
สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 1 

                                        *เลมที่ ๑๒    หนา  ๑ 
 
                        สารตฺถปปฺกาสินี  นาม  สยุตฺตนิกายฏกถา   
                                        สฬายตนวคฺควณฺณนา   
                นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                        สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา   
 
                                        ปมปณฺณาสกวณฺณนา 
        สฬายตนวคฺคสฺส  ปเม  จกฺขุนฺติ  เทฺว  จกฺขูนิ  าณ- 
จกฺขุเจว  มสจกฺขุ  จ ฯ  ตตฺถ  าณจกฺขุ  ป ฺจวิธ  พุทฺธจกฺขุ   
ธมฺมจกฺขุ  สมนฺตจกฺขุ  ทิพฺพจกฺขุ  ป ฺาจกฺขูติ ฯ  เตสุ  พุทฺธ- 
จกฺขุ  นาม  อาสยานุสยาณ ฺเจว  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณ ฺจ   
ย  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโตติ  (๑)  อาคต ฯ  ธมฺมจกฺขุ  นาม  
เหฏ ิมา  ตโย  มคฺคา  ตีณิ  จ  ผลานิ  ย  วิรช  วีตมล   
ธมฺมจกฺขุ  อุทปาทีติ  (๒)  อาคต ฯ  สมนฺตจกฺขุ  นาม  สพฺพ ฺ ุต- 
าณ  ย  ปาสาทมารุยฺห  สมนฺตจกฺขุนฺติ(๓)  อาคต ฯ  ทิพฺพจกฺขุ   
นาม  อาโลก  วฑฺฒเณน  อุปฺปนฺน  าณ  ย  ทิพฺเพน   
จกฺขุนา  วิสุทฺเธนาติ  (๔)  อาคต ฯ  ป ฺาจกฺขุ  นาม  จตุสจฺจ- 
ปริจฺเฉทกาณ  ย  จกฺขุ  อุทปาทีติ  (๕)  อาคต   ฯ   
# ๑. วิ. มหา. ๔/๙/๑๑  ฯ ม. ม.ู ๑๒/๓๒๓/๓๒๕  ฯ  
#ม. ม. ๑๓/๕๑๑/๔๖๓  ฯ ๒. วิ. มหา. ๔/๑๖/๒๒  ฯ  
#ม. ม. ๑๓/๕๙๙/๕๔๕  ฯ  ๓. วิ. มหา. ๔/๘/๑๐  ฯ 
# ม. ม.ู ๑๒/๓๒๒/๓๒๕  ฯ ม. ม. ๑๓/๕๑๐/๔๖๓  ฯ   
#๔. วิ. มหาวิ. ๑/๓/๗  ฯ ๕. วิ. มหา. ๔/๑๕/๑๙  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 2 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๒ 
 
        มสจกฺขุป  ทุวิธ  สสมฺภารจกฺขุ  ปสาทจกฺขูติ ฯ  เตสุ  ยฺวาย   
อกฺขิกูปเก  อกฺขิปฏเลหิ  ปริวาริโต  มสปณฺโฑ  ยตฺถ  จตสฺโส   
ธาตุโย  วณฺณคนฺธรโสชา  สมฺภโว  ชวิีต  ภาโว  จกฺขุปสาโท   
กายปสาโทติ  สงฺเขปโต  เตรส  สมฺภารา  โหนฺติ ฯ  วิตฺถารโต   
ปน  จตสฺโส  ธาตุโย  วณฺณคนฺธรโสชา  สมฺภโวติ  อิเม  ปน   
จตุสมุฏานวเสน  ฉตฺตึส  ชีวิต  ภาโว  จกฺขุปสาโท  กายปฺ- 
สาโทติ  อิเม  กมฺมสมุฏานา  ตาว  จตฺตาโรติ  จตฺตาฬีส   
สมฺภารา  โหนฺติ ฯ  อิท  สสมฺภารจกฺขุ  นาม ฯ  ย  ปเนตฺถ   
เสตมณฺฑลปริจฺฉินฺเนน  กณฺหมณฺฑเลน  ปริวาริเต  ทิฏมณฺฑเล  (๑)   
สนฺนิวิฏรูปทสฺสนสมตฺถ (๒)   อิท  ปสาทจกฺขุ  นาม ฯ  ตสฺส   
ตโต  ปเรส ฺจ  โสตาทีน  วิตฺถารกถา  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตาว ฯ   
        ตตฺถ  ยทิท  ปสาทจกฺขุ  ต  คเหตฺวา  ภควา  จกฺขุ   
ภิกฺขเว  อนิจฺจนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  จตูหิ  การเณหิ  อนิจฺจ   
อุทยพฺพยวนฺตตายาติอาทินา  นเยน  วิตฺถารกถา  เหฏา   
ปกาสิตาเยว ฯ  โสต ฺจาติ  (๓)  ปสาทโสตเมว  อธิปฺเปต ฯ ตถาป   
ฆานชิวฺหกายา ฯ  มโนติ  เตภูมกสมฺมสนจารจิตฺต ฯ  อิติ  อิท  สุตฺต   
ฉสุ  อชฺฌตฺติกายตเนสุ  ตีณิ  ลกฺขณานิ  ทสฺเสตฺวา  กถิเต   
พุชฺฌนกาน  อชฺฌาสเยน  วุตฺต ฯ 
        ทุติย  เทฺว  ลกฺขณานิ  ตติย  เอกลกฺขณ  ทสฺเสตฺวา   
กถิเต  พุชฌฺนกาน  อชฺฌาสเยน  วุตฺต ฯ  เสสานิ  ปน  เตหิ   
#  ๑  ม.  ทฏิ ิมณฺฑเล  ฯ   ๒  ม. เอตฺถนฺตเร  ปสาทมตฺตนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  
#  ๓  ม. โสตมฺป  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 3 

                        *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา  ๓ 
 
สลฺลกฺขิตานิ  จ  (๑)  เอตฺตเกเนว  ต  (๒)  สลฺลกฺเขสฺสนฺตีติ ฯ   
        จตุตฺเถ  ฯ  รูปคนฺธรสโผฏพฺพา  จตุสมุฏานา  สทฺโท   
ทฺวิสมุฏาโน  ธมฺมาติ  เตภูมกธมฺมารมฺมณ  ฯ  อิทมฺป  พาหิเรสุ   
ฉสุ  อายตเนสุ  ติลกฺขณ  ทสฺเสตฺวา  กถิเต  พุชฺฌนกาน  วเสน   
วุตฺต ฯ  ป ฺจเม  ฉฏเ  จ  ทุติยตติเยสุ  วุตฺตสทิโสว  นโย    ฯ   
                สตฺตมาทีนิ  อตีตานาคเตสุ  จกฺขาทีสุ  อนิจฺจลกฺขณาทีนิ   
สลฺลกฺเขตฺวา  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  พลวคาเหน  กลิมนฺตาน  วเสน   
วุตฺตานิ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  เหฏา  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                                อนิจฺจวคฺโค  ปโม ฯ   
        ยมกวคฺคสฺส  ปมทุติเยสุ ฯ อชฺฌตฺติกานนฺติ  อชฺฌตฺตวเสน (๓)  
อชฺฌตฺติกาน ฯ  โย (๔) ปน  เนส  อชฌฺตฺติกภาโว  ฉนฺทราคสฺส   
อธิมตฺตพลวตาย  เวทิตพฺโพ ฯ  มนุสสฺาน  หิ  อนโฺตฆร  วิย   
ฉ  อชฺฌตฺติกายตนานิ  ฆรูปจาร  วิย  ฉ  พาหิรายตนานิ ฯ   
ยถา  เนส  ปตฺุตทารธนธ ฺปุณฺเณ  อนฺโตฆเร  ฉนฺทราโค   
อธิมตฺตพลวา  โหติ  ตตฺถ  กสฺสจิ  ปวิสิตุ  น  เทนฺติ  อปฺปมตฺเตน   
ภาชนสทฺทมตฺเตนาป  กึ  เอตนฺติ  วตฺตาโร  ภวนฺติ  เอวเมว   
ฉสุ  อชฺฌตฺติเกสุ  อายตเนสุ  อธิมตฺตพลวฉนฺทราโคติ ฯ  อิติ  อิมาย   
ฉนฺทราคพลวตาย  ตานิ  อชฺฌตฺติกานีติ  วุตฺตานิ  ฯ    
ฆรูปจาเร  ปน  โน  ตถา  พลวา  โหติ  ฯ    ตตฺถ  จรนฺเต   
มนุสฺเสป  จตุปฺปทานิป  น  สหสา  นวิาเรนฺติ  กิจาป  น  
# ๑  ม. วา   ฯ   ๒  ส.ี วา ต   ฯ ม.วา   ฯ  ๓  ม.  อชฌตฺตชฺฌตฺตวเสน   ฯ   
# ๔  ม.  โส   ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 4 

                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๔ 
 
วาเรนฺติ  อนิจฺฉนฺตา  ปน  ปสุปจฺฉิมตฺตมฺป  คหิตุ  น  วาเรนฺติ (๑)  ฯ 
อิติ  เนส  ตตฺถ  น  อธิมตฺตพลวฉนฺทราโค  โหติ ฯ  รูปาทีสุป   
ตตฺเถว (๒) น  อธิมตฺตพลวฉนฺทราโค  ตสฺมา  ตานิ  พาหิรานีติ   
วุตฺตานิ ฯ  วิตฺถารโต  ปน  อชฌฺตฺติกพาหิรกถา  วิสทฺุธิมคฺเค   
วุตฺตาว ฯ  เสส  ทฺวีสุป  สตฺุเตสุ  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ  ตถา   
ตติยจตุตฺเถสุ ฯ   
                ป ฺจเม  นิสฺสฏาติ  นิกฺขนตฺา ฯ  วิส ฺ ุตฺตาติ   
โนสยุตฺตา ฯ  วิปฺปมุตฺตาติ  โนอธิมุตฺตา ฯ  วิมริยาทกิเตน (๓)  
เจตสาติ  นิมฺมริยาทีกเตน  เจตสา ฯ  ย  หิ  กิเลสชาต  วา   
วฏฏ  วา  อปปฺหีน  โหติ  เตน  เสขาน  จิตฺต  สมริยาทีกต   
นาม ฯ  ย  ปหีน  เตน  วิมริยาทีกต ฯ  อิธ  ปน  สพฺพโส   
กิเสสาน  เจว  วฏฏสฺส  จ  ปหีนตฺตา  วิมริยาทีกเตน   
กิเลสวฏฏปรยิาท  อติกฺกนฺเตน (๔) [๕] วิหรึสูติ  อตฺโถ ฯ  ฉฏเป   
เอเสว  นโย  ฯ  ฉสุป  ปเนเตสุ  จตุสจฺจเมว  กถิตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        สตฺตมาทีสุ  จตูสุ  วฏฏวิวฏฏเมว  กถิต   ฯ  อนุปุพฺพิกถา   
ปน  เนส  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพาติ  ฯ   
                                ยมกวคฺโค  ทุติโย   
# ๑.  ม. น เทนฺติ   ฯ   ๒. ม. ตเถว  ฯ  ๓. ย.ุ วิมริยาทิกเตน ฯ   
# ๔. ม. อติกกฺนฺเตน ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร จิตฺเตนาติ ทิสฺสติ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 5 

 
                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา  ๕ 
 
        สพฺพวคฺคสฺส  ปเม  สพฺพ  โว  ภิกฺขเวติ  สพฺพ  นาม   
จตุพฺพิธ  สพฺพสพฺพ  อายตนสพฺพ  สกกฺายสพฺพ  ปเทสสพฺพนฺติ ฯ   
        ตตฺถ   
                น  ตสฺส  อทฺทฏิมิธตฺถิ  กิ ฺจิ   
                อโถ  อวิ ฺาตมชานิตพฺพ   
                สพฺพ  อภิ ฺาสิ  ยทตฺถ ิ เนยฺย   
                ตถาคโต  เตน  สมนฺตจกฺขูติ  (๑)   
อิท  สพฺพสพฺพ  นาม ฯ  สพฺพ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  ต   
สุณาถาติ  (๒)  อิท  อายตนสพฺพ  นาม ฯ  สพฺพธมฺมมูลปริยาย  โว   
ภิกฺขเว  เทสิสฺสามีติ  (๓)  อิท  สกฺกายสพฺพ  นาม ฯ  สพฺพธมฺเมสุ   
วา   ปมสมนฺนาหาโร  อุปฺปชฺชติ  จิตฺต  มโน  มานส   ฯเป ฯ   
ตชฺชา  มโนวิาณธาตูติ  (๔)  อิท  ปเทสสพฺพ  นาม ฯ  อิติ  
ป ฺจารมฺมณมตฺต  ปเทสสพฺพ ฯ  เตภูมกธมฺมา  สกฺกายสพฺพ ฯ   
จตุภูมกธมฺมา  อายตนสพฺพ ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  เนยฺย  สพฺพสพฺพ ฯ   
ปเทสสพฺพ สกฺกายสพฺพ  น  ปาปุณาติ  ฯ สกฺกายสพฺพ   
อายตนสพฺพ  น  ปาปุณาติ  ฯ  อายตนสพฺพ  สพฺพสพฺพ  น   
ปาปุณาติ ฯ  กสฺมา   ฯ สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  อย  นาม  ธมฺโม  
อารมฺมณ  น  โหตีติ  นตฺถติาย ฯ  อิมสมฺึ  ปน  สุตฺเต   
# ๑.ขุ. มหา. ๒๙/๗๒๗/๔๓๖  ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๒๑๖/๑๑๓  ฯ  
# ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๙๑/๑๙๓  ฯ  ๒. ส. สฬา. ๑๘/๒๔/๑๙  ฯ   
# ๓. ม. มู ๑๒/๑/๑  ฯ  ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๑๓๐/๑๑๐  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 6 

                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๖ 
 
อายตนสพฺพ  อธิปฺเปต ฯ   
        ปจฺจกฺขายาติ  ปฏิกฺขิปตฺวา ฯ  วาจาวตฺถุกเมวสฺสาติ (๑) วาจาย   
วตฺตพฺพ  วตฺถุมตฺตกเมว  ภเวยฺย ฯ  อิมานิ  ปน  ทฺวาทสายตนานิ   
อติกฺกมิตฺวา  อย  นาม  อ ฺโ  สภาวธมฺโม  อตฺถติี  ทสฺเสตุ   
น  สกฺกุเณยฺย ฯ  ปุฏโ  จ  น  สมฺปาเยยฺยาติ (๒) กตม  อ ฺ   
สพฺพ  นามาติ  ปุจฺฉิโต  อิท  นามาติ  วจเนน  สมฺปาเทตุ   
น  สกฺกุเณยฺย ฯ  วิฆาต  อาปชฺเชยฺยาติ  ทุกฺข  อาปชเฺชยฺย ฯ   
ยถา  ต  ภิกฺขเว  อวิสยสฺมินฺติ  เอตฺถ  ตนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ   
ยถาติ  การณวจน ฯ  ยสฺมา  อวิสเย  ปฏุโติ  อตฺโถ ฯ   
อวิสยสฺมึ  หิ  สตฺตาน  วิฆาโตว  โหตีติ(๓) ฯ  กูฏาคารมตฺตสิล   
สีเสน  อุกฺขิปตฺวา  คมฺภีเร  อุทเก  ตรณ  อวิสโย  ตถา   
จนฺทิมสูริยาน  อากฑฺฒิตฺวา  ปาตน  ตสฺมึ  อวิสเย  วายมนฺโต   
วิฆาตเมว  อาปชฺชติ  เอว  อิมสฺมิมฺป  อวิสเย  วิฆาตเมว   
อาปชฺเชยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ทุติเย  ฯ สพฺพ  ปหานายาติ(๔)  สพฺพสฺส  ปหานาย ฯ   
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิตนฺติ  จกฺขุสมฺผสฺสมูเล ปจฺจย(๕)   
กตฺวา  อุปฺปนฺนา  สมฺปฏจฺิฉนฺนสนฺตีรณโวฏพฺพชวนเวทนา ฯ   
จกฺขุวิ ฺาณสมฺปยุตฺตสฺส  ปน  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ ฯ  โสต- 
ทฺวาราทิเวทนาปจฺจยาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  ปน  มโนติ   
#๑. ม. วตฺถุกเมวสฺส  ฯ  ยุ.  วตฺถุเรวสฺส  ฯ  ๒. ย.ุ สมปฺาเปยฺย  ฯ   
๓. ม. โหติ  ฯ ๔. ม. ย.ุ สพฺพปฺปหานาย  ฯ   
๕. ม. จกฺขุสมฺผสฺส  มูลปจฺจย  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 7 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา  ๗ 
 
ภวงฺคจิตฺต ฯ  ธมฺมาติ  อารมฺมณ ฯ  มโนวิ ฺาณนฺติ  สหาวชฺชนก   
ชวน ฯ มโนสมฺผสฺโสติ  ภวงฺคสหชาโต  ผสฺโส ฯ  [๑] เวทยิตนฺติ   
ชวนสหชาตา  เวทนา ฯ   สหาวชฺชเนน   ภวงฺคสหชาตาป   
วตฺตติเยว ฯ  ยา  ปเนตฺถ   เทสนา  อนุสนธิสาสนา(๒)  อย  ปณฺณตฺติ  
นามาติ ฯ   
        ตติเย   ฯ   สพฺพ  อภิ ฺาปริ ฺา  ปหานายาติ  สพฺพ   
อภิชาเนตฺวา  ปริชาเนตฺวา  ปชหนตฺถาย ฯ  อภิ ฺาปริ ฺา   
ปหาตพฺพนฺติ  อภิชาเนตฺวา  ปริชาเนตวา  ปหาตพฺพ ฯ  เสส   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
        จตุตฺเถ  ฯ อนภิชาน  อปริชาน  อวิราชย  อปฺปชหนฺติ   
อนภิชานนฺโต  อปริชานนฺโต  อวิราเชนฺโต  อปฺปชหนฺโต ฯ  เอตฺถ   
จ  อวิราเชนฺโตติ  อวิคจฺฉาเปนฺโต(๓) ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต ติสฺโสป   
ปริ ฺา  กถติา  โหนฺติ ฯ  อภิชานนฺติ  หิ  วจเนน  าตปริ ฺา   
กถิตา ฯ  ปรชิานนฺติ วจเนน  ตีรณปริ ฺา  วิราชย  ปชหนฺติ   
ทฺวีหิ  ปหานปริ ฺาติ ฯ   
        ป ฺจเม  จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพา  ธมฺมาติ  เหฏา   
คหิตรูปเมว  คณฺหิตฺวา  ทสฺเสติ ฯ  เหฏา  วา  อาปาถคต   
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร  เวทยิตนฺติ  สหาวชฺชนเวทนาย  ชวนเวทนา  ฯ   
# ภวงฺคสมฺปยุตฺตาย  ปน  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ  ฯ  อาวชฺชน  ภวงฺคโต   
# อโมเจตฺวา มโนติ สหาวชฺชเนน ภวงฺค ทฏพฺพฯ  
#ธมฺมาติ อารมฺมณฯ  มโนวิ ฺาณนฺติ ชวนวิ ฺาณ  ฯ  
#มโนสมฺผสฺโสติ  ภวงฺคสหชาโต  สมฺผสฺโสติ ทิสฺสติ  ฯ  
#๒. กตฺถจิ. อนุสนฺธิสาสน  ฯ  ๓. ม.อวิคจฺฉาเปนฺโต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘ 
 
คหิต  อิธ  อนาปาถคต ฯ  อิท  ปเนตฺถ  สนฺนิฏาน  ฯ 
อนาปาถคตมฺป  อนาปาถคตมฺป  คหิตเมว  ฯ  อิธ   ปน  จกฺขุ- 
วิ ฺาณสมฺปยุตฺตา  ตโย  ขนฺธา ฯ  เต  หิ  จกฺขุวิ ฺาเณน   
สห  วิ ฺาตพฺพตฺตา  จกฺขุวิ ฺาตพฺพาติ(๑) วุตฺตา ฯ  เสสปเทสุป  
เอเสว  นโย ฯ   
        ฉฏเ  ฯ   คยาสีเสติ  คยาคามสฺส  หิ  อวิทูเร  คยาติ  เอกา   
โปกฺขรณีป  อตฺถิ  นทีป  คยาสีสนามโก  อตถิ  กุมภฺสทิโส (๒)   
ปฏ ิปาสาโณป  ฯ ยตฺถ  ภิกฺขุสหสฺสโอกาโส  ปโหติ  ภควา  ตตฺถ   
วิหรติ ฯ  เตน  วุตฺต  คยาสีเสติ ฯ  ภิกขฺู  อามนฺเตสีติ  เตส   
สปฺปายธมฺมเทสน  วิจินิตฺวา  ต  ทเสสฺสามีติ  อามนฺเตสิ ฯ   
ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา ฯ 
        อิโต  กริ  ทฺวานวุเต  กปฺเป  มหินโฺท  นาม  ราชา   
อโหสิ ฯ  ตสฺส  เชฏปุตฺโต  ปุสฺโส  (๓)  นาม  โสปูริตปารมี   
ปจฺฉิมภวิกสตฺโต  ปริปากคเต  าเณ  โพธิมณฺฑ  อารุยฺห   
สพฺพ ฺ ุต  ปฏิวิชฺฌ ิฯ  กนิฏปุตฺโต  ตสฺส  อคฺคสาวโก  อโหสิ  ฯ  
ปุโรหิตปุตฺโต  ทุติยสาวโก ฯ  ราชา  จินฺเตสิ  มยฺห  เชฏปุตฺโต   
นิกฺขมิตฺวา  พุทฺโธ  ชาโต   กนิฏปุตฺโต  อคฺคสาวโก  ปโุรหิต- 
ปุตฺโต  ทุติยสาวโกติ ฯ  โส  อมฺหากเยว  พุทฺโธ  อมฺหาก  ธมฺโม   
อมฺหาก  สงโฆติ  วิหาร  กาเรตฺวา  วิหารทฺวารโกฏกโต  ยาว   
# ๑. ม. จกฺขุวิ ฺาณวิ ฺาตพฺพาติ  ฯ  ๒. ม. หตฺถิกุมฺภสทิโส  ฯ  
# ๓. ม ฺผุสฺโส  ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา ๙ 
 
อตฺตโน  ฆรทฺวารา  อุภโต  เวฬุภิตฺติกุฏิกาหิ  (๑)  ปริกฺขิปตฺวา  มตฺถเก   
สุวณฺณตารกขจิตสโมสริตคนฺธทามมาลาทามวิตาน  พนฺธาเปตฺวา   
เหฏา  รชตวณฺณ  วาลิก  สณเรตวา(๒)  ปุปฺผานิ  วิกิราเปตฺวา   
เตน  มคฺเคน  ภควโต  อาคมน  กาเรสิ ฯ  สตฺถา  วิหารสฺมึเยว   
 ิโต  จีวร  ปารุปตฺวา  อนฺโตสาณิยาว  สทฺธึ  ภิกฺขุสงเฆน   
ราชเคห  อาคจฺฉติ  กตภตฺตกิจฺโจ  อนฺโตสาณิยาว  คจฺฉติ ฯ   
โกจิ  กฏจฺฉุภิกฺขมตฺติ  ทาตุ  น  ลภติ ฯ  ตโต  นาครา  อุชฺฌายึส ุ  
พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโน  น  จ  มย  ปุ ฺานิ  กาตุ  ลภาม  
ยถา  ห ิ จนทฺิมสุริยา  สพฺเพส  อาโลก  กโรนฺติ  เอว  พุทฺธา   
นาม  สพฺเพส  หิตตฺถาย  อุปฺปชฺชนฺติ  อย  ปน  ราชา  สพฺเพส   
ปุ ฺเจตน  (๓)  อตฺตโนเยว  อนฺโต  ปเวเสตีติ ฯ   
        ตสฺส  จ  ร ฺโ  อ ฺเ  ตโย  ปุตฺตา  อตฺถิ ฯ  นาครา  
เตหิ  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  สมฺมนฺตยึส ุ ราชกุเลหิ  สทฺธึ   
อฏโฏ  นาม  นตฺถิ  เอก  อุปาย  กโรมาติ ฯ  เต  ปจฺจนฺเต  โจเร   
วุฏาเปตฺวา  กติปยา  คามา  ปหตาติ  สาสน  อาหราเปตฺวา   
ร ฺโ  อาโรจยึสุ ฯ  ราชา  ปุตฺเต  ปกโฺกสาเปตฺวา  ตาตา   
อห  มหลลฺโก  คจฺฉถ  โจเร  วูปสเมถาติ  เปเสสิ ฯ  ปยุตฺตโจรา   
อิโต  จิโต  จ  วิปฺปกิริตฺวา  (๔)  เตส  สนฺติกเมว  อาคมึสุ ฯ  เต   
#๑. สี.เวฬุกฏิิกาหิ  ฯ ม. เวฬุภิตฺติกุฏิกาหิ  ฯ  ๒. ม. สนฺถริตฺวา  ฯ   
#๓. ส.ี ปุ ฺกฺเขตฺต  ฯ ๔. ม. อวิปฺปกิริตฺวา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐ 
 
