเร ปน สมาธิพล โหติ วิริยพล
โหตีติ อนาคตตฺตา ปริปุณฺเณน พลตฺเถเนต ทฺวย พล นาม
น โหติ ฯ ยสฺมา ปน เนว กุสล นากุสล ตสฺมา พลนฺติ
อวตฺวา (๓) ปต ฯ ยสฺมา ปน น นิปฺปริยาเยน พล ตสฺมา
# ๑. ม. ลทฺธา ฯ ๒. ม .ม. ๑๓/๔๐๕/๓๗๕,๑๓/๔๕๓/๔๑๕ ฯ
# ๓. สี. วตฺวา ฯ ม. วตฺวาน ฯ
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สงฺคหวาเรป เทฺว พลานิ โหนฺตีติ น วุตฺต ฯ เสส สพฺพ
โสมนสฺสสหคตา เหตุกมโนวิฺาณธาตุนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพ ฯ
อุเปกฺขาสหคตาติ อิท จิตฺต ตีสุ ภเวสุ สพฺเพส
สจิตฺตกสตฺตาน สาธารณ น กสฺสจิ สจิตฺตกสตฺตสฺส น
อุปฺปชฺชติ นาม ฯ อุปฺปชฺชมาน ปน ปฺจ ทฺวาเร โวฏวน
โหติ มโนทฺวาเร อาวชฺชน ฯ ฉ อสาธารณาณานิป อิมินา
คหิตารมฺมณเมว คณฺหนฺติ ฯ มหาคช (๑) นาเมต จิตฺต อิมสฺส
อนารมฺมณ นาม นตฺถิ อสพฺพฺุตาณ สพฺพฺุตาณคติก
นาม กตมนฺติ วุตฺเต อิทนฺติ วตฺตพฺพ ฯ เสสเมตฺถ ปุริมจิตฺเต
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ เกวลฺหิ ตตฺถ สปฺปติกตฺตา นวงฺคิโก
สงฺขารกฺขนฺโธ วิภตฺโต ฯ อิธ สปฺปติกตฺตา อฏงฺคิโก ฯ
อิทานิ ยานิ กุสลโต อฏ มหากิริยาจิตฺตาเนว
ขีณาสวสฺส อุปฺปชฺชนตาย กิริยานิ ชาตานิ ฯ ตสฺมา ตานิ
กุสลนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ
อิธ ตฺวา หสนกจิตฺตานิ สโมธาเนตพฺพานิ ฯ กติ
ปเนตานิ โหนฺตีติ ฯ เตรส ฯ ปุถชุ ฺชนา หิ กุสลโต จตูหิ
โสมนสฺสสหคเตหิ อกุสลโต จตูหีติ อฏหิ จิตฺเตหิ หสนฺติ ฯ
เสกฺขา กุสลโต จตูหิ โสมนสฺสสหคเตหิ อกุสลโต ทฺวีหิ ทิฏ ิ# ๑. ม. มหาคช ฯ
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คตวิปฺปยุตฺตโสมนสฺสสหคเตหีติ ฉหิ จิตฺเตหิ หสนฺติ ฯ ขีณาสวา
กิริยโต ปฺจหิ โสมนสฺสสหคเตหิ หสนฺตีติ ฯ
กิริยามโนวิฺาณธาตุจิตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
รูปาวจรารูปาวจรกิริยาวณฺณนา
รูปาวจรารูปาวจรกิริยานิทฺเทเสสุ ฯ ทิฏธมฺมสุขวิหารนฺติ
ทิฏธมฺเม อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว สุขวิหารมตฺตก ฯ ตตฺถ
ขีณาสวสฺส ปุถุชชฺ นกาเล นิพฺพตฺติตสมาปตฺติ ยาว น น
สมาปชฺชติ ตาว กุสลาว สมาปนฺนกาเล กิริยา โหติ ฯ
ขีณาสวกาเล ปนสฺส นิพพฺ ตฺติกสมาปตฺติกิริยาว โหติ ฯ เสส
สพฺพ ตสทิสตฺตา กุสลนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ
อฏสาลินิยา ธมฺมสงฺคหฏกถาย จิตฺตุปฺปาทกถา
นิฏิตา ฯ
อพฺยากตปท ปน ตาว เนว นิฏาตีติ ฯ (๑)
จิตฺตุปฺปาทกณฺฑวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. นิฏิตนฺติ ฯ
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รูปกณฺฑวณฺณนา
อุทฺเทสวณฺณนา
อิทานิ รูปกณฺฑ ภาเชตฺวา ทสฺเสตุ ปุน กตเม
ธมฺมาร อพฺยากตาติอาทิ อารทฺธ ฯ ตตฺถ กิฺจาป เหฏา
จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ วิปากาพฺยากตฺเจว กิริยาพฺยากตฺจ
นิสฺเสส กตฺวา ภาชิต รูปาพฺยากตนิพฺพานาพฺยากตานิ ปน
อกถิตานิ ฯ ตานิ กเถตุ จตุพฺพิธป อพฺยากต สโมธาเนตฺวา
ทสฺเสนฺโต กุสลากุสลาน ธมฺมาน วิปากาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ
กุสลากุสลานนฺติ จตุภูมิกกุสลานฺเจว อกุสลานฺจ ฯ เอตฺตาวตา (๑)
วิปากาพฺยากต กุสลวิปากากุสลวิปากวเสน ทฺวีหิ ปเทหิ
ปริยาทิยิตฺวา ทสฺสิต ฯ ยสฺมา ปน ต สพฺพมฺป กามาวจร
วา โหติ รูปาวจราทีสุ วา อฺตรฯ ตสฺมา กามาวจราติ
อาทินา นเยน ตเทว วิปากาพฺยากต ภุมฺมนฺตรวเสน
ปริยาทิยิตฺวา ทสฺสิต ฯ ยสฺมา ปน ต เวทนากฺขนฺโธป
โหติ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธป ฯ ตสฺมา ปุน ต สมฺปยุตฺตจตุกฺขนฺธวเสน ปริยาทิยิตฺวา ทสฺสิต ฯ
เอว วิปากาพฺยากต กุสลากุสลวเสน ภุมฺมนฺตรวเสน
สมฺปยุตฺตกฺขนฺธวเสนาติ ตีหิ นเยหิ ปริยาทาย ทสฺเสตฺวา ปุน
# ๑. ม. เอว ตาว ฯ
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กิริยาพฺยากต ทสฺเสนฺโต เย จ ธมฺมา กิริกาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธติ วตฺตพฺพ ภเวยฺย ฯ เหฏา ปน คหิตเมวาติ
นย ทสฺเสตฺวา นิสฺสชฺชิ ฯ (๑) อิทานิ อวิภตฺต ทสฺเสนฺโต สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตูติ อาห ฯ ตตฺถ สพฺพฺจ รูปนฺติ
ปเทน ปฺจวีติ รูปานิ ฉนฺนวุติ รูปโกฏาสานิ นิปฺปเทสโต
คหิตานีติ เวทิตพฺพา ฯ อสงฺขตา จ ธาตูติ ปเทน นิพฺพาน
นิปฺปเทสโต คหิต ฯ เอตฺตาวตา อพฺยากตา ธมฺมาติ ปท
นิทฺทิฏ (๒) โหติ ฯ
ตตฺถ กตม สพฺพ รูปนฺติ อิท กสฺมา คหิต
เหฏา รูปาพฺยากต สงฺเขเปน กถิต ฯ อิทานิ ต เอกกทุกติกจตุกฺก ฯเปฯ เอกาทสกวเสน วิตฺถารโต ภาเชตฺวา ทสฺเสตุ
อิท คหิต ฯ ตสฺสตฺโถ ย วุตฺต สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ
ธาตูติ ฯ ตสฺมึ ทฺวเย กตม สพฺพ รูป นาม ฯ อิทานิ ต
ทสฺเสนฺโต จตฺตาโร จ มหาภูตาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ จตฺตาโรติ
คณนปริจฺเฉโท ฯ เตน เตส อูนาธิกภาว นิวาเรติ ฯ จสทฺโท
สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ เตน จ เกวล จตฺตาโร มหาภูตา จ รูป
อฺป อตฺถีติ อุปาทายรูป สมฺปณฺเฑติ ฯ
มหาภูตาติ เอตฺถ มหนฺตปาตุภาวาทีหิ การเณหิ มหาภูตตา
# ๑. ม. นิสสฺ ชฺชิต ฯ ๒. ม. นิฏิต ฯ
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เวทิตพฺพา ฯ เอว (๑) เอตานิ หิ มหนฺตปาตุภาวโต มหาภูตสามฺโต มหาปริหารโต มหาวิการโต มหนฺตภูตตฺตา จาติ
อิเมหิ การเณหิ มหาภูตานีติ วุจฺจนฺติ ฯ ตตฺถ มหนฺตปาตุภาวโตติ เอตานิ หิ อนุปาทินฺนกสนฺตาเนป อุปาทินฺนกสนฺตาเนป มหนฺตานิ ปาตุภูตานิ ฯ เตส อนุปาทินฺนกสนฺตาเน เอว มหนฺตปาตุภาวโต เวทิตพฺพา ฯ เอก หิ
จกฺกวาฬ อายามโต จ วิตฺถารโต จ โยชนาน ทฺวาทสสตสหสฺสานิ (๒) จตุตฺตึส สตานิ (๒) ปฺาสฺจ โยชนานิ ฯ
ปริกฺเขปโต ปน
สพฺพ สตสหสฺสานิ
ฉตฺตึส ปริมณฺฑล
ทสเจว สหสฺสานิ
อฑฺฒุฑฺฒานิ สตานิ จ ฯ
ตตฺถ
ทุเว สตสหสฺสานิ
จตฺตาริ นหุตานิ (๓) จ
เอตฺตก พหลตฺเตน
สงฺขาตาย วสุนฺธรา ฯ
ตสฺสาเยว สนฺธารก
จตฺตาริ สตสหสฺสานิ อฏเว นหุตานิ จ
เอตฺตก พหลตฺเตน
ชล วาเต ปติฏิต ฯ
ตสฺสาป (๔) สนฺธารโก
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ตีณิ สหสฺสานิ จตฺตาริ สตานิ ฯ
# ๓. ม. น หุตานิ ฯ ๔. ม. ตสฺสาป ฯ
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นว สตสหสฺสานิ
มาลุโต (๑) นภมุคฺคโต
สฏีเจว สหสฺสานิ
เอสา โลกสฺส สณฺิติ ฯ
เอว สณฺิเต เจตฺถ โยชนาน
จตุราสีติสหสฺสานิ
อชฺโฌคาโฬฺห มหณฺณเว
อจฺจุคฺคโต ตาวเทว
สิเนรุปพฺพตุตฺตโม ฯ
ตโต อุปฑฺฒุปฑฺเฒน ปมาเณน ยถากฺกม
อชฺโฌคาโหคฺคตา ทิพฺพา นานารตนจิตฺติตา ฯ
ยุคนฺธโร อิสินฺธโร (๒) กรวิโก สุทสฺสโน
เนมินฺธโร วินฏโก
อสฺสกณฺโณ คิรีพฺรหา ฯ
เอเต สตฺต มหาเสลา สิเนรุสฺส สมนฺตโต
มหาราชานมาวาสา
เทวยกฺขนิเสวิตา ฯ
โยชนาน สตานุจฺโจ
หิมวา ปฺจ ปพฺพโต
โยชนาน สหสฺสานิ
ตีณิ อายามวิตฺถโต (๓)
จตุราสีติสหสฺเสหิ
กูเฏหิ ปฏิมณฺฑิโต ฯ
ติปฺจโยชนกฺขนฺธ
ปริกฺเขปานควฺหยา
ปฺาสโยชนกฺขนฺธ สาขายามา สมนฺตโต ฯ
สตฺต โยชนวิตฺถิณฺณา ตาวเทว จ อุคฺคตา
ชมฺพู ยสฺสานุภาเวน
ชมฺพูทีโป ปกาสิโต ฯ
ยฺเจต ชมฺพุยา ปมาณ ตเทว อสุราน จิตฺตปาฏลิยา
# ๑. ม. มาตุโต ฯ ๒. ม. อีสธโร ฯ ๓. ม. อายตวิตฺถโต ฯ
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ครุฬาน สิมพฺ ลิรุกฺขสฺส อมรโคยาเน กทมฺพสฺส อุตฺตรกุรูสุ (๑)
กปฺปรุกฺขสฺส ปุพฺพวิเทเห สิรีสสฺส ตาวตึเสสุ ปาริจฺฉตฺตกสฺสาติ ฯ เตนาหุ โปราณา
ปาฏลี สิมฺพลี ชมฺพู
เทวาน ปาริฉตฺตโก
กทมฺโพ กปฺปรุกฺโข จ สิรีเสน ภวติ สตฺตโมติ ฯ (๒)
เทฺวอสีติสหสฺสานิ
อชฺโฌคาโฬฺห มหณฺณเว
อจฺจุคฺคโต ตาวเทว
จกฺกวาฬสิลจุ ฺจโย
ปริกฺขิปตฺวาน ต สพฺพ โลกธาตุมย ิโตติ ฯ
อุปาทินฺนกสนฺตาเนป มจฺฉกจฺฉปเทวทานวาทิสรีรวเสน
มหนฺตาเนว ปาตุภูตานิ ฯ วุตฺตเฺหต ภควตา สนฺติ ภิกฺขเว
มหาสมุทฺเท (๓) โยชนสติกาป อตฺตภาวาติอาทิ ฯ
มหาภูตสามฺโตติ เอตานิ หิ ยถา มายากาโร
อมณึเยว อุทก มณึ กตฺวา ทสฺเสติ อสุวณฺณเยว เลณฺฑ
สุวณฺณ กตฺวา ทสฺเสติ ฯ ยถา จ สย เนว ยกฺโข น
ปกฺขี สมาโน ยกฺขภาวป ปกฺขิภาวป ทสฺเสติ เอวเมว สย
อนีลาเนว หุตฺวา นีล อุปาทารูป ทสฺเสนฺติ ฯ อปตานิ
อโลหิตานิ อโนทาตาเนว หุตฺวา โอทาต อุปาทารูป
ทสฺเสนฺตีติ ฯ มายาการมหาภูตสามฺโต มหาภูตานิ ฯ ยถา
# ๑. ม. กทมฺพรุกฺขสฺส อุตฺตรกุรุมฺหิ ฯ ๒. ม. สตฺตมนฺติ ฯ
# ๓. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๐๙/๒๐๒ ฯ ๔. ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๗/๑๕๔ ฯ
# วิ. จุลฺ. ๗/๔๕๖/๒๘๖-๗ ฯ
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จ ยกฺขาทีนิ มหาภูตานิ ย คณฺหนฺติ เนว เตส ตสฺส
อนฺโต น พหิฏาน อุปลพฺภติ น จ ต นิสฺสาย น
ติฏนฺติ ฯ เอวเมว เอตานิป เนว อฺมฺสฺส อนฺโต น
พหิฏิตานิ หุตฺวา อุปลพฺภนฺติ น จ อฺมฺ นิสฺสาย
น ติฏนฺตีติ ฯ อจินฺเตยฺยฏานตาย ยกฺขาทิมหาภูตสามฺโตป
มหาภูตานิ ฯ
ยถา จ ยกฺขินีสงฺขาตานิ มหาภูตานิ มนาเปหิ วณฺณสณฺานวิกฺเขเปหิ อตฺตโน ภยานกภาว ปฏิจฺฉาเทตฺวา สตฺเต
วฺเจนฺติ ฯ เอวเมว เอตานิป อิตฺถีปุรสิ สรีราทีสุ มนาเปน
ฉวิวณฺเณน มนาเปน องฺคปจฺจงฺคสณฺาเนน มนาเปน จ
หตฺถปาทองฺคุลิภมุกวิกฺเขเปน อตฺตโน กกฺขลตาทิเภท สรสลกฺขณ
ปฏิจฺฉาเทตฺวา พาลชน วฺเจนฺติ อตฺตโน สภาว ทฏุ น
เทนฺติ ฯ อิติ วฺจนกตฺเตน ยกฺขินี มหาภูตสามฺโตป
มหาภูตานิ ฯ
มหาปริหารโตติ มหนฺเตหิ ปจฺจเยหิ ปริหริตพฺพโต ฯ
เอตานิ หิ ทิวเส ทิวเส อุปเนตพฺพตฺตา มหนฺเตหิ ฆาสจฺฉาทนาทีหิ ภูตานิ ปวตฺตานีติ มหาภูตานิ ฯ มหาปริหารานิ
วา ภูตานีติ มหาภูตานิ ฯ
มหาวิการโตติ มหาภูตาน มหาวิการโต เอตานิ หิ
อุปาทินฺนานิป อนุปาทินฺนานิป มหาวิการานิ โหนฺติ ฯ ตตฺถ
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อนุปาทินฺนาน กปฺปวุฏาเน วิการมหตฺต ปากฏ โหติ
อุปาทินฺนาน ธาตุกฺโขภกาเล ฯ ตถา หิ
ภูมิโต วุฏิตา ยาว
พฺรหฺมโลกา วิธาวติ
อจฺจิ อจฺจิ มโต โลเก
ทยฺหมานมฺหิ เตชสา ฯ
โกฏิสตสหสฺเสก
จกฺกวาฬ วิลียติ
กุปฺปเตน ยทา โลโก สลิเลน วินสฺสติ ฯ
โกฏิสตสหสฺเสก
จกฺกวาฬ วิกีรติ
วาโยธาตุปฺปโกเปน ยทา โลโก วินสฺสติ ฯ
ปตฺถทฺโธ ภวตี กาโย ทฏโ กฏมุเขน วา
ปวีธาตุปฺปโกเปน โหติ กฏมุเขว โส ฯ
ปูติโก (๑) ภวตี กาโย ทฏโ ปูติมุเขน วา
อาโปธาตุปฺปโกเปน โหติ ปูติมุเขว โส ฯ
สนฺตตฺโต ภวตี กาโย ทฏโ อคฺคิมุเขน วา
เตโชธาตุปฺปโกเปน โหติ อคฺคิมุเขว โส ฯ
สฺฉินฺโน ภวตี กาโย ทฏโ สตฺถมุเขน วา
วาโยธาตุปฺปโกเปน โหติ สตฺถมุเขว โส ฯ
อิติ มหาวิการานิ ภูตานีติ มหาภูตานิ ฯ
มหนฺตภูตตฺตา วาติ (๒) เอตานิ หิ มหนฺตานิ มหตา
วายาเมน ปริคฺคเหตพฺพตฺตา ภูตานิ วิชฺชมานตฺตาติ มหนฺต# ๑. ม. ปูติโย ฯ ๒. ม. จาติ ฯ
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ภูตตฺตา จ มหาภูตานิ ฯ เอว มหนฺตปาตุภาวาทีหิ การเณหิ
มหาภูตานิ ฯ
จตุนฺน จ มหาภูตาน อุปาทาย รูปนฺติ อุปโยคตฺเถ
สามิวจน ฯ จตฺตาริ มหาภูตานิ อุปาทาย นิสฺสาย อมฺุจิตฺวา
ปวตฺต รูปนฺติ อตฺโถ ฯ อิท วุจฺจติ สพฺพ รูปนฺติ อิท
จตฺตาริ มหาภูตานิ ปทปฏิปาฏิยา นิทฺทิฏานิ เตวีสติ
อุปาทารูปานีติ สตฺตวีสติปฺปเภท สพฺพ รูป นาม ฯ
เอกวิธรูปสงฺคหวณฺณนา
อิทานิ ต วิตฺถารโต ทสฺเสตุ เอกวิธาทีหิ เอกาทสหิ ฯ
สงฺคเหหิ มาติก เปนฺโต สพฺพ รูป น เหตูติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ สพฺพ รูปนฺติ อิท ปน ปท สพฺพ รูป น เหตุ
สพฺพ รูป อเหตุกนฺติ เอว สพฺพปเทหิ สทฺธึ โยเชตพฺพ ฯ
สพฺพาเนว เจตานิ น เหตูติอาทีนิ เตจตฺตาฬีส ปทานิ
อุทฺทิฏานิ ฯ เตสุ ปฏิปาฏิยา จตฺตาฬีส ปทานิ มาติกโต
คเหตฺวา ปตานิ อวสาเน ตีณิ มาติกานิ มุตฺตกานีติ ฯ
เอว ตาว ปเม สงฺคเห ปาลิววฏานเมว เวทิตพฺพ ฯ ตถา
ทุติยสงฺคหาทีสุ ฯ
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ตตฺราย นโย ฯ ทุติยสงฺคเห ตาว สต จตฺตาโร จ
ทุกา ฯ ตตฺถ อตฺถ|ิ รูป อุปาทา อตฺถิ รูป โน อุปาทาติ
อาทโย อาทิมฺหิ จุทฺทส ทุกา อฺมฺสมฺพนฺธาภาวโต
ปกิณฺณกทุกา นาม ฯ ตโต อตฺถิ รูป จกฺขุสมฺผสฺสสฺส วตฺถูติ
อาทโย ปฺจวีสติ ทุกา วตฺถุอวตฺถุอุปปริกฺขนวเสน ปวตฺตตฺตา
วตฺถุทุกา นาม ฯ ตโต อตฺถิ รูป จกฺขุสมฺผสฺสสฺส อารมฺมณนฺติ
อาทโย ปฺจวีสติ ทุกา (๑) อารมฺมณานารมฺมณอุปปริกฺขนวเสน
ปวตฺตตฺตา อารมฺมณทุกา นาม ฯ ตโต อตฺถิ รูป จกฺขายตนนฺติ
อาทโย ทส ทุกา อายตนานายตนอุปปริกฺขนวเสน ปวตฺตตฺตา
อายตนทุกา นาม ฯ ตโต อตฺถิ รูป จกฺขุธาตูติ อาทโย ทส
ทุกา ธาตุอธาตุอุปปริกฺขนวเสน ปวตฺตตฺตา ธาตุทุกา นาม ฯ
ตโต อตฺถิ รูป จกฺขุนฺทฺรยิ นฺติ อาทโย อฏ ทุกา อินฺทฺริยานินฺทฺริยอุปปริกฺขนวเสน ปวตฺตตฺตา อินฺทฺริยทุกา นาม ฯ
ตโต อตฺถิ รูป กายวิฺตฺตีติ อาทโย ทฺวาทส ทุกา สุขุมรูปารูปอุปปริกฺขนวเสน (๒) ปวตฺตตฺตา สุขุมรูปทุกา นามาติ อิท
ทุติยสงฺคเห ปาลิววฏาน ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ เอวมุปนิป ฯ ๒. ม. สุขุมาสุขุม...ฯ
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ตติยสงฺคเห สต ตีณิ จ ติกานิ ฯ ตตฺถ ทุติยสงฺคเห
วุตฺเตสุ จุทฺทสสุ ปกิณฺณกทุเกสุ เอก อชฺฌตฺติกทุก เสเสหิ
เตรสหิ โยเชตฺวา ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อุปาทา ยนฺต
รูป พาหิร ต อตฺถิ อุปาทา อตฺถิ โน อุปาทาติอาทินา
นเยน ปตา เตรส ปกิณณ
ฺ กติกา นาม ฯ ตโต ตเมว
ทุก เสสทุเกหิ สทฺธึ โยเชตฺวา ยนฺต รูป พาหิร ต จกฺขุสมฺผสฺสสฺส น วตฺถุ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อตฺถิ จกฺขุสมฺผสฺสสฺส วตฺถุ อตฺถิ จกฺขุสมฺผสฺสสฺส น วตฺถูติอาทินา
นเยน เสสตฺติกา ปตา ฯ เตส นามฺจ คณนา จ เตสเยว
วตฺถุทุกาทีน วเสน เวทิตพฺพาติ ฯ อิท ตติยสงฺคเห ปาลิววฏาน ฯ
จตุพฺพิธาทิรูปสงฺคหวณฺณนา
จตุตฺถสงฺคเห ทฺวาวีสติ จตุกฺกา ฯ ตตฺถ สพฺพปจฺฉิโม
อตฺถิ รูป อุปาทา อตฺถิ รูป โน อุปาทาติ เอว อิธ
วุตฺตมาติก อนามสิตฺวา ปโต ฯ อิตเร ปน อามสิตฺวา
ปตา ฯ กถ ฯ เย ตาว อิธ ทุวิธสงฺคเห ปกิณฺณเกสุ อาทิโต
ตโย ทุกา ฯ เตสุ เอเกก คเหตฺวา ยนฺต รูป อุปาทา
ต อตฺถิ อุปาทินฺน อตฺถิ อนุปาทินฺนนฺติอาทินา นเยน
ปฺจหิ ปฺจหิ ทุเกหิ สทฺธึ โยเชตฺวา ทุกตฺตยมูลกาอาทิมฺหิ
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ปฺจทสจตุกฺกา ปตา ฯ
อิทานิ โยย จตุตฺโถ (๑) สนิทสฺสนทุโก โส ยสฺมา ยนฺต
รูป สนิทสฺสน ต อตฺถิ สปฺปฏิฆ อตฺถิ อปฺปฏิฆนฺติอาทินา
นเยน ปเรหิ วา อตฺถิ อุปาทา อตฺถิ โน อุปาทาติอาทินา
นเยน ปุริเมหิ วา ทุเกหิ สทฺธึ อตฺถาภาวโต กมาภาวโต
วิเสสาภาวโต จ โยค น คจฺฉติ ฯ สนิทสฺสน หิ อปฺปฏิฆ
นาม นุปาทา วา นตฺถีติ อตฺถาภาวโต โยค น คจฺฉติ ฯ
อุปาทินฺน ปน อนุปาทินฺนฺจ อตฺถิ ต กมาภาวโต โยค น
คจฺฉติ ฯ สพฺพทุกาหิ ปจฺฉิมปจฺฉิเมเหว สทฺธึ โยชิตา ฯ อยเมตฺถ
กโม ปุริเมหิ ปน สทฺธึ กมาภาโวติ ฯ อตฺเถ สติ กมาภาโว
อการณ ฯ ตสฺมา อุปาทินฺนปทาทีหิ สทฺธึ โยเชตพฺโพติ เจ ฯ
น วิเสสาภาวอุปาทินฺนปทาทีนิ หิ อิมินา สทฺธึ โยชิตานิ ฯ ตตฺถ
อุปาทินฺน วา สนิทสฺสน สนิทสฺสน วา อุปาทินฺนนฺติ
วุตฺเต วิเสโส นตฺถีติ วิเสสาภาวาป โยค น คจฺฉติ ฯ
ตสฺมา ต จตุตฺถทุก อนามสิตฺวา ตโต ปเรหิ อตฺถิ รูป
สปฺปฏิฆนฺติอาทีหิ ทุเกหิ ตีหิ (๒) สทฺธึ ยนฺต รูป สปฺปฏิฆ
ต อตฺถิ อินฺทรฺ ิย อตฺถิ น อินฺทฺริย ยนฺต รูป อปฺปฏิฆ
ต อตฺถิ อินทฺ ฺริย อตฺถิ น อินฺทฺริยนฺติอาทินา นเยน
ยุชฺชมาเน เทฺว เทฺว ทุเก โยเชตฺวา ฉจตุกฺกา ปตา ฯ
# ๑. ม. จตุกโฺ ก ฯ ๒. ม. ตีหิ ทุเกหิ ฯ
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ยถา จาย จตุตฺถทุโก โยค น คจฺฉติ ตถา เตน
สทฺธึ อาทิทุโกป ฯ กสฺมา ฯ อนุปาทารูปสฺส เอกนฺเตน
อนิทสฺสนตฺตา ฯ โส หิ ยนฺต รูป โน อุปาทา ต อตฺถิ
สนิทสฺสน อตฺถิ อนิทสฺสนนฺติ เอว จตุตฺเถน ทุเกน สทฺธึ
โยชิยมาโน โยค น คจฺฉติ ฯ ตสฺมา ต อติกฺกมิตฺวา
ปฺจเมน สห โยชิโต ฯ เอว โยเชน สทฺธึ โยค คจฺฉติ
โยค น คจฺฉตีติ โส เวทิตพฺโพติ ฯ อิท จตุตฺถสงฺคเห
ปาลิววฏาน ฯ อิโต ปเรหิ ปน ปฺจวิธสงฺคหาทโย
สตฺตสงฺคหา อสมฺมิสฺสาเอว ฯ เอว สกลายป มาติกาย
ปาลิววฏาน เวทิตพฺพ ฯ
รูปวิภตฺติเอกกนิทฺเทสวณฺณนา
อิทานิ ตสฺสา อตฺถ ภาเชตฺวา ทสฺเสตุ สพฺพ รูป น
เหตุเมวาติอาทิ อารทฺธ ฯ กสฺมา ปเนตฺถ กตม ต รูป
สพฺพ รูป น เหตูติ ปุจฺฉา น กตาติ ฯ เภทาภาวโต ฯ
ยถา หิ ทุกาทีสุ อุปาทารูปป อตฺถิ โน อุปาทารูปป ฯ
เอวมิธ น เหตุป (๑) สเหตุปติ (๑) เภโท นตฺถิ ฯ ตสฺมา ปุจฺฉ
อกตฺวาว วิภตฺต ฯ ตตฺถ สพฺพนฺติ สกล นิรวเสส ฯ รูปนฺติ
อยมสฺส สีตาทีหิ รูปนภาวทีปโน สามฺลกฺขณนิทฺเทโส ฯ
# ๑. ม. เหตุ นเหตูติป สเหตุกมเหตุกนฺติป ฯ
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น เหตุเมวาติ สาธารณเหตุปฏิกฺเขปนิทฺเทโส ฯ
ตตฺถ เหตุเหตุ ปจฺจยเหตุ อุตฺตมเหตุ สาธารณเหตูติ
จตุพฺพิโธ เหตุ ฯ เตสุ ตโย กุสลเหตู ตโย อกุสลเหตู ตโย
อพฺยากตเหตูติ (๑) อย เหตุเหตุ นาม ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว
มหาภูตา เหตู จตฺตาโร มหาภูตา ปจฺจยา รูปกฺขนฺธสฺส
ปฺาปนายาติ (๒) อย ปจฺจยเหตุ นาม ฯ กุสลากุสล อตฺตโน
วิปากฏาเน (๓) อุตฺตม อิฏารมฺมณ กุสลวิปากฏาเน อุตฺตม
อนิฏารมฺมณ อกุสลวิปากฏาเนติ อย อุตฺตมเหตุ นาม ฯ
ยถาห อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน กมฺมสมาทานาน านโส
เหตุโส วิปาก ยถาภูต ปชานาตีติ ฯ (๔) เอเสว เหตุ เอส ปจฺจโย
สงฺขาราน ยทิท อวิชชฺ าติ ฯ อวิชฺชา สงฺขารานมฺป สาธารณเหตุ
หุตฺวา ปจฺจยฏ ผรตีติ อย สาธารณเหตุ นาม ฯ ยถา
หิ ปวีรโส อาโปรโส จ มธุรสฺสาป อมธุรสฺสาป ปจฺจโย
เอว อวิชฺชา กุสลสงฺขารานมฺป อกุสลสงฺขารานมฺป สาธารณปจฺจโย โหติ ฯ อิมสฺมึ ปนตฺเถ เหตุเหตุ อธิปฺเปโต ฯ อิติ
เหตู ธมฺมา น เหตู ธมฺมาติ (๕) มาติกาย อาคต เหตุภาว
รูปสฺส นิยเมตฺวา ปฏิกฺขิปนฺโต น เหตุเมวาติ อาห ฯ อิมินา
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๖๙๓/๒๗๔ ฯ ๒. ม .อุ. ๑๔/๑๒๔/๑๐๓ ฯ
# ส. ข. ๑๗/๑๘๗/๑๒๓ ฯ ๓. ม. วิปากทาเน ฯ
# ๔. ม .มู. ๑๒/๑๖๖/๑๔๐ ฯ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๓๑/๕๔๗ ฯ อภิ. วิ.
# ๓๕/๘๔๐/๔๕๘ ฯ ๕. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓/๒ ฯ
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นเยน สพฺพปเทสุ ปฏิกฺเขปนิทฺเทโส จ อปฺปฏิกฺเขปนิทฺเทโส
จ เวทิตพฺโพ ฯ วจนตฺโถ ปน สพฺพปทาน มาติกาวณฺณนายl
วุตฺโตเยว ฯ
สปฺปจฺจยเมวาติ เอตฺถ ปน กมฺมสมุฏาน กมฺมปจฺจยเมว
โหติ ฯ อาหารสมุฏานาทีนิ อาหาราทิปจฺจยาเนวาติ เอว
รูปสฺเสว วุตฺตจตุปจฺจยวเสน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ รูปเมวาติ
รูปโน ธมฺมา อรูปโน ธมฺมาติ (๑) มาติกาย วุตฺต อรูปภาว (๒)
ปฏิกฺขิปติ ฯ อุปฺปนฺน ฉหิ วิฺาเณหีติ ปจฺจุปฺปนฺน รูปเมว
จกฺขุวิฺาณาทีหิ ฉหิ เวทิตพฺพ ฯ นิยโม (๓) ปน จกฺขุวิฺาณาทีนิ สนฺธาย สงฺ.คหิโต ฯ นหิ ตานิ อตีตานาคต
วิชานนฺติ ฯ มโนวิฺาณ ปน อตีตป อนาคตมฺป วิชานาติ ฯ
ต อิมสฺมึ ปฺจวิฺาณโสเต ปติตฺวา (๔) โสตปติตเมว หุตฺวา
คต ฯ หุตฺวา อภาวตฺเถน ปน อนิจฺจเมว ฯ ชราย อภิภวิตพฺพธมฺมกตฺตา ชราภิภูตเมว ฯ ยสฺมา วา รูปกาเย ชรา ปากฏา
โหติ ตสฺมาป ชราภิภูตเมวาติ วุตฺต ฯ
เอว เอกวิเธน รูปสงฺคโหติ เอตฺถ วิธสทฺโท มานสณฺานโกฏาเสสุ ทิสฺสติ ฯ เสยฺโยหมสฺมีติ วิธา สทิโสหมสฺมีติ
วิธาติอาทีสุ (๕) มาโน วิธา นาม ฯ กถ วิธ สีลวนฺต วทนฺติ
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓/๒ ฯ ๒. สี. อรูปภาว ฯ ๓. ม. นิยาโม ฯ
# ๔. ม. ปติตตฺตา ฯ ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๘๙๓-๔/๔๘๐ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 563

เลมที่ 46 รูปกณฺฑวณฺณนา หนา 563
กถ วิธ ปฺวนฺต วทนฺตีติอาทีสุ (๑) สณฺาน ฯ กถ วิธนฺติ
หิ ปทสฺส กถ สณฺิตนฺติ อตฺโถ ฯ เอกวิเธน าณวตฺถุ
ทุวิเธน าณวตฺถูติอาทีสุ โกฏาโส วิธา นาม ฯ อิธาป
โกฏาโส จ อธิปฺเปโต ฯ
สงฺคหสทฺโทป ชาติสฺชาติกิริยาคณนาย วเสน จตุพฺพิโธ ฯ ตตฺถ สพฺเพ ขตฺติยา อาคจฺฉนฺตุ สพฺเพ พฺราหฺมณา
สพฺเพ เวสฺสา สพฺเพ สุททฺ า อาคจฺฉนฺตุ ยา จาวุโส
วิสาข สมฺมาวาจา โย จ สมฺมากมฺมนฺโต โย จ สมฺมาอาชีโว อิเม ธมฺมา สีลกฺขนฺเธ สงฺคหิตาติ (๒) อย ชาติสงฺคโห
นาม ฯ เอกชาติกา อาคจฺฉนฺตูติ วุตฺตฏาเน วิย หิ อิธ
สพฺเพ ชาติยา เอกสงฺคห คตา สพฺเพ โกสลฺลกา อาคจฺฉนฺตุ
สพฺเพ มาคธิกา สพฺเพ ทารุตจฺฉกา อาคจฺฉนฺตุ โย จาวุโส
วิสาข สมฺมาวายาโม ยา จ สมฺมาสติ โย จ สมฺมาสมาธิ
อิเม ธมฺมา สมาธิกฺขนฺเธ สงฺคหิตาติ อย สฺชาติสงฺคโห
นาม ฯ เอกฏาเน ชาตา ชาติสมฺพนฺธา (๔) สพฺพทา อาคจฺฉนฺตูติ
วุตฺตฏาเน วิย หิ อิธ สพฺเพ สฺชาติฏาเนน (๕) นิวุฏโกาเสน
เอกสงฺคห คตา สพฺเพ หตฺถาโรหา อาคจฺฉนฺตุ สพฺเพ
อสฺสาโรหา สพฺเพ รถิกา อาคจฺฉนฺตุ ยา จาวุโส วิสาข
# ๑. ส. ส. ๑๕/๒๕๘/฿๔ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๕๐๘/๕๔๙-๕๕๐ ฯ
# ๓. ม. ภารุกจฺฉกา ฯ ๔. สี. สวฑฺฒา ฯ ม. สวุทฺธา
# ๕. สี. สฺชาตฏาเนน ฯ
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สมฺมาทิฏิ โย จ สมฺมาสงฺกปฺโป อิเม ธมฺมา ปฺากฺขนฺเธ
สงฺคหิตาติ อย กิริยาสงฺคโห นาม ฯ สพฺเพว เหเต อตฺตโน
กิริยากรเณน เอกสงฺคห คตา ฯ จกฺขายตน กตม กฺขนฺธคณน
คจฺฉติ ฯ จกฺขายตน รูปกฺขนฺธคณน คจฺฉติ ฯ หฺจิ จกฺขายตน
รูปกฺขนฺธคณน คจฺฉติ เตน วตเร วตฺตพฺเพ จกฺขายตน
รูปกฺขนฺเธน สงฺคหิตนฺติ (๑) อย คณนสงฺคโห นาม ฯ อยมิธ
อธิปฺเปโต เอกโกฏาเสน รูปคณนาติ อย เหตฺถ อตฺโถ ฯ
เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ

ทุกนิทฺเทสวณฺณนา
อุปาทาภาชนียกถา
อิทานิ ทุวิธสงฺคหาทีสุ อตฺถิ รูป อุปาทา อตฺถิ รูป
โนอุปาทาติ เอว เภทสพฺภาวโต ปุจฺฉาปุพฺพงฺคม ปทภาชน
ทสฺเสนฺโต กตมนฺต รูป อุปาทาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ อุปาทิยตีติ
อุปาทา ฯ มหาภูตานิ คเหตฺวา อมฺุจิตฺวา ตานิ นิสฺสาย
ปวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ อิทานิ ต ปเภทโต ทสฺเสนฺโต จกฺขายตนนฺติอาทิมาห ฯ
เอว เตวีสติวิธ อุปาทารูป สงฺเขปโต อุทฺทิสติ ฺวา ปุน
ตเทว วิตฺถารโต นิทฺทิสนฺโต กตมนฺต รูป จกฺขายตนนฺติ# ๑. อภิ. ก. ๓๗/๑๑๒๘/๓๖๓ ฯ
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อาทิมาห ฯ ตตฺถ ทุวิธ จกฺขุ มสจกฺขุ ปฺาจกฺขุ จ ฯ
เอเตสุ พุทฺธจกฺขุ สมนฺตจกฺขุ าณจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ ธมฺมจกฺขูติ
ปฺจวิธ ปฺาจกฺขุ จ ฯ ตตฺถ อทฺทส โข อห ภิกฺขเว
พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต สตฺเต อปฺปรชกฺเข ฯเปฯ
ทุวิฺาปเยติ (๑) อิท พุทฺธจกฺขุ นาม ฯ สมนฺตจกฺขุ วุจฺจติ
สพฺพฺุตาณนฺติ (๒) อิท สมนฺตจกฺขุ นาม ฯ จกฺขุ อุทปาทิ
าณ อุทปาทีติ (๓) อิท าณจกฺขุ นาม ฯ อทฺทส โข อห
ภิกฺขเว ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธนาติ (๔) อิท ทิพพฺ จกฺขุ นาม ฯ
ตสฺมึเยวาสเน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทีติ (๕) อิท เหฏิมมคฺคตฺตยสงฺขาต าณ ธมฺมจกฺขุ นาม ฯ
มสจกฺขุป สสมฺภารจกฺขุ ปสาทจกฺขูติ ทุวิธ โหติ ฯ
ตตฺถ ยฺวาย อกฺขิกูปเก ปติฏิโต เหฏา อกฺขิกูปกฏิเกน
อุปริ ภมุกฏิเกน อุภโต อกฺขิกูเปหิ (๖) อนฺโต มตฺถลุงฺเคน พหิทฺธา
อกฺขิโลเมหิ ปริจฺฉินฺโน มสปณฺโฑ ฯ สงฺเขปโต จตสฺโส ธาตุโย
วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา สมฺภโว สณฺาน ชีวิต ภาโว
กายปฺปสาโท จกฺขุปฺปสาโทติ จุทฺทส สมฺภารา (๗) ฯ วิตฺถารโต
จตสฺโส ธาตุโย สนฺนิสฺสติ วณฺณคนฺธรสโอชาสณฺานสมฺภวา ฉ
# ๑. ม .มู. ๑๒/๓๒๓/๓๒๕-๖ ฯ ๒. ข.ุ จูฬ. ๓๐/๔๙๒/๒๔๒ ฯ
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๖/๕๒๙ ฯ ๔. ม .มู. ๑๒/๓๒๔/๓๒๘ ฯ
# ๕. ม .ม. ๑๓/๕๙๙/๕๔๕ ฯ ๖. ม. อกฺขิกูเฏหิ ฯ
# ๗. ม. จุทฺทสสมฺภาโร ฯ เอวมุปริป ฯ
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อิติ อิมานิ ทส จตุสมุฏ านิกตฺตา จตฺตาฬีส โหนฺติ ชีวิต
ภาโว กายปฺปสาโท จกฺขุปฺปสาโทติ จตฺตาริ เอกนฺตกมฺมสมุฏานาเนวาติ อิเมส จตุจตฺตาฬีสาย รูปาน วเสเนว
จตุจตฺตาฬีสสมฺภารา ฯ ย โลโก เสต จกฺขุ ปุถลุ  วิสท (๑)
วิตฺถิณฺณ จกฺขุนฺติ สฺชานนฺโต น จกฺขุ สฺชานาติ วตฺถุ
จกฺขุโต สฺชานาติ ฯ โส มสปณฺโฑ อกฺขิกูเป ปติฏิโต
นหารุสุตฺตเกน มตฺถลุงฺเค อาวุทฺโธ (๒) ยตฺถ เสตป อตฺถิ
กณฺหป โลหิตกป ปวีป อาโปป เตโชป วาโยป ย 
เสมฺหุสฺสทตฺตา เสต ปตฺตุสฺสทตฺตา กณฺห รุธริ ุสสฺ ทตฺตา
โลหิตก ปวุสฺสทตฺตา ปตฺถิณฺณ โหติ อาปุสฺสทตฺตา ปคฺฆรติ
เตชุสฺสทตฺตา ปริทยฺหติ วายุสฺสทตฺตา สมฺภวติ อิท สสมฺภารจกฺขุ นาม ฯ
โย ปน เอตฺถ สิโต เอตฺถ ปฏิวุทโฺ ธ จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท อิท ปสาทจกฺขุ นาม ฯ ตเทต ตสฺส
สสมฺภารจกฺขุโน เสตมณฺฑลปริกฺขิตฺตสฺส กณฺหมณฺฑลสฺส มชฺเฌ
อภิมุเข ิตาน สรีรสณฺานุปฺปตฺติเทสภูเต ทิฏมณฺฑเล สตฺตสุ
ปจุปฏเลสุ อาสิตฺตเตล ปจุปฏลานิ วิย สตฺต อกฺขปิ ฏลานิ
พฺยาเปตฺวา ธารณนหาปนมณฺฑนวิชฺชนกิจฺจาหิ จตูหิ ธาตีหิ
ขตฺติยกุมาโร วิย สนฺธารณาพนฺธนปริปาจนสมุทีรณกิจฺจาหิ
# ๑. ม. วิสฏ ฯ ๒. ม. อาพทฺโธ ฯ
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จตูหิ กตูปการ อุตุจิตฺตาหาเรหิ อุปตฺถมฺภิยมาน อายุนา
อนุปาลิยมาน วณฺณคนฺธรสาทีหิ ปริวุตฺต ปมาณโต อูกาสิรมตฺต (๑) จกฺขุวิฺาณาทีน ยถารห วตฺถุทฺวารภาว สาธยมาน
ติฏติ ฯ วุตตฺ ป เจต ธมฺมเสนาปตินา
เยน จกฺขุปฺปสาเทน
รูปานิ สมนุปสฺสติ
ปริตฺต สุขุม เอต (๒) อูกาสิรสมูปมนฺติ ฯ
จกฺขฺุจ ต อายตนฺจาติ จกฺขายตน ฯ ย จกฺขุ จตุนฺน
มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโทติ อิธาป อุปโยคตฺเถเยว สามิวจน ฯ จตฺตาริ มหาภูตานิ อุปาทิยิตฺวา ปวตฺตปฺปสาโทติ
อตฺโถ ฯ อิมนิ า ปสาทจกฺขุเมว คณฺหาติ เสสจกฺขุ ปฏิกฺขิปติ ฯ
ย ปน อินฺทรฺ ิยโคจรสุตฺเต เอก มหาภูต อุปาทาย ปสาโท
ปวีธาตุยา ตีหิ มหาภูเตหิ อสงฺคหิโต (๓) อาโปธาตุยา จ
เตโชธาตุยา จ วาโยธาตุยา จ ฯ จตุปริวตฺตสุตฺเต ทฺวินฺน
มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโท ปวีธาตุยา จ อาโปธาตุยา
จ ทฺวีหิ มหาภูเตหิ อสงฺคหิโต เตโชธาตุยา จ วาโยธาตุยา
จาติ วุตฺต ฯ อย หิ สุตฺตนฺติกกถา นาม ปริยายเทสนา ฯ
โย จ จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโท โส เตสุ
เอเกกสฺสาป ทฺวินฺนป ปสาโทเยวาติ อิมินา ปริยาเยน
ตตฺถ เทสนา อาคตา ฯ อภิธมฺโม ปน นิปฺปริยายเทสนา
# ๑. ม. อูกาสิร....ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. เจต ฯ
# ๓. ม. สงฺคหิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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นาม ฯ ตสฺมา อิธ จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโทติ
วุตฺต ฯ
อย เม อตฺตาติ พาลชเนน ปริคฺคหิตตฺตา อตฺตภาโว
วุจฺจติ สรีรป ขนฺธปฺจกป ตสฺมึ ปริยาปนฺโน ตนฺนิสฺสิโต
อตฺตภาวปริยาปนฺโน จกฺขุวิฺาเณน ปสฺสิตุ น สกฺกาติ
อนิทสฺสโน ฯ ปฏิฆฏฏนานิฆโส เอตฺถ ชายตีติ สปฺปฏิโฆ ฯ
เยนาติอาทีสุ อย สงฺเขปตฺโถ ฯ เยน การณภูเตน จกฺขุนา
อย สตฺโต อิท วุตฺตปฺปการ รูป อตีเต ปสฺสิ วา วตฺตมาเน
ปสฺสติ วา อนาคเต ปสฺสิสฺสติ วา ฯ สจสฺส อปริภินฺน
จกฺขุ ภเวยฺย อถ เนน อาปาถคต รูป ปสฺเส วา ฯ อตีต
วา รูป อตีเตน จกฺขุนา ปสฺสิ ปจฺจุปฺปนฺน ปจฺจุปฺปนฺเนน
ปสฺสติ อนาคต อนาคเตน ปสฺสิสฺสติ ฯ สเจ ต รูป จกฺขุสฺส
อาปาถ อาคจฺเฉยฺย จกฺขุนา ต รูป ปสฺเสยฺยาติ อิทเมตฺถ
ปริกปฺปวจน ฯ ทสฺสนปริณายกตฺเถน จกฺขุเปต สฺชาติ
สโมสรณตฺเถน จกฺขายตนเปต สฺุตภาวนิสฺสตฺตตฺเถน จกิขุธาตุเปสา ฯ ทสฺสนลกฺขเณ อินฺทตฺต กาเรตีติ จกฺขุนฺทฺริยมฺเปต ฯ
ลุชชฺ นปลุชฺชนตฺเถน โลโกเปโส ฯ วลฺชนตฺเถน ทฺวาราเปสา ฯ
ทุปฺปูรณียตฺเถน (๑) สมุทฺโทเปโส ปริสุทฺธตฺเถน ปณฺฑรเปต ฯ
ผสฺสาทีน อภิชฺชายนตฺเถน เขตฺตเปต ฯ เตสเยว ปติฏตฺเถน (๒)
# ๑. ม. อปูรณียฏเน ฯ ๒. ม. ปติฏานฏเน ฯ
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วตฺถุมฺเปต ฯ สม วิสม ทสฺเสนฺต อตฺตภาว เนตีติ เนตฺตมฺเปต ฯ
เตเนว อตฺเถน นยนเปต ฯ สกฺกาย ปริยาปนฺนตฺเถน โอรมตีรเปต (๑) ฯ พหุสาธารณตฺเถน อสฺสามิกตฺเถน จ สฺุโ
คาโมเปโสติ ฯ
เอตฺตาวตา ปสฺสิ วาติอาทีหิ จตูหิ ปเทหิ จกฺขุเปตนฺติ
อาทีนิ จุทฺทส นามานิ โยเชตฺวา จกฺขายตนสฺส จตฺตาโร
ววฏาปนนยา วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ กถ ฯ เอตฺถ หิ เยน
จกฺขุนา อนิทสฺสเนน สปฺปฏิเฆน รูป สนิทสฺสน สปฺปฏิฆ
ปสฺสิ วา จกฺขุเปต ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป
จกฺขายตนนฺติ อยเมโก นโย ฯ เอว เสสาป เวทิตพฺพา ฯ
อิทานิ ยสฺมา วิชฺชนุ ิจฺฉรณาทิกาเลสุ อโนโลเกตุกามสฺสาป รูป จกฺขุปฺปสาท ฆฏเฏติ ตสฺมา ต อาการ ปกาเสตุ (๒)
ทุติโย นิทฺเทสวาโร อารทฺโธ ฯ ตตฺถ ยมฺหีติ (๓) ยมฺหิ อธิกรณภูเต จกฺขุมฺหิ ฯ รูปนฺติ ปจฺจตฺตวจนเมต ฯ ตตฺถ ปฏิหฺิ
วาติ อตีตตฺโถ ฯ ปฏิหฺติ วาติ ปจฺจุปฺปนฺนตฺโถ ฯ ปฏิหฺิสฺสติ วาติ อนาคตตฺโถ ฯ ปฏิหฺเ วาติ วิกปฺปนตฺโถ ฯ
อตีต หิ รูป อตีเต จกฺขุสฺมึป ปฏิหฺิ นาม ฯ ปจฺจุปฺปนฺน
ปจฺจุปฺปนฺเน ปฏิหฺติ นาม ฯ อนาคต อนาคเต ปฏิหฺิสฺสติ นาม ฯ สเจ ต รูป จกฺขุสฺส อาปาถ อาคจฺเฉยฺย
# ๑. ม. โอริม ตีรมฺเปต ฯ ๒. ม. ทสฺเสตุ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. ยมฺหิ จกฺขุมฺหีติ ฯ
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จกฺขุสฺมึ ปฏิหฺเยฺย ต รูปนฺติ อยเมตฺถ วิกปฺปนตฺโถ (๑) ฯ อตฺถโต
ปน ปสาท ฆฏฏยมานเมว รูป ปฏิหฺติ นาม ฯ อิธาป
ปุริมนเยเนว จตฺตาโร นยา เวทิตพฺพา ฯ
อิทานิ ยสฺมา อตฺตโน อิจฺฉาย โอโลเกตุกามสฺส รูเป
จกฺขุ อุปสหรโต จกฺขุ รูปสฺมึ ปฏิหฺติ ตสฺมา ต อาการ
ปกาเสตุ ตติโย นิทฺเทสวาโร อารทฺโธ ฯ โส อตฺถโต
ปากโฏเยว ฯ เอตฺถ ปน จกฺขุ อารมฺมณ สมฺปฏิจฺฉนฺนเมว (๒)
รูปสฺมึ ปฏิหฺติ นาม ฯ อิธาป ปุรมิ นเยเนว จตฺตาโร
ววฏาปนนยา เวทิตพฺพา ฯ
ตโต (๓) ปร ผสฺสปฺจกาน อุปฺปตฺติทสฺสนวเสน ปฺจ
เตสเยว อารมฺมณปฏิพนฺธอุปฺปตฺติทสฺสนวเสน ปฺจาติ ทส
วารา ทสฺสิตา ฯ ตตฺถ จกฺขุ นิสฺสายาติ จกฺขุ นิสสฺ าย
ปจฺจย กตฺวา ฯ รูป อารพฺภาติ รูปารมฺมณ อาคมฺม สนฺธาย
ปฏิจฺจ ฯ อิมนิ า จกฺขุปฺปสาทวตฺถุกาน ผสฺสาทีน ปุเรชาตปจฺจเยน จกฺขุทฺวารชวนวีถิยา ปริยาปนฺนาน อารมฺมณาธิปติอารมฺมณูปนิสฺสยปจฺจเยหิ จ (๔) รูปสฺส ปจฺจยภาโว ทสฺสิโต ฯ
อิตเรสุ ปฺจสุ วาเรสุ รูป อารมฺมณมสฺสาติ รูปารมฺมโณติ
เอว อารมฺมณปจฺจยมตฺเตเนว ปจฺจยภาโว ทสฺสิโต ฯ ยถา ปน
ปุริเมสุ ตีสุ เอว อิเมสุป ทสสุ วาเรสุ จตฺตาโร จตฺตาโร
# ๑. ม. ปริกปฺโป ฯ ๒. ม. สมฺปฏิจฺฉมานเมว ฯ ๓. ม. อิโต ฯ
# ๔. ม. จ สทฺโท นตฺถิ ฯ
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ววฏาปนนยา เวทิตพฺพา ฯ เอว กตมนฺต รูป จกฺขายตนนฺติ
ปุจฺฉาย อุทฺธต จกฺขุ อิทนฺตนฺติ นานปฺปการโต ทสฺเสตุ ปุริเม
ตโย อิเม ทสาติ เตรส นิทฺเทสวารา ทสฺสิตา ฯ เอเกกสฺมึ
เจตฺถ จตุนฺน จตุนฺน ววฏาปนนยาน อาคตตฺตา ทฺวิปฺาสาย
นเยหิ ปฏิมณฺฑิตฺวาว ทสฺสิตาติ เวทิตพฺพา ฯ
อิโต ปเรสุ โสตายตนาทินิทฺเทเสสุป เอเสว นโย ฯ
วิเสสมตฺต ปเนตฺถ เอว เวทิตพฺพ ฯ สุณาตีติ โสต ฯ ต
สสมฺภารโสตวิลสฺส อนฺโตตนุตมฺพโลมาจิเต องฺคุลิเวถกสณฺาเน (๑)
ปเทเส วุตฺตปฺปการาหิ ธาตูหิ กตูปการ อุตุจิตฺตาหาเรหิ
อุปตฺถมฺภิยมาน อายุนา อนุปาลิยมาน วณฺณาทีหิ ปริวุตฺต
โสตวิฺาณาทีน ยถารห วตฺถุทฺวารภาว สาธยมาน ติฏติ ฯ
ฆายตีติ ฆาน ฯ ต สสมฺภารฆานวิลสฺส อนฺโต อชปทสณฺาเน ปเทเส ยถาวุตฺตปฺปการอุปการูปตฺถมฺภนานุปาลนปริวาร ฆานวิฺาณาทีน ยถารห วตฺถุทฺวารภาว สาธยมาน
ติฏติ ฯ
สายนตฺเถน ชิวฺหา ฯ สา สสมฺภารชิวฺหามชฺฌสฺส อุปริ
อุปฺปลทลคฺคสณฺาเน ปเทเส ยถาวุตฺตปฺปการอุปการูปตฺถมฺภนานุปาลนปริวารา ชิวฺหาวิฺาณาทีน ยถารห วตฺถทุ ฺวารภาว
สาธยมานา ติฏติ ฯ
# ๑. สี. องฺคุลิเวกสณฺาเน ฯ
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ยาวตา ปน อิมสฺมึ กายา อุปาทินฺนกรูป นาม อตฺถิ
สพฺพตฺถ กายายตน กปฺปาสปฏเล สิเนโห วิย ยถาวุตฺตปฺปการอุปการูปตฺถมฺภนานุปาลนปริวารเมว หุตฺวา กายวิฺาณาทีน
ยถารห วตฺถทุ ฺวารภาว สาธยมาน ติฏติ ฯ อยเมตฺถ วิเสโส ฯ
เสโส ปาลิปปฺ เภโท จ อตฺโถ จ จกฺขุนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺโพ ฯ เกวล หิ อิธ จกฺขุปทสฺส าเน โสตปทาทีนิ
รูปปทสฺส าเน สทฺทปทาทีนิ ปสฺสตี ิอาทีน าเน สุณีติอาทิปทานิ อาคตานิ เนตฺตเปต นยนเปตนฺติ อิมสฺส จ
ปททฺวยสฺส อภาวา ทฺวาทส ทฺวาทส นามานิ โหนฺติ ฯ
เสส สพฺพตฺถ วุตฺตสทิสเมว ฯ
ตตฺถ สิยา ยทิ ยาวตา อิมสฺมึ กาเย อุปาทินฺนกรูป
นาม อตฺถิ สพฺพตฺถ กายายตน กปฺปาสปฏเล สเนโห วิย
ยทิ เอว สนฺเต ลกฺขณสมฺมิสฺสตา อาปชฺชตีติ ฯ นาปชฺชติ ฯ
กสฺมา ฯ อฺสฺส อฺตฺถ อภาวโต ฯ ยทิ เอว น
สพฺพตฺถ กายายตนนฺติ ฯ เนว ปรมตฺถโต สพฺพตฺถ กาเย
วินิพฺภุชิตฺวา ปนสฺส นานากรณ ปฺาเปตุ น สกฺกา
ตสฺมา เอว วุตฺต ฯ ยถา หิ รูปรสาทโย วาลิกาจุณฺณานิ
วิย วิเวเจตุ อสกฺกุเณยฺยตาย อฺมฺพฺยาปโนติ วุจฺจนฺติ
น จ ปรมตฺถโต รูเป รโส อตฺถิ ยทิ สิยา รูปคฺคหเณเนว
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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คหณ คจฺเฉยฺย เอว กายายตนมฺป ปรมตฺถโต เนว สพฺพตฺถ
อตฺถิ น จ นตฺถิ วิเวเจตุ อสกฺกุเณยฺยตายาติ เอวเมตฺถ
น ลกฺขณสมฺมิสฺสตา อาปชฺชตีติ เวทิตพฺพา ฯ
อปจ ลกฺขณาทิววฏาปนโตเปเตส อสมฺมิสสฺ ตา
เวทิตพฺพา ฯ เอเตสุ หิ รูปาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณ
ทฏุกามตานิทานกมฺมสมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณ วา จกฺขุ
รูเปสุ อาวิฺจรนรส จกฺขุวิฺาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏาน
ทฏุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏาน ฯ
สทฺทาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณ โสตุกามตานิทานกมฺมสมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณ วา โสต สทฺเทสุ อาวิฺจนรส
โสตวิฺาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏาน โสตุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏาน ฯ
คนฺธาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณ ฆายิตุกามตานิทานกมฺมสมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณ วา ฆาน คนฺเธสุ อาวิฺจนรส
ฆานวิฺาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏาน ฆายิตุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏาน ฯ
รสาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณา สายิตุกามตานิทานกมฺมสมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณา วา ชิวฺหา รเสสุ อาวิฺจนรส
ชิวฺหาวิฺาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏานา สายิตุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏานา ฯ
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โผฏพฺพาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขโณ ผุสติ ุกามตา
นิทานกมฺมสมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขโณ วา กาโย โผฏพฺเพสุ
อาวิฺจนรโส กายวิฺาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏาโน ผุสติ ุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏาโน ฯ
เกจิ ปน (๑) เตชาธิกาน ภูตาน ปสาโท จกฺขุ วายุปวีอาปาธิกาน ภูตาน ปสาทา โสตฆานชิวฺหา กาโย
สพฺเพสนฺติ วทนฺติ ฯ อปเร เตชาธิกาน ปสาโท จกฺขุ วิวรวายุอาปปวาธิกาน ปสาทา โสตฆานชิวฺหากายาติ วทนฺติ ฯ
เต วตฺตพฺพา สุตฺต อาหรถาติ ฯ อทฺธา สุตฺตเมว น
ทกฺขิสฺสนฺติ ฯ เกจิ ปเนตฺถ เตชาทีน คุเณหิ รูปาทีหิ
อนุคยฺหภาวโตติ (๒) การณ วทนฺติ ฯ เต วตฺตพฺพา โก ปเนวมาห
รูปาทโย เตชาทีน คุณาติ ฯ อวินิพฺโภเคสุ หิ เตสุ ภูเตสุ (๓)
อย อิมสฺส คุโณ อย อิมสฺส คุโณติ น ลพฺภา วตฺตุนฺติ (๔) ฯ
อถาป วเทยฺยุ ยถา เตสุ เตสุ สมฺภาเรสุ ตสฺส ตสฺส
ภูตสฺส อธิกตาย ปวีอาทีน สนฺธารณาทีนิ กิจฺจานิ
อิจฺฉถ เอว เตชาทิอธิเกสุ สมฺภาเรสุ รูปาทีน อธิกภาวทสฺสนโต
อิจฺฉิตพฺพเมเวต รูปาทโย เตส คุณาติ ฯ เต วตฺตพฺพา
อิจฺเฉยฺยาม ยทิ อาปาธิกสฺส อาสวสฺส คนฺธโต ปวีอธิเก
กปฺปาเส คนฺโธ อธิกตโร สิยา ฯ เตชาธิกสฺส จ อุโณฺหทกสฺส
# ๑. สี. เกจิ ปเนตฺถ ฯ ๒. สี. อนุคฺคหภาวโตติ ฯ ๓. ม. รูเปสุ ฯ
# ๔. ม. วุตฺตุ ฯ
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วณฺณโตป สีตูทกสฺส วณฺโณ ปริหาเยถ ฯ ยสฺมา ปเนต
อุภยป นตฺถิ ตสฺมา ปหาเยถ ตเมเตส (๑) นิสฺสยภูตาน วิเสสกปฺปน ฯ ยถา อวิเสเสป ภูตาน รูปรสาทโย อฺมฺ
วิสทิสา โหนฺติ ฯ เอว จกฺขุปฺปสาทาทโย อวิชชฺ มาเนป อฺสฺมึ
วิเสสการเณติ คเหตพฺพเมต ฯ
กึ ปน ต ย อฺมฺสฺส อสาธารณ กมฺมเมว
เนส วิเสสการณ ฯ ตสฺมา กมฺมวิเสสโต เอเตส วิเสโส น
ภูตวิเสสโต ฯ ภูตวิเสเส หิ สติ ปสาโทว น อุปฺปชฺชติ ฯ
สมานาน หิ ปสาโท น วิสมานานนฺติ โปราณา ฯ เอว
กมฺมวิเสสโต วิเสสวนฺเตสุ จ เอเตสุ จกฺขุโสตานิ อสมฺปตฺตวิสยคาหกานิ อตฺตโน นิสฺสย อนลฺลีนนิสฺสเยเอว วิสเย
วิฺาณเหตุตฺตา ฯ ฆานชิวฺหากายา สมฺปตฺตวิสยคฺคาหกา
นิสฺสยวเสน เจว สยฺจ อตฺตโน นิสสฺ ย อลฺลีเนเยว วิสเย
วิฺาณเหตุตฺตา ฯ
อฏกถาย ปน อาปาถคตตฺตาว อารมฺมณ สมฺปตฺต
นาม ฯ จนฺทมณฺฑลสุริยมณฺฑลาน หิ ทฺวาจตฺตาฬีสโยชนสหสฺสมตฺถเก ิตาน วณฺโณ จกฺขุปสาท ฆฏเฏติ ฯ โส ทูเร
ตฺวา ปฺายมาโนป สมฺปตฺโตเยว นาม ฯ ตโคจรตฺตา จกฺขุสมฺปตฺตโคจรเมว นาม ฯ ทูเร รุกฺข ฉินฺทนฺตานป รชกานฺจ
# ๑. ม. ปหาเยเถต เอเตส ฯ
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วตฺถ โธวนฺตาน ทูรโตป (๑) กายวิกาโร ปฺายติ ฯ สทฺโท
ปน ธาตุปรมฺปราย อาคนฺตฺวา โสต ฆฏเฏตฺวา สณิก
ววฏาน คจฺฉตีติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ กิฺจาป อาปาถคตตฺตา อารมฺมณ สมฺปตฺตนฺติ
วุตฺต ฯ จนฺทมณฺฑลาทิวณฺโณ ปน จกฺขุ อสมฺปตฺโต ทูเร
ิโตว ปฺายติ ฯ สทฺโทป สเจ สณิก อาคจฺเฉยฺย ฯ ทูเร
อุปฺปนฺโนป (๒) จิเรน สุยเฺ ยยฺย (๓) ฯ ปรมฺปรฆฏฏนาย อาคนฺตฺวา โสต
ฆฏเฏนฺโต อสุกทิสาย นามาติ น ปฺาเยยฺย ฯ ตสฺมา
อสมฺปตฺตโคจราเนว ตานิ ฯ
อหิอาทิสมานานิเปตานิ (๔) ฯ ยถา หิ อหิ นาม พหิ
สีตสมฏฏาเน (๕) นาภิรมติ สงฺการฏาเน ติณปณฺณคหนวมฺมิกานิเยว ปวิสิตฺวา นิปนฺนกาเล อภิรมติ เอกคฺคต
อาปชฺชติ ฯ เอวเมว จกฺขุเปต วิสมชฺฌาสย มฏเสุ สุวณฺณภิตฺติอาทีสุ นาภิรมติ โอโลเกตุป เนว อิจฺฉติ รูปจิตฺตปุปฺผลตาทิจิตฺเตสุเยว ปน อภิรมติ ฯ ตาทิเสสุ หิ าเนสุ
จกฺขุมฺหิ อปฺปโหนฺเต มุขป วิวริตฺวา โอโลเกตุกามา โหนฺติ ฯ
สุสุมาโรป พหิ นิกขฺ นฺโต คเหตพฺพ น ปสฺสติ อกฺขีนิ
นิมฺมิเลตฺวา จรติ ฯ ยทา ปน พฺยามสตมตฺต อุทก โอคาหิตฺวา
# ๑. ม. ทูรโตว ฯ ๒. ม. อุปฺปนฺโน ฯ ๓. สี. สูเยยฺย ฯ
# ๔. ม. ... เจตานิ ฯ ๕. ม. สิตฺตสมฺมฏฏาเน ฯ ๖. ม. สุสุมาโรป ฯ
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วิล ปวิสิตฺวา นิปนฺโน โหติ ตทาสฺส จิตฺต เอกคฺค โหติ
สุข สุปติ ฯ เอวเมว โสตเปต วิลมชฺฌาสย อากาสสนฺนิสฺสิต
กณฺณฉิทฺทกูปเกเยว อชฺฌาสย กโรติ ฯ กณฺณฉิทฺทากาโสเยว
ตสฺส สทฺทสฺส สวเน ปจฺจโย โหติ ฯ อชฺชฏากาโสป
วฏฏติเยว ฯ อนฺโตเลณสฺมึ หิ สชฺฌาเย กริยมาเน น เลณฉทน
ภินฺทิตฺวา สทฺโท พหิ นิกฺขมติ ฯ ทฺวารวาตปานฉิทฺเทหิ ปน
นิกฺขมิตฺวา ธาตุปรมฺปราเยว ฆฏเฏนฺโต คนฺตฺวา โสตปฺปสาท
ฆฏเฏติ ฯ อถ ตสฺมึ กาเล อสุโก (๑) นาม สชฺฌายตีติ เลณปฏเ
นิสินฺนา ชานนฺติ ฯ
เอว สนฺเต สมฺปตฺตโคจรตา โหติ ฯ กึ ปเนต สมฺปตฺตโคจรนฺติ ฯ อาม สมฺปตฺตโคจรนฺติ ฯ ยทิ เอว ทูเร เภรีอาทีสุ
วชฺชมาเนสุ ทูเร สทฺโทติ ชานน น ภเวยฺยาติ ฯ โน น
ภเวยฺย (๒) โสตปฺปสาทสฺมึ หิ ฆฏฏเิ ต ทูเร สทฺโท อาสนฺเน
สทฺโท ปรตีเร สทฺโท โอรมตีเร สทฺโทติ ตถา ตถา
ชานนากาโร โหติ ธมฺมตา เอสาติ ฯ กึ เอตาย ธมฺมตาย ฯ
ยโต ยโต ฉิทฺท ตโต ตโต สวน โหติ จนฺทิมสุริยาทีน
ทสฺสน วิยาติ อสมฺปตฺตโคจรเมเวต ฯ
ปกฺขีป รุกฺเข วา ภูมิย วา น รมติ ฯ ยทา ปน เอก
วา เทฺว วา เลณฺฑุปาเต อติกฺกมฺม อชฺชฏากาส ปกฺขนฺโต โหติ
# ๑. สี. อสุก ฯ ๒. ม. ภวติ ฯ
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ตทา เอกคฺคจิตฺตต อาปชฺชติ เอวเมว ฆานมฺป อากาสชฺฌาสย
วาตูปนิสฺสยคนฺธโคจร ฯ ตถา หิ คาโว นววุฏเ เทเว ภูมึ
ฆายิตฺวา (๑) อากาสาภิมุขา หุตฺวา วาต อากฑฺฒนฺติ ฯ องฺคุลีหิ
คนฺธปณฺฑ คเหตฺวาป จ อุปสิงฺฆนกาเล วาต อนากฑฺฒนฺตา
เนว ตสฺส คนฺธ ชานนฺติ ฯ
กุกกฺ ุโรป พหิ วิจรนฺโต เขมาน น ปสฺสติ เลณฺฑ-ุ
ปหาราทีหิ อุปทฺทูโต โหติ ฯ อนฺโตคาม ปวิสิตฺวา อุทฺธนฏาเน
ฉาริก พฺยูหิตฺวา นิปนฺนสฺส ปน ผาสุก โหติ ฯ เอวเมว
ชิวฺหาป คามชฺฌาสยา อาโปสนฺนิสฺสิตรสารมฺมณา ฯ ตถา หิ
ติยามรตฺตึ สมณธมฺม กตฺวาป ปาโตว ปตฺตจีวรมาทาย คาม
ปวิสิตฺวา โหติ ฯ สุกฺขขาทนียสฺส หิ (๒) น สกฺกา เขเฬน
อเตมิตสฺส รส ชานิตุ ฯ
สิงฺคาโลป พหิ จรนฺโต รตึ น วินฺทติ ฯ อามกสุสาเน
มนุสฺสมส ขาทิตฺวา นิปนฺนสฺเสว ปนสฺส ผาสุก โหติ ฯ
เอวเมว กาโยป อุปาทินฺนกชฺฌาสโย ปวีสนฺนิสฺสิตโผฏพฺพารมฺมโณ ฯ ตถา หิ อฺ อุปาทินฺนก อลภมานา สตฺตา
อตฺตโนว หตฺถตเล สีส กตฺวา นิปชฺชนฺติ ฯ อชฺฌตฺติกพาหิราปสฺส (๓) ปวี อารมฺมณคหเณ ปจฺจโย โหติ ฯ สุสณฺิตสฺสาป (๔)
# ๑. ม. ฆายิตฺวา ฆายิตฺวา ฯ ๒. ม. จ ฯ ๓. ม. ...จสฺส ฯ
# ๔. สี. สุอตฺถตสฺสาป ฯ ม. สุสนฺถตสฺสาป ฯ
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หิ สยนสฺส ปเ ิตานป (๑) วา ผลกาน น สกฺกา อนิสีทนฺเตน
วา อนุปฺปเฬนฺเตน วา ถทฺธมุทุภาโว ชานิตุนฺติ ฯ อชฺฌตฺติกาพาหิรา ปวี เอตสฺส [๒] โผฏพฺพชานเน ปจฺจโย โหติ ฯ
เอว ลกฺขณาทิววฏานโต เจเตส อสมฺมิสฺสตา เวทิตพฺพา ฯ
อฺเเยว หิ จกฺขุปฺปสาทสฺส ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานโคจรชฺฌาสยนิสฺสยา อฺเ โสตปฺปสาทาทีนนฺติ อสมฺมิสฺสาเนว
จกฺขายตนาทีนิ ฯ
อปจ เนส อสมฺมิสสฺ ตาย อย อุปมาป เวทิตพฺพา ฯ
ยถา หิ ปฺจวณฺณานาน ธชาน อุสสฺ าปตาน กิฺจาป ฉายา
เอกาพทฺธา วิย โหติ ฯ [๓] อฺมฺ ปน อสมฺมิสฺสาว ฯ
ยถา จ ปฺจวณฺเณน กปฺปาเสน วฏฏึ กตฺวา ทีเป ชาลิเต
กิฺจาป ชาลา เอกาพทฺธา วิย โหติ ตสฺส ตสฺส ปน อสุโน
ปาฏิเยกา ชาลา อฺมฺ อสมฺมิสฺสาว เอวเมว กิฺจาป
อิมานิ ปฺจายตนานิ เอกสฺมึ อตฺตภาเว สโมสริตานิ (๔) อฺมฺ ปน อสมฺมิสฺสาเนว ฯ น เกวลฺจ อิมาเนว ปฺจ
เสสรูปานิป อสมฺมิสฺสาเนว ฯ อิมสฺมึ หิ สรีเร เหฏิมกาโย
มชฺฌิมกาโย อุปริมกาโยติ ตโย โกฏาสา ฯ ตตฺถ นาภิโต
ปฏาย เหฏา เหฏิมกาโย นาม ฯ ตสฺมึ กายทสก ภาวทสก
# ๑. ม. หตฺเถ ปตานมฺป ฯ ๒. ม. เอตฺเถนตเร กายปสาทสฺสาติ ฯ
# ๓. ม. เอตฺเถนฺตเร ตสฺส ตสฺส ปนาติ ทิสฺสติ ฯ
# ๔. ม. สโมสตานิ ฯ
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อาหารสมุฏานานิ อฏ อุตุสมุฏานานิ อฏ จิตฺตสมุฏานานิ
อฏาติ จตุจตฺตาฬีส รูปานิ ฯ นาภิโต อุทฺธ ยาว คลวาฏกา
มชฺฌิมกาโย นาม ฯ ตตฺถ จ กายทสก ภาวทสก วตฺถุทสก
อาหารสมุฏานาทีนิ ตีณิ อฏกานีติ จตุปฺาส รูปานิ ฯ
คลวาฏกโต อุทฺธ อุปริมกาโย นาม ฯ ตตฺถ จกฺขุทสก โสตทสก
ฆานทสก ชิวฺหาทสก กายทสก ภาวทสก อาหารสมุฏานาทีนิ
ตีณิ อฏกานีติ จตุราสีติ รูปานิ ฯ
ตตฺถ จกฺขุปฺปสาทสฺส ปจฺจยานิ จตฺตาริ มหาภูตานิ
วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา ชีวิตินฺทฺริย จกฺขุปฺปสาโทติ อิท
เอกนฺตโต อวินิพฺภูตาน (๑) ทสนฺน นิปฺผนฺนรูปาน วเสน จกฺขทุ สก
นาม ฯ อิมินา นเยน เสสานิป เวทิตพฺพานิ ฯ เตสุ เหฏิมกาเย
รูป มชฺฌิมกายอุปริมกายรูเปหิ สทฺธึ อสมฺมิสฺส ฯ เสสกายทฺวเยป
รูป อิตเรหิ สทฺธึ อสมฺมิสฺสเมว ฯ ยถา หิ สายณฺหสมเย
ปพฺพตจฺฉายา จ รุกฺขจฺฉายา จ กิฺจาป เอกาพทฺธา วิย
โหนฺติ อฺมฺ ปน อสมฺมิสฺสาว ฯ เอว อิเมสุป กาเยสุ
จตุจตฺตาฬีส จตุปฺาส จตุราสีติ จ รูปานิ กิฺจาป เอกาพทฺธานิ วิย โหนฺติ อฺมฺ ปน อสมฺมิสฺสาเนวาติ ฯ
รูปายตนนิทฺเทเส วณฺโณว วณฺณนิภา นิภาตีติ วา
นิภา จกฺขุวิฺาณสฺส ปากฏา โหตีติ อตฺโถ ฯ วณฺโณว
# ๑. ม. อวินภิ ุตฺตาน ฯ
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นิภา วณฺณนิภา ฯ สห นิทสฺสเนน สนิทสฺสน ฯ จกฺขุวิฺาเณน ปสฺสิตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ สห ปฏิเฆน สปฺปฏิฆ ฯ
ปฏิฆฏฏน (๑) ปฏิฆ นิฆสนชนกนฺติ (๑) อตฺโถ ฯ นีลาทีสุ ฯ อุมฺมารปุปฺผสมาน (๒) นีล กณฺณิการปุปฺผสมาน ปตก ฯ พนฺธุชีวกปุปฺผสมาน โลหิตก โอสธิตารกสมาน โอทาต ฯ ฌามงฺคารสมาน
กาฬก มนฺทรตฺต สินฺธวารกณฺณวีรมกุลสมาน (๓) มฺเชฏก (๔) ฯ
หริตฺตจเหมวณฺณกาม สุมุขปกฺกมาติ (๕) เอตฺถ ปน กิฺจาป หรีติ
สุวณฺณ วุตฺต ฯ ปรโต ปนสฺส ชาตรูปคฺคหเณน คหิตตฺตา
อิธ สาม หริ นาม ฯ อิมานิ สตฺต วตฺถูนิ (๖) อนามสิตฺวา
สภาเวเนว ทสฺสิตานิ ฯ
หริวณฺณนฺติ หริตสทฺทลวณฺณ ฯ อมฺพงฺกุรวณฺณนฺติ อมฺพงฺกุเรน
สมานวณฺณ ฯ อิมานิ เทฺว วตฺถูนิ อามสิตฺวา ทสฺสิตานิ ฯ
ทีฆาทีนิ ทฺวาทส โวหารโต ทสฺสิตานิ ฯ โส จ เนส โวหาโร
อุปนิธาย สิทฺโธ เจว สนฺนิเวสสิทฺโธ จ ฯ ทีฆาทีนิ หิ
อฺมฺ อุปนิธาย สิทฺธานิ ฯ วฏฏาทีนิ สนฺนเิ วสวิเสเสน ฯ
ตตฺถ รสฺส อุปนิธาย ตโต อุจฺจตร ทีฆ ต อุปนิธาย
ตโต นีจตร รสฺส ถูล อุปนิธาย ตโต ขุทฺทกตร อณุ ต
# ๑. ม. ปฏิฆฏฏนนิฆสนชนกนฺติ ฯ ๒. ม. อุมาปุปฺผสมาน ฯ
# ๓. สี. สินธฺ ุวารกณวีรมกุสมาน ฯ ม. สินฺทุวารกรวีรมกุฬสมาน ฯ
# ๔. ม. มฺชิฏก ฯ ๕. ขุ. ชา. ๒๘/๑๙๙/๗๗ ๖. ม. วตฺถุ ฯ
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อุปนิธาย ตโต มหนฺตตร ถูล ฯ จกฺกสณฺาน วฏฏ กุกฺกฏุ ณฺฑสณฺาน ปริมณฺฑล ฯ จตูหิ อเสหิ ยุตฺต จตุรส ฯ ฉฬสาทีสุป
เอเสว นโย ฯ นินฺนนฺติ โอนต ถลนฺติ อุนฺนต ฯ
ตตฺถ ยสฺมา ทีฆาทีนิ ผุสิตฺวาป สกฺกา ชานิตุ นีลาทีนิ
ปเนว น สกฺกา ฯ ตสฺมา น นิปฺปริยาเยน ทีฆ รูปายตน
ตถา รสฺสาทีนิ ตต นิสฺสาย ปน ตถา ตถา ิต ทีฆ
รสฺสนฺติ ฯ เตน เตน โวหาเรน รูปายตนเมเวตฺถ ภาสิตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ ฉายา อาตโปติ อิท อฺมฺ ปริจฺฉินฺน ตถา
อาโลโก อนฺธกาโร จ ฯ อพฺภาติ (๒) อาทีนิ จตฺตาริ วตฺถุนาว
ทสฺสิตานิ ฯ ตตฺถ อพฺภาติ พลาหโก ฯ มหิกาติ หิมา ฯ
อิเมหิ จตูหิ อพฺภาทีน วณฺณา ทสฺสิตา ฯ จนฺทมณฺฑลสฺส
วณฺณนิภาติ อาทีหิ เตส ปภาวณฺณา ทสฺสิตา ฯ
ตตฺถ จนฺทมณฺฑลาทีน วตฺถูน เอว วิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ
มณิมย รชตปฏิจฺฉนฺน เอกูนปณฺณาสโยชนายามวิตฺถาร
จนฺทสฺส เทวปุตฺตสฺส วิมาน จนฺทมณฺฑล นาม ฯ โสวณฺณมย
ผลิกปฏิจฺฉนฺน สมปฺาส โยชนายามวิตฺถาร สุริยสฺส
เทวปุตฺตสฺส วิมาน สุริยมณฺฑล นาม ฯ สตฺตรตนมยานิ
สตฺตฏทสทฺวาทสโยชนายามวิตฺถารานิ เตส เตส เทวปุตฺตาน
วิมานานิ ตารกรูปานิ นาม ฯ
# ๑. สี. จตุรสฺส ฯ ๒. ม. อมฺภา มหิกาติ ฯ
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ตตฺถ เหฏา จนฺโท สุรโิ ย อุปริ อุภินฺน อนฺตร
โยชน โหติ ฯ จนฺทสฺส เหฏิมนฺตโต สุรยิ สฺส อุปริมนฺโต
โยชนสต โหติ ฯ ทฺวีสุ ปสฺเสสุ นกฺขตฺตตารกา คจฺฉนฺติ ฯ
เอเตสุ ปน ตีสุ จนฺโท ทนฺธคมโน สุริโย สึฆคมโน ฯ
ตารกรูปา (๑) สพฺพสึฆคมนา กาเลน จนฺทิมสุริยาน ปุรโต
โหนฺติ กาเลน ปจฺฉโต ฯ (๒)
อาทาสมณฺฑลนฺติ กสมย ฯ มณีติ เปตฺวา เวฬุริย เสโส
โชติรสาทิอเนกปฺปเภโท ฯ สงฺโขติ สามุทฺทิโก มุตฺตา สามุทฺทิกา
เสสาป ฯ เวฬุริโยติ เวฬุวณฺณมณิ ฯ ชาตรูป วุจฺจติ สตฺถุ
วณฺโณ ฯ สตฺถา หิ สุวณฺณวณฺโณ สุวณฺณวณฺณป สตฺถุ
วณฺณ ฯ รชต วุจฺจติ กหาปโณ โลหมาสโก ทารุมาสโก
ชตุมาสโก ฯ เย โวหาร คจฺฉนฺตีติ (๓) วุตฺต ฯ ต สพฺพมฺป อิธ
คหิต ฯ
ย วา ปนฺมฺปติ อิมินา ปาลิอาคต เปตฺวา เสส
ตฏฏิกปโลติกกณฺณิกวณฺณาทิเภท รูป คหิต ฯ ต หิ สพฺพ
เยวาปนเกสุ ปวิฏ ฯ
เอตเมว (๔) นีลาทิเภเทน ภินฺนป รูป สพฺพ ลกฺขณาทีหิ
อภินฺนเมว ฯ สพฺพ เหต จกฺขุปฏิหนนลกฺขณ รูป จกฺขุวิฺาณสฺส วิสยภาวรส วา ตสฺเสว โคจรปจฺจุปฏาน
# ๑. ม. นกฺขตฺตตารกา ฯ ๒. ม. ปจฺฉา ฯ
# ๓. วิ. มหาวิ. ๒/๑๐๖/๙๑ ฯ ๔. ม. เอวเมต ฯ
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จตุมหาภูตปทฏาน ฯ ยถา เจต ตถา สพฺพานิป อุปาทารูปานิ ฯ ยตฺถ ปน วิเสโส อตฺถิ ตตฺถ วกฺขาม ฯ เสสเมตฺถ
จกฺขายตนนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ เกวลฺหิ ตตฺถ
จกฺขุปุพฺพงฺคโม นิทฺเทโส ฯ อิธ รูปปุพฺพงฺคโม ฯ ตตฺถ
จกฺขุเปตนฺติ อาทีนิ จุทฺทส นามานิ ฯ อิธาป รูปเปตนฺติ
อาทีนิ ตีณิ ฯ เสส ตาทิสเมว ฯ ยถา หิ จตูหิ จตูหิ นเยหิ
มณฺเฑตฺวา (๑) จกฺขุ ววฏาเปตุ เตรส วารา วุตฺตา ฯ อิธาป
เต ตเถว วุตฺตาติ ฯ
สทฺทายตนนิทฺเทเส ฯ เภริสทฺโทติ มหาเภรีปหตเภรีน
สทฺโท ฯ มุทิงฺคสงฺขปณวสทฺทาป มุทิงฺคาทิปจฺจยา สทฺทา ฯ
คีตสงฺขาโต สทฺโท คีตสทฺโท ฯ วุตฺตาวเสสาน วีณาทีน
ตนฺติวทฺธาทีน สทฺโท วาทิตสทฺโท ฯ สมฺมสทฺโทติ กสตาลกฏตาลสทฺโท ฯ ปาณิสทฺโทติ ปาณิปฺปหารสทฺโท ฯ สตฺตาน
นิคฺโฆสสทฺโทติ พหุนฺน สนฺนิปติตาน อปฺายมานปทพฺยฺชนนิคฺโฆสสทฺโท ฯ ธาตูน สนฺนิฆาตสทฺโทติ รุกฺขาน อฺมฺ
นิฆสนคณฺฑิกาคฺโกฏฏนาทิสทฺโท ฯ วาตสฺส วายโต สทฺโท
วาตสทฺโท ฯ อุทกสฺส สนฺทมานสฺส วา ปฏิหตสฺส สทฺโท
อุทกสทฺโท ฯ มนุสฺสาน สลฺลาปาทิสทฺโท มนุสฺสสทฺโท ฯ ต
เปตฺวา เสโส สพฺโพป อมนุสฺสสทฺโท ฯ อิมินา ปททฺวเยน
# ๑. ม. ปฏิมณฺเฑตฺวา ฯ
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สพฺโพป สทฺโท ปริยาทิณฺโณ (๑) ฯ เอว สนฺเตป วสผาลนปโลหิตกผาลนาทีสุ ปวตฺโต ปาลิย อนาคตสทฺโท เยวาปนกฏานปวิฏโติ เวทิตพฺโพ ฯ
เอวมย เภรีสทฺทาทินา เภเทน ภินฺโนป สทฺโท
ลกฺขณาทีหิ อภินฺโนเยว ฯ สพฺโพ เจโส (๒) โสตปฏิหนนลกฺขโณ
สทฺโท โสตวิฺาณสฺส วิสยภาวรโส ตสฺเสว โคจรปจฺจุปฏาโน ฯ เสส จกฺขายตนนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อิธาป หิ จตูหิ จตูหิ นเยหิ ปฏิมณฺฑติ ฺวา (๓) เตรส วารา
วุตฺตา ฯ เตส อตฺโถ สกฺกา วุตฺตนเยเนว ชานิตุนฺติ น
วิตฺถาริโต ฯ
คนฺธายตนนิทฺเทเส มูลคนฺโธติ ยงฺกิฺจิ มูล ปฏิจฺจนิพฺพตฺโต คนฺโธ ฯ สารคนฺธาทีสุป เอเสว นโย ฯ อสิทฺธทุสฺสิทฺธาน ฑากาทีน คนฺโธ อามกคนฺโธ ฯ มจฺฉสกลิกปูติมสกิลิฏสปฺปอาทีน (๔) คนฺโธ วิสคนฺโธ ฯ สุคนฺโธติ อิฏคนฺโธ ฯ
ทุคฺคนฺโธติ อนิฏคนฺโธ ฯ อิมินา ปททฺวเยน สพฺโพป คนฺโธ
ปริยาทินฺโน ฯ เอว สนฺเตป กณฺณิกคนฺธปโลติกคนฺธาทโย (๕)
ปาลิย อนาคตา สพฺเพป คนฺธา เยวาปนกฏาน ปวิฏาติ
เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. ม. ปริยาทินฺโน ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. สพฺโพป เหส ฯ
# ๓. ม. ปฏิมณฺฑิตา ฯ ๔. ม. มจฺฉสกลิกาปูติมสสกิลิฏ....ฯ
# ๕. ม. กณฺณกคนฺธ.... ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 586

เลมที่ 46 ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา หนา 586
เอวมย มูลคนฺธาทินา เภเทน ภินฺโนป คนฺโธ ลกฺขณาทีหิ
อภินฺโนเยว ฯ สพฺโพป เจโส ฆานปฏิหนนลกฺขโณ คนฺโธ
ฆานวิฺาณสฺส วิสยภาวรโส ตสฺเสว โคจรปจฺจุปฏาโน ฯ
เสส จกฺขายตนนิเทเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ อิธาป หิ
ตเถว ทฺวิปฺาสนยปฏิมณฺฑิตา เตรส วารา วุตฺตา ฯ เต
อตฺถโต ปากฏาเยว ฯ
รสายตนนิทฺเทเส ฯ มูลรโสติ ยงฺกิฺจิ มูล ปฏิจฺจ
นิพฺพตฺตรโส ฯ ขนฺธรสาทีสุป เอเสว นโย ฯ อมฺพิลนฺติ
ตกฺกมฺพิลาทิ ฯ มธุรนฺติ เอกนฺตโต โคสปฺปอาทิ ฯ มธุ ปน
กสาวยุตฺต อจิรนิกฺขิตฺต (๑) กสาว โหติ ฯ ผาณิต ขาริยุตฺตมจิรนิกฺขิตฺต ขาริย โหติ ฯ สปฺป ปน จิรนิกฺขิตฺต วณฺณคนฺเธ
ชหนฺตป รส น ชหตีติ ตเทว เอกนฺตมธุร ฯ ติตตฺ กนฺติ
นิมฺพปณฺณาทิ ฯ กฏกนฺติ สิงฺคิเวรมริจาทิ ฯ โลณิกนฺติ สามุทฺทิกโลณาทิ ฯ ขาริกนฺติ วาติงฺคณกฬีราทิ ฯ ลมฺพิลนฺติ (๒) พทรสาฬวกปฏสาฬวานิ ฯ (๓) กสาวนฺติ หรีตกาทิ ฯ อิเม สพฺเพป
รสา วตฺถุวเสน วุตฺตา ฯ ตตวตฺถุโต ปเนตฺถ รโส จ อมฺพิลาทีหิ
นาเมหิ วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ สาทูติ อิฏรโส ฯ อสาทูติ
อนิฏรโส ฯ อิมินา ปททฺวเยน สพฺโพป รโส ปริยาทิณฺโณ ฯ
เอว สนฺเตป เลฑฺฑุรสกิตตฺ ิรสปโลติกรสาทโย ปาลิย อนาคตา
สพฺเพป รสา เยวาปนกฏาน ปวิฏาติ เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. ม. จิรนิกฺขิตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. สี. ลปลกนฺติ ฯ
# ๓. ม. พทรามลกปฏสาลวาทิ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 587

เลมที่ 46 รูปกณฺฑวณฺณนา หนา 587
เอวมย มูลรสาทิเภเทน ภินฺโนป รโส ลกฺขณาทีหิ
อภินฺโนเยว ฯ สพฺโพ เอส ชิวฺหาปฏิหนนลกฺขโณ รโส ชิวหฺ าวิฺาณสฺส วิสยภาวรโส ตสฺเสว โคจรปจฺจุปฏาโน ฯ เสส
จกฺขายตนนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ อิธาป ตเถว
ทฺวิปฺาสนยปฏิมณฺฑิตา เตรส วารา วุตฺตา ฯ
อิตฺถินทฺ ฺริยนิทฺเทเส ฯ ยนฺติ กรณวจน ฯ เยน การเณน
อิตฺถิยา อิตฺถลี ิงฺคาทีนิ โหนฺตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ ตตฺถ ลิงฺคนฺติ
สณฺาน ฯ อิตฺถิยา หิ หตฺถปาทคีวาอุทราทีน สณฺาน น
ปุริสสฺส วิย โหติ ฯ อิตถฺ ีน หิ เหฏิมกาโย วิสโท โหติ
อุปริมกาโย อวิสโท หตฺถปาทา ขุทฺทกา มุข ขุทฺทก ฯ
นิมิตฺตนฺติ สฺชานน ฯ อิตฺถีน หิ อุรมส อวิสท โหติ มุข
นิมฺมสฺสุทาฒิก เกสพนฺธวตฺถคหณป น ปุริสาน วิย โหติ ฯ
กุตฺตนฺติ กิรยิ า ฯ อิตฺถโิ ย หิ ทหรกาเล สุปฺปมูสเลหิ (๑) กีฬนฺติ
ธีตลิกาย (๒) กีฬนฺติ มตฺติกวาเกน สุตฺตก นาม กนฺตนฺติ ฯ
อากปฺโปติ คมนาทิอากาโร ฯ อิตฺถิโย หิ คจฺฉมานา อวิสท
คจฺฉนฺติ ติฏ มานา นิปชฺชมานา นิสที มานา ขาทมานา
ภฺุชมานา อวิสท ภฺุชนฺติ ฯ ปุริสป หิ อวิสท ทิสฺวา
มาตุคาโม วิย คจฺฉติ ติฏ ติ นิปชฺชติ นิสีทติ ขาทติ
ภฺุชตีติ วทนฺติ ฯ
อิตฺถตฺต อิตฺถีภาโวติ อุภยป เอกตฺถ อิตฺถีสภาโวติ
# ๑. ม. สุปปฺ กมุสลเกหิ ฯ ๒. ม. จิตฺตธีตลิกาย ฯ
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อตฺโถ ฯ อย ปน กมฺมโช ปฏิสนฺธิสมุฏิโต ฯ อิตฺถีลิงฺคาทิ (๑)
ปน น อิตฺถินทฺ ฺริย วิย ปวตฺเต สมุทฺทิฏ ฯ (๑) ยถา หิ
วีเช สติ วีช ปฏิจฺจ วีชปจฺจยา รุกฺโข วฑฺฒิตฺวา สาขาวิฏปสมฺปนฺโน หุตฺวา อากาส ปูเรตฺวา ติฏ ติ ฯ เอวเมว อิตฺถีภาวสงฺขาเต อิตฺถินฺทฺริเย สติ อิตฺถลี ิงฺคาทีนิ โหนฺติ ฯ วีช วิย หิ
อิตฺถินฺทฺริย วีช ปฏิจฺจ วฑฺฒิตฺวา อากาส ปูเรตฺวา ิตรุกฺโข
วิย อิตฺถินฺทรฺ ิย ปฏิจฺจ อิตฺถีลิงฺคาทีนิ ปวตฺเต สมุฏหนฺติ ฯ
ตตฺถ อิตฺถินฺทฺริย น จกฺขุวิฺเยฺย มโนวิฺเยฺยเมว ฯ อิตฺถ-ิ
ลิงฺคาทีนิ จกฺขุวิฺเยฺยานิป มโนวิฺเยฺยานิป ฯ
อิทนฺต รูป อิตฺถินฺทรฺ ิยนฺติ อิทนฺต รูป ยถา
จกฺขุนฺทฺริยาทีนิ ปุริสสฺสป โหนฺติ น เอว ฯ นิยมโต ปน
อิตฺถิยาเอว อินฺทฺริยนฺติ อิตฺถินฺทฺริย ฯ
ปุริสินทฺ ฺริเยป เอเสว นโย ฯ ปุริสลิงฺคาทีนิ ปน
อิตฺถีลิงฺคาทีน ปฏิปกฺขโต เวทิตพฺพานิ ฯ ปุริสสฺส หิ หตฺถปาทคีวาอทุราทีน สณฺาน น อิตฺถิยา วิย โหติ ฯ ปุริสาน
หิ อุปริมกาโย วิสโท โหติ เหฏิมกาโย อวิสโท หตฺถปาทา มหนฺตา มุข มหนฺต อุรมส อวิสท มสฺสทุ าฒิกา
อุปฺปชฺชนฺติ เกสพนฺธวตฺถคฺคหณ น อิตฺถีน วิย โหติ ฯ
# ๑. สี. อิตฺถลิ งฺคาทิ ปน น อิตฺถินฺทฺรยิ  อิตฺถินฺทฺริย ปฏิจฺจ ปวตฺเต สมุฏิต ฯ
# ๒. อิตฺถลิ ิงฺคาทีนิ ปน อิตฺถินฺทฺริย ปฏิจฺจ ปวตฺเต สมุฏิตานิ ฯ
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ทหรกาเล รถนงฺคลาทีหิ กีฬนฺติ วาลิกปาลึ กตฺวา วาป นาม
ขนนฺติ คมนาทีนิ วิสทานิ โหนฺติ อิตฺถปึ  คมนาทีนิ วิสทานิ
กุรุมาน ทิสวฺ า ปุริโส วิย คจฺฉตีติ อาทีนิ วทนฺติ ฯ เสส
อิตฺถินฺทฺริเย วุตฺตสทิสเมว ฯ
ตตฺถ อิตฺถีภาวลกฺขณ อิตฺถินฺทฺรยิ  ฯ อิตฺถีติ ปกาสนรส
อิตฺถีลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปาน กรณภาวปจฺจุปฏาน ฯ (๑) ปุรสิ ภาวลกฺขณ ปุริสนิ ฺทฺริย ปุริโสติ ปกาสนรส ปุริสลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปาน กรณภาวปจฺจุปฏาน ฯ อุภยมฺเปต ปมกปฺปกาน
ปวตฺเต สมุฏาติ ฯ อปรภาเค ปฏิสนฺธิย ปฏิสนฺธิสมุฏิตป
ปวตฺเต จลติ ปริวตฺตติ ฯ ยถาห
เตน โข ปน สมเยน อฺตรสฺส ภิกฺขุโน อิตฺถลี ิงฺค
ปาตุภูต โหติ เตน โข ปน สมเยน อฺตริสฺสา ภิกฺขุนยิ า
ปุริสลิงฺค ปาตุภูต โหตีติ ฯ (๒)
อิเมสุ จ ทฺวีสุ ปุริสลิงฺค อุตฺตม ฯ อิตฺถีลิงฺค หีน ฯ
ตสฺมา ปุริสลิงฺค พลวอกุสเลน อนฺตรธายติ ฯ อิตฺถีลิงฺค ทุพฺพลกุสเลน ปติฏ าติ ฯ อิตฺถีลิงฺค ปน อนฺตรธายนฺต ทุพฺพลอกุสเลน
อนฺตรธายติ ฯ ปุริสลิงฺค พลวกุสเลน ปติฏาติ ฯ เอว อุภยป
อกุสเลน อนฺตรธายติ กุสเลน ปติฏาตีติ เวทิตพฺพ ฯ
อุภโตพฺยฺชนกสฺส ปน กึ เอก อินฺทฺริย อุทาหุ
# ๑. ม....การณ....ฯ ๒. วิ. มหาวิ. ๑/๕๖/๖๔ ฯ
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เทฺวติ ฯ เอก ฯ ตฺจ โข อิตฺถีอุภโตพฺยฺชนกสฺส อิตฺถินฺทฺริย
ปุริสอุภโตพฺยฺชนกสฺส ปุริสินฺทฺริย ฯ เอว สนฺเต ทุติยพฺยฺชนสฺส อภาโว อาปชฺชติ ฯ อินฺทรฺ ิย หิ พฺยฺชนการณ วุตฺต ฯ ตฺจสฺส นตฺถีติ ฯ น ตสฺส อินฺทฺรยิ  พฺยฺชนการณ ฯ กสฺมา ฯ สทา อภาวโต ฯ อิตฺถีอุภโตพฺยฺชนกสฺส
หิ ยทา อิตฺถยิ า ราคจิตฺต อุปฺปชฺชติ ตทา ปุริสพฺยฺชน
ปากฏ โหติ อิตฺถีลิงฺคพฺยฺชน (๑) ปฏิจฺฉนฺน คุยฺห (๒) โหติ ฯ ตถา
อิตรสฺส อิตร ฯ
ยทิ จ เตส อินฺทฺริย ทุติยพฺยฺชนการณ ภเวยฺย ฯ
สทาป พฺยฺชนทฺวย ติฏเยฺย ฯ น ปน ติฏติ ฯ ตสฺมา
เวทิตพฺพเมต ฯ น ตสฺส ต พฺยฺชนการณ ฯ กมฺมสหาย ปน
ราคจิตฺตเมเวตฺถ การณ ฯ ยสฺมา จสฺส เอกเมว อินฺทฺริย โหติ
ตสฺมา อิตฺถีอุภโตพฺยฺชนโก สยมฺป คพฺภ คณฺหาติ ปรป
คณฺหาเปติ ปุริสอุภโตพฺยฺชนโก ปรป คพฺภ คณฺหาเปติ สย
ปน น คณฺหาตีติ ฯ
ชีวิตินฺทฺริยนิทฺเทเส ย วตฺตพฺพนฺต เหฏา อรูปชีวิตินฺทฺริเยสุ วุตฺตเมว ฯ เกวล หิ ตตฺถ โย เตส อรูปน ธมฺมานนฺติ
วุตฺต อิธ รูปชีวิตินฺทฺริยตฺตา โย เตส รูปน ธมฺมานนฺติ
อยเมว วิเสโส ฯ ลกฺขณาทีนิ ปนสฺส เอว เวทิตพฺพานิ ฯ
# ๑. ม. อิตฺถพี ฺยฺชน ฯ ๒. ม. คุฬฺห ฯ
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สหชาตรูปานุปาลนลกฺขณ ชีวิตินฺทฺรยิ  เตส ปวตฺตรส เตสเยว
ปนปจฺจุปฏาน ยาปยิตพฺพภูตปทฏานนฺติ ฯ
กายวิฺตฺตินิทฺเทเส ฯ กายวิฺตฺตีติ เอตฺถ ตาว ฯ
กาเยน อตฺตโน ภาว วิฺาเปนฺตาน ติรจฺฉาเนหิป ปุรนิสาน
ปุริเสหิ วา ติรจฺฉานานป กายคหณานุสาเรน คหิตาย
เอตาย ภาโว วิฺายตีติ วิฺตฺติ ฯ สย กายคหณานุสาเรน วิฺายตีติป วิฺตฺติ ฯ กาเยน สวโร สาธูติอาทีสุ (๑)
อาคโต โจปนสงฺขาโต กาโยเอว วิฺตฺติ กายวิฺตฺติ ฯ
กายวิปฺผนฺทเนน อธิปฺปายวิฺาปนเหตุตฺตา สยฺจ ตถา
วิฺเยฺยตฺตา กาเยน วิฺตฺตีติป กายวิฺตฺติ ฯ
กุสลจิตฺตสฺส วาติอาทีสุ อฏหิ กามาวจเรหิ อภิฺาจิตฺเตน จาติ นวหิ จิตฺเตหิ (๒) กุสลจิตฺตสฺส วา ทฺวาทสหิป
อกุสลจิตฺเตหิ อกุสลจิตฺตสฺส วา อฏหิ มหากิรยิ าหิ ทฺวีหิ
ปริตฺตกิริยาหิ (๓) อภิฺาปตฺตาย เอกาย รูปาวจรกิริยายาติ (๓)
เอกาทสหิ กิริยาจิตฺเตหิ อพฺยากตจิตฺตสฺส วา ฯ อิโต อฺานิ
จิตฺตานิ วิฺตฺตึ น ชเนนฺติ ฯ เสกฺขาเสกฺขปุถุชฺชนาน ปน
เอตฺตเกเหว จิตฺเตหิ วิฺตฺติ โหตีติ ฯ เอเตส กุสลาทีน วเสน
ตีหิ ปเทหิ เหตุโต ทสฺสิตา ฯ
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕/๖๔ ฯ ๒. ม. กุสลจิตฺเตหิ ฯ
# ๓. ม. อเหตุกิริเยหิ อภิฺาปฺปตฺเตน เอเกน รูปาวจริกิริเยนาติ ฯ
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อิทานิ ฉหิ ปเทหิ ผลโต ทสฺเสตุ อภิกฺกมนฺตสฺส วาติอาทิ วุตฺต ฯ อภิกฺกมาทโย หิ วิฺตฺติวเสน ปวตฺตตฺตา
วิฺตฺติผลนฺนาม ฯ ตตฺถ อภิกฺกมนฺตสฺสาติ ปุรโต กาย
อภิหรนฺตสฺส ฯ ปฏิกฺกมนฺตสฺสาติ ปจฺฉโต ปจฺจาหรนฺตสฺส ฯ
อาโลเกนฺตสฺสาติ อุชุก เปกฺขนฺตสฺส ฯ วิโลเกนฺตสฺสาติ อิโต จีโต
จ เปกฺขนฺตสฺส ฯ สมฺมิฺเชนฺตสฺสาติ สนฺธิโย สงฺโกเจนฺตสฺส ฯ
ปสาเรนฺตสฺสาติ สนฺธิโย (๑) ปฏิปณาเมนฺตสฺส ฯ
อิทานิ ฉหิ ปเทหิ สภาวโต ทสฺเสตุ กายสฺส ถมฺภนาติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ กายสฺสาติ สรีรสฺส ฯ กาย ถมฺเภตฺวา
ถทฺธ กโรตีติ ถมฺภนา ฯ ตเมว อุปสคฺเคน วฑฺเฒตฺวา
สนฺถมฺภนาติ อาห ฯ พลวตรา ถมฺภนา สนฺถมฺภนา ฯ
สนฺถมฺภิตตฺตนฺติ สนฺถมฺภติ ภาโว ฯ วิฺาปนวเสน วิฺตฺติ ฯ
วิฺาปนาติ วิฺาปนากาโร วิฺาปตภาโว วิฺาปตตฺต ฯ
เสสเมตฺถ ย วตฺตพฺพ ต เหฏา ทฺวารกถาย วุตฺตเมว ฯ
ตถา วจีวิฺตฺติย ฯ
วจีวิฺตฺตีติ ปทสฺส ปน นิทฺเทสปทานฺจ อตฺโถ
ตตฺถ น วุตฺโต ฯ โส เอว เวทิตพฺโพ ฯ วาจาย อตฺตโน
ภาว วิฺาเปนฺตาน ติรจฺฉาเนหิป ปุริสาน ปุริเสหิ วา
ติรจฺฉานานป วจีคหณานุสาเรน คหิตาย เอตาย ภาโว
# ๑. ม. สนฺธโย ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิฺายตีติ วิฺตฺติ ฯ สย วจีคหณานุสาเรน วิฺายตีติป
วิฺตฺติ ฯ สาธุ วาจาย สวโรติอาทีสุ (๑) อาคตา โจปนสงฺขาตา
วจีเอว วิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ ฯ วจีโฆเสน อธิปฺปายวิฺาปนเหตุตฺตา สยฺจ ตถาวิเยฺยตฺตา วาจาย วิฺตฺตีติป
วจีวิฺตฺติ ฯ วาจา คิราติอาทีสุ ฯ วุจฺจตีติ วาจา ฯ คิริยตีติ
คิรา ฯ พฺยปฺปโถติ วากฺยเภโท ฯ วากฺยฺจ ต ปโถ จ
อตฺถ าตุกามาน าเปตุกามาน จาติป พฺยปฺปโถ ฯ
อุทีริยตีติ อุทีรณ ฯ ฆุสิยตีติ (๒) โฆโส ฯ กริยตีติ กมฺม ฯ โฆโสว
กมฺม โฆสกมฺม ฯ นานปฺปกาเรหิ กโต โฆโสติ อตฺโถ ฯ
วจิยา เภโท วจีเภโท ฯ โส ปน น ภงฺโค ปเภทคตา
วาจาเอวาติ าปนตฺถ วาจา วจีเภโทติ วุตฺต ฯ อิเมหิ
สพฺเพหิป ปเทหิ สทฺทวาจาว ทสฺสิตา ฯ อิทานิ ตาย
วาจาย สทฺธึ โยเชตฺวา เหฏา วุตฺตตฺถาน วิฺตฺติอาทีน
ปทาน วเสน ตีหากาเรหิ สภาวโต ต ทสฺเสตุ ยา ตาย
วาจาย วิฺตฺตีติอาทิ วุตฺต ฯ ต เหฏา วุตฺตนยตฺตา
อุตฺตานตฺถเมว ฯ
อิทานิ วิฺตฺติสมุฏาปกจิตฺเตสุ อสมฺโมหตฺถ ทฺวตฺตึส
ฉพฺพีส เอกูนวีส โสฬส ปจฺฉิมาติ อิท ปกิณฺณก เวทิตพฺพ ฯ
ทฺวตฺตึส จิตฺตานิ พหิรูป สมุฏาเปนฺติ อิริยาปถ อุปตฺถมฺเภนฺติ
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕/๖๔ ฯ ๒. ม. มุสฺสตีติ ฯ
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ทุวิธป วิฺตฺตึ ชเนนฺติ ฯ ฉพฺพีสติ วิฺตฺติเมว น ชเนนฺติ
อิตรทฺวย กโรนฺติ ฯ เอกูนวีสติ รูปเมว สมุฏาเปนฺติ อิตรทฺวย
น กโรนฺติ ฯ โสฬส อิเมสุ ตีสุ เอกป น กโรนฺติ ฯ
ตตฺถ ทฺวตฺตึสาติ เหฏา วุตฺตาเนว กามาวจรโต อฏ
กุสลานิ ทฺวาทส อกุสลานิ กิริยโต ทส จิตฺตานิ เสกฺขปุถุชชฺ นาน อภิฺาจิตฺต ขีณาสวาน อภิฺาจิตฺตนฺติ ฯ
ฉพฺพีสาติ รูปาวจรโต ปฺจ กุสลานิ ปฺจ กิริยานิ
อรูปาวจรโต จตฺตาริ กุสลานิ จตฺตาริ กิริยานิ จตฺตาริ
มคฺคจิตฺตานิ จตฺตาริ ผลจิตฺตานีติ ฯ เอกูนวีสาติ กามาวจรกุสลวิปากโต เอกาทส อกุสลวิปากโต เทฺว กิรยิ ามโนธาตุรูปวจรโต ปฺจ วิปากจิตฺตานีติ ฯ โสฬสาติ เทฺวปฺจ วิฺาณานิ
สพฺพสตฺตาน ปฏิสนฺธิจิตฺต ขีณาสวาน จุติจิตฺต อารุปฺเป
จตฺตาริ วิปากจิตฺตานีติ ฯ อิมานิ โสฬส รูปอิริยาปถวิฺตฺตีสุ
เอกมฺป น กโรนฺติ ฯ อฺานิป พหูนิ อรูปานิ อรูเป
อุปฺปนฺนานิ อโนกาสคตตฺตา รูป น สมุฏาเปนฺติ ฯ ยานิ (๑)
ปน กายวิฺตฺตึ สมุฏาเปนฺติ (๑) ตาเนว วจีวิฺตฺตึปติ ฯ (๑)
อากาสธาตุนิทฺเทเส น กสติ น นิกสติ (๒) กสิตุ (๓) วา
ฉินฺทิตุ วา ภินฺทิตุ วา สกฺกาติ อากาโส ฯ อากาโสว
อากาสคต เขลคตาทีนิ วิย ฯ อากาโสติ วา คตนฺติ
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. กสฺสติ น นิกสฺสติ ฯ ๓. สี. กสฺสิตุ ฯ
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อากาสคต ฯ น หฺตีติ อฆ ฯ อฆฏฏนียนฺติ อตฺโถ ฯ
อฆเมว อฆคต ฯ ฉิทฺทตฺเถน วิวโร ฯ วิวโรว วิวรคต ฯ
อสมฺผุฏ จตูหิ มหาภูเตหีติ เอเตหิ อสผุฏ นิสฺสติ ากาส (๑)
กถิต ฯ ลกฺขณาทิโต ปน รูปปริจฺเฉทลกฺขณา อากาสธาตุ
รูปปริยนฺตปฺปกาสนรสา รูปมริยาทปจฺจุปฏานา อสมฺผุฏภาวฉิทฺทวิวรภาวปจฺจุปฏานา วา ปริจฺฉินฺนรูปปทฏานา ฯ
ยาย ปริจฺฉินฺเนสุ รูเปสุ อิทมิโต อุทฺธ อโธ ติริยนฺติ จ
โหติ ฯ
อิโต ปเร รูปสฺส ลหุตาทีน นิทฺเทสา จิตฺตสฺส ลหุตาทีสุ
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ ลกฺขณาทิโต ปเนตฺถ อทนฺธตาลกฺขณา รูปสฺส ลหุตา รูปาน ครุภาววิโนทนรสา ลหุปริวตฺติตาปจฺจุปฏานา ลหุรูปปทฏานา ฯ อถทฺธตาลกฺขณา
รูปสฺส มุทุตา รูปาน ถทฺธภาววิโนทนรสา สพฺพกิริยาสุ
อวิโรธิตาปจฺจุปฏานา มุทุรูปปทฏานา ฯ สรีรกิริยานุกุลกมฺมฺภาวลกฺขณา รูปสฺส กมฺมฺตา อกมฺมฺภาววิโนทนรสา อทุพฺพลภาวปจฺจุปฏานา กมฺมฺรูปปฏานา ฯ
เอตา ปน ติสฺโส น อฺมฺ วิชหนฺติ ฯ เอว
สนฺเตป โย อโรคิโน วิย รูปาน ลหุภาโว อทนฺธตา ลหุปริวตฺติปฺปกาโร รูปทนฺธตฺตกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏาโน ฯ
# ๑. สี. นิชฺชตากาส ฯ ม. นิชชฺ ตากาส ว ฯ
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โส รูปวิกาโร รูปสฺส ลหุตา ฯ โย สุปริมทฺทิตจมฺมสฺเสว
รูปาน มุทุภาโว สพฺพกิริยาวิเสเสสุ วสวตฺตนภาวมทฺทวปฺปกาโร
รูปถทฺธตฺตกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏาโน ฯ โส รูปวิกาโร
รูปสฺส มุทุตา ฯ โย ปน สุธนฺตสุวณฺณสฺเสว รูปาน กมฺมฺภาโว สรีรกิริยานุกูลภาวปฺปกาโร สรีรกิริยาน อนนุกุลกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏาโน ฯ โส รูปวิกาโร รูปสฺส
กมฺมฺตาติ เอวเมว ตาส วิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ
เอตา ปน ติสฺโสป กมฺม กาตุ น สกฺโกนฺติ ฯ
อาหาราทโยว กโรนฺติ ฯ ตถา หิ โยคิโน อชฺช อเมฺหหิ
โภชนสปฺปาย ลทฺธ กาโย โน ลหุมุทุกมฺมฺโติ วทนฺติ ฯ
อชฺช อุตุสปฺปาย ลทฺธ อชฺช อมฺหาก จิตฺต เอกคฺค กาโย
โน ลหุมุทุกมฺมฺโติ วทนฺตีติ ฯ
อุปจยสนฺตตินิทฺเทเสสุ อายตนานนฺติ อฑฺเฒกาทสนฺน
รูปายตนาน ฯ อาจโยติ นิพฺพตฺติ ฯ โส รูปสฺส อุปจโยติ
โย อายตาน อาจโย ปุนปฺปุน นิพฺพตฺตมานาน โสว รูปสฺส
อุปจโย นาม โหติ ฯ วฑฺฒีติ อตฺโถ ฯ
โย รูปสฺส อุปจโย โส (๒) รูปสฺส สนฺตตีติ ยา เอว
อุปจิตาน รูปาน วฑฺฒิ ตโต อุตฺตริตร ปวตฺติกาเล สา
รูปสฺส สนฺตติ นาม โหติ ฯ ปวตฺตีติ อตฺโถ ฯ นทีตีเร ขตกูปสฺมึ
# ๑. สี. อนนุกูลภาวกร .....ฯ ๒. ม. สา ฯ เอวมุปริป ฯ
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หิ อุทกุคฺคมนกาโล วิย อาจโย นิพฺพตฺติ ฯ ปริปุณฺณกาโล
วิย อุปจโย วฑฺฒิ ฯ อชฺโฌตฺถริตฺวา คมนกาโล วิย สนฺตติ
ปวตฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ
เอว กึ กถิต โหตีติ ฯ อายตเนน อาจโย กถิโต ฯ
อาจเยน อายตน กถิต ฯ อาจโย จ กถิโต อายตนเมว
กถิต ฯ เอวป กึ กถิต โหตีติ ฯ จตุสนฺตติ รูปาน อาจโย
อุปจโย นิพพฺ ตฺติ วฑฺฒิ กถิตา ฯ อตฺถโต หิ อุภยเปต
ชาติรูปสฺเสวาธิวจน ฯ อาการนานตฺเตน ปน เวเนยฺยวเสน จ
อุปจโย สนฺตตีติ อุทฺเทสนิทฺเทสน (๑) กตฺวา ยสฺมา เอตฺถ อตฺถโต
นานตฺต นตฺถิ ตสฺมา นิทฺเทเส โย อายตนาน อาจโย โส
รูปสฺส อุปจโย โย รูปสฺส อุปจโย โส รูปสฺส สนฺตตีติ
วุตฺต ฯ
ยสฺมา จ อุภยเปต ชาติรูปสฺเสวาธิวจน ตสฺมา เอตฺถ
อาจยลกฺขโณ รูปสฺส อุปจโย ปุพฺพนฺตโต รูปาน อุมฺมุช-ฺ
ชาปนรโส นิยาตนปจฺจุปฏาโน ปริปุณฺณภาวปจฺจุปฏาโน
วา อุปจิตรูปปทฏาโน ฯ ปวตฺติลกฺขณา รูปสฺส สนฺตติ
อนุปฺปพนฺธนรสา อนุปปฺ จฺเฉทปจฺจุปฏานา อนุปฺปพนฺธรูปปทฏานาติ เวทิตพฺพา ฯ
ชรตานิทฺเทเส ชีรณกวเสน ชรา ฯ อยเมตฺถ สภาวนิทฺเทโส
# ๑. ม. อุทฺเทสเทสน ฯ
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ชีรณากาโร ชีรณตา (๑) ฯ ขณฺฑิจฺจนฺติ อาทโย กาลาติกฺกเมว (๒)
กิจฺจนิทฺเทสา ฯ ปจฺฉิมา เทฺว ปกตินิทเฺ ทสา ฯ อย หิ ชราติ
อิมินา ปเทน สภาวโต ทีปตา ฯ เตนสฺสาย สภาวนิทฺเทโส ฯ
ชีรณตาติ อิมินา อาการโต เตนสฺสาย อาการนิทเฺ ทโส ฯ
ขณฺฑิจฺจนฺติ อิมินา กาลาติกฺกเมน ทนฺตนขาน ขณฺฑิตภาวกรณกิจฺจโต ฯ ปาลิจฺจนฺติ อิมินา เกสาโลมาน ปลิตภาวกรณกิจฺจโต ฯ วลฺลิตฺตจตาติ อิมินา มส มิลาเปตฺวา ตจวลฺลิตภาวกรณกิจฺจโต ทีปตา ฯ เตนสฺสา อิเม ขณฺฑิจฺจนฺติ อาทโย
ตโย กาลาติกฺกเม กิจฺจนิทฺเทสา ฯ เตหิ อิเมส วิการาน
ทสฺสนวเสน ปากฏีภูตา (๓) ปากฏชรา ทสฺสิตา ฯ ยเถว หิ
อุทกสฺส วา วาตสฺส วา (๔) อคฺคิโน วา ติณรุกฺขาทีน สภคฺคปฏิภคฺคตาย (๕) วา ฌามตาย วา คตมคฺโค ปากโฏ โหติ น
จ โส คตมคฺโค ตาเนว อุทกาทีนิป เอวเมว ชราย ทนฺตาทีสุ
ขณฺฑิจฺจาทิวเสน คตมคฺโค ปากโฏ จกฺขุ อุมฺมิเลตฺวาป
คยฺหติ ฯ น จ ขณฺฑิจฺจาทิ เนว ชรา น หิ ชรา
จกฺขุวิฺเยฺยา โหติ ฯ
อายุโน สหานิ อินฺทฺริยาน ปริปาโกติ อิเมหิ ปน ปเภเทหิ (๖)
กาลาติกฺกเมเยว อภิพฺยตฺตาย อายุกฺขยาย จกฺขาทิอินฺทฺริย# ๑. ม. ชีรณตา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. กาลาติกฺกเม ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓ สี. ปากฏภูตา ฯ ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๕. ม. สภคฺคปลิภคฺคตาย ฯ ๖. ม. ปเทหิ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 599

เลมที่ 46 รูปกณฺฑวณฺณนา หนา 599
ปริปากสฺิตาย ปกติยา ทีปตา ฯ เตนยิเม ปจฺฉิมา เทฺว
ปกตินิทฺเทสาติ เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ ยสฺมา ชรปตฺตสฺส อายุ (๑)
สหานิยติ ตสฺมา ชรา อายุโน สหานีติ ผลูปจาเรน วุตฺตา ฯ
ยสฺมา ทหรกาเล สุปสนฺนานิ สุขุมป อตฺตโน วิสย สุเขเนว
คณฺหนสมตฺถานิ จกฺขาทีนิ อินฺทฺริยานิ ชรปตฺตสฺส ปริปกฺกานิ
อาลุลิตานิ อวิสทานิ โอฬาริกป อตฺตโน วิสย คเหตุ อสมตฺถานิ
โหนฺติ ตสฺมา อินฺทฺริยาน ปริปาโกติป ผลูปจาเรเนว วุตฺตา ฯ
สา ปนาย เอว นิททฺ ิฏา สพฺพาป ชรา ปากฏา