อนาวาเส  คาเมว  เปเสตฺวา  (๑)  วูปสมิตา  โจราติ  อาคนฺตฺวา   
ราชาน  วนฺทตฺิวา  อฏสุ ฯ  ราชา  ตุฏโ  ตาตา  วร  โว   
เทมีติ  อาห ฯ  เต  อธิวาเสตฺวา  คนฺตฺวา  นาคเรหิ  สทฺธึ   
มนฺตยึสุ  ร ฺโ  อมฺหาก  วโร  ทินโฺน  กิ  คณฺหามาติ ฯ   
อยฺยปุตฺต  อมฺหาก  หตฺถอิสฺสาทโย  น  ทลฺุลภา  พุทฺธรตน  ปน   
ทุลฺลภ  น  สพฺพกาล  อุปปฺชฺชติ  ตุมฺหาก  เชฏภาติกสฺส   
ปุสฺสพุทฺธสฺส  ปฏิชคฺคนวร  คณฺหถาติ ฯ  เต  เอว  กริสฺสามาติ   
นาคราน  ปฏิสฺสุณิตฺวา  กตมสฺสุกมฺมา  นฺหาตานุลิตฺตา  (๒)  ร ฺโ   
สนฺติก  คนฺตฺวา  เทว  วร  โน   เทถาติ  ยาจึสุ ฯ  คณฺหิสฺสถ   
ตาตาติ ฯ  เทว  อมฺหาก  หตฺถิอาทีหิ  อตฺโถ  นตฺถิ  เชฏ- 
ภาติกสฺส  โน  ปุสฺสพุทธฺสฺส  ปฏิชคฺคนวร  เทถาติ ฯ  อย  วโร   
น  สกฺกา  มยา  ชีวมาเนน  ทาตุนฺติ  เทฺว  กณฺเณป ถเกสิ  (๓)  ฯ   
เทว  น  ตุเมหฺ  อเมฺหหิ  พลกฺกาเรน  วร  ทาปตา  ตุเมฺหหิ   
อตฺตรุจิยา  ตุฏเหิ  ทินฺโน  ก ึ เทว  ราชกุลสฺส  เทฺว  กถา   
วฏฏนฺตีต(๔) สจฺจวาทิตาย  คณหึสุ ฯ  (๔)   
        ราชา  วินิวตฺติตุ  อลภนฺโต  ตาตา  สตฺต  สวจฺฉเร   
สตฺต  มาเส  สตฺต  จ  ทิวเส  อุปฏหิตฺวา  ตุมฺหาก  ทสฺสามีติ   
อาห ฯ  สุนฺทร  เทว  ปาฏโิภค  เทถาติ ฯ  กิสฺส  ปาฏิโภค   
#๑. ม. คาเม วาเสตฺวา  ฯ  ๒. ม. สุนฺหาตา สุวิลิตฺตา  ฯ  ๓. ม. ปทหิ  ฯ   
#๔. ส.ี วฏฏนฺติ  มย สจฺจวาทิตาย คณฺหิมฺหาติ อาหฺสุ  ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑ 
 
ตาตาติ ฯ  เอตฺตก  กาล  อมรณ  ปาฏโิภค  เทถาติ ฯ  ตาตา   
น  ยุตฺตปาฏโิภค  ทาเปถ  น  สกฺกา  เอว  ปาฏิโภค  ทาตุ   
ติณคฺเค  อุสฺสาวพินฺทุสทิส  สตฺตาน  ชีวิตนฺติ ฯ  โน  เจ  เทว   
ปาฏิโภค  เทถ  มย  อนฺตรา  มตา  ก ึ กุสล  กริสฺสามาติ ฯ   
เตนหิ  ตาตา  ฉ  สวจฺฉรานิ  เทถาติ ฯ  น  สกฺกา  เทวาติ ฯ   
เตนหิ  ป ฺจ  จตฺตาริ  ตีณิ  เทฺว  เอกสวจฺฉร  ฉ  มาเส  เทถาติ(๑)   
มาสมตฺต  เทถาติ  ฯ  น  สกฺกา  เทว(๒)  ตาตาติ ฯ เตนหิ สตฺต- 
ทิวสมฺตฺต เทถาติ  ฯ  สาธุ  เทวาติ  สตฺต ทิวเส  สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  
ราชา  สตฺต  สวจฺฉเร  สตฺต  มาเส  สตฺต  ทิวเส  กตฺตพฺพ- 
สกฺการ  สตฺตสุเยว  ทิวเสสุ  อกาสิ ฯ   
        ตโต  ปตฺุตาน  วสนฏาน  สตฺถาร  เปเสตุ  อฏอุสภ- 
วิตฺถต  มคฺค  อลงฺการาเปสิ   ฯ มชฺฌฏาเน  จตุอุสภปฺปมาณ   
ปเทส  หตฺถหีิ  มทฺทาเปตฺวา  กสิณมณฺฑลสทิส  กตฺวา  วาลิกาย   
สณฺจราเปตฺวา  ปุปฺผาภิกิณฺณ  อกาสิ  ฯ  ดตฺถ  ตตฺถ  กททลโิย   
จ  ปุณฺณฆเฏ  จ  เปตฺวา  ธชปฏากา  อุกฺขิปาเปสิ ฯ  อุสเภ   
อุสเภ  โปกฺขรณึ  ขนาเปสิ  ฯ  อปรภาเค  ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ  คนฺธ- 
มาลาปุปผาปเณ  ปสาราเปสิ ฯ  มชฺฌฏาเน  จตุอุสภวิตฺถารสฺส   
อลงฺกตมคฺคสฺส  อุโภส ุ ปสฺเสสุ  เทฺว  เทฺว  อุสภวิตฺถาร- 
มคฺเค  ขาณุกณฺฏเก  หราเปตฺวา  ทณฺฑทีปกาโย  การาเปสิ ฯ   
#๑.  ม.  เทถ   ฯ      ๒.  ม.  สกฺกา  เทวาติ   ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา ๑๒  
 
ราชปุตฺโตป  อตฺตโน  อาณาปวตฺติฏาเน  โสฬสอุสภมคฺค  ตเถว  
อลงฺการาเปสส ฯ   
        ราชา  อตฺตโน  อาณาปวตฺติฏานสฺส  เกทารสีม  คนฺตฺวา   
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  ปริเทวมาโน(๑)   ตาตา  มยฺห  ทกฺขิณกฺขึ   
อุปฺปาเฏตฺวา  คณฺหนฺตา  วิย  คจฺฉาติ(๒) ฯ เอว  คณหฺิตฺวา  คตา   
ปน  พุทฺธาน  อนุจฺฉวิก  กเรยฺยาถ  มา  สุราโสณฺฑา  วิย   
ปมตฺตา  วิจริตฺถาติ  อาห  ฯ  เต  ชานิสฺสาม  มย  เทวาติ   
สตฺถาร  คเหตฺวา  คตา  วิหาร  กาเรตฺวา  สตฺถุ  นิยฺยาเตตฺวา   
ตตฺถ  สตฺถาร  ปฏิชคฺคนฺตา  กาเลน  เถราสเน  กาเลน   
มชฺฌิมาสเน  กาเลน  สงฺฆนวกาสเน  ติฏนฺติ ฯ  ทาน  อุปปริกขฺย(๓)   
ติณฺณป   ชนาน  ทาน   เอกสทิสเมว  อโหสิ ฯ  เต  อุปกฏาย   
วสฺสูปนายิกาย  จินฺตยึสุ  กถ  นุ  โข  สตฺถุ  อชฺฌาสย   
คเณฺหยฺยามาติ ฯ  อถ  เนส  เอตทโหสิ  พุทฺธา  นาม  ธมฺม- 
ครุโน  น  อามิสครุโน  สีเล  ปติฏมานา  (๔)  มย  สตฺถุ  อชฺฌาสย   
คเหตุ  สกฺขิสฺสามาติ  ทานสวิธายเก(๕)  มนุสฺเส  ปกฺโกสาเปตฺวา   
ตาตา  อิมินาว  นีหาเรน  ยาคุภตฺตขาทนียาทีนิ  สมปฺาเทนฺตา   
ทาน  ปวตฺเตถาติ  วตฺวา  ทานสวิทหนปลิโพธ  ฉินฺทึสุ ฯ   
        อถ  เนส  เชฏภาตา  ป ฺจสเต  ปุริเส  อาทาย  ทสสีเลส ุ
#๑. ม. ปริเทวมาโน  ฯ  ๒. ม. คณฺหนฺตา วิย คจฺฉถ  ฯ   ๓. ส.ี #อุปปริกฺขมานา ฯ  ม. อุปปริกฺ
ขมานานฺ  ฯ  ๔. ม. ปติฏมานา  ฯ   
#๕. ม. ทานสวิธายเก  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 13 

                        *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓ 
 
ปติฏาย  เทฺว  กาสายานิ  อจฺฉาเทตฺวา  กปฺปย  อุทก   
ปริภุ ฺชมาโน  วาส  กปฺเปสิ ฯ  มชฺฌโิม  คิหี(๑)  กนิฏโ  ทฺวีหิ   
ปุริสสเตหิ  สทฺธึ  ตเถว  ปฏิปชชฺิ ฯ  เตน(๒)  ยาวชีว  [๓] 
อุปฏหึสุ ฯ  สตฺถา  เตสเยว  สนฺติเก  ปรินิพฺพายิ ฯ   
        เตป  กาล  กตฺวา  ตโต  ปฏาย  ทวฺานวุติกปฺเป   เทวโลกโต    
มนุสฺสโลก  มนุสฺสโลกโต  เทวโลก   สสรนฺตา  อมฺหาก  สตฺถุ   
กาเล  เทวโลกา  จวิตฺวา มนุสฺสโลเก    นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เตส  ทานคฺเค   
วาจโก  (๔)  มหาอมจฺโจ  องฺคมคธาน  ราชา  พิมฺพิสาโร  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ ฯ  เต ตสฺเสว  ร ฺโ  รฏเ  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  
นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เชฏภาตา  เชฏโว  ชาโต  (๕)มชฺฌมิกนิฏาเยว    
เตป  เตส  ปริวารมนุสฺสา  จ  ชาตา(๕) ฯ  เต   วุฑฺฒิมนฺวาย   
ตโยป  ชนา  ต  ปุริสสหสฺส อาทาย  นิกฺขมิตฺวา  ตาปสา   
หุตฺวา  อุรุเวลาย  นทีตีเร  วสึสุ ฯ  องฺคมคธวาสิโน  มาเส  มาเส  
เตส  มหาสกฺการ  อภิหรนฺติ ฯ   
        อถ  อมหฺาก  โพธิสตฺโต  กตาภินิกฺขมโน  อนุปุพฺเพน   
สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  ยสาทโย  กุลปุตฺเต   
วิเนตฺวา  สฏ ี  อรหนฺโต  ธมฺมเทสนตฺถาย  ทิสาสุ  อุยฺโยเชตฺวา   
#๑. ม. ตีหิ  ฯ  ๒. ม. เต  ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สตฺถารนฺติ ทิสฺสติ  ฯ   
#๔. ม. พยาวโฏ  ฯ  ๕. ม. มชฺฌิมกนิฏา  มชฺฌิมกนิฏาเยว  ฯ  
#เยป เตส ปริวารมนุสฺสา เต ปริวารมนุสฺสาว ชาตา  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 14 

                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔ 
 
สย  ปตฺตจีวรมาทาย  เต  ตโย  ชฏลิภาติเก  ทเมสฺสามีติ   
อุรุเวล  คนฺตฺวา  อเนเกหิ  ปาฏิหาริยสเตหิ  เตส  ทฏิ ึ  ภินฺทิตฺวา   
เต  ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ต  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธร  สมณสหสฺส   
อาทาย  คยาสีส คนฺตฺวา  เตส (๑)   ปรวิาริโต  นิสีทตฺิวา  กตรา   
นุ  โข  เอเตส  ธมฺมกถา  สปฺปายาติ  จินฺเตนฺโต  อิเม  สาย   
ปาต  อคฺคึ  ปริจรนฺติ  อิเมส  ทฺวาทสายตนานิ  อาทิตฺตานิ   
สมฺปชฺชลิตานิ  วิย  กตฺวา  เทเสสฺสามิ  เอว  อิเม  อรหตฺต   
ปาปุณิตุ  สกฺขิสฺสนฺตีติ  สนฺนิฏานมกาสิ ฯ  อถ  เนส  อเนเกหิ  
ปาฏิหาริย  สเตหิ   กตวา ธมฺม  เทเสตุ  อิม อาทิตฺตปริยาย   
อภาสิ   ฯ  เตน  วุตฺต  ภิกขฺู อามนฺเตสีติ  ฯ   เตส  สปฺปาย- 
ธมฺมเทสน  วิจินิตวา  ต  เทเสสฺสามีติ  อามนฺเตสีติ  ฯ  
        ตตฺถ  อาทิตฺตนฺติ  ปทิตฺต  สมฺปชชฺลิต  ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
อิติ   อิมสฺมึ  สุตฺเต ทุกฺขลกฺขณ  กถิต  ฯ   
        สตฺตเม  ฯ  อทฺธภูตนฺติ  อธิภูต  อชฺโฌตฺถต  อุปทฺทุตนฺติ   
อตฺโถ ฯ  อิมสฺมิมฺป  สุตฺเต  ทุกฺขลกฺขณเมว กถิต ฯ     
        อฏเม  ฯ   สพฺพม ฺ ิตสมุคฺฆาตสารุปฺปนฺติ   สพฺเพส  
ตณฺหามานทิฏ ิม ฺ ิตาน  สมุคฺฆาตกาย  อนุจฺฉวิก ฯ  อิธาติ   
อิมสฺมึ  สาสเน ฯ  จกฺขุ  น  ม ฺตีติ  จกฺขุ  อหนฺติ  วา   
มมนฺติ  วา  ปโรติ  วา  ปรสฺสาติ  วา  น  ม ฺติ ฯ  จกฺขุสฺมึ 
# ๑.  ม.  เตหิ   ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 15 

                        *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕ 
 
น  ม ฺตีติ  อห  จกฺขุสฺมึ  มม  กิ ฺจนปลิโพโธ  จกฺขุสฺมึ   [๑] ปเรส(๒)   กิ ฺจนปลิโพโธ  
จกฺขุสฺมินฺติ  น ม ฺติ ฯ  จกฺขุโต   
น  ม ฺตีติ  อห  จกฺขุโต  นิคฺคโต  มม  กิ ฺจนปลิโพโธ   
จกฺขุโต  นิคฺคโต ปเรส(๓) จกฺขุโต  นิคฺคโต  ปเรส(๒) กิ ฺจนปลิโพโธ  
จกฺขุโต  นิคฺคโตติ  เอวมฺป  น  ม ฺติ  ตณฺหามานทิฏ ิม ฺนาน(๔)   
เอกมฺป  น  อุปฺปาเทตีติ  อตฺโถ ฯ  จกฺขุ  เมติ  น  ม ฺตีติ   
มม  จกฺขูติ  น  ม ฺติ  มมตฺตภูต  ตณฺหาม ฺน  น   
อุปฺปาเทตีติ  อตฺโถ ฯ  เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต   
จตุจตฺตาฬีสาธิกสเตสุ(๕)  าเนสุ   อรหตฺต  ปาเปตฺวา  วิปสฺสนา   
กถิตา ฯ 
        นวเม ฯ สมุคฺฆาตสปฺปายาติ  สมุคฺฆาตสฺส  อุปการภูตา ฯ   
ตโต  ต  โหติ  อ ฺถาติ  ตโต  ต  อ ฺเนากาเรน  โหติ ฯ   
อ ฺถาภาวี  ภวสตฺโต  โลโก  ภวเมว  อภินนฺทตีติ  อ ฺถาภาว   
วิปริณาม  อุปคมเนน  อ ฺถาภาวี  หุตฺวาป  ภเวสุ  สตฺโต   
ลคฺโค  ลคิโต  ปลิโพโธ  (๖)  อย  โลโก  ภวเยว  อภินนฺทติ ฯ   
ยาวตา  ภิกฺขเว  ขนฺธธาตุอายตนนฺติ  ภิกฺขเว  ยตฺตก  อิท  ขนฺธา   
จ  ธาตุโย  จ  อายตน ฺจาติ  ขนฺธธาตุอายตนป  น  ม ฺติ  ฯ    
สพฺพมฺป  น  ม ฺตีติ  เหฏา  คหิตเมว  สงฺกฑฺฒิตฺวา  ปุน   
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปโร จกฺขุสฺมินฺติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. ปรสฺส  ฯ   
๓. ม. ปโร  ฯ ๔. ม. ...ม ฺนาน  ฯ  ๕. ม. จตุจตฺตาฬีสาย  ฯ   
๖. ม. ปลิพุทโธ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖ 
 
ทสฺเสติ ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  อฏจตฺตาฬีสาธิกสเตสุ(๑)  าเนสุ  อรหตฺต   
ปาเปตฺวา  วิปสฺสนา  กถติา ฯ   
        ทสเม  ฯ   เอต  มมาติอาทีหิ  ตีหิ  ตีหิ  ปเทหิ  ตณฺหา- 
มานทิฏ ิคฺคาเห  ทสฺเสตฺวา  ติปริวฏฏนเยน  เทสนา  กตา ฯ   
ปฏิปาฏิยา  ปน  ตีสุป  อิเมสุ  สุตฺเตสุ  สห  วิปสฺสนาย   
จตฺตาโรป  มคฺคา  กถิตา ฯ   
                                สพฺพวคฺโค  ตติโย ฯ   
        ชาติธมฺมวคฺเค  ชาติธมฺมนฺติ  ชายนธมฺม  นิพฺพตฺตธมฺม  
นิพฺพตฺตนสภาว  ฯ  ชราธมฺมนฺติ  ชรีณสภาว ฯ  พฺยาธิธมฺมนฺติ   
พฺยาธิโน  อุปฺปตฺติปจฺจยภาเวน  พฺยาธิสภาว ฯ  มรณธมฺมนฺติ   
มรณสภาว ฯ  โสกธมฺมนติฺ โสกสฺส  อุปฺปตฺติปจฺจยภาเวน   
โสกสภาว ฯ  สงฺกิเลสิกธมฺมนฺติ สงฺกิเลสิกสภาว ฯ  (๒)  ขยธมฺมนฺติ   
ขยคมนสภาว ฯ  วยธมฺมาทีป  เอเสว  นโยติ ฯ   
                                ชาติธมฺมวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ   
        อนิจฺจวคฺเค  ฯ  อภิ ฺเยฺยนฺติ   าตปริ ฺา  อาคตา   ฯ  
อิตรา  ปน  เทฺว  คหิตาเยวาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ปริ ฺเยฺย- 
ปหาตพฺพปเทสุป  ตีรณปหานปริ ฺาว  อาคตา ฯ  อิตราป   
ปน  เทฺว  คหติาเยวาติ  เวทิตพฺพา ฯ  สจฺฉิกาตพฺพนฺติ  ปจฺจกฺข   
กาตพฺพ ฯ  อภิ ฺเยฺยา  ปริ ฺเยฺยนฺติ  อิธาป ปหานปริ ฺา   
#  ๑.  ม.  อฏจตฺตาฬีสาย   ฯ   ๒.  ส.ี  สงฺกิลิสฺสนสภาว   ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา  ๑๗ 
 
อวุตฺตาป  คหิตาเยวาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อุปทฺทุตนฺติ  อเนกตฺตตฺเถน ฯ(๑) 
อุปสฺสฏนฺติ  อุปหตตฺเถน ฯ  เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                สพฺพอนิจฺจวคฺโค  ป ฺจโม ฯ   
                           ปมปณฺณาสกวณฺณนา   นฏิ ิตา  ฯ  
 
                                ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา   
        อวิชชฺาวคฺเค  ฯ  อวิชฺชาติ  จตูสุ  สจฺเจสุ  อ ฺาณ(๒)  ฯ  วิชฺชาติ   
อรหตฺตมคฺค  วิชฺชา ฯ  อนจฺิจโต  ชานโต  ปสฺสโตติ  ทุกฺขานตฺต- 
วเสนาป  ชานโต  ปสฺสโต  ปหียติเยว  ฯ   อิท  ปน  อนิจฺจวเสน   
กถิเต  พุชฌฺนกปุคฺคลสฺส  อชฌฺาสเยน  วุตฺต  ฯ  เอเสว  นโย   
สพฺพตฺถ ฯ   
        อปเจตฺถ(๓)   ส ฺโชนาติ  ทส  ส ฺโชนานิ   ฯ  อาสวาติ   
จตฺตาโร  อาสวา ฯ  อนุสยาติ  สตฺต  อนุสยา ฯ  สพฺพุปาทาน- 
ปริ ฺายาติ(๔)  สพฺเพส  จตุนฺนมฺป  อุปาทานาน  ตีหิ  ปริ ฺาหิ   
ปริชานนตฺถาย ฯ  ปริยาทานายาติ  เขปนตฺถาย ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                อวิชชฺาวคฺโค  ปโม ฯ   
#๑.  ม.  อเนกคฺคฏเน  ฯ  ๒. ม. อ ฺาณ  ฯ  ๓.  อปเจตนฺติป  ปาโฯ 
# ๔.  ม. ...ปริ ฺายาติ   ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 18 

 
                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา ๑๘ 
 
        มิคชาลวคฺคสฺส  ปเม  ฯ   จกฺขุวิ ฺเยฺยาติ  จกฺขุวิ ฺาเณน   
ปสฺสิตพฺพา ฯ  โสตวิ ฺเยฺยาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิฏาติ  ปรยิิฏา   
วา  โหนฺตุ  มา  วา  อิฏารมฺมณภูตาติ  อตฺโถ ฯ  กนตฺาติ  กมนียา ฯ   
มนาปาติ  มนวฑฺฒนกา ฯ  ปยรูปาติ  ปยชาติกา ฯ  กามูปส ฺหิตาติ   
อารมฺมณ  กตฺวา  อุปฺปชฺชมาเนน  กาเมน  อุปส ฺหิตา ฯ  รชนียาติ(๑)   
ร ฺชนียา  ราคุปฺปตฺติการณภูตาติ  อตฺโถ ฯ  นนฺทีติ  ตณฺหานนฺทิ(๒) ฯ   
ส ฺโโคติ  ส ฺโชน ฯ  นนฺทิส ฺโชนสยุตฺโตติ(๓)  นนฺทพีนฺธเนน   
พทฺโธ ฯ  อร ฺวนปตฺถานีติ  อร ฺานิ  จ  วนปตฺถานิ  จ ฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  อภิธมฺเม  นิปฺปริยาเยน  นิกฺขมิตฺวา   
พหิ  อินฺทขีลา  สพฺพเมต  อร ฺนฺติ  (๔)  วุตฺต  ตถาป  ยนฺต   
ป ฺจธนุสติก  ปจฺฉิมนฺติ(๕)  อร ฺกงฺคนิปฺผาทก  เสนาสน  วุตฺต ฯ   
ตเทว  อธิปฺเปตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  วนปตฺนฺติ  คามนฺต  อติกฺกมิตฺวา   
มนุสฺสาน  อนุปจารฏาน  ยตฺถ  น  กสิยติ  น  วปฺปยติ ฯ   
วุตฺตมฺป  เจต    วนปตฺนฺติ  ทูรานเมต  เสนาน  อธวิจน  
วนปฏนฺติ ฯ วนสณฺฑานเมต  วนปฏนฺติ  ภึสนกานเมต   
วนปตฺนฺติ     สโลมหสานเมต     วนปตฺนฺติ      ปริยนฺตานเมต   
วนปตฺนฺติ    มนุสฺสูปหาราน    เสนาสนานเมต     อธิวจนนฺติ(๖)   ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ รชนียา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒. ม. ตณฺหานนฺที   ฯ   
# ๓. ม. ส ฺโชนสยุตฺโต   ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๖๑๖/๓๓๘   ฯ   
# ๕. วิ. มหาวิ. ๒/๑๖๖/๑๔๖   ฯ  ๖. อภิ. วิ. ๓๕/๖๑๘/๓๓๘  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 19 

                        *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา  ๑๙ 
 
เอตฺถ  ปริยนตฺานนฺติ  อิม  เอก  ปริยาย  เปตฺวา  เสส- 
ปริยาเยหิ  วนปตฺนานิ  เวทิตพฺพานีติ   ฯ   
        ปนฺตานีติ  ปริยนฺตานิ  อติทูรานิ ฯ  อปฺปสทฺทานีติ  อุทุกฺขล- 
มุสลทารกสทฺทาทีน (๑)  อภาเวน  อปฺปสทฺทานิ ฯ  อปฺปนิคฺโฆสานีติ  
เตส  เตส  นนิฺนาทมหานิคฺโฆสสฺส  อภาเวน  อปฺปนิคฺโฆสานิ ฯ   
วิชนวาตานีติ  ส ฺจรณชนสฺส  สรรีวาตวิรหิตานิ  นิวิชนานิ ฯ  
มนุสฺสราหเสยฺยกานีติ  มนุสฺสาน  รโห  กมฺมสฺส  อนุจฺฉวิกานิ ฯ   
ปฏิสลลฺานสารุปฺปานีติ  นิลียนสารุปปฺานิ   ฯ   
        ทุติเย    ฯ    นนฺทินิโรธา    ทุกฺขนิโรโธติ    ตณฺหานนฺทิยา  นิโรเธน   
วฏฏทุกฺขสฺส      นิโรโธ    ฯ   
        ตติเย  ฯ  สมิทฺธีติ  อตฺตภาวสฺส  สมิทฺธตาย  เอวลทฺธ- 
นาโม ฯ  ตสฺส  กริ  เถรสฺส  อตฺตภาโว  อภิรูโป  อโหสิ  ปาสาทิโก   
อุกฺขิตฺตมาลาปุโฏ  วิย  อลงฺกตมาลาคพฺโภ  วิย  จ  สพฺพาการ- 
ปาริปูริยา  สมิทฺโธ ฯ  ตสฺมา  สมิทฺธิเตฺวว  สงฺข  คโต ฯ   
        มาโรติ  มรณ  ปุจฺฉติ ฯ  มารป ฺตฺตีติ  มาโรติ  ป ฺตฺตินาม   
นามเธยฺย ฯ  อตฺถิ  ตตฺถ  มาโร  วา  มารป ฺตฺติ  วา ฯ  
ตตฺถ  มรณ  วา  มรณนฺติ  อิท  นาม  วา  อตฺถีติ  ทสฺเสติ ฯ   
จตุตฺถ  อุตฺตานเมว  ตถา  ป ฺจม ฯ     
        ฉฏเ  โลโกติ  ลชฺุชนตฺเถน(๒)  โลโก ฯ  อิติ  มิคชาลตฺเถรสฺส 
#๑. สี.  ...สราวาทิสทฺทาน  ฯ  ม.  ...มสุลทารกสททฺาทีน  ฯ   
๒. สี. ลชฺุชนฏเน  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 20 

 
                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา ๒๐ 
 
อายาจนสุตฺตโต  ปฏาย  ป ฺจสุป  สุตฺเตสุ  วฏฏวิวฏฏเมว   
กถิต ฯ   
        สตฺตเม  ฯ   สีตวเนติ  เอวนามเก  สุสานวเน ฯ สปฺปโสณฺฑิก- 
ปพฺภาเรติ  สปฺปผณสทิสตาย  เอวลทฺธนาเม  ปพฺภาเร ฯ   
อุปเสนสฺสาติ ธมฺมเสนาปติโน กนิฏภาติกอุปเสนสฺส ฯ อาสีวิโส   
ปติโต  โหตีติ  เถโร  กิร  กตภตฺตกิจฺโจ  มหาจีวร  คเหตฺวา   
เลณจฺฉายาย  มณฺฑมณฺเฑน  วาตปานวาเตน  วีชิยมาโน   
นิสีทิตฺวา  ทุปฏฏนิวาสเน  สูจิกมฺม  กโรติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ   
เลณจฺฉทเน  เทฺว  อาสีวิสโปตกา  กลีนฺติ ฯ  เตสุ  เอโก  ปโกเฏตฺวา  เถรสฺส  อสกูเฏ  อวตฺถาสิ 
ฯ  โส  จ  ผุฏวิโส  โหติ ฯ  ตสฺมา   
ปติตฏานโต  ปฏาย  เถรสฺส  กายทีปสิขา  วิย  วฏฏิปริยาทยิ- 
มานเมวสฺส  วิส  โอติณฺณ  เถโร  วิสสสฺ  ตถาคมน  ทิสฺวา   
กิ ฺจาป  ต  ปติตมตฺตเมว  ยถาปริจฺเฉเทน  คต  อตฺตโน  ปน   
อิทฺธิพเลน  อย  อตฺตภาโว  เลเณ  มา  วินสฺสตูติ  อธิฏหิตฺวา   
ภิกฺขู  อามนฺเตสิ ฯ  ปรุาณกาโย(๑)  อิเธว  วิกิรตีติ  ยาว  น  วิกริติ   
ตาว  น  พหทิฺธา  นีหร  ตาตาติ(๒)   อตฺโถ ฯ  อ ฺถตฺตนฺติ   
อ ฺถาภาว ฯ  อินฺทฺริยาน  วา  วิปรณิามนฺติ  จกฺขุโสตาทีน   
อินฺทฺริยาน  ปกติวิชหนภาว ฯ  ตตฺเถว  วิกิรีติ  พหิ  นีหริตฺวา   
ปตฏาเน  ม ฺจกสฺมึเยว  วิกิร ิฯ   
#๑.  ม.  ปุราย   กาโย   ฯ    ๒.  ม.  นีหรถาติ   ฯ    



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 21 

                        *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา  ๒๑ 
   
        อฏเม  รูปปฺปฏิสเวทีติ  นีลปตาทิเภท  อารมฺมณ  ววฏ- 
เปนฺโต  รูป  ปฏิสวิทิต  กโรติ  ตสฺมา  รูปปฏิสเวที  นาม   
โหติ ฯ  รูปราคปฺปฏิสเวทีติ  กิเลสสสฺ  อตฺถิภาเวเนว  ปน   
รูปราค  ปฏสิวิทิต  กโรติ  นาม  ตสฺมา  รูปราคปฺปฏิสเวทีติ   
วุจฺจติ ฯ  สนฺทิฏ ิโกติอาทีนิ  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  โน   
จ  รูปราคปฏสิเวทีติ  กิเลสสฺส  นตฺถิภาเวเนว  น  รปูราคปฏิสวิทิต   
กโรติ  นาม  ตสฺมา  โน  จ  รูปราคปฺปฏิสเวทีติ  วุจฺจติ ฯ   
อิมสฺมึ  สุตฺเต  เสขาเสขาน  ปจฺจเวกฺขณา  กถิตา ฯ     
        นวเม ฯ ผสฺสายตนานนฺติ  ผสฺสาการ(๑)   ฯ  อวุสิตนฺติ  อวุตฺถ ฯ   
อารกาติ  ทูเร ฯ  เอตฺถาห  ภนฺเต  อนสฺสสนฺติ  (๒)  ภนฺเต  อห   
เอตฺถ  อนสฺสสึ  นฏโ  นาม  อหนฺติ  วทติ ฯ  ภควา  อย   
ภิกฺขุ  อห  นาม  อิมสฺมึ  สาสเน  นฏโติ  วทติ ฯ  กึ   
นุขฺวสฺส  อ ฺเสุ  ธาตุกมฺมฏานกสิณาทีสุ  อภิโยโค  อตฺถีติ   
จินฺเตตฺวา  ตมฺป  อปสฺสนโฺต  กตร  น ุ โข  กมฺมฏาน  อิมสฺส   
สปฺปาย  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ  ตโต  อายตนกมฺมฏานเมว   
สปฺปายนฺติ  ทิสฺวา  ต  กเถนฺโต  ต  กึ  ม ฺสิ  ภิกฺขูติ- 
อาทิมาห ฯ  สาธูติ  ตสฺส  พฺยากรเณ  สมฺปหสน ฯ  เอเสวนฺโต   
ทุกฺขสฺสาติ  อยเมว  วฏฏทุกฺขสฺสนฺโต  ปริจฺเฉโท  นิพฺพานนฺติ   
อตฺโถ ฯ 
# ๑.  ม. ผสสฺายตนานนฺติ  ผสฺสากราน   ฯ   
# ๒. ส.ี  ยุ.  อนสฺสาสินฺติ   ฯ  ม.  อนสฺสสนฺติ   ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 22 

                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา ๒๒ 
   
        ทสเม ฯ  ปนสฺสสนติฺ(๑)   ปนสมฺึ   นฏโ  นาม  นมฺหิเจว   
อตฺโถ ฯ  อายตึ  อปุนพฺภวายาติ  เอตฺถ  อายตึ  อปุนพฺภโว  นาม   
นิพฺพาน  อนิพฺพตฺตนตฺถาย  (๒)  ปหีน  ภวิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ     
        เอกาทสเม  อนสฺสสนฺติ  อปนนตฺโถ  ฯ  ปนสฺสสนฺติ   
อตินตฺโถ(๓)  ฯ   เสส  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                                มิคชาลวคฺโค  ทุติโย ฯ   
        คิลานวคฺคสฺส  ปเม  อมุกสฺมินติฺ  อสุกสฺมึ ฯ  อยเมว  วา   
ปาโ ฯ  อปปฺ ฺาโตติ  อ ฺาโต  อปากโฏ ฯ  นโวป  ห ิ โกจิ   
ป ฺาโต  โหติ ฯ  ราหุลตฺเถโร  วิย  สุมนสามเณโร  วิย  จ ฯ  อย   
ปน  นโว  เจว  อป ฺาโต  จ ฯ  เสสเมตฺถ  วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
ตถา  อิโต  ปเรสุ  จตูสุ ฯ     
        ฉฏเ ฯ อนิจฺจโต  ชานโตติ  ทุกขฺานตฺตวเสนป  [๔]     
ปหิยฺยติเยว   ฯ  อิท  ปน  อนิจฺจลกฺขณ  ทสฺเสตฺวา  วุตฺเต   
พุชฺฌนกสฺส  อชฺฌาสเยน  วุตฺต ฯ     
        สตฺตเม ฯ  สพฺเพ  ธมมฺาติ  สพฺเพ  เตภูมกธมฺมา ฯ  นาล   
อภินิเวสายาติ  อภินิเวสปรามาสคฺคาเหน  คาเหตุ (๕)  น  ยุตฺตา ฯ   
สพฺพนิมิตฺตานีติ  สพฺพานิ  สงฺขารนิมิตฺตานิ ฯ  อ ฺโต  ปสฺสตีติ   
ยถา  อปริ ฺาตาภินิเวโส  ชโน  ปสสฺติ  ตโต  อ ฺโต   
# ๑. ม. อนสฺสสนฺติ  ฯ เอวมุรปริป  ฯ  ๒. ม. นิพฺพานตฺถาย  ฯ  
# ๓. ส.ี ปนสฺสสฺสนฺติ ปนฏโ อสฺส อตินฏโ  ฯ  
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ชานโตปติ ทิสฺสติ ๕. ม. คณฺหิตุ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 23 

                        *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓ 
 
ปสฺสติ ฯ  อปริ ฺาตาภินิเวโส  หิ  ชโน  สพฺพนิมตฺิตานิป  อตฺตโต   
ปสฺสติ ฯ  ปริ ฺาตาภินิเวโส  ปน  อนตฺตโต  ปสสฺติ  โน  อตฺตโตติ ฯ   
เอว  อิมสฺมึ  สุตฺเต  อนตฺตลกฺขณเมว  กถิต ฯ     
        อฏเม ฯ  อิธ  โนติ  เอตฺถ  โนกาโร  นิปาตมตฺตเมว ฯ  เสส   
อุตฺตานตฺถเมว ฯ  เกวล  อิธ  ทุกฺขลกฺขณ  กถิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ     
        นวเม ฯ  ลุชชฺตีติ  ปลุชชฺติ  ภิชฺชติ ฯ  อิธ  อนจฺิจลกฺขณ   
กถิต ฯ     
        ทสเม ฯ  ฉินฺนปป ฺเจติ  ตณฺหาปป ฺจสฺส  ฉินฺนตฺตา   
ฉินฺนปป ฺเจ ฯ  ฉินฺนวฏเมติ  ตณฺหาวฏมสฺเสว  ฉินฺนตฺตา   
ฉินฺนวฏเม ฯ  ก ึ ปุจฺฉามีติ  ปุจฺฉติ  อติกฺกนฺเต  พุทฺเธ  หิ   
ปริวาริตานิ    จกฺขุโสตาทีนิ  ปุจฺฉามีติ  ปุจฺฉติ ฯ  อถวา  ฯ   
สเจ  มคฺเค  ภาวิเตป  อนาคเต  จกฺขุโสตาทิวฏฏ  วฏเฏยฺย  ต   
ปุจฺฉามีติ  ปุจฺฉติ ฯ   
                                คิลานวคฺโค  ตติโย ฯ   
        ฉนฺนวคฺคสฺส  ปเม  ปโลกธมมฺนฺติ  ภิชชฺนกสภาว ฯ   
เอวเมตฺถ  อนิจฺจลกฺขณเมว  กถิต ฯ     
        ทุติเย ฯ  อตฺตนิเยนาติ  อตฺตโน  สนฺตเกน  ปริกฺขาเรน ฯ   
เอวเมตฺถ  อนตฺตลกฺขณเมว  กถิต ฯ    ตติย  ขนฺธิยวคฺเค   
อานนฺโทวาเท (๑)  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
#๑.  ส.  ข.  ๑๗/๑๙๓/๑๒๘    ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 24 

                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา ๒๔ 
   
        จตุตฺเถ  ฉนฺโนติ  เอวนามโก  เถโร  น  อภินิกขฺมน   
นิกฺขนฺตตฺเถโร ฯ  ปฏิสลลฺานาติ  ผลสมาปตฺติโต ฯ  คิลานปุจฺฉกาติ   
คิลานุปฏาน  นาม  พุทฺธปสตฺถ  พุทธฺวณฺณิต  ตสฺมา   
เอวมาห ฯ  สีสเว  ทเทยฺยาติ  สีเสเวทน(๑)   ต  จ  ทเทยฺย ฯ   
สตฺถนฺติ  ชีวิตหารกสตฺถ ฯ  นาวกงฺขามีติ  น  อิจฺฉามิ ฯ   
ปริจิณฺโณติ  ปริจริโต ฯ  มนาเปนาติ  มนวฑฺฒนเกน  กาย- 
กมฺมาทินา ฯ  เอตฺถ  จ  สตฺต  เสกฺขา  ปริจรนฺติ  นาม  ภควา   
ปริจาริยติ    นาม  อรหา  ปริจรโณ(๒)  นาม   ภควา  ปริจรโณ   
นาม   ฯ  เอต  หิ  อาวุโส  สาวกสฺส  ปฏิรูปนฺติ  อาวุโส   
สาวกสฺส  นาม  เอต  อนุจฺฉวิก ฯ  อนุปวชฺชนฺติ  อปฺปวตฺติก   
อปฺปฏิสนฺธิก ฯ   
        ปุจฺฉาวุโส  สาริปุตฺต  สุตฺวา  เวทิสฺสามาติ(๓)  อย  สาวก- 
ปริวารณา  นาม ฯ  เอต  มมาติอาทีนิ  ตณฺหามานทิฏ ิคฺคาห- 
วเสน  วุตฺตานิ ฯ  นิโรธ  ทิสฺวาติ  ขยวย   ตฺวา ฯ  เนต  มม   
เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสามีติ  อนิจฺจ  ทุกฺข  
อนตฺตาติ  สมนุปสฺสามิ ฯ  เอตฺตเกสุ  าเนสุ  ฉนฺนตฺเถโร  สารี- 
ปุตฺตตฺเถเรน  ปุจฺฉิต  ป ฺห  อรหตฺต  ปกฺขิปตฺวา  กเถสิ ฯ  สาร-ี 
ปุตฺตตฺเถโร  ปนสฺส  ปถุุชชฺนภาว  ตฺวาป  ต  ปถุุชชฺโนติ  วา   
ขีณาสโวติ  วา  อวตฺวา  ตุณหีเยว  อโหสิ ฯ  จุนฺทตฺเถโร  ปนสสฺ   
#๑. ม. สีเส  เวทน  สีสเว   ฯ   ๒. สี. ปริจริ  ฯ  ม.ปริจารี  ฯ ๓. สี. เทสิสฺสามีติ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 25 

                        *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕ 
 
ปุถุชชฺนภาว  ส ฺาเปสฺสามีติ (๑)  จินฺเตตฺวา  โอวาท  อทาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  มารณนฺติก  เวทน  อธิวาเสตุ   
อสกฺโกนฺโต  สตฺถ  อาหรามีติ  วทติ  ตสฺมา  ปุถชฺุชโน  อายสฺมา   
เตน  อิทมฺป  มนสิกโรมีติ (๒)  ทีเปติ ฯ  ยสฺมา  วา  ฉนฺน   
อายตนาน  นิโรธ  ทิสฺวา  จกฺขาทีนิ  ติณฺณ  คาหาน  วเสน  
น  สมนุปสสฺามีติ  วทสิ  ตสฺมา  อิทมปฺ  ตสฺส  ภควโต  สาสน   
อายสฺมตา  มนสิกตฺตพฺพนฺติป  ปุถชฺุชนภาวเมว  ทีเปนฺโต  วทติ ฯ   
นิจฺจกปฺปนฺติ  นิจฺจกาล ฯ  นิสฺสิตสฺสาติ  ตณฺหามานทิฏ ีหิ   
นิสฺสิตสฺส ฯ  จลิตนฺติ  วิปผฺนฺทิต  โหติ ฯ  ยถยิท  อายสฺมโต   
อุปฺปนฺน  เวทน  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนตฺสฺส  อห  เวทยามิ  มม   
เวทนาติ  อปฺปหีนคฺคาหสฺส  อิทานิ  วิปฺผนฺทิต  โหติ  อิมินาป  น   
ปุถุชชฺโนว  ตฺวนฺติ  วทติ ฯ  ปสฺสทฺธีติ  กายจิตฺตปสฺสทฺธิ   
กิเลสปสฺสทฺธิ  นาม  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  นนฺทีติ  ตณฺหานนฺทิยา ฯ (๓)   
อสตีติ  ภวตฺถาย  อายสฺส นิกนฺติ  ปริยฏุาเน  อสติ ฯ  อาคติคติ   
น  โหตีติ  ปฏิสนฺธิวเสน  อาคติ  นาม  จุติวเสน  คมน   
นาม  น  โหติ ฯ  จุตูปปาโตติ  จวนวเสน  จุติ  อุปปชฺชนวเสน   
อุปปาโต ฯ  เนวิธ  น  หุร  น  อุภยมนฺตเรนาติ  น  อิธ  โลเก   
น  ปรโลเก  น  อุภยตฺถ  โหติ ฯ  เอเสวนฺโต  ทุกฺขสสฺาติ  วฏฏ- 
ทุกฺขกิเลสทุกฺขสฺส  อยเมว  อนฺโต  อย  ปริจฺเฉโท  ปริวฏมภาโว 
# ๑.  ม.  ส ฺาเปสฺสามีติ   ฯ    ๒.  ม. มนสิกโรหีติ   ฯ    
# ๓.  ม.  นติยาติ  ตณฺหานติยา   ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 26 

                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา ๒๖ 
 
โหติ ฯ  อยเมว  หิ  เอตฺถ  อตฺโถ ฯ  เย  ปน  อุภยมนฺตเรนาติ   
วจน  คเหตฺวา  อนฺตราภว  อิจฺฉนฺติ  เตส  วจน  นริตฺถก ฯ   
อนฺตรา  ภวสฺส  หิ  ภาโว  อภิธมฺเม  ปฏิกฺขิตฺโตเยว ฯ  อนฺตเรนาติ   
วจน  ปน  วิกปฺปนฺตรทีปน ฯ  ตสฺมา  อยเมตฺถ  อตฺโถ  เนว  อิธ   
น  หุร  อปโร  วิกปโฺป  น  อุภยนฺติ ฯ   
        สตฺถ  อาหเรสีติ  ชีวิตหารก สตฺถ  อาหริ [๑]   กณฺ- 
นาฬ  ฉินฺทิ ฯ  อถสฺส  ตสฺมึ  ขเณ  มรณภย  โอกฺกมิ  คตินิมิตฺต   
อุปฏาสิ ฯ  โส  อตฺตโน  ปุถชฺุชนภาว  ตฺวา  สวิคฺคจิตฺโต   
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  สงฺขาเร  ปริคฺคณฺหนฺโต  อรหตฺต  ปตฺวา   
สมสีสี  หุตฺวา  ปรินิพฺพุโต ฯ  สมฺมุขาเยว  อนุปวชชฺตา  พฺยากตาติ   
กิ ฺจาป  อิท  เถรสฺส  ปถุชฺุชนกาเล  พฺยากรณ  โหติ  เอเตน  ปน   
พฺยากรเณน  อนฺตรนฺตราปสฺส (๒)  ปรินิพฺพาน  อโหสิ  ฯ  ตสฺมา   
ภควา  ตเทว  พฺยากรณ  คเหตฺวา  กเถสิ ฯ  อุปวชฺชกลุานีติ   
อุปสงฺกมิตพฺพกุลานิ ฯ  อิมินา  เถโร  ภนฺเต  เอว  อุปฏาเกสุ   
จ  อุปฏายิกาสุ  จ  วิชชฺมานาสุ  โส  ภิกฺขุ  ตุมฺหาก  สาสเน   
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ  ปุพฺพภาเค  ปฏิปตฺติย  กลุสสคฺค- 
โทส  ปุจฺฉนโฺต(๓)  ปุจฺฉติ ฯ  อถสฺส  ภควา  กุเลส  สสคฺคาภาว   
ทีเปนฺโต  โหนฺติ  เหเต  สาริปุตฺตาติอาทิมาห ฯ  อิมสฺมึ  กริฏาเน   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อาหริตฺวาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. สี. อนนฺตราเยวสฺส  ฯ  
# ม. อนนฺตรายมสฺส  ฯ  #๓. ม. ทสฺเสนฺโต   ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 27 

                        *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗ 
 
เถรสฺส  กุเลสุ  อสสฏภาโว  ปากโต  อโหสิ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมว ฯ     
        ป ฺจเม  ต ฺเจติ  ต  จกฺขุ ฺเจว  รูป ฺจ ฯ  นนทฺิสมุทยา   
ทุกฺขสมุทโยติ  ตณฺหาย  สโมธาเนน  ป ฺจกฺขนฺธา  ทุกฺขสฺส   
สโมธาน  โหติ ฯ  อิติ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ    ทุกฺขสมุทโยติ  ทฺวินฺน   
สจฺจาน  วเสน  วฏฏ  มตฺถก  ปาเปตฺวา  ทสฺเสสิ ฯ   
        ทุติยนเย  นโิรโธ  มคฺโคติ  ทฺวินฺน  สจฺจาน  วเสน  วิวฏฏ   
มตฺถก  ปาเปตฺวา  ทสฺเสสิ ฯ  อิมินา  ตฺว  ปุณฺณาติ  เอโก  (๑)   
อนุสนฺธิ ฯ  เอว  ตาว  วฏฏวิวฏฏวเสน  เทสน  อรหตฺเต   
ปกฺขิปตฺวา  อิทานิ  ปุณฺณตฺเถร  สตฺตสุ  าเนสุ  สีหนาท   
นทาเปตุอิมินา  ตฺวนฺติอาทิมาห ฯ   
        จณฺฑาติ  ทุฏา  กพฺิพิสา ฯ  ผรสุาติ  กกฺขฬา ฯ  อกฺโก- 
สิสฺสนฺตีติ  ทสหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ  อกฺโกสิสฺสนฺติ ฯ  ปริภาสิสฺสนฺตีติ   
กึ  สมโณ  นาม  ตฺว  อิท ฺจ  เต  อิท ฺจ  กริสฺสามาติ   
ตชฺเชสฺสนฺติ ฯ  เอวเมตฺถาติ  เอว  มยฺห  เอตฺถ  ภวิสสฺติ ฯ  ทณฺเฑนาติ   
(๒)จตุหตฺถทณฺเฑน  ขทิรมุคฺคเรน  วา (๒)  สตฺเถนาติ  เอกโต-ธาราทินา  ฯ 
        สตฺถหารก  ปริเยสนฺตีติ  ชีวิตหารกสตฺถ  ปริเยสนฺติ ฯ   
อิท  เถโร  ตติยปาราชิกวตฺถุสฺมึ  อสุภกถ  สุตฺวา  อตฺตภาเวน   
# ๑. ม. ปาฏิเยกฺโก   ฯ   
# ๒. ม.จตุหตฺถทณฺเฑน  ขทิรทณฺเฑน วา ฆฏิกมุคฺคเรน วา  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 28 

                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา ๒๘ 
 
ชิคุจฺฉนฺตาน  ภิกฺขูน  สตฺถหารกปริเยสน  สนฺธายาห ฯ   
ทมูปสเมนาติ  เอตฺถ  ทมติู(๑)  อินฺทฺรยิสวราทีน  เอต  นาม ฯ  
สจฺเจน  ทนฺโต  ทมสา  อุเปโต  เวทนฺตคู  วุสิตพฺรหฺมจริโยติ  (๒)   
เอตฺถ  หิ  อินฺทฺริยสวโร  ทโมติ  วุตฺโต ฯ  ยท ิ สจฺจา  ทมา   
จาคา  ขนฺตฺยาภิยฺโยธ  วิชชฺตีติ (๓)  เอตฺถ  ป ฺา  ทโมติ  วุตฺตา ฯ   
ทาเนน  ทเมน  ส ฺเมน    สจฺจวาเจนาติ (๔)  เอตฺถ  อุโปสถกมฺม   
ทโมติ  วุตฺต ฯ  อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต ขนฺติ  ทโมติ  เวทิตพฺพา ฯ   
อุปสโมติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ   
        อถโข  อายสฺมา  ปุณฺโณติ  โก  ปเนส  ปุณฺโณ  กสฺมา   
จ  ปเนตฺถ  คนฺตุกาโม  อโหสีติ  สุนาปรนฺตวาสิโกเอว  เอส   
สาวตฺถิย  ปน  อสปฺปายวิหาร  สลลฺกเฺขตฺวา  ตตฺถ  คนฺตุกาโม   
อโหสิ ฯ  ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา  ฯ    
        สุนาปรนฺตรฏเ  กิร  เอกสฺมึ  วาณิชคาเม  เอเต  เทฺว   
ภาตโร ฯ  เตสุ  กทาจิ  เชฏโ  ป ฺจ  สกฏสตานิ  คเหตฺวา   
ชนปท  คนฺตฺวา  ภณฺฑ  อาหรติ  กทาจิ  กนฏิโ ฯ  อิมสฺมึ   
ปน  สมเย  กนิฏ  ฆเร  เปตฺวา  เชฏภาติโก  ป ฺจ  สกฏสตานิ   
คเหตฺวา  ชนปทจาริก  จรนฺโต  อนุปุพฺเพน  สาวตฺถึ  ปตฺวา   
เชตวนสฺส  นาติทูเร สกฏสต(๕) นิเวเสตฺวา  ภุตฺตปาตราโส   
#๑. ม. ทโมติ  ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๖๖๐/๒๔๖  ฯ   
#๓. ส.ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖  ฯ ๔. ที. ส.ี ๙/๙๔/๖๘  ฯ  
#ม. ม. ๑๓/๒๙๗/๒๙๒ สจฺจวชฺเชนาติ  ฯ ๕. ม.สกฏสตฺถ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 29 