ปฏิจฺฉนฺนาติ ทุวิธา โหติ ฯ ตตฺถ ทนฺตาทีสุ ขณฺฑภาวาทิทสฺสนโต รูปธมฺเมสุ ชรา ปากฏชรา นาม ฯ อรูปธมฺเมสุ
ปน ชรา ตาทิสสฺส วิการสฺส อทสฺสนโต ปฏิจฺฉนฺนชรา
นาม ฯ ปุน อวีจิ สวีจีติ เอวป ทุวิธา โหติ ฯ ตตฺถ
มณิกนกรชตปวาฬจนฺทิมสุริยาทีน วิย มนฺททสกาทีสุ ปาณีน
วิย จ ปุปฺผผลปลฺลวาทีสุ จ อปาณีน วิย อนฺตรนฺตรา
วณฺณวิเสสาทีน ทุวิฺเยฺยตฺตา ชรา อวีจิชรา นาม ฯ
นิรนฺตรชราติ อตฺโถ ฯ ตโต อฺเสุ ปน ยถาวุตฺเตสุ
อนฺตรนฺตรา วณฺณวิเสสาทีน สุวิฺเยฺยตฺตา ชรา สวีจิชรา
นามาติ เวทิตพฺพา ฯ
ลกฺขณาทิโตป รูปปริปากลกฺขณา รูปสฺส ชรตา
# ๑. ม. หายติ ฯ
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อุปนยนรสา สภาวานปคเมป นวภาวาปคมปจฺจุปฏานา
วีหิปุราณภาโว วิย ปริปจฺจมานรูปปทฏานาติ เวทิตพฺพา ฯ
อนิจฺจตานิทฺเทเส ขยคมนวเสน ขโย วยคมนวเสน วโย
ภิชฺชนวเสน เภโท ฯ อถวา ฯ ยสฺมา ต ปตฺวา รูป ขิยฺยติ
เวติ ภิชฺชติ จ ตสฺมา ขิยฺยติ เอตสฺมินฺติ ขโย ฯ เวติ เอตสฺมินฺติ
วโย ฯ ภิชชฺ ติ เอตสฺมินฺติ เภโท ฯ อุปสคฺควเสน ปท วฑฺเฒตฺวา
เภโทว ปริเภโท ฯ หุตฺวา อภาวตฺเถน น นิจฺจนฺติ อนิจฺจ ฯ
ตสฺส ภาโว อนิจฺจตา ฯ อนฺตรธายติ เอตฺถาติ อนฺตรธาน ฯ
มรณ หิ ปตฺวา รูป อนฺตรธายติ อทสฺสน คจฺฉติ ฯ น
เกวลฺจ รูปเมว สพฺเพป ปฺจกฺขนฺธา ฯ ตสฺมา ปฺจนฺนป
ขนฺธาน อนิจฺจตาย อิทเมว ลกฺขณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ลกฺขณาทิโต
ปน ปริเภทลกฺขณา รูปสฺส อนิจฺจตา สสีทนรสา ขยวยปจฺจุปฏานา ปริภิชฺชมานรูปปทฏานาติ เวทิตพฺพา ฯ
เหฏา ชาติ คหิตา ชรา คหิตา อิมสฺมึ วา าเน
มรณ คหิต ฯ อิเม ตโย ธมฺมา อิเมส สตฺตาน อุกฺขิตฺตาสิกปจฺจามิตฺตสทิสา ฯ ยถา หิ ปุริสสฺส ตโย ปจฺจามิตฺตา โอตาร
คเวสมานา วิจเรยฺยุ ฯ เตสุ เอโก เอว วเทยฺย เอต นีหริตฺวา
อฏวีปเวสน มยฺห ภาโร โหตูติ ฯ ทุตโิ ย อฏวีคตกาเล
โปเถตฺวา ปวิย ปาตน มยฺห ภาโรติ ฯ ตติโย ปวีคตกาลโต
ปฏาย อสินา สีสจฺเฉทน มยฺห ภาโรติ ฯ เอวรูปา อิเม
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ชาติอาทโย ฯ นีหริตฺวา อฏวีปเวสนปจฺจามิตฺตสทิสา ชาติ ตสฺมึ
ตสฺมึ าเน นิพฺพตฺตาปนโต ฯ อฏวีคต โปเถตฺวา ปวิย ปาตนปจฺจามิตฺตสทิสา ชรา นิพฺพตฺตกฺขนฺธาน ทุพฺพลปราธีนมฺจปรายนภาวกรณโต ฯ อฏวีคตสฺส (๑) อสินา สีสจฺเฉทนกปจฺจามิตฺตสทิส มรณ ชราปตฺตาน ขนฺธาน ชีวิตกฺขย ปาปุณโตติ (๒) ฯ
กพฬิงฺการาหารนิทฺเทเส กพฬ กริยตีติ กพฬึกาโร (๓) ฯ
อาหริยตีติ อาหาโร ฯ กพฬ กตฺวา อชฺโฌหริยตีติ อตฺโถ ฯ
รูป อาหรตีติป อาหาโร ฯ เอว วตฺถวุ เสน นาม อุทฺธริตฺวา
ปุน วตฺถุวเสเนเวต ปเภทโต ทสฺเสตุ โอทโน กุมฺมาโสติอาทิ
วุตฺต ฯ โอทนาทีนิ หิ ผาณิตปริยนฺตานิ ทฺวาทส อิธาธิปฺเปตสฺส
อาหารสฺส วตฺถูนิ ฯ ปาลิย อนาคตานิ มูลผลาทีนิ เยวาปนก
ปวิฏานิ ฯ
อิทานิ ตานิ มูลผลาทีนิ กตฺตพฺพโต ทสฺเสตุ ยมฺหิ
ยมฺหิ ชนปเทติอาทิมาห ฯ ตตฺถ มุเขน อสิตพฺพ ภฺุชิตพฺพนฺติ
มุขาสิย ฯ ทนฺเตหิ วิขาทิตพฺพนฺติ ทนฺตวิขาทน ฯ คเลน
อชฺโฌหริตพฺพนฺติ คลชฺโฌหรณีย ฯ อิทานิ ต กิจจฺ วเสน ทสฺเสตุ
กุจฺฉิวิตฺถมฺภนนฺติ อาห ฯ ตฺหิ มูลผลาทิ โอทนกุมฺมาสาทิ
วา อชฺโฌหต กุจฺฉึ วิตฺถมฺเภติ ฯ อิทมสฺส กิจฺจ ฯ ยาย
โอชาย สตฺตา ยาเปนฺตีติ เหฏา สพฺพปเทหิ สวตฺถุก
# ๑. ม. ปถวิคตสฺส ฯ ๒. ม. ปาปนโตติ ฯ
# ๓. ม. กพฬีกาโร ฯ เอวมุปริป ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 602

เลมที่ 46 ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา หนา 602
อาหาร ทสฺเสตฺวา อิทานิ นิพฺพตฺติต โอชเมว (๑) ทสฺเสตุ อิท
วุตฺต ฯ
กึ ปเนตฺถ วตฺถุสฺส กิจฺจ กึ โอชาย ฯ ปริสสฺ ยหรณปาลนานิ ฯ วตฺถุ หิ ปริสฺสย หรติ ปาเลตุ น สกฺโกติ
โอชาปาเลติ ปริสฺสย หริตุ น สกฺโกติ ฯ เทฺวป เอกโต
หุตฺวา ปาเลตุป สกฺโกนฺติ ปริสฺสยป หริตุ ฯ โก ปเนส
ปริสฺสโย นาม ฯ กมฺมชเตโช ฯ อนฺโตกุจฺฉิยมฺหิ โอทนาทิวตฺถุสฺมึ
อสติ กมฺมชเตโช อุฏหิตวฺ า อุทรปฏล คณฺหาติ ฉาโตสฺมิ
อาหาร เทถาติ วทาเปติ ฯ ภุตฺตกาเล อุทรปฏล มฺุจิตฺวา
วตฺถุ คณฺหาติ ฯ อถ สตฺโต เอกคฺโค โหติ ฯ
ยถา หิ ฉายารกฺขโส ฉาย ปวิฏ  คเหตฺวา เทวสงฺขลิกาย พนฺธิตฺวา อตฺตโน ภวเน โมเทนฺโต ฉาตกาเล
อาคนฺตฺวา สีเส ฑสติ ฯ โส ฑฏตฺตา วิรวติ ฯ ต วิรว
สุตฺวา ทุกฺขปฺปตฺโต เอตฺถ อตฺถีติ ตโต ตโต มนุสฺสา
อาคจฺฉนฺติ ฯ โส อาคตาคเต คเหตฺวา ขาทิตฺวา ภวเน
โมทติ ฯ เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ ฉายารกฺขโส วิย กมฺมชเตโช เทวสงฺขลิกาย พนฺธิตฺวา ปตสตฺโต วิย อุทรปฏล
ปุน อาคตมนุสฺสา วิย โอทนาทิวตฺถุ โอตริตฺวา สีเส ฑสน
วิย กมฺมชเตชสฺส วตฺถุโต มุตฺตสฺส อุทรปฏลคหณ ฑฏสฺส
# ๑. ม. นิพฺพฏฏิตโอธเมว ฯ
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วิรวนกาโล วิย อาหาร เทถาติ วจนกาโล ฯ ตาย สฺาย
อาคตาคเต คเหตฺวา ขาทิตฺวา ภวเน โมทนกาโล วิย กมฺมชเตเชน อุทรปฏล มฺุจิตฺวา วตฺถุสฺมึ คหิเต เอกคฺคจิตฺตา ฯ
ตตฺถ โอฬาริเก วตฺถุสฺมึ โอชา มนฺทา โหติ ฯ สุขุเม
พลวตี ฯ กุทรฺ ูสภตฺตาทีนิ หิ ภฺุชิตฺวา มุหุตฺเตเนว ฉาโต
โหติ สปฺปอาทีนิ ปวิตฺวา ิตสฺส ทิวสป ภตฺต น รุจฺจติ ฯ
เอตฺถ จ อุปาทายุปาทาย โอฬาริกสุขุมตา เวทิตพฺพา ฯ
กุมฺภิลาน (๑) หิ อาหาร อุปาทาย โมราน อาหาโร สุขุโม ฯ
กุมฺภิลา กิร ปาสาเณ คิลนฺติ ฯ เต จ เนส กุจฺฉิปฺปตฺตา
วิลียนฺติ ฯ โมรา สปฺปวิจฺฉิกาทิปาเณ ขาทนฺติ ฯ โมราน ปน
อาหาร อุปาทาย ติรจฺฉาน อาหาโร สุขุโม ฯ เต กิร
ติวสฺสฉฑฺฑิตานิ วิสาณานิ เจว อฏีนิ จ ขาทนฺติ ฯ ตานิ
จ เนส เขเฬน เตมิตมตฺตาเนว กนฺทมูล วิย มุทกุ านิ
โหนฺติ ฯ ติรจฺฉานป อาหาร อุปาทาย หตฺถีน อาหาโร
สุขุโม ฯ เต หิ นานารุกขฺ สาขาทโย ขาทนฺติ ฯ หตฺถีน
อาหารโต ควยโคกณฺณมิคาทีน อาหาโร สุขุโม ฯ เต กิร
นิสฺสารานิ นานารุกฺขปณฺณาทีนิ ขาทนฺติ ฯ เตสป อาหารโต
คุนฺน อาหาโร สุขุโม ฯ เต อลฺลสุกขฺ ติณานิ ขาทนฺติ ฯ
เตส อาหารโต สสาน อาหาโร สุขุโม ฯ สสาน อาหารโต
# ๑. ม. กุมฺภีลานฺหิ ฯ
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สกุณาน อาหาโร สุขุโม ฯ สกุณาน อาหารโต ปจฺจนฺตวาสีน อาหาโร สุขุโม ฯ ปจฺจนฺตวาสีน อาหารโต คามโภชกาน อาหาโร สุขุโม ฯ คามโภชกาน อาหารโต ราชราชมหามตฺตาน อาหาโร สุขุโม ฯ เตสป อาหารโต จกฺกวตฺติโน อาหาโร สุขุโม ฯ จกฺกวตฺติโน อาหารโต ภุมฺมาน
เทวาน อาหาโร สุขุโม ฯ ภุมฺมาน เทวาน อาหารโต
จาตุมฺมหาราชิกาน (๑) อาหาโร สุขุโม ฯ เอว ยาว ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน อาหาโร วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ เตส ปนาหาโร สุขุโมเตฺวว
นิฏ ปตฺโต ฯ
ลกฺขณาทิโตป โอชาลกฺขโณ กพฬึกาโร อาหาโร รูปาหรณรโส อุปตฺถมฺภนปจฺจุปฏาโน กพฬ กตฺวา อาหริตพฺพวตฺถุปทฏาโนติ เวทิตพฺโพ ฯ
โนอุปาทานิทฺเทเส ฯ ยถา อุปาทารูป อุปาทิยเตว น
อฺเน อุปาทิยติ เอวเมต น อุปาทิยเตวาติ โนอุปาทา ฯ
ผุสิตพฺพนฺติ โผฏพฺพ ฯ ผุสิตฺวา ชานิตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ
โผฏพฺพฺจ ต อายตนฺจาติ โผฏพฺพายตน ฯ อาโป จ
ต  นิสฺสตฺตสฺุตสภาวตฺเถน ธาตุ จาติ อาโปธาตุ ฯ
อิทานิ ยสฺมา ตีณิ รูปานิ ผุสิตฺวา ชานิตพฺพานิ ตสฺมา
ตานิ ภาเชตฺวา ทสฺเสตุ กตมนฺต รูป โผฏพฺพายตน
# ๑. ม. จาตุมหาราชิกาน ฯ
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ปวีธาตูติอาทิมาห ฯ ตตฺถ กกฺขฬตฺตลกฺขณา ปวีธาตุ
ปติฏานรสา สมฺปฏิจฺฉนฺนปจฺจุปฏานา ฯ เตโชธาตุ อุณฺหตฺตลกฺขณา ปริปาจนรสา มทฺทวานุปฺปาทานปจฺจุปฏานา ฯ
วาโยธาตุ วิตฺถมฺภนลกฺขณา สมุทีรณรสา อภินีหารปจฺจุปฏานา ฯ ปุริมา ปน อาโปธาตุ ปคฺฆรณลกฺขณา อุปพฺรูหณรสา สงฺคหปจฺจุปฏานา ฯ เอเกกา เจตฺถ เสสตฺตยปทฏานาติ
เวทิตพฺพา ฯ
กกฺขฬนฺติ ถทฺธ ฯ มุทุกนฺติ อถทฺธ ฯ สณฺหนฺติ มฏ ฯ
ผรุสนฺติ ขร ฯ สุขสมฺผสฺสนฺติ สุขเวทนาปจฺจย อิฏโผฏพฺพ ฯ
ทุกฺขสมฺผสฺสนฺติ ทุกฺขเวทนาปจฺจย อนิฏโผฏพฺพ ฯ ครุกนฺติ
ภาริย ฯ ลหุกนฺติ อภาริย สลฺลหุก ฯ เอตฺถ จ กกฺขฬ มุทุก
สณฺห ผรุส ครุก ลหุกนฺติ ปเทหิ ปวีธาตุเอว ภาชิตา ฯ
ยทาย กาโย อายุสหคโต จ โหติ อุสมฺ าสหคโต จ วิฺาณสหคโต จ ตทา ลหุตโร จ โหติ มุทุตโร จ กมฺมฺตโร
จาติ (๑) สุตฺเตป ลหุมุทุภูต ปวีธาตุเมว สนฺธาย วุตฺต ฯ
สุขสมฺผสฺส ทุกฺขสมฺผสฺสนฺติ ปททฺวเยน ปน ตีณิ
มหาภูตานิ ภาชิตานิ ฯ ปวีธาตุ หิ สุขสมฺผสฺสาป อตฺถิ
ทุกฺขสมฺผสฺสาป อตฺถิ ตถา เตโชธาตุ วาโยธาตุ ฯ ตตฺถ
สุขสมฺผสฺสา ปวีธาตุ มุทุตลหตฺเถ (๒) ทหเร ปาท (๓) สมฺพาหนฺเต
# ๑. ที. มหา. ๑๐/๓๑๓/๓๗๒ ฯ ๒. ม. มุทุตลุณหตฺเถ ฯ
# ๓. ม. ปาเท ฯ
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อสฺสาเทตฺวา อสฺสาเทตฺวา สมฺพาห ตาตา สมฺพาห ตาตาติ
วทาปนาการ กโรติ ฯ สุขสมฺผสฺสา เตโชธาตุ สีตสมเย
องฺคารกปลฺล อาหริตฺวา คตฺต เสเทนฺเต อสฺสาเทตฺวา
อสฺสาเทตฺวา เสเทหิ ตาตาติ วทาปนาการ กโรติ ฯ
สุขสมฺผสฺสา วาโยธาตุ อุณฺหสมเย วตฺตสมฺปนฺเน ทหเร วีชเนน
วีชนฺเต อสฺสาเทตฺวา อสฺสาเทตฺวา วีช ตาตาติ วทาปนาการ
กโรติ ฯ ถทฺธหตฺเถ ปน ทหเร ปาเท สมฺพาหนฺเต อฏีน
ภิชฺชนกาโล วิย โหติ ฯ โสป อเปหีติ วตฺตพฺพต อาปชฺชติ ฯ
อุณฺหสมเย องฺคารกปลฺเล อาภเฏ อปเนหิ นนฺติ วตฺตพฺพ
โหติ ฯ สีตสมเย วีชเนน วีชนฺเต อเปหิ ม มา วีชาติ
วตฺตพฺพ โหติ ฯ เอวเมตาส สุขสมฺผสฺสตา ทุกฺขสมฺผสฺสตา จ
เวทิตพฺพา ฯ
ย โผฏพฺพ อนิทสฺสน สปฺปฏิฆนฺติอาทินา นเยน
วุตฺตา ปน จตูหิ จตูหิ นเยหิ ปฏิมณฺฑิตา เตรส วารา
เหฏา รูปายตนาทีสุ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
กึ ปเนตานิ ตีณิ มหาภูตานิ เอกปฺปหาเรเนว
อาปาถมาคจฺฉนฺติ อุทาหุ โนติ ฯ อาคจฺฉนฺติ ฯ เอว
อาคตานิ กายปฺปสาท ฆฏเฏนฺติ น ฆฏเฏนฺตีติ ฯ ฆฏเฏนฺติ
เอกปฺปหาเรเนตานิ อารมฺมณ กตฺวา กายวิฺาณ อุปฺปชฺชติ
นุปฺปชฺชตีติ ฯ นุปฺปชฺชติ ฯ กสฺมา ฯ อาภุชิตวเสน วา หิ
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อุสฺสทวเสน วา อารมฺมณกรณ โหติ ฯ
ตตฺถ อาภุชิตวเสน ตาว ฯ ปตฺตสฺมึ หิ โอทเนน ปูเรตฺวา
อาภเฏ เอก สิตฺถ คเหตฺวา ถทฺธ วา มุทุก วาติ วีมสนฺโต
กิฺจาป ตตฺถ เตโชป อตฺถิ วาโยป อตฺถิ ปวีธาตุเมว
ปน อาภุชติ (๑) ฯ อุณฺโหทเก หตฺถ โอตาเรตฺวา วีมสนฺโต
กิฺจาป ตตฺถ ปวีป อตฺถิ วาโยป อตฺถิ เตโชธาตุเมว
ปน อาภุชติ ฯ อุณฺหสมเย วาตปาน วิวริตฺวา วาเตน สรีร
ปหาราเปนฺโต ิโต มนฺทมนฺเท วาเต ปหรนฺเต กิฺจาป
ตตฺถ ปวีป อตฺถิ เตโชป อตฺถิ วาโยธาตุเมว ปน
อาภุชติ ฯ เอว อาภุชนวเสน (๒) อารมฺมณ กโรติ นาม ฯ
โย ปน อุปกฺขลติ (๓) วา สีเสน วา รุกฺข ปหรติ
ภฺุชนฺโต วา สกฺขร ฑสติ โส กิฺจาป ตตฺถ เตโชป
อตฺถิ วาโยป อตฺถิ อุสฺสทวเสน ปน ปวีธาตุเมว อารมฺมณ
กโรติ ฯ อคฺคึ อกฺกมนฺโตป กิฺจาป ตตฺถ ปวีป อตฺถิ
วาโยป อตฺถิ อุสฺสทวเสน ปน เตโชธาตุเมว อารมฺมณ
กโรติ ฯ พหลวาเต กณฺณสกฺขลึ ปหริตฺวา พธิรภาว กโรนฺเต
วิย (๔) กิฺจาป ตตฺถ ปวีป อตฺถิ เตโชป อตฺถิ อุสฺสทวเสน
ปน วาโยธาตุเมว อารมฺมณ กโรติ ฯ
# ๑. สี อาภฺุชติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อาภุชิตวเสน ฯ
# ๓. สี. ปกฺขลติ ฯ ๔. ม. วิย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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ยงฺกิฺจิ ธาตุ อารมฺมณ กโรติ (๑) กายวิฺาณป
เอกปฺปหาเรน นุปฺปชฺชติ ฯ สูจิกลาเปน วิทฺธสฺส เอกปฺปหาเรน
กาโย ฆฏฏิยติ ฯ ยสฺมึ ยสฺมึ ปน าเน กายปฺปสาโท
อุสฺสนฺโน โหติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ กายวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ฯ
ยตฺถ ยตฺถาป ปฏิฆฏฏนนิฆโส พลวา โหติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ
ปม อุปฺปชฺชติ ฯ กุกฺกฏุ ปตฺเตนป วเณ พาธิยมาเน (๒) อสุอสุกายปฺปสาท ฆฏเฏติ ฯ ยตฺถ ยตฺถ ปน กายปฺปสาโท (๓) อุสฺสนฺโน
โหติ ฯ ตตฺถ ตตฺเถว กายวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ฯ เอว อุสฺสทวเสน อารมฺมณ กโรติ ฯ อุสฺสทวเสเนว กายวิฺาณ
อุปฺปชฺชติ นาม ฯ
กถ ปน จิตฺตสฺส อารมฺมณโต สงฺกนฺติ โหตีติ ฯ
ทฺวีหากาเรหิ โหติ อชฺฌาสยโต วา วิสยาธิมตฺตโต วา ฯ
วิหารปูชาทีสุ หิ ตานิ เจติยานิ เจว ปฏิมาโย จ วนฺทิสฺสามิ
โปตฺถกมฺมานิ จิตฺตกมฺมานิ จ โอโลเกสฺสามีติ อชฺฌาสเยน คโต
เอก วนฺทิตฺวา วา ปสฺสิตวฺ า วา อิตรสฺส วนฺทนตฺถาย วา
ทสฺสนตฺถาย วา มน กตฺวา วนฺทิตุป ปสฺสิตุมฺป คจฺฉติเยว ฯ
เอว อชฺฌาสยโต สงฺกนฺติ นาม ฯ
เกลาสกูฏปฏิภาค ปน มหาเจติย โอโลเกนฺโต ิโตป
อปรภาเค สพฺพตุริเยสุ ปคฺคหิเตสุ รูปารมฺมณ วิสสชฺเชตฺวา
# ๑. ม. กโรนฺตสฺส ฯ ๒. ม. โธวิยมาเน ฯ ๓. ม. ปาสาโท ฯ
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สทฺทารมฺมณ สงฺกมติ ฯ มนฺุคนฺเธสุ ปุปฺเผสุ วา คนฺเธสุ
วา อาคเตสุ (๑) สทฺทารมฺมณ วิสชฺเชตฺวา คนฺธารมฺมณ
สงฺกมติ ฯ เอว วิสยาธิมตฺตโต สงฺกนฺติ นาม ฯ
อาโปธาตุนิทฺเทเส อาโปติ สภาวนิทฺเทโส ฯ อาโปว
อาโปคต ฯ สิเนหวเสน [๒] สิเนโหว สิเนหคต ฯ พนฺธนตฺต
รูปสฺสาติ ปวีธาตุอาทิกสฺส ภูตรูปสฺส พนฺธนภาโว ฯ อยปณฺฑิอาทีนิ หิ อาโปธาตุ อาพนฺธิตฺวา พทฺธานิ กโรติ ฯ ตาย
อาพนฺธตฺตา ตานิ พทฺธานิ นาม ฯ โหนฺติ ฯ ปาสาณปพฺพตตาลฏิหตฺถิทนฺตโคสิงฺคาทีสุป เอเสว นโย ฯ สพฺพานิ
เหตานิ อาโปธาตุเอว อาพนฺธิตฺวา พทฺธานิ (๓) กโรติ ฯ
อาโปธาตุยา อาพนฺธตฺตา (๔) พทฺธานิ โหนฺติ ฯ
กึ ปน ปวีธาตุ เสสธาตูน ปติฏา โหติ ผุสิตฺวา
อุทาหุ อผุสิตฺวา อาโปธาตุ วา เสสา พนฺธมานา ผุสิตฺวา
พนฺธติ (๕) อุทาหุ อผุสิตฺวาติ ฯ ปวีธาตุ ตาว อาโปธาตุยา
อผุสิตฺวาว ปติฏา โหติ ฯ เตโชธาตุยา จ วาโยธาตุยา จ
ผุสิตฺวา ฯ อาโปธาตุ ปน ปวีธาตุป เตโชธาตุวาโยธาตุโยป
อผุสิตฺวาว อาพนฺธติ ฯ ยทิ ผุสิตฺวา อาพนฺเธยฺย โผฏพฺพายตน
นาม ภเวยฺย ฯ
# ๑. ม. อาภเตสุ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สิเนโหติ ทิสฺสติ ฯ
# ๓. สี. ถทฺธานิ ฯ ๔. ม. อาพทฺธตฺตาว ฯ ๕. ม. อาพนฺธติ ฯ
# เอวมุปริป ฯ
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เตโชธาตุวาโยธาตูนป เสสธาตูสุ สกสกกิจฺจกรเณ เอเสว
นโย ฯ เตโชธาตุ หิ ปวีธาตุ ผุสิตฺวา ฌาเปติ ฯ สา
ปน น อุณหฺ า หุตฺวา ฌายติ ฯ ยทิ อุณฺหา หุตฺวา
ฌาเปยฺย ฯ อุณฺหตฺตลกฺขณา นาม ภเวยฺย ฯ อาโปธาตุ ปน
อผุสิตฺวาว ตาเปติ ฯ สาป ตปฺปมานา (๑) น อุณฺหา หุตฺวา
ตปฺปติ (๒) ฯ ยทิ อุณฺหา หุตฺวา ตปฺเปยฺย อุณฺหตฺตลกฺขณา นาม
ภเวยฺย ฯ วาโยธาตุ ปน ผุสิตฺวาว ตาเปติ ฯ สาป ตปฺปมานา
น อุณฺหา หุตฺวา ตปฺปติ ฯ ยทิ อุณฺหา หุตฺวา ตปฺเปยฺย
อุณฺหตฺตลกฺขณา นาม ภเวยฺย ฯ วาโยธาตุ ปวีธาตุ ผุสิตฺวา
วิตฺถมฺเภติ ฯ ตถา เตโชธาตุ ฯ อาโปธาตุ ปน อผุสิตฺวาว
วิตฺถมฺเภติ ฯ
อุจฺฉุรส ปจิตฺวา ผาณิตปณฺเฑ กริยมาเน อาโปธาตุ
ถทฺธา โหติ น โหตีติ น โหติ ฯ สา หิ ปคฺฆรณลกฺขณา
อาโปธาตุ ปวีธาตุ กกฺขฬลกฺขณา โอมตฺต ปน อาโป
อธิมตฺตปวีคติก ชาต ฯ สา หิ รสากาเรน ิตภาว วิชฺชหติ
ลกฺขณ น วิชหติ ฯ ผาณิตปณฺเฑ วิลียมาเนป ปวีธาตุ
น วิลียติ ฯ กกฺขฬลกฺขณา หิ ปวีธาตุ ปคฺฆรณลกฺขณา
อาโปธาตุ ฯ โอมตฺตา ปน ปวี อธิมตฺตอาปคติกา โหติ ฯ
สา ปณฺฑิกากาเรน (๓) ิตภาว วิชฺชหติ ลกฺขณ น วิชชฺ หติ ฯ
# ๑. ม. ตปมานา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ตปติ ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. ปณฺฑากาเรน ฯ
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จตุนฺน หิ มหาภูตาน ภาวฺถตฺตเมว โหติ ลกฺขณฺถตฺต
นาม นตฺถิ ฯ ตสฺส อภาโว อฏานปริกปฺปสุตฺเตน ทีปโต ฯ
วุตฺตเฺหต สิยา โข ปนานนฺท (๑) จตุนฺน มหาภูตาน อฺถตฺต
ปวีธาตุยา อาโปธาตุยา เตโชธาตุยา วาโยธาตุยา น เตฺวว
พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตสฺส อริยสาวกสฺส สิยา
อฺถตฺตนฺติ (๒) ฯ อยฺหตฺถ อตฺโถ อานนฺท กกฺขฬตฺตลกฺขณา
ปวีธาตุ ปริวตฺเตตฺวา ปคฺฆรณลกฺขณา อาโปธาตุ นาม
ภเวยฺย อริยสาวกสฺส ปน อฺถตฺต นาม นตฺถีติ ฯ เอวเมตฺถ
อฏานปริกปฺโป อาคโต ฯ
อิโต ปเรสุ อุปาทินนฺ าทินิทฺเทเสสุ อุปาทินฺนาทีน (๓) อตฺโถ
มาติกาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ จกฺขายตนาทีนิ เหฏา
วิตฺถาริตาเนว ฯ ตตฺถ ตตฺถ ปน วิเสสมตฺตเมว วกฺขาม ฯ
อุปาทินฺนนิทฺเทเส ตาว จกฺขายตนาทีนิ เอกนฺต
อุปาทินฺนตฺตา วุตฺตานิ ฯ ยสฺมา ปน รูปายตนาทีนิ
อุปาทินฺนานิป อตฺถิ อนุปาทินฺนานิป ตสฺมา ตานิ ย ย
วา ปนาติ สงฺเขปโต ทสฺเสตฺวา ปุน กมฺมสฺส กตตฺตา
รูปายตนนฺติอาทินา นเยน วิตฺถาริตานิ ฯ อิมินา อุปาเยน
สพฺพเยวาปนเกสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
# ๑. ม. สิยา อานนฺท ฯ ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๑๕/๒๘๕-๗ ฯ
# ๓. ม. อุปาทินฺนรูปาทินิทฺเทเสสุ อุปาทินฺนปทาทีน ฯ
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กสฺมา ปน กมฺมสฺส กตตฺตาติ จ น กมฺมสฺส กตตฺตาติ
จ อุภินฺนป นิทฺเทเส ชรตา จ อนิจฺจตา จ น คหิตา ฯ
อนุปาทินฺนาทีนเยว นิทฺเทเสสุ คหิตาติ ฯ น กมฺมสฺส กตตฺตาติ
เอตฺถ ตาว กมฺมโต อฺปจฺจยสมุฏาน สงฺคหิต ฯ กมฺมสฺส
กตตฺตาติ เอตฺถ กมฺมสมุฏานเมว ฯ อิมานิ จ เทฺว รูปานิ
เนว กมฺมโต น อฺสฺมา รูปชนกปจฺจยา อุปฺปชฺชนฺติ ตสฺมา
น คหิตานิ ฯ สา จ เนส อนุปฺปตฺติ ปรโต อาวีภวิสฺสติ ฯ
อนุปาทินฺนนฺติอาทีสุ ปน เกวล อนุปาทินฺนาทิคฺคหเณน
กมฺมาทิสมุฏานตา ปฏิกขฺ ิตฺตา น อฺปจฺจยสมุฏานตา
อนฺุาตา ฯ ตสฺมา ตตฺถ คหิตานีติ เวทิตพฺพานีติ ฯ (๑)
จิตฺตสมุฏานนิทฺเทเส กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺตีติ อิท
ทฺวย ยสฺมา เอกนฺตจิตฺตสมุฏานานิ ภูตานิ อุปาทาย ปฺายติ
ตสฺมา วุตฺต ฯ ปรมตฺถโต ปน ตสฺส นิสฺสยภูตานิ เนว จิตฺตสมุฏานานิ ตนฺนิสฺสิตตฺตา ฯ ยถา อนิจฺจสฺส รูปสฺส ชรามรณ
อนิจฺจ นาม โหติ เอวมิทป จิตฺตสมุฏาน นาม ชาต ฯ
จิตฺตสหภุนิทฺเทเสป เอเสว นโย ฯ ยาว จิตฺต ตาว
ปฺายนโต อิทเมว ทฺวย วุตฺต ฯ น ปเนต จิตฺเตน
สหภูตานิ วิย เวทนาทโย (๒) วิย จ อุปฺปชฺชติ ฯ
จิตฺตานุปริวตฺติตายป เอเสว นโย ฯ ยาว จิตฺต ตาว
# ๑. ม. อิติ สทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. เจตนาทโย ฯ
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ปฺายนโต เอวเหต ทฺวย จิตฺตานุปริวตฺตีติ วุตฺต ฯ
โอฬาริกนฺติ วตฺถุอารมฺมณภูตตฺตา สงฺฆฏฏนวเสน (๑)
คเหตพฺพโต ถูล ฯ วุตฺตวิปลฺลาสโต สุขุม เวทิตพฺพ ฯ
ทูเรติ ฆฏฏนวเสน อคฺคเหตพฺพตฺตา ทุวิฺเยฺยภาเวน
สมีเป ิตป ทูเร ฯ อิตร ปน ฆฏฏนวเสน คเหตพฺพตฺตา
สุวิฺเยฺยภาเวน ทูเร ิตป สนฺติเก ฯ จกฺขายตนาทินิทฺเทสา
เหฏา วุตฺตนเยเนว วิตฺถารโต เวทิตพฺพา ฯ อิท ตาว ทุวิเธน
รูปสงฺคเห วิเสสมตฺต ฯ ติวิธสงฺคโห อุตฺตานตฺโถเยว ฯ
จตุกฺกนิทฺเทสวณฺณนา
จตุพฺพิธสงฺคหาวสาเน ทิฏาทิปจฺฉิมปทสฺส เภทาภาเวน
อาทิโต ปฏาย ปุจฺฉ อกตฺวา รูปายตน ทิฏ สทฺทายตน
สุตนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ รูปายตน จกฺขุนา โอโลเกตฺวา
ทกฺขิตุ สกฺกาติ ทิฏ นาม ชาต ฯ สทฺทายตน โสเตน
สทฺท (๒) สุตฺวา ชานิตุ สกฺกาติ สุต นาม ชาต ฯ คนฺธายตนาทิตฺตย ฆานชิวฺหากาเยหิ ปตฺวา คเหตพฺพโต มุนิตฺวา
ชานิตพฺพตฺเถน มุต นาม ชาต ฯ ผุสิตฺวา วิฺาณุปฺปตฺติการณโต มุต นามาติป วุตฺต ฯ สพฺพเมว ปน รูป มโนวิฺาเณน ชานิตพฺพนฺติ มนสา วิฺาต นาม ชาต ฯ
# ๑. สี. ปสาทฆฏฏนวเสน ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปฺจวิธสงฺคหนิทฺเทเส ฯ กกฺขฬนฺติ ถทฺธ ฯ ขรเมว
ขรคต ฯ ผรุสนฺติ อตฺโถ ฯ อิตเร เทฺวป สภาวนิทฺเทสาเอว ฯ (๑)
อชฺฌตฺตนฺติ นิยกชฺฌตฺต ฯ พหิทฺธา วาติ พาหิร ฯ อุปาทินฺนนฺติ
กมฺมสมุฏานเมว ฯ อวิเสเสน ปน สรีรฏกสฺเสต (๒) คหณ ฯ
สรีรฏก หิ อุปาทินฺน วา โหตุ อนุปาทินฺน วา อาทินฺนคหิตปรามฏวเสน  อุปาทินฺนเมว นาม ชาต ฯ (๓)
เตโชคตนฺติ สพฺพเตเชสุ คต อุณฺหตฺตลกฺขณ เตโชเอว
วา เตโชภาว คตนฺติ เตโชคต ฯ อุสฺมาติ อุสฺมากาโร ฯ
อุสฺมาคตนฺติ อุสฺมาภาว คต ฯ อุสฺมาการสฺเสต นาม ฯ
อุสุมนฺติ พลวอุสฺมา อุสุมเมว อุสุมภาว คตนฺติ อุสุมคต ฯ
วายนกวเสน วาโย ฯ วาโยว วาโยภาว คตตฺตา
วาโยคต ฯ ถมฺภิตตฺตนฺติ อุปฺปลนาฬตจาทีน วิย วาตปุณฺณาน ถมฺภิตภาโว รูปสฺส ฯ
ฉกฺกาทินทิ ฺเทสวณฺณนา
ฉพฺพิธาทิสงฺคหาน ติณฺณ โอสานปทสฺส เภทาภาวโต
อาทิโต ปฏาย อปุจฺฉิตฺวาว นิทฺเทโส กโต ฯ ตตฺถ จกฺข-ุ
วิฺาเณน ชานิตุ สกฺกาติ จกฺขุวิฺเยฺย ฯเปฯ มโนวิฺาเณน
# ๑. สี. สภาวนิทฺเทสา ฯ ๒. สี. สรีรฏกสฺเสว ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ชานิตุ สกฺกาติ มโนวิฺเยฺย ฯ(๑) ติวิธาย มโนธาตุยา
ชานิตุ สกฺกาติ มโนธาตุวิฺเยฺย ฯ สพฺพ รูปนฺติ เอตฺถ
ยสฺมา เอก รูปป มโนวิฺาณธาตุยา อชานิตพฺพ นาม
นตฺถิ ตสฺมา สพฺพ รูปนฺติ วุตฺต ฯ สมฺมาสมฺพุทฺเธน หิ
อภิธมฺม ปตฺวา นย กาตุ ยุตฺตฏาเน นโย อกโต นาม
นตฺถิ ฯ อิทฺจ เอกสฺส รูปสฺสาป มโนวิฺาณธาตุยา
อชานิตพฺพสฺส (๒) อภาเวน นย กาตุ ยุตฺตฏาน นาม ตสฺมา
นย กโรนฺโต สพฺพ รูปนฺติ อาห ฯ
สุขสมฺผสฺโสติ สุขเวทนาปฏิลาภปจฺจโย ฯ ทุกฺขสมฺผสฺโสติ
ทุกฺขเวทนาปฏิลาภปจฺจโย ฯ อิธาป โผฏพฺพารมฺมณสฺส
สุขทุกฺขสฺส สพฺภาวโต อย นโย ทินโฺ น ฯ
นวกาทินทิ ฺเทสวณฺณนา
นวเก ปน น (๓) อินฺทฺริยรูปสฺส นาม อตฺถิตาย นโย
ทินฺโน ตสฺเสว สปฺปฏิฆอปฺปฏิฆตาย ทสเก นโย ทินฺโน ฯ
เอกาทสเก อฑฺเฒกาทส อายตนานิ วิภตฺตานิ ฯ เตส เตส
นิทฺเทสวาโร (๔) เหฏา วุตฺตนเยน วิตฺถารโต เวทิตพฺโพ ฯ (๕) เสส
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
# ๑. ม. อิติ สทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. สี. อวิชานิตพฺพสฺส ฯ ๓. ม. น สทฺโท
# นตฺถิ ฯ ๔. ม. เตส นิทฺเทสวารา ฯ ๕. ม. เวทิพฺพา ฯ
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อิเมสุ ปน รูเปสุ อสมฺโมหตฺถ สโมธาน สมุฏาน
ปรินิปฺผนฺนฺจ สงฺขตนฺติ อิท ปกิณฺณก เวทิตพฺพ ฯ
ตตฺถ สโมธานนฺติ สพฺพเมว หิ (๑) รูป สโมธานโต
จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร โผฏพฺพายตน อาโปธาตูติ ปฺจวีสติ สงฺขฺย โหติ ต วตฺถุรูเปน สทฺธึ ฉพฺพีสติ
สงฺขฺย เวทิตพฺพ ฯ อิโต อฺ รูป นาม นตฺถีติ ฯ (๒) เกจิ
ปน มิทฺธวาทิโน (๓) มิทฺธรูป นาม อตฺถีติ วทนฺติ ฯ เต อทฺธา
มุนีสิ สมฺพทุ ฺโธ นตฺถิ นีวรณา ตวาติอาทีนิ (๔) วตฺวา
มิทฺธรูป นาม นตฺถีติ ปฏิเสเธตพฺพา ฯ อปเร พลรูเปน สทฺธึ
สตฺตวีสติ สมฺภวรูเปน สทฺธึ อฏวีสติ ชาติรูเปน สทฺธึ
เอกูนตึสติ โรครูเปน สทฺธึ สมตึส รูปานีติ วทนฺติ ฯ เตป
เตส วิสุ อภาว ทสฺเสตฺวา ปฏิกฺขิปตพฺพา ฯ วาโยธาตุยา
หิ คหิตาย พลรูป คหิตเมว อฺ พลรูป นาม นตฺถิ ฯ
อาโปธาตุยา สมฺภวรูป อุปจยสนฺตตีหิ ชาติรูป ฯ ชรตานิจฺจตาย
คหิตาย (๕) โรครูป คหิตเมว ฯ อฺ โรครูป นาม นตฺถิ ฯ
โยป กณฺณโรคาทิอาพาโธ โส วา วิสมปจฺจยสมุฏิตธาตุมตฺตเมว ฯ น อฺโ ตตฺถ โรโค นาม อตฺถีติ สโมธานโต
# ๑. ม. หิท ฯ ๒. ม. อิติ สทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๑/๔๓๕ ฯ ๔. ม. ชรตาอนิจฺจตาหิ คหิตาหิ ฯ
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ฉพฺพีสติ เจว รูปานิ ฯ
สมุฏานนฺติ กติ รูปานิ กติ สมุฏานานิ ฯ ทส
เอกสมุฏานานิ เอก ทฺวสิ มุฏาน ตีณิ ติสมุฏานานิ นว
จตุสมุฏานานิ เทฺว น เกนจิ สมุฏหนฺติ ฯ
ตตฺถ จกฺขุปฺปสาโท ฯเปฯ ชีวิตินฺทฺริยนฺติ อิมานิ อฏ
เอกนฺเตน (๑) กมฺมโตว สมุฏหนฺติ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺตีติ
ทฺวย เอกนฺเตน จิตฺตโต สมุฏาตีติ ทส เอกสมุฏานานิ
นาม ฯ สทฺโท อุตุโต จ จิตฺตโต จ สมุฏาตีติ เอโก
ทฺวิสมุฏาโน นาม ฯ ตตฺถ อวิฺาณกสทฺโท อุตุโต สมุฏาติ
สวิฺาณกสทฺโท จิตฺตโต ฯ ลหุตาทิตฺตย ปน อุตุจิตฺตาหาเรหิ
สมุฏาตีติ ตีณิ ติสมุฏานานิ นาม ฯ อวเสสานิ นว รูปานิ
เตหิ กมฺเมน วา จตูหิ สมุฏหนฺตีติ นว จตุสมุฏ านานิ
นาม ฯ ชรตาอนิจฺจตา ปน เอเตส (๒) เอกโตป น สมุฏหนฺตีติ
เทฺว น เกนจิ สมุฏหนฺติ นาม ฯ กสฺมา ฯ อชายนโต ฯ
น หิ เอตานิ ชายนฺติ ฯ กสฺมา ฯ ชาตสฺส ปากเภทตฺตา ฯ
อุปฺปนฺน หิ รูป (๓) อรูป วา ภิชฺชตีติ อวสฺเสต สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ น หิ อุปฺปนฺน รูป วา อรูป วา อกฺขย นาม
ทิสฺสติ ฯ ยาว ปน น ภิชฺชติ ตาวสฺส ปริปาโกติ สิทฺธเมต
ชาตสฺส ปากเภทตฺตาติ ฯ ยทิ จ ตานิ ชาเยยฺยุ เตสป
# ๑. ม. เอกนฺต ฯ ๒. ม. เอเตสุ ฯ ๓. ม. รูป ชีรติ ภิชฺชตีติ
# อวสฺส ปเนต ฯ
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ปากเภทา ภเวยฺยุ ฯ น จ ปาโก ปจฺจติ เภโท วา ภิชฺชตีติ
ชาตชาตสฺส ปากเภทตฺตา เนต ทฺวย ชายติ ฯ
ตตฺถ สิยา ยถา กมฺมสฺส กตตฺตาติอาทิ นิทฺเทเสสุ
รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตตีติ วจเนน ชาติ ชายตีติ
สมฺปฏิจฺฉิต โหติ ฯ เอว ปาโกป ปจฺจตุ เภโทป ภิชฺชตูติ ฯ น
ตตฺถ ชาติ ชายตีติ สมฺปฏิจฺฉิต ฯ เย ปน ธมฺมา กมฺมาทีหิ
นิพฺพตฺตนฺติ เตส อภินิพฺพตฺติภาวโต ชาติยา ตปฺปจฺจยภาวโวหาโร อนุมโต ฯ น ปน ปรมตฺถโต ชาติ ชายติ
ชายมานสฺส หิ อภินิพฺพตฺติมตฺต ชายตีติ ฯ (๑)
ตตฺถ สิยา ยเถว ชาติ เยส ธมฺมาน อภินิพฺพตฺติ
ตปฺปจฺจยภาวโวหาร อภินพิ ฺพตฺติโวหารฺจ ลภติ ตถา
ปากเภทาป เยส ธมฺมาน ปากเภทา ตปฺปจฺจยภาวโวหาร
อภินิพฺพตฺติโวหารฺจ ลภนฺตุ เอว อิทป ทฺวย กมฺมาทิสมุฏานเมวาติ วตฺตพฺพ ภวิสฺสตีติ ฯ น ปากเภทาน ต
โวหาร ลภนฺติ ฯ กสฺมา ฯ ชนกปจฺจยานุภาวกฺขเณ อภาวโต ฯ
ชนกปจฺจยานฺหิ อุปฺปาเทตพฺพธมฺมสฺส อุปฺปาทกฺขเณเยว
อานุภาโว น ตโต อุตฺตรึ ฯ เตหิ อภินิพฺพตฺติตธมฺมกฺขณสฺมึ จ
ชาติ ปฺายมานา ตปฺปจฺจยภาวโวหาร อภินิพฺพตฺติโวหารฺจ
ลภติ ตสฺมึ ขเณ สพฺภาวโต น อิตรทฺวย ตสฺมึ ขเณ
# ๑. ม. ชาตีติ ฯ
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อภาวโตติ เนเวต ชายตีติ วตฺตพฺพ ฯ ชรามรณ ภิกฺขเว อนิจฺจ
สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ (๑) อาคตตฺตา อิทป ทฺวย ชายตีติ
เจ ฯ น ปริยายเทสิตตฺตา ฯ ตตฺถ หิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาน
ธมฺมาน ชรามรณตฺตา ปริยาเยน ต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ
วุตฺต ฯ
ยทิ เอว ตยมฺเปต อชาตตฺตา สสวิสาณ วิย นตฺถิ
นิพฺพาน วิย นิจฺจนฺติ เจ ฯ น นิสฺสยปฏิพทฺธวุตฺติโต ฯ
ปวีอาทีน หิ นิสฺสยาน ภาเว ชาติอาทิตฺตย ปฺายติ
ตสฺมา นตฺถิ ฯ เตสฺจ อภาเว น ปฺายติ ตสฺมา น
นิจฺจ เอตป จ อภินิเวส ปฏิเสเธตุเมว อิท วุตฺต ฯ ชรามรณ
ภิกฺขเว อนิจฺจ สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ เอวมาทีหิ นเยหิ
เทฺว รูปานิ น เกหิจิ สมุฏหนฺตีติ เวทิตพฺพานิ ฯ (๒)
อปจ สมุฏานนฺติ เอตฺถ อยมฺโป อตฺโถ ฯ ตสฺสาย
มาติกา กมฺมช กมฺมปจฺจย กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏาน อาหารสมุฏาน อาหารปจฺจย อาหารปจฺจยอุตุสมุฏาน อุตุสมุฏาน
อุตุปจฺจย อุตุปจฺจยอุตุสมุฏาน จิตฺตสมุฏาน จิตฺตปจฺจย จิตฺตปจฺจยอุตุสมุฏานนฺติ ฯ
ตตฺถ จกฺขุปฺปสาทาทิ อฏวิธ รูป สทฺธึ หทยวตฺถุนา
กมฺมช นาม ฯ เกสมสฺสู หตฺถิทนฺตา อสฺสพาลา จามริพาลาติ (๓)
# ๑. ส. นิ. ๑๖/๖๒/๓๑ ฯ ๒. ม. เวทิตพฺพ ฯ ๓. ม. จามลวาลาติ ฯ
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เอวมาทิ กมฺมปจฺจย นาม ฯ จกฺกรตน เทวตาน อุยฺยานวิมานาทีนีติ เอวมาทิ กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏาน นาม ฯ
อาหารโต สมุฏิต สุทฺธฏก อาหารสมุฏาน นาม ฯ
กพฬึกาโร อาหาโร ทฺวินนฺ ป รูปสนฺตตีน ปจฺจโย โหติ
อาหารสมุฏานสฺส จ อุปาทินฺนสฺส จ ฯ อาหารสมุฏานสฺส
ชนโก หุตฺวา ปจฺจโยติ กมฺมชสฺส อนุปาลโก อิท อาหารนุปาลิต กมฺมชรูป อาหารปจฺจย นาม ฯ วิสภาคาหาร เสวิตฺวา
อาตเป คจฺฉนฺตสฺส กาฬกุฏาทีนิ (๑) อุปฺปชฺชนฺติ อิท อาหารปจฺจยอุตุสมุฏาน นาม ฯ
อุตุโต สมุฏิต สุทธฺ ฏก อุตุสมุฏาน นาม ฯ ตสฺมป
อุตุ อฺ อฏก สมุฏาเปติ อิท อุตุปจฺจย นาม ฯ ตสฺมป
อุตุ อฺ อฏก สมุฏาเปติ อิท อุตุปจฺจยอุตุสมุฏาน
นาม ฯ เอว ติสฺโสเยว สนฺตติโย ฆฏเฏตุ สกฺโกติ ฯ น
ตโต ปร อิมมตฺถ อนุปาทินฺนเกนป ทีเปตุ วฏฏติ ฯ
อุตุสมุฏาโน นาม พลาหโก อุตุปจฺจยา นาม วุฏิธารา
เทเว ปน วุฏเ วิชานิ วิรุหนฺติ ปวีคนฺธ มฺุจติ ปพฺพตา
นีลา ขายนฺติ สมุทฺโท วฑฺฒติ ฯ เอว อุตุปจฺจยอุตุสมุฏาน
นาม ฯ
จิตฺตโต สมุฏิต สุทฺธฏก จิตฺตสมุฏาน นาม ฯ
# ๑. ม. ติลกกาฬกุฏาทีนิ ฯ ๒. ม. เอต ฯ
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ปจฺฉา ชาตา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา ปุเร ชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ (๑) อิท จิตฺตปจฺจย นาม ฯ
อากาเส อนฺตลิกฺเข หตฺถป ทสฺเสติ อสฺสป ทสฺเสนฺติ รถป
ทสฺเสนฺติ วิวิธป เสนาพฺยูห ทสฺเสนฺตีติ (๒) อิท จิตฺตปจฺจยอุตุสมุฏาน
นาม ฯ
ปรินิปผฺ นฺนนฺติ ปณฺณรส รูปา ปรินิปฺผนฺนา (๓) นาม ฯ
ทส รูปา อปรินิปฺผนฺนา (๔) นาม ฯ ยทิ อปรินิปผฺ นฺนา อสงฺขตา
นาม ภเวยฺยุ เตสเยว ปน รูปาน กายวิกาโร กายวิฺตฺติ
นาม ฯ วจีวิกาโร วจีวิฺตฺติ นาม ฯ ฉิทฺท วิวร อากาสธาตุ
นาม ฯ ลหุภาโว ลหุตา นาม ฯ มุทุภาโว มุทุตา นาม ฯ
กมฺมฺภาโว กมฺมฺตา นาม ฯ นิพฺพตฺติ อุปจโย นาม ฯ
ปวตฺติ สนฺตติ นาม ฯ ชีรณากาโร ชิรตา นาม ฯ หุตฺวา
อภาวากาโร อนิจฺจตา นามาติ สพฺพ ปรินิปฺผนฺน สงฺขตเมว
โหตีติ ฯ
ปกิณณ
ฺ กกถา นิฏ ิตา ฯ
อฏสาลินิยา ธมฺมสงฺคหฏกถาย
รูปกณฺฑวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๒/๙ ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๙๓/๖๐๑ ฯ ๓. ม. รูปานิ# ปรินิปฺผนฺนานิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. ทส ปรินปิ ฺผนฺนานิ ฯ
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ติกนิกฺเขปกถา
เอตฺตาวตา กุสลตฺติโก สพฺเพส กุสลาทิธมฺมาน ปทภาชนนเยน วิตฺถาริโต โหติ ฯ ยสฺมา ปน ยฺวาย กุสลตฺติกสฺสป ปทภาชนนโย (๑) วุตฺโต ฯ เสสติกทุกาน ปน เอเสว
วิภชนนโย โหติ ฯ ยถา หิ เอตฺถ เอว กตเม ธมฺมา
สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา ปน สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพารมมณฺ ฯ เป ฯ
เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ อิเม ธมฺมา สุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตาติอาทินา อนุกฺกเมน สพฺพติกทุเกสุ สกฺกา
ปณฺฑิเตหิ วิภชนนย สลฺลกฺเขตุ ตสฺมา ต วิตฺถารเทสน
นิกฺขิปตฺวา อฺเน นาติสงฺเขปวิตฺถาเรน นเยน (๒) สพฺพติกทุกธมฺมวิภาค ทสฺเสตุ กตเม ธมฺมา กุสลาติ นิกฺเขปกณฺฑ อารทฺธ ฯ จิตฺตุปฺปาทกณฺฑ หิ วิตฺถารเทสนา อฏกถากณฺฑ สงฺเขปเทสนา ฯ อิท ปน นิกฺเขปกณฺฑ จิตฺตุปฺปาทกณฺฑ อุปาทาย สงฺเขโป อฏกถากณฺฑ อุปาทาย วิตฺถาโรติ
# ๑. ม. วิภชนนโย ฯ ๒. ม. นาติสงฺเขปนาติวิตฺถารนเยน ฯ
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นาติสงฺขิตฺตวิตฺถารธาตุก (๑) โหติ ฯ ตยิท วิตฺถารเทสน นิกฺขิปตฺวา
เทสิตตฺตาป เหฏา วุตฺตการณวเสนาป นิกฺเขปกณฺฑ นามาติ
เวทิตพฺพ ฯ วุตฺต เหต
มูลโต ขนฺธโต จาป
ทฺวารโต จาป ภูมิโต
อตฺถโต ธมฺมโต จาป นามโต จาป ลิงฺคโต
นิกฺขิปตฺวา เทสิตตฺตา นิกฺเขโปติ ปวุจฺจตีติ ฯ
อิท หิ ตีณิ กุสลมูลานีติอาทินา นเยน มูลโต
นิกฺขิปตฺวา เทสิต ฯ ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธติ ขนฺธโต ฯ
ตสมุฏาน กายกมฺมนฺติ ทฺวารโต ฯ กายทฺวารปฺปวตฺต หิ
กมฺม กายกมฺมนฺติ วุจฺจติ ฯ สุขภูมิย กามาวจเรติ ภูมิโต
นิกฺขิปตฺวา เทสิต ฯ ตตฺถ ตตฺถ อตฺถธมฺมลิงฺคนามาน (๒) วเสน
เทสิตตฺตา อตฺถาทีนิ (๓) นิกฺขิปตฺวา เทสิต นิกฺเขปกณฺฑ นามาติ
เวทิตพฺพ ฯ
ตตฺถ กุสลปทนิทฺเทเส ตาว ฯ ตีณีติ คณนปริจฺเฉโท ฯ
กุสลานิ จ ตานิ มูลานิ จ กุสลาน วา ธมฺมาน เหตุปจฺจยปภวชนกสมุฏาปกนิพฺพตฺตกตฺเถน มูลานีติ กุสลมูลานีติ (๔) ฯ
เอว อตฺถวเสน ทสฺเสตฺวา อิทานิ นามวเสน ทสฺเสตุ
อโลโภ อโทโส อโมโหติ อาห ฯ เอตฺตาวตา ยสฺมา มูเลน
# ๑. ม. สงฺขิตฺตวิตฺถารธาตุก ฯ ๒. ม....นามลิงฺคาน ฯ
# ๓. ม. อตฺถาทีหิ ฯ ๔. ม. อิติ สทฺโท นตฺถิ ฯ
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มุตฺต กุสล นาม นตฺถิ ตสฺมา จตุภูมิกกุสล ตีหิ มูเลหิ
ปริยาทิยิตฺวา ทสฺเสสิ ธมฺมราชา ฯ ตสมฺปยุตฺโตติ เตหิ
อโลภาทีหิ สมฺปยุตฺโต ฯ ตตฺถ อโลเภน สมฺปยุตฺเต สงฺขารกฺขนฺเธ
อโทสาโมหาป อโลเภน สมฺปยุตฺตา สงฺขารกฺขนฺธคหณเยว (๑)
คจฺฉนฺติ ฯ เสสทฺวยวเสน สมฺปโยเคป เอเสว นโย ฯ อิติ
จตุภูมิกกุสล ปุน ตสมฺปยุตฺตกจตุกฺขนฺธวเสน ปริยาทิยิตฺวา
ทสฺเสสิ ธมฺมราชา ฯ ตสมุฏานนฺติ เตหิ อโลภาทีหิ สมุฏิต ฯ
อิมินาป นเยน ตเทว จตุภูมิกกุสล ติณฺณ กมฺมทฺวาราน
วเสน ปริยาทิยิตฺวา ทสฺเสสิ ธมฺมราชา ฯ เอว ตาว กุสล
ตีสุ าเนสุ ปริยาทิยิตฺวา เทสิต ฯ (๒)
อกุสเลป เอเสว นโย ฯ ทฺวาทสนฺน หิ อกุสลจิตฺตาน
เอวป มูเลน มุตฺต นาม นตฺถ ฯ ติมูเลน ปริยาทิยติ ฺวา
ทสฺเสสิ ธมฺมราชา ฯ ตสมฺปยุตฺตจตุกฺขนฺธโต จ อุทฺธ อกุสล
นาม นตฺถีติ ตาเนว ทฺวาทส อกุสลจิตฺตานิ จตุกฺขนฺธวเสน
ปริยาทิยิตฺวา ทสฺเสสิ ฯ กายกมฺมาทิวเสน ปน เนส ปวตฺติสพฺภาวโต กมฺมทฺวารวเสน ปริยาทิยิตฺวา ทสฺเสสิ ฯ ย ปเนตฺถ
ตเทกฏา จ กิเลสาติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ เอกสฺมึ จิตฺเต
ปุคฺคเล ิตนฺติ เอกฏ ฯ ตตฺถ เอกสฺมึ จิตฺเต ิต สหเชกฏ
นาม โหติ ฯ เอกสฺมึ ปุคคฺ เล ิต ปหาเนกฏ นาม ฯ
# ๑. ม. สมฺปยุตฺตสงฺขารกฺขนฺธคณนเยว ฯ ๒. ม. ทสฺสิต ฯ
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เตน โลภาทินา อฺเน วา ตตฺถ ตตฺถ นิทฺทฏิ เน สห
เอกสฺมึ ิตนฺติ ตเทกฏ ฯ ตตฺถ กตเม ธมฺมา สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ตีณิ อกุสลมูลานิ โลโภ โทโส โมโห ตเทกฏา
จ กิเลสาติ สงฺกิลิฏ ตฺติเก ฯ กตเม ธมฺมา หีนา ตีณิ
อกุสลมูลานิ โลโภ โทโส โมโห ตเทกฏา จ กิเลสาติ
หีนตฺติเก ฯ กตเม ธมฺมา อกุสลา ตีณิ อกุสลมูลานิ โลโภ
โทโส โมโห ตเทกฏา จ กิเลสาติ อิมสฺมึ อกุสลตฺติเก ฯ
กตเม ธมฺมา สกิลิฏา ตีณิ อกุสลมูลานิ โลโภ โทโส
โมโห ตเทกฏา จ กิเลสาติ กิเลสโคจฺฉเก ฯ กตเม ธมฺเม
สรณา ตีณิ อกุสลมูลานิ โลโภ โทโส โมโห ตเทกฏา
จ กิเลสาติ สรณทุเกติ อิเมสุ เอตฺตเกสุ าเนสุ สหเชกฏ
อาคต ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพตฺติเก ปน อิมานิ ตีณิ สฺโชนานิ
ตเทกฏา จ กิเลสาติ ฯ ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกตฺติเกป
อิมานิ ตีณิ สฺโชนานิ ตเทกฏา จ กิเลสาติ ฯ ปุน
ตตฺเถว ตีณิ สฺโชนานิ สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโสติ อิเม ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ฯ ตเทกฏา
จ โลโภ โทโส โมโห อิเม ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตู
ตเทกฏา จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมุฏาน กายกมฺม
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วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกาติ ฯ
สมฺมปฺปธานวิภงฺเค ตตฺถ กตเม ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ตีณิ
อกุสลมูลานิ โลโภ โทโส โมโห ตเทกฏาป กิเลสาติ (๑) อิเมสุ
ปน เอตฺตเกสุ าเนสุ ปหาเนกฏ อาคตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
อพฺยากตปทนิทฺเทโส อุตฺตานตฺโถเยวาติ ฯ อิมสฺมึ ติเก
ตีณิ ลกฺขณานิ ติสฺโส ปฺตฺติโย กสิณุคฺฆาฏิมากาส
อชฺชฏากาส อากิฺจฺายตนสฺส อารมฺมณ นิโรธสมาปตฺติ
จ น ลพฺภนฺตีติ (๒) วุตฺต ฯ
เวทนาตฺติกนิทฺเทเส สุขภูมิยนฺติ เอตฺถ ยถา ตมฺพภูมิกณฺหภูมิโยว วุจฺจนฺติ เอว หิ สุขภูมิ นาม ฯ ยถา
อุจฺฉุภูมิสาลิภูมีติ อุจฺฉุสาลีน อุปฺปชฺชนฏานานิ วุจฺจนฺติ ฯ
เอว สุขสฺส อุปฺปชฺชนฏาน จิตฺตป สุขภูมิ นาม ฯ ต
อิธ อธิปฺเปต ฯ ยสฺมา ปน สา กามาวจเร วา โหติ
รูปาวจราทีสุ วา ตสฺมาสฺสา ต ปเภท ทสฺเสตุ กามาวจเรติอาทิ วุตฺต ฯ สุขเวทน เปตฺวาติ ยา สา สุขภูมิย
สุขเวทนา ต เปตฺวา ฯ ตสมฺปยุตฺโตติ ตาย (๓) ปตาย
สุขเวทนาย สมฺปยุตฺโต ฯ เสสปททฺวเยป อิมินาว นเยน
อตฺโถ เวทิตพฺโพ (๔) ฯ
อิมสฺมึ ติเก ติสฺโส เวทนา สพฺพ รูป นิพฺพานนฺติ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๖๖/๒๘๐ ฯ ๒. ม. ลพฺภตีติ ฯ
# ๓. สี. ตาเยว ฯ ๔. ม. เวทิตพฺโพติ ฯ
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อิท จ น ลพฺภติ ฯ อย หิ ติโก กุสลตฺติเก อลพฺภมาเนหิ
อิเมหิ ตีหิ โกฏาเสหิ มุตฺตโก นาม ฯ อิโต ปเรสุ ปน
ติกทุเกสุ ปาลิโต จ อตฺถโต จ ย วตฺตพฺพ สิยา ฯ ต
สพฺพ ปทานุกฺกเมน มาติกากถาย เจว กุสลาทีนฺจ นิทฺเทเส
วุตฺตเมว ฯ ย ปน ยตฺถ วิเสสมตฺต ตเทว วกฺขาม ฯ
ตตฺถ วิปากตฺติเก ตาว ฯ กิฺจาป อรูปธมฺมา วิย
รูปธมฺมาป กมฺมสมุฏานา อตฺถิ อนารมฺมณตฺตา ปน เต
กมฺมสริกฺขกา น โหนฺตตี ิ ฯ สารมฺมณา อรูปธมฺมาว กมฺมสริกฺขกตฺตา วิปากาติ วุตฺตา พีชสริกขฺ กผล วิย ฯ สาลิพีชสฺมึ
หิ วาปเต องฺกุรปตฺตาทีสุ นิกฺขนฺเตสุป สาลิผลนฺติ น
วุจฺจติ ฯ ยทา ปน สาลิสสี  ปกฺก โหติ ปริณต ตทา
พีชสริกฺขโก สาลีเอว สาลิผลนฺติ วุจฺจติ ฯ องฺกุรปตฺตาทีนิ
ปน พีชชาตานิ พีชโต นิพฺพตฺตานีติ วุจฺจนฺติ ฯ เอวเมว รูปป
กมฺมชนฺติ วา อุปาทินฺนนฺติ วา วตฺตุ วฏฏติ ฯ
อุปาทินฺนตฺติเก กิฺจาป ขีณาสวสฺส ขนฺธา อมฺหาก
มาตุลตฺเถโร อมฺหาก จูฬปตุตฺเถโรติ วทนฺตาน ปเรส อุปาทานสฺส
ปจฺจยา โหนฺติ ฯ มคฺคผลนิพฺพานานิ ปน อคฺคหิตานิ
อปรามฏานิ อนุปาทินฺนาเนว ฯ ตานิ หิ ยถา ทิวส
สนฺตตฺโต (๑) เตว เต (๒) มกฺขิกาน อภินิสีทนสฺส ปจฺจโย น โหติ
# ๑. สี. ทิวสสนฺตตฺโต ฯ ๒. ม. อโยคุโฬ ฯ
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เอวเมว เตชุสฺสทตฺตา ตณฺหามานทิฏิวเสน คหณสฺส ปจฺจยา
น โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต อิเม ธมฺมา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยาติ ฯ
อสงฺกิลฏิ อสงฺกิเลสิเกสุป เอเสว นโย ฯ
วิตกฺกตฺติเก ฯ วิตกฺกสหชาเตน วิจาเรน สทฺธึ กุสลตฺติเก
อลพฺภมานาว น ลพฺภนฺติ ฯ
ปติสหคตตฺติเก ปติอาทโย อตฺตนา สหชาตธมฺมาน ปติสหคตาทิภาว ทตฺวา สย ปฏิวฏฏกา ชาตา ฯ
อิมสฺมึ ติเก เทฺว โทมนสฺสสหคตจิตฺตุปฺปาทา ทุกฺขสหคต
กายวิฺาณ อุเปกฺขาเวทนา รูป นิพพฺ านนฺติ อิทป น
ลพฺภติ ฯ อย หิ ติโก กุสลตฺติเกว อลพฺภมาเนหิ อิเมหิ
ปฺจหิ โกฏาเสหิ มุตฺตโก นาม ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพตฺติเก สฺโชนานีติ พนฺธนานิ ฯ
สกฺกายทิฏีติ วิชชฺ มานตฺเถน สติ ขนฺธปฺจกสงฺขาเต กาเย
สย วา สติ ตสฺมึ กาเย ทิฏีติ สกฺกายทิฏิ ฯ สีเลน
สุชฺฌิตุ สกฺกา วเตน สุชฺฌิตุ สกฺกา สีลวเตหิ สุชฺฌิตุ
สกฺกาติ ฯ คหิตสมาทาน ปน สีลพฺพตปรามาโส นาม ฯ
อิธาตป (๑) เทสาปเทเส นิปาโต ฯ สฺวาย กตฺถจิ โลก
อุปาทาย วุจฺจติ ฯ ยถาห อิธ ตถาคโต โลเก อุปปฺ ชฺชตีติ ฯ
# ๑. ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
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กตฺถจิ สาสน ฯ ยถาห ฯ อิเธว ภิกฺขเว สมโณ อิธ ทุติโย
สมโณติ ฯ กตฺถจิ โอกาส ฯ ยถาห
อิเธว ติฏมานสฺส
เทวภูตสฺส เม สโต
ปุนรายุ (๑) จ เม ลทฺโธ เอว ชานาหิ มาริสาติ (๒) ฯ
กตฺถจิ ปทปูรณมตฺตเมว ฯ ยถาห ฯ อิธาห ภิกฺขเว
ภุตฺตาวี อสฺส ปวาริโตติ (๓) ฯ อิธ ปน โลก อุปาทาย วุตฺโตติ
เวทิตพฺโพ ฯ
อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโนติ เอตฺถ ปน อาคมาธิคมาภาวา
เยฺโย อสฺสตุ วา อิติ ฯ ยสฺส หิ ขนฺธธาตุอายตนปจฺจยาการสติปฏานาทีสุ อุคฺคหปริปุจฺฉาวินิจฺฉยรหิตตฺตา ทิฏิปฏิเสธโก
เนว อาคโม ปฏิปตฺติยา อธิคนฺตพฺพสฺส อนธิคตตฺตา เนว
อธิคโม อตฺถิ โส อาคมาธิคมาภาวา เยฺโย อสฺสุตวา อิติ ฯ
สฺวาย ปุถุชฺชนาทีหิ (๔) การเณหิ ปุถุชชฺ โน
ปุถุชชฺ นนฺโตคธตฺตา ปุถุ วาย ชโน อิติ ฯ
โส หิ ปุถูน นานปฺปการาน กิเลสาทีน ชนนาทีหิป
การเณหิ ปุถชุ ฺชโน ฯ ยถาห ฯ ปุถู (๕) กิเลเส ชเนตีติ
ปุถุชชฺ โน ฯ ปุถู อวิหตสกฺกายทิฏิกาติ ปุถชุ ฺชนา ฯ ปุถู
นานาสตฺถาราน (๖) มุขมุลฺโลกิกาติ (๖) ปุถชุ ฺชนา ฯ ปุถู สพฺพคตีหิ
# ๑. สฺยา. ปุเนวายุ ฯ ๒. ที มหา. ๑๐/๒๖๔/๓๒๑ ฯ
# ๓. ม .มู. ๑๒/๒๒/๒๑ ฯ ๔. ม. ปุถนู  ชนนาทีหิ ฯ
# ๕. ม. ปุถุ ฯ เอวมุปริป ฯ ๖. ม. สตฺถาราน มุขลุ โฺ ลกิกาติ ฯ
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อวุฏิตาติ ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถู นานาภิสงฺขาเร อภิสงฺขโรนฺตีติ
ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถู นานาโอเฆหิ วุยฺหนฺตีติ ปุถุชฺชนา ฯ ปุถู
นานาสนฺตาเปหิ สนฺตปฺปนฺตีติ ปุถุชฺชนา ฯ ปุถู นานาปริฬาเหหิ ปริทยฺหนฺตีติ ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถู ปฺจสุ กามคุเณสุ
รตฺตา คิทฺธา คธิตา มุจฺฉิตา อชฺฌาปนฺนา (๑) ลคฺคา (๒) ลคฺคิตา
ปลิพุทฺธาติ ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถู ปฺจหิ นีวรเณหิ อาวุตา นิวุตา
โอผุตา (๓) ปหิตา ปฏิจฺฉนฺนา ปฏิกชุ ฺฌิตาติ ปุถชุ ฺชนา ฯ ปุถนู 
วา คณนปถมตีตาน อริยธมฺมปรมฺมุขาน นีจธมฺมสมาจาราน
ชนาน อนฺโตคธตฺตาป ปุถุชชฺ นา ฯ ปุถุ วา อย วิสสเยว
สงฺขฺย คโต ฯ วิสสฏโ สีลสุตาทิคุณยุตฺเตหิ อริเยหิ ชโนติป
ปุถุชชฺ โน ฯ เอวเมเตหิ อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โนติ ทฺวีหิ ปเทหิ
เย เต
ทุเว ปุถุชชฺ นา วุตฺตา
พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา
อนฺโธ ปุถชุ ฺชโน เอโก กลฺยาเณโก ปุถุชชฺ โนติ
เทฺว ปุถุชฺชนา วุตฺตา ฯ เตสุ อนฺธปุถุชชฺ โน วุตฺโต โหตีติ
เวทิตพฺโพ ฯ
อริยาน อทสฺสาวีติอาทีสุ อริยาติ อารกตฺตา กิเลเสหิ
อนเยน อิริยนโต เย อิรยิ นโต สเทวเกน โลเกน จ
อรณียโต พุทฺธา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ พุทฺธสาวกา จ
# ๑. สี. อชฺโฌปนฺนา ฯ ม. อชฺโฌสนฺนา ฯ ๒. สี. ลคิตา ฯ
# ๓. ม. โอวุตา ฯ
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วุจฺจนฺติ ฯ พุทฺธาเยว อิธ อริยา ฯ ยถาห ฯ สเทวเก ภิกฺขเว
โลเก ฯเปฯ ตถาคโต อริโยติ วุจฺจตีติ (๑) ฯ
สปฺปุรสิ าติ เอตฺถ ปน ปจฺเจกพุทฺธา ตถาคตสาวกา จ
สปฺปุริสาติ เวทิตพฺพา ฯ เต หิ โลกุตตฺ รคุณโยเคน โสภณา
ปุริสาติ สปฺปุริสา ฯ สพฺเพว วา เอเต เทฺวธาป วุตฺตา
พุทฺธาป หิ อริยา จ สปฺปุริสา จ ปจฺเจกพุทฺธตถาคตสาวกา จ (๑) ฯ ยถาห
โย เว กตฺู กตเวทิ ธีโร
กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺติ จ โหติ
ทุกฺขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ กิจฺจ
ตถาวิธ สปฺปุริส วทนฺตีติ (๓) ฯ
กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺติ จ โหตีติ เอตฺตาวตา หิ
พุทฺธสาวโก วุตฺโต กตฺุตาทีหิ พุทฺธา ปจฺเจกพุทฺธาติ ฯ
อิทานิ โย เตส อริยาน อทสฺสนสีโล น จ ทสฺสเน สาธุการี
โส อริยาน อทสฺสาวีติ เวทิตพฺโพ ฯ โส จ จกฺขุนา อทสฺสาวี
าเณน อทสฺสาวีติ ทุวิโธ ฯ เตสุ าเณน อทสฺสาวี อิธ
อธิปฺเปโต ฯ มสจกฺขุนา หิ ทิพฺพจกฺขุนา วา อริยา ทิฏาป
อทิฏาว โหนฺติ ฯ เตส จกฺขูน วณฺณมตฺตคหณโต น
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๘/๕๔๕ ฯ ๒. ม. ปจฺเจกพุทฺธา พุทฺธสาวกาป ฯ
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๖๖/๕๔๑ ฯ
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อริยภาวโคจรโต ฯ โสณสิงฺคาลาทโยป จกฺขุนา อริเย ปสฺสนฺติ
น จ เต อริยาน ทสฺสาวิโน ตตฺรีท วตฺถุ จิตฺตลปพฺพตวาสิโน
กิร ขีณาสวตฺเถรสฺส อุปฏาโก วุฑฒ
ฺ ปพฺพชิโต เอกทิวส เถเรน
สทฺธึ ปณฺฑาย จริตฺวา เถรสฺส ปตฺตจีวร คเหตฺวา ปฏิโต
อาคจฺฉนฺโต เถร ปุจฺฉิ อริยา นาม ภนฺเต กีทิสาติ ฯ
เถโร อาห อิเธกจฺโจ มหลฺลโก อริยาน ปตฺตจีวร คเหตฺวา
วตฺตปฏิวตฺต (๑) กตฺวา สหจรนฺโตป เนว อริเย ชานาติ เอว
ทุชฺชานา อาวุโส อริยาติ ฯ เอว วุตฺเตป โส เนว อฺาสิ ฯ
ตสฺมา น จกฺขุนา ทสฺสน ทสฺสน าณทสฺสนเมว ทสฺสน ฯ
ยถาห ฯ กินฺเต วกฺกลิ อิมินา ปูติกาเยน ทิฏเน โย โข
วกฺกลิ ธมฺม ปสฺสติ โส ม ปสฺสตีติ (๒) ฯ ตสฺมา จกฺขุนา
ปสฺสนฺโตป าเณน อริเยหิ ทิฏ อนิจฺจาทิลกฺขณ อปสฺสนฺโต
อริยาธิคตฺจ ธมฺม อนธิคจฺฉนฺโต อริยภาวกรณธมฺมาน (๓) อริยภาวสฺส จ อทิฏตฺตา อริยาน อทสฺสาวีติ เวทิตพฺโพ ฯ
อริยธมฺมสฺส อโกวิโทติ สติปฏานาทิเภเท อริยธมฺเม
อกุสโล ฯ อริยธมฺเม อวินีโตติ เอตฺถ ปน
ทุวิโธ วินโย นาม เอกเมกตฺถ ปฺจธา
อภาวโต ตสฺส อย อวินีโตติ วุจฺจติ ฯ
อย หิ สวรวินโย ปหานวนโยติ ทุวิโธ วินโย ฯ
# ๑. ม. วตฺตปฎิปตฺต ฯ ๒. ส. ข. ๑๗/๒๑๖/๑๔๗ ฯ
# ๓. ม. อริยกรณธมฺมาน ฯ
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เอตฺถ จ ทุวิเธป วินเย เอกเมโก วินโย ปฺจธา ภิชฺชติ ฯ
สวรวินโยป หิ สีลสวโร สติสวโร าณสวโร ขนฺติสวโร
วิริยสวโรติ ปฺจวิโธ ฯ ปหานวินโยป ตทงฺคปฺปหาน วิกฺขมฺภนปฺปหาน สมุจฺเฉทปฺปหาน ปฏิปสฺสทฺธิปฺปหาน นิสฺสรณปฺปหานนฺติ ปฺจวิโธ ฯ
ตตฺถ อิมินา ปาฏิโมกฺขสวเรน อุเปโต โหติ สมุเปโตติ (๑)
อย สีลสวโร ฯ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชตีติ (๒)
อย สติสวโร ฯ
ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ (อชิตาติ ภควา)
สติ เตส นิวารณ
โสตาน สวร พฺรูมิ
ปฺาเยเต ปถิยฺยเรติ (๓)
อย าณสวโร ฯ ขโม โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺสาติ (๔) อย
ขนฺติสวโร ฯ อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสตีติ (๕) อย วิริยสวโร ฯ สพฺโพปาย สวโร ยถาสก สวริตพฺพาน วิเนตพฺพานฺจ กายทุจฺจริตาทีน สวรณโต สวโร วินยนโต วินโยติ
วุจฺจติ ฯ เอว ตาว สวรวินโย ปฺจธา ภิชฺชตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
ตถาย นามรูปปริจฺเฉทาทีสุ วิปสฺสนาาเณสุ ปฏิปกฺข# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๑๗/๒๒๐ ฯ
# ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๕/๕๓๐ ฯ ๔. ม. มู. ๑๒/๑๕/๑๘ ฯ
# ๕. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๒๙/๔๓๖ ฯ
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ภาวโต ทีปาโลเกเนว ตมสฺส เตน เตน วิปสฺสนาาเณน
ตสสฺ ตสฺส อนตฺถสฺส ปหาน ฯ เสยฺยถีท ฯ นามรูปววฏาเนน
สกฺกายทิฏิยา ปจฺจยปริคฺคเหน อเหตุวิสมเหตุทิฏีน ตสฺเสว
อปรภาเค (๑) กงฺขาวิตรเณน กถกถิภาวสฺส กลาปสมฺมสเนน อห
มมาติ คาหสฺส มคฺคามคฺคววฏาเนน อมคฺเค มคฺคสฺาย
อุทยทสฺสเนน อุจฺเฉททิฏิยา วยทสฺสเนน สสฺสตทิฏิยา
ภยทสฺสเนน สภเย อภยสฺาย อาทีนวทสฺสเนน อสฺสาทสฺาย นิพฺพิทานุปสฺสนาย อภิรติสฺาย มฺุจิตุกมฺยตาาเณน อมฺุจิตุกามตาย อุเปกฺขาาเณน อนุเปกฺขาย
อนุโลเมน ธมฺมฏิติยา (๒) นิพฺพาเนน ปฏิโลมภาวสฺส โคตฺรภุนา
สงฺขารนิมิตฺตคาหสฺส ปหานเมต ตทงฺคปฺปหาน นาม ฯ
ย ปน อุปจารปฺปนาเภเทน สมาธินา ปวตฺติภาวนิวารณโต
ฆฏปฺปหาเรเนว อุทกปฏเ  เสวาลสฺส เตส เตส นีวรณาทิธมฺมาน ปหาน เอต วิกขฺ มฺภนปฺปหาน นาม ฯ ย จตุนฺน
อริยมคฺคาน ภาวิตตฺตา ตตมคฺควโต อตฺตโน (๓) สนฺตาเน
ทิฏิคตาน ปหานายาติอาทินา (๔) นเยน วุตฺตสฺส สมุทยปกฺขิกสฺส กิเลสคณสฺส อจฺจนฺตอปฺปวตฺติภาเวน ปหาน อิท
สมุจฺเฉทปฺปหาน นาม ฯ ย ปน ผลกฺขเณ ปฏิปสฺสทฺธตฺต
# ๑. ม. อปรภาเคน ฯ ๒. ม. ธมฺมฏิติย ฯ ๓. ม. อตฺตโน
# อตฺตโน ฯ ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๙๖/๘ภ ฯ
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กิเลสาน เอต ปฏิปสฺสทฺธิปฺปหาน นาม ฯ ย สพฺพสงฺขตนิสฺสฏตฺตา ปหีนสพฺพสงฺขต นิพฺพานเมต นิสฺสรณปฺปหาน
นาม ฯ สพฺพป เจตมฺปหาน ยสฺมา จาคตฺเถน ปหาน
วินยนตฺเถน วินโย ตสฺมา ปหานวินโยติ วุจฺจติ ฯ ตตปหานวโต
วา ตสฺส วินยสฺส สมฺภวโตเปต ปหานวินโยติ วุจฺจติ ฯ เอว
ปหานวินโยป ปฺจธา ภิชฺชตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
เอวมย สงฺเขปโต ทุวิโธ เภทโต จ ทสวิโธ วินโย
ภิชฺชนสวรตฺตา (๑) ปหาตพฺพสฺส จ อปฺปหีนตฺตา ยสฺมา เอตสฺส
อสฺสุตวโต ปุถุชชฺ นสฺส นตฺถิ ตสฺมา อภาวโต ตสฺส อย
อวินีโตติ วุจฺจติ (๒) ฯ เอเสว นโย สปฺปุริสาน อทสฺสาวี
สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินีโตติ เอตฺถาป ฯ
นินฺนานาการณ เหต อตฺถโต ฯ ยถาห ฯ เยว เต อริยา
เตว เต สปฺปุริสา เยว เต สปฺปุริสา เตว เต อริยา
โยเอว โส อริยาน ธมฺโม โสเอว โส สปฺปุริสาน ธมฺโม
โยเอว โส สปฺปุริสาน ธมฺโม โสเอว โส อริยาน ธมฺโม
เยว เต อริยวินยา เตว เต สปฺปุริสวินยา เยว เต
สปฺปุริสวินยา เตว เต อริยวินยา อริโยติ วา สปฺปุรโิ สติ
วา อริยธมฺโมติ วา สปฺปุริสธมฺโมติ วา อริยวินโยติ วา
สปฺปุริสวินโยติ วา เอเสเส เอเก เอกฏเ สเม สมภาเค
# ๑. ม. ภินฺนสวรตฺตา ฯ ๒. ม. วุจฺจตีติ ฯ
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ตชฺชาเต ตฺเ วาติ
รูป อตฺตโต สมนุปสฺสตีติ อิเธกจฺโจ รูป อตฺตโต
สมนุปสฺสติ ย รูป โส อห โย อห ต รูปนฺติ
รูปฺจ อตฺตานฺจ อทฺวย สมนุปสฺสติ ฯ เสยฺยถาป นาม
เตลปฺปทีปสฺส ฌายโต ยา อจฺจิ โส วณฺโณ โย วณฺโณ
สา อจฺฉีติ อจฺฉิฺจ วณฺณฺจ อทฺวย สมนุปสฺสติ ฯ เอวเมว
อิเธกจฺโจ รูป อตฺตโต ฯปฯ สมนุปสฺสตีติ เอว รูป อตฺตาติ
ทิฏิปสฺสนาย ปสฺสติ ฯ รูปวนฺต วา อตฺตานนฺติ อรูป อตฺตาติ
คเหตฺวา ฉายาวนฺต รุกฺข วิย ต รูปวนฺต สมนุปสฺสติ ฯ
อตฺตนิ วา รูปนฺติ อรูปเมว อตฺตาติ คเหตฺวา ปุปฺผสฺมึ คนฺธ
วิย อตฺตนิ รูป สมนุปสฺสติ ฯ รูปสฺมึ วา อตฺตานนฺติ อรูปเมว
อตฺตาติ คเหตฺวา กรณฺฑเก มณึ วิย อตฺตาน รูปสฺมึ
สมนุปสฺสติ ฯ เวทนาทีสุป เอเสว นโย ฯ
ตตฺถ รูป อตฺตโต สมนุปสฺสตีติ สุทฺธรูปเมว อตฺตาติ
กถิต ฯ รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ
วา อตฺตาน เวทน อตฺตโต ฯเปฯ สฺ สงฺขาเร วิฺาณ
อตฺตโต สมนุปสฺสตีติ อิเมสุ สตฺตสุ าเนสุ อรูป อตฺตาติ
กถิต ฯ เวทนาวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา เวทน เวทนา
วา อตฺตานนฺติ เอว จตูสุ ขนฺเธสุ ติณฺณ ติณฺณ วเสน
ทฺวาทสสุ าเนสุ รูปารูปมิสฺสโก อตฺตาติ กถิโต ฯ ตตฺถ
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รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ
อตฺตโต สมนุปสฺสตีติ อิเมสุ ปฺจสุ าเนสุ อุจฺเฉททิฏิ กถิตา ฯ
อวเสเสสุ สสฺสตทิฏิ ฯ เอวเมตฺถ ปณฺณรส ภวทิฏิโย ปฺจ
วิภวทิฏิโย โหนฺติ ตา สพฺพาป มคฺคาวรณา น สคฺคาวรณา
ปมมคฺควชฺฌาติ เวทิตพฺพา ฯ
ตตฺถ (๑) สตฺถริ กงฺขตีติ สตฺถุ สรีเร วา คุเณ วา
อุภยตฺถ วา กงฺขติ ฯ สรีเร กงฺขมาโน ทฺวตฺตึสวรลกฺขณปฏิมณฺฑิต นาม สรีร อตฺถิ นุ โข นตฺถีติ กงฺขติ ฯ คุเณ
กงฺขมาโน อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนชานนสมตฺถ สพฺพฺุตาณ
อตฺถิ นุ โข นตฺถีติ กงฺขติ ฯ อุภยตฺถ กงฺขมาโน อสีตฺยานุพฺยฺชนพฺยามปฺปภานุรฺชิตาย สรีรนิปฺผตฺติยา สมนฺนาคโต
สพฺพเยฺยชานนสมตฺถ สพฺพฺุตาณ ปฏิวิชฺฌติ ฺวา ิโต
โลกนายโก (๒) พุทฺโธ นาม อตฺถิ นุ โข นตฺถีติ กงฺขติ ฯ
อย หิสฺส อตฺตภาเว คุเณ วา กงฺขนโต อุภยตฺถ กงฺขติ
นาม ฯ วิจิกจิ ฺฉตีติ อารมฺมณ นิจฺเฉตุ อสกฺโกนฺโต กิจฺฉติ
กิลมติ นาธิมุจฺจตีติ ตตฺเถว อธิโมกฺข น ลภติ ฯ น สปสีทตีติ
จิตฺต อนาวิล กตฺวา ปสีทิตุ น สกฺโกติ คุเณสุ น ปสีทติ ฯ
ธมฺเม กงฺขตีติอาทีสุ ปน กิเลสปฺปชหนา จตฺตาโร อริยมคฺคา ปฏิปสฺสทฺธกิเลสานิ จตฺตาริ สามฺผลานิ มคฺคผลาน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. โลกตารโก ฯ
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อารมฺมณปจฺจยภูต อมตมหานิพฺพาน นาม อตฺถิ นุ โข นตฺถตี ิ
กงฺขนฺโตป อย ธมฺโม นิยฺยานิโก นุ โข อนิยฺยานิโกติ
กงฺขนฺโตป ธมฺเม กงฺขติ นาม ฯ จตฺตาโร มคฺคฏิกา (๑) จตฺตาโร
ผลฏิกาติ อิท สงฺฆรตน อตฺถิ นุ โข นตฺถีติ กงฺขนฺโตป
อย สงฺโฆ สุปฏิปนฺโน นุ โข ทุปฺปฏิปนฺโนติ กงฺขนฺโตป
เอตสฺมึ สงฺฆรตเน ทินฺนสฺส วิปากผล อตฺถิ นุ โข นตฺถีติ
กงฺขนฺโตป สงฺเฆ กงฺขติ นาม ฯ ติสโฺ ส ปน สิกขฺ า อตฺถิ นุ
โข นตฺถีติ กงฺขนฺโตป ติสฺโส สิกฺขา สิกฺขิตปจฺจเยน อานิสโส
อตฺถิ นุ โข นตฺถีติ กงฺขนฺโตป สิกฺขาย กงฺขติ นาม ฯ
ปุพฺพนฺโต วุจฺจติ อตีตานิ ขนฺธธาตายตนานิ อปรนฺโต
อนาคตานิ ฯ ตตฺถ อตีเตสุ ขนฺธาทีสุ อตีตา (๒) นุ โข น
นุ โขติ กงฺขนฺโต ปุพฺพนฺเต กงฺขติ นาม ฯ อนาคเตสุ
อนาคตา นุ โข น นุ โขติ กงฺขนฺโต อปรนฺเต กงฺขติ
นาม ฯ อุภยตฺถ กงฺขนฺโต ปุพฺพนฺตาปรนฺเต กงฺขติ นาม ฯ
ทฺวาทสปทิก ปจฺจยวฏฏ อตฺถิ นุ โข นตฺถีติ กงฺขนฺโต
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ กงฺขติ นาม ฯ ตตฺราย
วจนตฺโถ อิเมส ชรามรณาทีน ปจฺจยา อิทปฺปจฺจยา ฯ
อิทปฺปจฺจยาน ภาโว อิทปฺปจฺจยตา ฯ อิทปฺปจฺจยาเอว วา
อิทปฺปจฺจยตา ฯ ชาติอาทีน เอต อธิวจน ฯ ชาติอาทีสุ ต ต
# ๑. ม. มคฺคฏกา ฯ ๒. ม. อตีตานิ ฯ
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ปฏิจฺจ อาคมฺม สมุปฺปนฺนา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ฯ อิท วุตฺต โหติ
อิทปฺปจฺจยตาย จ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ จ ธมฺเมสุ กงฺขตีติ ฯ
สีเลนาติ โคสีลาทินา ฯ วเตนาติ โควตาทินา ฯ
สีลพฺพเตนาติ ตทุภเยน ฯ สุทฺธีติ กิเลสสุทฺธิ ฯ ปรมตฺถสุทฺธ-ิ
ภูต วา นิพพฺ านเมว ฯ ตเทกฏาติ อิธ ปหาเนกฏ ธุร ฯ
อิมิสฺสา จ ปาลิยา ทิฏิกิเลโส วิจิกิจฺฉากิเลโสติ เทฺวเยว
อาคตา ฯ โลโภ โทโส โมโห มาโน ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก
อโนตฺตปฺปนฺติ อิเม อฏ อนาคตา อาหริตฺวา ทีเปตพฺพา ฯ
เอตฺถ หิ ทิฏ ิวิจิกิจฺฉาสุ ปหียมานาสุ อปายคมนีโย โลโภ
โทโส โมโห มาโน ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺปนฺติ
สพฺเพปเม ปหาเนกฏา หุตฺวา ปหียนฺติ ฯ สหเชกฏ ปน
อาหริตฺวา ทีเปตพฺพ ฯ โสตาปตฺติมคฺเคน หิ จตฺตาริ ทิฏิสหคตานิ วิจิกิจฺฉาสหคตฺจาติ ปฺจ จิตฺตานิ ปหียนฺติ ฯ
ตตฺถ ทฺวีสุ อสงฺขาริกทิฏิจิตฺเตสุ ปหียนฺเตสุ เตหิ สหชาตา (๑)
โลโภ โทโส โมโห อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺปนฺติ อิเม กิเลสา
สหเชกฏวเสน ปหียนฺติ ฯ เสสทิฏิกิเลโส จ วิจิกิจฺฉากิเลโส
จ ปหาเนกฏวเสน ปหียนฺติ ฯ ทิฏิสมฺปยุตฺตสสงฺขาริกจิตฺเตสุป ปหียนฺเตสุ เตหิ สหชาตา โลโภ โทโส โมโห
ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺปนฺติ อิเม กิเลสา สหเชกฏวเสน
# ๑. ม. สหชาโต ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปหียนฺติ ฯ เสสทิฏิกิเลโส จ วิจิกิจฺฉากิเลโส จ ปหาเนกฏวเสน ปหียนฺติ ฯ เอว ปหาเนกฏสฺมึเยว สหเชกฏ ลพฺภตีติ
อิท สหเชกฏ อาหริตฺวา ทีปยึสุ ฯ
ตสมฺปยุตฺโตติ เตหิ ตเทกฏเหิ อฏหิ กิเลเสหิ
สมฺปยุตฺโต ฯ วินิพฺโภค วา กตฺวา เตน โลเภน เตน
โทเสนาติ เอว เอเกเกน สมฺปยุตฺตตา ทีเปตพฺพา ฯ ตตฺถ โลเภ
คหิเต โมโห มาโน ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺปนฺติ อย
สงฺขารกฺขนฺโธ (๑) กิเลสคโณ โลภสมฺปยุตฺโต นาม โหติ (๒) ฯ โทเส
คหิเต โมโห มาโน ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺปนฺติ อย
กิเลสคโณ โทสสมฺปยุตฺโต นาม ฯ โมเห คหิเต โลโภ โทโส
มาโน ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺปนฺติ อย กิเลสคโณ
โมหสมฺปยุตฺโต นาม ฯ มาเน คหิเต เตน สหุปฺปนฺโน โลโภ
โทโส โมโห ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺปนฺติ อย
กิเลสคโณ มานสมฺปยุตฺโต นาม ฯ อิมินา อุปาเยน เตน
ถีเนน เตน อุทฺธจฺเจน เตน อหิริเกน เตน อโนตฺตปฺเปน
สมฺปยุตฺโตติ (๓) โยชนา กาตพฺพา ฯ ตสมุฏานนฺติ เตน
โลเภน ฯเปฯ เตน อโนตฺตปฺเปน สมุฏิตนฺติ อตฺโถ ฯ
อิเม ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพาติ เอตฺถ ทสฺสน
นาม โสตาปตฺติมคฺโค เตน ปหาตพฺพาติ อตฺโถ ฯ กสฺมา
# ๑. ม. สงฺขารกฺขนฺเธ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. สมฺปยุตฺโต ตสมฺปยุตฺโตติ ฯ
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ปน โสตาปตฺติมคฺโค ทสฺสน นาม ชาโตติ ฯ ปม นิพฺพานทสฺสนโต ฯ นนุ โคตฺรภู ปมตร ปสฺสตีติ ฯ โน น ปสฺสติ ฯ
ทิสฺวา กตฺตพฺพกิจฺจ ปน น กโรติ สฺโชนาน อปฺปหานโต
ตสฺมา ปสฺสตีติ น วตฺตพฺโพ ฯ ยตฺถ กตฺถจิ ราชาน ทิสฺวาป
ปณฺณาการ ทตฺวา กิจฺจนิปฺผตฺติยา อนิฏตฺตาป ราชาน น
ปสฺสามีติ วทนฺโต เจตฺถ ชนปทปุริโส นิทสฺสน ฯ
อวเสโส โลโภติ ทสฺสเนน ปหีนาวเสโส ฯ โทสโมเหสุป
เอเสว นโย ฯ ทสฺสเนน หิ อปายคมนียาว ปหีนา ฯ เตหิ
ปน อฺ (๑) ทสฺเสตุ อิท วุตฺต ตเทกฏาติ เตหิ ปาลิย
อาคเตหิ ตีหิ กิเลเสหิ สมฺปโยคโตป ปหานโตป เอกฏา ปฺจ
กิเลสา ฯ เนว ทสฺสเนน น ภาวนายาติ อิท สฺโชนาทีน
วิย เตหิ มคฺเคหิ ปหาตพฺพต สนฺธาย วุตฺต ฯ ย ปน
โสตาปตฺติมคฺคาเณน อภิสงฺขารวิฺาณสฺส นิโรเธน สตฺตภเว
เปตฺวา อนมตคฺเค สสารวฏเฏเยว อุปฺปชฺเชยฺยุ นามฺจ
รูปฺจ เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺตตี ิอาทินา (๒) นเยน กุสลาทีน ปหาน
อนฺุาต ฯ ต เตส มคฺคาน อภาวิตตฺตาย เย อุปฺปชฺเชยฺยุ
เต อุปนิสฺสยปจฺจยาน กิเลสาน ปหีนตฺตา ปหีนาติ อิม
ปริยาย สนฺธาย วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติเก อิเม ธมฺมา ทสฺสเนน
# ๑. ม. อฺเ ฯ ๒. ขุ. จูฬ. ๓๐/๘๙/๒๒ ฯ
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ปหาตพฺพเหตุกานีติ นิฏ เปตฺวา ปุน ตีณิ สฺโชนานีติอาทิสุ
ปหาตพฺเพ ทสฺเสตฺวา ตเทกฏภาเวน เหตู เจว สเหตุเก จ
ทสฺเสตุ วุตฺต ฯ ตตฺถ กิฺจาป ทสฺสเนน ปหาตพฺเพสุ เหตูสุ
โลภสหคโต โมโห โลเภน สเหตุโก โหติ โทสสหคโต โมโห
โทเสน โลภโทสา จ โมเหนาติ ปหาตพฺพเหตุกปฺปเทเส เต (๑)
สงฺคห คจฺฉนฺติ ฯ วิจิกิจฺฉาสหคโต ปน โมโห อฺสฺส
สมฺปยุตฺตเหตุโน อภาเวน เหตุเยว น สเหตุโกติ ตสฺส ปหาน
ทสฺเสตุ อิเม ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตูติ วุตฺต ฯ
ทุติยปเท อุทฺธจฺจสหคตสฺส โมหสฺส ปหาน ทสฺเสตุ
อิเม ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตูติ วุตฺต ฯ โส หิ อตฺตนา
สมฺปยุตฺตธมฺเม สเหตุเก กตฺวา ปฏิวฏฏโก ชาโต วิจิกิจฺฉาสหคโต วิย อฺสฺส สมฺปยุตฺตเหตุโน อภาวา ปหาตพฺพเหตุกปท น ภชติ ฯ ตติยปเท อวเสสา กุสลากุสลาติ (๒) ปุน อกุสลคหณ วิจิกิจฺฉาอุทฺธจฺจสหคตาน โมหาน สงฺคหตฺถ กต ฯ เตหิ
สมฺปยุตฺตเหตุโน อภาวา ปหาตพฺพเหตุกา นาม น โหนฺติ ฯ
ปริตฺตารมฺมณตฺติเก อารพฺภาติ อารมฺมณ กตฺวา ฯ สย
หิ ปริตฺตา วา โหนฺตุ มหคฺคตา วา ฯ ปริตฺเต ธมฺเม
อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปนฺนา ปริตฺตารมฺมณา ฯ มหคฺคเต
อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปนฺนา มหคฺคตารมฺมณา อปฺปมาเณ
# ๑. ม ....เหตุกปเทเปเต ฯ ๒. ม. อกุสลาติ ฯ
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อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปนฺนา อปฺปมาณารมฺมณา ฯ เต ปน
ปริตฺตาป โหนฺติ มหคฺคตาป อปฺปมาณาป ฯ
มิจฺฉตฺตตฺติเก ฯ อานนฺตริกานีติ อนนฺตราเยว ผลทายกาน
มาตุฆาตกกมฺมาทีน เอต อธิวจน ฯ เตสุ หิ เอกสฺมึป กมฺเม
กเต ต ปฏิพาหิตฺวา อฺ กมฺม อตฺตโน วิปากสฺส โอกาส
กาตุ น สกฺโกติ ฯ สิเนรุปฺปมาเณป หิ สุวณฺณถูเป กตฺวา
จกฺกวาฬมตฺต วา รตนมย ปาการ วิหาร กตฺวา (๑) ต
ปูเรตฺวา นิสินฺนสฺส พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส (๒) ยาวชีว
จตฺตาโร ปจฺจเย ททโตป กมฺม เอเตส กมฺมาน วิปาก
ปฏิพาหิตุ น สกฺโกติ ฯ เอว ยาว (๓) มิจฺฉาทิฏิ นิตยาติ
อเหตุกวาทอกิริยวาทนตฺถิกวาเทสุ อฺตรา ฯ ต หิ คเหตฺวา
ิต ปุคฺคล พุทฺธสตป พุทฺธสหสฺสป โพเธตุ น สกฺโกติ ฯ
มคฺคารมฺมณตฺติเก ฯ อริยมคฺค อารพฺภาติ โลกุตฺตรมคฺค
อารมฺมณ กตฺวา ฯ เต ปน ปริตฺตาป โหนฺติ มหคฺคตาป ฯ
มคฺคเหตุกนิทฺเทเส ปมนเยน ปจฺจยตฺเถน เหตุนา มคฺคสมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน สเหตุกภาโว ทสฺสิโต ฯ ทุติยนเยน
มคฺคภูเตน สมฺมาทิฏิสงฺขาเตน เหตุนา เสสมคฺคงฺคาน (๓) สเหตุกภาโว ทสฺสิโต ฯ ตติยนเยน มคฺเคน (๔) อุปฺปนฺนเหตูหิ สมฺมาทิฏิยา
สเหตุกภาโว ทสฺสิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
# ๑. ม. กาเรตฺวา ฯ ๒. ม. สงฺฆสฺส ฯ ๓. ม. เอว ยา จ... ฯ
# ๔. ม. มคฺเค ฯ
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อธิปตึ กริตฺวาติ อารมฺมณาธิปตึ กตฺวา ฯ เต จ โข
ปริตฺตธมฺมาว โหนฺติ ฯ อริยสาวกาน หิ อตฺตโน มคฺค ครุ
กตฺวา ปจฺจเวกฺขณกาเล อารมฺมณาธิปตึ กตฺวา ลพฺภติ (๑) ฯ
เจโตปริยาเณน ปน อริยสาวโก ปรสฺส มคฺค ปจฺจเวกฺขมาโน ครุ กโรนฺโตป อตฺตนา ปฏิวิทฺธมคฺค วิย ครุ น
กโรติ ฯ ยมกปาฏิหาริย กโรนฺต ตถาคต ทิสฺวา ตสฺส มคฺค
ครุ กโรติ น กโรตีติ ฯ กโรติ น ปน อตฺตโน มคฺค
วิย ฯ อรหา น กิฺจิ กตฺวา (๒) ธมฺม ครุ กโรติ เปตฺวา
มคฺคผลนิพฺพานนฺติ เอตฺถาป อยเมวตฺโถ ฯ วีมสาธิปเตยฺยนฺติ (๓)
อิท สหชาตาธิปตึ ทสฺเสตุ วุตฺต ฯ ฉนฺท หิ เชฏก กตฺวา
มคฺค ภาเวนฺตสฺส ฉนฺโท อธิปติ นาม โหติ น มคฺโค ฯ
เสสธมฺมาป ฉนฺทาธิปติโน นาม โหนฺติ น มคฺคาธิปติโน ฯ
จิตฺเตป เอเสว นโย ฯ วีมส ปน เชฏก กตฺวา มคฺค
ภาเวนฺตสฺส วีมสาธิปติเจว โหติ มคฺโค วาติ เสสธมฺมาป
มคฺคาธิปติโน นาม โหนฺติ ฯ วิริเยป เอเสว นโย ฯ
อุปฺปนฺนตฺติกนิทฺเทเส ฯ ชาตาติ นิพฺพตฺตา ปฏิลทฺธตฺตภาวา ฯ ภูตาติอาทีนิ เตสเยว เววจนานิ ฯ ชาติเอว หิ
ภาวุปฺปตฺติยา (๔) ภูตา ปจฺจยาน สโยเค ชาตตฺตา สฺชาตา ฯ
# ๑. ม. ม. อารมฺมณาธิปติ ลพฺภติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. วีมสาธิปเตยฺยนฺติ ฯ ๔. ม. ชาตาเอว หิ ภาวปฺปตฺติยา ฯ
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นิพฺพตฺติลกฺขณ ปตฺตตฺตา นิพฺพตฺตา ฯ อุปสคฺควเสน ปน ปท
วฑฺเฒตฺวา อภินิพฺพตฺตาติ วุตฺตา ฯ ปากฏา ภูตาติ ปาตุภูตา ฯ ปุพฺพนฺตโต อุทฺธ ปนฺนาติ อุปปฺ นฺนา ฯ อุปสคฺควเสน (๑)
ปท วฑฺเฒตฺวา สมุปฺปนฺนาติ วุตฺตา ฯ นิพฺพตฺตฏเเนว อุทฺธ
ิตาติ อุฏิตา ฯ ปจฺจยสงฺโยเค อุฏิตาติ สมุฏิตาติ ปุน
อุปนฺนาติ วจเน การณ เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อุปนฺนเสน สงฺคหิตาติ อุปฺปนฺนโกฏาเสน คณน คตา ฯ
รูปา เวทนา สฺา สงฺขาราพ วิฺาณนฺติ อิท เนส สภาวทสฺสน ฯ ทุติยปทนิทฺเทโส วุตฺตปฏิเสธนเยน เวทิตพฺโพ ฯ
ตติยปทนิทฺเทโส อุตฺตานตฺโถว ฯ
อย ปน ติโก ทฺวินนฺ  อทฺธาน วเสน ปูเรตฺวา
ทสฺสิโต ฯ ลทฺโธกาสสฺส หิ กมฺมสฺส วิปาโก ทุวิโธ ขณปฺปตฺโต
อปฺปตฺโต จ ฯ ตตฺถ ขณปฺปตฺโต อุปฺปนฺโน นาม ฯ อปฺปตฺโต
จิตฺตานนฺตเร วา อุปฺปชฺชตุ กปฺปสตสหสฺสาติกฺกเม วา ธุวปจฺจยตฺเถน นตฺถิ นาม น โหติ ฯ อุปฺปาทิโน ธมฺมา นาม
ชาตา (๒) ฯ ยถา หิ ติฏเต ปหาย (๓) โปฏปาทอรูปอตฺตา
สฺามโย อถ อิมสฺส ปุริสสฺส อฺาว (๔) สฺา อุปฺปชฺชนฺติ
อฺาว สฺา นิรุชฺฌนฺตีติ (๕) เอตฺถ อารุปฺเป กามาวจร# ๑. ม. อุปสคฺเคน ฯ ๒. ม. ชาโต ฯ ๓. ม. ติฏเตว สาย ฯ
# ๔. ม. อฺา จ ฯ ๕. ท.ี สี. ๙/๒๘๙/๒๓๑ ฯ
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สฺา ปวตฺติกาเล กิฺจาป มูลภวงฺคสฺา นิรุทฺธา กามาวจรสฺาย ปน นิรุทฺธกาเล อวสฺส สา อุปฺปชฺชสิ ฺสตีติ
อรูปสงฺขาโต อตฺตา นตฺถีติ สงฺขฺย อคนฺตฺวา ติฏเตว นามาติ
ชาโต ฯ เอวเมว ลทฺโธกาสสฺส กมฺมสฺส วิปาโก ทุวิโธ ฯเปฯ
ธุวปจฺจยตฺเถน นตฺถิ นาม น โหติ ฯ อุปฺปาทิโน ธมฺมา นาม
ชาตา ฯ
ยทิ ปน อายูหิต กุสลากุสลกมฺม สพฺพ วิปาก ทเทยฺย
อฺสฺส โอกาโสว น ภเวยฺย ฯ ต ปน ทุวิธ โหติ ธุววิปาก
อธุววิปากฺจ ฯ ตตฺถ ปฺจ อนนฺตริยกมฺมานิ อฏสมาปตฺติโย
จตฺตาโร อริยมคฺคาติ เอต ธุววิปาก นาม ฯ ต ปน ขณปฺปตฺตป
อตฺถิ อปฺปตฺตป ฯ ตตฺถ ขณปฺปตฺต อุปฺปนฺน นาม ฯ อปฺปตฺต
อนุปฺปนฺน นาม ฯ ตสฺส วิปาโก จิตฺตานนฺตเร วา อุปฺปชฺชตุ
กปฺปสตสหสฺสาติกฺกเม (๑) วา ธุวปจฺจยตฺเถน อนุปฺปนฺน นาม น
โหติ ฯ อุปฺปาทิโน ธมฺมาเยว นาม ชาตา (๒) ฯ เมตฺเตยฺยโพธิสตฺตสฺส มคฺโค อนุปฺปนฺโน นาม ผล อุปฺปาทิโน ธมฺมาเยว
นาม ชาตา ฯ
อตีตตฺติกนิทฺเทเส ฯ อตีตาติ ขณตฺตย อติกฺกนฺตา ฯ
นิรุทฺธาติ นิโรธปฺปตฺตา ฯ วิคตาติ วิภว คตา วิคจฺฉิตา
วา ฯ วิปริณตาติ ปกติวิชหเนน วิปริณามคตา ฯ นิโรธสงฺขาต
# ๑. ม. กปฺปสหสฺสาติกฺกเม ฯ ๒. ม. ธมฺมา นาม ชาต ฯ
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อตฺถ คตาติ อตฺถงฺคตา ฯ อพฺภตฺถงฺคตาติ อุปสคฺเคน ปท
วฑฺฒิต ฯ อุปฺปชฺชิตฺวา วิคตาติ นิพฺพตฺติตฺวา วิคจฺฉิตา ฯ ปุน
อตีตวจเนน (๑) การณ เหฏา วุตฺตเมว ฯ ปรโต อนาคตาทีสุป
เอเสว นโย ฯ อตีตเสน สงฺคหิตาติ อตีตโกฏาเสน คณน
คตา ฯ กตเม เตติ รูปา (๒) เวทนา สฺา สงฺขารา
วิฺาณ ฯ ปุรโต (๓) อนาคตาทีสุป เอเสว นโย ฯ
อตีตารมฺมณตฺติกนิทฺเทเส ฯ อตีเต ธมฺเม อารพฺภาติอาทีสุ
ปริตฺตมหคฺคตาว ธมฺมา เวทิตพฺพา ฯ เต หิ อตีตาทีนิ อารพฺภ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
อชฺชตฺตตฺติกนิทฺเทเส ฯ เตส เตสนฺติ ปททฺวเยน สพฺพสตฺเต
ปริยาทิยฺยติ ฯ อชฺฌตฺต ปจฺจตฺตนฺติ อุภย นิยกชฺฌตฺตาธิวจน ฯ
นิยกาติ (๔) อตฺตโน (๕) ชาตา ฯ ปาฏิปุคฺคลิกาติ ปาฏิเอกสฺส ปาฏิเอกสฺส (๖) ปุคฺคลสฺส สนฺตกา ฯ อุปาทินฺนาติ สรีรฏกา ฯ เต
หิ กมฺมนิพพฺ ตฺตา วา โหนฺตุ มา วา อาทินฺนคหิตปรามฏวเสน ปน อิธ อุปาทินฺนาติ วุตฺตา ฯ
ปรสตฺตานนฺติ อตฺตาน เปตฺวา อวเสสสตฺตาน ฯ
ปรปุคฺคลานนฺติ ตสฺเสว เววจน ฯ เสส เหฏา วุตฺตสทิสเมว ฯ ตทุภยนฺติ ต อุภย ฯ
# ๑. ม. อตีตวจเน ฯ ๒. ม. รูป ฯ ๓. ม. ปรโต ฯ ๔. สี. นิยกาติ ฯ
# ๕. ม. อตฺตนิ ฯ ๖. ม. ปาฏิเยกฺกสฺส ปาฏิเยกฺกสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ
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อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติกสฺส ปมปเท ปริตฺตมหคฺคตา ธมฺมา
เวทิตพฺพา ฯ ทุติเย อปฺปมาณาป ฯ ตติเย ปริตฺตมหคฺคตาว ฯ
อปฺปมาณา ปน กาเลน พหิทฺธา กาเลน อชฺฌตฺต อารมฺมณ
น กโรนฺติ ฯ อนิทสฺสนตฺติกนิทฺเทโส อุตฺตาโนเยว (๑) ฯ
ทุกนิกฺเขปกถา
ทุเกสุ อโทสนิทฺเทเส ฯ เมตฺตายนวเสน เมตฺติ ฯ
เมตฺตากาโร เมตฺตายนา ฯ เมตฺตาย อยิตสฺส เมตฺตาสมงฺคิโน
จิตฺตสฺส ภาโว เมตฺตายิตตฺต ฯ อนุทยตีติ อนุทฺทา รกฺขตีติ
อตฺโถ ฯ อนุทฺทากาโร อนุทฺทายนา ฯ อนุทฺทายิตสฺส ภาโว
อนุทฺทายิตตฺต ฯ หิตสฺส เอสน (๒) หิเตสิตา ฯ อนุกมฺปนวเสน
อนุกมฺปา ฯ สพฺเพหิป อิเมหิ ปเทหิ อุปจารปฺปนปฺปตฺตาว
เมตฺตา วุตฺตา ฯ เสสปเทหิ โลกิยโลกุตฺตโร อโทโส กถิโต ฯ
อโมหนิทฺเทเส ฯ ทุกฺเข าณนฺติ ทุกฺขสจฺเจ ปฺา ฯ
ทุกฺขสมุทเยติ อาทีสุป เอเสว นโย ฯ เอตฺถ จ ทุกฺเข าณ
สวนสมฺมสนปฏิเวธปจฺจเวกฺขณาสุ วฏฏติ ฯ ตถา ทุกฺขสมุทเย ฯ
นิโรเธ ปน สวนปฏิเวธปจฺจเวกฺขณาสุเอว ตถา ปฏิปทาย ฯ
ปุพฺพนฺเตติ อตีตโกฏาเส ฯ อปรนฺเตติ อนาคตโกฏาเส ฯ
ปุพฺพนฺตาปรนฺเตติ ตทุภเย ฯ อิทปฺปจฺจยตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ
# ๑. ม. สนิทสฺสนตฺติกนิทฺเทโส อุตฺตาโนเยวาติ ฯ
# ๒. ม. เอสนวเสน ฯ
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ธมฺเมสุ าณนฺติ อย ปจฺจโย อิท ปฏิจฺจ อิท นิพพฺ ตฺตนฺติ
เอว ปจฺจเยสุ จ ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺเมสุ จ าณ ฯ
โลภนิทเฺ ทเสป เหฏา อนาคตาน ปทาน อยมตฺโถ ฯ
รฺชนวเสน ราโค ฯ พลวรฺชนตฺเถน สาราโค ฯ วิสเยสุ
สตฺตาน อนุนยนโต อนุนโย ฯ อนุรชุ ฺฌตีติ อนุโรโธ ฯ กาเมตีติ
อตฺโถ ฯ ยตฺถ กตฺถจิ ภเว สตฺตา เอตาย นนฺทนฺติ สย
วา นนฺทตีติ นนฺที ฯ นนฺที จ สา รฺชนตฺเถน ราโค
จาติ นนฺทีราโค (๑) ฯ ตตฺถ เอกสฺมึ อารมฺมเณ สกึ อุปฺปนฺนา
ตณฺหา นนฺที ปุนปฺปุน อุปฺปชฺชนฺตา นนฺทีราโคติ วุจฺจติ ฯ
จิตฺตสฺส สาราโคติ โย เหฏา พลวรฺชนตฺเถน สาราโคติ
วุตฺโต โส น สตฺตสฺส จิตฺตสฺเสว สาราโคติ อตฺโถ ฯ
อิจฺฉนฺติ เอตาย อารมฺมณานีติ อิจฺฉา ฯ พลวกิเลสภาเวน (๒)
มุจฺฉนฺติ เอตาย ปาณิโนติ มุจฺฉา ฯ คิลิตฺวา ปรินิฏเปตฺวา
คหณวเสน อชฺโฌสาน ฯ อิมินา สตฺตา คิชฺฌนฺติ เคธ
อาปชฺชนฺตีติ เคธา ฯ พหลตฺเถน วา เคโธ ฯ เคธ วา ปวนสณฺฑนฺติ (๓) หิ พหลตฺเถเนว วุตฺต ฯ อนนฺตรปท อุปสคฺควเสน
วฑฺฒิต ฯ สพฺพโต ภาเคน วา เคโธติ ปลิเคโธ ฯ สชฺชนฺติ (๔)
เอเตนาติ สงฺโค ฯ สคฺคนตฺเถน (๕) วา สงฺโค ฯ โอสีทนตฺเถน วา
# ๑. สี. นนฺทริ าโค ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. พหลกิเลสภาเวน ฯ
# ๓. สี. เคธ วา ปน วนสณฺฑ ฯ ๔. ม. สฺชนฺติ ฯ ๕. ม. ลคฺคนตฺเถน ฯ
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ปงฺโก ฯ อากฑฺฒนวเสน เอชา ฯ เอชา อิม ปุริส ปริกฑฺฒติ
ตสฺส ตสฺเสว ภวสฺส อภินิพฺพตฺติยาติ หิ วุตฺต ฯ วฺจนตฺเถน
มายา ฯ วฏฏสฺมึ สตฺตาน ชนนตฺเถน ชนิกา ฯ ตณฺหา ชเนติ
ปุริส จิตฺตมสฺส วิธาวตีติ (๑) หิ วุตฺต วฏฏสฺมึ สตฺเต ทุกฺเขน
สฺโชยมานา ชเนตีติ สฺชนนี ฯ ฆฏฏนตฺเถน สิพฺพตีติ
สิพฺพินี ฯ อย หิ วฏฏสฺมึ สตฺเต จุติปฏิสนฺธิวเสน สิพฺพติ
ฆฏเฏติ ตุนนฺ กาโร วิย ปโลติกาย ปโลติก ตสฺมา ฆฏฏนตฺเถน
สิพฺพินีติ วุตฺตา ฯ อเนกปฺปการ วิสยชาล ตณฺหา วิปฺผนฺทิตนิเวสสงฺขาต วา ชาลมสฺสา อตฺถีติ ชาลินี ฯ
อากฑฺฒนตฺเถน สีฆโสตา สริตา วิยาติ สริตา ฯ
อลฺลตฺเถน วา สริตา ฯ วุตฺตเฺหต สริตานิ สิเนหิตานิ จ
โสมนสฺสานิ ภวนฺติ ชนฺตโุ นติ (๒) ฯ อลฺลานิ เจว สินิทฺธานิ
จาติ อย เหตฺถ อตฺโถ ฯ วิสตาติ วิสตฺติกา วิสฏาติ
วิสตฺติกา วิสาลาติ วิสตฺติกา วิสกฺกตีติ วิสตฺติกา วิสวาทิกาติ
วิสตฺติกา วิสหรตีติ วิสตฺติกา วิสมูลาติ วิสตฺติกา วิสผลาติ
วิสตฺติกา ทุกขสมุทยตา ผล เอตสฺสาติ วิสมูลา ตณฺหา
วิสปริโภคาติ วิสตฺติกา ฯ วิสฏา (๓) วา ปน สา ตณฺหา
รูเป สทฺเท คนฺเธ รเส โผฏพฺเพ ธมฺเม กุเล คเณ วิสตา (๔)
วิตฺถตาติ วิสตฺติกา (๕) ฯ อนยพฺยสนปาปนตฺเถน กมฺมานุพนฺธ
# ๑. ส. ส. ๑๕/๑๖๗/๕๑ ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๔/๖๑ ฯ ๓. ม.
# วิสตา ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ขุ. มหา. ๒๙/๑๔/๙ ฯ
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สุตฺตก (๑) วิยาติ สุตฺต ฯ วุตฺตเฺหต สุตฺตกนฺติ โข ภิกฺขเว
นนฺทิราคสฺเสต อธิวจนนฺติ ฯ (๒) รูปาทีสุ วิตฺถตฏเน วิสฏา ฯ
ตสฺส ตสฺส ปฏิลาภตฺถาย สตฺเต อายูหาเปตีติ อายูหินี ฯ(๓)
อุกฺกณฺิตุ อปฺปทานโต สหายตฺเถน ทุติยา ฯ อย หิ สตฺตาน
วฏฏสฺมึ อุกกฺ ณฺิตุ น เทติ คตคตฏาเน ปยสหาโย วิย
อภิรมาเปติ ฯ เตเนว วุตฺต
ตณฺหาทุติโย ปุริโส
ทีฆมทฺธาน สสร
อิตฺถภาวฺถาภาว
สสาร นาติวตฺตตีติ ฯ (๔)
ปณิธานกวเสน ปณิธิ ฯ ภว เนตีติ ภวเนตฺติ ฯ (๕) เอตาย
หิ สตฺตา รชฺชุยา คีวาย พนฺธา โคณา วิย อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน
นียนฺติ ฯ ต ต อารมฺมณ วนติ ภชติ อลฺลิยตีติ วน ฯ
ยาจตีติ วา วน ฯ วนโถติ พฺยฺชเนน ปท วฑฺฒิต ฯ
อนตฺถทุกฺขาน วา สมุฏ าปนตฺเถน คหนตฺเถน จ วน
วิยาติ วน ฯ พลวตณฺหาเยต นาม ฯ คหนตรตฺเถน ปน ตโต
พลวตรา วนโถ นาม ฯ เตน วุตฺต
วน ฉินฺทถ มา รุกฺข
วนโต ชายเต ภย
เฉตฺวา วน วนถฺจ
นิพฺพนา โหถ ภิกฺขโวติ ฯ (๖)
สนฺถวนวเสน สนฺถโว ฯ สสคฺโคติ อตฺโถ ฯ โส ทุวโิ ธ
# ๑. สี. กุมฺภานุพนฺธสุตฺตก ฯ ม. กุมฺมานุพนฺธสุตฺตก ฯ ๒. ส. นิ.
# ๑๖/๕๔๔/๒๖๘ ฯ ๓. ม. อายูหินี ฯ ๔. ขุ. มหา. ๒๙/๘๙๑/๕๕๘ ฯ
# ๕. ม. ภวเนตฺตีติ ฯ ๖. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๒ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 652

เลมที่ 46 ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา หนา 652
ตณฺหาสนฺถโว จ มิตฺตสนฺถโว จ ฯ เตสุ อิธ ตณฺหาสนฺถโว
อธิปฺเปโต ฯ สิเนหวเสน สิเนโห ฯ อาลยกรณวเสน อเปกฺขตีติ
อเปกฺขา ฯ วุตฺตป เจต อิมานิ เต เทว จตุราสีตินครสหสฺสานิ
กุสาวตีราชธานีปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ชเนหิ ชีวิเต
อเปกฺข กโรหีติ (๑) อาลย กโรหีติ อยเฺหตฺถ อตฺโถ ฯ ปาฏิเอเก
ปาฏิเอเก อารมฺมเณ พนฺธตีติ ปฏิพนฺธุ ฯ าตกตฺเถน วา
ปฏิเอโก พนฺธูติป ปฏิพนฺธุ ฯ นิจฺจสนฺนิสฺสิตตฺเถน หิ สตฺตาน
ตณฺหาสโม พนฺธุ นาม นตฺถิ ฯ
อารมฺมณาน อสนโต อาสา ฯ อชฺโฌตฺถรณโต เจว
ติตฺตึ อนุปคนฺตฺวาว ปริภฺุชนโต อาติ อตฺโถ ฯ อาสึสนวเสน อาสึสนา ฯ (๒) อาสึสิตภาโว อาสึสิตตฺต ฯ อิทานิ ตสฺสา
ปวตฺติฏาน ทสฺเสตุ รูปาสาติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ อาสึสนวเสน
อาสาติ อาสาย อตฺถ คเหตฺวา รูเป อาสา รูปาสาติ เอว
นวป ปทานิ เวทิตพฺพานิ ฯ เอตฺถ จ ปุริมานิ ปฺจปฺจกามคุณวเสน วุตฺตานิ ฯ ปริกฺขารโลภวเสน ฉฏ ต วิเสสโต
ปพฺพชิตาน ฯ ตโต ปรานิ ตีณิ ปทานิ (๓) อติตฺติยวตฺถุวเสน
คหฏาน น หิ เตส ธนปุตฺตชีวิเตหิ ปยตร อตฺถิ ฯ เอต
มยฺห เอต มยฺหนฺติ วา อสุเกน เม อิท ทินฺน อิท
ทินฺนนฺติ วา เอว สตฺเต ชปฺปาเปตีติ ชปฺปา ฯ ปรโต เทฺว
# ๑. ที. มหา. ๑๐/๑๘๓/๒๑๙ ฯ ๒. ม. อาสิสนา ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปทานิ อุปสคฺเคน วฑฺฒิตานิ ฯ ตโต ปร อฺเนากาเรน
วิภชิตุ อารทฺธตฺตา ปุน ชปฺปาติ วุตฺตา ฯ (๑) ชปฺปนากาโร
ชปฺปายนา ฯ (๒) ชปฺปตภาโว ชปฺปต ตฺต ฯ ปุนปฺปุน วิสเย ลุปติ (๓)
อากฑฺฒตีติ โลลุโป ฯ โลลุปสฺส ภาโว โลลุปฺป ฯ โลลุปฺปากาโร
โลลุปฺปายนา ฯ โลลุปฺปสมงฺคิโน ภาโว โลลุปฺปายิตตฺต ฯ
ปฺุจิกตาติ (๔) ยาย ตณฺหาย โลภฏาเนสุ (๕) ปุจฺฉฺจาลยมานา สุนขา วิย กมฺปมานา วิจรนฺติ ต ตสฺสา กมฺปนตณฺหาย นาม ฯ สาธุกมฺยตาติ สาธุ มนาปามนาเป วิสเย
กาเมตีติ สาธุกาโม ฯ ตสฺส ภาโว สาธุกมฺยตา ฯ มาตามาตุจฺฉาติ อาทิเก อยุตฺตฏาเน ราโคติ อธมฺมราโค ฯ
ยุตฺตฏาเนป พลวา หุตฺวา อุปฺปนฺนโลโภ วิสมโลโภ ฯ ราโค
วิสมนฺติ อาทิวจนโต (๖) วา ยุตฺตฏาเน วา อยุตฺตฏาเน วา
อุปฺปนฺโน ฉนฺทราโค อธมฺมตฺเถน อธมฺมราโค วิสมตฺเถน
วิสมโลโภติ เวทิตพฺโพ ฯ
อารมฺมณาน นิกามนวเสน นิกนฺติ ฯ นิกามนากาโร
นิกามนา ฯ ปตฺถนวเสน ปตฺถนา ฯ ปหายนวเสน ปหนา ฯ
สุฏุ ปฎนา สมฺปตฺถนา ฯ ปฺจสุ กามคุเณสุ ตณฺหา
กามตณฺหา ฯ รูปารูปภเว ตณฺหา ภวตณฺหา ฯ อุจฺเฉทสงฺขาเต
# ๑. ม. วุตฺต ฯ ๒. ม. ชปฺปนา ฯ ๓. ม. ลุปฺปติ ฯ
# ๔. สี.ปุจฺฉกตา ฯ ม. ปุจฺฉฺชิกตาติ ฯ ๕. ม. ลาภฏาเนสุ ฯ
# อภิ. วิ. ๓๕/๙๔๔/๔๙๗ ฯ
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วิภเว ตณฺหา วิภวตณฺหา ฯ สุทฺเธ รูปภวสฺมึเยว ตณฺหา
รูปตณฺหา ฯ อรูปภเว ตณฺหา อรูปตณฺหา ฯ อุจฺเฉททิฏิสหคโต ราโค ทิฏิราโค ฯ นิโรเธ ตณฺหา นิโรธตณฺหา ฯ
รูเป ตณฺหา รูปตณฺหา ฯ สทฺเท ตณฺหา สทฺทตณฺหา ฯ คนฺเธ
ตณฺหา คนฺธตณฺหา ฯ รสาทีสุป เอเสว นโย ฯ โอฆาทโย
วุตฺตตฺถาว ฯ
กุสลธมฺเม อาวรตีติ อาวรณ ฯ ฉาทนวเสน ฉาทน ฯ
สตฺเต วฏฏสฺมึ พนฺธตีติ พนฺธน ฯ จิตฺต อุปคนฺตฺวา สงฺกิลิสฺสติ (๑)
สงฺกิลิฏ กโรตีติ อุปกฺกิเลโส ฯ ถามคตตฺเถน อนุเสตีติ
อนุสโย ฯ อุปฺปชฺชมานา จิตฺต ปริยุฏาตีติ ปริยุฏาน ฯ
อุปฺปชฺชิตุ อปฺปทาเนน กุสลาจาร (๒) คณฺหาตีติ อตฺโถ ฯ
โจรา มคฺเค ปริยุฏึสุ ธุตฺตา มคฺเค ปริยุฏึสูติอาทีสุ หิ
มคฺค คณฺหึสูติ อตฺโถ ฯ เอวมิธาป คหณตฺเถน ปริยุฏาน
เวทิตพฺพ ฯ ปลิเวธนตฺเถน ลตา วิยาติ ลตา ฯ ลตา อุพฺภิชฺช
ติฏตีติ อาคตฏาเนป อย ตณฺหา ลตาติ วุตฺตา ฯ วิวิธานิ
วตฺถูนิ อิจฺฉตีติ เววิจฺฉ ฯ วฏฏทุกฺขสฺส มูลนฺติ ทุกขฺ มูล ฯ
ตสฺเสว ทุกฺขสฺส นิทานนฺติ ทุกฺขนิทาน ฯ ต ทุกฺข อิโต
ปภวตีติ ทุกฺขปฺปภโว ฯ พนธนตฺเถน ปาโส วิยาติ ปาโส ฯ
มารสฺส ปาโส มารปาโส ฯ ทุรคฺคิลนตฺเถน (๓) พลิส วิยาติ
# ๑. ม. กิลิสสฺ ติ ฯ ๒. ม. กุสลจาร ฯ ๓. ม. ทุรุคฺคลิ นฏเน ฯ
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พลิส ฯ มารสฺส พลิส มารพลิส ฯ ตณฺหาภิภูตา มารสฺส
วิสย นาติกฺกมนฺติ เตส อุปริ มาโร วส วตฺเตตีติ อิมินา
ปริยาเยน มารสฺส วิสโยติ มารวิสโย ฯ สนฺทนตฺเถน ตณฺหาว
นที ตณฺหานที ฯ อชฺโฌตฺถรณตฺเถน ตณฺหาว ชาล ตณฺหาชาล ฯ ยถา สุนขา คทฺทุลพนฺธา ยทิจฺฉก นียนฺติ เอว
ตณฺหาพนฺธา สตฺตาติ (๑) ทฬฺหพนฺธนตฺเถน คทฺทุล วิยาติ
คทฺทุล ฯ ตณฺหาว คทฺทุล ตณฺหาคทฺทุล ฯ ทุปฺปรู ณตฺเถน
ตณฺหาว สมุทฺโทติ (๒) ตณฺหาสมุทฺโท ฯ
โทสนิทฺเทเส ฯ อนตฺถ เม อจรีติ อวุฑฺฒึ เม อกาสิ ฯ
อิมินา อุปาเยน สพฺพปเทสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อฏาเน วา
ปน อาฆาโตติ อการเณ โกโป ฯ เอกจฺโจ หิ เทโว
อติวสฺสตีติ กุปฺปติ น วสฺสตีติ กุปฺปติ สุริโย ตปฺปตีติ กุปฺปติ
น ตปฺปตีติ กุปฺปติ วาเต วายนฺเตป กุปฺปติ อวายนฺเตป
กุปฺปติ สมฺมชฺชิตุ อสกฺโกนฺโต โพธิปณฺณาน กุปฺปติ จีวร
ปารุปตุ อสกฺโกนฺโต วาตสฺส กุปฺปติ อุปกฺขลิตฺวา ขาณุกสฺส
กุปฺปตีติ (๓) อิท สนฺธาย วุตฺต อฏาเน วา ปน อาฆาโต
ชายตีติ ฯ ตตฺถ เหฏา นวสุ าเนสุ สตฺเต อารพฺภ
อุปฺปนฺนตฺตา กมฺมปถเภโท โหติ ฯ อฏานาฆาโต ปน สงฺขาเร
อุปฺปนฺโน กมฺมปถเภท น กโรติ ฯ จิตฺต อาฆาเตนฺโต
# ๑. ม. ตณฺหาพทฺธา สตฺตาติป ฯ ๒. ม. สมุทฺโท ฯ ๓. ม. กุปฺป ฯ
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อุปฺปนฺโนติ จิตฺตสฺส อาฆาโต ตโต พลวตโร ปฏิฆาโต
ปฏิหฺนวเสน ปฏิฆ ฯ ปฏิวิรชุ ฺฌตีติ ปฏิวิโรโธ ฯ กุปฺปนวเสน
โกโป ฯ ปโกโป สมฺปโกโปติ อุปสคฺควเสน ปท วฑฺฒิต ฯ
ทุสฺสนวเสน โทโส ฯ ปโทโส สมฺปโทโสติ อุปสคฺควเสน ปท
วฑฺฒิต ฯ จิตฺตสฺส พฺยาปตฺตีติ จิตฺตสฺส วิปนฺนตฺตา วิปริวตฺตนากาโร มน ปทุสยมาโน อุปฺปชฺชตีติ มโนปโทโส ฯ
กุชฺฌนวเสน โกโธ กุชฺฌนากาโร กุชฌ
ฺ นา กุชฌ
ฺ ิตสฺส ภาโว
กุชฺฌิตตฺต ฯ
อิทานิ อกุสลนิทฺเทเส วุตฺตนย ทสฺเสตุ โทโส ทุสฺสนาติอาทิ วุตฺต ฯ ตสฺมา โย เอวรูโป จิตฺตสฺส อาฆาโต ฯเปฯ
กุชฺฌิตตฺตนฺติ จ อิธ วุตฺโต โทโส ทุสฺสนาติ อาทินา
นเยน เหฏา วุตฺโต อย วุจฺจติ โทโสติ เอวเมตฺถ โยชนา
กาตพฺพา ฯ เอว หิ สติ ปุน รุตฺติโทโส (๑) ปฏิเสธิโต โหติ ฯ
โมหนิทฺเทโส อโมหนิทเฺ ทเส วุตฺตปฏิปกฺขนเยน เวทิตพฺโพ ฯ
สพฺพากาเรน ปเนส วิภงฺคฏกถาย อาวีภวิสฺสติ ฯ
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สเหตุกาติ เตหิ เหตุธมฺเมหิ
เย อฺเ เหตุธมฺมา วา นเหตุธมฺมา วา เต สเหตุกา ฯ
อเหตุกปเทป เอเสว นโย ฯ เอตฺถ จ เหตุ เหตุเยว จ โหติ
ติณฺณ วา ทฺวินฺน วา เอกโต อุปฺปตฺติย สเหตุโก จ ฯ
# ๑. สี. ปุนรุตฺตโทโส ฯ
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วิจิกิจฺฉุทฺธจฺจสหคโต ปน โมโห เหตุอเหตุโก ฯ เหตุสมฺปยุตฺตทุกนิทฺเทเสป เอเสว นโย ฯ
สงฺขตทุกนิทฺเทเส ปุริมทุเก วุตฺต อสงฺขตธาตุ สนฺธาย
โยเอว โส ธมฺโมติ เอกวจนนิทฺเทโส กโต ฯ ปุริมทุเก ปน
พหุวจนวเสน ปุจฺฉาย อุทฺธตตฺตา อิเม ธมฺมา อปฺปจฺจยาติ
ปุจฺฉานุสนฺธินเยน พหุวจน กต ฯ อิเม ธมฺมา สนิทสฺสนาติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ
เกนจิ วิฺเยฺยทุกนิทฺเทเส ฯ จกฺขุวิฺเยฺยาติ จกฺขุวิฺาเณน วิชานิตพฺพา ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ เอตฺถ
จ เกนจิ วิฺเยฺยาติ จกฺขุวิฺาณาทีสุ เกนจิ เอเกน
จกฺขุวิฺาเณน วา โสตวิฺาเณน วา วิชานิตพฺพา เกนจิ
น วิฺเยฺยาติ เนว จกฺขุวิฺาเณน วา โสตวิฺาเณน
วา น วิชานิตพฺพา ฯ เอว สนฺเต ทฺวนิ ฺนป ปทาน
อตฺถนานตฺตโต ทุโก โหตีติ เหฏา วุตฺตตฺตา เย เต ธมฺมา
จกฺขุวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยาติ อย ทุโก
น โหติ ฯ รูป ปน จกฺขุวิฺเยฺย สทฺโท น จกฺขุวิฺเยฺโยติ
อิมมตฺถ คเหตฺวา เย เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา น เต
ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา ฯ เย วา ปน เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา
น เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยาติ อยเมโก ทุโกติ เวทิตพฺโพ ฯ
เอว เอเกกอินฺทฺริยมูลเก จตฺตาโร จตฺตาโร กตฺวา วีสติ ทุกา
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วิภตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ
กึ ปน มโนวิฺาเณน เกนจิ วิฺเยฺยา น เกนจิ
วิฺเยฺยาติ (๑) นตฺถิ เตเนตฺถ ทุกา น วุตฺตาติ ฯ โน อตฺถิ
ววฏานาภาวโต ปน น วุตฺตา ฯ น หิ ยถา จกฺขุวิฺาเณน
อวิฺเยฺยาเอวาติ ววฏาน อตฺถิ เอว มโนวิฺาเณนาปติ
ววฏานาภาวโต เอตฺถ ทุกา น วุตฺตา ฯ มโนวิฺาเณน
ปน เกนจิ วิฺเยฺยาเนว อวิฺเยฺยาติ อยมตฺโถ อตฺถิ ฯ
ตสฺมา โส อวุตฺโตป ยถาลาภวเสน เวทิตพฺโพ ฯ มโนวิฺาณนฺติ หิ สงฺขย คเตหิ กามาวจรธมฺเมหิ กามาวจรา
ธมฺมา เอว ตาว เกหิจิ วิฺเยฺยา เกหิจิ อวิฺเยฺยา ฯ
เตหิเยว รูปาวจราทิธมฺมาป เกหิจิ วิฺเยฺยา เกหิจิ
อวิฺเยฺยา รูปาวจเรหิป กามาวจรา เกหิจิ วิฺเยฺยา
เกหิจิ อวิฺเยฺยา ฯ เตหิเยว รูปาวจราทโยป เกหิจิ วิฺเยฺยา
เกหิจิ อวิฺเยฺยา ฯ อรูปาวจเรหิ ปน กามาวจรา รูปาวจรา
อปริยาปนฺนา จ เนว วิฺเยฺยา อรูปาวจรา ปน เกหิจิ
วิฺเยฺยา เกหิจิ อวิฺเยฺยา เตปจ เกหิจิเทว วิฺเยฺยา
เกจิ อวิฺเยฺยา ฯ อปริยาปนฺเนหิ กามาวจราทโย เนว
วิฺเยฺยา อปริยาปนฺนา ปน นิพฺพาเนน อวิฺเยฺยตฺตา
เกหิจิ วิฺเยฺยา เกหิจิ อวิฺเยฺยา ฯ เตป จ มคฺคผลาน
# ๑. ม. วิฺเยฺยา ฯ
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อวิฺเยฺยตฺตา (๑) เกจิเทว วิฺเยฺยา เกจิเทว อวิฺเยฺยาติ ฯ
อาสวนิทฺเทเส ปฺจกามคุณิโก ราโค กามาสโว นาม ฯ
รูปารูปภเวสุ ฉนฺทราโค ฌานนิกนฺติ สสฺสตทิฏิสหคโต (๒) ราโค
ภววเสน ปฏนา ภวาสโว นาม ฯ ทฺวาสฏี ทิฏ ิโย
ทิฏาสโว นาม ฯ อฏสุ าเนสุ อฺาณ อวิชฺชาสโว
นาม ฯ ตตฺถ ตตฺถ อาคเตสุ ปน อาสเวสุ อสมฺโมหตฺถ
เอกวิธาทิเภโท เวทิตพฺโพ ฯ อตฺถโต เหเต จิรปาริวาสิยตฺเถน
อาสวาติ เอว เอกวิธาว โหนฺติ ฯ วินเย ปน ทิฏธมฺมิกาน
อาสวาน สวราย สมฺปรายิกาน อาสวาน ปฏิฆาตายาติ (๓)
ทุวิเธน อาคตา ฯ สุตฺตนฺเต สฬายตเน ตาว ตโยเม อาวุโส
อาสวา กามาสโว ภวาสโว อวิชฺชาสโวติ (๔) ติวิเธน อาคตา ฯ
นิพฺเพธิกปริยาเย อตฺถิ ภิกฺขเว อาสวา นิรยคมนียา อตฺถิ
อาสวา ติรจฺฉานโยนิคมนียา อตฺถิ อาสวา ปตฺติวิสยคมนียา
อตฺถิ อาสวา มนุสฺสโลกคมนียา อตฺถิ อาสวา เทวโลกคมนียาติ (๕)
ปฺจวิเธน อาคตา ฯ ฉกฺกนิปาเต อาหุเนยฺยสุตฺเต อตฺถิ อาสวา
สวรา ปหาตพฺพา อตฺถิ อาสวา ปฏิเสวนา ปหาตพฺพา อตฺถิ
อาสวา อธิวาสนา ปหาตพฺพา อตฺถิ อาสวา ปริวชฺชนา
ปหาตพฺพา อตฺถิ อาสวา วิโนทนา ปหาตพฺพา อตฺถิ อาสวา
# ๑. สี. วิฺเยฺยตฺตา ฯ ๒. ม. สสฺสตทิฏิสหชาโต ฯ
# ๓. วิ. มหาวิ. ๑/๒๐/๓๗ ฯ ๔. ส. สฬา. ๑๘/๕๐๔/๓๑๕ ฯ
# ๕. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๔๖๔ ฯ
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ภาวนา ปหาตพฺพาติ (๑) ฉพฺพิเธน อาคตา ฯ สพฺพาสวปริยาเย
ทสฺสนปหาตพฺเพหิ สทฺธึ สตฺตวิเธน อาคตา ฯ อิธ ปเนเต
กามาสวาทิเภทโต จตุพฺพิเธน อาคตา ฯ ตตฺราย วจนตฺโถ ฯ
ปฺจกามคุณสงฺขาเต กาเม อาสโว กามาสโว ฯ รูปารูปสงฺขาเต กมฺมโต จ อุปปตฺติโต จ ทุวิเธป ภเว อาสโว
ภวาสโว ฯ ทิฏิเอว อาสโว ทิฏาสโว ฯ อวิชชฺ าว อาสโว
อวิชฺชาสโว ฯ
กาเมสูติ ปฺจสุ กามคุเณสุ ฯ กามจฺฉนฺโทติ กามสงฺขาโต
ฉนฺโท น กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท น ธมฺมจฺฉนฺโท ฯ กามนวเสน
รชนวเสน จ กาโมเยว ราโค กามราโค ฯ กามนวเสน
นนฺทนวเสน จ กาโมว นนฺทีติ กามนนฺที ฯ เอว สพฺพตฺถ
กามตฺถ วิทติ ฺวา ตณฺหายนตฺเถน กามตณฺหา สิเนหนตฺเถน
กามสิเนโห ปริทยฺหนตฺเถน กามปริฬาโห มุจฺฉนตฺเถน กามมุจฺฉา คิลิตฺวา ปรินิฏาปนตฺเถน กามชฺโฌสาน เวทิตพฺพ ฯ
อย วุจฺจตีติ อย อฏหิ ปเทหิ วิภตฺโต กามาสโว นาม วุจฺจติ ฯ
ภเวสุ ภวฉนฺโทติ รูปารูปภเวสุ ภวปฏนาวเสเนว
ปวตฺโต ฉนฺโท ภวฉนฺโท ฯ เสสปทานิป อิมินาว นเยนเนว
เวทิตพฺพานิ ฯ
# ๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๒๙/๔๓๔ ฯ ๒. ม. กามชฺโฌสานนฺติ ฯ
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สสฺสโต โลโกติ วา(๑) อาทีหิ ทสหากาเรหิ ทิฏิปฺปเภโท
วุตฺโต ฯ ตตฺถ สสฺสโต โลโกติ เอตฺถ ขนฺธปฺจก โลโกติ
คเหตฺวา อย โลโก นิจฺโจ ธุโว สพฺพกาลิโกติ คณฺหนฺตสฺส
สสฺสตนฺติ คหณาการปฺปวตฺตา ทิฏิ ฯ อสสฺสโตติ ตเมว โลก
อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสตีติ คณฺหนฺตสฺส อุจฺเฉทคหณาการปฺปวตฺตา
ทิฏิ ฯ อนฺตวาติ ปริตฺตกสิณลาภิโน สุปฺปมตฺเต วา สราวมตฺเต วา กสิเณ สมาปนฺนสฺส อนฺโตสมาปตฺติย ปวตฺติตรูปารูปธมฺเม โลโกติ จ กสิณปริจฺเฉทนฺเตน อนฺตวาติ คณฺหนฺตสฺส
อนฺตวา โลโกติ คหณาการปฺปวตฺตา ทิฏิ ฯ สา สสฺสตทิฏิป
โหติ อุจฺเฉททิฏิป ฯ วิปุลกสิณลาภิโน ปน ตสฺมึ กสิเณ
สมาปนฺนสฺส อนฺโตสมาปตฺติย ปวตฺติตรูปารูปธมฺเม โลโกติ จ
กสิณปริจฺเฉทนฺเตน จ อนนฺโตติ คณฺหนฺตสฺส อนนฺตวา โลโกติ
จ คหณาการปฺปวตฺตา ทิฏิ ฯ สา สสฺสตทิฏิป โหติ
อุจฺเฉททิฏิป ฯ
ต ชีว ต สรีรนฺติ เภทนธมฺมสฺส สรีรสฺเสว ชีวนฺติ
คหิตตฺตา สรีเร อุจฺฉิชฺชมาเน ชีวป อุจฺฉิชฺชตีติ อุจฺเฉทคหณาการปฺปวตฺตา ทิฏิ ฯ ทุติยปเท สรีรโต อฺสฺส ชีวสฺส
คหิตตฺตา สรีเร อุจฺฉิชฺชมาเนป ชีว น อุจฺฉิชฺชตีติ สสฺสตคหณาการปฺปวตฺตา ทิฏิ ฯ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ# ๑. ม. วาติอาทีหิ ฯ
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อาทีสุ สตฺโต ตถาคโต นาม ฯ โส ปร มรณา โหตีติ
คณฺหโต ปมา สสฺสตทิฏิ ฯ น โหตีติ คณฺหโต ทุติยา
อุจฺเฉททิฏิ ฯ โหติ จ น จ โหตีติ คณฺหโต ตติยา
เอกจฺจสสฺสตทิฏิ ฯ เนว โหติ น น โหตีติ คณฺหโต จตุตฺถา
อมราวิกฺเขปทิฏิ ฯ อิเม ธมฺมา อาสวาติ อิเม กามาสวฺจ
ภวาสวฺจ ราควเสน เอกโต กตฺวา สงฺเขปโต ตโย วิตฺถารโต
จตฺตาโร ธมฺมา อาสวา นาม ฯ
โย ปน พฺรหฺมวิมานกปฺปรุกฺขาภรเณสุ ฉนฺทราโค
อุปฺปชฺชติ โส กามาสโว โหติ น โหตีติ ฯ น โหติ ฯ
กสฺมา ฯ ปฺจกามคุณิกสฺส ราคสฺส อิเธว ปหีนตฺตา ฯ
เหตุโคจฺฉก ปน ปตฺวา โลโภ เหตุ นาม โหติ ฯ คณฺโคจฺฉก ปตฺวา อภิชฺฌา กายคณฺโ นาม ฯ กิเลสโคจฺฉก
ปตฺวา โลโภ กิเลโส นาม โหติ ฯ ทิฏิสหชาโต ปน ราโค
กามาสโว โหติ น โหตีติ ฯ น โหติ ฯ ทิฏิราโค นาม
โหติ ฯ วุตฺต เหต ทิฏิราครตฺเต ปุริสปุคฺคเล ทินฺนทาน
นาม (๑) น มหปฺผล โหติ น มหานิสสนฺติ (๒) ฯ
อิเม ปน อาสเว กิเลสปฏิปาฏิยาป อาหริตุ วฏฏติ
มคฺคปฏิปาฏิยาป ฯ กิเลสปฏิปาฏิยา กามาสโว อนาคามิมคฺเคน
ปหียติ ภวาสโว อรหตฺตมคฺเคน ทิฏาสโว โสตาปตฺติมคฺเคน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๑๐/๒๐๖ ฯ
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อวิชฺชาสโว อรหตฺตมคฺเคน ฯ มคฺคปฏิปาฏิยา โสตาปตฺติมคฺเคน
ทิฏาสโว ปหียติ อนาคามิมคฺเคน กามาสโว อรหตฺตมคฺเคน
ภวาสโว อวิชฺชาสโว จาติ ฯ
สฺโชเนสุ มานนิทฺเทเส ฯ เสยฺโยหมสฺมตี ิ มาโนติ
อุตฺตมตฺเถน อห เสยฺโยติ เอว อุปฺปนฺนมาโน ฯ สทิโสหมสฺมีติ
มาโนติ สมสมตฺเถน อห สทิโสติ เอว อุปฺปนฺนมาโน ฯ
หีโนหมสฺมีติ มาโนติ ลามกตฺเถนาหิ หีโนติ เอว อุปฺปนฺนมาโน ฯ เอว เสยฺยมาโน สทิสมาโน หีนมาโนติ อิเม ตโย
มานา ติณฺณ ชนาน อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ เสยฺยสฺสาป หิ อห
เสยฺโย สทิโส หีโนติ ตโย มานา อุปฺปชฺชนฺติ สทิสสฺสาป
หีนสฺสาป ฯ ตตฺถ เสยฺยสฺส เสยฺยมาโนป (๑) ยาถาวมาโน อิตเร
เทฺว อยาถาว มานา ฯ สทิสสฺส สทิสมาโนว ฯเปฯ หีนสฺส
หีนมาโนว ยาถาวมาโน อิตเร เทฺว อยาถาวมานา ฯ อิมินา
กึ กถิต ฯ เอกสฺส ตโย มานา อุปฺปชฺชนฺตีติ กถิต ฯ ขุทฺทกวตฺถุเก ปน ปมมานภาชนีเย เอโก มาโน ติณฺณ ชนาน
อุปฺปชฺชตีติ กถิโต ฯ
มานกรณวเสน มาโน ฯ มฺนา มฺิตตฺตนฺติ อาการภาวนิทฺเทโส (๒) ฯ อุสฺสิตตฺเถน อุณฺณติ ฯ ยสฺสปุ ฺปชฺชติ ต ปุคฺคล
อุณฺณาเมติ อุกฺขิปตฺวา เปตีติ อุณฺณาโม ฯ สมุสฺสติ ตฺเถน
# ๑. ม. เสยฺยมาโนว ฯ ๒. ม. อาการภาวนิทฺเทสา ฯ
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ธโช ฯ อุกฺขปิ นตฺเถน จิตฺต สมฺปคฺคณฺหาตีติ สมฺปคฺคาโห ฯ
เกตุ วุจฺจติ พหูสุ ธเชสุ อจฺจุคฺคตธโช ฯ มาโน หิ ปุนปฺปุน
อุปฺปชฺชมาโน อปราปเร อุปาทาย อจฺจุคฺคตตฺเถน เกตุ วิยาติ
เกตุ เกตุ อิจฺฉตีติ เกตุกมฺย ตสฺส ภาโว เกตุกมฺยตา ฯ
สา ปน จิตฺตสฺส น อตฺตโน ฯ เตน วุตฺต เกตุกมฺยตา
จิตฺตสฺสาติ มานสมฺปยุตฺต เกตุ อิจฺฉติ ตสฺส จ ภาโว
เกตุกมฺยตา เกตุสงฺขาโต มาโนติ ฯ
อิสฺสานิทฺเทเส ฯ ยา ปรลาภสกฺการคุรุการมานนวนฺทนปูชนาทีสุ (๑) อิสฺสาติ ยา เอเตสุ ปเรส ลาภาทีสุ กึ อิมินา
อิเมสนฺติ ปรสมฺปตฺติขียนลกฺขณา อิสฺสา ฯ ตตฺถ ลาโภติ จีวราทีน
จตุนฺน ปจฺจยาน ปฏิลาโภ ฯ อิสฺสุกี หิ ปุคฺคโล ปรสฺส
ต ลาภ ขียติ กึ อิมสฺส อิมินาติ น อิจฺฉติ ฯ สกฺกาโรติ
เตสเยว ปจฺจยาน สุกตาน สุนฺทราน ปฏิลาโภ ฯ ครุกาโรติ
ครุกิริยา ภาริยกรณ ฯ มานนนฺติ มเนน ปยกรณ ฯ วนฺทนนฺติ
ปฺจปติฏิเตน วนฺทน ฯ ปูชนาติ คนฺธมาลาทีหิ ปูชนา ฯ
อิสฺสายนวเสน อิสฺสา ฯ อิสฺสากาโร อิสฺสายนา อิสฺสายิตภาโว
อิสฺสายิตตฺต ฯ อุสูยาทีนิ เววจนานิ (๒) ฯ
อิมิสฺสา ปน อิสฺสาย ขียนลกฺขณ อาคาริเกนป
อนาคาริเกนป เวทิตพฺพ ฯ อาคาริโกป เอกจฺโจ กสิพาณิชฺชาทีสุ
# ๑. ม. .....ปูชนาสุ ฯ ๒. ม. อิสฺสาเววจนานิ ฯ ๓. ม. ทีเปตพฺพ ฯ
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อฺตเรน อาชีเวน อตฺตโน ปุริสการ นิสฺสาย ภทฺทก ยาน
วา วาหน วา ลภติ ฯ อิตโร (๑) ตสฺส อลาภตฺถิโก เตน
ลาเภน น ตุสฺสติ กทา นุ โข เอส อิมิสฺสา สมฺปตฺติยา
ปริหายิตฺวา กปโณ หุตวฺ า ปริหายิสฺสตีติ (๒) จินฺเตตฺวา เอเกน
การเณน ตสฺมึ ตาย สมฺปตฺติยา ปริหีเน อตฺตมโน โหติ ฯ
อนาคาริโกป เอโก อิสฺสามนโก อฺ อตฺตโน สุตฺตปริยตฺติอาทีนิ นิสฺสาย อุปฺปนฺนลาภาทิสมฺปตฺตึ ทิสฺวา กทา นุ โข
เอส (๓) อิเมหิ ลาภาทีหิ ปริหายิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา ยทา ต
เอเกน การเณน ปริหีน ปสฺสติ ตทา อตฺตมโน โหติ ฯ
เอว ปรสมฺปตฺติขียนลกฺขณา อิสฺสาติ เวทิตพฺพา ฯ
มจฺฉริยนิทฺเทเส วตฺถุโต มจฺฉริยทสฺสนตฺถ ปฺจ มจฺฉริยานิ
อาวาสมจฺฉริยนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ อาวาเส มจฺฉริย อาวาสมจฺฉริย ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ
อาวาโส นาม สกลาราโมป ปริเวณป เอโก วรโกป
รตฺติฏานาทีนิป (๔) ฯ เตสุ วสนฺตา สุข วสนฺติ ปจฺจเย
ลภนฺติ ฯ เอโก ภิกฺขุ วตฺตสมฺปนฺนสฺเสว เปสลสฺส ภิกฺขุโน
ตตฺถ อาคมน น อิจฺฉติ อาคโตป ขิปฺป คจฺฉตูติ จินฺเตติ
อิท อาวาสมจฺฉริย นาม ฯ ภณฺฑนการกาทีน ปน ตตฺถ
วาส อนิจฺฉโต อาวาสมจฺฉริย นาม น โหติ ฯ
# ๑. ม. อปโร ฯ ๒. ม. วิจริสฺสตีติ ฯ ๓ ม. เอโส ฯ
# ๔. รตฺติฏานทิวาฏานาทีนิป ฯ
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กุลนฺติ อุปฏากกุลป าติกุลป ฯ ตตฺถ อฺสฺส
อุปสงฺกมน อนิจฺฉโต กุลมจฺฉริย โหติ ฯ ปาปปุคฺคลสฺส ปน
อุปสงฺกมน อนิจฺฉโตป มจฺฉริย นาม น โหติ ฯ โส หิ เตส
ปสาทเภทาย ปฏิปชฺชติ ฯ ปสาทน (๒) รกฺขิตุ สมตฺถสฺเสว ปน
ภิกฺขุโน ตตฺถ อุปสงฺกมน อนิจฺฉโต มจฺฉริย นาม โหติ ฯ
ลาโภติ จตุปจฺจยลาโภว ฯ ต อฺสฺมึ สีลวนฺเต
ลภนฺเตเยว มา ลภตูติ จินฺเตนฺตสฺส ลาภมจฺฉริย โหติ ฯ
โย ปน สทฺธาเทยฺย วินิปาเตติ อปริโภคทุปฺปริโภคาทิวเสน
วินาเสติ ปูติภาว คจฺฉนฺตป อฺสฺส น เทติ ฯ ต ทิสฺวา
สเจ อิม เอส น ลเภยฺย อฺโ สีลวา ลเภยฺย ปริโภค
คจฺเฉยฺยาติ จินฺเตนฺตสฺส มจฺฉริย นาม นตฺถิ ฯ
วณฺโณ นาม สรีรวณฺโณป คุณวณฺโณป ฯ ตตฺถ
สรีรวณฺณมจฺฉริปุคฺคโล ปโร ปาสาทิโก รูปวาติ วุตฺเต ต
น กเถตุกาโม โหติ ฯ คุณวณฺณมจฺฉรี สีเลน ธุตงฺเคน
ปฏิปทาย อาจาเรน วณฺณ น กเถตุกาโม โหติ ฯ
ธมฺโมติ ปริยตฺติธมฺโม จ ปฏิเวธธมฺโม จ ฯ ตตฺถ
อริยสาวกา ปฏิเวธธมฺม น มจฺฉรายนฺติ อตฺตนา ปฏิวิทฺธธมฺเม
สเทวกสฺส โลกสฺส ปฏิเวธ อิจฺฉนฺติ ต ปน ปฏิเวธ ปเร
ชานนฺตูติ อิจฺฉนฺติ ฯ ตนฺติธมฺเมเยว ปน ธมฺมมจฺฉริย นาม
# ๑. ม. อนิจฉฺ นฺโตป มจฺฉรี นาม ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ปสาท ฯ
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โหติ ฯ เตน สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ย คุฬฺหคณฺ วา
กถามคฺค วา ชานาติ ต อฺ น ชานาเปตุกาโม โหติ ฯ
โย ปน ปุคฺคล อุปปริกขฺ ิตฺวา ธมฺมานุคฺคเหน ธมฺม วา
อุปปริกฺขิตฺวา ปุคฺคลานุคฺคเหน น เทติ ฯ อย ธมฺมมจฺฉริโย (๑)
นาม น โหติ ฯ
ตตฺถ เอกจฺโจ ปุคฺคโล โลโล โหติ กาเลน สมโณ
โหติ กาเลน พฺราหฺมโณ กาเลน นิคณฺโ ฯ โย หิ ภิกฺขุ
อย ปุคฺคโล ปเวณิอาคต ตนฺตึ สณฺห สุขุม ธมฺมุตฺตร (๒)
ภินฺทิตฺวา อาลุฬิสฺสตีติ น เทติ อย ปุคฺคล อุปปริกฺขติ ฺวา
ธมฺมานุคฺคเหน น เทติ นาม ฯ โย ปน อย ธมฺโม สโณฺห
สุขุโม สจาย ปุคคฺโล คณฺหิสฺสติ อฺ พฺยากริตฺวา อตฺตาน
อาวีกตฺวา นสฺสิสฺสตีติ น เทติ อย ธมฺม อุปปริกฺขติ ฺวา
ปุคฺคลานุคฺคเหน น เทติ นาม ฯ โย ปน สจาย อิม
ธมฺม คณฺหิสฺสติ อมฺหาก สมย ภินฺทิตุ สมตฺโถ ภวิสสฺ ตีติ
น เทติ อย ธมฺมมจฺฉริโย จ นาม โหติ ฯ
อิเมสุ ปฺจสุ มจฺฉริเยสุ อาวาสมจฺฉริเยน ตาว ยกฺโข
วา เปโต วา หุตวฺ า ตสฺเสว อาวาสสฺส สงฺการ สีเสน
อุกฺขิปตฺวา วิจรติ ฯ กุลมจฺฉริเยน ตสฺมึ กุเล อฺเส
ทานมานนาทีนิ กโรนฺเต ทิสฺวา ภินนฺ  วติท กุล มมาติ
# ๑. ม. ธมฺมจฺฉรี นาม ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ธมฺมนฺตร ฯ
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จินฺตยโต โลหิตมฺป มุขโต อุคฺคจฺฉติ กุจฺฉิวิเรจนป โหติ อนฺตานิป
ขณฺฑขณฺฑานิ หุตฺวา นิกฺขมนฺติ ฯ ลาภมจฺฉริเยน สงฺฆสฺส
วา คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา สนฺตเก ลาเภ มจฺฉรายิตฺวา
ปุคฺคลิกปริโภค วิย ปริภ
ุ ฺชิตฺวา ยกฺโข วา เปโต วา
มหาอชคโร วา หุตฺวา นิพฺพตฺตติ ฯ สรีรวณฺณคุณวมจฺฉเรน
ปริยตฺติธมฺมมจฺฉเรน จ อตฺตโน วณฺณ วณฺเณติ ปเรส
วณฺเณติ กึ วณฺโณ เอโสติ โทส วทนฺโต ปริยตฺติธมฺมฺจ
กสฺสจิ กิฺจิ อเทนฺโต ทุพฺพณฺโณ เจว เอฬมูโค จ โหติ ฯ
อปจ อาวาสมจฺฉริเยน โลหเคเห ปจฺจติ ฯ กุลมจฺฉริเยน
อปฺปลาโภ โหติ ฯ ลาภมจฺฉริเยน คูถนิรเย นิพฺพตฺตติ ฯ
วณฺณมจฺฉริเยน ภเว ภเว นิพฺพตฺตสฺส วณฺโณ นาม น
โหติ ฯ ธมฺมมจฺฉริเยน กุกฺกุลนิรเย นิพฺพตฺตติ ฯ
มจฺฉรายนวเสน มจฺเฉร ฯ มจฺฉรายนากาโร มจฺฉรายนา ฯ มจฺฉเรน อายิตสฺส (๑) มจฺเฉรสมงฺคิโน ภาโว มจฺฉรายิตตฺต ฯ มยฺเหว โหนฺตุ มา อฺสฺสาติ สพฺพาป อตฺตโน
สมฺปตฺติโย พฺยาเปตุมิจฺฉตีติ วิวิจฺโฉ ฯ วิวิจฺฉสฺส ภาโว
เววิจฺฉ ฯ มุทุมจฺฉริยสฺเสต นาม ฯ กทริโย วุจฺจติ อนาทโร ฯ
ตสฺส ภาโว กทริย ฯ ถทฺธมจฺฉริยสฺเสต นาม ฯ เตน หิ
สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ปรป ปเรส ททมาน นิวาเรติ ฯ
# ๑. ม.อยิตสฺส ฯ
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วุตฺตมฺป เจต
กทริโย ปาปสงฺกปฺโป มิจฺฉาทิฏิ อนาทโร
ททมาน นิวาเรติ
ยาจมานาน โภชนนฺติ (๑) ฯ
ยาจเก ทิสฺวา กฏกภาเวน จิตฺต อฺจติ สงฺโกเจตีติ
กฏกจฺฉโก (๒) ฯ ตสฺส ภาโว กฏกจฺฉกตา ฯ อปโร นโย กฏจฺฉุกตา
วุจฺจติ กฏจฺฉุคาโห สมติตฺติกปุณฺณาย หิ อุกฺขลิยา ภตฺต
คณฺหนฺโต สพฺพโต ภาเคน สงฺกุฏิเตน อคฺคกฏจฺฉุนา (๓) คณฺหาติ
ปูเรตฺวา คเหตุ น สกฺโกติ ฯ เอว มจฺฉริปุคฺคลสฺส จิตฺต
สงฺกุจติ ตสฺมึ สงฺกุจิเต กาโยป ตเถว สงฺกุจติ ปฏิกุฏติ
น ปเรส ปสาริยตีติ มจฺเฉร กตกฺจุกตาติ วุตฺต ฯ
อคฺคหิตตฺต จิตฺตสฺสาติ ปเรส อุปการกรเณ ทานาทินากาเรน ยถา น สมฺปสาริยติ เอว อาวริตฺวา คหิตภาโว
จิตฺตสฺส ฯ ยสฺมา ปน มจฺฉรี ปุคฺคโล อตฺตโน สนฺตก ปเรส
อทาตุกาโม โหติ ปรสนฺตก คณฺหิตุกาโม ตสฺมา อิทมจฺฉริย
มยฺหเมว โหตุ มา อฺสฺสาติ ปวตฺติวเสนสฺส อตฺตสมฺปตฺตีน
นิคูหนลกฺขณตา ปรสมฺปตฺติคฺคหณลกฺขณตา วา เวทิตพฺพา ฯ
เสส อิมสฺมึ โคจฺฉเก อุตฺตานตฺถเมว ฯ
อิมานิ ปน สฺโชนาติ กิเลสปฏิปาฏิยาป อาหริตุ
วฏฏติ มคฺคปฏิปาฏิยาป ฯ กิเลสปฏิปาฏิยา กามราคปฏิฆ# ๑. ส. ส. ๑๕/๓๙๘/๑๔๐ ฯ ๒. ม. กฏกฺจุโก ฯ
# ๓. สี. สงฺกุจิเตน อคฺคคฺคกฏจฺฉุนา ฯ
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สฺโชนานิ อนาคามิมคฺเคน ปหียนฺติ มานสฺโชน
อรหตฺตมคฺเคน ทิฏิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาสา โสตาปตฺติมคฺเคน
ภวราคสฺโชน อรหตฺตมคฺเคน อิสฺสามจฺฉริยานิ โสตาปตฺติมคฺเคน อวิชฺชา อรหตฺตมคฺเคน ฯ มคฺคปฏิปาฏิยา ทิฏิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาสอิสฺสามจฺฉริยานิ โสตาปตฺติมคฺเคน
ปหียนฺติ ฯ กามราคปฏิฆา อนาคามิมคฺเคน ฯ มานภวราคอวิชฺชา อรหตฺตมคฺเคนาติ ฯ
คนฺถโคจฺฉเก นามกาย คนฺเถติ ปฏิสนฺธิวเสน (๑) วฏฏสฺมึ
ฆเฏตีติ กายคนฺโถ ฯ สพฺพฺุภาสิตมฺป ปฏิกฺขิปตฺวา สสฺสโต
โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ อิมินา อากาเรน อภินิวิสตีติ
อิทสจฺจาภินิเวโส ฯ ยสฺมา ปน อภิชฌ
ฺ ากามราคาน วิเสโส
อตฺถิ ตสฺมา อภิชฺฌากายคณฺสฺส ปทภาชเน โย กาเมสุ
กามจฺฉนฺโท กามราโคติ อวตฺวา โย ราโค สาราโคติอาทิ
วุตฺต ฯ อิมินาย เหฏา วุตฺต พฺรหฺมวิมานาทีสุ ฉนฺทราโค
กามาสโว น โหติ คนฺโคจฺฉก ปตฺวา อภิชฺฌา กายคณฺโ
โหตีติ ต สุวุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ปรโต กิเลสโคจฺฉเกป เอเสว
นโย ฯ เปตฺวา สีลพฺพตปรามาสนฺติ อิท ยสฺมา สีลพฺพตปรามาโส อิทเมว สจฺจนฺติอาทินา อากาเรน นาภินิวิสติ สีเลน
สุทฺธีติอาทินา เอว (๒) ปน อภินิวิสติ ตสฺมา มิจฺฉาทิฏิภูตมฺป
# ๑. ม. จุติปฏิสนฺธิวเสน ฯ ๒. ม. เอว ฯ
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ต ปฏิกฺขิปนฺโต เปตฺวาติ อาห ฯ
นีวรณโคจฺฉกสฺส ถีนมิทฺธนิทฺเทเส ฯ จิตฺตสฺส อกลฺยตาติ (๑)
คิลานภาโว ฯ คิลาโน หิ อกลฺยโกติ วุจฺจติ ฯ วินเยป วุตฺต
นาห ภนฺเต อกลฺลโกติ (๒) ฯ อกมฺมฺตาติ จิตฺตสฺส เคลฺสงฺขาโตว อกมฺมฺตากาโร ฯ โอลียนาติ โอลียนากาโร ฯ
อิริยปถิกจิตฺต หิ อิริยาปถ สณฺาเรตุ อสกฺโกนฺต รุกฺเข วคฺคุลี
วิย ลคฺคิยติ ขีเล ลคฺคิตปานียวารโก วิย (๓) จ โอลียติ ฯ
ตสฺส ต อาการ สนฺธาย โอลียนาติ วุตฺต ฯ ทุติยปท
อุปสคฺควเสน วฑฺฒิต ฯ ลีนนฺติ อวิปฺผาริกตาย ปฏิกุฏิต ฯ
อิตเร เทฺว อาการภาวนิทฺเทสา ฯ ถีนนฺติ สปฺปปณฺโฑ วิย
อวิปฺผาริกตาย ฆนภาเวน ถีน ฯ ถียนาติ อาการนิทฺเทโส ฯ
ถียิตภาโว ถียิตตฺต ฯ อวิปฺผารวเสเนว ถทฺธตาติ อตฺโถ ฯ
กายสฺสาติ ขนฺธตฺตยสงฺขาตสฺส นามกายสฺส ฯ อกลฺยตา
อกมฺมฺตาติ เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ เมโฆ วิย อากาส กาย
โอนยฺหตีติ โอนาโห ฯ สพฺพโต ภาเคน โอนาโห ปริโยนาโห ฯ
อพฺภนฺตเร สโมรุนฺธตีติ อนฺโตสโมโรโธ ฯ ยถา หิ นคเร
รุนฺธิตฺวา คหิเต มนุสฺสา พหิ นิกขฺ มิตุ น ลภนฺติ ฯ เอว
มิทฺเธน สโมรุทฺธา ธมฺมา วิปฺผารวเสน นิกฺขมิตุ น ลภนฺติ ฯ
ตสฺมา อนฺโตสโมโรโธติ วุตฺต ฯ เมธตีติ มิทฺธ ฯ อกมฺมฺ# ๑. ม. อกลฺลตาติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. วิ. มหาวิ. ๑/๑๕๒/๑๑๖ ฯ
# ๓. ม. ลคฺคิตผาณิตวาโร ฯ
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ภาเวน วิหึสตีติ อตฺโถ ฯ สุปนฺติ เตนาติ โสปฺป ฯ อกฺขิทลาทีน
ปจลภาว กโรตีติ ปจลายิกา ฯ สุปนา สุปตตฺตนฺติ อาการภาวนิทฺเทโส (๑) ฯ ย ปน เตส ปุรโต โสปฺปปท ตสฺส ปุน
วจเน การณ วุตฺตเมว ฯ อิท วุจฺจติ ถีนมิทฺธนีวรณนฺติ ฯ
อิท ถีนฺจ มิทฺธฺจ เอกโต กตฺวา อาวรณตฺเถน ถีนมิทฺธนีวรณนฺติ วุจฺจติ ฯ ย เยภุยฺเยน เสกฺขปุถุชฺชนาน นิทฺทาย
ปุพฺพภาคอปรภาเคสุ อุปฺปชฺชติ ต อรหตฺตมคฺเคน สมุจฺฉิชฺชติ
ขีณาสวาน ปน กรชกายสฺส ทุพฺพลภาเวน ภวงฺโคตฺตรณ
โหติ ตสฺมึ อสมฺมิสฺเส วตฺตมาเน เต สุปนฺติ สา เนส
นิทฺทา นาม โหติ ฯ เตนาห ภควา อภิชานามิ โข ปนาห
อคฺคิเวสฺสน คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส จตุคุณ สงฺฆาฏึ
ปฺเปตฺวา ทกฺขิเณน ปสฺเสน สโต สมฺปชาโน นิทฺท
โอกฺกมิตาติ (๒) ฯ เอวรูโป ปนาย กรชกายสฺส ทุพฺพลภาโว
น มคฺควชฺโฌ อุปาทินฺนเกป อนุปาทินฺนเกป ลพฺภติ ฯ
อุปาทินฺนเกป ลพฺภมาโน ยทา ขีณาสโว ทีฆมคฺค คโต
โหติ อฺตร วา ปน กมฺม กตฺวา กิลนฺโต เอวรูเป
กาเล ลพฺภติ ฯ อนุปาทินฺนเกป ลพฺภมาโน ปณฺณปุปฺเผสุ
ลพฺภติ ฯ เอกจฺจาน หิ รุกฺขาน ปณฺณานิ สุรยิ าตเปน
ปสาริยนฺติ รตฺตึ ปฏิกุฏนฺติ ฯ ปทุมปุปผฺ าทีนิ สุริยาตเปน
# ๑. ม. ....นิทฺเทสา ฯ ๒. ม. ม.ู ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ
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ปุปฺผนฺติ รตฺตึ ปุน ปฏิกฏุ นฺติ ฯ อิท ปน มิทฺธ อกุสลตฺตา
ขีณาสวาน น โหตีติ ฯ
ตตฺถ สิยา น มิทฺธ อกุสล ฯ กสฺมา รูปตฺตา ฯ
รูปป (๑) อพฺยากต อิทฺจ รูป เตเนเวตฺถ กายสฺส อกลฺยตา
อกมฺมฺตาติ กายคฺคหณ กตนฺติ ฯ ยทิ กายสฺสาติ วุตฺตมตฺเตเนต (๒) รูป กายปสฺสทฺธาทโยป ธมฺมา รูปเมว ภเวยฺยุ
สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ (๓) กาเยน จ ปรมตฺถสจฺจ สจฺฉิกโรตีติ (๔)
สุขปฏิสเวเทน ปรมตฺถสจฺจ สจฺฉิกรณานิป รูปกาเยเนว สิยุ
ตสฺมา น วตตพฺพเมต รูป มิทฺธนฺติ ฯ นามกาโย หิ เอตฺถ
กาโย นาม ยทิ นามกาโย อถ กสฺมา โสปฺป ปจลายิกาติ
วุตฺต ฯ น หิ นามกาโย สุปติ น ปจลายตีติ ฯ ลิงฺคาทีนิ
วิย อินฺทฺริยสฺส ตสฺส ผลตฺตา ฯ ยถา หิ อิตฺถีลิงฺค อิตฺถ-ี
นิมิตฺต อิตฺถีกุตฺต อิตฺถากปฺโปติ อิมานิ ลิงฺคาทีนิ อิตฺถินฺทฺริยสฺส
ผลตฺตา วุตฺตานิ ฯ เอว อิมสฺสาป นาม กายเคลฺสงฺขาตสฺส
มิทฺธสฺส ผลตฺตา โสปฺปาทีนิ วุตฺตานิ ฯ มิทฺเธ หิ สติ ตานิ
โหนฺตีติ ผลูปจาเรน มิทฺธ อรูปมฺป สมาน โสปฺป ปจลายิกา
สุปนา สุปตตฺตนฺติ วุตฺต ฯ
อกฺขิทลาทีน ปจลภาว กโรตีติ ปจลายิกาติ วจนตฺเถนาป
# ๑. ม. รูปฺหิ ฯ ๒. ม. วุตฺตมตฺเตเนเวต ฯ ๓. ม. กาเยน เจว
# ปรมสจฺจ ฯ ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๑๓/๑๕๖ ฯ
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จาย อตฺโถ สาธิโตเยวาติ น รูป มิทธฺ  ฯ โอนาหาทีหิป
จสฺส อรูปภาโว ทีปโตเยว ฯ น หิ รูป นามกายสฺส โอนาโห
ปริโยนาโห อนฺโตสโมโรโธ โหตีติ ฯ นนุ จ อิมินาว การเณเนต รูป ฯ น หิ อรูป กสฺสจิ โอนาโห น ปริโยนาโห
น อนฺโตสโมโรโธ โหตีติ ฯ ยทิ เอว อาวรณป น ภเวยฺย
ตสฺมา ยถา กามจฺฉนฺทาทโย อรูปธมฺมา อาวรณตฺเถน นีวรณา
เอว อิมสฺสาป โอนาหนตาทิอตฺเถน โอนาหาทิตา เวทิตพฺพา ฯ
อปจ ปฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปฺาย
ทุพฺพลีกรเณติ (๑) วจนโตเปต อรูป ฯ น หิ รูป จิตฺตูปกฺกิเลโส
น ปฺาย ทุพฺพลีกรณ โหตีติ ฯ
กสฺมา น โหติ ฯ นนุ วุตฺต สนฺติ ภิกฺขเว เอเก
สมณพฺราหฺมณา สุร ปวนฺติ เมรย สุราเมรยปานา อปฺปฏิวิรตา
อย ภิกฺขเว ปโม สมณพฺราหฺมณาน อุปกฺกิเลโสติ (๒) ฯ
อปรป วุตฺต ฉ โขเม คหปติปุตฺต อาทีนวา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานานุโยเค สนฺทิฏิกา ธนหานิ (๓) กลหปฺปวฑฺฒนี
โรคาน อายตน อกิตฺติสฺชนนี หิรโิ กปนนิทฺทสนี (๔) ปฺาย
ทุพฺพลีกรณีเตฺวว ฉฏ ปท ภวตีติ ฯ ปจฺจกฺขโตป เจต
สิทฺธเมว ฯ ยสฺมา (๕) มชฺเช อุทรคเต จิตฺต สงฺกิลิสฺสติ ปฺา
# ๑. ที. มหา. ๑๐/๗๗/๙๙ ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๕๐/๖๘-๙ ฯ
# ๓. ม. ธนชานิ ฯ ๔. ม. โกปนนิทสนี ฯ ๕. ม. ยถา ฯ
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ทุพฺพลา โหติ ตสฺมา มชฺช วิย มิทธฺ ป จิตฺตสงฺกิเลโสเจว