                        *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙ 
 
ปริชนปริวุโต  ผาสุกฏาเน  นิสีทิ ฯ  เตน  จ  สมเยน  สาวตฺถ-ี 
วาสิโน  ภุตฺตปาตราสา  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  สุทฺธุตฺตรา- 
สงฺคา  คนฺธปุปฺผาทิหตฺถา  เยน  พุทฺโธ  เยน  ธมฺโม  เยน   
สงฺโฆ  ตนฺนิณฺณา  ตปฺโปณา  ตปฺปพฺภารา  หุตฺวา  ทกฺขิณทฺวาเรน   
นิกฺขมิตฺวา  เชตวน  คจฺฉนฺติ ฯ  โส  เต  ทิสฺวา  กห  อิเม   
คจฺฉนฺตีติ  เอก  มนุสฺส  ปจฺุฉิ ฯ  กึ  ตฺว  อยฺโย  น   
ชานาสิ  โลเก  พุทฺธธมฺมสฆรตนานิ  นาม  อุปฺปนฺนานิ  อิจฺเจส   
มหาชโน  สตฺถุ  สนฺติก  ธมฺมกถ  โสตุ  คจฺฉตีติ ฯ  ตสฺส  พุทฺโธติ   
วจน  ฉวิจมฺมาทีนิ  ฉินฺทิตฺวา  อฏ ิมิ ฺช  อาหจฺจ  อฏาสิ  ฯ  
อตฺตโน  ปรสิปริวุโต  ตาย  ปริสาย  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา   
สตฺถุ  มธรุสฺสเรน  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  ปริสปริยนฺเต  ิโต  ธมฺม   
สุตฺวา  ปพฺพชฺชาย  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ   ฯ   
        อถ  ตถาคเตน  กาล  วิทิตฺวา  ปรสิาย  อุยฺโยชติาย  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา  สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  ทุติยทิวเส   
มณฺฑป  กาเรตฺวา  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส   
สงฺฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  ภุตฺตปาตราโส  อุโปสถงฺคานิ   
อธิฏาย  ภณฺฑาคาริก  ปกฺโกสาเปตฺวา  เอตฺตก  ธน  วิสฺสชชฺติ   
เอตฺตก  ธน  น(๑)   วิสชฺชติพฺพนฺติ  สพฺพ  อาจิกฺขิตฺวา  อิม   
สาปเตยฺย  มยฺห  กนฏิสฺส  เทหีติ  สพฺพ  นิยฺยาเตตฺวา  สตฺถุ   
#๑.  ม.  นสทฺโท   นตฺถ ิ   ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 30 

                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา ๓๐ 
 
สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  กมมฺฏานปรายโน  อโหสิ ฯ  อถสฺส   
กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตสฺส  กมฺมฏาน  น  อุปฏาติ ฯ  ตโต   
จินฺเตสิ  อย  ชนปโท  มยหฺ อสปฺปาโย  ยนฺนูนาห  สตฺถุ   
สนฺติเก  กมมฺฏาน  คเหตฺวา  สกฏานเมว (๑) คจฺเฉยฺยนฺติ ฯ  อถ   
ปุพฺพนฺหสมเย  ปณฺฑาย  จริตฺวา  สายนฺเห  ปฏิสลลฺานา   
วุฏหิตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  กมฺมฏาน  กถาเปตฺวา  สตฺต   
สีหนาเท  นทิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  อายสฺมา   
ปุณฺโณ   ฯเป ฯ  วิหรตีติ ฯ   
        กตฺถ  ปนาย  วิหาสีติ  จตูสุ  าเนสุ  วิหาสิ ฯ   
สุนาปรนฺตรฏ  ตาว  ปวิสิตฺวา  จ  (๒)อพฺพุหตฺถปพฺพเต   นาม   
ปวิสิตฺวา(๒)    วาณิชคาม  ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ   
        อถ  น  กนิฏภาตา  ส ฺชานิตฺวา  ภิกฺข  ทตฺวา  ภนฺเต   
อ ฺตฺถ อคนฺตฺวา  อิเธว  วสถาติ  ปฏิ ฺ  กาเรตฺวา  ตตฺเถว   
วสาเปสิ   ฯ  ตโต  สมุทฺทคิริวิหาร  นาม  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ   
อยกนฺตปาสาเณหิ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  กตจงฺกโม  อตฺถ ิ โกจิ  
ต  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ ฯ  ตตฺถ  สมุททฺวีจิโย  อาคนฺตฺวา   
อยกนฺตปาสาเณสุ  ปหริตฺวา  มหาสทฺท  กโรนฺติ ฯ  เถโร   
กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตาน  ผาสุวิหาโร  โหตูติ  สมุทฺท  นิสฺสทฺท   
# ๑.  ม. สกรฏเมว  ฯ  ๒.  สี.  อพฺภหตฺถปพฺพต  นาม  ปตฺวา   ฯ   
# อชฺชุหตฺถปพฺพเต  นาม  ปวิสิตฺวา    ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑ 
 
กตฺวา  อธิฏาสิ ฯ ตโต  มาตุลคิรึ  นาม  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ   
สกุณสงฺโฆ  อุสฺสนฺโน  รตฺติ ฺจ  ทิวา  จ  สทฺโท  เอกาพทฺโธ  ว   
อโหสิ ฯ  เถโร  อิท  าน  น  ผาสุกนฺติ  ตโต  สมกุลการาม- 
วิหาร  (๑)  นาม  คโต ฯ  โส  วาณิชคามสฺส  นาติทูโร  นาจฺจาสนฺโน   
คมนาคมนสมฺปนฺโน  วิวิตฺโต  อปฺปสทฺโท  เถโร  อิม  าน   
ผาสุกนฺติ  ตตฺถ  รตฺติฏานทิวาฏานจงฺกมฏานาทีนิ  กาเรตฺวา   
วสฺส  อุปคจฺฉิ ฯ เอว  จตูสุ  าเนสุ  วิหาสิ ฯ  อเถกทิวส  ตสฺมึเยว   
อนฺโตวสฺเส  ป ฺจ  วาณิชสตานิ ปรสมุทฺท  คจฺฉามาติ  นาวาย   
ภณฺฑ  ปกฺขิปสุ ฯ  นาวาโรหณทิวเส  เถรสฺส กนิฏภาตา  เถร   
โภเชตฺวา  เถรสฺส  สนฺติเก  สิกฺขาปทานิ  คเหตฺวา  วนฺทิตฺวา 
ภนฺเต  สมุทฺโท  นาม  อสทฺเทยฺโย(๒) อเมฺห  อาวชฺเชยฺยาถาติ   
วตฺวา  นาว  อภิรุยฺหิ ฯ  นาวา  อุตฺตมชเวน  คจฺฉมานา   
อ ฺตร  ทีปก  ปาปุณิ ฯ  มนุสฺสา ปาตราส  กริสสฺามีติ   
ทีปโต  โอติณฺณา(๓) ฯ  ตสฺมึ  ปน  ทปีเก  อ ฺ  กิ ฺจิ นตฺถิ   
จนฺทนวนเมว  อโหสิ ฯ   
        อเถโก  วาสิยา  รุกฺข  อาโกเฏตฺวา  โลหิตจนฺทนภาว  ตฺวา   
อาห  โภ  มย  ลาภตฺถาย  ปรสมุทฺท  คจฺฉาม  อิโต  จ  อุตฺตรึ   
ลาโภ  นาม  นตฺถิ  จตุรงฺคุลมตฺตา  ฆฏกิา  สตสหสฺส  อคฺฆติ   
# ๑. ส.ี มงฺกลุการามวิหาร  ฯ ม. มกลุการามวิหาร  ฯ   
# ๒. สมุทฺเทโย อเนกนฺตราโยติป  ปาโ  ฯ    ๓. ม.  ทีปเก  อุตฺติณฺณา ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา ๓๒ 
 
หาเรตพฺพยุตฺตก  ภณฺฑ  หาเรตฺวา  จนฺทนสฺส  ปูเรสฺสามาติ ฯ   
เต  ตถา  กรสึุ ฯ  จนฺทนวเน  อธิวตฺถา  อมนุสฺสา  กุชฺฌิตฺวา   
อิเมหิ  อมฺหาก  จนฺทนวน  นาสิต  ฆาเตสฺสาม  เนติ  จินฺเตตฺวา   
อิเธว  ฆาติเตสุ  สพฺพ  เอกกุณป  พหิ  ภวิสฺสติ  สมุทฺทมชฺเฌ   
เนส  นาว  โอสีเทสฺสามาติ  อาหสุ ฯ  อถ  เตส  นาว  อภิรุยฺห   
มุหุตฺต  คตกาเลเยว  อุปฺปติก (๑)  อุปฏเปตฺวา   สยมฺป   เต  อมนุสฺสา  
ภยานกานิ  รปูานิ  ทสฺสยสึุ ฯ  ภีตา  มนุสฺสา อตฺตโน  อตฺตโน  เทวตานี   
นมสฺสนฺติ ฯ  เถรสฺส  กนฏิโ  จุลฺลปณฺุณกุฏมฺพิโก  มยฺห  ภาตา   
อวสฺสโย  โหตูติ  เถรสฺส  นมสฺสมาโน(๒)  อฏาสิ ฯ   เถโรป  กิร   
ตสฺมึเยว  ขเณ  อาวชฺเชตฺวา  เตส  พฺยสนุปฺปตฺตึ  ตฺวา  เวหาส   
อุปฺปติตฺวา  อภิมุโข  อฏาสิ ฯ  อมนุสฺสา  เถร  ทสิฺวาว  อยฺโย   
ปุณฺณตฺเถโร  เอตีติ  อปกฺกมึสุ  อุปฺปาติก  สนฺนิสีท ิฯ  เถโร   
มา  ภายิตฺถาติ  เต  อสฺสาเสตฺวา  กห  เต  คนฺตุกามาติ (๓)   
ปุจฺฉิ ฯ  ภนฺเต อมฺหาก  สกฏานเมว  คจฺฉามาติ ฯ  เถโร  นาว   
ผเณ (๔)  อกกฺมิตฺวา  เอเตส  อิจฺฉิตฏาน  คจฺฉตูติ  อธิฏาสิ ฯ   
วาณิชกา  สกฏาน  คนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ปุตฺตทารสฺส   
อาโรเจตฺวา  เอต(๕)  เถร  สรณ  คจฺฉามาติ  ป ฺจสตานิ  อตฺตโน   
ป ฺจหิ  มาตุคามสเตหิ  สทฺธึ  ตีสุ  สรเณสุ  ปติฏาย  อุปาสกตฺต   
ปฏิปาเทสส ฯ  ตโต  นาวาย  ภณฺฑ  โอตาเรตฺวา  เถรสฺเสก   
# ๑. ฏีกา.  อุปฺปาทิก   ฯ     ม. อุปฺปติก   ฯ   ๒. สี. เถรสฺส  นาม  สรมาโน   ฯ 
# ๓. ม. คนฺตุกามตฺถาติ   ฯ   ๔. สี. ขเณ   ฯ   ม.คเณ   ฯ  ๕. ม. เอถ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 33 

 
                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓ 
 
โกฏาส  กตฺวา  อย  ภนฺเต  ตุมฺหาก  โกฏาโสติ  อาหสุ ฯ   
เถโร  มยฺห  วิสุ โกฏาสกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  สตฺถา  ปน  ตุเมฺหหิ   
ทิฏปุพฺโพติ ฯ  น  ทิฏปุพฺโพ ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  อิมินา  สตฺถุ   
มณฺฑลมาล  กโรถ  เอว  สตฺถาร ปสฺสสิฺสถาติ ฯ เต  สาธุ   
ภนฺเตติ ฯ  เตเนว  โกฏาเสน  อตฺตโน  จ  โกฏาเสหิ  มณฺฑลมาล 
กาตุ  อารภึสุ ฯ   
        สตฺถา  กิร  ต  อารทฺธกาลโต  ปฏาย  ปริโภค  อกาสิ ฯ   
อารกฺขมนุสฺสา  รตฺตึ  โอกาส  ทิสฺวา  มเหสกฺขา  เทวตา   
อตฺถีติ  ส ฺ  กรึสุ ฯ  อุปาสกา  มณฺฑลมาล ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
จ  เสนาสนานิ  นฏิาเปตฺวา  ทานสมฺภาร  สชฺเชตฺวา  กต   
ภนฺเต  อเมฺหหิ  อตฺตโน  กิจฺจ  สตฺถาร  ปกโฺกสถาติ  เถรสฺส   
อาโรเจสส ฯ  เถโร  สายนฺหสมเย  อิทฺธิยา  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา   
ภนฺเต  วาณิชคามวาสิโน  ตุเมฺห  ทฏ ุกามา  เตส  อนุกมฺป   
กโรถาติ  ภควนฺต  ยาจิ ฯ  ภควา  อธิวาเสสิ ฯ  เถโร   
สกฏานเมว  ปจฺจาคโต ฯ   ภควาป  อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตสิ   
อานนฺท  เสฺว  สุนาปรนฺเต  วาณิชคาเม  ปณฺฑาย  จรสิฺสาม   
ตฺว  เอกูนป ฺจสตาน  ภิกฺขูน  สลาก  เทหีติ ฯ  เถโร  สาธุ   
ภนฺเตติ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  อากาสจารี  ภิกฺขุ (๑)   
สลาก  คณฺหตูติ(๑)  อาห ฯ  ตทิวส  กณฺุฑธานตฺเถโร (๒)  ปม   
สลาก  อคฺคเหสิ ฯ  วาณิชคามวาสิโนป  เสฺว  กิร  สตฺถา   
#๑. ม.  ชนปทจาริกภิกฺขู  สลาก  คณฺหนฺตูติ   ฯ     
#๒.  ม.โกณฺฑธานตฺเถโร     ฯ  
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                *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา ๓๔ 
 
อาคมิสฺสตีติ  คามมชฺเฌ  มณฺฑป  กตฺวา  ทานคฺค  สชฺชยึส ุฯ   
ภควา  ปาโตว สรีรปฏิชคฺคน  กตฺวา  คนฺธกุฏึ  ปวิสตฺิวา   
ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  นิสีทิ ฯ  สกกฺสฺส  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน   
อุณฺห  อโหส ิฯ  โส  ก ึ อิทนฺติ  อาวชฺเชตฺวา สตฺถุ   
สุนาปรนฺตคมน  ทิสฺวา  วิสฺสกมฺม    อามนฺเตสิ  ตาต  อชฺช   
ภควา  ตึสมตฺตานิ  โยชนสตานิ  ปณฺฑจาร  คมิสฺสติ  ป ฺจ   
กูฏาคารสตานิ  มาเปตฺวา  เชตวนทฺวารโกฏมตฺถเก  คมน- 
สชฺชานิ  กตฺวา  เปหีติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  ภควโต  กฏูาคาร   
จตุมุข  อโหสิ  ทฺวินฺน  อคฺคสาวกาน  ทฺวิมุขานิ  เสสานิ   
เอกมุขานิ  สตฺถา  คนฺธกฏุิโต  นิกฺขมฺม  (๑)  ปฏิปาฏิยา  ปต- 
กูฏาคาเรสุ  ธุรกูฏาคาร  ปาวิสิตวา(๒)   ฯ    เทฺว  อคฺคสาวเก  อาทึ   
กตฺวา  เอกูนป ฺจภิกฺขุสตานิ  อเหสุ ฯ เอก  ตุจฺฉ  กฏูาคาร   
อโหสิ ฯ  ป ฺจป  กูฏาคารสตานิ  อากาเส  อุปปฺตึสุ ฯ   
        สตฺถา  สจฺจพนฺธปพฺพต  นาม  ปตฺวา  กูฏาคาร  อากาเส   
เปสิ ฯ  ตสฺมึ  ปพฺพเต  สจฺจพนฺโธ  นาม  มิจฺฉาทิฏ ิตาปโส   
มหาชน  มิจฺฉาทิฏ ึ  อุคฺคณฺหาเปนฺโต  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  หุตฺวา   
วสติ  อพฺภนฺตเร  จสฺส  อนฺโตจาฏิย  ปทีโป  วิย  อรหตฺตผลสฺส   
อุปนิสฺสโย  ชลติ ฯ  ต  ทสิฺวา  ธมฺมธชสฺส  กเถสฺสามีติ  คนฺตฺวา   
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตาปโส  เทสนาปริโยสาเน  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
#๑.  ม.  นิกฺขมิตวา   ฯ      ๒.  ส.ี  ปวิสิตฺวา  นิสีทิ   ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕ 
 
ปตฺเตเนวสฺส  อภิ ฺา  อาคตา  โส  เอหิภิกฺขุ  หุตฺวา  อิทฺธิมย- 
ปตฺตจีวรธโร  กฏูาคาร  ปาวิสิ ฯ   
        ภควา  กูฏาคารคเตหิ  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  วานิช- 
คาม  คนฺตฺวา  กฏูาคารานิ  อทิสฺสมานกานิ  กตฺวา  วาณิชคาม   
ปาวิสิ ฯ  วาณิชา  พุทฺธปปฺมุขสฺส  สงฺฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา   
สตฺถาร  กฏูาคาร  (๑)  นยสึุ ฯ  สตฺถา  มณฺฑลมาล  ปาวิสิ ฯ   
มหาชโน  ยาว  สตฺถา  ภตฺตทรถ  ปฏิปปฺสฺสมฺเภติ  ตาว  ปาตราส   
กตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  สมาทาย  พหุ  คนฺธ ฺจ  ปุปฺผ ฺจ   
อาทาย  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  อาราม  ปจฺจาคมาสิ ฯ  สตฺถา  ธมฺม   
เทเสสิ ฯ  มหาชนสฺส  พนฺธนโมกฺโข  ชาโต  มหนฺต  พุทฺธโกลาหล   
อโหสิ ฯ   
        สตฺถา  มหาชนสฺส  สงฺคหตฺถาย  สตฺตาห  ตฺตเถว  วสติ  ฯ   
อรุณ  ปน  มหาคนฺธกุฏิยเยว  อุปฏเปสิ ฯ  สตฺตาหมฺป  ธมฺม- 
เทสนาปริโยสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย   
อโหสิ ฯ  ตตฺถ  สตฺตาห  วสิตฺวา  วาณิชคาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา   
ตฺว  อิเธว  วสาหีติ  ปุณฺณตฺเถร  นิวตฺเตตฺวา  อนฺตเรน(๒)   
นมฺมทานที  นาม  อตฺถิ  ตสฺสา  ตีร  อคมาสิ ฯ  นมมฺทา(๓)  นาม   
นาคราชา  สตฺถุ  ปจฺจุคฺคมน [๔]   ปเวเสตฺวา  ติณฺณ  รตนาน   
# ๑.  ม.  มกลุการาม   ฯ   ๒.  ม. อนฺเรน   ฯ  ๓. สี.  นมฺมโท   ฯ   
# ๔. ม.  เอตฺถนฺตเร กตฺวา  นาคภวนนฺติ  ทิสฺสติ   ฯ  
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                *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา ๓๖ 
 
สกฺการ  อกาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ธมฺม  กเถตฺวา  นาคภวนา   
นิกฺขมิ ฯ  โส  มยฺห ภนฺเต  ปริจริตพฺพ  เทถาติ  ยาจิ ฯ   
ภควา  นมฺมทานทีตีเร  ปทเจติย  ทสฺเสติ ฯ ต  วีจีสุ  อาคตา- 
คตาสุ  ปถิยฺยติ(๑)  คตาสุ  วิวรียติ ฯ  มหาสกฺการสมฺปตฺต  อโหสิ ฯ  
สตฺถา  ตโต  นิกฺขมิตฺวา  สจฺจพนฺธปพฺพต  คนฺตฺวา  สจฺจพนฺธ   
อาห  ตยา  มหาชโน  อปายมคฺเค  โอตาริโต  ตฺว  อิเธว  วสิตฺวา   
เอเตส  ลทฺธึ วิสฺสชฺชาเปตฺวา  นิพฺพานมคฺเค  ปติฏาเปหีติ ฯ   
โสป  ปริจรติพฺพ  ยาจิ ฯ สตฺถา  ฆนปฏ ิปาสาเณ  อลฺลมตฺติก- 
ปณฺฑมฺหิ  ล ฺชน  วิย  ปทเจติย  ทสฺเสสิ ฯ  ตโต  เชตวนเมว   
คโต ฯ  เอตมตฺถ  สนฺธาย  เตเนว  อนตฺรวสฺเสนาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
ปรินิพฺพายีติ  อนุปาทิเสสาย  ปรินิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ   
มหาชโน  เถรสฺส  สตฺต  ทิวสานิ  สรรีปูช  กตฺวา  พหูนิ   
คนฺธกฏานิ  สโมธาเนตฺวา  ปริชฺฌาเปตฺวา(๒)  ธาตุโย  อาทาย   
เจติย  อกาสิ ฯ  สมฺพหุลา  ภิกฺขูติ  เถรสฺส  อาสนฺนฏาเน(๓)   ิตา   
ภิกฺขู ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  ฉฏ  อุตฺตานเมว ฯ     
        สตฺตเม ฯ  เอชาติ  ตณฺหา ฯ  สา  หิ  จลนฏเน  เอชาติ   
วุจฺจติ ฯ  สาว  พาธนฏเน  โรโค ฯ  อนฺโต  ทุสฺสนฏเน   
คณฺโฑ  นิกนฺตนฏเน  สลฺล ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา (๔) เอชา  ตณฺหา   
เจว  โรโค  จ(๔)   สลลฺ ฺจ  ตสฺมา ฯ  จกฺขุ  น  ม ฺเยฺยาติอาทิ   
# ๑. ม.อาคตาสุ  ปธียติ   ฯ    ๒.  ม. สรีร ฌาเปตวา  ฯ   
# ๓. ม. อาฬาหนฏาเน   ฯ  ๔. ม. เอชา  โรโค  เจว  คณฺโฑ  จ   ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗ 
 
วุตฺตนยเมว  อิธาป  สพฺพนฺติ  เหฏา  คหิตเมว  กฑฺฒิตฺวา   
ทสฺสิต    ฯ เป  ฯ    อฏม  วุตฺตนยเมว ฯ   
        นวเม  ฯ  ทฺวยนฺติ  เทฺว  เทฺว  โกฏาเส  ฯ   
        ทสเม  ฯ  อิตฺเถต  ทวฺยนฺติ  เอวเมต  ทฺวย ฯ  จล ฺเจว   
พฺยถ ฺจาติ  อตฺตโน  สภาเวน  อสณฺหนโต (๑)  จลติ  เจว  พฺยาธิ ฺจฯ   
โยป  เหตุ  โยป  ปจฺจโยติ  จกขุวิ ฺาณสฺส  วตฺถารมฺมณ   
เหตุ  เจว  ปจฺจโย  จ ฯ  จกขฺุโตว  นิจฺจ  ภวิสฺสตีติ  เกน  การเณน   
นิจฺจ  ภวิสฺสติ ฯ  ยถา  ปน  ทาสสฺส  ทาสิยา  กุจฺฉิสฺมึ   
ชาโต  ปุตฺโต  มเตว(๒) ทาโส  โหติ  เอว  อนิจฺจเมว  โหตีติ   
อตฺโถ ฯ  สงฺคตีติ  สหคติ ฯ  สนฺนิปาโตติ  เอกโต  สนฺนิปตน ฯ   
สมวาโยติ  เอกโต  สมาคโม ฯ  อย  วุจฺจติ  จกฺขุสมฺผสฺโสติ  อิมินา   
สงฺคติ  สนฺนิปาตสมวายสงฺขาเตน  ปจฺจเยน  อุปฺปนฺนตฺตา  ปจฺจย- 
นาเมเนว  สงฺคติ  สนฺนิปาโต  สมวาโยติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  จกฺขุ- 
สมฺผสฺโส  ฯ  โสป  เหตูติ  ผสฺสสฺส  วตฺถุ  อารมฺมณสหชาตา  ตโย   
ขนฺธาติ  อย  เหตุ ฯ  ผุฏโสติ(๓)  อุปโยคตฺเถ  ปจฺจตฺต ผสฺเสน   
ผุฏเมว  โคจร  เวทนา  เวเทติ  เจตนา    เจเตติ  ส ฺา   
ส ฺชานาตีติ  อตฺโถ ฯ  ผุฏโติ  วา  ผสสฺสมงฺคี  ปุคฺคโล  ผสฺเสน   
ผุฏา  อารมฺมณเมว  เวทนาทีหิ  เวเทติ  เจเตติ  ส ฺชานาตีป  วุตฺต   
โหติ ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  สมตึส  ขนฺธา กถิตา  โหนฺติ  ฯ   
กถ  จกฺขุทฺวาเร  ตาว  วตฺถุ ฺเจว  (๔)  อารมฺมณ ฺจ  รูปกฺขนฺโธ   
#๑.  ม. อสณฺกนโต  ฯ  ๒. ม. ปโรว   ฯ  ๓. ม. ผุฏโติ   ฯ   
๔.  ม. จกฺ  ขุ ฺเจว  ฯ  
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                *เลมที่  ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา ๓๘ 
 
ผุฏโ  เวเทตีติ  เวทนากฺขนฺโธ  เจเตตีติ  สงฺขารกฺขนฺโธ   
ส ฺชานาตีติ  ส ฺากฺขนฺโธ  วิชานาตีติ  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ ฯ   
เสสทฺวาเรสุป  เอเสว  นโย ฯ  มโนทวฺาเรป  หิ  วตฺถุรูป   
เอกนฺตโต  รปูกฺขนฺโธ  รูเปน  อารมฺมเณ  สติ  อารมฺมณมฺป   
รูปกฺขนฺโธติ ฯ  ฉ  ป ฺจกา  จ(๑) โหนติฺ ฯ  สงฺเขเปน  ปเนเต   
ฉสุป ทฺวาเรสุ  ป ฺจกฺขนฺธา ฯ  ตึส  ปจฺจเย  ป ฺจกฺขนฺเธ   
อนิจฺจาติ  วิตฺถาเรตฺวา วุจฺจมาเน  พุชฺฌนกาน  อชฺฌาสเยน   
อิท  สุตฺต  เทสิตนฺติ ฯ   
                                ฉนฺนวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ   
        ฉฬวคฺคสฺส  ปเม ฯ  อทนฺตาติ  อทมิตา ฯ  อคุตฺตาติ   
อโคปตา ฯ  อรกฺขิตาติ  น  รกฺขิตา ฯ  อสวุตาติ  อปหิตา ฯ   
ทุกฺขาธิวาหา  โหนฺตีติ  เนรยิกาทิเภท  อธิกทุกฺขอาวหนกา   
โหนฺติ ฯ  สุขาธิวาหา  โหนฺตีติ  ฌานมคฺคผลปฺปเภท  อธิกสุข   
อาวหนกา  โหนฺติ ฯ  อธิวาหนกา  โหนฺติ ฯ  อธิวาหาติป  ปาโ ฯ   
เอเสว  อตฺโถ ฯ   
        ฉเฬวาติ  ฉ  เอว ฯ  อสวุโต   ยตฺถ  ทุกฺข  นิคจฺฉตีติ   
เยสุ  อายตเนสุ  สวรณวิรหิโต  ทุกฺข  ปาปุณาติ ฯ  เตส ฺจ   
เย  สวรณ  อเวทิสูติ(๒)  เย  เตส  อายตนาน  สวร  วินฺทึสุ   
ปฏิลภึสุ ฯ  วิหรนฺตานวสฺสุตาติ(๓) วิหรนฺติ อนวตฺติตสทิสา  ฯ 
# ๑. ม. ฉ ป ฺจกา ตึส ฯ  ๒. ย.ุ อเวทึสุ ฯ  ๓. สฺยา. วิหรนฺตานวสฺสุตา ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๙ 
 