ปฺาย ทุพฺพลีกรณฺจ สิยาติ ฯ น ปจฺจยนิทฺเทสโต ฯ ยทิ
หิ มชฺช สงฺกิเลโส ภเวยฺย โส อิเม ปฺจ นีวรเณ ปหาย
เจตโส อุปกฺกิเลเสติ (๑) วา เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจีเม จิตฺตสฺส
อุปกฺกิเลสา เยหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลฏิ  จิตฺต น เจว มุทุ
โหติ น จ กมฺมนิย น จ ปภสฺสร น จ ปภงฺคุ น
จ สมฺมา สมาธิยติ อาสวาน ขยาย กตเม ปฺจ กามฉนฺโท
ภิกฺขเว จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโสติ (๒) วา กตโม จ ภิกฺขเว จิตฺตสฺส
อุปกฺกิเลสา อภิชฺฌาวิสมโลโภ จิตฺตสฺส อุปกิเลโสติ (๓) วา เอวมาทีสุ
อุปกฺกิเลสนิทฺเทเสสุ นิทฺเทส อาคจฺเฉยฺย ฯ ยสฺมา ปน ตสฺมึป
ีเต กิเลสา (๔) อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เย จิตฺตสงฺกิเลสาเจว ปฺาย จ
ทุพฺพลีกรณา โหนฺติ ฯ ตสฺมา ต เตส ปจฺจยตฺตา ปจฺจยนิทฺเทสโต เอว วุตฺต ฯ มิทฺธ ปน สยเมว จิตฺตสงฺกิเลโสเจว
ปฺาย ทุพฺพลีกรณฺจาติ อรูปเมว มิทฺธ ฯ
กิฺจิ (๕) ภิยฺโย ฯ สมฺปโยควจนโต ฯ ถีนมิทฺธนีวรณ อวิชฺชานีวรเณน นีวรณฺเจว นีวรณสมฺปยุตฺตฺจาติ (๖) หิ วุตฺต ฯ
ตสฺมา สมฺปโยควจนโต นยิท รูป ฯ น หิ รูปสมฺปยุตฺตสงฺขฺย ลภตีติ ฯ อถาป สิยา ยถาลาภวเสเนต วุตฺต ฯ ยถาหิ
# ๑. ม. มู. ๑๒/๓๓๕/๓๔๕ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๔๗๗/๑๓๑ ฯ
# ๓. ม. มู. ๑๒/๙๓/๖๔ ฯ ๔. ม. ตสฺมึ ปเต ฯ ๕. ม. กิฺจภิยฺโย ฯ
# เอวมุปริป ฯ ๖. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๕๙/๒๙๙ ฯ
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สิปฺปกสมฺพุกป สกฺขรกถลป มจฺฉคุมฺพป จรนฺตป ติฏนฺตปติ (๑)
ยถาลาภวเสน วุตฺต สกฺขรกถล หิ ติฏติเยว น จรติ อิตรทฺวย
ติฏติป จรติป เอว อิธาป มิทฺธ นีวรณเมว น สมฺปยุตฺต
ถีน นีวรณป สมฺปยุตฺตปติ สพฺพ เอกโต กตฺวา ยถาลาภวเสน
นีวรณฺเจว นีวรณสมฺปยุตฺตฺจาติ วุตฺต ฯ มิทฺธ ปน ยถา
สกฺขรกถล ติฏเตว น จรติ เอว นีวรณเมว น สมฺปยุตฺต
ตสฺมา รูปเมว มิทฺธนฺติ ฯ น รูปภาวา สิทฺธิโต ฯ สกฺขรกถลฺหิ
น จรตีติ วินาป สุตฺเตน สิทฺธ ฯ ตสฺมา ตตฺถ ยถาลาภวเสนตฺโถ โหตุ มิทฺธ ปน รูปนฺติ อสิทฺธเมต น สกฺกา
ตสฺส อิมินา สุตฺเตน รูปภาโว สาเธตุนฺติ มิทฺธสฺส รูปภาวา
สิทฺธิโต น อิท ยถาลาภวเสน วุตฺตนฺติ อรูปเมว มิทฺธ ฯ
กิฺจิ ภิยฺโย จตฺตตฺตาติ อาทิวจนโต วิภงฺคสฺมึ หิ
วิคตถีนมิทฺโธติ ตสฺส ถีนมิทฺธสฺส จตฺตตฺตา วนฺตตฺตา มุตฺตตฺตา
ปหีนตฺตา ปฏินิสฺสฏตฺตา เตน วุจฺจติ วิคตถีนมิทฺโธติ (๒) จ
อิท จิตฺต อิมมฺหา ถีนมิทฺธา โสเธติ วิโสเธติ ปริโสเธติ
โมเจติ วิโมเจติ ปริโมเจติ เตน วุจฺจติ ถีนมิทฺธา จิตฺต
ปริโสเธติ จาติ (๓) เอว จตฺตตฺตาติอาทิ วุตฺต ฯ น จ รูป
เอว วุจฺจติ ตสฺมา หิ (๔) อรูปเมว มิทธฺ นฺติ ฯ น จิตฺตชสฺสา# ๑. ที. สี. ๙/๑๓๘/๑๑๑ ฯ ๒. อถิ . วิ. ๓๕/๖๓๔/๓๔๒ ฯ
# ๓ . อภิ. วิ. ๓๕/๖๓๗/๓๔๓ ฯ ๔. ม. ตสฺมาป ฯ
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สมฺภววจนโต ฯ ติวิธ หิ มิทฺธ จิตฺตช อุตุช อาหารชฺจ ฯ
ตสฺมา ย ตตฺถ จิตฺตช ตสฺส วิภงฺเค ฌานจิตฺเตหิ อสมฺภโว
วุตฺโต น อรูปภโว สาธิโตติ รูปเมว มิทฺธนฺติ ฯ น รูปเมว
มิทฺธนฺติ ฯ น รูปภาวา สิทฺธิโตว ฯ มิทฺธสฺส หิ รูปภาเว
สิทฺเธ สกฺกา เอต ลทฺธุ ฯ ตตฺถ จิตฺตชสฺส อสมฺภโว
วุตฺโตติ (๑) โสเอว จ น สิชฺฌตีติ อรูปเมว มิทฺธ ฯ
กิฺจิ ภิยฺโย ปหานวจนโต ฯ ภควตา หิ ฉ ภิกฺขเว
ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ กตเม
ฉ กามฉนฺท พฺยาปาท ถีนมิทฺธ อุทฺธจฺจ กุกกฺ ุจฺจ วิจิกิจฺฉ
กาเมสุ โข ปนสฺส อาทีนโว สมฺปชฺาย สุทิฏโเยว (๒) โหตีติ (๓)
จ อิเม ปฺจ นีวรเณ ปหาย พลวติยา ปฺาย อตฺตตฺถ
วา ปรตฺถ วา สฺสตีติอาทีสุ (๔) จ มิทฺธสฺสาป ปหาน วุตฺต ฯ
น จ รูป ปหาตพฺพ ฯ ยถาห ฯ รูปกฺขนฺโธ อภิฺเยฺโย
ปริฺเยฺโย น ปหาตพฺโพ น ภาเวตพฺโพติ (๕) ฯ อิมสฺสาป
ปหานวจนโตป อรูปมเว มิทฺธ ฯ น รูปสฺสาป ปหานวจนโต ฯ รูป ภิกฺขเว น ตุมฺหาก ต ปชหถาติ (๖) เอตฺถ
หิ รูปสฺสาป ปหาน วุตฺตเมว ตสฺมา อการณเมตนฺติ ฯ
# ๑. ม. จิตฺตชสฺสาสมฺภโว วุตฺโต ฯ ๒. ม. สมฺมปฺาย สุทิฏโ ฯ
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๒/๓๔๔/๔๗๘ ฯ ๔. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๕๑/๗๒ ฯ
# ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๐๘/๕๗๓ ฯ ๖. ม. มู. ๑๒/๒๘๗/๒๗๙ ฯ
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อฺถา วุตฺตตฺตา ฯ ตสฺมึ หิ สุตฺเต โย ภิกฺขเว รูเป
ฉนฺทราควินโย ต ตตฺถ ปหานนฺติ (๑) เอว ฉนฺทราคปฺปหานวเสน รูปสฺส ปหาน วุตฺต ฯ น ยถา ฉ ธมฺเม ปหาย
ปฺจ นีวรเณ ปหายาติ เอว ปหาตพฺพเมว วุตฺตนฺติ อฺถา
วุตฺตตฺตา น รูป มิทฺธนฺติ (๒) ตสฺมา ยาเนตานิ โส อิเม
ปฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกิเลเสติ อาทีนิ สุตฺตานิ
วุตฺตานิ ฯ เอเตหิ เจว อฺเหิ จ สุตฺเตหิ อรูปเมว มิทฺธนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ ตถาหิ ปฺจีเม ภิกฺขเว อาวรณา นีวรณา
เจตโส อชฺฌารุฬฺหา (๓) ปฺาย ทุพฺพลีกรณา กตเม ปฺจ
กามฉนฺโท ภิกฺขเว ฯปฯ ถีนมิทฺธ ภิกฺขเว อาวรณ นีวรณ
เจตโส อชฺฌารุฬฺหา ปฺาย ทุพฺพลีกรณนฺติ จ ถีนมิทฺธ
นีวรณ ภิกฺขเว อนฺธกรณ อจกฺขุกรณ อฺาณกรณ
ปฺานิโรธิก วิฆาตปกฺขิก อนิพฺพานสวตฺตนิกนฺติ จ เอวเมว
โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย ถีนมิทฺธปริยุฏิเตน เจตสา
วิหรติ ถีนมิทฺธปเรเตนาติ จ อโยนิโส ภิกฺขเว มนสิกโรโต
อนุปฺปนฺโนเจว กามฉนฺโท อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ อนุปฺปนฺนฺเจว
ถีนมิทฺธ อุปฺปชฺชตีติ จ เกวโลหาย ภิกขฺ เว อกุสลภาคี (๔)
ยทิท ปฺจ นีวรณานีติ (๕) จ เอวมาทีนิ จ อเนกาเนตสฺส
# ๑. ส. ข. ๑๗/๕๙๑๓๔๕ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. อชฺฌารุหา ฯ ๔. ม. อกุสราสิ ฯ
# ๕. ส. มหา. ๑๙/๖๙๖/๑๙๖ ฯ ม. นีวรณาติ จ ฯ
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อรูปภาวโชตกาเนว สุตฺตานิ วุตฺตานิ ยสฺมา เจต อรูป
ตสฺมา อารุปฺเปป อุปฺปชฺชติ ฯ วุตฺตเฺหต มหาปกรณปฏาเน
นีวรณ ธมฺม ปฏิจฺจ นีวรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ น ปุเรชาตปจฺจยาติ (๑) ฯ เอตสฺส วิภงฺเค อารุปฺเป กามฉนฺทนีวรณ ปฏิจฺจ
ถีนมิทฺธอุทฺธจฺจอวิชฺชานีวรณนฺติ สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ตสฺมา
สนฺนิฏานเมตฺถ คนฺตพฺพ อรูปเมว มิทฺธนฺติ ฯ
กุกกฺ ุจฺจนิทฺเทเส ฯ อกปฺปเย กปฺปยสฺิตาติ อาทีนิ มูลโต
กุกฺกุจฺจทสฺสนตฺถ วุตฺตานิ ฯ เอว สฺิตาย หิ กเต วีติกฺกเม
นิฏิเต วตฺถุชฺฌาจาเร ปุน สฺชาตสติโนป ทุฏุ มยา กตนฺติ
เอว อนุตปฺปมานสฺส ปจฺฉานุตาปวเสเนต อุปฺปชฺชติ ฯ เตน
น มูลโต ทสฺเสตุ อกปฺปเย กปฺปยสฺิตาติอาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ อกปฺปยโภชน กปฺปยสฺี หุตฺวา ปริภฺุชติ อกปฺปยมส
กปฺปยมสสฺี หุตฺวา อจฺฉมส สุกรมสนฺติ ทีปม ส วามิคมสนฺติ ขาทติ ฯ กาเล วีติวตฺเต กาลสฺาย ปวาเรตฺวา
อปฺปวาริตสฺาย ปตฺตสฺมึ รเช ปติเต ปฏิคฺคหิตสฺาย ภฺุชติ ฯ เอว อกปฺปเย กปฺปยสฺาย วีติกฺกม
กโรติ นาม ฯ สุกรมสฺจ อจฺฉมสสฺาย ขาทมาโน กาเล
จ วิกาลสฺาย ภฺุชมาโน กปฺปเย อกปฺปยสฺิตาย
วีติกฺกม กโรติ นาม ฯ อนวชฺช ปน กิฺจิเทว วชฺชสฺิตาย
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๘๐/๓๕๐ ฯ
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วชฺชฺจ อนวชฺชสฺิตาย กโรนฺโต อนวชฺเช วชฺชสฺิตาย (๑)
วชฺเช อนวชฺชสฺิตาย วีติกฺกม กโรติ นาม ฯ ยสฺมา
ปเนต อกต วต เม กลฺยาณ อกต กุสล อกต ภีรุตฺตาณ
กต ปาป กต ลุทฺธ กต กิพฺพิสนฺติ เอว อนวชฺเช
วชฺชสฺิตายป กเต วีติกฺกเม อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมาสฺส อฺป
วตฺถุ อนุชานนฺโต ย เอวรูปนฺติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ กุกฺกุจฺจปท วุตฺตตฺถเมว ฯ กุกฺกุจฺจายนากาโร
กุกฺกุจฺจายนา ฯ กุกฺกุจฺเจน อายิตสฺส (๒) ภาโว กุกฺกุจฺจายิตตฺต ฯ
เจตโส วิปฺปฏิสาโรติ เอตฺถ กตากตสฺส สาวชฺชานวชฺชสฺส วา
อภิมุขคมน วิปฺปฏิสาโร นาม ฯ ยสฺมา ปน โส กต วา ปาป
อกต น กโรติ อกต วา กลฺยาณ กต น กโรติ ฯ ตสฺมา
วิรูโป กุจฺฉิโต วา ปฏิสาโรติ วิปฺปฏิสาโร ฯ โส ปน เจตโส
น สตฺตสฺสาติ าปนตฺถ เจตโส วิปปฺ ฏิสาโรติ วุตฺต ฯ
อยมสฺส สภาวนิทฺเทโส ฯ อุปฺปชฺชมาน ปน กุกกฺ ุจฺจ อารคฺคมิว
กสปตฺต มน วิลิขมานเมว อุปฺปชฺชติ ตสฺมา มโนวิเลโขติ
วุตฺต ฯ อยมสฺส กิจฺจนิทฺเทโส ฯ ย ปน วินเย อถโข
อายสฺมา สาริปุตฺโต ภควตา ปฏิกฺขิตฺต อนุวสิตฺวา อาวสถปณฺฑ ปริภฺุชิตุนฺติ กุกฺกุจจฺ ายนฺโต น ปฏิคฺคเหสีติ (๓) กุกกฺ ุจฺจ
อาคต น ต นีวรณ ฯ น หิ อรหโต ทุฏ มยา อิท
# ๑. ม. วชฺชสฺาย ฯ ๒. ม. อยิตสฺส ฯ
# ๓. วิ. มหาวิ. ๒/๔๗๑/๓๐๖ ฯ
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กตนฺติ เอว อนุตาโป อตฺถิ ฯ นีวรณปฏิรูปก ปเนต กปฺปติ
น กปฺปตีติ วีมสนสงฺขาต วินยกุกฺกุจฺจ นาม ฯ
กตเม ธมฺมา นีวรณา เจว นีวรณสมฺปยุตฺตา จาติ
ปทสฺส นิทฺเทเส ฯ ยสฺมา ถีนมิทฺธ อฺมฺ น วิชหติ
ตสฺมา ถีนมิทฺธนีวรณ อวิชฺชานีวรเณน นีวรณฺเจว นิวรณสมฺปยุตฺตฺจาติ อภินฺทิตฺวา วุตฺต ฯ ยสฺมา ปน อุทฺธจฺเจ สติป
กุกฺกุจฺจสฺสาภาวา กุกฺกุจฺเจน วินาป อุทฺธจฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ
ตสฺมา ต ภินฺทิตฺวา วุตฺต ฯ ยฺจ เยน สมฺปโยค น
คจฺฉติ ฯ ต น โยชิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
อิเม ปน นีวรเณ กิเลสปฏิปาฏิยาป อาหริตุ วฏฏติ
มคฺคปฏิปาฏิยาป ฯ กิเลสปฏิปาฏิยา กามฉนฺทพฺยาปาทา
อนาคามิมคฺเคน ปหียนฺติ ฯ ถีนมิทฺธุทธฺ จฺจานิ อรหตฺตมคฺเคน
กุกฺกุจฺจวิจิกิจฺฉา โสตาปตฺติมคฺเคน อวิชฺชา อรหตฺตมคฺเคน ฯ
มคฺคปฏิปาฏิยา โสตาปตฺติมคฺเคน กุกฺกุจฺจวิจิกิจฺฉา ปหียนฺติ ฯ
อนาคามิมคฺเคน กามฉนฺทพฺยาปาทา อรหตฺตมคฺเคน ถีนมิทฺธุทฺธจฺจาวิชฺชาติ ฯ
ปรามาสโคจฺฉเก ฯ เต ธมฺเม เปตฺวาติ ปุจฺฉาสภาเคน
พหุวจน กต ฯ
อุปาทานนิทฺเทเส วตฺถุสงฺขาต กาม อุปาทิยตีติ กามูปาทาน ฯ กาโม จ โส อุปาทานฺจาติป กามูปาทาน ฯ
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อุปาทานนฺติ ทฬฺหคฺคหณ ฯ ทฬฺหตฺโถ หิ เอตฺถ อุปสทฺโท
อุปายาสอุปกฏาทีสุ วิย ฯ ตถา ทิฏ ิ จ สา อุปาทานฺจาติ ทิฏ ูปาทาน ฯ ทิฏึ อุปาทิยตีติ วา ทิฏ ุปาทาน ฯ
สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จาติอาทีสุ (๑) หิ ปุริมทิฏึ อุตฺตรทิฏ ึ
อุปาทิยติ ฯ ตถา สีลพฺพต อุปาทิยตีติ สีลพฺพตูปาทาน ฯ
สีลพฺพตฺจ ต อุปาทานฺจาติป สีลพฺพตูปาทาน ฯ โคสีลโควตฺตาทีนิ หิ เอว สุทธฺ ีติ อภินิเวสโต สยเมว อุปาทานานิ ฯ
ตถา วทนฺติ เอเตนาติ วาโท ฯ อุปาทิยนฺติ เอเตนาติ
อุปาทาน ฯ กึ วทนฺติ อุปาทิยนฺติ วา อตฺตาน อตฺตโน
วาทูปาทาน อตฺตวาทูปาทาน ฯ อตฺตวาทมตฺตเมว วา อตฺตาติ
อุปาทิยนฺติ เอเตนาติ อตฺตวาทูปาทาน ฯ
โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโทติ เอตฺถาป วตฺถุกามา กิเลสกามา
จ อนวเสสโต กามาติ อธิปฺเปตา ฯ ตสฺมา วตฺถุกาเมสุ
กามจฺฉนฺโท อิธ กามูปาทานนฺติ อนาคามิโนป ต สิทฺธ
โหติ ฯ ปฺจกามคุณวตฺถุโก ปนสฺส กามราโคว นตฺถีติ ฯ
ทิฏูปาทานนิทฺเทเส ฯ นตฺถิ ทินนฺ นฺติ ทินฺน นาม อตฺถิ
สกฺกา กสฺสจิ กิฺจิ ทาตุนฺติ ชานาติ ทานสฺส (๒) ปน ผลวิปาโก
นตฺถีติ คณฺหาติ ฯ นตฺถิ ยิฏนฺติ ยิฏ วุจฺจติ มหายาโค
ต ยชิตุ สกฺกาติ ชานาติ ยิฏ สฺส ปน ผลวิปาโก นตฺถีติ
# ๑. ที. สี. ๙/๒๗/๑๗ ฯ ๒. ม. ทินฺนสฺส ฯ
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คณฺหาติ ฯ นตฺถีติ หุตนฺติ อาหุนปาหุนมงฺคลกิริยา ต กาตุ
สกฺกาติ ชานาติ ตสฺส ปน ผลวิปาโก นตฺถีติ คณฺหาติ ฯ นตฺถีติ
สุกตทุกฺกฏานนฺติ เอตฺถ ทส กุสลกมฺมปถา สุกตกมฺมานิ
นาม ฯ ทส อกุสลกมฺมปถา ทุกกฺ ฏกมฺมานิ นาม ฯ เตส
อตฺถิภาว ชานาติ ผลวิปาก (๑) ปน นตฺถีติ คณฺหาติ ฯ นตฺถิ
อย โลโกติ ปรโลเก ิโต อิม โลก นตฺถีติ คณฺหาติ ฯ
นตฺถิ ปรโลโกติ อิธ โลเก ิโต ปรโลก นตฺถีติ คณฺหาติ ฯ
นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตาติ มาตาปตูน อตฺถิภาว ชานาติ
เตสุ กตปจฺจเยน โกจิ ผลวิปาโก นตฺถีติ คณฺหาติ ฯ นตฺถิ
สตฺตา โอปปาติกาติ จวนกอุปปชฺชนกสตฺตา นตฺถีติ คณฺหาติ ฯ
สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนาติ อนุโลมปฏิปท ปฏิปนฺนา ธมฺมกิ สมณพฺราหฺมณา โลกสฺมึ นตฺถีติ คณฺหาติ ฯ เย อิมฺจ โลก
ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ อิมฺจ
โลก ปรฺจ โลก อตฺตนาว อภิวิสิฏเน าเณน ตฺวา
ปเวทนสมตฺโถ สพฺพฺู พุทฺโธ นาม นตฺถีติ คณฺหาติ ฯ
อิมานิ ปน อุปาทานานิ กิเลสปฏิปาฏิยาป อาหริตุ
วฏฏติ มคฺคปฏิปาฏิยาป ฯ กิเลสปฏิปาฏิยา กามูปาทาน จตูหิ
มคฺเคหิ ปหียติ ฯ เสสานิ ตีณิ โสตาปตฺติมคฺเคน ฯ มคฺคปฏิปาฏิยา โสตาปตฺติมคฺเคน ทิฏูปาทานาทีนิ ปหียนฺติ ฯ
# ๑. ม. ผล วิปาโก ฯ
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จตูหิ มคฺเคหิ กามูปาทานนฺติ ฯ
กิเลสโคจฺฉเก กิเลสาเอว กิเลสวตฺถูนิ ฯ วสนฺติ วา เอตฺถ
อขีณาสวา สตฺตา โลภาทีสุ ปติฏิตตฺตาติ วตฺถุนิ ฯ กิเลสา
จ เต ตปฺปติฏาน สตฺตาน วตฺถูนิ จาติ กิเลสวตฺถนู ิ ฯ
ยสฺมา เจตฺถ อนนฺตรปจฺจยาทิภาเวน อุปฺปชฺชมานา กิเลสาป
วสนฺติเอว นาม ตสฺมา กิเลสาน วตฺถูนตี ิป กิเลสวตฺถูนิ ฯ
ตตฺถ กตโม โลโภ ฯ โย ราโค สาราโคติ อย ปน
โลโภ เหตุโคจฺฉเก คนฺโคจฺฉเก อิมสฺมึ กิเลสโคจฺฉเกติ ตีสุ
าเนสุ อติเรกปทสเตน นิทฺทิฏโ ฯ อาสวสฺโชนโอฆโยคนีวรณอุปาทานโคจฺฉเกสุ อฏหิ อฏหิ ปเทหิ นิทฺทิฏโ ฯ
สฺวาย อติเรกปทสเตน นิทฺทิฏฏาเนป อฏหิ อฏหิ ปเทหิ
นิทฺทิฏฏาเนป นิปฺปเทสโตว คหิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ เตสุ
เหตุคณฺนีวรณอุปาทานกิเลสโคจฺฉเกสุ จตุมคฺควชฺฌา ตณฺหา
เอเกเนว โกฏาเสน ิตา ฯ อาสวสฺโชนโอฆโยเคสุ จตุมคฺควชฺฌาป เทฺว โกฏาสา หุตฺวา ิตา ฯ กถ ฯ อาสเวสุ
กามาสโว ภวาสโวติ สฺโชเนสุ กามราคสฺโชน ภวราคสฺโชนนฺติ โอเฆสุ กาโมโฆ ภโวโฆติ โยเคสุ กามโยโค
ภวโยโคติ ฯ
อิมานิ ปน กิเลสวตฺถูนิ กิเลสปฏิปาฏิยาป อาหริตุ
วฏฏนฺติ มคฺคปฏิปาฏิยาป ฯ กิเลสปฏิปาฏิยา โลโภ จตูหิ
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มคฺเคหิ ปหียติ ฯ โทโส อนาคามิมคฺเคน โมหมานา อรหตฺต
มคฺเคน ทิฏิวิจิกิจฺฉา โสตาปตฺติมคฺเคน ถีนาทีนิ อรหตฺต
มคฺเคน ฯ มคฺคปฏิปาฏิยา โสตาปตฺติมคฺเคน ทิฏิวิจิกิจฺฉา
ปหียนฺติ อนาคามิมคฺเคน โทโส อรหตฺตมคฺเคน เสสา
สตฺตาติ ฯ
กามาวจรนิทฺเทเสฯ เหฏโตติ เหฏาภาเคน ฯ อวีจินิรยนฺติ
อคฺคิชาลาน วา สตฺตาน วา ทุกฺขเวทนาย วีจิอนฺตร ฉิทฺท
เอตฺถ นตฺถีติ อวีจิ ฯ สุขสงฺขาโต อโย เอตฺถ นตฺถตี ิ
นิรโย ฯ นิรติอตฺเถนป นิรสฺสาทตฺเถนป วาป นิรโย ฯ ปริยนฺต
กริตฺวาติ ต อวีจิสงฺขาต นิรย อนฺต กตฺวา ฯ อุปริโตติ
อุปริภาเคน ฯ ปรนิมฺมิตวสวตฺติเทเวติ ปรนิมฺมิเตสุ กาเมสุ วส
วตฺตนโต เอว ลทฺธโวหาเร เทเว ฯ อนฺโต กริตฺวาติ อนฺโต
ปกฺขิปตฺวา ฯ ย เอตสฺมึ อนฺตเรติ เย เอตสฺมึ โอกาเส ฯ
เอตฺถาวจราติ อิมินา ยสฺมา เอตสฺมึ อนฺตเร อฺเป จรนฺติ
กทาจิ กตฺถจิ สมฺภวโต ตสฺมา เตส อสงฺคหณตฺถ อวจราติ
วุตฺต ฯ เตน เย เอตสฺมึ อนฺตเร โอคาฬฺหา หุตฺวา จรนฺติ
สพฺพตฺถ สทา จ สมฺภวโต อโธภาเค จ จรนฺติ อวีจินิรยสฺส
เหฏา ภูตูปาทาย ปวตฺติภาเวน เตส สงฺคโห กโต โหติ ฯ
เต หิ อวคาฬฺหาว จรนฺติ อโธภาเคว วจรนฺติ (๑) อวจรา ฯ
# ๑. ม. จรนฺตีติ ฯ
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เอตฺถ ปริยาปนฺนาติ อิมินา ปน ยสฺมา เอเต เหวตฺถาวจรา
อฺตฺถาป อวจรนฺติ น ปน ตตฺถ ปริยาปนฺนา โหนฺติ
ตสฺมา เอเตส อฺตฺถาป อวจรนฺตาน ปริคฺคโห กโต
โหติ ฯ อิทานิ เต เอตฺถ ปริยาปนฺนธมฺเม ราสิสฺุตปจฺจยภาวโต เจว สภาวโต จ ทสฺเสนฺโต ขนฺธาติอาทิมาห ฯ
รูปาวจรนิทฺเทเส ฯ พฺรหฺมโลกนฺติ ปมชฺฌานภูมิสงฺขาต
พฺรหฺมฏาน ฯ เสสเมตฺถ กามาวจรนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว
าตพฺพ ฯ (๑) สมาปนฺนสฺส จาติอาทีสุ (๒) ปมปเทน กุสลชฺฌาน
วุตฺต ทุติเยน วิปากชฺฌาน ตติเยน กิริยชฺฌาน วุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ
อรูปาวจรนิทฺเทเส ฯ อากาสานฺจายตนูปเคติ อากาสานฺจายตนสงฺขาต ภว อุปคเต ฯ ทุติยปเทป เอเสว นโย ฯ
เสส เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
สรณทุกนิทฺเทเส ยฺวาย ตีสุ อกุสลมูเลสุ โมโห โส
โลภสมฺปยุตโฺ ต จ โลเภน สรโณ โทสสมฺปยุตฺโต จ โทเสน
สรโณ วิจิกจิ ฺฉุทฺธจฺจสมฺปยุตฺโต ปน ทิฏิสมฺปยุตฺเตน เจว
รูปราคอรูปราคสงฺขาเตน จ ราครเณน ปหาเนกฏภาวโต
สรโณ สรโชติ เวทิตพฺโพ ฯ
# ๑. ม. เวทิตพฺพ ฯ ๒. ม. วาติ ฯ
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สุตฺตนฺติกทุกมาติกากถาย อตฺถโต จ วิเวจิตตฺตา ยานิ
เนส นิทฺเทสปทานิ เตสป เหฏา วุตฺตนเยเนว สุวิฺเยฺยตฺตา
เยภุยฺเยน อุตฺตานตฺถานิเอว ฯ อิท ปเนตฺถ วิเสสมตฺต
วิชฺชูปมทุเก ตาว ฯ จกฺขุมา กิร ปุริโส เมฆนฺธกาเร มคฺค
ปฏิปชฺชิ ฯ ตสฺส อนฺธการตาย มคฺโค น ปฺายิ วิชชฺ ุ
นิจฺฉริตฺวา อนฺธการ วิทฺธเสติ ฯ อถสฺส อนฺธการวิคมา มคฺโค
ปากโฏ อโหสิ ฯ โส ทุติยมฺป คมน อภินีหรติ ทุติยมฺป
อนฺธกาโร โอตฺถริ มคฺโค น ปฺายติ ฯ วิชฺชุ นิจฺฉริตฺวา
ต วิทฺธเสติ ฯ วิคเต อนฺธกาเร มคฺโค ปากโฏ อโหสิ ฯ
ตติยมฺป คมน อภินีหริ อนฺธกาโร โอตฺถริ มคฺโค น
ปฺายิ ฯ วิชฺชุ นิจฺฉริตฺวา อนฺธการ วิทฺธเสสิ ฯ
ตตฺถ จกฺขุมโต ปุรสิ สฺส อนฺธกาเร มคฺคปฏิปชฺชน วิย
อริยสาวกสฺส โสตาปตฺติมคฺคตฺถาย วิปสฺสนารมฺโภ ฯ อนฺธกาเร
มคฺคสฺส อปฺายนกาโล วิย สจฺจจฺฉาทกตม ฯ วิชฺชุยา
นิจฺฉริตฺวา อนฺธการสฺส วิทฺธสิตกาโล วิย โสตาปตฺติมคฺโคภาเสน อุปฺปชฺชิตฺวา สจฺจจฺฉาทกตมสฺส วิโนทิตกาโล ฯ วิคเต
อนฺธกาเร มคฺคสฺส ปากฏกาโล วิย โสตาปตฺติมคฺคสฺส จตุนฺน
สจฺจาน ปากฏกาโล ฯ มคฺคสฺส ปากฏ ปน มคฺคสมงฺคิปุคฺคลสฺส
ปากฏเมว ฯ ทุติยคมนาภินีหาโร วิย สกทาคามิมคฺคตฺถาย
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วิปสฺสนารมฺโภ ฯ อนฺธกาเร มคฺคสฺส อปฺายนกาโล วิย
สจฺจจฺฉาทกตม ฯ ทุติย วิชฺชุยา นิจฺฉริตฺวา อนฺธการสฺส วิทฺธสิตกาโล วิย สกทาคามิมคฺโคภาเสน อุปฺปชฺชิตฺวา สจฺจจฺฉาทกตมสฺส วิโนทิตกาโล ฯ วิคเต อนฺธกาเร มคฺคสฺส ปากฏกาโล วิย สกทาคามิมคฺคสฺส จตุนฺน สจฺจาน ปากฏกาโล ฯ
มคฺคสฺส ปากฏ ปน มคฺคสมงฺคิปุคฺคลสฺส ปากฏเมว ฯ ตติยคมนาภินีหาโร วิย อนาคามิมคฺคตฺถาย วิปสฺสนารมฺโภ ฯ
อนฺธกาเร มคฺคสฺส อปฺายนกาโล วิย สจฺจจฺฉาทกตม ฯ
ตติย วิชฺชุยา นิจฺฉริตฺวา อนฺธการสฺส วิทฺธสิตกาโล วิย
อนาคามิมคฺโคภาเสน อุปฺปชฺชิตฺวา สจฺจจฺฉาทกตมสฺส วิโนทิตกาโล ฯ วิคเต อนฺธกาเร มคฺคสฺส ปากฏกาโล วิย อนาคามิมคฺคสฺส จตุนฺน สจฺจาน ปากฏกาโล ฯ มคฺคสฺส ปากฏ ปน
มคฺคสมงฺคิปุคฺคลสฺส ปากฏเมว ฯ
วชิรสฺส ปน ปาสาโณ วา มณิ วา อภิชฺโช (๑) นาม
นตฺถิ ฯ ยตฺถ ปตติ ต วินวิ ิทฺธเมว โหติ ฯ วชิร เขเปนฺต
อเสเสตฺวา เขเปติ ฯ วชิเรน คตมคฺโค นาม ปุน ปากฏิโก
น โหติ ฯ เอวเมว อรหตฺตมคฺคสฺส อวชฺฌกิเลโส นาม
นตฺถิ ฯ สพฺพกิเลเส วินิวชิ ฺฌติ วชิร วิย อรหตฺตมคฺโคป
กิเลเส เขเปนฺโต อเสเสตฺวา เขเปติ ฯ วชิเรน คตมคฺคสฺส
# ๑. ม. อเภชฺโช ฯ
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ปุน ปากติกตฺตาภาโว วิย อรหตฺตมคฺเคน ปหีนกิเลสาน ปุน
ปจฺจุทาวตฺตน นาม นตฺถตี ิ ฯ
พาลทุกนิทฺเทเส พาเลสุ อหิริกาโนตฺตปฺปานิ ปากฏานิ ฯ
มูลานิ จ เสสาน พาลธมฺมาน ฯ อหิริโกป (๑) อโนตฺตปฺป จ
น กิฺจิ อกุสล น กโรติ นามาติ เอตานิ เทฺว จ ปมเยว
วิสุ วุตฺตานิ ฯ สุกฺกปกฺเขป อยเมว นโย ฯ ตถา กณฺหทุเก ฯ
ตปนียทุกนิทฺเทเส กตตฺตา จ อกตตฺตา จ ตปน
เวทิตพฺพ ฯ กายทุจฺจริตาทีนิ หิ กตตฺตา ตปนฺติ ฯ กายสุจริตาทีนิ อกตตฺตา ฯ ตถา หิ ปุคฺคโล กต เม กายทุจฺจริตนฺติ ตปฺปติ ฯ อกต เม กายสุจริตนฺติ ตปฺปติ ฯ กต
เม วจีทุจฺจริตนฺติ ตปฺปติ ฯเปฯ อกต เม มโนสุจริตนฺติ
ตปฺปติ ฯ อตปนีเยป เอเสว นโย ฯ กลฺยาณการี หิ ปุคฺคโล
กต เม กายสุจริตนฺติ น ตปฺปติ ฯ อกต เม กายทุจฺจริตนฺติ
น ตปฺปติ ฯ กต เม วจีสุจริตนฺติ น ตปฺปติ ฯเปฯ อกต
เม มโนทุจฺจริตนฺติ (๒) น ตปฺปตีติ ฯ
อธิวจนทุกนิทฺเทเส ฯ ยา เตส เตส ธมฺมานนฺติ สพฺพธมฺมสงฺคหณ ฯ สงฺขายตีติ สงฺขา ฯ สกถิยตีติ อตฺโถ ฯ กินฺติ
สกถิยติ ฯ อหนฺติ มมนฺติ ปโรติ ปรสฺสาติ สตฺโตติ ภาโวติ
โปโสติ ปุคฺคโลติ นโรติ มาณโวติ ติสฺโสติ ทตฺโตติ มฺโจ
# ๑. ม. อหิรโิ ก หิ ฯ ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๒๕๐/๖๔ ฯ

อภิธมฺมฏกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏสาลินี) - หนาที่ 690

เลมที่ 46 ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา หนา 690
ป ภิสิ พิมโฺ พหน วิหาโร ปริเวณ ทฺวาร วาตปานนฺติ
เอว อเนเกหิ อากาเรหิ สงฺกถิยตีติ สงฺขา ฯ สมฺมา ายตีติ (๑)
สมฺา ฯ กินฺติ สมฺายติ ฯ อหนฺติ มมนฺติ ฯเปฯ ทฺวาร
วาตปานนฺติ ฯ สมฺมา ายตีติ สมฺา ฯ ปฺาปยตีติ
ปฺตฺติ ฯ โวหริยตีติ โวหาโร ฯ กินฺติ โวหริยติ ฯ อหนฺติ
มมนฺติ ฯเปฯ ทฺวาร วาตปานนฺติ โวหริยติ ฯ
นามนฺติ จตุพฺพิธ นาม ฯ สามฺนาม คุณนาม
กิตฺติมนาม โอปปาติกนามนฺติ ฯ ตตฺถ ปมกปฺปเกสุ มหาชเนน
สมฺมนฺนิตฺวา ปตตฺตา มหาสมฺมโตติ รฺโ นาม สามฺนาม
นาม ฯ ย สนฺธาย วุตฺต มหาชนสมฺมโต มหาชนสมฺมโตติ โข
วา เสฏมหาสมฺมโตเตฺวว ปมอกฺขร อุปาทาย นิพฺพตฺตนฺติ ฯ
ธมฺมกถิโก ปสุกูลิโก วินยธโร เตปฏโก สทฺโธ ปสนฺโนติ
เอวรูป คุณโต อาคตนาม คุณนาม นาม ฯ ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทีนิ ตถาคตสฺส อเนกานิ นามสตานิ
คุณนามาเนว ฯ เตน วุตฺต
อสงฺเขยฺยานิ นามานิ สคุเณน มเหสิโน
คุเณน นามมุทฺเธยฺย
อป นามสหสฺสโตติ ฯ
ย ปน ชาตสฺส กุมารกสฺส นามคฺคหณทิวเส ทกฺขิเณยฺยาน
สกฺการ กตฺวา สมีเป ิตา าตกา กปฺเปตฺวา ปกปฺเปตฺวา
# ๑. ม. สมฺายตีติ ฯ
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อย อสุโก นามาติ นาม กโรนฺติ อิท กิตฺติมนาม นาม ฯ
ยา ปน ปุริมปฺตฺติ อปรปฺตฺติย (๑) ปตติ ปุริมโวหาโร
ปจฺฉิมโวหาเร ปตติ ฯ เสยฺยถีท ปุรมิ กปฺเปป จนฺโท จนฺโทเยว
นาม เอตรหิป จนฺโทเยว ฯ อตีเต สุรโิ ย สมุทฺโท ปวี
ปพฺพโต ปพฺพโตเยว ฯ เอตรหิป ปพฺพโตเยวาติ อิท โอปปาติกนาม (๒) นาม ฯ อิท จตุพฺพิธมฺป นาม เอกนามเมว (๓) โหติ ฯ
นามกมฺมนฺติ นามกรณ ฯ นามเธยฺยนฺติ นามฏปน ฯ
นิรุตฺตีติ นามนิรุตฺติ ฯ พฺยฺชนนฺติ นามพฺยฺชน ฯ ยสฺมา
ปเนต อตฺถ พฺยฺชยติ (๔) ตสฺมา เอว วุตฺต ฯ อภิลาโปติ
นามาภิลาโปว ฯ สพฺเพว ธมฺมา อธิวจนปถาติ อธิวจนสฺส
โน ปถธมฺมา (๕) นาม นตฺถิ เอกธมฺโม สพฺพธมฺเมสุ นิปตติ ฯ
สพฺพธมฺมา เอกธมฺมสฺมึ นิปตนฺติ ฯ กถ ฯ อย หิ นามปฺตฺติเอกธมฺโม โส สพฺเพสุ จตุภูมิกธมฺเมสุ นิปตตีติ ฯ
สตฺโตป สงฺขาโรป นามโต มุตฺตโก นาม นตฺถิ ฯ
อฏวีปพฺพตาทีสุ (๖) รุกโฺ ขป ชานปทาน ภาโร ฯ เต หิ
อย กึ รุกฺโข นามาติ ปุฏ า ขทิโร ปน โสติ (๗) อตฺตนา
ชานนก นาม กเถนฺติ ฯ ยสฺส นาม น ชานนฺติ ตป
# ๑. ม. ปจฺฉิมปฺตฺติย ฯ ๒. ม. โอปปาติกนาม ฯ
# ๓. ม. เอตฺถ นามเมว ฯ ๔. ม. พฺยฺเชติ ฯ๕. ม. โนปถธมฺโม ฯ
# ๖. สี. ปถวีปพฺพตาทีสุ ฯ ๗. ม. ขทิโร ปลาโสติ ฯ
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อนามโก นามาติ วทนฺติ ฯ ตป ตสฺส นามเธยฺยเมว หุตฺวา
ติฏติ ฯ สมุทฺเท มจฺฉกจฺฉปาทีสุป เอเสว นโย ฯ อิตเร เทฺว
ทุกา อิมินา สมานตฺถาเอว
นามรูปทุเก นามกรณฏเน จ นมนฏเน จ นามนฏเน จ นาม ฯ ตตฺถ จตฺตาโร ตาว ขนฺธา นามกรณฏเน
นาม ฯ ยถา หิ มหาชนสมฺมตตฺตา ตสฺส (๑) มหาสมฺมโตติ นาม
อโหสิ ยถา วา มาตาปตโร อย ติสฺโส นาม โหตุ ปุสฺโส (๒)
นาม โหตูติ เอว ปุตฺตสฺส กิตฺติมนาม กโรนฺติ ฯ ยถา วา
ธมฺมกถิโก วินยธโรติ คุณโต นาม อาคจฺฉติ น เอว
เวทนาทีน ฯ เวทนาทโย หิ มหาปวีอาทโย วิย อตฺตโน
นาม กโรนฺตาว อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เตสุ อุปฺปนฺเนสุ เตส นาม
อุปฺปนฺนเมว โหติ ฯ น หิ เวทน อุปฺปนฺน ตฺว เวทนา
นาม โหหีติ โกจิ ภณติ ฯ น จ ตสฺสา นามคฺคหณกิจฺจ
อตฺถิ ฯ ยถา ปวิยา อุปฺปนฺนาย ตฺว ปวี นาม โหหีติ
นามคฺคหณกิจฺจ นตฺถิ ฯ จกฺกวาเฬ สิเนรุมฺหิ จนฺทมิ สุริยนกฺขตฺเตสุ อุปฺปนฺเนสุ ตฺว จกฺกวาฬ นาม ตฺว สิเนรุ
นาม (๓) ตฺว นกฺขตฺต นาม โหหีติ นามคฺคหณกิจฺจ นตฺถิ
นาม อุปฺปนฺนเมว โหติ โอปปาติกปฺตฺติย นิปตติ ฯ เอว
เวทนาย อุปฺปนฺนาย ตฺว เวทนา นาม โหหีติ นามคหณ# ๑. ม. มหาสมฺมตสฺส ฯ ๒. ม. ผุสฺโส ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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กิจฺจ นตฺถิ ฯ ตาย อุปฺปนฺนาย เวทนาติ นาม อุปปฺ นฺนเมว
โหติ ฯ สฺาทีสุป เอเสว นโย ฯ อตีเตป หิ เวทนา
เวทนาเยว สฺา สงฺขารา วิฺาณ วิฺาณเมว อนาคเตป
ปจฺจุปฺปนฺเนป ฯ นิพฺพาน ปน สทาป นิพฺพานเมวาติ ฯ
นามกรณฏเน นาม ฯ
นมนฏเนาติ (๑) เจตฺถ จตฺตาโร ขนฺธา นาม ฯ เต
หิ อารมฺมณาภิมุขา นมนฺติ ฯ นามนฏเน สพฺพมฺป นาม ฯ
จตฺตาโร หิ ขนฺธา อารมฺมเณ อฺมฺ นาเมนฺติ ฯ
นิพฺพาน อารมฺมณาธิปติปจฺจยตาย อตฺตนิ อนวชฺชธมฺเม
นาเมติ ฯ
อวิชชฺ าภวตณฺหา วฏฏมูลสมุทาจารทสฺสนตฺถ คหิตา ฯ
ภวิสฺสติ อตฺตา จ โลโก จาติ ขนฺธปฺจก อตฺตา
จ โลโก จาติ คเหตฺวา ต ภวิสฺสตีติ คหณากาเรน นิวิฏา
สสฺสตทิฏิ ฯ ทุติยา น ภวิสฺสตีติ อากาเรน นิวิฏา
อุจฺเฉททิฏิ ฯ
ปุพฺพนฺต อารพฺภาติ อตีตโกฏาส อารมฺมณ กริตฺวา
อิมินา พฺรหฺมชาเล อาคตา อฏารส ปุพฺพนฺตานุทิฏิโย
คหิตา ฯ อปรนฺต อารพฺภาติ อนาคตโกฏาส อารมฺมณ กริตวฺ า
อิมินา ตตฺเถว อาคตา จตุจตฺตาฬีส อปรนฺตานุทิฏิโย คหิตา ฯ
# ๑. ม. นมนฏเนาป ฯ
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โทวจสฺสตานิทฺเทเส ฯ สหธมฺมิเก วุจฺจมาเนติ สหธมฺมิก
นาม ย ภควตา ปฺตฺต สิกฺขาปท ฯ ตสฺมึ วตฺถุ ทสฺเสตฺวา
อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา อิท นาม ตฺว อาปตฺตึ อาปนฺโน อิงฺฆ เทเสหิ
วุฏาหิ ปฏิกโรหีติ วุจฺจมาเน ฯ โทวจสฺสายนฺติอาทีสุ ฯ เอว
โจทิยมานสฺส ปฏิโจทนาย วา อปฺปทกฺขิณคาหิตาย วา ทุพฺพจสฺส กมฺม โทวจสฺสาย ฯ ตเทว โทวจสฺสนฺติป วุจฺจติ ตสฺส
ภาโว โทวจสฺสิย ฯ อิตร ตสฺเสว เววจน ฯ วิปฺปฏิกูลคาหิตาติ
วิโลมคาหิตา ฯ วิโลมคหณสงฺขาเตน วิปจฺจนีเกน สาต อสฺสาติ
วิปจฺจนีกสาโต ฯ ปธานิกคหณ (๑) คเหตฺวา เอกปเทเนว ต
นิสฺสทฺทมกาสินฺติ สุข ปฏิลภนฺตสฺเสต อธิวจน ฯ ตสฺส ภาโว
วิปจฺจนีกสาตตา ฯ โอวาท อนาทิยนวเสน อนาทรสฺส ภาโว
อนาทริย ฯ อิตร ตสฺเสว เววจน ฯ อนาทิยนากาโร วา
อนาทรตา ฯ ครุวาส อวสนวเสน อุปฺปนฺโน อคารวภาโว
อคารวตา ฯ สเชฏกวาส อวสนวเสน อุปฺปนฺโน อปฺปฏิสฺสวภาโว อปฺปฏิสฺสวตา ฯ อย วุจฺจตีติ อย เอวรูปา โทวจสฺสตา
นาม วุจฺจติ ฯ อตฺถโต ปเนสา เตนากาเรน ปวตฺตา จตฺตาโร
ขนฺธา สงฺขารกฺขนฺโธเยว วา ฯ ปาปมิตฺตตาทีสุป เอเสว
นโย ฯ โทวจสฺสตาปาปมิตฺตตาทโย หิ วิสุ เจตสิกธมฺมา
นาม นตฺถิ ฯ
# ๑. ม. ปฏาณิกคหณ ฯ
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นตฺถิ เอเตส สทฺธาติ อสทฺธา ฯ พุทฺธาทีนิ วตฺถูนิ น
สทฺทหนฺตีติ อตฺโถ ฯ ทุสสฺ ีลาติ สีลสฺส ทุฏุ นาม (๑) นตฺถิ ฯ
นิสฺสีลาติ อตฺโถ ฯ อปฺปสฺสุตาติ สุตวิรหิตา ฯ (๒) ปฺจมจฺฉริยานิ
เอเตส อตฺถีติ มจฺฉริโน ฯ ทุปฺปฺาติ นิปฺปฺา ฯ เสวนกวเสน เสวนา ฯ พลวเสวนา นิเสวนา ฯ สพฺพโต ภาเคน
เสวนา สเสวนา ฯ อุปสคฺควเสน วา ปท วฑฺฒิต ฯ ตีหิป
เสวนาว กถิตา ฯ ภชนาติ อุปสงฺกมนา ฯ สมฺภชนาติ สพฺพโต
ภาเคน ภชนา สมฺภชนา ฯ อุปสคฺควเสน วา ปท วฑฺฒิต ฯ
ภตฺตีติ ทฬฺหภตฺติ ฯ สมฺภตฺตีติ สพฺพโต ภาเคน ภตฺติ ฯ อุปสคฺควเสน วา ปท วฑฺฒิต ฯ ทฺวีหิป ทฬฺหภตฺติเอว กถิตา ฯ
ตสมฺปวงฺกตาติ เตสุ ปุคฺคเลสุ กาเยน เจว จิตฺเตน จ สมฺปวงฺกภาโว ตนฺนินฺนตา ตปฺโปณตา ตปฺปพฺภารตาติ อตฺโถ ฯ
โสวจสฺสตาทุกนิทฺเทโสป วุตฺตปฏิปกฺขนเยน เวทิตพฺโพ ฯ
ปฺจป อาปตฺติกฺขนฺธาติ มาติกานิทฺเทเสน ปาราชิก
สงฺฆาทิเสส ปาจิตฺติย ปาฏิเทสนีย ทุกกฺ ฏนฺติ อิมา ปฺจ
อาปตฺติโย ฯ สตฺตป อาปตฺติกฺขนฺธาติ วินยนิทฺเทเสน ปาราชิก
สงฺฆาทิเสส ถุลลฺ จฺจย ปาจิตฺติย ปาฏิเทสนีย ทุกฺกฏ ทุพฺภาสิตนฺติ อิมา สตฺต อาปตฺติโย ฯ ตตฺถ สห วตฺถุนา ตาส
อาปตฺตีน ปริจฺเฉทชานนกปฺา อาปตฺติกุสลตา นาม ฯ
# ๑. ม. ทุนฺนาม ฯ ๒. ม. สุตรหิตา ฯ
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สห กมฺมวาจาย อาปตฺติวุฏานปริจฺเฉทชานนกปฺา ปน
อาปตฺติวุฏานกุสลตา นาม ฯ
สมาปชฺชิตพฺพโต สมาปตฺติ ฯ สห ปริกมฺเมน อปฺปนาปริจฺเฉทชานนกปฺา ปน สมาปตฺติกุสลตา นาม ฯ จนฺเท
วา สุริเย วา นกฺขตฺเต วา เอตฺตก าน คเต วุฏหิสฺสามีติ
อวิรชฺฌิตฺวา ตสฺมึเยว สมเย วุฏานกปฺาย อตฺถิตาย
สมาปตฺติวุฏานกุสลตา นาม ฯ
อฏารสนฺน ธาตูน อุคฺคหณมนสิการสวนธารณปริจฺเฉทชานนกปฺา ธาตุกุสลตา นาม ฯ ตาสเยว อุคฺคหณมนสิการชานนกปฺา มนสิการกุสลตา นาม ฯ
ทฺวาทสนฺน อายตนาน อุคฺคหณมนสิการสวนธารณปริจฺเฉทชานนกปฺา อายตนกุสลตา นาม ฯ ตีสปุ  วา เอตาสุ
กุสลตาสุ อุคฺคโห มนสิกาโร สวน สมฺมสน ปฏิเวโธ
ปจฺจเวกฺขณาติ สพฺพ วฏฏติ ฯ ตตฺถ สวนอุคฺคหปจฺจเวกฺขณา
โลกิยา ปฏิเวโธ โลกุตฺตโร ฯ สมฺมสนมนสิการา โลกิยโลกุตตฺ รมิสฺสกา ฯ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติอาทีนิ ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺเค อาวีภวิสฺสนฺติ ฯ อิมินา ปจฺจเยน อิท โหตีติ ชานนกปฺา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา นาม ฯ
านาฏานทุกนิทฺเทเส ฯ (๑) เหตู ปจฺจยาติ อุภยเปต
# ๑. ม. านาฏานกุสลตานิทฺเส ฯ
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อฺมฺเววจน ฯ จกฺขุปฺปสาโท หิ รูป อารมฺมณ กตฺวา
อุปฺปชฺชนกสฺส จกฺขุวิฺาณสฺส เหตุ เจว ปจฺจโย จ ฯ
ตถา โสตปฺปสาทาทโย โสตวิฺาณาทีน อมฺพพีชาทีนิ
อมฺพผลาทีน ฯ ทุติยนเย เย เย ธมฺมาติ วิสภาคปจฺจยธมฺมาน นิทสฺสน ฯ เยส เยสนฺติ วิสภาคปจฺจยสมุปฺปนฺนธมฺมนิทสฺสน ฯ น เหตู น ปจฺจยาติ จกฺขุปฺปสาโท สทฺท
อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปชฺชนกสฺส โสตวิฺาณสฺส น เหตุปจฺจโย ฯ (๑) ตถา โสตปฺปสาทาทโย อวเสสวิฺาณาน (๒) อมฺพาทโย
จ ตาลาทีน อุปฺปตฺติยาติ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อาชฺชวมทฺทวนิทฺเทเส ฯ นีจจิตฺตตาติ ปทมตฺตเมว วิเสโส ฯ
ตสฺสตฺโถ มานาภาเวน นีจจิตฺต อสฺสาติ นีจจิตฺโต ฯ นีจจิตฺตสฺส
ภาโว นีจจิตฺตตา ฯ เสส จิตฺตุชุกตาจิตฺตมุทุตาน ปทภาชนีเย
อาคตเมว ฯ
ขนฺตินิทฺเทเส ขมนกวเสน ขนฺติ ฯ ขมนากาโร ขมนตา ฯ
อธิวาเสนฺติ เอตาย อตฺตโน อุปริ อาโรเปตฺวา วาเสนฺติ น
ปฏิวาหนฺติ น ปจฺจนีกตาย ติฏนฺตีติ อธิวาสนตา ฯ อจณฺฑ
ภาโว อจณฺฑิกฺก ฯ อนสุโรโปติ อสุโรโป วุจฺจติ น สมฺมาโรปตตฺตา ทุรุตฺตวจน ฯ ตปฺปฏิปกฺขโต อนสุโรโป สุรุตฺตวาจาติ
อตฺโถ ฯ เอวเมตฺถ ผลูปจาเรน การณ นิทฺทิฏ ฯ อตฺตมนตา
# ๑. ม. น เหตุ น ปจฺจโย ฯ ๒. ม. อวเสสวิฺาณาทีน ฯ
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จิตฺตสฺสาติ โสมนสฺสวเสน จิตฺตสฺส สกมนตา ฯ อตฺตโน จิตฺตสฺส
ภาโวเยว น พฺยาปนฺนจิตฺตตาติ อตฺโถ ฯ
โสรจฺจนิทฺเทเส ฯ กายิโก อวีติกกฺ โมติ ติวิธ กายสุจริต ฯ
วาจสิโก อวีติกฺกโมติ จตุพฺพิธ วจีสุจริต ฯ กายิกวาจสิโกติ
อิมินา กายวจีทฺวารสมุฏิต อาชีวฏมก สีล ปริยาทิยติ ฯ
อิท วุจฺจติ โสรจฺจนฺติ อิท ปาปโต สุฏุ โอรตตฺตา โสรจฺจ
นาม วุจฺจติ ฯ สพฺโพป สีลสวโรติ อิท ยสฺมา น เกวล
กายวาจาเหว อนาจาร อาจรติ มนสาป อาจรติเอว ตสฺมา
มานสิกสีล ปริยาทาย ทสฺเสตุ วุตฺต ฯ
สาขลฺยนิทฺเทเส ฯ อณฺฑกาติ ยถา สโทเส รุกฺเข
อณฺฑกานิ อุฏหนฺติ ฯ เอว สโทสตาย ขุสนวมฺภนาทิวจเนหิ
อณฺฑกา ชาตา ฯ กกฺกสาติ ปูติกกฺกสา (๑) ยถา นาม ปูติรกุ ฺโข
กกฺกโส โหติ ปคฺฆริตจุณฺโณ เอว กกฺกสา โหติ ฯ โส
ต ฆสมานา วิย ปวิสติ เตน วุตฺต กกฺกสาติ ฯ ปรกฏกาติ
ปเรส กฏกา อมนาปา โทสชนนี ฯ ปราภิสชฺชนีติ กุฏลิ กณฺฏกา สาขา วิย จมฺเมสุ วิชฌ
ฺ ิตฺวา ปเรส อภิสชฺชนี
คนฺตุกามานป คนฺตุ อทตฺวา ลคฺคนการี ฯ โกธสามนฺตาติ โกธสฺส
อาสนฺนา ฯ อสมาธิสวตฺตนิกาติ อปฺปนาสมาธิสฺส วา อุปจารสมาธิสฺส วา อสวตฺตนิกา ฯ อิติ สพฺพาเนเวตานิ สโทสวาจาย
# ๑. ม. ปูติกา สา ฯ
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เววจนานิ ฯ ตถารูป วาจ ปหายาติ อิท ผรุสวาจ อปฺปชหิตฺวา
ิตสฺส อนฺตรนฺตเร ปวตฺตาป สณฺหวาจา อสณฺหวาจาเอว
นามาติ ทีปนตฺถ วุตฺต ฯ
เนฬาติ เอฬ วุจฺจติ โทโส ฯ นาสฺสา เอฬนฺติ
เนฬา ฯ นิทฺโทสาติ อตฺโถ ฯ เนฬงฺโค เสตปจฺฉาโทติ (๑) เอตฺถ
วุตฺตสีล (๒) วิย กณฺณสุขาติ พฺยฺชนมธุรตาย กณฺณาน สุขา ฯ
สูจิวิชฺฌน วิย กณฺณสูล น ชเนติ ฯ อตฺถมธุรตาย สรีเร
โกป อชเนตฺวา เปม ชเนตีติ เปมนียา ฯ หทย คจฺฉติ
อปฺปฏิหฺมานา สุเขน จิตฺต ปวิสตีติ หทยงฺคมา ฯ
คุณปริปุณฺณตาย ปุเร ภวาติ โปรี ฯ ปุเร สวฑฺฒนารี