รูปานีติ(๑) อสาทวนฺต จ มธุร จ  ฯ ผสสฺทฺวย สุขทุกฺข อุเปกฺเขติ (๒) 
สุขทุกฺเข  ทุกฺขสมฺผสฺส วาติ อิท ผสฺสทฺวย อุเปกฺขอุเปกฺข- 
เมเวตฺถ  อุปฺปาเทยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ ผสสฺทฺวย สุขทุกฺขนฺติ  
วา  ปาโ  ฯ ผสฺสเหตุก สุขทุกฺข อุเปกฺขา (๓) สุเข อนุโรธ  
ทุกฺเขว วิโรธ อนุปฺปาเทนฺโต อุเปกฺขโก ภเวยฺยาติป อตฺโถ  ฯ 
อนานุรุทฺโธ อวิรุทฺธ เกนจีติ เกนจิ สทฺธึ เนว อนุรุทโฺธ  
น วิรุทฺโธ ภเวยฺยาติ  ฯ  ปป ฺจส ฺาติ  กิเลสส ฺาย  ปป ฺจ- 
ส ฺา นาม  หุตฺวาฯ  อิตรีตรา  นราติ  ลามกาลามกสตฺตาฯ  
ปป ฺจยนฺตา  อุปยนฺตีติ  ปป ฺจยมานา  วฏฏ  อุปคจฺฉนฺติ ฯ   
ส ฺ ิโนติ  สส ฺา  สตฺตา ฯ  มโนมย  เคหสิต ฺจ  สพฺพนฺติ   
สพฺพเมว  ป ฺจกามคุณเคหนิสฺสิต  มโนมย  วิตกฺก ฯ  ปนุชชฺาติ   
ปนุทิตฺวา  นีหริตฺวา ฯ  เนกฺขมฺมสิต  อิริยตีติ  ทพฺพชาติโก  ภิกฺขุ   
เนกฺขมฺมสิต  อิริเยน  อิรียติ ฯ  ฉสฺสุ  ยทา  สุภาวิโตติ  ฉสุ  อารมฺมเณสุ   
ยทา  สุฏ ุ  ภาวิโต ฯ  ผุฏสฺส  จิตฺต  น  วิกมฺปเต  กฺวจีติ   
สุขผสฺเสน  วา  ทุกฺขผสฺเสน  วา  ผุฏสฺส  กิสฺมิ ฺจิ  จิตฺต   
น  กมฺปติ  น  เวธติ ฯ  ภวถ (๔)  ชาติมรณสฺส  ปารคาติ  ชาติ- 
มรณาน  ปาร  นิพฺพาน  คมกา  โหถ ฯ   
        ทุติเย  มาลุกฺยปุตฺโตติ  มาลุกฺยพฺราหฺมณิยา  ปุตฺโต ฯ   
เอตฺถาติ  เอตสฺมึ  ตาว  โอวาทายาจเน ฯ  อิมินา  เถร  อปสาเทติป   
# ๑. ม. อสาทิต ฺจ สาทุนฺติ  ฯ  ๒. ย.ุ อุเปกฺโขติ  ฯ  ๓. ม. อุเปกฺโข  ฯ 
# ๔. ม. ภวตฺถ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐ 
 
อุสฺสาเทติป ฯ  กถ  อย  กริ  ทหรกาเล  รูปาทีสุ  ปมชฺชิตฺวา   
ปจฺฉา  มหลฺลกกาเล  อร ฺวาส  ปตฺเถนฺโต  กมฺมฏาน   
ยาจติ ฯ  อถ  ภควา  เอตฺถ  ทหเร  กึ  วกขฺามิ มาลุกฺยปุตฺโต  วิย   
ตุเมฺหหิป  ตรุณกาเล  (๑)  ปมชฺชิตฺวา  มหลฺลกกาเล  อร ฺ  ปวิสิตฺวา   
สมณธมฺม  กเรยฺยาถาติ  อิมินา  อธิปฺปาเยน  ภณนฺโต  เถร   
อปสาเทติ  นาม ฯ  ยสฺมา  ปน  เถโร  มหลฺลกกาเลป  อร ฺ   
ปวิสิตฺวา  สมณธมฺม  กาตุกาโม  ตสฺมา  ภควา  เอตฺถ  ทหเร   
กึ  วกฺขามิ  (๒)  อย  อมฺหาก  มาลุกฺยปุตฺโต  มหลลฺกกาเลป  อร ฺ   
ปวิสิตฺวา  สมณธมฺม  กตฺตุกาโม  กมฺมฏาน  ยาจติ  ตุเมฺห   
นาม  ตรุณกาเลป  วีริย  น  กโรถาติ  อิมินา  อธิปฺปาเยน   
ภณนฺโต  เถร  อุสฺสาเทติ  นาม ฯ  ยตฺร  หิ  นามาติ  โย   
นาม ฯ   
        กิ ฺจาปหนฺติ  (๓)  กิ ฺจาป  อหนฺติ  ม  มหลลฺโก  ชานาติ   
ยทิ  อห  มหลฺลโก  สมาโนป  สกฺขิสฺสามิ  สมณธมฺม  กาตุ   
เทเสตุ ภควาติ  อธิปฺปาเยน  มหลลฺกภาว  อนุคฺคณฺหนฺโต  โอวาท   
จ  ปสสนฺโต  เอวมาห ฯ  อทิฏา  อทิฏปุพฺพาติ  อิมสฺมึ   
อตฺตภาเว  อทิฏา  อตีเตป  อทิฏปุพฺพา ฯ  น  จ  ปสฺสสีติ   
เอตรหิป  น  ปสฺสสิ ฯ  น  จ  เต  โหนติฺ  ปสฺเสยฺยนติฺ   
เอว  สมนฺนาหาโรป  เต  ยตฺถ  นตฺถิ  อป  นุ  เต  ตตฺถ  
# ๑. ม. ทหรกาเล  ฯ  ๒. ม. วกฺขาม  ฯ  ๓. ม. กิ ฺจาปาหนฺติ  ฯ 
# ยุ. กิ ฺจาปหนฺติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๑ 
 
ฉนฺทาทโย  อุปฺปชฺเชยฺยนฺุติ  ปุจฺฉติ   
        ทฏิเ  ทิฏมตฺตนฺติ  รูปายตเน  จกฺขุวิ ฺาเณ   น   
ทิฏมตฺต ฯ  จกฺขุวิ ฺาณ  หิ  รูเป  รูปมตฺตเมว  ปสฺสติ  น   
นิจฺจาทิสภาว  อิติ  เสสวิ ฺาเณหิป  เม  เอตฺถ  ทิฏมตฺตเมว   
จิตฺต  ภวิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  ทฏิเ  ทฏิ  นาม  จกฺขุวิ ฺาณ  
รูเป  รูปวิชานนนฺติ  อตฺโถ ฯ  มตฺตาติ  ปมาณ ฯ  ทฏิมตฺตา   
อสฺสาติ  ทิฏมตฺต  จิตฺต  จกฺขุวิ ฺาณมตฺตเมว  เม  จิตฺต   
ภวิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตต  โหติ ยถา  อาปาถคตรูเป   
จกฺขุวิ ฺาณ  น  รชฺชติ  น  ทุสฺสติ  น  มุยฺหติ  เอว  ราคาทิ- 
วิรเหน  จกฺขุวิ ฺาณมตฺตเมว  ชวน  ภวิสฺสติ จกฺขุวิ ฺาณปฺ- 
ปมาเณเนว  ชวน  เปสสฺามีติ ฯ  อถวา  ทิฏ  นาม  จกฺขุ- 
วิ ฺาเณน  ทิฏรูป  ทิฏเ  ทิฏมตฺต  นาม  ตตฺเถว  อุปฺปนฺน- 
สมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณโวฏพฺพนสงฺขาตจิตฺตตฺตย   ยถา  ต  น   
รชฺชติ  น  ทสฺุสติ  น  มุยหฺติ  เอว  อาปาถคเต  รูเป  เตเนว   
สมฺปฏิจฺฉนฺนาทิปฺปมาเณน  ชวน  อุปฺปาเทสฺสามิ  นาสฺส  (๑)  ต   
ปมาณ  อติกฺกมิตฺวา  รชชฺนาทิวเสน  อุปฺปชฺชิตุ  ทสสฺามีติ   
อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  เอเสว  นโย  สุตมุเตสุ ฯ  วิ ฺาเต  วิ ฺาตมตฺตนฺติ   
เอตฺถ  ปน  วิ ฺาต  นาม  มโนทฺวาราวชฺชเนน  วิ ฺาตา- 
รมฺมณ  ตสฺม ึ วิ ฺาเต  วิ ฺาตมตฺตนฺติ  อาวชฺชนปฺปมาณ ฯ   
# ๑. ม. นาห  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒ 
 
ยถา  อาวชฺชเนน  น  รชฺชติ  น  ทุสฺสติ  น  มุยฺหติ  เอว   
รชฺชนาทิวเสน  อุปฺปชชฺิตุ  อทตฺวา  อาวชฺชนปฺปมาเณเนว  จิตฺต   
เปสฺสามีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  ยโตติ  ยทา ฯ  ตโตติ  ตทา ฯ   
น  เตนาติ  เตน  ราเคน  วา  รตฺโต  โทเสน  วา  ทฏุโ   
โมเหน  วา  มูโฬฺห  น  ภวิสฺสติ ฯ  ตโต  ตฺว  มาลุกยฺปุตฺต  น   
ตตฺถาติ  ยทา  ตฺว  เตน  ราเคน  วา  โทสโมเหหิ  วา  รตฺโต   
วา  ทุฏโ  วา  มูโฬฺห  วา  น  ภวิสฺสสิ  ตทา  ตฺว  น   
ตตฺถ  ตสฺมึ  ทิฏเ  วา  สตุมุตวิ ฺาเต  วา  ปฏิพทฺโธ  อลฺลโิน   
ปติฏ ิโต  นาม  ภวิสฺสสิ ฯ  เนวิธาติอาทิ  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        สติ  มุฏาติ  สติ  นฏา ฯ  ต ฺจ  อชโฺฌสาติ  ต   
อารมฺมณ  คิลิตฺวา ฯ  อภิชฺฌา  จ  วิเหสา  จาติ  อภิชฺฌาย   
จ  วิเหสาย   จ ฯ  อถวา  ตสฺส  วฑฺฒนฺตีติ  ปเทนป  สทฺธึ   
โยเชตพฺพ  อภิชฺฌา  จ  วิเหสา  จาติ  อิเมป  เทฺว  ธมฺมา   
ตสฺส  วฑฺฒนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  จิตฺตมสฺสูปห ฺตีติ  อภิชฺฌาวิเหสาหิ   
อสฺส  จิตฺต  อุปห ฺติ ฯ  อาจินโตติ  อาจินนฺตสฺส ฯ  อารา   
นิพฺพาน  วุจฺจตีติ  เอวรูปสฺส  ปุคฺคลสสฺ  นิพฺพาน  นาม  ทูเร   
ปวุจฺจติ ฯ  ฆตฺวาติ(๑) ฆายิตฺวา ฯ  โภตฺวาติ  ภุตฺวา  สายิตฺวา   
เลหิตฺวา ฯ  ผุสฺสาติ  ผุสิตฺวา ฯ   
        ปฏิสฺสโตติ  ปฏิสฺสติสงฺขาตาย  สติยา  ยุตฺโต ฯ  เสวโต  จาป   
เวทนนฺติ  จตุมคฺคสมฺปยุตฺต  นิพฺพตฺติตโลกุตฺตรเวทน  เสวนฺตสฺส ฯ   
# ๑. ม. ฆตฺวา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๓ 
 
ขิยฺยตีติ  ขย  คจฺฉติ ฯ  ก ึ ต ฯ  ทุกฺขมฺป  กิเลสชาตมฺป ฯ   
อ ฺตโรติ  อสีติยา  มหาสาวกาน  อพฺภนฺตโร  เอโก ฯ  อิติ   
อิมสฺมึ  สุตฺเต  คาถาหิป  วฏฏวิวฏฏเมว  กถิต ฯ   
        ตติเย  ฯ  ปริหานธมฺมนติฺ  ปริหานสภาว ฯ  อภิภายตนานีติ   
อภิภวิตานิ  อายตนานิ ฯ  สรสงฺกปฺปาติ  เอตฺถ  สรนฺตีติ  สรา   
ธาวนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  สรา  จ  เต  สงฺกปฺปา  จ  สรสงฺกปฺปา ฯ   
ส ฺโชนิยาติ  พนฺธนิยา  พนฺธนสฺส  ปจฺจยภูตา ฯ ต ฺเจ  ภิกฺขูติ   
ต  เอว  อุปฺปนฺนกิเลสชาต  ต  วา  อารมฺมณ ฯ  อธิวาเสตีติ   
จิตฺเต  อาโรเปตฺวา  วาเสติ ฯ  นปฺปชหตีติ  ฉนฺทราคปฺปหาเนน   
น  ปชหติ ฯ  เอว  สพฺพปเทหิ  โยเชตพฺพ ฯ  อภิภายตน  เหต   
วุตฺต  ภควตาติ  เอต  พุทฺเธน  ภควตา  อภิภวิต  อายตนนฺติ   
กถิต ฯ  อิธ  ธมฺม  ปุจฺฉิตฺวา  วิภชนฺเตน  ปุคฺคเลน  ธมฺโม   
ทสฺสิโต ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  อสวุตสฺสาติ  อปหิตสฺส  น  ปทหิตฺวา  สวริตฺวา   
ปตสฺส ฯ  พฺยาสิ ฺจตีติ(๑) วิยาสิจฺจติ  กิเลสตินฺต  หุตฺวา  วตฺตติ ฯ   
ปาโมชฺชนฺติ  ทุพฺพลปติ ฯ  ปตีติ  พลวปติ ฯ  ปสฺสทฺธีติ  ทรถปฺ- 
ปสฺสทฺธ ิฯ  ธมฺมา  น  ปาตุภวนฺตีติ  สมถวิปสฺสนา  ธมฺมา   
น  อุปฺปชชฺนติฺ ฯ  อิมสฺม ึ สุตฺเต  ปุคฺคล  ปุจฺฉิตฺวา  ภาชนฺเตน   
ธมฺเมน  ปุคฺคโล  ทสฺสิโต ฯ   
        ป ฺจเม  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  อสวโรติ  อิท  มคฺคกุสลสฺส(๒)   
# ๑. ม. ย.ุ พฺยาสิ ฺจติ  ฯ  ๒. ม. มคฺคกุสลสฺส  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔ 
 
วาม  มุ ฺจิตฺวา  ทกฺขิณ  คเณฺหยฺยาสีติ  ปม  ปหาตพฺพมคฺค- 
กฺขาน  วิย  อุทฺเทสกฺกเมน  อวตฺวา  เทสนากุสลตาย  ปม   
ปหาตพฺพธมฺมกฺขาน  วเสน  วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  อิธ  ธมฺม   
ปุจฺฉิตฺวา  ธมฺโมว  วิภตฺโต ฯ   
        ฉฏเ ฯ  สมาธินฺติ  จิตฺเตกคฺคต ฯ  อิท  ห ิ สุตฺต  จิตฺเต   
กคฺคตาย  ปริหายมาเน  ทิสฺวา  อิเมส  จิตฺเตกคฺคต  ลภนฺตาน   
กมฺมฏาน  ผาตึ คมิสฺสตีติ  ตฺวา  กถิต ฯ   
        สตฺตเม ฯ  ปฏิสลลฺานนฺติ  กายวิเวก ฯ  อิท  ห ิ สุตฺต   
กายวิเวเกน  ปริหายมาเน  ทิสฺวา  อิเมส  กายวิเวก  ลภนฺตาน   
กมฺมฏาน ธาตึ(๑) คมิสฺสตีติ  ตฺวา  กถิต ฯ  อฏม  อุปมาย   
ปริวาเรตฺวา  กถิเต  พุชฌฺนกาน ฯ  นวม  สุทฺธิกวเสเนว   
พุชฺฌนกาน  อชฺฌาสยวเสน  วุตฺต ฯ  อตฺโถ  ปน  อุภยตฺถาป   
ขนฺธิยวคฺเค  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ทสเม ฯ  อุทโก  สุทนฺติ  เอตฺถ  สทุนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ   
อุทโกติ  ตสฺส  นาม ฯ  อิท  ชาตุ  เวทคูติ  เอตฺถ  อิทนฺติ   
นิปาตมตฺต ฯ  อถวา  อิท  มม  วจน  สณุาถาติ  ทีเปนฺโต   
เอวมาห ฯ  ชาตุ  เวทคูติ  อห  เอกเสน  เวทคู  เวทสงฺขาเตน   
าเณน  เนยฺเยสุ  คโต  เวท  วา  คโต  อธิคโต  ปณฺฑิโต   
อสฺมีติ  (๒)  อตฺโถ ฯ  สพฺพชฺชีติ(๓)  เอกเสน  สพฺพ  วฏฏ  ชินตฺิวา   
# ๑. ผาตึ  ฯ  ๒. ม. ปณฺฑิโตหมสฺมีติ  ฯ  ๓. สฺยา.  ปพฺพชิ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๕ 
 
อภิภวิตฺวา  ชโิตสฺมีติ  วทติ ฯ  อปลิขต  คณฺฑมูลนติฺ  อขต  (๑)  ทุกฺข- 
มูล ฯ  ปลิขณินฺติ  ปลิขต  มยา  ขณิตฺวา   ิโตสฺมีติ  ทีเปติ ฯ   
มาตาเปตฺติกสมฺภวสฺสาติ  มาติโต  จ  ปติโต  จ  นพฺิภเตน   
มาตาเปตฺติเกน  สุกฺกโสณิเตน  สมฺภูตสฺส ฯ โอทนกุมฺมา- 
สูปจยสฺสาติ  โอทเนน  เจว  กุมฺมาเสน  จ  อุปจิตสฺส  จ  ฯ 
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺมสฺสาติ  เอตฺถ  อย  กาโย   
หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจธมฺโม  ทุคฺคนฺธวิฆาตตฺถาย  คนฺธ- 
วิเลปเนน  (๒)  อุจฺฉาทนธมฺโม  องฺคปจฺจงฺคาพาธวิโนทนตฺถาย  อุทก- 
สมฺพาหเนน  (๓) ปริมทฺทนธมฺโม  ทหรกาเล  วา  อูรูสุ  สยาเปตฺวา   
คพฺภวาเสน  ทุสฺสณฺ ิตาน  เตส  เตส  องฺคาน  สณฺานสมฺปาท- 
นตฺถ  อ ฺชนปฬนาทิวเสน  ปริมทฺทนธมฺโม  เอว  ปริหริโตป   
จ ฯ  เภทนวิทฺธสนธมฺโม  ภิชชฺติ  เจว  วิกิรติ  จ ฯ  เอว ฺจ   
สภาโวติ อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  มาตาเปตฺติกสมฺภวโอทนกุมฺมาสูปจย- 
ปริมทฺทนปเทหิ  วุฑฺฒิ  กถิตา  อนิจฺจเภทนวิทฺธสนปเทหิ   
ปริหานิ ฯ  ปรุิเมหิ  วา  ตีหิ  สมุทโย  ปจฺฉิเมหิ  อตฺถงฺคโมติ ฯ   
เอว  จาตุมหาภูติกสฺส  กายสฺส  วุฑฺฒิปริหานินิพฺพตฺติเภทา   
ทสฺสิตา ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                                สฬวคฺโค  ป ฺจโม ฯ   
                                ทุติโย  ปณฺณาสโก ฯ   
# ๑. ฏีกา. อวขต  ฯ  ม. อปริขต  ฯ  ๒. ม. ตนุวิเลปเนน  ฯ   
# ๓. ม. ขุทฺทกสมฺพาหเนน  ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๒  หนา  ๔๖ 
 
                                ตติยปรฺณาสกวณฺณนา 
        โยคกฺเขมิวคฺคสฺส  ปเม ฯ  โยคกเฺขมิปริยายนฺติ  จตูหิ  โยเคหิ   
เขมิโน  การณภูต ฯ  ธมมฺปริยายนฺติ  ธมฺมการณ ฯ  อกฺขาสิ   
โยคนฺติ  ยุตฺตึ  กเถสิ ฯ  ตสฺมา  ยสฺมา  ก ึ อกฺขาตตฺตา  อุทาหุ   
ปหีนตฺตา   หิ  อกฺขาเนน  โยคกฺเขมิ  นาม  โหติ ฯ   
        ทุติเย ฯ  เวทนาสุขทุกฺข  กถิต  ต  ปน  วิปากสขุทุกฺข   
วฏฏติ ฯ   
        ตติเย ฯ  ทุกฺขสฺสาติ  วฏฏทุกฺขสฺส ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  โลกสฺสาติ  สงฺขารโลกสฺส ฯ  ป ฺจมาทีสุ  ย   
วตฺตพฺพ  สิยา  ต  ขนฺธิยวคฺเค  วุตฺตนยเมว ฯ   
                                โยคกฺเขมิวคฺโค  ปโม ฯ   
        โลกกามคุณวคฺคสฺส  ปเม  อาวาสคโตติ  วสนฏาน   
คโต ฯ  มารสฺส  วสคโตติ  มารสฺส  วส  คโต ฯ  ปฏิมุกฺกสฺส   
มารปาโสติ  อสฺส  คีวาย  มารปาโส  ปฏิมุกฺโก  ปเวสิโต ฯ   
ทุติย  อุตฺตานเมว ฯ   
        ตติเย ฯ  โลกสฺสาติ  จกฺกวาฬโลกสฺส ฯ  โลกสฺส  อนฺตนฺติ   
สงฺขารโลกสฺส  อนฺต ฯ  วิหาร  ปาวิสีติ  มย ิ วิหาร  ปวิฏเ   
อิเม  ภิกฺขู  อิม  อุทฺเทส  อานนฺท  ปุจฺฉิสฺสนฺติ  โส  จ  เตส   
มม  สพฺพ ฺ ุตาเณน  สสนฺทิตฺวา  กเถสฺสติ  ตโต  น   
โถเมสฺสามิ  มม  โถมน  สุตฺวา  ภิกฺขู  อานนฺท  อุปสงฺกมิตพฺพ    
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๗ 
 
วจนมฺปสฺส  (๑)  โสตพฺพ  สทฺธาตพฺพ  ม ฺ ิสฺสนฺติ  ต  เนส  ภวิสฺสติ   
ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขายาติ  จินฺเตตฺวา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส   
วิตฺถาเรน  อตฺถ  อวิภชิตฺวาว  นิสินฺนาสเน  อนฺตรหิโต  คนฺธกฏุิย   
ปาตุรโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อุฏายาสนา  วิหาร  ปาวิสีติ ฯ   
สตฺถุ  เจว  สวณฺณิโตติ  สตฺถารา  จ  ปสตฺโถ ฯ  วิ ฺ ูนนฺติ   
อิทมฺป  กรณตฺเถ  สามิวจน  ปณฺฑิเตหิ  สพฺรหฺมจารีหิ  จ   
สมฺภาวิโตติ  อตฺโถ ฯ  ปโหตีติ  สกฺโกติ ฯ   
        อติกฺกมฺเมว  มูล  อติกฺกมฺเมว  ขนฺธนฺติ  สาโร  นาม  มูเล   
วา  ขนฺเธ  วา  ภเวยฺย  ตมปฺ  อติกฺกมิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เอว   
สมฺปทมิทนฺติ  เอวสมฺปตฺติก  อีทิสนฺติ  อตฺโถ ฯ  อติสิตฺวาติ   
อติกฺกมิตฺวา ฯ  ชาน  ชานาตีติ  ชานิตพฺพเมว  ชานาติ ฯ  ปสฺส  
ปสฺสตีติ  ปสฺสิตพฺพเมว  ปสฺสติ ฯ  ยถา  วา  เอกจฺโจ  วิปรีต   
คณฺหนฺโต  ชานนฺโตป  น  ชานาติ  ปสสฺนฺโตป  น  ปสฺสติ  น  เอว   
ภควา ฯ  ภควา  ปน  ชานนฺโต  ชานาติ  ปสฺสนฺโต  ปสฺสติเยว  
สฺวาย  ทสฺสนปริณายกฏเน  จกฺขุภูโต ฯ  วิทิตกรณฏเน  าณ- 
ภูโต ฯ  อวิปรีตสภาวฏเน  ปรยิตฺติธมฺมปวตฺตนโต  วา  หทเยน   
จินฺเตตฺวา  วาจาย  นิจฺฉาริตธมฺมมโยติ  ธมฺมภูโต ฯ  เสฏฏเน   
พฺรหฺมภูโต ฯ  อถวา  จกฺขุ  วิย  ภูโตติ  จกฺขุภูโต ฯ  เอวเมเตสุ   
ปเทสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  สฺวาย  ธมมฺสฺส  วตฺตนโต  วตฺตา ฯ   
# ๑. ม. วจน ฺจสฺส  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 48 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘ 
 
ปวตฺตนโต  ปวตฺตา ฯ  หตฺถ  นีหริตฺวา  ทสฺสนสมตฺถตาย   
อตฺถสฺส  นีโต(๑)  อมตาธิคมาย  (๒)  ปฏิปตฺตึ  เทเสตีติ  อมตสฺส   
ทาตา ฯ  อครุ  กริตฺวาติ ปุนปฺปุน  ยาจาเปนฺโตป  ครุ  กตฺมา   
นาม ฯ  อตฺตโน  เสกฺขปฏสิมฺภิทาาเณ  ตฺวา  สิเนรุปาทโต   
วาลิก  อุทฺธรมาโน  วิย  ทวิุ ฺเยฺย  กตฺวา  กเถนฺโตป  ครุ   
กโรติเยว  นาม ฯ  เอว  อกตฺวา  อเมฺห  ปุนปฺปุน  อยาจาเปตฺวา  
สุวิ ฺเยฺยป  โน  กตฺวา  กเถหีติ  วุตฺต ฯ   
        ย  โข  โวติ  ย  โข  ตุมฺหาก ฯ  จกขฺุนา  โข  อาวุโส   
โลกสฺม ึ โลกส ฺ ี  โหติ  โลกมานีติ  จกฺขุ  หิ  โลเก  อปฺปหนี- 
ทิฏ ิปุถุชชฺโน  สตฺตโลกวเสน  โลโกติ  ส ฺชานาติ  เจว  ม ฺติ   
จ  ตถา  จกฺกวาฬโลกวเสน ฯ  น  หิ  อ ฺตฺร  จกฺขฺวาทีหิ   
ทฺวาทสอายตเนหิ  ตสฺส  สา  ส ฺา  วา  มาโน  วา   
อุปฺปชฺชติ ฯ  เตน  วุตฺต  จกฺขุนา  โข  อาวุโส  โลกสฺมึ  โลกส ฺ ี   
โหติ  โลกมานีติ ฯ  อิมสสฺ  จ  โลกสฺส  คมเนน  อนฺโต  นาม   
าตุ  วา   ปตฺตุ  วา  น  สกฺกา ฯ  ลุชชฺนฏเน  ปน  ตสฺเสว   
จกฺขฺวาทิเภทสฺส  โลกสฺส  นิพฺพานสงฺขาต  อนฺต  อปฺปตฺวา   
วฏฏทุกฺขสฺส  อนฺตกิริยา  นาม  นตฺถีติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        เอว  ป ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  อิทานิ  สาวเกน  ปโ ฺห  กถิโตติ   
มา  นิกฺกงฺขา  อหุวตฺถ  อย  ภควา  สพฺพ ฺ ุตาณตุล   
# ๑. สฺยา. นนิฺเนตา  ฯ  ๒. ม. อมตาธิคมสฺส  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 49 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๙ 
 
คเหตฺวา  นิสินฺโน  อิจฺฉมานา  ตเมว  อุปสงฺกมิตฺวา  นิกฺกงฺขา   
โหถาติ  อุยฺโยเชนฺโต อากงฺขมานาปนาติอาทิมาห ฯ  อิเมหิ อากาเรหีติ   
อิเมหิ  การเณหิ จกฺกวาฬโลกสฺส  อนตฺาภาวการเณหิ  เจว   
สงฺขารโลกสฺส  อนฺตาปตฺติการเณหิ  จ ฯ  อิเมหิ  ปเทหีติ  อิเมหิ   
อกฺขรสมฺปณฺฑเนหิ ฯ  พฺย ฺชเนหีติ  ปาฏิเยกฺกอกฺขเรหิ ฯ   
ปณฺฑิโตติ  ปณฺฑิจฺเจน  สมนฺนาคโต ฯ  จตูหิ  การเณหิ   
ปณฺฑิโต  ธาตุกุสโล  อายตนกุสโล  ปจฺจยาการกุสโล  การณา- 
การณกุสโลติ ฯ  มหาป ฺโติ  มหนฺเต  อตฺเถ  มหนฺเต  ธมฺเม   
มหนฺตา  นิรตฺุติโย  มหนฺตานิ  ปฏิภานานิ  ปริคฺคณฺหณสมตฺถตาย   
มหาป ฺาย  สมนฺนาคโต ฯ  ยถา  ต  อานนฺเทนาติ  ยถา   
อานนฺเทน  พฺยากต  ต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ยถา  อานนฺเทน   
ต  พฺยากต อหมฺป  ต  เอวเมว  พฺยากเรยฺยนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  เย  เมติ  เย  มม ฯ  เจตโส  สมฺผุฏปุพฺพาติ   
จิตฺเตน  อนุภูตปุพฺพา ฯ  ตตฺร  เม  จิตฺต  พหุล  คจฺฉมาน   
คจฺเฉยฺยาติ  เตสุ ปาสาทคฺคสฺส  ตฺตยติวิธนาฏกาทิเภทสมฺปตฺติวเสน   
อนุภูตปุพฺเพสุ ป ฺจสุ  กามคุเณสุ พหูสุ  วาเรสุ   อุปฺปชฺชมาน  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  ทีเปติ ฯ  ปจฺ
จุปฺปนฺเนสุ  วาติ  อิธ  ปธานจริย- 
กาเล  ฉพฺพสฺสานิ  สุปุปฺผิตวนสณฺฑชาตสฺสรมิคคณาทีน  (๑)  วเสน   
ทิฏสุตาทิเภท  มโนรมารมฺมณ  กามคุณ  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  
# ๑. ม. ...วนสณฺฑชาตาน ทิชคณาทีน  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 50 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐ 
 
เอวรูเปสุ  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  วา  พหุล  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  ทสฺเสติ ฯ   
อปฺป  วา  อนาคเตสูติ อนาคเต  เมตฺเตยฺโย  นาม  พุทฺโธ   
ภวิสฺสติ  สงฺโข  นาม  ราชา  เกตุมตี  นาม  ราชธานีติ  อาทิวเสน  (๑)   
ปริตฺตกเมว  อนาคเตสุ  กามคุเณสุ  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  ทสฺเสติ ฯ   
ตตฺร  เม  อตฺตรูเปนาติ  ตตฺร  มยา  อตฺตโน  หิตกามชาติเกน ฯ   
อปฺปมาโทติ  สาตจฺจกิริยา  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  จิตฺตสฺส   
อโวสฺสคฺโค ฯ  สตีติ  อารมฺมณปริคฺคหิตสติ ฯ  อารกฺโขติ  อย   
อปฺปมาโท  จ  สติ  จ  เจตโส  อารกฺโข  กรณีโย ฯ  เอว  เม   
อโหสีติ  ทสเฺสติ  อารกฺขตฺถาย  อิเม  เทฺว  ธมฺมา  กตฺตพฺพาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺมาติห  ภิกฺขเว  เส(๒) อายตเน  เวทิตพฺเพติ   
ยสฺมา  เจตโส  อารกฺขตฺถาย  อปฺปมาโท  จ  สติ  จ  กาตพฺพา   
ยสฺมา  ตสฺมึ  อายตเน  วิทิเต  อปฺปมาเทน  วา  สติยา  วา   
กาตพฺพ  นตฺถิ  ตสฺมา  เส  อายตเน  เวทิตพฺเพ  ต  การณ   
ชานิตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ  สฬายตนนิโรธนฺติ  สฬายตนนิโรโธ  วุจฺจติ   
นิพฺพาน  ต  สนฺธาย  ภาสิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  นิพฺพานสฺมึ  หิ   
จกฺขุอาทีหิ  เจว  นิรุชฺฌนติฺ  รูปส ฺาทโย  จ  นิรชุฌฺนฺตีติ ฯ   
เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  ทฏิเว  ธมฺเมติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว ฯ   
ปรินิพฺพายนฺตีติ  กิเลสปรนิิพฺพาเนน  ปรินิพฺพายนฺติ ฯ  ต  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๔๘/๘๒  ฯ  ๒. ยุ. เย  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 51 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๕๑ 
 
นิสฺสิต  วิ ฺาณ  โหตีติ  ตณฺหานิสฺสิตกมฺมวิ ฺาณ  โหติ ฯ   
ตทุปาทานนฺติ  ตคหณ  ตณฺหาคหเณน  สหคต วิ ฺาณ  โหตีติ   
อตฺโถ ฯ  ฉฏ อุตฺตานเมว ฯ   
        สตฺตเม ฯ  สนฺตาเนสฺสตีติ  ฆเฏสฺสติ  วิจฺเฉทมสฺส(๑)  ปาปุณิตุ   
น  ทสฺสติ ฯ   
        อฏเม ฯ  วิมุตฺติปรปิาจนิยาติ  วิมุตฺตึ  ปริปาเจนฺตีติ   
วิมุตฺติปริปาจนิยา ฯ  ธมมฺาติ  ปณฺณรส  ธมฺมา  เต  สทฺธิน-ฺ 
ทฺริยาทีน  วิสุทฺธิกรณวเสน  เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺต  เหต  อสทฺเธ   
ปุคฺคเล  ปริวชฺชยโต  สทฺเธ  ปุคฺคเล  เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต   
ปสาทนีเย  สุตฺตนฺเต  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ  ตีหากาเรหิ  สทฺธินฺทฺรยิ  
วิสุชฺฌติ ฯ  กสุีเต  ปุคฺคเล  ปริวชชฺยโต  อารทฺธวีริเย  ปุคฺคเล   
เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต  สมฺมปฺปธาเน  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ   
ตีหากาเรหิ  วีริยินฺทฺริย  วิสุชฺฌติ ฯ  มฏุสฺสตี  ปุคฺคเล  ปริวชชฺยโต   
อุปฏ ิตสฺสตี  ปุคฺคเล  เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต  สติปฏาเน   
ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ  ตีหากาเรหิ  สตินฺทฺริย  วิสุชฺฌติ ฯ  อสมาหิเต   
ปุคฺคเล  ปริวชฺชยโต  สมาหิเต  ปุคฺคเล  เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต 
ฌานวิโมกฺเข  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ  ตีหากาเรหิ  สมาธินฺทฺริย   
วิสุชฺฌติ ฯ  ทุปฺป ฺเ  ปุคฺคเล  ปริวชชฺยโต  ป ฺวนฺเต  ปุคฺคเล   
เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต  คมฺภีราณจริย  (๒)  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ   
# ๑. ม. โยควิจฺเฉทมสฺส  ฯ  ๒. ฏีกา. คมฺภีราณจริเย  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 52 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๒ 
 
ตีหากาเรหิ  ป ฺ ินฺทฺริย  วิสุชฺฌติ ฯ  อิติ  อิเม  ป ฺจ  ปุคฺคเล   
ปริวชฺชยโต  ป ฺจ  ปุคฺคเล  เสวโต  ภชโต  ปยิรุปาสโต  ป ฺจ   
สุตฺตนฺเต  ปจฺจเวกฺขโต  อิเมหิ  ปณฺณรสหิ  อากาเรหิ  อิมานิ   
ป ฺจินฺทฺริยานิ  วิสุชฌฺนฺตีติ ฯ  (๑)   
        อปเร  ปณฺณรส  ธมฺมา  วิมุตฺติปริปาจนิยา   สทฺธา- 
ป ฺจมานิ  อินฺทฺริยานิ  อนิจฺจส ฺา  อนิจฺเจ  ทุกฺขส ฺา   
ทุกฺเข  อนตฺตส ฺา  ปหานส ฺา  วิราคส ฺาติ  อิมา  ป ฺจ   
นิพฺเพธภาคิยา  ส ฺา  เมฆิยตฺเถรสฺส  กถิตา  กลฺยาณ- 
มิตฺตตาทโย  ป ฺจ  ธมฺมาติ ฯ  กาย  ปน  เวลาย  ภควโต   
เอตทโหสิ  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนฺตสฺส ฯ   
        อเนกานิ  เทวตาสหสฺสานีติ  อายสฺมตา  ราหุเลน   
ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  ปาทมูเล  ปาลิตนาคราชกาเล  ปฏน   
ปฏเปนฺเตน  สทฺธ ึ ปฏน  ปฏปตเทวตาสุ  ปน  กาจิ  ภุมฺมฏกา   
เทวตา  กาจิ  อนฺตลิกฺขฏกา  กาจิ  จาตุมฺมหาราชิกา  กาจิ  เทวโลเก   
กาจิ  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตา ฯ  อิมสฺม ึ ปน  ทิวเส  สพฺพาป   
ตา  เอกฏาเน  อนฺธวนสฺมึเยว  สนฺนปิติตา  ตา  สนฺธายาห  อเนกานิ   
เทวตาสหสฺสานีติ ฯ   
        ธมฺมจกขฺุนฺติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  จตฺตาโร  จ  มคฺคา  จตฺตาริ   
จ  ผลานิ  ธมมฺจกฺขูติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  ตตฺถ  ห ิ กาจิ  เทวตา   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๔๒๔/๓๐๑  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 53 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๕๓ 
 
โสตาปนฺนา  อเหสุ  กาจิ  สกทาคามี  อนาคามี  ขีณาสวา  
ตาส  จ  ปน  เทวตาน  เอตฺตกาติ  คณนวเสน  ปริจฺเฉโท   
นตฺถิ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  นวมทสมานิ  อนิฏา- 
รมฺมณวเสน  กถิยมาเน  พุชฺฌนกาน  วเสน  วุตฺตานีติ ฯ   
                        โลกกามคุณวคฺโค  ทุติโย ฯ   
        คหปติวคฺคสฺส  ปเม  อุคฺโคติ  ปณีตทายกาน  อุคฺโค(๑)   
โส  ภควตา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ปณีตทายกาน   
ยทิท  อุคฺโค  คหปตีติ  เอว  เอตทคฺเค  ปโต ฯ  เสสเมเตสุ   
เจว  ทฺวีสุ  ตติเย  จ  วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  ปณฺฑ  อุลมาโน  ปริเยสมาโน  ปพฺพชิโตติ   
ปณฺโฑโล ฯ  โส  กริ  ปรชิิณฺณโภโค  พฺราหฺมโณ  อโหสิ ฯ   
อถ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ลาภสกฺการ  ทิสฺวา ปณฺฑตฺถาย  นิกฺขมิตฺวา   
ปพฺพชิโต  โส  มหนฺต  กปลฺลปตฺต  คเหตฺวา  จรติ ฯ  เตน   
กปลฺลปรู  ยาคุ  ปวติ  กปลฺลปูรปูเว  ขาทติ  กปลฺลปูร  ภตฺต   
ภุ ฺชติ ฯ อถสฺส  มหคฺฆสภาว  สตฺถุ  อาโรจยึสุ ฯ  สตฺถา  ตสฺส   
ปตฺตถวิก  นานุชานิ ฯ  เหฏาม ฺเจ  ปตฺต  นิกุชฺเชตฺวา  เปติ ฯ   
โส  เปนฺโตป  ฆสนฺโตว  ปณาเมตฺวา  เปติ  คณฺหนฺโตป   
ฆสนฺโตว  อากฑฺฒิตฺวา  คณฺหาติ ฯ  ต  คจฺฉนฺเต  กาเล   
ฆสเนน  ปรกิฺขีณ  นาฬิโกทนมตฺตเมว  คณฺหณก  ชาต ฯ   
# ๑. ม. อคฺคอุคฺโค  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๔ 
 
ตโต  สตฺถ ุ อาโรเจสุ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  ปตฺตถวิก  อนุชานิ ฯ   
เถโร  อปเรน  สมเยน  อินทฺฺริยภาวน  ภาเวตฺวา  อคฺคผเล   
อรหตฺเต  ปติฏาสิ ฯ  อิติ  โส  ปณฺฑตฺถาย  ปพฺพชติตฺตา   
ปณฺโฑโล  โคตฺเตน  ปน  ภารทฺวาโชติ  อุภย  เอกโต  กตฺวา   
ปณฺโฑลภารทฺวาโชติ  วุจฺจติ ฯ   
        อุปสงฺกมีติ  อุคฺคตุคฺคเตหิ  มหาอมจฺเจหิ  ปริวุโต  อุปสงฺกมิ ฯ   
เถโร  กริ  เอกทิวส  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ   
นิทาฆสมเย  สีตฏาเน  ทิวาวิหาร  นิสีทิสฺสามีติ  อากาเสน   
คนฺตฺวา  คงฺคาตีเร  อุเทนสฺส  ร ฺโ  อุทกฏาน(๑) นาม อุยฺยาน   
อตฺถิ  ตตฺถ  วิจริตฺวา  (๒)  อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  ทิวาวิหาร  นิสีทิ   
สีเตน  อุทกวาเตน  วีชิยมาโน ฯ   
        อุเทโนป  โข  นาม  ราชา  สตฺตาห  มหาปาน  ปวิตฺวา  สตฺตเม   
ทิวเส  อุยฺยาน  ปฏิชคฺคาเปตฺวา  มหาชนปริวาโร  อุยฺยาน   
คนฺตฺวา  มงฺคลสิลาปตฺเต  อ ฺตรสฺมึ  รุกฺเข  อฏรกาย  เสยฺยาย   
นิปชฺช ิฯ  ตสฺส  เอกา  ปริจาริกา  ปาเท  สมฺพาหมานา   
นิสินฺนา ฯ  ราชา  กเมน  นิทฺท  โอกกฺมิ ฯ  ตสฺมึ  นทิฺท   
โอกฺกมนฺเต  นาฏกิตฺถิโย  ยสฺสตฺถาย  มย  คีตาทีนิ  ปโยเชยฺยาม   
โส  นิทฺท  อุปคโต  น  จ  นิทฺทากาเล  ปหาส  (๓)  กาตุ  วฏฏตีติ   
อตฺตโน  อตฺตโน  ตูริยานิ  เปตฺวา  อุยฺยาน  ปกฺกนฺตา(๔) ตา  ตตฺถ    
# ๑. ม. อุทปาน  ฯ  ๒. ม. ปวิสิตฺวา  ฯ  ๓. ม. มหาสทฺท  ฯ  
# ๔. ม. อุยฺยาน ปกฺกนฺตา  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 55 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๕๕ 
 
ผลาผลานิ  ขาทมานา  ปุปฺผานิ  ปลนธฺมานา  วิจรนฺติโย  เถร   
ทิสฺวา  มา  สทฺทมกริตฺถาติ  อ ฺม ฺ  นิวารยมานา  วนฺทิตฺวา   
นิสีทึสุ ฯ  เถโร  อิสฺสา  ปหาตพฺพา  มจฺเฉร  วิโนเทตพฺพนฺติ 
อาทินา  นเยน  ตาส[๑] ธมฺมกถ  กเถสิ ฯ   
        สาป  โข  ร ฺโ  ปาเท  สมฺพาหมานา  นิสินฺนา  อิตฺถี  ปาเท   
จาเลตฺวา  ราชาน  ปโพเธสิ ฯ  โส  กหนฺตา  คตาติ  ปุจฺฉิ ฯ   
กึ  ตาส  ตุเมหฺหิ  ตา  เอก  สมณ  ปริวาเรตฺวา  นิสินฺนาติ ฯ   
ราชา  กุทโฺธ  อุทฺธเน  ปกขิฺตฺตโลณ  วิย  ฏตฏตายมาโน   
อุฏหิตฺวา(๒) ตมฺพกิปลฺลิกาหิ  น  ขาทาเปสฺสามีติ  คจฺฉนฺโต  เอกสฺมึ   
อโสกรุกฺเข  ตมฺพกิปลฺลิกาน  ปุฏ  ทิสวฺา  หตฺเถนากฑฺฒิตฺวา  สาข   
คณฺหิตุ  นาสกฺขิ ฯ  กิปลลฺกิาน  ปุโฏ  ฉินฺทิตฺวา  (๓)  ร ฺโ  สีเส   
ปติ  สกลสรรี  สาลถิุเสหิ  ปรกิิณฺณ  วิย  ทณฺฑทีปกาหิ   
ฌาปยมาน  (๔)  วิย  จ  อโหสิ ฯ  เถโร  ร ฺโ  ทุฏภาว  ตฺวา   
อิทฺธิยา  อากาส  ปกฺขนฺทิ ฯ  ตาป  อิตฺถโิย  อุฏาย  ร ฺโ   
สนฺติก  คนฺตฺวา  สรีร  ปุ ฺฉนฺติโย  วิย  ภูมิย  ปติตปติตา   
กิปลฺลิกาโย  คเหตฺวา  สรีเร  ขิปมานา  สพฺพา  มุขสตฺตีหิ   
วิชฺฌึสุ  กึ  นาเมต  อ ฺเ  ราชาโน  ปพฺพชิเต  ทิสฺวา  วนฺทนฺติ  
อย  ปน  ราชา  กิปลลฺิกปุฏ  สีเส  ภินทฺิตุกาโม  ชาโตติ ฯ  ราชา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อนุรูปนฺติ ทิสฺสติ  ฯ ๒. ม. อุฏหิตฺวา  ฯ 
# ๓. ม. ฉิชฺชตฺิวา  ฯ  ๔.  ม. ฑยฺหมาน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖ 
 
อตฺตโน  อปราธ  ทิสฺวา  อุยฺยานปาล  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ   
กึ  เอส  ปพฺพชิโต  อ ฺเสุป  ทิวเสสุ  อิธ  อาคจฺฉตีติ ฯ   
อาม  เทวาติ ฯ  อิธ  ตฺว  อาคตทิวเส  มยฺห  อาโรเจยฺยาสีติ ฯ   
เถโรป  กติปาเหเนว  ปุน  อาคนฺตฺวา  รุกฺขมูเล  นิสทีิ ฯ   
อุยฺยานปาโล  ทิสฺวา  มหนฺโต  เม  อย  ปณฺณากาโรติ  เวเคน   
คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  อุฏหิตฺวา  สงฺขปณวาทิ- 
สทฺท  นิวาเรตฺวา  อุคฺคตุคฺคเตหิ  อมจฺเจหิ  สทฺธึ  อุยฺยาน   
อคมาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อุปสงฺกมีติ ฯ   
        อนิกฬีติาวิโน  กาเมสูติ  ยา  กาเมสุ  กามกีฬติ  (๑)  อกีฬติ- 
ปุพฺพา  อปริภุตฺตกามาติ  อตฺโถ ฯ  อทฺธาน ฺจ  อาปาเทนฺตีติ   
ปเวณึ  ปฏิปาเทนฺติ  ทีฆรตฺต  อนุพนฺธาเปนฺติ ฯ  มาตุมตฺตีสูติ   
มาตุปมาณาสุ ฯ  โลกสฺม ึ หิ  มาตา  ภคินี  ธีตาติ  อิท  ติวิธ   
ครุการมฺมณ  นาม  อิติ  ครุการมฺมเณน  (๒)  อุปนิพนฺธ  จิตฺต   
โสเธตุ (๓)  น  ลภตีติ  ทสฺเสนฺโต  เอวมาห ฯ  อถสฺส  เตน ส ฺเน(๔)   
จิตฺต  อโนตรนฺต  ทิสฺวา  ภควตา  ปฏกิูลมนสิการวเสน  จิตฺต- 
ปนิพนฺธนตฺถ  วุตฺต  พตฺตึสาการกมฺมฏาน  กเถสิ ฯ   
        อภาวิตกายาติ  อภาวิตป ฺจทฺวาริกกายา ฯ  กมฺมฏาน   
ภาเวตุ  ทุกฺกร  โหติ  เตส  อสุภกมฺมฏาน  ภาเวตุ  ทุกฺกร  โหติ ฯ   
อิติสฺส  อิมินาป  จิตฺต  อโนตรนฺต  ทิสวฺา  อินฺทฺริยสวรสีล   
# ๑. ม. กามกีฬา ต  ฯ  ๒. ม. ครุการมฺมเณ  ฯ  ๓. ม. วิโมเจตุ  ฯ 
# ๔. ม. ป ฺเหน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๕๗ 
 
กเถสิ ฯ  อินทฺฺริยสวรสฺมึ  หิ  อุปนิพนธฺจิตฺต  วิโสธิตุ(๑)  น   
ลภติ ฯ  ราชา  ต  สุตฺวา  ตตฺถ  โอติณฺณจิตฺโต  อจฺฉริย  โภ  ภารทฺวาชาติอาทิมาห ฯ   
        อรกฺขิเตเนว  กาเยนาติอาทีสุ  หตฺถปาเท  กีฬาเปนฺโต  คีว   
ปริวตฺเตนฺโต  กาย  น  รกขฺติ  นาม  นานปฺปการ  ทฏุ ุลฺล   
กเถนฺโต  วจน  น  รกฺขติ  นาม  กามวิตกฺกาทโย  วิตกฺเกนฺโต  จิตฺต   
น  รกฺขติ  นาม ฯ  รกฺขิเตเนว  กาเยนาติอาทีสุ  วุตฺตวิปริยาเยน   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อติวิย  ม  ตสฺมึ  สมเย  โลภธมฺมา  
ปริสหนฺตีติ  ม  ตสฺมึ  สมเย  อติกฺกมิตฺวา  โลโภ  อธิภวตีติ   
อตฺโถ ฯ  อุปฏ ิตาย สติยาติ  กายคตาย  สติยา  อุปฏ ิตาย ฯ   
น  ม  ตถา  ตสฺมึ  สมเยติ  ตสฺมึ  สมเย  ม  ยถา  ปุพฺเพน   
ตถา  โลโภ  อติกฺกมิตฺวา  อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  ปรสิหนฺตีติ  ปทสฺส   
อุปฺปชฺชนฺตีติป  อตฺโถเยว ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ตโย  กายา   
กถิตา ฯ  กถ ฯ  อิมเมว  กายนฺติ  เอตฺถ  หิ  กรชฺชกาโย   
กถิโต  ภาวิตกาโยติ  เอตฺถ  ป ฺจทฺวาริกกาโย ฯ  รกฺขิเตเนว   
กาเยนาติ  เอตฺถ  โจปนกาโย  กายวิ ฺตฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ป ฺจม   
อุตฺตานเมว ฯ   
        ฉฏเ ฯ  รูปา  จ  มนาปาติ  รูปา  จ  มนาปา   
สวิชฺชนฺติ ฯ  จกฺขุวิ ฺาณ ฺจาติ  จกฺขุวิ ฺาณ  (๒)  สวิชฺชติ ฯ  
# ๑. ม. วิเหเตุ  ฯ  ๒. ม. จกฺขุวิ ฺาณ ฺจ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘ 
 