วิย สุกุมารีตปิ  (๓) โปรี ฯ ปุรสฺส เอสาติป โปรี ฯ นครวาสีน
กถาติ อตฺโถ ฯ นครวาสิโน หิ ยุตฺตกถา โหนฺติ ปตุมตฺต (๔)
ปตาติ ภาตุมตฺต (๕) ภาตาติ วทนฺติ ฯ เอวรูป กถา พหุโน
ชนสฺส กนฺตา โหตีติ พหุชนกนฺตา ฯ พหุชนกนฺตภาเวเนว (๖)
พหุโน ชนสฺส มนาปา จิตฺตวุฑฺฒิกราติ พหุชนมนาปา ฯ ยา
ตตฺถาติ ยา ตสฺมึ ปุคฺคเล ฯ สณฺหวาจตาติ มฏวาจตา ฯ
สขิลวาจตาติ มุทุวาจตา ฯ อผรุสวาจตาติ อกกฺขฬวาจตา ฯ
ปฏิสนฺถารนิทฺเทเส ฯ อามีสปฏิสนฺถาโรติ อามิสาลาเภน
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๕๕๘/๓๕๙ ฯ ๒. ม. วุตฺตเนล ฯ
# ๓. ม. สกุมาราติป ฯ ๔. ม. ปติมตฺต ฯ
# ๕. ม. ภาติมตฺต ฯ ๖. ม. กนฺตถาเวเนว ฯ
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อตฺตนา สห ปเรส ฉิทฺท ยถา ปทหิต (๑) โหติ ปฏิจฺฉนฺน
เอว อามิเสน ปฏิสนฺถรณ ฯ ธมฺมปฏิสนฺถาโรติ ธมฺมสฺส
อปฺปฏิลาเภน อตฺตนา สห ปเรส ฉิทฺท ยถา ปทหิต โหติ
ปฏิจฺฉนฺน เอว ธมฺเมน ปฏิสนฺถรณ ฯ ปฏิสนฺถารโก โหตีติ
เทฺวเยว หิ โลกสนฺนิวาสสฺส ฉิทฺทานิ เตส ปฏิสนฺถารโก
โหติ ฯ อามิสปฏิสนฺถาเรน วา ธมฺมปฏิสนฺถาเรน วาติ อิมนิ า
ทุวิเธน ปฏิสนฺถาเรน ปฏิสนฺถารโก โหติ ปฏิสนฺถรติ นิรนฺตร
กโรติ ฯ
ตตฺราย อาทิโต ปฏาย กถา ฯ ปฏิสนฺถารเกน หิ
ภิกฺขุนา อาคนฺตุก อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา จ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา
ปตฺตจีวร คเหตพฺพ อาสน ทาตพฺพ ตาลวณฺเฑน วีชิตพฺพ
ปาทา โธวิตฺวา เตเลน (๒) มกฺเขตพฺพา สปฺปผาณิเต สติ เภสชฺช
ทาตพฺพ ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ อาวาโส ปฏิชคฺคิตพฺโพ ฯ เอว
เอกเทเสน อามิสปฏิสนฺถาโร กโต นาม โหติ ฯ
สาย ปน นวกตเรป อตฺตโน อุปฏาน อนาคเตเยว
ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา นิสีทิตฺวา อวิสเย ปฺห อปุจฺฉิตฺวา
ตสฺส วิสเย ปโห ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ ตุเมฺห กตรภาณกาติ
อปุจฺฉิตฺวา อาจริยูปชฺฌายา กตร คณฺ วลฺเชนฺตีติ ปุจฺฉิตฺวา
ปโหนกฏาเน ปโห ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ สเจ กเถตุ สกฺโกติ อิจฺเจต
# ๑. ม. ปหติ  ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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กุสล ฯ โน สกฺโกติ สย กเถตฺวา ทาตพฺพ ฯ เอว เอกเทเสน
ธมฺมปฏิสนฺถาโร กโต นาม โหติ ฯ
สเจ อตฺตโน สนฺติเก วสติ ต อาทาย นิพทฺธ ปณฺฑาย
จริตพฺพ ฯ สเจ คนฺตุกาโม โหติ ปุนทิวเส คมนสภาเวน (๑)
ต อาทาย เอกสฺมึ คาเม ปณฺฑาย จริตฺวา อุยฺโยเชตพฺโพ ฯ
สเจ อฺสฺมึ ทิสาภาเค ภิกฺขู นิมนฺติตา โหนฺติ ต ภิกฺขุ
อิจฺฉมาน อาทาย คนฺตพฺพ ฯ น มยฺห เอสา ทิสา สภาคาติ
คนฺตุ อนิจฺฉนฺเต เสสภิกฺขู เปเสตฺวา ต อาทาย ปณฺฑาย
จริตพฺพ ฯ อตฺตนา ลทฺธามิส ตสฺส ทาตพฺพ ฯ เอว
อามิสปฏิสนฺถาโร กโต นาม โหติ ฯ
ปฏิสนฺถารเกน (๒) ปน อตฺตนา ลทฺธ กสฺส ทาตพฺพนฺติ ฯ
อาคนฺตุกสฺส ตาว ทาตพฺพ ฯ สเจ คิลาโน วา อวสฺสิโก
วา อตฺถิ เตสป ทาตพฺพ ฯ อาจริยุปชฺฌายาน ทาตพฺพ ฯ
ภณฺฑคาหกสฺส ทาตพฺพ ฯ สารณียธมฺมปูรเกน ปน สตวารป
สหสฺสวารมฺป อาคตาคตาน (๓) เถราสนโต ปฏาย ทาตพฺพ ฯ
ปฏิสนฺถารเกน ปน เยน เยน น ลทฺธ ตสฺส ตสฺส
ทาตพฺพ ฯ พหิคาม นิกฺขมิตฺวา ชิณฺณก วา อนาถ วา ภิกฺขุ
วา ภิกฺขุนึ วา ทิสฺวา เตสป ทาตพฺพ ฯ ตตฺริท วตฺถุ ฯ
# ๑. คมนสภาเคน ฯ ๒. ม. อามิสปฏิสนฺถารเกน ฯ
# ๓. สี. อาภตาภเตน ฯ ม. อาภตาภต ฯ
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โจเรหิ กิร คุตฺตสาลคาเม ปหเต ตขณเยว เอกา
นิโรธโต วุฏ ิตา ขีณาสวตฺเถรี ทหรภิกฺขุนิยา ภณฺฑก คาหาเปตฺวา มหาชเนน สทฺธึ มคฺค ปฏิปชฺชิตฺวา ิตมชฺฌนฺติเก (๑)
นกุลนครคามทฺวาร ปตฺวา รุกฺขมูเล นิสีทิ ฯ ตสฺมึ สมเย
กาฬวลฺลิมณฺฑปวาสี มหานาคตฺเถโร นกุลนครคาเม ปณฺฑาย
จริตฺวา นิกฺขมนฺโต เถรึ ทิสฺวา ภตฺเตน อาปุจฺฉิ ฯ สา
ปตฺโต เม นตฺถีติ อาห ฯ เถโร อิมินาว ภฺุชถาติ สห
ปตฺเตน อทาสิ ฯ เถรี ภตฺตกิจฺจ กตฺวา ปตฺต โธวิตฺวา
เถรสฺส ทตฺวา อาห อชฺช ตาว ภิกฺขาจาเรน กิลมิสสฺ ถ
อิโต ปฏาย ปน โว ภิกขฺ าจารปริตฺตาโส นาม น
ภวิสฺสติ ตาตาติ ฯ ตโต ปฏาย เถรสฺส โอนกหาปณคฺฆนโก
ปณฺฑปาโต นาม น อุปฺปนฺนปุพฺโพ ฯ อย อามิสปฏิสนฺถาโร
นาม ฯ
อิม ปฏิสนฺถาร กตฺวา ภิกฺขุนา สงฺคหปกฺเข ตฺวา
ตสฺส ภิกฺขุโน กมฺมฏาน กเถตพฺพ ธมฺโม วาเจตพฺโพ
กุกฺกุจฺจ วิโนเทตพฺพ อุปฺปนฺนกิจฺจ กรณีย กาตพฺพ อพฺภานวุฏานมานตฺตปริวาสา ทาตพฺพา ฯ ปพฺพชฺชารโห ปพฺพาเชตพฺโพ อุปสมฺปทารโห อุปสมฺปาเทตพฺโพ ฯ ภิกฺขุนิยาป
อตฺตโน สนฺติเก อุปสมฺปท อากงฺขมานาย กมฺมวาจ กาตุ
# ๑. ม. ิตมชฺฌนฺหิเก ฯ
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วฏฏติ ฯ อย ธมฺมปฏิสนฺถาโร นาม ฯ
อิเมหิ ทฺวีหิ ปฏิสนฺถาเรหิ ปฏิสนฺถารโก ภิกขฺ ุ อนุปฺปนฺน
ลาภ อุปฺปาเทติ อุปฺปนฺน ถาวร กโรติ สาหสิกฏาเน (๑) อตฺตโน
ชีวิต รกฺขติ โจรนาครฺโ ปตฺตคฺคหณหตฺเถเนว อคฺค คเหตฺวา
ปตฺเตเนว ภตฺต อากิรนฺโต เถโร วิย ฯ อลทฺธลาภุปฺปาทเน
ปน อิโต ปลายิตฺวา ปรตีร คเตน มหานาครฺา เอกสฺส
เถรสฺส สนฺติเก สงฺคห ลภิตฺวา ปุน อาคนฺตฺวา รชฺเช
ปติฏิเตน เสตมฺพงฺคเณ (๒) ยาวชีว ปวตฺติต มหาเภสชฺชทานวตฺถุ
กเถตพฺพ ฯ อุปฺปนฺนลาภถาวรกรเณ ทีฆภาณกอภยตฺเถรสฺส หตฺถโต
ปฏิสนฺถาร ลภิตฺวา เจติยปพฺพเต โจเรหิ ภณฺฑกสฺส อวิลุตฺตภาววตฺถุ กเถตพฺพ ฯ
อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตานิทฺเทเส ฯ จกฺขุนา รูป ทิสฺวาติ
การณวเสน จกฺขูติ ลทฺธโวหาเรน รูปทสฺสนสมตฺเถน จกฺขุวิฺาเณน รูป ทิสฺวา ฯ โปราณา ปนาหุ จกฺขุ รูป น
ปสฺสติ อจิตฺตกตฺตา จิตฺต น ปสฺสติ อจกฺขุกตฺตา ทฺวารารมฺมณสงฺฆฏฏเนน ปน ปสาทวตฺถุเกน จิตฺเตน ปสฺสติ เอทิสี
ปเนสา ธนุนา วิชฺฌตีติอาทีสุ (๓) วิย สสมฺภารกถา นาม
โหติ ฯ ตสฺมา จกฺขุวิฺาเณน รูป ทิสฺวาติ อยเมเวตฺถ
อตฺโถติ ฯ นิมิตฺตคฺคาหีติ อิตฺถีปุริสนิมิตฺต วา สุภนิมิตฺตาทิก วา
# ๑. ม. สภยฏาเน ฯ ๒. สี. เสนมฺพงฺคเณ ฯ ๓. ม. วิชชฺ ตีติ ฯ
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กิเลสวตฺถุภูต นิมิตฺต ฉนฺทราควเสน คณฺหาติ ทิฏมตฺเตเยว
น สณฺาติ ฯ อนุพฺยฺชนคฺคาหีติ กิเลสาน อนุพฺยฺชนโต
ปากฏภาวกรณโต อนุพยฺ ฺชนนฺติ ลทฺธโวหาร หตฺถปาทสิตหสิตกถิตอาโลกิตวิโลกิตาทิเภท อาการ คณฺหาติ ฯ
ยตฺวาธิกรณเมนนฺติอาทิมฺหิ ย การณา ยสฺส จกฺขุนฺทฺริยาสวรสฺส เหตุ เอต ปุคฺคล สติกวาเตน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต
อปหิตจกฺขุทฺวาร หุตฺวา วิหรนฺต เอเต อภิชฺฌาทโย ธมฺมา
อนฺวาสฺสเวยฺยุ อนุพนฺเธยฺยุ (๑) อชฺโฌตฺถเรยฺยุ ฯ ตสฺส สวราย น
ปฏิปชฺชตีติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริยสฺส สติกวาเฏน ปทหนตฺถาย
น ปฏิปชฺชติ ฯ เอว ภูโตเยว จ น รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย
จกฺขุนฺทฺริเย น สวร อาปชฺชตีติ วุจฺจติ ฯ
ตตฺถ กิฺจาป จกฺขุนฺทฺริเย สวโร วา อสวโร วา
นตฺถิ ฯ น หิ จกฺขุปฺปสาท นิสฺสาย สติ วา มุฏสฺสจฺจ
วา อุปฺปชฺชติ ฯ อป จ ยทา รูปารมฺมณ จกฺขุสฺส อาปาถ
อาคจฺฉติ ตทา ภวงฺเค ทฺวิกฺขตฺตุ อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุทฺเธ
กิริยามโนธาตุ อาวชฺชนกิจฺจ สาธยมานา อุปฺปชฺชิตฺวา
นิรุชฺฌติ ฯ ตโต จกฺขุวิฺาณ ทสฺสนกิจฺจ ตโต วิปากมโนธาตุ สมฺปฏิจฺฉนฺนกิจฺจ ตโต วิปากาเหตุกมโนวิฺาณธาตุ
สนฺตีรณกิจฺจ ตโต กิรยิ าเหตุกมโนวิฺาณธาตุ โวฏวนกิจฺจ (๒)
# ๑. สี. อนุปฺปพนฺเธยฺยุ ฯ ๒. ม. โวฏพฺพนกิจฺจ ฯ
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สาธยมานา อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฌ
ฺ ติ ตทนนฺตร ชวน ชวติ ฯ
ตตฺราป เนว ภวงฺคสมเย น อาวชฺชนาทีน อฺตรสมเย
สวโร วา อสวโร วา อตฺถิ ฯ ชวนกฺขเณ ปน ทุสฺสลี ฺย
วา มุฏสจฺจ วา อฺาณ วา อกฺขนฺติ วา โกสชฺช
วา อุปฺปชฺชติ ฯ อสวโร โหติ ฯ
เอว โหนฺโต ปน โส จกฺขุนฺทฺริเย อสวโรติ วุจฺจติ ฯ
กสฺมา ฯ ยสฺมา ตสฺมึ สติ ทฺวารป อคุตฺต โหติ ภวงฺคป
อาวชฺชนาทีนิ วีถิจิตฺตานิป ฯ ยถา กึ ฯ ยถา นคเร จตูสุ
ทฺวาเรสุ อสวุเตสุ กิฺจาป อนฺโต ฆรทฺวารโกฏกคพฺภาทโย
สุสวุตา ฯ ตถาป อนฺโตนคเร สพฺพ ภณฺฑ อรกฺขิต อโคปตเมว
โหติ ฯ นครทฺวาเรน หิ ปวิสิตฺวา โจรา ยทิจฺฉนฺติ (๑) ต กเรยฺยุ ฯ(๑)
เอวเมว ชวเน ทุสฺสลี ฺยาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ ตสฺมึ อสวเร สติ
ทฺวารมฺป อคุตฺต โหติ ภวงฺคป อาวชฺชนาทีนิป วีถิจิตฺตานีติ ฯ
โสเตน สทฺท สุตฺวาติ อาทีสุป เอเสว นโย ฯ ยา
อิเมสนฺติ เอต (๒) สวร อนาปชฺชนฺตสฺส อิเมส ฉนฺน อินฺทฺริยาน
ยา อคุตฺติ ยา อโคปนา โย อนารกฺโข โย อสวโร ฯ
อถกน อปทหนนฺติ อตฺโถ ฯ
โภชเน อมตฺตฺุตานิทฺเทเส ฯ อิเธกจฺโจติ อิมสฺมึ สตฺตโลเก เอกจฺโจ ฯ อปฺปฏิสงฺขาติ ปฏิสงฺขานปฺาย อชานิตฺวา
# ๑. ม. ยทิจฉฺ ก กเรยฺยุ ฯ ๒. ม. เอว ฯ
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อนุปธาเรตฺวา ฯ อโยนิโสติ อนุปาเยน ฯ อาหารนฺติ อสิตปตาทิ
อชฺโฌหรณีย ฯ อาหาเรตีติ ปริภฺุชติ อชฺโฌหรติ ฯทวายาติอาทิ อนุปายทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ อนุปาเยน หิ อาหาร (๑)
อาหาเรนฺโต ทวตฺถาย มทตฺถาย มณฺฑนตฺถาย วิภูสนตฺถาย
วา อาหาเรติ โน อิทมตฺถิ ต ปฏิจฺจ ฯ ยา ตตฺถ
อสนฺตุฏตาติ ยา ตสฺมึ อโยนิโส อาหารปริโภเค อสนฺตุสฺสนา
อสนฺตุฏิภาโว ฯ อมตฺตฺุตาติ อมตฺตฺุภาโว ปมาณสงฺขาตาย มตฺตาย อชานน ฯ อย วุจจฺ ตีติ อย อปจฺจเวกฺขิตปริโภควเสน ปวตฺตา โภชเน อมตฺตฺุตา นาม วุจฺจติ ฯ
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตานิทฺเทเส ฯ จกฺขุนาติอาทิ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ น นิมิตฺตคฺคาหี โหตีติ ฉนฺทราควเสน
วุตฺตปฺปการ นิมิตฺต น คณฺหาติ ฯ เอว เสสปทานิป
วุตฺตปฏิปกฺขนเยน เวทิตพฺพานิ ฯ ยถา จ เหฏา ชวเน
ทุสฺสีลฺยาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ ตสฺมึ อสวเร สติ ทฺวารป อคุตฺต
โหติ ภวงฺคป อาวชฺชนาทีนิป วีถิจิตตฺ านีติ วุตฺต ฯ เอวมิธ
ตสฺมึ สีลาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ ทฺวารป คุตฺต โหติ ภวงฺคป
อาวชฺชนาทีนิป วีถิจิตฺตานิ ฯ ยถา กึ ฯ ยถา นครทฺวาเรสุ
สวุเตสุ กิฺจาป อนฺโต ฆราทโย อสวุตา โหนฺติ ฯ ตถาป
อนฺโตนคเร สพฺพ ภณฺฑ สุรกฺขิต สุโคปตเมว โหติ ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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นครทฺวาเรสุ หิ ปทหิเตสุ โจราน ปเวโส นตฺถิ ฯ เอวเมว
ชวเน สีลาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ ทฺวารป คุตฺต โหติ ภวงฺคป
อาวชฺชนาทีนิป วีถิจิตฺตานิ ตสฺมา ชวนกฺขเณ อุปฺปชฺชมาโนป
จกฺขุนฺทฺริเย สวโรติ วุตฺโต ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวาติอาทีสุป
เอเสว นโย ฯ
โภชเน มตฺตฺุตานิทฺเทเส ฯ ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหาร
อาหาเรตีติ ปฏิสงฺขานปฺาย ชานิตฺวา อุปาเยน อาหาร
ปริภฺุชติ ฯ อิทานิ ต อุปาย ทสฺเสตุ เนว ทวายาติอาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ เนว ทวายาติ ทวตฺถาย น อาหาเรติ ฯ ตตฺถ
นฏลงฺฆกาทโย ทวตฺถาย อาหาเรนฺติ นาม ฯ ย หิ โภชน
ภุตฺตสฺส นจฺจคีตกาพฺยสิโลกสงฺขาโต (๑) ทโว อติเรกตเรน ปฏิภาติ
ต โภชน อธมฺเมน วิสเมน ปริเยสิตวฺ า เต อาหาเรนฺติ ฯ อย
ปน ภิกฺขุ น เอว อาหาเรติ ฯ
น มทายาติ มานมทปุริสมทาน วฑฺฒนตฺถาย น
อาหาเรติ ฯ ตตฺถ ราชราชมหามตฺตา มทตฺถาย อาหาเรนฺติ
นาม ฯ เตหิ อตฺตโน มานมทปุริสมทาน วฑฺฒนตฺถาย
ปณฺฑรสโภชนปณีตโภชนานิ (๒) ภฺุชนฺติ ฯ อย ปน ภิกฺขุ น
เอว อาหาเรติ ฯ
น มณฺฑนายาติ สรีรมณฺฑนตฺถาย น อาหาเรติ ฯ ตตฺถ
# ๑. ม. นจฺจคีตกพฺย....ฯ ๒. ม. ปณฺฑรสโภชนาทีนิ ปณีตโภชนานิ ฯ
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รูปูปชีวินิโย มาตุคามา อนฺเตปุริกาทโย จ สปฺปผาณิต นาม
ปวนฺติ สินทิ ฺธ มุทุมนฺทโภชน (๑) อาหาเรนฺติ เอว โน องฺคสนฺธิ (๒)
สุสณฺิตา ภวิสฺสติ สรีเร ฉวิวณฺโณ ปสนฺโน ภวิสสฺ ตีติ ฯ
อย ปน ภิกขฺ ุ เอว น อาหาเรติ ฯ
น วิภูสนายาติ สรีเร มสวิภูสนตฺถาย น อาหาเรติ ฯ
ตตฺถ นิวุทฺธมลฺลมุฏิตมลฺลเจตกาทโย (๓) สุสินทิ ฺเธหิ มจฺฉมสาทีหิ
สรีร (๔) ปเณนฺติ เอวนฺโน มส อุสสฺ ท ภวิสฺสติ ปหารสหนตฺถายาติ ฯ อย ปน ภิกฺขุ เอว สรีเร มสวิภูสนตฺถาย
น อาหาเรติ ฯ
ยาวเทวาติ อาหาราหรเณ ปโยชนสฺส ปริจฺเฉทนิยมทสฺสน ฯ อิมสฺส กายสฺส ิติยาติ อิมสฺส จตุมหาภูติกกรชกายสฺส ปนตฺถาย อาหาเรติ อิทมสฺส อาหาราหรเณ
ปโยชนนฺติ อตฺโถ ฯ ยาปนายาติ ชีวิตินฺทฺริยยาปนตฺถาย
อาหาเรติ ฯ วิหึสูปรติยาติ วิหึสา นาม อภุตฺตปจฺจยา
อุปฺปชฺชนกขุทฺทา (๕) ตสฺสา อุปรติยา วูปสมตฺถาย อาหาเรติ ฯ
พฺรหฺมจริยานุคฺคหายาติ พฺรหฺมจริย นาม ติสฺโส สิกฺขา
สกลสาสน ตสฺส อนุคฺคณฺหนตฺถาย อาหาเรติ ฯ
อิตีติ อุปายนิทสฺสน ฯ อิมินา อุปาเยนาติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. มุทุ มนฺท โภชน ฯ ๒. สี. องฺคุลฏิ ฯ ม. องฺคลฏิ ฯ
# ๓. ม. นิพพฺ ุทฺธมลฺลมุฏ ิกมลฺลาทโย ฯ ๔. ม. สรีรมส ฯ
# ๕. อุปฺปชฺชนกาขุทา ฯ
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ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามีติ ปุราณเวทนา นาม อภุตฺตปจฺจยา อุปฺปชฺชนกเวทนา ต ปฏิหนิสฺสามีติ อาหาเรติ ฯ นวฺจ
เวทน น อุปปฺ าเทสฺสามีติ นวเวทนา นาม อภุตฺตปจฺจเยน
อุปฺปชฺชนกเวทนา ต น อุปฺปาเทสฺสามีติ อาหาเรติ ฯ อถวา ฯ
นวเวทนา นาม ภุตฺตปจฺจเยน อุปฺปชฺชนกเวทนา (๑) ตสฺสา
อนุปฺปนฺนาย อนุปฺปชฺชนตฺถเมว อาหาเรติ ฯ ยาตฺรา จ เม
ภวิสฺสตีติ ยาปนา จ เม ภวิสฺสติ ฯ อนวชฺชตา จาติ เอตฺถ
อตฺถิ สาวชฺช อตฺถิ อนวชฺช ฯ ตตฺถ อธมฺมิกปริเยสนา อธมฺมิกปฏิคฺคหณ อธมฺเมน ปริโภโคติ อิท สาวชฺช นาม ฯ ธมฺเมน
ปริเยสิตฺวา ธมฺเมน ปฏิคฺคเหตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภฺุชน
อิท อนวชฺช นาม ฯ เอกจฺโจ อนวชฺเชเยว (๒) สาวชฺช กโรติ
ลทฺธเมติ กตฺวา ปมาณาติกฺกนฺต ภฺุชติ ต ต (๓) ชิราเปตุ
อสกฺโกนฺโต อุทฺธวิเรจนอโธวิเรจนาทีสุ กิลมติ ฯ สกลวิหาเร
ภิกฺขู ตสฺส สรีรปฏิชคฺคนเภสชฺชปริเยสนาทีสุ อุสฺสุก อาปชฺชนฺติ
กึ อิทนฺติ กึ อิทนฺติ วุตฺเต อสุกสฺส นาม อุทร อุทธฺ ุมาตนฺติอาทีนิ วทนฺติ ฯ เอส นิจฺจกาลป เอว ปกติโกเยว อตฺตโน
กุจฺฉิปฺปมาณ นาม น ชานาตีติ นินฺทนฺติ ครหนฺติ ฯ อย
อนวชฺเช สาวชฺช กโรติเยว นาม ฯ เอว อกตฺวา อนวชฺชตา
จ ภวิสฺสตีติ อาหาเรติ ฯ
# ๑. ม. น อุปฺปชฺชนกเวทนา ฯ ๒. สี. อนวชฺชเยว ฯ
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ผาสุวิหาโร จาติ เอตฺถาป อตฺถิ ผาสุวิหาโร อตฺถิ น
ผาสุวิหาโร ฯ ตตฺถ อาหารหตฺถโก อลสาฏโก ตตฺถวฏฏโก
กากมาสโก ภุตฺตวมิตโกติ อิเมส ปฺจนฺน พฺราหฺมณาน
โภชน น ผาสุวิหาโร นาม ฯ เอเตสุ หิ อาหารหตฺถโก
นาม พหุ ภฺุชิตฺวา อตฺตโน ธมฺมตาย อุฏาตุ อสกฺโกนฺโต
อาหารหตฺถนฺติ วทติ ฯ อลสาฏโก นาม อพฺภุทฺธุมาตกุจฺฉิตาย (๑)
อุฏิโตป สาฏก นิวาเสตุ น สกฺโกติ ฯ ตตฺถวฏฏโก นาม
อุฏาตุ อสกฺโกนโต ตตฺเถว ปริวฏฏติ ฯ กากมาสโก นาม
ยถา กาเกหิ อามสิตุ สกฺกา โหติ เอว ยาว มุขทฺวารา
อาหาเรติ ฯ ภุตฺตวมิตโก นาม มุเขน สณฺาเรตุ (๒) อสกฺโกนฺโต
ตตฺเถว วมติ ฯ เอว อกตฺวา ผาสุวิหาโร จ เม ภวิสฺสตีติ
อาหาเรติ ฯ ผาสุวิหาโร นาม จตูหิ ปฺจหิ อาโลเปหิ
โอนูทรตา ฯ (๑) เอตฺตก หิ ภฺุชิตฺวา ปานีย ปวโต จตฺตาโร
อิริยาปถา สุเขน ปวตฺตนฺติ ตสฺมา ธมฺมเสนาปติ เอวมาห
จตฺตาโร ปฺจ อาโลเป อภุตฺวา อุทก ปเว
อล ผาสุวิหาราย
ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ (๔)
อิมสฺมึ ปน าเน องฺคานิ สโมธาเนตพฺพานิ ฯ เนว
ทวายาติ เอก องฺค น มทายาติ เอก น มณฺฑนายาติ
เอก น วิภูสนายาติ เอก ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา
# ๑. ม. อจฺจุทฺธุมาตกุจฺฉิตาย ฯ ๒. ม. สนฺธาเรตุ ฯ
# ๓. ม. อูนูทรตา ฯ ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๖/๔๐๑ ฯ
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ยาปนายาติ เอก วิหึสูปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหายาติ เอก
อิติ ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน น
อุปฺปาเทสฺสามีติ เอก ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสตีติ เอก
อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จาติ อยเมตฺถ โภชนานิสโส ฯ
มหาสีวตฺเถโร ปนาห เหฏา จตฺตาริ องฺคานิ ปฏิกฺเขโป
นาม ฯ อุปริ ปน อฏ องฺคานิ สโมธาเนตพฺพานิ ฯ ตตฺถ
ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยาติ เอก องฺค ยาปนายาติ
เอก วิหึสูปรติยาติ เอก พฺรหฺมจริยานุคฺคหายาติ เอก อิติ
ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามีติ เอก นวฺจ เวทน น
อุปฺปาเทสฺสามีติ เอก ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสตีติ เอก
อนวชฺชตา จาติ เอก ผาสุวิหาโร ปน โภชนานิสโสติ ฯ
เอว อฏงฺคสมนฺนาคต อาหาร อาหาเรนฺโต โภชเน มตฺตฺู
นาม โหติ ฯ อย วุจฺจตีติ อย ปริเยสนปฏิคฺคหณปริโภเคสุ
ยุตฺตปฺปมาณชานนวเสน ปวตฺโต ปจฺจเวกฺขิตปริโภโค โภชเน
มตฺตฺุตา นาม ฯ
มุฏสฺสจฺจนิทฺเทเส ฯ อสตีติ สติวิรหิตา จตฺตาโร ขนฺธา ฯ
อนนุสฺสติ อปฺปฏิสฺสตีติ อุปสคฺควเสน ปท วฑฺฒิต ฯ อสรณตาติ
อสรณากาโร ฯ อธารณตาติ ธาเรตุ อสมตฺถตา ฯ ตาย หิ
สมนฺนาคโต ปุคฺคโล อาธารปฺปตฺโต (๑) นิธานกฺขโม น โหติ ฯ
# ๑. สี. อาธารณฺปฺปตฺโต ฯ ม. อาธานปฺปตฺโต ฯ
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อุทเก อลาวุกฏาห วิย อารมฺมเณ ปลปตีติ (๑) ปลาปนตา ฯ
ปมุสฺสนตาติ (๒) นฏมุฏสติตา ฯ ตาย หิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล
นิกฺขิตฺตภตฺโต วิย กาโก นิกฺขิตฺตมโส วิย จ สิงฺคาโล
โหติ ฯ
ภาวนาพลนิทฺเทเส ฯ กุสลาน ธมฺมานนฺติ โพธิปกฺขิยธมฺมาน ฯ อาเสวนาติ อาทิโต เสวนา ฯ ภาวนาติ วฑฺฒนา ฯ
พหุลีกมฺมนฺติ ปุนปฺปุน กรณ ฯ
สีลวิปตฺตินิทฺเทโส สีลสมฺปทานิทฺเทสปฏิปกฺขโต เวทิตพฺโพ ฯ
ทิฏิวิปตฺตินิทฺเทโส จ ทิฏิสมฺปทาปฏิปกฺขโต ฯ ทิฏิสมฺปทานิทฺเทโส ทิฏูปาทานิทฺเทสปฏิปกฺขโต ฯ สีลวิสุทธฺ ินิทฺเทโส
กิฺจาป สีลสมฺปทานิทฺเทเสน สมาโน ฯ ตตฺถ ปน วิสุทฺธิสมฺปาปกปาฏิโมกฺขสวรสีล กถิต ฯ อิธ วิสุทฺธิปฺปตฺต สีล สติ
จ สมฺปชฺฺจ ปฏิสงฺขานพลฺจ ภาวนาพลฺจ สมโถ จ
วิปสฺสนา จ สมถนิมิตฺตฺจ ปคฺคาหนิมิตฺตฺจ ปคฺคาโห จ
อวิกฺเขโป จ สีลสมฺปทา ทิฏิสมฺปทา จาติ อิเมหิ ปน
ฉหิ ทุเกหิ จตุภูมิกาป โลกิยโลกุตฺตรธมฺมา จ กถิตา ฯ
ทิฏิวิสุทฺธินิทฺเทเส กมฺมสฺสกตาณนฺติ อิท กมฺม สก
อิท โน สกนฺติ ชานนปฺา ฯ ตตฺถ อตฺตนา วา กต
โหตุ ปเรน วา สพฺพมฺป อกุสล กมฺม โน สก ฯ
กสฺมา ฯ อตฺถภฺชนโต อนตฺถชนนโต จ ฯ กุสลกมฺม ปน
# ๑. ม. ปลวตีติ ฯ ๒. ม. สทุสนตาติ ฯ
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อนตฺถภฺชนโต อตฺถชนนโต จ สก นาม ฯ ตตฺถ ยถา
นาม สธโน สโภโค ปุรโิ ส อทฺธา มคฺค ปฏิปชฺชติ ฺวา
อนฺตรามคฺเค คามนิคมาทีสุ นกฺขตฺเต สงฺฆุฏเ อห อาคนฺตุโก
กินฺนุ โข นิสฺสาย นกฺขตฺต กีเฬยฺยนฺติ อจินฺเตตฺวา ยถา
ยถา อิจฺฉติ เตน เตน นีหาเรน นกฺขตฺต กีฬนฺโต สุเขน
กนฺตาร อติกกฺ มติ เอวเมว อิมสฺมึ กมฺมสฺสกตาเณ ตฺวา
อิเม สตฺตา พหุ วฏฏคามิกมฺม อายูหิตฺวา สุเขน สุข
อนุภวนฺตา อรหตฺต ปตฺตา คณนปถ วีติวตฺตา ฯ สจฺจานุโลมิกาณนฺติ จตุนฺน สจฺจาน อนุโลมวิปสฺสนาาณ ฯ
มคฺคสมงฺคิสฺส าณ ผลสมงฺคิสฺส าณนฺติ มคฺคาณผลาณานิเยว ฯ
ทิฏิวิสุทฺธิ โข ปนาติ ปทสฺส นิทฺเทเสฯ ยา ปฺา
ปชานนาติ อาทีหิ ปเทหิ เหฏา วุตฺตานิ ฯ กมฺมสฺสกตาณาทีเนว จตฺตาริ าณานิ วิภตฺตานิ ฯ
ยถา ทิฏิสฺส จ ปธานนฺติ ปทสฺส นิทฺเทเส ฯ
โย เจตสิโก วิริยารมฺโภติ อาทีหิ ปเทหิ นิทฺทิฏ วิริย
ปฺาคติกเมว ปฺาย (๑) โลกิยฏาเน โลกิย โลกุตฺตรฏาเน
โลกุตฺตรนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
สเวคทุกนิทฺเทเส ฯ ชาติภยนฺติ ชาตึ ภยโต ทิสฺวา
ิตาณ ฯ ชรามรณภยาทีสุป เอเสว นโย ฯ
# ๑. ม. ปฺาย หิ ฯ
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อนุปฺปนฺนาน ปาปกานนฺติ อาทีหิ ชาติอาทีนิ ภยโต ทิสฺวา
ชาติชราพฺยาธิมรเณหิ มฺุจิตุกามสฺส (๑) อุปายปธาน กถิต ฯ
ปทภาชนียสฺส ปน อตฺโถ วิภงฺคฏกถาย อาวีภวิสฺสติ ฯ
อสนฺตฏุ ตา (๒) จ กุสเลสุ ธมฺเมสูติ ปทนิทฺเทเสฯ ภิยฺโยกมฺยตาติ วิเสสกามตา ฯ อิเธกจฺโจ หิ อาทิโตว ปกฺขิกภตฺต วา
สลากภตฺต วา อุโปสถิก วา ปาฏิปทิก วา เทติ ฯ โส
เตน อสนฺตุฏโ หุตฺวา ปุน ธุวภตฺต (๓) สงฺฆภตฺต วสฺสาวาสิก
เทติ อาวาส กาเรติ จตฺตาโรป ปจฺจเย เทติ ฯ ตตฺราป
อสนฺตุฏโ หุตฺวา สรณานิ คณฺหาติ ปฺจ สีลานิ สมาทิยติ ฯ
ตตฺราป อสนฺตุฏโ หุตวฺ า ปพฺพชติ ฯ ปพฺพชิตฺวา เอก
เทฺว นิกาเยติ เตปฏก พุทฺธวจน คณฺหาติ อฏ สมาปตฺติโย
ภาเวติ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต คณฺหาติ ฯ อรหตฺตปฺปตฺติโต ปฏาย มหาสนฺตุฏโ นาม โหติ ฯ เอว ยาว
อรหตฺตา วิเสสกามตา ภิยฺโยกมฺยตา นาม ฯ
อปฺปฏิวานิตา จ ปธานสฺมินฺติ ปทนิทฺเทเส ฯ ยสฺมา
ปนฺตเสนาสเนสุ อธิกุสลาน ธมฺมาน ภาวนาย อุกฺกณฺมาโน
ปธาน ปฏิวาเสติ นาม ฯ อนุกฺกณฺมาโน โน ปฏิวาเปติ
นาม ตสฺมา ต นย ทสฺเสตุ ยา กุสลาน ธมฺมานนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ สกฺกจฺจกิริยตาติ กุสลาน กรเณ
# ๑. ม. มุจฺจิตุกามสฺส ฯ ๒. ม. อสนฺตุฏิตา ฯ ๓. ม. ธุรภตฺต ฯ
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สกฺกจฺจการิตา ฯ สาตจฺจกิริยตาติ สตตเมว กรณ ฯ อฏิตกิริยตาติ ขณฺฑ อกตฺวา อฏเปตฺวา กรณ ฯ อโนลีนวุตฺติตาติ
อลีนชีวิตา (๑) อลีนปฺปวตฺติตา วา ฯ อนิกฺขิตฺตฉนฺทตาติ กุสลฉนฺทสฺส อนิกฺขิปน ฯ อนิกฺขิตฺตธุรตาติ กุสลกรเณ วิริยธุรสฺส
อนิกฺขิปน ฯ
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ วิชฺชาติ เอตฺถ ปุพเฺ พนิวาโสติ
ปุพฺเพนิวุฏกฺขนฺธา จ ขนฺธปฏิพทฺธา จ ฯ (๒) ปุพฺเพนิวาสสฺส
อนุสฺสติ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ ฯ ตาย สมฺปยุตฺต าณ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ ฯ ตยิท ปุพฺเพนิวุฏกฺขนฺธปฏิจฺฉาทกตม
วิชฺฌตีติ วิชชฺ า ฯ ต ตม วิชฺฌิตฺวา เต ขนฺเธ วิทิเต
ปากเฏ กโรตีติ วิทิตกรณฏเนป วิชฺชา ฯ
จุตูปปาเต าณนฺติ จุติยฺจ อุปปาเต จ าณ ฯ
อิทป สตฺตาน จุติปฏิสนฺธิปฏิจฺฉาทกตม วิชฺฌตีติ วิชฺชา ฯ
ต ตม วิชฺฌติ ฺวา สตฺตาน จุติปฏิสนฺธโิ ย วิทิตา ปากฏา
กโรตีติ วิทติ กรณฏเนป วิชชฺ า ฯ อาสวาน ขเย าณนฺติ
สพฺพกิเลสาน ขยสมเย าณ ฯ ตยิท จตุสจฺจจฺฉาทกตม
วิชฺฌตีติ วิชชฺ า ฯ ต ตม วิชฺฌิตฺวา จตฺตาริ สจฺจานิ วิทิตานิ
ปากฏานิ กโรตีติ วิทิตกรณฏเนป วิชฺชา ฯ
จิตฺตสฺส จ อธิมุตฺติ นิพฺพานฺจาติ เอตฺถ อารมฺมเณ
# ๑. สี. อลีนชีวิตตา ฯ ๒. ม.....ปฏิพทฺธฺจ ฯ
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อธิมุจฺจนฏเน ปจฺจนีกธมฺเมหิ จ สุฏ ุมุตฺตฏเน อฏ
สมาปตฺติโย จิตฺตสฺส อธิมุตฺติ นาม ฯ อิตร ปน นตฺถิ เอตฺถ
ตณฺหาสงฺขาต วาน นิคฺคต วา ตสฺมา วานาติ นิพฺพาน ฯ
ตตฺถ อฏ สมาปตฺติโย สย วิกฺขมฺภิตกิเลเสหิ วิมุตฺตตฺตา
วิมุตฺตีติ วุตฺตา ฯ นิพฺพาน ปน สพฺพกิเลเสหิ อจฺจนฺตวิมุตฺตตฺตา
วิมุตฺตีติ วุตฺต ฯ (๓)
มคฺคสมงฺคิสฺส าณนฺติ จตฺตาริ มคฺคาณานิ ฯ
ผลสมงฺคิสฺส าณนฺติ จตฺตาริ ผลาณานิ ฯ ตตฺถ ปม
มคฺคาณ ปฺจ กิเลเส เขเปนฺต นิโรเธนฺต วูปสเมนฺต
ปฏิปสฺสมฺเภนฺต อุปฺปชฺชตีติ ขเย าณ นาม ชาต ฯ ทุติย
มคฺคาณ จตฺตาโร กิเลเส ฯ ตถา ตติยมคฺคาณ ฯ จตุตฺถมคฺคาณ ปน อฏ กิเลเส เขเปนฺต นิโรเธนฺต วูปสเมนฺต
ปฏิปสฺสมฺเภนฺต อุปฺปชฺชตีติ ขเย าณ นาม ชาต ฯ ต
ต มคฺคผลาณ ปน เตส เตส กิเลสาน ขีณนฺเต นิรุทฺธนฺเต
วูปสมนฺเต ปฏิปสฺสมฺเภนฺเต อนุปฺปาทนฺเต อปฺปวตฺตนฺเต
อุปฺปนฺนนฺติ อนุปฺปาเท าณ นาม ชาตนฺติ ฯ
อฏสาลินิยา ธมฺมสงฺคหฏกถาย
นิกฺเขปกณฺฑวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อฏกถากณฺฑวณฺณนา
ติกอตฺถุทฺธารวณฺณนา
อิทานิ นิกฺเขปกณฺฑานนฺตร ปตสฺส อฏกถากณฺฑสฺส
วณฺณนากฺกโม อนุปฺปตฺโต ฯ กสฺมา ปเนต อฏกถากณฺฑ
นาม ชาตนฺติ ฯ เตปฏกสฺส พุทฺธวจนสฺส อตฺถ อุทฺธริตฺวา
ปตตฺตา ฯ ตีสุป หิ ปฏเกสุ ธมฺมนฺตร อาคต อฏกถากณฺเฑเนว ปริจฺฉินฺทิตฺวา (๑) วินิจฺฉิต สุวินิจฺฉิต นาม โหติ ฯ
สกเล อภิธมฺมปฏเก นยมคฺค มหาปกรเณ ปฺหุทฺธาร
คณนจาร อสลฺลกฺเขนฺเตนาป อฏกถากณฺฑโตเยว สมาเนตุ
วฏฏติ ฯ
กุโต ปภว ปน เอตนฺติ ฯ สาริปตุ ฺตตฺเถรปฺปภว ฯ
สาริปุตฺตตฺเถโร หิ เอกสฺส อตฺตโน สทฺธิวิหาริกสฺส นิกฺเขปกณฺเฑ อตฺถุทฺธาร สลฺลกฺเขตุ อสกฺโกนฺตสฺส อฏกถากณฺฑ
กเถตฺวา อทาสิ ฯ อิท ปน มหาอฏกถาย ปฏิปกฺขิปตฺวา
วุตฺต ฯ อภิธมฺโม นาม น สาวกวิสโย น สาวกโคจโร
พุทฺธวิสโย เอส พุทฺธโคจโร ฯ ธมฺมเสนาปติ ปน สทฺธิวิหาริเกน
ปุจฺฉิโต ต อาทาย สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
กเถสิ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตสฺส ภิกฺขุโน อฏกถากณฺฑ กเถตฺวา
# ๑. สี. ปริจฺฉิชฺช ฯ
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อทาสิ ฯ กถ ฯ ภควา หิ กตเม ธมฺมา กุสลาติ ปุจฉฺ ิ ฯ
กุสลา ธมฺมา นาม กตเมติ สลฺลกฺเขสีติ อตฺโถ ฯ อถสฺส
ตุณฺหีภูตสฺส นนุ ย มยา กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหตีติอาทินา นเยน
ภูมิเภทโต กุสล ทสฺสิต สพฺพมฺป ต จตูสุ ภูมีสุ กุสล
อิเม ธมฺมา กุสลาติ อิมินา นเยน กณฺณิก กณฺณิก ฆฏ
ฆฏ โคจฺฉก โคจฺฉก กตฺวา อตฺถุทฺธารวเสน กุสลาทิธมฺเม
ทสฺเสนฺโต กเถตฺวา อทาสิ ฯ
ตตฺถ จตูสูติ กามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรอปริยาปนฺนาสุ ฯ
กุสลนฺติ ผสฺสาทิเภท กุสล ฯ อิเม ธมฺมา กุสลาติ อิเม
สพฺเพป ตาสุ ภูมีสุ วุตฺตา ผสฺสาทโย ธมฺมา กุสลา นาม ฯ
อกุสลาน ปน ภูมิวเสน เภทาภาวโต ทฺวาทส อกุสลจิตฺตุปฺปาทาติ อาห ฯ ตตฺถ อุปฺปชฺชตีติ อุปฺปาโท ฯ จิตฺตเมว
อุปฺปาโท จิตฺตุปฺปาโท ฯ เทสนาสีสเมว เจต ฯ ยถา ปน
ราชา อาคโตติ วุตฺเต อมจฺจาทีนป อาคมน วุตฺตเมว โหติ ฯ
เอว จิตฺตุปฺปาทาติ หิ (๑) วุตฺเต เตหิ สมฺปยุตฺตธมฺมาป วุตฺตาว
โหนฺตีติ ฯ สพฺพตฺถ จิตฺตุปฺปาทคฺคหเณน สสมฺปยุตฺตธมฺม จิตฺต
คหิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อิโต ปรฺจ (๒) จตูสุ ภูมีสุ วิปาโกติอาทีน สพฺเพสป ติกทุกภาชนียปทาน อตฺโถ ฯ เวทนาตฺติกาทีสุ
# ๑. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปร ฯ
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จ สุขาทีน น วตฺตพฺพตา เหฏา วุตฺตนเยเนว ปาลิอตฺถ (๑)
วีมสิตฺวาว เวทิตพฺพา ฯ วิเสสมตฺตเมว ปน วกฺขาม ฯ
ตตฺถ ปริตฺตารมฺมณตฺติเก ตาว สพฺโพ กามาวจรสฺส
วิปาโกติ เอตฺถ เทฺว ปฺจ วิฺาณานิ จกฺขุปฺปสาทาทโย
นิสฺสาย นิยเมเนว อิฏานิฏาทิเภเท รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพธมฺเม อารพฺภ ปวตฺตนฺตีติ ปริตฺตารมฺมณานิ ฯ กุสลากุสลวิปากา
ปน เทฺว มโนธาตุโย หทยวตฺถุ นิสสฺ าย จกฺขุวิฺาณาทีน
อนนฺตรา นิยมโต รูปาทีเนว อารพฺภ ปวตฺตนฺตีติ ปริตฺตารมฺมณา ฯ กุสลวิปากาเหตุกมโนวิฺาณธาตุ โสมนสฺสสหคตา
ปฺจ ทฺวาเร สนฺตีรณวเสน ฉสุ ทฺวาเรสุ ตทารมฺมณวเสนาติ
นิยมโต รูปาทีนิ ฉ ปริตตฺ ารมฺมณา เนว อารพฺภ ปวตฺตตีติ
ปริตฺตารมฺมณา ฯ กุสลากุสลวิปากาเหตุกมโนวิฺาณธาตุทฺวย
ปฺจ ทฺวาเร สนฺตีรณวเสน ฉสุ ทฺวาเรสุ ตทารมฺมณวเสน
นิยมโต รูปาทีนิ ฉ ปริตตฺ ารมฺมณาเนว อารพฺภ ปวตฺตติ
ปฏิสนฺธิวเสน ปวตฺตมานป ปริตฺตกมฺม วา กมฺมนิมิตฺต วา
คตินิมิตฺต วา อารมฺมณ กโรติ ปวตฺติย ภวงฺควเสน
ปริโยสาเน จุติวเสน ปวตฺตมานป ตเทว อารมฺมณ กโรตีติ
ปริตฺตารมฺมณ ฯ อฏ ปน สเหตุกกุสลวิปากจิตฺตุปฺปาทา
เอตฺถ วุตฺตนเยเนว ตทารมฺมณวเสน ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสน จ
# ๑. ม. ปาฬิยตฺถ ฯ
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ปริตฺตธมฺเมเยว อารพฺภ ปวตฺตนฺติ ฯ กิริยามโนธาตุ ปฺจ
ทฺวาเร รูปาทีนิ อารพฺภ ปวตฺตติ ฯ โสมนสฺสสหคตา อเหตุกกิริยามโนวิฺาณธาตุ ฉสุ ทฺวาเรสุ ปจฺจุปฺปนฺเน มโนทฺวาเร
อตีตานาคเตป ปริตฺเต รูปาทิธมฺเมเยว อารพฺภ ขีณาสวาน
ปหฏาการ กุรุมานา ปวตฺตตีติ ปริตฺตารมฺมณา ฯ เอวมิเม
ปฺจวีสติ จิตฺตุปฺปาทา เอกนฺเตเนว ปริตฺตารมฺมณาติ
เวทิตพฺพา ฯ
วิฺาณฺจายตนเนวสฺานาสฺายตนธมฺมา อตฺตโน
อตฺตโน เหฏิมสมาปตฺตึ อารพฺภ ปวตฺตนโต มหคฺคตารมฺมณาว ฯ มคฺคผลธมฺมา นิพฺพานารมฺมณตฺตา อปฺปมาณารมฺมณา ฯ
กุสลโต จตฺตาโร กิริยโต จตฺตาโรติ อฏ าณวิปฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทา เสกฺขปุถุชฺชนขีณาสวาน อสกฺกจฺจทานปจฺจเวกฺขณธมฺมสฺสวนาทีสุ กามาวจรธมฺเม อารพฺภ ปวตฺตนกาเล (๑) ปริตฺตารมฺมณา ฯ อติปคุณาน ปมชฺฌานาทีน
ปจฺจเวกฺขณกาเล มหคฺคตารมฺมณา ฯ กสิณนิมิตฺตาทิปณฺณตฺติปจฺจเวกฺขณกาเล นวตฺตพฺพารมฺมณา ฯ อกุสลโต จตฺตาโร
ทิฏิคตสมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทา ปฺจปณฺณาสาย กามาวจรธมฺมาน สตฺโต สตฺโตติ ปรามสนอสฺสาทนาภินนฺทนกาเล
# ๑. ม. ปวตฺติกาเล ฯ เอวมุปริป ฯ
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ปริตฺตารมฺมณา ฯ เตเนวากาเรน สตฺตวีสติ มหคฺคเต ธมฺเม
อารพฺภ ปวตฺติกาเล มหคฺคตารมฺมณา ฯ ปณฺณตฺติธมฺเม
อารพฺภ ปวตฺตนกาเล สิยา นวตฺตพฺพารมฺมณา ฯ ทิฏิวิปฺปยุตฺตาน เตเยว ธมฺเม อารพฺภ เกวล อสฺสาทนาภินนฺทนวเสน ปวตฺติย ปฏิฆสมฺปยุตฺตาน โทมนสฺสวเสน
วิจิกิจฺฉาย สมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทสฺส อนิฏาคตวเสน (๑) อุทฺธจฺจสหคตสฺส วิกฺเขปวเสน อวูปสมวเสน ปวตฺติย ปริตฺตมหคฺคตนวตฺตพฺพารมฺมณตา เวทิตพฺพา ฯ เอเตสุ ปน เอกธมฺโมป
อปฺปมาเณ อารพฺภ ปวตฺติตุ น สกฺโกติ ฯ ตสฺมา น
อปฺปมาณารมฺมณา ฯ
กุสลโต จตฺตาโร กิริยโต จตฺตาโรติ อฏ าณสมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทา เสกฺขปุถุชฺชนขีณาสวาน สกฺกจฺจทานปจฺจเวกฺขณธมฺมสฺสวนาทีสุ ยถาวุตฺตปฺปกาเร ธมฺเม อารพฺภ
ปวตฺติกาเล ปริตฺตมหคฺคตนวตฺตพฺพารมฺมณา โหนฺติ ฯ โคตฺรภูกาเล ปน (๒) โลกุตฺตรธมฺมปจฺจเวกฺขณกาเล จ เนส อปฺปมาณารมฺมณตา เวทิตพฺพา ฯ
ย ปเนต รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาน ต สพฺพตฺถ ปาทกจตุตฺถ อากาสกสิณจตุตฺถ อาโลกกสิณจตุตฺถ พฺรหฺมวิหารจตุตฺถ อานาปานจตุตฺถ อิทฺธิวิธจตุตฺถ ทิพฺพโสตจตุตฺถ
# ๑. ม. อนิฏงฺคตวเสน ฯ ๒. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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เจโตปริยาณจตุตฺถ ยถากมฺมูปคาณจตุตฺถ ทิพฺพจกฺขุาณจตุตฺถ ปุพฺเพนิวาสาณจตุตฺถ อนาคตสาณจตุตฺถนฺติ กุสลโตป
กิริยโตป ทฺวาทสวิธ โหติ ฯ
ตตฺถ สพฺพตฺถปาทกจตุตฺถ นาม อฏสุ กสิเณสุ
จตุตฺถชฺฌาน ฯ ต หิ วิปสฺสนายป ปาทก โหติ อภิฺานป
นิโรธสฺสาป วฏฏสฺสาป ปาทก โหติเยวาติ สพฺพตฺถ ปาทกนฺติ
วุตฺต ฯ อากาสกสิณอาโลกกสิณจตุตฺถานิ ปน วิปสฺสนายป
อภิฺานป วฏฏสฺสาป ปาทกานิ โหนฺติ นิโรธปาทกาเนว
น โหนฺติ ฯ พฺรหฺมวิหารอานาปานจตุตฺถานิ วิปสฺสนาย เจว
วฏฏสฺส จ ปาทกานิ โหนฺติ อภิฺาน ปน นิโรธสฺส
กสิณปณฺณตฺตึ อารพฺภ ปวตฺตตฺตา พฺรหมฺวิหารจตุตฺถ สตฺตปณฺณตฺตึ อารพฺภ ปวตฺตตฺตา อานาปานจตุตฺถ นิมิตฺต
อารพฺภ ปวตฺตตฺตา ปริตฺตาทิวเสน น วตฺตพฺพธมฺมารมฺมณตฺตา
นวตฺตพฺพารมฺมณ นาม โหติ ฯ
อิทฺธิวิธจตุตฺถ ปริตตฺ มหคฺคตารมฺมณ โหติ ฯ กถ ฯ ต
หิ ยทา กาย จิตฺตสนฺนิสฺสิต กตฺวา อทิสฺสมาเนน กาเยน
คนฺตุกาโม จิตฺตวเสน กาย ปริณาเมติ มหคฺคตจิตฺเต สโมทหติ
สมาโรเปติ ตทา อุปโยคลทฺธารมฺมณ โหตีติ กตฺวา รูปกายารมฺมณโต ปริตฺตารมฺมณ โหติ ฯ ยทา จิตฺต กายสนฺนิสฺสิต
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กตฺวา ทิสฺสมาเนน กาเยน คนฺตุกาโม กายวเสน จิตฺต
ปริณาเมติ ปาทกชฺฌานจิตฺต รูปกาเย สโมทหติ สมาโรเปติ
ตทา อุปโยคลทฺธารมฺมณ โหตีติ กตฺวา มหคฺคตจิตฺตารมฺมณโต
มหคฺคตารมฺมณ โหติ ฯ
ทิพฺพโสตจตุตฺถ สทฺท อารพฺภ ปวตฺตตฺตา เอกนฺตปริตฺตารมฺมณเมว ฯ เจโตปริยาณจตุตฺถ ปริตฺตมหคฺคตอปฺปมาณารมฺมณ โหติ ฯ กถ ฯ ต หิ ปเรส กามาวจรจิตฺตชานนกาเล ปริตฺตารมฺมณ โหติ รูปาวจรารูปาวจรจิตฺตชานนกาเล
มหคฺคตารมฺมณ มคฺคผลชานนกาเล อปฺปมาณารมฺมณ โหติ ฯ
เอตฺถ ปุถุชชฺ โน โสตาปนฺนสฺส จิตฺต น ชานาติ โสตาปนฺโน
สกทาคามิสฺสาติ เอว ยาว อรหตา (๑) เนตพฺพ ฯ อรหา ปน
สพฺเพส จิตฺต ชานาติ ฯ อฺโป จ อุปริโม เหฏิมสฺสาติ
อย วิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ ยถากมฺมูปคาณจตุตฺถ กามาวจรกมฺมชานนกาเล ปริตฺตารมฺมณ โหติ รูปาวจรารูปาวจรชานนกาเล มหคฺคตารมฺมณ ฯ
ทิพฺพจกฺขุาณจตุตฺถ รูปารมฺมณตฺตา เอกนฺตปริตฺตารมฺมณเมว ฯ ปุพฺเพนิวาสาณจตุตฺถ ปริตฺตมหคฺคตอปฺปมาณนวตฺตพฺพารมฺมณ โหติ ฯ กถ ฯ ต หิ กามาวจรกฺขนฺธานุสฺสรณกาเล ปริตฺตารมฺมณ โหติ รูปาวจรารูปาวจรกฺขนฺธา# ๑. ม. อรหโต ฯ