สุขเวทนิย  ผสฺสนฺติ  จกฺขุวิ ฺาณสมฺปยุตฺต  อุปนิสฺสยวเสน  ชวนกาเล   
สุขเวทนาย  ปจฺจยภูต  ผสฺส ฯ  สุขา  เวทนาติ  เอก  ผสฺส   
ปฏิจฺจ  ชวเน  (๑)  สุขเวทนา  อุปฺปชฺชติ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว   
นโย ฯ   
        อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  เตวีสติ  ธาตุโย  กถิตา ฯ  กถ ฯ  
เอตฺถ  หิ  จกฺขุปฺปสาโท  จกฺขุธาตุ  ตสฺสารมฺมณา  รปูธาตุ   
จกฺขุวิ ฺาณธาตุยา  สหชาตา  ตโย  ขนฺธา  ธมฺมธาตุ  เอว   
ป ฺจสุ  ทฺวาเรสุ  จตุนฺน  จตุนฺน  วเสน  วีสติ ฯ  มโนทฺวาเร   
มโนธาตูติ  อาวชฺชนจิตฺต  คหิต  อารมฺมณ ฺเจว  หทยวตฺถุ ฺจ   
ธมฺมธาตุ  วตฺถุนิสฺสิต  จิตฺต  มโนวิ ฺาณธาตูติ  เอว  เตวีสติ   
โหนฺติ ฯ  เอว  วีสาย(๒) ธาตูน  วเสน  ธาตุนานตฺต  วุตฺต  ภควตาติ   
ทสฺเสติ ฯ   
        สตฺตเม ฯ มนาป  อิตฺเถตนฺติ  ปชานาตีติ  ย  มเนน   
มนาป  รูป  ทิฏ  ต  อิตฺเถตนฺติ  เอวเมว  ต  มนาปเมว   
ตนฺติ  ปชานาติ ฯ  จกฺขุวิ ฺาณ  สุขเวทนิย ฺจ  ผสฺส  ปฏิจฺจาติ   
จกฺขุวิ ฺาณ ฺเจว  โย  จ  อุปนิสฺสยโกฏิยา  วา  อนนฺตร- 
โกฏิยา  วา  สมนนฺตรโกฏิยา  วา  สมปฺยุตฺตโกฏิยา  วา   
สุขเวทนาย  ปจฺจโย  ผสฺโส  ต  สุขเวทนิย  ผสฺส  จ  ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชติ  สขุเวทนาติ ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  อิติ  อิเมสุ   
# ๑. ม. ชวนวเสน  ฯ  ๒. ม. เตวีสติยา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๕๙ 
 
ทฺวีสุ  สุตฺเตสุ  กริิยมโนวิ ฺาณธาตุ  อาวชฺชนกิจฺจา  มโน- 
ธาตุเยว  วา  สมานา  มโนธาตุ  นาเมน  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
อฏม  อุตฺตานเมว ฯ   
        นวเม  มกฺกรกเฏติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  อร ฺกุฏิกายนฺติ   
อร ฺเ  กตาย  ปาฏิเยกฺกาย  กุฏิย  น  วิหารปจฺจนฺตกุฏิย ฯ   
มาณวกาติ  เยป  ตตฺถ  มหลฺลกา  เต  มหลฺลกกาเลป  อนฺเตวาสิกตาย   
มาณวกาเตฺวว  วุตฺตา ฯ  เตนุปสงฺกมึสูติ  ปาโต  สปิฺป  อุคฺคณหิตฺวา   
สาย  อาจริยสฺส  กฏานิ  อาหริสฺสามาติ  อร ฺ  ปวิสิตฺวา   
วิจรนฺตา  เยน  สา  กุฏิกา  เตนุปสงฺกมึสุ ฯ  ปริโต  ปริโต   
กุฏิกายาติ  ตสฺสา  กุฏิกาย  สมนฺตโต  สมนฺตโต ฯ  เสเลยฺยกานีติ(๑) 
อ ฺม ฺสฺส  ปฏ ึ  คเหตฺวา  ลงฺฆิตฺวา  อิโต  จิโต  จ  ตาปนกีฬนานิ(๒)  
มุณฺฑกาติอาทีสุ  มุณฺโฑติ สมโณติ จ สมณาติ  วุตฺต วฏเฏยฺย  ฯ อิเม ปน กฬีนฺตา 
มุณฺฑสมณกาติ  อาหสุ  ฯ อิพฺภาติ คหปติกา  ฯ กณฺหาติ กาฬกาติ อตฺโถ  ฯ  
พนฺธุปาทปจฺจาติ เอตฺถ  พนฺธูติ พฺรหฺมา อธิปฺเปโต  ฯ ต  ห ิ พฺราหฺมณา  ปตามโหติ 
โวหรนฺติ ฯ  ปาทาน  อปจฺจา  ปาทาปจฺจา  พฺรหฺมุโน  ปฏ ิปาทโต  ชาโตติ  
อธิปฺปาโย ฯ  เตส  กิร  อย  ลทฺธิ  พฺราหฺมณา  พฺรหฺมุโน  มุขโต  นิกฺขนฺตา   
ขตฺติยา  อุรโต  เวสฺสา  นาภิโต  สุทฺทา  ชานุโต  สมณา  ปฏ ิปาทโตติ ฯ   
ภรตกานนฺติ   
# ๑. สฺยา. เสเลยฺยกานีติ  ฯ  ๒. ม. จงฺกมนกีฬนานิ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐ 
 
กุฏมฺพิกา  ห ิ ยสฺมา  รฏ  ภรนฺติ  ตสฺมา  ภรตาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อิเม  ปน  ปริภว 
กตฺวา  วทมานา  ภรตกานนฺติ  อาหสุ ฯ   
        วิหารา  นิกฺขมิตฺวาติ  รตฺติฏกาปริจฺฉนฺเน  รชตปฏสนฺนิภสมวิปฺปกิณฺณวาลิเก   
รมณีเย  ปริเวเณ  กฏกลาเป  พนฺธิตฺวา  ขิปมานา  วาลิก  อาลุเฬตฺวา   
หตฺเถน  หตฺถ  อาทาย  ปณฺณกุฏึ  ปริยายนฺตา  อิเม  อิเมส  ภรตกาน  สกฺกตา   
อิเม  อิเมส  ภรตกาน  สกฺกตา'ติ  ปุนปฺปุน  วิรวนตฺา  อติวิย  อิเม  มาณวกา   
กีฬกีฬ  กโรนฺติ  วิหาเร  ภิกฺขูน  อตฺถภิาวมฺป  น  ชานนฺติ  ทสฺเสสฺสามิ  เนส   
ภิกฺขูน  อตฺถภิาวนฺติ  จินฺเตตฺวา  ปณฺณกุฏิโต  นิกฺขมิ ฯ   
        สลีุตฺตมา  ปุพฺพตรา  อเหสุนฺติ  คุณวนฺตาน  คุเณ  กถิเต  นคฺิคุณาน   
คุณาภาโว  ปากโฏว  ภวิสสฺตีติ  โปราณกพฺราหฺมณาน  คุเณ  กเถนฺโต  เอวมาห ฯ   
ตตฺถ  สีลุตฺตมาติ  สีลเชฏกา ฯ  สีล  หิ  เตส  อุตฺตม  น  ชาติโคตฺต ฯ  เย   
ปุราณ  สรนตีฺติ  เย  โปราณก  พฺราหฺมณธมฺม  สรนติฺ ฯ  อภิภุยฺย  โกธนฺติ  โกธ  
อภิภวิตฺวา  เตส  ทฺวารานิ  อคุตฺตานิ อรกฺขิตานิ(๑) อเหสุ  ฯ 
        ธมฺเม  จ  ฌาเน  จ  รตาติ  ทสวิเธ  กุสลกมฺมปถธมฺเม   
อฏสมาปตฺติชฺฌาเนสุ  จ  รตา ฯ  เอว  โปราณาน  คุณ  กเถตฺวา  อเถตรหิ  
พฺราหฺมณาน  มท  (๒)  นมิฺมทนฺโต  อิเมว  โวกฺกมมฺ  ชหามฺหเสติอาทิมาห ฯ   
# ๑. ม. สุคุตฺตานิ สุรกฺขิตานิ  ฯ  ๒. ม. มาน  ฯ  ๓. ม. ชปามเสติ  ฯ 
# เอวมุปริป  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๖๑ 
 
ตตฺถ  โวกกฺมฺมาติ  เอเตหิ  คุเณหิ  อปกฺกมิตฺวา ฯ  ชหามฺหเสติ  มย  ชหาม  
สชฺฌายามาติ  เอตฺตเกเนว  พฺราหฺมณมฺหาติ  ม ฺมานา  พฺราหฺมณา  มยนฺติ  
อิมินา  โคตฺเตน  มตฺตา  หุตฺวา  วิสม  จรนฺติ  วิสมานิ  กายกมฺมาทีนิ   
กโรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ปถุุตฺตทณฺฑาติ  ปุถุ  อตฺตทณฺฑา  เอเตหีติ  ปุถุตฺตทณฺฑา 
คหิตนานาวิธทณฺฑาติ  อตฺโถ ฯ  ตสถาวเรสูติ  (๑) สตเณฺห  นิตฺตเณฺเหสุ ฯ   
อคุตฺตทฺวารสฺส  ภวนฺติ  โมฆาติ  อสวุตทฺวารสฺส  สพฺเพป  วตฺตสมาทานา   
โมฆา  ภวนฺตีติ  ทีเปติ  ยถา  กินฺติ  สปุเนว  ลทฺธ  ปุริสสฺส  วิตฺตนฺติ ฯ  ยถา 
สุปเน  ปุริสสฺส  ลทฺธ  มณิมุตฺตาทินานาวิธ  วิตฺตโมฆ  โหติ  ปพุชฺฌิตฺวา  
กิ ฺจิ  น  ปสสฺติ  เอว  โมฆา  ภวนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อนาสกาติ   
เอกาหทฺวีหาทิวเสน  อนาหารกา ฯ  ถณฺฑิลสายิกา  จาติ  หริตกุสสนฺถเต  
ภูมิภาเค  สยน ฯ  ปาโต  สินาน ฺจ  ตโย  จ  เวทาติ  ปาโตว  อุทก  ปวิสิตฺวา 
นฺหาน ฺเจว  ตโย  จ  เวทา ฯ  ขราชิน  ชฏา  ปงฺโกติ  ขรสมฺผสฺส   
อชินจมฺม ฺเจว  ชฏากปาโล  จ  ปงฺโก  จ  ปงฺโก  นาม  ทนฺตมล(๒)  ฯ  
มนฺตา  สีลพฺพต  ตโปติ  มนฺตา  จ[๓]  อชสีลโคสีลสงฺขาต  สีล   
อชวตโควตสงฺขาต  วต ฺจ ฯ  อย  (๔)  อิทานิ  พฺราหฺมณาน  ตโปติ  วทติ ฯ 
กุหนา  วงฺกทณฺฑา  จาติ  ปฏิจฺฉนฺนคูโถ(๕)  วิย  ปฏิจฺฉนฺนโทส  โกห ฺ ฺเจว 
วงฺกทณฺโฑ   
# ๑. ม. สตณฺหาตเณฺหสูติ  ฯ  ๒. ม. ทนฺตมล  ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
# อชสีลโคสีลสงฺขาต สีลนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  ๔. ม. อุภย  ฯ  ๕. สี. ปฏิจฺฉนฺนภูโต  ฯ 
# ม. ปฏิจฺฉนฺนกูโป  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒ 
 
จ  อุทุมฺพรปลาสเวฬุวรุกฺขาน  อ ฺตรโต  คหิต  วงฺกทณฺฑกฏ ฺจาติ  (๑)   
อตฺโถ ฯ  อุทกาจมนานิ  จาติ  อุทเกน  มุขปริมชฺชนานิ ฯ  วณฺณา  เอเต   
พฺราหฺมณานนฺติ  เอเต  พฺราหฺมณาน  ปริกฺขารภณฺฑกวณฺณานีติ  ทสฺเสติ ฯ   
กตกิ ฺจิกฺขภาวนาติ  กตา  กิ ฺจิกฺขภาวนา ฯ  อยเมว  วา  ปาโ  อามิสกิ ฺจิกฺขสฺส   
วฑฺฒนตฺถาย  กตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอว  เอตรหิ  พฺราหฺมณาน  มท  นิมฺมาเทตฺวา  
ปุน  โปราณพฺราหฺมณาน  วณฺณ  กเถนฺโต  จิตฺต ฺจ  สุสมาหิตนฺติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  สุสมาหิตนฺติ  เตส  พฺราหฺมณาน  จิตฺต  อุปจารปฺปนาสมาธีหิ  สุสมาหิต  
อโหสีติ  ทสเฺสติ ฯ  อขิลนฺติ  มุทุ  อถทฺธ ฯ  โส  มคฺโค  พฺรหฺมปตฺติยาติ  โส  
เสฏปตฺติยา  มคฺโค  ตุเมฺห  ปน  ก ึ พฺราหฺมณา  นามาติ  ทีเปนฺโต  เอวมาห ฯ   
        อคมสุ  นุ  ขฺวิธาติ  อคมสุ  นุ  โข  อิธ ฯ  อธิมุจฺจตีติ  กิเลสวเสน  อธิมุตฺโต   
คิทฺโธ  โหติ ฯ  พฺยาปชฺชตีติ  พฺยาปาทวเสน  ปูติจิตฺต  โหติ ฯ  ปริตฺตเจตโสติ   
อนุปฏ ิตสติตาย  สงฺกิเลสจิตฺเตน  ปริตฺตจิตฺโต ฯ  เจโตวิมุตฺตินฺติ  ผลสมาธึ ฯ   
ป ฺาวิมุตฺตินฺติ  ผลป ฺ ฯ   
        อปฺปมาณเจตโสติ  อุปฏ ิตสติตาย  นิกกฺิเลสจิตฺเตน  อปฺปมาณจิตฺโต ฯ   
# ๑. ม. วงฺกทณฺฑ ฺจาติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๖๓ 
 
        ทสเม  กามณฺฑายนฺติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  ยคฺเฆติ  โจทนตฺเถ   
นิปาโต ฯ  เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                คหปติวคฺโค  ตติโย ฯ   
        เทวทหวคฺคสฺส  ปเม  เทวทหนฺติ  นปปสกลงฺิเคน  ลทฺธนาโม   
นิคโม ฯ  มโนรมาติ  มน  รมยนฺติ(๑)  มนาปาติ  อตฺโถ ฯ  อมโนรมาติ  อมนาปา ฯ   
        ทุติเย  ฉผสฺสายตนิกา  นามาติ  วิสุ  ฉผสฺสายตนิกา  นาม  นิรโย   
นตฺถิ ฯ  สพฺเพสุปติ  หิ  เอกตฺตึสมหานิรเยสุ  ฉทฺวารผสฺสายนป ฺตฺติ  โหติเยว ฯ   
อิท  ปน  อวีจิมหานิรย  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  สคฺคาติ  อิธาป  ตาวตึสปุรเมว  อธปิฺเปต ฯ   
กามาวจรเทวโลเก  ปน  เอตสฺมิมฺป  ฉผสฺสายตนป ฺตฺติยา   อภาโว  นาม   
นตฺถิ ฯ  อิมนิา  กึ  ทีเปติ  นิรเย  เอกนฺตทุกฺขสมปฺปตภาเวน  เทวโลเก  จ   
เอกนฺตสุขสมปฺปตตฺตา  เอกนฺตขิฑฺฑารติวเสน  อุปฺปนฺนปมาเทน  มคฺคพฺรหฺมจริยวาส   
วสิตุ  น  สกกฺา ฯ  มนุสฺสโลโก  ปน  โวกิณฺณสุขทุกฺโข  อิเธว  อปาโยป  สคฺโคป   
ป ฺายติ ฯ  อย  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  กมฺมภูมิ  นาม  สา  ตุเมฺหหิ  ลทฺธา ฯ  ตสฺมา   
เย  โว  อิเม  มานุสฺสกา  ขนฺธา  ลทฺธา  เต  โว  ลาภา ฯ  ย  จ  โว  อิท  มนุสฺสตฺต   
ลทฺธ  ปฏลิทโฺธ  โว  พฺรหฺมจริยวาสสฺส  ขโณ  สมโยติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  (๒)   
โปราเณห 
# ๑. ม. รมยนฺตา  ฯ  ๒. ม. เหต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๔ 
 
                อย  กมฺมภูม ิ อิธ  มคฺคภาวนา   
                านานิ  สเวชนิยา  พหู  อิธ   
                สเวคสโยชนิเยสุ  วตฺถุส ุ  
                สเวคชาโตว  ปยุ ฺช (๑)  โยนิโสติ ฯ   
        ตติเย  รปูสมฺมุทิตาติ  รูเป สมุทิตา [๒]  ทุกฺขาติ  ทุกฺขิตา ฯ  สุโขติ 
นิพฺพานสุเขน  สุขิโต ฯ  
        เกวลาติ  สกลา ฯ  ยาวตตฺถีติ  วุจฺจตีติ  ยตฺตกา  อตฺถีติ  วุจฺจติ ฯ  เอเต 
โวติ  เอตฺถ  โวกาโร  นิปาตมตฺต ฯ  ปจฺจนีกมิท  โหติ  สพฺพโลเกน  ปสฺสตนฺติ  
ย  อิท  ปสฺสนฺตาน  ปณฺฑิตาน  ทสฺสน  ต  สพฺพโลเกน  ปจฺจนีก  โหติ  วิรทฺุธ ฯ  
โลโกติ(๓) ป ฺจกฺขนฺเธ  นิจฺจา  สุขา  อตฺตา  สุภาติ  ม ฺติ  ปณฺฑิตา  อนิจฺจา 
ทุกฺขา  อนตฺตา  อสุภาติ ฯ  สุขโต  อาหูติ  สุขนฺติ  กเถนฺติ ฯ  สขุโต  วิทู  สขุนฺติ 
ชานาติ ฯ  สพฺพเมต  นิพฺพานเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  สมฺมูฬฺเหตฺถาติ  เอตฺถ   
นิพฺพานสมฺปมูฬฺหา ฯ  อวิทฺทสูติ  พาลา ฯ  สพฺเพหิ  ฉนฺนวุติปาสณฺฑิโน  นพฺิพาน  
ปาปุณิสฺสามาติ  ส ฺ ิโน  โหนฺติ  เต  ปน  นิพฺพาน  นาม  อิทนฺติป  น   
ชานนฺติ ฯ  นวุิตานนฺติ  กิเลสนีวรเณน  นิวุตาน  ปรโิยนทฺธาน ฯ  อนฺธกาโร   
อปสฺสตนฺติ  อปสฺสนฺตาน  อนฺธกาโร   
# ๑. ม. ปยชุชฺ  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปโมทิตาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๓. ม. โลโก หิ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๖๕ 
 
โหติ ฯ  กึ  ต  เอว  โหติ  นพฺิพาน  วา  นิพฺพานทสฺสน  วา ฯ  อปสฺสนฺตาน  หิ   
พาลาน  นิพฺพานมฺป  นิพฺพานทสฺสนมฺป  กาฬเมฆอวจฺฉาทิต  วิย [๑] กฏาเหน   
ปฏิพุชฺฌิตปตฺโต  วิย  จ (๒) นิจฺจกาโม วิปวฏฏ วิย  จ  (๒)  สมฺปชฺชติ ฯ   
สต ฺจ  วิวฏ  โหติ  อาโลโก  ปสฺสตามิวาติ  สต ฺจ  สปฺปุริสาน   
ป ฺาทสฺสเนน  ปสฺสนตฺาน  นิพฺพาน  อาโลโก  วิย  วิวฏ  โหติ ฯ  สนฺติเก  น   
วิชานนฺติ  มคา   ธมฺมสฺส  อโกวิทาติ  ย  อตฺตโน  สรีเร  เกเส  วา  โลมาทีส ุ  
วา  อ ฺตรโกฏาส  ปรจฺิฉินฺทิตฺวา  อนนฺตรเมว  อธิคนฺตพฺพโต  อตฺตโน  วา   
ขนฺธาน  นิโรธมคฺคโต  (๓)  สนฺติเก  นิพฺพาน  ต  เอว  สนฺติเก  สมานมฺป  
มคภูตา  ชนา  มคฺคามคฺคธมฺมสฺส  จตุสจฺจสฺส  ธมฺมสฺส  วา  อโกวิทา  น   
ชานนฺติ ฯ  มารเธยฺยานุปนฺเนภีติ  (๔)  เตภูมกวฏฏ  มารสฺส  นิวาสฏาน   
อนุปฺปนฺเนหิ ฯ  โก  น ุ อ ฺตฺรมริเยภีติ  เปตฺวา  อริเย  โก  น ุ อ ฺโ   
นิพฺพาน(๕) ปชานิตุ อรหติ ฯ  สมฺมท ฺาย  ปรินิพฺพนฺตีติ  อรหตฺตป ฺาย 
สมฺมา  ชานตฺิวา  อนนฺตรเมว  อนาสวา  หุตฺวา  กิเลสปรินิพฺพาเนน   
ปรินิพฺพนฺติ ฯ  อถวา  สมมฺท ฺาย  อนาสวา  หุตฺวา  อนฺเต  ขนฺธปรินิพฺพาเนน 
ปรินิพฺพายนฺติ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จนฺทมณฺฑลนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ส.ี นิจฺจกาล ตโม วิวฏฏ วิย จ  ฯ 
# ๓. ม. นิโรธ มคฺคโต  ฯ  ๔. ม. มารเธยฺยานุปนฺเนหีติ  ฯ  ๕. ม. นิพฺพานปท  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๖ 
 
        จตุตฺถ  สุทฺธิก  กตฺวา  เทสิยมาเน  พุชฌฺนกาน  อชฌฺาสเยน   
วุตฺต ฯ  ป ฺจมาทีนิ  ตถา  ตถา  พุชฺฌนตฺาน  อชฺฌาสเยน  วุตฺตานิ ฯ  อตฺโถ  ปน   
เตส  ปากโฏเยวาติ ฯ   
                        เทวทหวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ   
        นวปุราณวคฺคสฺส  ปเม  นวปุราณานีติ  นวานิ  จ  ปุราณานิ  จ ฯ   
จกฺขุ  ภิกฺขเว  ปุราณกมฺมนฺติ  น  จกฺขุ  ปุราณ  กมฺมเมว  ปุราณ  กมฺมโต  ปน   
นิพฺพตฺตตฺตา  ปจฺจยนาเมน  เอว  วุตฺต ฯ  อภิสงฺขตนฺติ  ปจฺจเยหิ  อภิสมาคนฺตฺวา   
กต ฯ  อภิส ฺเจตยิตนฺติ  เจตนาย  ปกปฺปต ฯ  เวทนิย  ทฏพฺพนฺติ  เวทนาย  วตฺถูติ   
ปสฺสิตพฺพ ฯ  นิโรธา  วิมตฺุตึ  ผุสตีติ  อิมสฺส  ติวิธกมฺมสฺส  นโิรเธน  วิมุตฺตึ   
ผุสติ ฯ  อย  วุจฺจตีติ  อย  ตสฺสา  วิมุตฺติยา  อารมฺมณภูโต  นิโรโธ  กมฺมนิโรโธติ   
วุจฺจติ ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ปุพฺพภาควิปสฺสนา  กถิตา ฯ   
        ทุติเย  นิพฺพานสปฺปายนฺติ  นิพฺพานสฺส  สปฺปาย  อุปการปฏิปท ฯ   
ตติยาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ปฏิปาฏิยา  ปน  จตูสุป  เอเตสุ  สุตฺเตสุ  สห   
วิปสฺสนาย  จตฺตาโร  มคฺคา  กถิตา ฯ   
        ฉฏเ  อนนฺเตวาสิกนฺติ  อนฺโต  วาสนกกิเลสวิรหิต ฯ   
อนาจริยกนฺติ  อาจรณกกิเลสวิรหิต ฯ  อนฺตสฺส  วสนฺตีติ  อนฺโต  อสฺส  วสนฺติ ฯ   
เต  น  สมุทาจรนฺตีติ  เต  เอต  อธิภวนฺติ  อชโฌตฺถรนฺติ  สิกฺขาเปนฺติ  วา ฯ  เอว   
เวชฺชกมฺม  กโรหิ  เอว    
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๖๗ 
 