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นุสฺสรณกาเล มหคฺคตารมฺมณ ฯ อตีเต อตฺตนา วา ปเรหิ
วา ภาวิตมคฺค สจฺฉิกตผลฺจ อนุสฺสรณกาเล อปฺปมาณารมฺมณ ฯ อตีเต พุทฺธา มคฺค ภาวยึสุ ผล สจฺฉิกรึสุ (๑) นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายึสูติ ฉินฺนวฏฏมกานุสฺสรณวเสน มคฺคผลนิพฺพานปจฺจเวกฺขณโตป อปฺปมาณารมฺมณ ฯ อตีเต วิปสฺสี นาม
ภควา อโหสิ ตสฺส พนฺธุมตี นาม นคร อโหสิ พนฺธุมา
นาม ราชา ปตา พนฺธุมตี นาม มาตาติอาทินา นเยน
นามโคตฺตปวีนิมิตฺตาทิอนุสฺสรณกาเล นวตฺตพฺพารมฺมณ โหติ ฯ
อนาคตสาณจตุตฺเถป เอเสว นโย ฯ ตป หิ อย หิ (๒)
อนาคเต กามาวจเร นิพพฺ ตฺติสฺสตีติ ชานนกาเล ปริตฺตารมฺมณ
โหติ ฯ รูปาวจเร วา อรูปาวจเร วา นิพฺพตฺติสฺสตีติ
ชานนกาเล มหคฺคตารมฺมณ โหติ ฯ มคฺค ภาเวสฺสติ ผล
สจฺฉิกริสฺสติ นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฉินฺนวฏฏชานนกาเล (๓) อปฺปมาณารมฺมณ ฯ อนาคเต เมตฺเตยฺโย นาม
ภควา อุปฺปชฺชิสฺสติ สุพรฺ หฺมา นามสฺส พฺราหฺมโณ ปตา
ภวิสฺสติ พฺรหฺมวตี นาม พฺราหฺมณี มาตาอาทินา นเยน
นามโคตฺตชานนกาเล นวตฺตพฺพารมฺมณ โหติ ฯ
อรูปาวจรจตุตฺถ ปน อาสวาน ขยจตุตฺถฺจ ปาลิยา
อาคตาคตฏาเนเยว กถิยติ ฯ (๔) กิรยิ าเหตุกมโนวิฺาณธาตุ
# ๑. ม. สจฺฉากสุ ฯ ๒. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
# ๓. ม. ชานนกาเล ฯ ๔. ม. กเถสฺสามิ ฯ
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อุเปกฺขาสหคตา สพฺเพสป เอเตส กุสลากุสลกิรยิ าจิตฺตาน
ปุเรจาริกา ตสฺสา เตสุ วุตฺตนเยเนว อารมฺมณเภโท
เวทิตพฺโพ ฯ ปฺจทฺวาเร ปน โวฏพฺพนวเสน ปวตฺติย
เอกนฺตปริตฺตารมฺมณตาว (๑) โหติ ฯ รูปาวจรตฺติกจตุกฺกชฺฌานาทีนิ
ปริตฺตาทิภาเวน นวตฺตพฺพธมฺม อารพฺภ ปวตฺติโต นวตฺตพฺพารมฺมณานิ ฯ เอตฺถ หิ รูปาวจรานิ ปวีกสิณาทีสุ ปวตฺตนฺติ
อากาสานฺจายตน อุคฺฆาฏิตมากาเส อากิฺจฺายตน
วิฺาณาปคเมติ ฯ
มคฺคารมฺมณตฺติเก อาทิมฺหิ วุตฺตา อฏ าณสมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทา เสกฺขาเสกฺขาน อตฺตนา ปฏิวิทฺธมคฺคปจฺจเวกฺขณกาเล มคฺคารมฺมณา มคฺเคน ปน อสหชาตตฺตา น มคฺคเหตุกา อตฺตนา ปฏิวิทฺธมคฺค ครุ กตฺวา ปจฺจเวกฺขณกาเล
อารมฺมณาธิปติวเสน มคฺคาธิปติโน อฺธมฺมารมฺมณกรณกาเล (๒)
น วตฺตพฺพา มคฺคารมฺมณาติป มคฺคาธิปติโนติป ฯ จตฺตาโร
อริยมคฺคา มคฺคสงฺขาตสฺส มคฺคสมฺปยุตฺตสฺส วา เหตุโน
อตฺถิตาย เอกนฺตโต มคฺคเหตุกา วิริย ปน วีมส วา
เชฏก กตฺวา มคฺคภาวนากาเล สหชาตาธิปติโน สิยา
มคฺคาธิปติโน ฉนฺทจิตฺตาน อฺตร เชฏก กรณกาเล
สิยา น วตฺตพฺพา มคฺคาธิปติโนติ ฯ
# ๑. ม. เอกนฺตปริวตฺตารมฺมณาว ฯ ๒. ม. อฺธมฺมารมฺมณกาเล ฯ
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ทฺวาทสวิเธ รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาเน สพฺพตฺถปาทกจตุตฺถาทีนิ นวชฺฌานานิ เนว มคฺคารมฺมณานิ น มคฺคเหตุกานิ น มคฺคาธิปตีนิ ฯ เจโตปริยาณปุพฺเพนิวาสาณอนาคตสาณจตุตฺถานิ ปน อริยาน มคฺคจิตฺตชานนกาเล
มคฺคารมฺมณานิ โหนฺติ มคฺเคน ปน อสหชาตตฺตา น มคฺคเหตุกานิ มคฺค ครุ กตฺวา อปฺปวตฺติโต น มคฺคาธิปตีนิ ฯ
กสฺมา ปเนตานิ น มคฺค ครุ กโรนฺตตี ิ ฯ อตฺตโน
มหคฺคตตาย ฯ ยถา หิ ราชาน สพฺโพ โลโก ครุ กโรติ
มาตาปตโร ปน น กโรนฺติ น หิ เต ราชาน ทิสวฺ า
อาสนา วุฏหนฺติ น อฺชลีกมฺมาทีนิ กโรนฺติ ฯ ทหรกาเล
โวหริตนเยเนว โวหรนฺติ ฯ เอว เอตานิป อตฺตโน มหคฺคตตาย
จ น มคฺค ครุ กโรติ ฯ
กิริยาเหตุกมโนวิฺาณธาตุป อริยาน มคฺคปจฺจเวกฺขณกาเล ปจฺจเวกฺขณปุเรจาริกตฺตา มคฺคารมฺมณา โหติ มคฺเคน
สหชาตตฺตา ปน น มคฺคเหตุกา ต (๑) ครุ กตฺวา อปฺปวตฺติโต
น มคฺคาธิปติ ฯ กสฺมา น ครุ กโรตีติ ฯ อตฺตโน อเหตุกตาย
หีนตาย ชฬตาย ฯ ยถา หิ ราชาน สพฺโพ โลโก ครุ
กโรติ อนฺโตปริชนา (๒) ปน ขุชชฺ วามนกเจฏกาโย อตฺตโน
อฺาณตาย ปณฺฑิตมนุสฺสา วิย นาติครุ กโรนฺติ ฯ เอวเมว
# ๑. ม. มคฺค ฯ ๒. ม. อตฺตโน ปริชนา ฯ
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อิทป จิตฺต อตฺตโน อเหตุกตาย หีนตาย ชฬตาย มคฺค
ครุ น กโรติ ฯ
าณวิปฺปยุตฺตกุสลาทีนิ าณาภาเวน เจว โลกิยธมฺมารมฺมณตาย จ มคฺคารมฺมณาทิภาว น ลภนฺติ นวตฺตพฺพารมฺมณาเนว โหนฺตีติ เวทิตพฺพานีติ ฯ
อตีตารมฺมณตฺติเก วิฺาณฺจายตนเนวสฺานาสฺายตนธมฺมา เหฏา อตีตสมาปตฺตึ อารพฺภ ปวตฺติโต เอกนฺเตน
อตีตารมฺมณาว ฯ
นิโยคา อนาคตารมฺมณา นตฺถีติ นิยเมน ปาฏิเอก (๑)
จิตฺต นาม (๑) นตฺถิ ฯ นนุ จ อนาคตสาณ เอกนฺเตน
อนาคตารมฺมณ เจโตปริยาณป อนาคต อารพฺภ ปวตฺตตีติ ฯ
โน นปฺปวตฺตติ ฯ ปาฏิเอก ปน เอต เอก จิตฺต นาม นตฺถิ
รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาเนน สงฺคหิตตฺตา อฺเหิ มหคฺคตจิตฺเตหิ
มิสฺสก โหติ ฯ เตน วุตฺต นิโยคา อนาคตารมฺมณา นตฺถีติ ฯ
เทฺว ปฺจวิฺาณานิ ติสฺโส จ มโนธาตุโย ปจฺจุปฺปนฺเนสุ รูปาทีสุ ปวตฺติโต ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา นาม ฯ ทส
จิตฺตุปฺปาทาติ เอตฺถ อฏ ตาว สเหตุกา เทวมนุสฺสาน
ปฏิสนฺธิคฺคหณกาเล กมฺม วา กมฺมนิมิตฺต วา อารพฺภ ปวตฺติย
อตีตารมฺมณาว ฯ ภวงฺคจุติกาเลสุป เอเสว นโย ฯ
# ๑. ม. ปาฏิเยกฺก จิตฺต อนาคตารมฺมณ นาม ฯ
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คตินิมิตฺต ปน อารพฺภ ปฏิสนฺธิคคฺ หณกาเล ตโต ปร
ภวงฺคกาเล จ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ฯ ตตฺถ (๑) ปฺจทฺวาเร
ตทารมฺมณวเสน ปวตฺติย มโนทฺวาเร ปน อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาน ชวนาน อารมฺมณ คเหตฺวา ปวตฺติโต
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ฯ กุสลวิปากาเหตุกอุเปกฺขาสหคตมโนวิฺาณธาตุยป เอเสว นโย ฯ เกวลฺหิ สา มนุสฺเสสุ
ชจฺจนฺธาทีน ปฏิสนฺธิ โหติ ฯ ปฺจทฺวาเร จ สนฺตีรณวเสนาป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา โหตีติ อยเมตฺถ วิเสโส ฯ
โสมนสฺสสหคตา ปน ปฺจทฺวาเร สนฺตีรณวเสน วา
ตทารมฺมณวเสน จ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา โหติ ฯ มโนทฺวาเร
ตทารมฺมณวเสน สเหตุกวิปากา วิย อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติ เวทิตพฺพา ฯ
อกุสลวิปากาเหตุกมโนวิฺาณธาตุ ปน กุสลวิปากาย
อุเปกฺขาสหคตาเหตุกาย สมานคติกาเอว ฯ เกวลฺหิ สา
อาปายิกาน ปฏิสนฺธิ ภวงฺคจุติวเสน ปวตฺตตีติ อยเมเวตฺถ (๒)
วิเสโส ฯ กิรยิ าเหตุกมโนวิฺาณธาตุ โสมนสฺสสหคตา ขีณา
สวาน ปฺจทฺวาเร ปหฏาการ กุรุมานา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
โหติ มโนทฺวาเร อตีตาทิเภเท ธมฺเม อารพฺภ หสิตุปฺปาทนวเสน ปวตฺติย อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา โหติ ฯ
# ๑. ม. ตถา ฯ ๒. ม. อยเมตฺถ ฯ
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กามาวจรกุสลนฺติอาทีสุ กุสลโต ตาว จตฺตาโร าณสมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทา เสกฺขปฺถุชฺชนาน อตีตาทิเภทานิ ขนฺธธาตุอายตนานิ สมฺมสนฺตาน ปจฺจเวกฺขนฺตาน อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา โหนฺติ ฯ ปณฺณตฺตินิพฺพานปจฺจเวกฺขเณ
นวตฺตพฺพารมฺมณา ฯ าณวิปฺปยุตฺเตสุป เอเสว นโย ฯ เกวลฺหิ
เตหิ (๑) มคฺคผลนิพฺพานปจฺจเวกฺขณ (๒) นตฺถิ อยเมเวตฺถ วิเสโส ฯ
อกุสลโต จตฺตาโร ทิฏิคตสมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทา อตีตาทิเภทาน ขนฺธธาตุอายตนาน อสฺสาทนาภินนฺทนปรามาสกาเล
อตีตาทิอารมฺมณา โหนฺติ ปณฺณตฺตึ อารพฺภ อสฺสาเทนฺตสฺส
อภินนฺทนฺตสฺส สตฺโต สตฺโตติ ปรามสิตฺวา คณฺหนฺตสฺส
นวตฺตพฺพารมฺมณา โหนฺติ ฯ ทิฏิวิปฺปยุตฺเตสุป เอเสว นโย ฯ
เกวลฺหิ เตหิ ปรามาสคฺคหณ นตฺถิ ฯ เทฺว ปฏิฆสมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทา อตีตาทิเภเท ธมฺเม อารพฺภ โทมนสฺสติ าน
อตีตาทิอารมฺมณา ฯ ปณฺณตฺตึ อารพฺภ โทมนสฺสติ าน
นวตฺตพฺพารมฺมณา ฯ วิจิกิจฺฉาอุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตา เตสุเอว ธมฺเมสุ
อนิฏงฺคตภาเวน เจว อุทฺธตภาเวน จ ปวตฺติย อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนนวตฺตพฺพารมฺมณา ฯ กิริยโต อฏ สเหตุกจิตฺตุปฺปาทา กุสลจิตฺตุปฺปาทคติกาเอว ฯ กิริยาเหตุกมโนวิฺาณธาตุอุเปกฺขาสหคตา ปฺจทฺวาเร โวฏวนวเสน (๓) ปวตฺติย
# ๑. สี เตส ฯ ๒. ม... ปจฺจเวกฺขณา ฯ ๓. ม. ฌผฏพฺพนวเสน ฯ
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ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาว มโนทฺวาเร อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณานฺเจว ปณฺณตฺติอารมฺมณานฺจ (๑) ชวนาน ปุเรจาริกกาเล อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนนวตฺตพฺพารมฺมณา ฯ
ยถาวุตฺตปฺปเภเท รูปาวจรชฺฌาเน สพฺพตฺถปาทกจตุตฺถ
อากาสกสิณจตุตฺถ อาโลกกสิณจตุตฺถ พฺรหฺมวิหารจตุตฺถ
อานาปานจตุตฺถนฺติ อิมานิ ปฺจ นวตฺตพฺพารมฺมณาเนว ฯ
อิทฺธิวิธจตุตฺถ กายวเสน จิตฺต ปริณาเมนฺตสฺส อตีตปาทกชฺฌานจิตฺต อารพฺภ ปวตฺตนโต อตีตารมฺมณ ฯ มหาธาตุนิธาเน มหากสฺสปตฺเถราทีน วิย อนาคต อธิฏหนฺตาน
อนาคตารมฺมณ โหติ ฯ มหากสฺสปตฺเถโร กิร มหาธาตุนิธาน
กโรนฺโต อนาคเต อฏารสวสฺสาธิกานิ เทฺววสฺสสตานิ อิเม
คนฺธา มา นสฺสึสุ ปุปฺผานิ มา มิลายึสุ ทีปา มา นิพฺพายึสูติ
อธิฏหิ ฯ สพฺพ ตเถว อโหสิ ฯ อสฺสคุตฺตตฺเถโร วตฺตนิยเสนาสเน ภิกฺขุสงฺฆ สุกฺขภตฺต ภฺุชมาน ทิสฺวา อุทกโสณฺฑิ
ทิวเส ปุเรภตฺต ทธิรส (๒) โหตูติ อธิฏหิ ฯ ปุเรภตฺต คหิต
ทธิรส โหติ ปจฺฉาภตฺเต ปากติกเมว ฯ กาย ปน จิตฺตสนฺนิสฺสิต กตฺวา อทิสฺสมาเนน กาเยน คมนกาเล อฺสฺส
วา ปาฏิหาริยสฺส กรณกาเล กาย อารพฺภ ปวตฺตตฺตาว
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ โหติ ฯ
# ๑. ม. ปณฺณตฺตินิพฺพานารมฺมณานฺจ ฯ ๒. ม. ทธิรสา ฯ
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ทิพฺพโสตจตุตฺถ วิชฺชมาน สทฺทเมว อารพฺภ ปวตฺติโต
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ฯ เจโตปริยาณจตุตฺถ อตีเต สตฺตทิวสพฺภนฺตเร อนาคเต สตฺตทิวสพฺภนฺตเรว ปเรส จิตฺต
ชานนฺตสฺส อตีตารมฺมณ อนาคตารมฺมณฺจ โหติ ฯ สตฺตทิวสาติกกฺ เม ปน ต ชานิตุ น สกฺโกติ ฯ อตีตานาคตสาณาน หิ
เอส วิสโย ฯ น เอตสฺส ปจฺจุปฺปนฺนชานนกาเล ปน ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ โหติ ฯ
ปจฺจุปฺปนฺนฺจ นาเมต ติวิธ ขณปจฺจุปฺปนฺน สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนฺจ ฯ ตตฺถ อุปฺปาทิติภงฺคปฺปตฺต ขณปจฺจุปฺปนฺน ฯ เอกทฺวิสนฺตติวารปริยาปนฺน
สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน ฯ ตตฺถ อนฺธกาเร นิสีทิตฺวา อาโลกฏานคตสฺส น ตาว อารมฺมณ ปากฏ โหติ ยาว ต ปากฏ
โหติ เอตฺถนฺตเร เอกเทฺวสนฺตติวารา เวทิตพฺพา ฯ อาโลกฏาเน
จริตฺวา (๑) โอวรกฺจ ปวิฏสฺสาป น ตาว สหสา รูป
ปากฏ โหติ ยาว น ต ปากฏ โหติ เอตฺถนฺตเร
เอกเทฺวสนฺตติวารา เวทิตพฺพา ฯ ทูเร ตฺวา ปน รชกาน
หตฺถวิการ คณฺฑิเภรีอาโกฏนวิการฺจ (๒) ทิสฺวาป น ตาว
สทฺท สุณาติ ยาว จ น ต สุณาติ เอตสฺมึป อนฺตเร
เอกเทฺวสนฺตติวารา เวทิตพฺพา ฯ เอว ตาว มชฺฌิมภาณกา ฯ
# ๑. ม. วิจริตฺวา ฯ ๒. ม. ฆณฺทิเภรีอาทิอาโกฏนวิการฺจ ฯ
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สยุตฺตภาณกา ปน รูปสนฺตติ อรูปสนฺตตีติ เทฺว สนฺตติโย
วตฺวา อุทก อติกฺกมิตฺวา (๑) คตสฺส ยาว ตีเร อกฺกนฺตอุทกเลขา
น วิปฺปสีทติ อทฺธานโต อาคตสฺส ยาว กาเย อุสมุ ภาโว
น วูปสมติ อย (๒) รูปสนฺตติ นาม (๒) อาตปา อาคนฺตฺวา
คพฺภ ปวิฏสฺส ยาว อนฺธการภาโว น วิคจฺฉติ อนฺโตคพฺเภ
กมฺมฏาน มนสิกริตฺวา ทิวา วาตปาน วิวริตฺวา โอโลเกนฺตสฺส
ยาว อกฺขีน ผนฺทนภาโว น วูปสมติ อย รูปสนฺตติ นาม
เทฺว ตโย ชวนวารา อรูปสนฺตติ นามาติ วตฺวา ตทุภยป
สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน นามาติ วทนฺติ ฯ
เอกภวปริจฺฉินฺน ปน อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน นาม ฯ ย
สนฺธาย ภทฺเทกรตฺตสุตฺเต โย จาวุโส มโน เย จ
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา อุภยเมต ปจฺจุปฺปนฺน ตสฺมึ ปจฺจุปฺปนฺเน
ฉนฺทราคปฏิพทฺธ โหติ วิฺาณ ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา
วิฺาณสฺส ตทภินนฺทติ ตทภินนฺทนฺโต ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ
สหีรตีติ (๓) วุตฺต ฯ สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนฺเจตฺถ อฏกถาสุ อาคต ฯ
อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน สุตฺเต จ
ตตฺถ เกจิ ขณปจฺจุปฺปนฺนจิตฺต เจโตปริยาณสฺส
อารมฺมณ โหตีติ วทนฺติ ฯ กึการณา ฯ ยสฺมา อิทฺธิมสฺส
จ ปรสฺส จ เอกกฺขเณ จิตฺต อุปฺปชฺชตีติ ฯ อิทฺจ เนส
# ๑. ม. อกฺกมิตฺวา ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
# ๓. ม .อุ. ๑๔/๕๖๐/๓๖๕ ฯ
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โอปมฺม ฯ ยถา อากาเส จิตฺเต ปุปฺผมุฏิมฺหิ อวสฺส เอกปุปฺผ
เอกสฺส วณฺเฑน วณฺฑ นปฺปฏิวิชฺฌติ เอว ปรสฺส จิตฺต
ชานิสฺสามีติ ราสิวเสน มหาชนสฺส จิตฺเต อาวชฺชิเต อวสฺส
เอกสฺส จิตฺต เอเกน จิตฺเตน อุปฺปาทกฺขเณ วา ิติกฺขเณ
วา ภงฺคกฺขเณ วา ปฏิวิชฺฌตีติ ฯ ต ปน วสฺสสตป
วสฺสสหสฺสป อาวชฺเชนฺโต เยน จิตฺเตน อาวชฺชติ (๑) เยน จ
ชานาติ เตส ทฺวินฺน สหฏานาภาวโต อาวชฺชนชวนานฺจ
อนิฏเ าเน นานารมฺมณภาวปฺปตฺติโทสโต อยุตฺตนฺติ อฏกถาสุ ปฏิกฺขติ ฺต ฯ สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน ปน อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน
อารมฺมณ โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ
ตตฺถ ย วตฺตมานชวนวีถิโต อตีตานาคตวเสน ทฺวิติชวนวีถิปริมาณกาเล ปรสฺส จิตฺต ต สพฺพป สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน
นาม ฯ อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน ปน ชวนวาเรน ทีเปตพฺพนฺติ ย
อฏกถาย วุตฺต ต สุฏุ วุตฺต ฯ (๒) ตตฺราย ทีปนา อิทฺธิมา
ปรสฺส จิตฺต ชานิตุกาโม อาวชฺเชติ ฯ อาวชฺชน ขณปจฺจุปฺปนฺน
อารมฺมณ กตฺวา เตเนว สห นิรชุ ฺฌติ ฯ ตโต จตฺตาริ ปฺจ
ชวนานิ เยส ปจฺฉิม อิทฺธิจิตฺต เสสานิ กามาวจรานิ เตส
สพฺเพสป ตเทว นิรุทฺธ จิตฺต อารมฺมณ โหติ ฯ เนว (๓) ตานิ
นานารมฺมณานิ โหนฺติ อทฺธาวเสน (๔) ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณตฺตา
# ๑. ม. อาวชฺเชติ ฯ ๒. ม. ต สุวุตฺต ฯ ๓. ม. น จ ฯ
# ๔. ม. อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนวเสน ฯ
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เอการมฺมณานิ ฯ เอการมฺมณตฺเตป จ อิทฺธิจิตฺตเมว ปรสฺส
จิตฺต ชานาติ น อิตรานิ ฯ ยถา จกฺขุทฺวาเร จกฺขุวิฺาณเมว
รูป ปสฺสติ น อิตรานีติ ฯ อิติ อิท สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนสฺส
เจว อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนสฺส จ วเสน ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ
โหติ ฯ ยสฺมา วา สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนป อทฺธาปจฺจุปฺปนฺเนเยว
ปวตฺตติ (๑) ตสฺมา อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนวเสเนต ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ
ปุพฺเพนิวาสจตุตฺถ (๑) นามโคตฺตานุสฺสรเณนป นิพฺพานนิมิตฺตปจฺจเวกฺขเณว นวตฺตพฺพารมฺมณ เสสกาเล อตีตารมฺมณเมว ฯ ยถากมฺมูปคาณจตุตฺถป อตีตารมฺมณเมว ฯ
ตตฺถ กิฺจาป ปุพฺเพนิวาสเจโตปริยาณานิ อตีตารมฺมณานิ
โหนฺติ ฯ อถ โข เตส ปุพฺเพนิวาสาณสฺส อตีตกฺขนฺธาขนฺธปฏิพทฺธฺจ กิฺจิ อนารมฺมณ นาม นตฺถิ ฯ ต หิ
อตีตกฺขนฺธขนฺธปฏิพทฺเธสุ ธมฺเมสุ สพฺพฺุตาณสมคติก
โหติ ฯ เจโตปริยาณสฺส จ สตฺตทิวสพฺภนฺตราตีต จิตฺตเมว
อารมฺมณ ฯ ต หิ อฺ ขนฺธ วา ขนฺธปฏิพทฺธ วา
น ชานาติ มคฺคสมฺปยุตฺตจิตฺตารมฺมณตฺตา ปน ปริยายโต
มคฺคารมฺมณนฺติ วุตฺต ฯ ยถากมฺมูปคาณสฺส จ อตีตเจตนามคฺคเมว อารมฺมณนฺติ ฯ อย วิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ อยเมตฺถ
อฏกถานโย ฯ ยสฺมา ปน กุสลาขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
# ๑. ม. ปตติ ฯ ๒. ม. ปุพฺเพนิวาสาณจตุตฺถ ฯ
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เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยติ (๑)
ปฏาเน วุตฺต ฯ ตสฺมา จตฺตาโรป ขนฺธา เจโตปริยาณยถากมฺมูปคาณาน อารมฺมณ โหนฺติ ฯ ตตฺราป ยถากมฺมูปคาณสฺส กุสลากุสลาเอวาติ ฯ
ทิพฺพจกฺขุาณจตุตฺถ วิชฺชมานวณฺณารมฺมณตฺตา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณเมว ฯ อนาคตสาณจตุตฺถ อนาคตารมฺมณเมว ฯ
ต หิ อนาคตกฺขนฺธขนฺธปฏิพทฺเธสุ ธมฺเมสุ ปุพฺเพนิวาสาณ
วิย สพฺพฺุตาณสมคติก โหติ ฯ ตตฺถ กิฺจาป เจโตปริยาณป อนาคตารมฺมณ โหติ ฯ ต ปน สตฺตทิวสพฺภนฺตเร
อุปฺปชฺชนกจิตฺตเมว อารมฺมณ กโรติ ฯ อิท อนาคเต กปฺปสตสหสฺเส อุปฺปชฺชนกจิตฺตป ขนฺเธป ขนฺธปฏิพทฺธมฺป ฯ
รูปาวจรตฺติกจตุกฺกชฺฌานาทีนิ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ เอกธมฺมป อารพฺภ อปฺปวตฺติโต เอกนฺตนวตฺตพฺพารมฺมณาเนวาติ
เวทิตพฺพานิ ฯ
อชฺฌตฺตตฺติเก อนินฺทฺริยพทฺธรูปฺจ นิพฺพานฺจ พหิทฺธาติ
อิท ยถา อินทฺ ฺริยพทฺธ ปรปุคฺคลสนฺตาเน พหิทฺธาติ วุจฺจมานป
ตสฺส อตฺตโน สนฺตานปริยาปนฺนตฺตา นิยกชฺฌตฺตป โหติ เอว
น เกนจิ ปริยาเยน อชฺฌตฺต โหตีติ นิยกชฺฌตฺตปริยายสฺส
อภาเวน พหิทฺธาติ วุตฺต ฯ น นิยกชฺฌตฺตมตฺตสฺส อสมฺภวโต ฯ
# ๑. อภิ. ป. ๔๐/๔๙๓/๑๕๘-๙ ฯ
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นิยกชฺฌตฺตมตฺตสฺส ปน อสมฺภวมตฺต สนฺธาย อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติเก พหิทฺธารมฺมณตา วุตฺตา ฯ อชฺฌตฺตธมฺมาปคมมตฺตโตว อากิฺจฺายตนารมฺมณสฺส อชฺฌตฺตภาวป พหิทฺธาภาวป อชฺฌตฺตพหิทฺธาภาวป อนนุชานิตฺวา อากิฺจฺายตน
น วตฺตพฺพ อชฺฌตฺตารมฺมณนฺติปติอาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ น เกวล ตเทว นวตฺตพฺพารมฺมณ ฯ ตสฺส ปน
อาวชฺชนป อุปจารจิตฺตานิป ตสฺสารมฺมณสฺส ปจฺจเวกฺขณจิตฺตานิป ตสฺเสว อสฺสาทนาทิวเสน ปวตฺตานิ อกุสลจิตฺตานิป
นวตฺตพฺพารมฺมณาเนวาติ ฯ ตานิ ปน ตสฺมึ วุตฺเต วุตฺตาเนว
โหนฺตีติ วิสุ น วุตฺตานิ ฯ กถ วุตฺตาเนว โหนฺตีติ ฯ เอต
หิ อากิฺจฺายตน ยฺจ ตสฺส ปุเรจาริก อาวชฺชนอุปจาราทิวเสน ปวตฺต เตน สห เอการมฺมณ ภเวยฺย ฯ
ต สพฺพ อตีตารมฺมณตฺติเก กามาวจรกุสล อกุสลกิริยโต นว
จิตฺตุปฺปาทา รูปาวจรจตุตฺถฌานนฺติ เอว วุตฺตาน เอเตส
จิตฺตุปฺปาทาน สิยา น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติปติอาทินา
นเยน นวตฺตพฺพารมฺมณภาวสฺส อนฺุาตตฺตา อากิฺจฺายตนสฺส จ อากิฺจฺายตน จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา
จตฺตาริป (๑) สามฺผลานิ อิเม ธมฺมา น วตฺตพฺพา
อตีตารมฺมณาติปติ เอว เอกนฺเตน นวตฺตพฺพารมฺมณตฺตวจนโต
นวตฺตพฺพารมฺมณนฺติ วุตฺต ฯ อิทานิ ต อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติเก
# ๑. ม. จตตาริ จ ฯ
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เอกป วุจฺจมาน ยสฺมา เหฏา เตน สห เอการมฺมณภาวป
สนฺธาย กามาวจรกุสลาทีน นวตฺตพฺพารมฺมณตา วุตฺตา ตสฺมา
อิธาป เตส นวตฺตพฺพารมฺมณภาว ทีเปติ ฯ โก หิ เตน
สห เอการมฺมณาน นวตฺตพฺพารมฺมณภาเว อนฺตราโยติ ฯ
เอว ตสฺมึ วุตฺเต วุตฺตาเนว โหนฺตีติ เวทิตพฺพานิ ฯ เสสเมตฺถ
อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติเก ปาลิโต อุตฺตานตฺถเมว ฯ
อารมฺมณวิภาเคน ปน วิฺาณฺจายตน เนวสฺานาสฺายตนนฺติ อิเมส ตาว กุสลวิปากกิริยาวเสน ฉนฺน
จิตฺตุปฺปาทาน อตฺตโน สนฺตานสมฺพนฺธ เหฏิมสมาปตฺตึ
อารพฺภ ปวตฺติโต อชฺฌตฺตารมฺมณตา เวทิตพฺพา ฯ เอตฺถ จ
กิริยอากาสานฺจายตน กิริยวิฺาณฺจายตนสฺเสว อารมฺมณ
โหติ น อิตรสฺส ฯ กสฺมา ฯ อากาสานฺจายตนกิริยสมงฺคิโน
กุสลสฺส วา วิปากสฺส วา วิฺาณฺจายตนสฺส อภาวโต ฯ
กุสล ปน กุสลวิปากกิริยาน ติณฺณป อารมฺมณ โหติ ฯ
กสฺมา ฯ อากาสานฺจายตนกุสล นิพฺพตฺเตตฺวา ิตสฺส ตโต
อุทฺธ ติวิธสฺสาป วิฺาณฺจายตนสฺส อุปฺปตฺติสมฺภวโต ฯ
วิปาก ปน น กสฺสจิ อารมฺมณ โหติ ฯ กสฺมา ฯ วิปากโต
วุฏหิตฺวา จิตฺตสฺส อภินีหาราสมฺภวโต ฯ เนวสฺานาสฺาตนสฺส อารมฺมณกรเณป เอเสว นโย ฯ รูปาวจรตฺติกจตุกฺกชฺฌานาทีน สพฺเพสป นิยกชฺฌตฺตโต พหิทฺธาภาเวน
พหิทฺธาภูตานิ ปวีกสิณาทีนิ อารพฺภ ปวตฺติโต พหิทฺธา-
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รมฺมณตา เวทิตพฺพา ฯ
สพฺเพว กามาวจรา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานนฺติ (๑) เอตฺถ กุสลโต จตฺตาโร าณสมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทา อตฺตโน ขนฺธาทีนิ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อชฺฌตฺตารมฺมณา ฯ ปเรส ขนฺธาทิปจฺจเวกฺขเณ ปณฺณตฺตินิพฺพานปจฺจเวกฺขเณ จ พหิทฺธารมฺมณา ตทุภยวเสน อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ าณวิปฺปยุตฺเตสุป เอเสว นโย ฯ เกวลฺหิ เตส
นิพฺพานปจฺจเวกฺขณ นตฺถิ ฯ อกุสลโต จตฺตาโร ทิฏิคตสมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทา (๒) อตฺตโน ขนฺธาทีน อสฺสาทนาภินนฺทนปรามาสคหณกาเล อชฺฌตฺตารมฺมณา ปรสฺส ขนฺธาทีสุ เจว
อนินฺทฺริยพทฺธรูปกสิณาทีสุ จ ตเถว ปวตฺติกาเล พหิทฺธารมฺมณา
ตทุภยวเสน อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ ทิฏิวิปฺปยุตฺเตสุป เอเสว
นโย ฯ เกวลฺหิ เตส ปรามาสคหณ นตฺถิ ฯ เทฺว ปฏิฆสมฺปยุตฺตา อตฺตโน ขนฺธาทีสุ โทมนสฺสิตสฺส อชฺฌตฺตารมฺมณา
ปรสฺส ขนฺธาทีสุ เจว อนินฺทฺริยพทฺธรูปปณฺณตฺตีสุ จ พหิทฺธารมฺมณา อุภยวเสน (๓) อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ วิจิกิจฺฉุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตานมฺป วุตฺตปฺปกาเรสุ ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉนผนฺทภาววเสน (๔)
ปวตฺติย อชฺฌตฺตาทิอารมฺมณตา เวทิตพฺพา ฯ
เทฺว ปฺจวิฺาณานิ ติสฺโส จ มโนธาตุโยติ อิเม
# ๑. ม. รูปาวจร จตุตฺถ ฌานนฺติ ฯ ๒. ม. ทิฏิสมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทา ฯ
# ๓. ม. ตทุภยวเสน ฯ ๔. ม. วิจิกิจฺฉนภนฺตภาววเสน ฯ
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เตรส จิตฺตุปฺปาทา อตฺตโน รูปาทีนิ อารพฺภ ปวตฺติย
อชฺฌตฺตารมฺมณา ปรสฺส รูปาทีสุ ปวตฺตา พหิทฺธารมฺมณา
ตทุภยวเสน อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ โสมนสฺสสหคตาเหตุกวิปากมโนวิฺาณธาตุ ปฺจทฺวาเร สนฺติรณตทารมฺมณวเสน
อตฺตโน ปฺจ รูปาทิธมฺเม มโนทฺวาเร ตทารมฺมณวเสเนว
อฺเป อชฺฌตฺติเก กามาวจรธมฺเม อารพฺภ ปวตฺติย
อชฺฌตฺตารมฺมณา ปเรส ธมฺเมสุ ปวตฺตมานา พหิทฺธารมฺมณา
อุภยวเสน อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ อุเปกฺขาสหคตวิปากาเหตุกมโนวิฺาณธาตุ ทฺวเยป เอเสว นโย ฯ เกวล ปเนตา
สุคติย ทุคฺคติยฺจ ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสนาป อชฺฌตฺตาทิเภเทสุ
กมฺมาทีสุ ปวตฺตนฺติ ฯ
อฏ มหาวิปากจิตฺตานิ เอตาสเยว ทฺวินฺน สมานคติกานิ ฯ เกวล ปเนตานิ สนฺตีรณวเสน นปฺปวตฺตนฺติ
ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสน (๑) จ เนส (๑) สุคติยเยว ปวตฺตนฺติ ฯ
โสมนสฺสสหคตาเหตุกกิริยา ปฺจทฺวาเร อตฺตโน รูปาทีนิ
อารพฺภ ปหฏาการกรณวเสน ปวตฺติย อชฺฌตฺตารมฺมณา
ปรสฺส รูปาทีสุ ปวตฺตา พหิทฺธารมฺมณา ฯ มโนทฺวาเร
ตถาคตสฺส โชติปาลมาณวมฆเทวราชกณฺหตาปสาทิกาเลสุ
อตฺตนา กตกิริย ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส หสิตุปฺปาทวเสน ปวตฺตา
อชฺฌตฺตารมฺมณา ฯ มลฺลกิ าย เทวิยา สนฺตติมหามตฺตสฺส
# ๑. ม. ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสเนว ฯ
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สุมนมาลาการสฺสาติ เอวมาทีน กิริยากรณ อารพฺภ ปวตฺติกาเล พหิทฺธารมฺมณา อุภยวเสน อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ
อุเปกฺขาสหคตกิริยาเหตุกมโนวิฺาณธาตุ ปฺจทฺวาเร โวฏวนวเสน (๑) มโนทฺวาเร จ อาวชฺชนวเสน ปวตฺติย อชฺฌตฺตาทิอารมฺมณา ฯ อฏ มหากิริยา กุสลจิตฺตคติกาเอว ฯ เกวลฺหิ
ตา ขีณาสวาน อุปฺปชฺชนฺติ กุสลานิ เสกฺขปุถุชฺชนานนฺติ
เอตฺตกเมเวตฺถ นานากรณ ฯ
วุตฺตปฺปกาเร รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาเน สพฺพตฺถ ปาทกจตุตฺถาทีนิ ปฺจมชฺฌานานิ อิมสฺมึ ติเก โอกาส ลภนฺติ ฯ
เอตานิ หิ กสิณปณฺณตฺตินิมิตฺตอารมฺมณตฺตา พหิทฺธารมฺมณานิ ฯ
อิทฺธิวิธจตุตฺถ กายวเสน จิตฺต จิตฺตวเสน วา กาย
ปริณามนกาเล อตฺตโน กุมารกวณฺณาทินิมฺมานกาเล จ
สกกายจิตฺตาน (๒) อารมฺมณกรณโต อชฺฌตฺตารมฺมณ พหิทธฺ า
หตฺถิอสฺสาทิทสฺสนกาเล พหิทฺธารมฺมณ กาเลน อชฺฌตฺต
กาเลน พหิทฺธา ปวตฺติย อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณ ฯ
ทิพฺพโสตจตุตฺถ อตฺตโน กุจฺฉิสทฺทสวนกาเล อชฺฌตฺตารมฺมณ ฯ ปเรส สทฺทสวนกาเล พหิทฺธารมฺมณ อุภยวเสน
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณ ฯ เจโตปริยาณจตุตฺถ ปเรส จิตฺตารมฺมณโต พหิทฺธารมฺมณเมว ฯ อตฺตโน จิตฺตชานเน ปน เตน
# ๑. ม. โวฏพฺพนวเสน ฯ ๒. ม. สกลกายจิตฺตาน ฯ
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ปโยชน นตฺถิ ฯ ปุพฺเพนิวาสจตุตฺถ อตฺตโน ขนฺธานุสฺสรณกาเล
อชฺฌตฺตารมฺมณ ปรสฺส ขนฺเธ อนินฺทฺริยพทฺธรูป ติสฺโส จ
ปณฺณตฺติโย อนุสฺสรณโต พหิทฺธารมฺมณ อุภยวเสน อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณ ฯ
ทิพฺพจกฺขุจตุตฺถ อตฺตโน กุจฺฉิคตาทิรูปทสฺสนกาเล
อชฺฌตฺตารมฺมณ อวเสสรูปทสฺสนกาเล พหิทฺธารมฺมณ
อุภยวเสน อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณ ฯ อนาคตสาณจตุตฺถ
อตฺตโน อนาคตกฺขนฺธานุสฺสรณกาเล อชฺฌตฺตารมฺมณ ปรสฺส
อนาคตกฺขนฺธาน วา อนินฺทฺริยพทฺธสฺส วา รูปสฺส อนุสฺสรณกาเล พหิทฺธารมฺมณ อุภยวเสน อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณ ฯ
อากิฺจฺายตนสฺส นวตฺตพฺพารมฺมณตาย การณ เหฏา
วุตฺตเมว ฯ
ทุกอตฺถุทธฺ ารวณฺณนา
เหตุโคจฺฉกนิทฺเทเส ฯ ตโย กุสลเหตูติ อาทินา นเยน
เหตู ทสฺเสตฺวา ปุน เตเยว อุปฺปตฺติฏ านโต ทสฺเสตุ จตูสุ
ภูมีสุ กุสเลสุ อุปฺปชฺชนฺตีติอาทิ วุตฺต ฯ อิมินา อุปาเยน
เสสโคจฺฉเกสุป เทสนานโย เวทิตพฺโพ ฯ
ยตฺถ เทฺว ตโย อาสวา เอกโต อุปฺปชฺชนฺตีติ เอตฺถ
ติวิเธน อาสวาน เอกโต อุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ จตูสุ
ทิฏิวิปฺปยุตฺเตสุ อวิชฺชาสเวน ทิฏิสมฺปยุตฺเตสุ ทิฏาสวา-
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วิชฺชาสเวหิ สทฺธินฺติ กามาสโว ทุวิเธน เอกโต อุปฺปชฺชติ ฯ
ภวาสโว จตูสุ ทิฏิวิปฺปยุตฺเตสุ อวิชฺชาสเวน สทฺธินฺติ
เอกธาว จ เอกโต อุปฺปชฺชติ ฯ
ยถา เจตฺถ เอว ยตฺถ เทฺว ตีณิ สฺโชนานิ เอกโต
อุปฺปชฺชนฺตีติ เอตฺถาป สฺโชนาน อุปฺปตฺติ เอกโต ทสธา
ภเว ฯ ตตฺถ กามราโค จตุธา เอกโต อุปฺปชฺชติ ฯ ปฏิโฆ
ติธา มาโน เอกธา ตถา วิจิกิจฺฉา เจว ภวราโค จ ฯ
กถ กามราโค ตาว มานสฺโชนอวิชฺชาสฺโชเนหิ เจว
ทิฏิสฺโชนาวิชฺชาสฺโชเนหิ จ สีลพฺพตปรามาสอวิชฺชาสฺโชเนหิ จ อวิชฺชาสฺโชนมตฺเตเนว จ สทฺธินฺติ เอว
จตุธา เอกโต อุปฺปชฺชติ ฯ ปฏิโฆ ปน อิสฺสาสฺโชนอวิชฺชาสฺโชเนหิ เจว มจฺฉริยสฺโชนอวิชฺชาสฺโชเนหิ
จ อวิชฺชาสฺโชนมตฺเตเนว จ สทฺธินฺติ เอว ติธา เอกโต
อุปฺปชฺชติ ฯ มาโน ตาว (๑) ภวราคาวิชชฺ าสฺโชเนหิ สทฺธึ
เอกธาว เอกโต อุปฺปชฺชติ ฯ ตถา วิจิกิจฺฉา ฯ สา หิ
อวิชฺชาสฺโชเนน สทฺธึ เอกธา อุปฺปชฺชติ ฯ ภวราเคป
เอเสว นโย ฯ (๒) เอวเมตฺถ เทฺว ตีณิ สฺโชนานิ เอกโต
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
ยเมต (๓) นีวรณโคจฺฉเก ยตฺถ เทฺว ตีณิ นีวรณานิ
เอกโต อุปฺปชฺชนฺตีติ วุตตฺ  ฯ ตตฺถาป อฏธา นีวรณาน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. นโยติ ฯ ๓. ม. ย ปเนต ฯ
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เอกโต อุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ เอเตสุ หิ กามฉนฺโท ทุวิธา
เอกโต อุปฺปชฺชติ ฯ พฺยาปาโท จตุธา อุทฺธจฺจ เอกธา ตถา
วิจิกิจฺฉา ฯ กถ กามจฺฉนฺโท ตาว อสงฺขาริกจิตฺเตสุ อุทฺธจฺจนีวรณอวิชฺชานีวรเณหิ สสงฺขาริเกสุ ถีนมิทฺธอุทฺธจฺจอวิชฺชานีวรเณหิ สทฺธึ ทุวิธา เอกโต อุปฺปชฺชติ ฯ ย ปเนต เทฺว
ตีณีติ วุตฺต ต เหฏิมปริจฺเฉทวเสน วุตฺต ตสฺมา จตุนฺนป
เอกโต อุปฺปตฺติ ยุชชฺ ติเอว ฯ พฺยาปาโท ปน อสงฺขาริกจิตฺเต อุทฺธจฺจนีวรณอวิชฺชานีวรเณหิ สสงฺขาริเก ถีนมิทฺธอุทฺธจฺจอวิชฺชานีวรเณหิ อสงฺขาริเกเยว อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจอวิชฺชานีวรเณหิ สสงฺขาริเกเยว จ ถีนมิทฺธอุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจอวิชฺชานีวรเณหิ สทฺธินฺติ จตุธา เอกโต อุปฺปชฺชติ ฯ อุทฺธจฺจ ปน
อวิชฺชานีวรณมตฺเตน สทฺธึ เอกธาว เอกโต อุปปฺ ชฺชติ ฯ
วิจิกิจฺฉา อุทฺธจฺจอวิชฺชานีวรเณหิ สทฺธึ เอกธาว เอกโต
อุปฺปชฺชติ ฯ
ยมฺปท กิเลสโคจฺฉเก ยตฺถ เทฺว ตโย กิเลสา เอกโต
อุปฺปชฺชนฺตีติ วุตฺต ฯ ตตฺถ ยตฺถ เทฺว ตโย กิเลสา อฺเหิ
ตโย วา กิเลสา อฺเหิ กิเลเสหิ สทฺธึ อุปฺปชฺชนฺตีติ
เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ กสฺมา ฯ ทฺวนิ ฺน ติณฺณเยว วา เอกโต
อุปฺปตฺติยา อสมฺภวโต ฯ
ตตฺถ ทสธา กิเลสาน เอกโต อุปฺปตฺติ โหติ ฯ เอตฺถ
หิ โลโภ ฉธา เอกโต อุปฺปชฺชติ ฯ ปฏิโฆ เทฺวธา ตถา
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โมโหติ เวทิตพฺโพ ฯ กถ ฯ โลโภ ตาว อสงฺขาริเก ทิฏิวิปฺปยุตฺเต โมหอุทฺธจฺจอหิริกอโนตฺตปฺเปหิ สสงฺขาริเก โมหถีนอุทฺธจฺจอหิริกอโนตฺตปฺเปหิ อสงฺขาริเกเยว โมหมานอุทฺธจฺจอหิริกอโนตฺตปฺเปหิ สสงฺขาริเกเยว โมหมานอุทฺธจฺจอหิริกอโนตฺตปฺเปหิ
ทิฏิสมฺปยุตฺเต ปน อสงฺขาริเก โมหอุทฺธจฺจทิฏิอหิริกอโนตฺตปฺเปหิ
สสงฺขาริเก โมหทิฏิถีนมิทฺธอุทฺธจฺจอหิริกอโนตฺตปฺเปหิ สทฺธินฺติ
ฉธา เอกโต อุปฺปชฺชติ ฯ
ปฏิโฆ ปน อสงฺขาริเก โมหอุทฺธจฺจอหิริกอโนตฺตปฺเปหิ
สสงฺขาริเก โมหถีนอุทฺธจฺจอหิริกอโนตฺตปฺเปหิ สทฺธินฺติ เอว
ทฺวิธา เอกโต อุปฺปชฺชติ ฯ โมโห ปน วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺเต
วิจิกิจฺฉาอุทฺธจฺจอหิริกอโนตฺตปฺเปหิ อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺเต อุทฺธจฺจอหิริกอโนตฺตปฺเปหิ สทฺธินฺติ เอว ทฺวิธา เอกโต อุปฺปชฺชติ ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
อฏสาลินิยา ธมฺมสงฺคหฏกถาย
อฏกถากณฺฑวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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นิคมนกถา
เอตฺตาวตา จ
จิตฺต รูปฺจ นิกฺเขป อตฺถุทฺธาร มโนรม
ย โลกนาโถ ภาเชนฺโต เทเสสิ ธมฺมสงฺคณึ ฯ
อภิธมฺมสฺส สงฺคยฺห ธมฺเม อนวเสสโต
ิตาย ตสฺสา อารทฺธา ยา มยา อตฺถวณฺณนา ฯ
อนากุลานมตฺถาน
สมฺภวา อฏสาลินี
อิติ นาเมน สา เอสา สนฺนิฏานมุปาคตา ฯ
เอกูนจตฺตาฬีสาย
ปาลิยา ภาณวารโต
จิรฏิตตฺถ ธมฺมสฺส นิฏ าเปนฺเตน ต มยา ฯ
ย ปตฺต กุสลนฺตสฺส อานุภาเวน ปาณิโน
สพฺเพป ธมฺมราชสฺส (๑) ตฺวา ธมฺม สุขาวห ฯ
ปาปุณนฺตุ วิสุทฺธาย สุขาย ปฏิปตฺติยา
อโสก อนุปายาส
นิพฺพานสุขมุตฺตม ฯ
จิร ติฏตุ สทฺธมฺโม ธมฺเม โหนฺตุ สคารวา
สพฺเพป สตฺตา กาเลน สมฺมา เทโว ปวสฺสตุ ฯ
ยถา รกฺขึสุ โปราณา สุราชาโน ตเถวิม
ราชา รกฺขตุ ธมฺเมน อตฺตโนว ปช ปชนฺติ ฯ
ปรมวิสทุ ฺธสทฺธาพุทฺธิวีริยปฏิมณฺฑิเตน สีลาจารชฺชว# ๑. ม. สพฺเพ สทฺธมฺมราชสฺส ฯ
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มทฺทวาทิคุณสมุทยสมุทิเตน สกสมยสมยนฺตรคหนชฺโฌคาหนสมตฺเถน ปฺาเวยฺยตฺติสมนฺนาคเตน ติปฏกปริยตฺติปฺปเภเท
สาฏกเถ สตฺถุสาสเน อปฺปฏิหตาณปฺปภาเวน มหาเวยฺยากรเณน กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรฬาร (๑) วจนลาวณฺณยุตฺเตน ยุตฺตมุตฺตวาทินา วาทิวเรน มหากวินา ปภินฺนปฏิสมฺภิทาปริวาเร (๒) ฉฬภิฺาทิปฺปเภทคุณปฏิมณฺฑิเต อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม สุปฺปติฏิตพุทฺธีน เถรวสปฺปทีปาน เถราน มหาวิหารวาสีน วสาลงฺการภูเตน สุวิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา (๓) พุทฺธโฆโสติ ครูหิ
คหิตนามเธยฺเยน เถเรน กตา อย อฏสาลินี นาม ธมฺมสงฺคหฏกถา
ตาว ติฏตุ โลกสฺมึ
โลกนิตฺถรเณสิน
ทสฺเสนฺตี กุลปตฺตาน นย ปฺาวิสุทฺธิยา ฯ
ยาว พุทฺโธติ นามมฺป สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน
โลกมฺหิ โลกเชฏสฺส ปวตฺตติ มเหสิโนติ ฯ
อฏสาลินิยา นาม อภิธมฺมฏกถาย
ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ...มยุโรทาร... ฯ ๒ สี. ...ปริวาร ฯ ๓. ม. วิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา ฯ