ทูตกมฺมนฺติ  อิติ  สิกฺขาปนสงฺขาเตน  สมุทาจรณฏเนสฺส  เต  อาจริยา  นาม  
โหนฺติ  เตหิ  อาจริเยหิ  สาจริยโกติ ฯ  (๑)  เสสเมตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
สตฺตม  เหฏา  กถิตนยเมว ฯ   
        อฏเม  ย  ปริยาย  อาคมฺมาติ  ย  การณ  อาคมฺม ฯ  อ ฺเตฺรว   
สทฺธายาติ  วินา  สทฺธาย  สทฺธ  อปเนตฺวา ฯ  เอตฺถ  จ  สทฺธาติ  น  ปจฺจกฺขา   
สทฺธา ฯ  โย  ปน  ปรสฺส  เอว  กิร  เอว  กิราติ  กเถนฺตสฺส  สุตฺวา  อุปฺปสนฺโน   
สทฺทหนากาโร  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  รุจิอาทีสุป  รจุาเปตฺวา  ขมาเปตฺวา   
อตฺเถตนฺติ  คหณากาโร  รจิุ  นาม  เอว  กิร  ภวิสฺสตีติ  อนุสฺสวน  อนุสฺสโว   
นิสีทิตฺวา  เอต  การณ  จินฺเตนฺตสฺส  การณ  อุปฏาติ  เอว  อุปฏ ิตสฺส   
อตฺเถตนฺติ  คหณ  อาการปริวิตกฺโก  นาม  กรณวติกฺโกติ  อตฺโถ ฯ  การณ   
จินฺเตนฺตสฺส  ปาปกา  ลทธฺิ  อุปฺปชชฺติ  ต  อตฺเถสาติ  คหณากาโร   
ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติ  นาม ฯ  อ ฺ  พฺยากเรยฺยาติ  อิมานิ  ป ฺจฏานานิ   
มุ ฺจิตฺวา  อรหตฺต  พฺยากเรยฺย ฯ  อิมสมฺึ  สุตฺเต  เสกฺขอเสกฺขาน  ปจฺจเวกฺขณา 
กถิตา ฯ   
        นวเม  อินฺทฺริยสมฺปนฺโนติ  ปริปณฺุณินฺทฺริโย ฯ  ตตฺถ  เยน  ฉ  อินฺทฺริยานิ   
สมฺมสิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺต  โส  เตหิ  นิพฺพิเสวเนหิ  อินฺทฺริเยหิ  สมนฺนาคตตฺตา   
จกฺขฺวาทีนิ  วา  ฉ   
# ๑. ม. สาจรยิโกติ  วุจฺจติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๘ 
 
อินฺทฺริยานิ  สมฺมสนฺตสฺส  อุปฺปนฺเนหิ  สทฺธาทีหิ  อินฺทฺริเยหิ  สมนฺนาคตตฺตา  
ปริปุณฺณินฺทฺริโย  นาม  โหติ  ต  สนฺธาย  ภควา  จกฺขุนฺทฺริเย  เจติอาทินา  นเยน  
เทสน  วิตฺถาเรตฺวา  เอตฺตาวตา  โข  ภิกฺขุ  อินฺทฺริยสมฺปนฺโน  โหตีติ  อาห ฯ 
ทสม  เหฏา  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                                นวปุราณวคฺโค  ป ฺจโม ฯ   
                        ตติยปรฺณาสกวณฺณนา  นฏิ ิตา  ฯ 
 
                                จตุตฺถปณฺณาสกวณฺณนา 
        นนฺทิกขฺยวคฺคสฺส  ปเม  นนฺทิกฺขยา  ราคกฺขโย  ราคกฺขยา  นนฺทิกฺขโยติ  
นนฺทิยา  จ  ราคสฺส  จ  อตฺถโต  เอกตฺตา  (๑)  วุตฺต ฯ  สุวิมุตฺตนฺติ   
อรหตฺตผลวิมุตฺติวเสน  สุฏ ุ  วิมุตฺต ฯ  เสสเมตฺถ  ทุติยาทีสุ  จ  อุตฺตานเมว ฯ   
        ป ฺจม  สมาธิวิกลฺลาน  ฉฏ  ปฏสิลฺลานวิกลาน  จิตฺเตกคฺคต ฺจ  
กายวิเวก ฺจ  ลภนฺตาน  เอเตส  กมฺมฏาน  ผาตึ  (๒)  คมิสฺสนฺตีติ  ตฺวา  
กถิต ฯ  ตตฺถ  โอกฺขายติ  ปจฺจกฺขายติ  ป ฺายติ  ปากฏ  โหติ ฯ  อิติ  ทฺวีสุป   
เอเตสุ  สห  วิปสฺสนาย  จตฺตาโร  มคฺคา  กถิตา ฯ 
        สตฺตมาทีสุ  ตีสุ  เถรสฺส  วิมุตฺติปริปาจริยา  ธมฺมา  (๓)  กถิตา ฯ   
# ๑. ส.ี เอกตฺต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๖๙ 
 
        ทสมาทีนิ  ตีณิ  ปาฏิเยกฺเกน  ปุคฺคลชฺฌาสยวเสน  วุตฺตานิ ฯ  เตส  
อตฺโถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพติ ฯ   
                        นนฺทิกฺขยวคฺโค  ปโม ฯ   
        ตทนนฺตโร  สฏ ิเปยฺยาโล  นาม  โหติ  โส  อุตฺตานตฺโถว ฯ  ยานิ   
ปเนตฺถ  สฏ ิ  วุตฺตานิ  สุตฺตานิ  ตานิ  ฉนฺโท  ปหาตพฺโพติ  เอว  ตสฺส  ตสฺเสว 
ปทสฺส  วเสน  พุชฌฺนกาน  อชฌฺาสยวเสน  วุตฺตานิ ฯ  อิติ  สพฺพานิ  ตานิ   
ปาฏิเยกฺเกน  ปุคฺคลชฺฌาสยวเสน  กถติานิ ฯ  เอเกกสุตฺตปริโยสาเน  เจตฺถ  สฏ ิ   
สฏ ิ  ภิกฺขู  อรหตฺต  ปตฺตาติ ฯ   
                        สฏ ิเปยฺยาลวคฺโค ฯ   
        สมุทฺทวคฺคสฺส  ปเม  จกฺขุ  ภิกขฺเว  ปุริสสฺส  สมุทฺโทติ  ยทิ   
ทุปฺปูรณฏเน  สมุทฺทนฏเน  ยทิ  วา  สมุทฺทนฏเน  สมุทฺโท  จกฺขุเมว   
สมุทฺโท ฯ  ตสฺส  หิ  ปวิโต  ยาว  อกนิฏพฺรหฺมโลกา  นลีาทิอารมฺมณ   
สโมสรนฺต  ปริปุณฺณภาว  กาตุ  น  สกโฺกติ  เอว  ทปฺุปูรณฏเนป  สมุทฺโท ฯ   
จกฺขุ  จ  เตสุ  เตสุ  นีลาทสีุ  อารมฺมเณสุ  สมุทฺโทติ  อสวุต  หุตฺวา อุสฺสหน(๑)   
กิเลสุปฺปตฺติยา  การณภาเวน  สโทสคมเนน  คจฺฉตีติ  สมุทฺทนฏเนป  สมทฺุโท ฯ   
ตสฺส  รูปมโย  เวโคติ  สมุทฺทสฺส  อปปฺมาโณ  อูมมิโย  เวโค  วิย  ตสฺสาป   
จกฺขุสมุทฺทสฺส  สโมสรนฺตสฺส  นีลาทิเภทสฺส  อารมฺมณสฺส  วเสน  อปฺปเมยฺโย   
รูปมโย  เวโค  เวทิตพฺโพ ฯ  
# ๑. ม. โอสรน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๐ 
 
โย  ต  รูปมย  เวค  สหตีติ  โย  ต  สมุทเฺท สโมสชชฺ(๑) รูปมย  เวค  มนาเป  
รูเป  ราค  อมนาเป  โทส  อสมเปกฺขิเต  โมหนฺติ  เอว  ราคาทิกิเลเส   
อนุปฺปาเทนฺโต  อุเปกฺขกภาเวน  สหติ ฯ  สอูมินฺติอาทีสุ  กิเลสอูมีติ  สอูมึ ฯ  
กิเลสาวฏเฏหิ  สาวฏฏ ฯ  กิเลสคฺคาเหหิ  สคาห ฯ  กิเลสรกฺขเสหิ  สรกฺขส ฯ   
โกธุปายาสสฺส  จ  วเสน  สอูมึ ฯ  วุตฺต  เหต  อูมิภยนฺติ  โข  ภิกขฺเว 
โกธุปายาสสฺเสต  อธิวจน(๒) กามคุณวเสน  สาวฏฏ ฯ  วุตฺต  เหต  อาวฏฏคฺคา 
โหติ(๓)  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺเนต  กามคุณาน  อธิวจนนฺติ ฯ  (๔)  มาตุคามวเสน 
สคาห  สรกขฺส ฯ  วุตฺต  เหต  คาหรกฺขโสติ  โข  ภิกฺขเว  มาตุคามสฺเสต   
อธิวจนนฺติ ฯ  (๕)  เสสวาเรสุป  เอเสว  นโย ฯ  สภย  ทุตฺตร  อจฺจตรีติ  อูมิภเยน  
สภย  ทุรติกกฺม  อติกฺกมิ ฯ  โลกนฺตคูติ  สงฺขารโลกสฺส  อนฺต  คโต ฯ  ปาร  คโตติ  
วุจฺจตีติ  นิพฺพาน  คโตติ  กถิยฺยติ ฯ   
        ทุติเย  สมุทฺโทติ  สมุทฺทนฏเน  สมุทฺโท  กิเลสนฏเน เตมนฏเนาติ 
วุตฺต  โหติ ฯ  เยภุยฺเยนาติ  เปตฺวา  อริยสาวเก ฯ  สมุทฺทาติ  (๖)  กลิินฺนา  
ตินฺตา  นิมุคฺคา ฯ  กนฺตา  กุลกชาตาติอาทิ   
# ๑. ม. จกฺขุสมุทฺเท สโมสท  ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๙/๓๑๖  ฯ  
# ม. ม. ๑๓/๑๙๑/๑๙๙  ฯ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๒๒/๑๖๕  ฯ 
# ๓. สยฺา. อาวฏฏคฺคาโหติ  ฯ  ๔. ส. สฬา. ๑๘/๓๒๓/๒๒๕  ฯ   
# ๕. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๙/๓๑๖  ฯ  ๖. ม. ย.ุ สมุนฺนาติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๗๑ 
 
เหฏา  วิตฺถาริตเมว ฯ  มจฺจุชโหติ  ตโย  มจฺจุ  ชหิตฺวา   ิโต ฯ  นิรูปธีติ  ตีหิ   
อุปธีหิ  อนุปธิ ฯ  อปุนพฺภวายาติ  นิพฺพานตฺถาย ฯ  โมหยี  มจฺจุราชนฺติ  ยถาสฺส   
คตึ  น  ชานาติ  เอว  มจฺจุราชาน  เหฏา(๑)  คโต ฯ  ตติย  วุตฺตนยเมว ฯ   
        จตุตฺเถ  อปฺปหีนฏเน  อตฺถ ิ เตเนวาห  โส  อปฺปหีโนติ ฯ  ปริตฺตาติ   
ปพฺพตมตฺตมฺป  หิ  รูป  อทิฏ  อรชนีย  ปริตฺต  นาม  โหติ  เอวรูปาปสฺส  รูปา   
จิตฺต  ปริยาทิยนฺตีติ  ทสฺเสติ ฯ  โก  ปน  วาโท  อธิมตฺตานนฺติ  อิฏารมฺมณ   
ปนสฺส  รชนีย  วตฺถ ุ จิตฺต  ปรยิาทิยิสฺสตีติ  เอตฺถ  กา  กถา ฯ  เอตฺถ  จ   
นขปฏ ิปฺปมาณมฺป  มณิมุตฺตาทิรชนิย  วตฺถุอธิมตฺตารมฺมณเมวาติ  เวทิตพฺพ ฯ   
สาโรติอาทีนิ(๒)  ตีณิป  อ ฺม ฺ  เววจนาเนว ฯ  ภินฺเทยฺยาติ  (๓)  ปหเรยฺย   
ปทาเลยฺย  วา ฯ   
        ป ฺจเม  ตทุภยนฺติ  ต  อุภย ฯ  ฉฏ  อุตฺตานเมว ฯ   
        สตฺตเม  อเนกปริยาเยนาติ  อเนเกหิ  การเณหิ ฯ  อิติปายนฺติ  อิติป   
อย ฯ  อิมสฺม ึ สุตฺเต  อนิจฺเจน  อนตฺตลกฺขณ  กถิต ฯ   
        อฏเม  อนุพฺย ฺชนโส  นิมิตฺตคฺคาโหติ  หตฺถา  โสภนา  ปาทา   
โสภนาติ  เอว  อนุพฺย ฺชนวเสน  นิมิตฺตคฺคาโห ฯ  นิมิตฺตคฺคาโหติ  หิ  สสนฺเทตฺวา   
คหณ  อนุพฺย ฺชนคฺคาโหติ  
# ๑. ม. โมเหตฺวา  ฯ  ๒. สฺยา. ทหโรติ  ฯ  ๓. ม. อาภินฺเทยฺยาติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๒ 
 
วิภตฺติคหณ ฯ  นิมิตฺตคฺคาโห  กุมฺภีลสทิโส  สพฺพเมว  คณฺหาติ  อนุพฺย ฺชนคฺคาโห  
รตฺตปาสทิโส  วิภชิตฺวา  หตฺถปาทาทีสุ  ต  ต  โกฏาส ฯ  อิเม  ปน  เทฺว  คาหา 
เอกชวนวาเรป  ลพฺภนฺติ  นานาชวนวาเร  วตฺตพฺพเมว  นตฺถ ิฯ  นิมิตฺตสฺสาทคถิตนฺติ  
นิมิตฺตสฺสาเทน  จ  คนฺถติ  พนฺธ ฯ  วิ ฺาณนฺติ  กมฺมวิ ฺาณ ฯ  ตสฺม ึ เจ  สมเย 
กาล  กเรยฺยาติ  น  โกจิ  สงฺกิลิฏเน  จิตฺเตน  กาล  กโรนฺโต  นาม  อตฺถ ิฯ   
สพฺพสตฺตาน  หิ  ภวงฺเคเนว  กาลกริิยา  โหติ ฯ  กิเลสภย  ปน  ทสฺเสนฺโต   
เอวมาห ฯ  สมยวเสน  วา  เอว  วุตฺต ฯ  จกฺขุทฺวารสฺมึ  หิ  อาปาถคเต  อารมฺมเณ   
รตฺตจิตฺต  วา  ทฏุจิตฺต  วา  มุฬฺหจิตฺต  วา  อารมฺมณรส  อนุภวิตฺวา  ภวงฺค   
โอตรติ  ภวงฺเค  ตฺวา  กาลกิริย  กโรติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  กาล  กโรนฺตสฺส  เทฺวว 
คติโย  ปาฏิกงฺขา  อิมสฺส  สมยสฺส  วเสน  ต  วุตฺต ฯ  อิม  ขฺวาห  ภิกฺขเว   
อาทีนวนฺติ  อิม  อเนกานิ  วสฺสสตสหสฺสานิ  นิรเย  อนุภวิตพฺพ  ทุกฺข   
สมฺปสฺสมาโน  เอว  วทามิ  ตตฺตาย  อโยสลากาย  อกฺขีนิ  อ ฺชาเปตุกาโมติ ฯ 
อิมินา  นเยน  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อโยสกุนาติ  อยสูเลน ฯ   
สมฺปลิมฏนติฺ  เทฺวป  กณฺณจฺฉิทฺทานิ  วินิวิชฺฌิตฺวา  ปวิย  อาโกฏนวเสน   
สมฺปลิมฏ ฯ   
        ตติยวาเร  สมฺปลิมฏนฺติ  นขจฺเฉทน  (๑)  ปเวเสตฺวา  อุกฺขิปตฺวา 
# ๑. ส.ี นิขาทน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๗๓ 
 
สห ธุนฏเน  (๑)  ฉินฺทิตฺวา  ปาตนวเสน  สมฺปลิมฏ ฯ  จตุตฺถวาเร   
สมฺปลิมฏนติฺ  พนฺธนมูล  เฉตฺวา  ปาตนวเสน  สมฺปลิมฏ ฯ  ป ฺจมวาเร  
สมฺปลิมฏนติฺ  ติขิณาย  สตฺติยา  กายปสาท  อุปฺปาเฏตฺวา  ปาตนวเสน  
สมฺปลิมฏ ฯ  สตฺติยาติ  เอตฺถ  มหตี  ทณฺฑกวาสี  เวทิตพฺพา ฯ  โสตฺตนฺติ(๒)   
นิปชฺชิตฺวา  นิทฺโทกฺกมน ฯ  ยถารูปาน  วิตกฺกาน  วส  คโต  สฆ  ภินฺเทยฺยาติ   
อิมินา  วิตกฺกาน  ยาว  สฆเภทา  ปาปกมฺมาวหนตา  ทสฺสิตา ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานเมว ฯt   
        นวเม  หตฺเถสุ  ภิกฺขเว  สตีติ  หตฺเถสุ  วิชชฺมาเนสุ ฯ   
        ทสเม  น  โหตีติ  วุจฺจมาเน  พุชฺฌนกาน  อชฌฺาสเยน  (๓)  วุตฺต ฯ 
ทฺวีสุป  เจเตสุป  วิปากสุขทุกฺขเมว  ทสฺเสตฺวา  วฏฏวิวฏฏ  กถตินฺติ ฯ   
                        สมุทฺทวคฺโค  นฏิ ิโต ฯ   
        อาสีวิสวคฺคสฺส  ปเม  ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  เอกจาริกทฺวิจาริกติจาริก-   
จตุจาริกป ฺจจาริเก  สภาควุตฺติโน  การเก  ยุตฺตปยตฺุเต  สพฺเพป   
ทุกฺขลกฺขณกมฺมฏานิเก  ปริวาเรตฺวา  นิสินฺเน  โยคาวจเร  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ ฯ 
อิท  หิ  สุตฺต  ปุคฺคลชฺฌาสเยน  วุตฺต ฯ  ปุคฺคเลสุป  อุคฺฆฏิต ฺ ูน  (๔)   
ทิสาวาสิกาน  ทุกฺขลกฺขณกมฺมฏานิกาน  อุปฏานเวลาย  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร   
# ๑. ส.ี สห ธุนนฺเตน  ฯ  ๒. ยุ. สุตฺต  ฯ  ๓. ม. อชฌฺาสยวเสน  ฯ 
# ๔. ม. วิป ฺจิต ฺ ู  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๔ 
 
ปริวาเรตฺวา  นิสินฺนาน  วเสน  วุตฺต ฯ  เอว  สนฺเตป  อุคฺฆฏิต ฺ ูอาทีน   
จตุนฺนมฺป  ปุคฺคลาน  ปจฺจยภูตเมเวต ฯ   
        อุคฺฆฏติ ฺ ู  ปุคฺคโล  หิ  อิมสฺส  สุตฺตสฺส  มาติกานิกฺเขเปเนว   
อรหตฺต  ปาปุณิสฺสติ  วิป ฺจิต ฺ ู  มาติกาย  วิตฺถารภาชเนน  เนยฺยปุคฺคโล   
อิมเมว  สุตฺต  สชฺฌายนฺโต  ปริปุจฺฉนฺโต  โยนิโสมนสิกโรนฺโต  กลยฺาณมิตฺเต   
เสวนฺโต [๑]  ปยิรุปาสนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณิสฺสติ  ปทปรมสฺเสต  สุตฺต   
อนาคเต  วาสนา  ภวิสฺสตีติ  เอว  สพฺเพสมฺป  อุปการภาว  ตฺวา  ภควา  สิเนรุ   
อุกฺขิปนฺโต  วิย  อากาส  วิตฺถาเรนฺโต  วิย  จกฺกวาฬปพฺพต  กมฺเปนฺโต  วิย  จ   
มหนฺเตน  อุสฺสาเหน  เสยฺยถาป  ภิกฺขเวติ  อิม  อาสีวิโสปมสุตฺต  อารภิ ฯ   
        ตตฺถ  จตฺตาโร  อาสีวิสาติ  กฏมุโข  ปูติมุโข  อคฺคิมุโข  สตฺถมุโขติ   
อิเม  จตฺตาโร ฯ  เตสุ  กฏมุเขน  ทฏสฺส  สกลสรรี  สกฺุขกฏ  วิย   
ถทฺธ  โหติ  สนฺธิปพฺเพสุ  อธิมตฺต  อยสูลสมปฺปต  วิย  ติฏติ ฯ  ปูติมุเขน   
ทฏสฺส  ปกกฺปูติปนส  วิย  วิปุพฺพกภาว  อาปชฺชิตฺวา  ปคฺฆรติ  จงฺควาเร   
ปกฺขิตฺตอุทก  วิย  โหติ ฯ  อคฺคิมุเขน  ทฏสฺส  สกลสรีร  ฌายิตฺวา  ภสฺมมุฏ ิ   
วิย  ภสฺสมุฏ ิ  (๒)  วิย  จ  วิปฺปกิรียติ ฯ  สตฺถมุเขน  ทฏสฺส  สกลสรรี  ฉิชฺชติ   
อสนิปาตฏาน  วิย  มหานิขาทเนน  ขตสนฺธิมุข  วิย  จ  โหติ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร  ภชนฺโตติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. ถุสมุฏ ิ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๗๕ 
 
เอว  วิสวเสน  วิภตฺตา  จตฺตาโร  อาสีวิสา ฯ  วิสเวควิกาเรน  ปเนเต  โสฬส   
โหนฺติ ฯ  กฏมุโข  หิ  ทฏวิโส  ทฏิวิโส  ผุฏวิโส  วาตวิโสติ  จตุพฺพิโธ   
โหติ ฯ  เตน  หิ  ทฏมฺป  ผุฏมฺป  ตสฺส  วาเตน(๑)  ปหฏมฺป  สรีร   
วุตฺตปฺปกาเรน  ถทฺธ  โหติ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโยติ ฯ  เอว  วิสเวควิการวเสน  
โสฬส  โหนติฺ ฯ  ปุน  ปุคฺคลปณฺณตฺติวเสน  จตุสฏ ี(๒)  โหนฺติ ฯ  กถ   
กฏมุเขสุ  ตาว  ทฏวิโส  อาคตวิโส จ  โฆรวิโส  จ  โฆรวิโส  จ  เนวาคตวิโส   
น  โฆรวิโสติ  จตุพฺพิโธ  โหติ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  วิส  สมปฺชฺชลิตติณฺณุกาย  อคฺคิ  วิย  สีฆ  อภิรุหิตฺวา  
อกฺขีนิ  คเหตฺวา  ขนฺธ  คเหตฺวา  สีส  คเหตฺวา   ิตนฺติ  วตฺตพฺพต  อาปชฺชติ 
มณิสปฺปาทีน  วิส  วิย  มนฺต  ปน  ปรวิตฺเตตฺวา  กณฺณวาต  ทตฺวา  ทณฺฑเกน  
ปหฏมตฺเต  โอตริตฺวา  ทฏฏาเนเยว  ติฏติ  อย  อาคตวิโส  โน  โฆรวิโส   
นาม ฯ   
        ยสฺส  ปน  วิส  สณิก  อภิรุหติ  อารุฬฺหารุฬฺหฏาเน   ปน  อย   
สีตอุทก  วิย  โหติ  อุทกสปฺปาทีน  วิส  วิย  ทฺวาทสวสฺสจฺจเยนาป   
กณฺณปฏ ิขนฺธปฏ ิกาทีสุ  คณฺฑปฬกาทิวเสน [๓]  ป ฺายติ  
มนฺตปริวตฺตนาทีสุ  จ   
# ๑. ม. นาสวาเตน  ฯ  ๒. ม. จตุสโฆรวิโส โน อาคตวิโส อาคตวิโสฏ ิ  ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร คณฺฑปฬกาทิวเสนาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๖ 
 
กยิรมานาสุ  สีฆ  น  โอตรติ  อย  โฆรวิโส  โน  อาคตวิโส  นาม ฯ   
        ยสฺส  ปน  วิส  สีฆ  อภิรุหติ  น  สีฆ  โอตรติ  อเนฬกสปฺปาทีน  วิส  
วิย  อย  อาคตวิโส  จ  โฆรวิโส  จ ฯ   
        ยสฺส  ปน  วิส  มนฺท  โหติ  โอตาริยมานมฺป  สุเขเนว  โอตรติ   
นีลสปฺปธมมฺนิสปฺปาทีน  วิส  วิย  อย  เนว  อาคตวิโส  น  โฆรวิโส  นาม ฯ   
        อิมินา  อุปาเยน  กฏมุเข  ทฏวิสาทโย  ปูติมุขาทีสุ  จ  ทฏวิสาทโย 
เวทิตพฺพาติ ฯ  เอว  ปุคฺคลปณฺณตฺติวเสน  จตุสฏ ิ ฯ  เตสุ  อณฺฑชา   
นาคาติอาทินา ฯ  (๑)  โยนิวเสน  เอเกก  จตุธา  วิภชิตฺวา  ฉปณฺณาสาธิกานิ   
เทฺว  สตานิ  โหนฺติ ฯ  เต  ชลชาถลชาติทฺวิคุณิตา  ทฺวาทสาธิกานิ  ป ฺจสตานิ  
โหนฺติ  เต  กามรูปอกามรูปาน  วเสน  ทฺวิคุณิตา  จตุวีสาธิกสหสฺสสงฺขา   
โหนฺติ ฯ  ปนุ  คตมคฺคสฺส  ปฏิโลมโต  สงฺขิปมานา  กฏมุขาทิวเสน  จตฺตาโรว   
โหนฺตีติ ฯ  เต  สนฺธาย  ภควา  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  อาสีวิสาติ  อาห ฯ   
กุลวเสน  ห ิ เอเต  คหิตา ฯ   
        ตตฺถ  อาสีวิสาติ  อาสิตฺตวิสาติป  อาสีวิสา  อสิตวิสาติป  อาสีวิสา   
อสิสทิสวิสาติป  อาสีวิสา ฯ  อาสิตฺตวิสาติ  
# ๑. ส. ข. ๑๗/๕๑๘/๒๙๘  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๗๗ 
 
สกลกาเย  อาสิ ฺจิตฺวา  วิย  ปตวิสา  ปรสฺส  จ  อตฺตโน  สรีเร  อาสิ ฺจนวิสาติ 
อตฺโถ ฯ  อสิตวิสาติ  ย  ย  เอเตหิ  อสิต  โหติ  ปริภุตฺต  ต  ต  วิสเมว  สมฺปชฺชติ  
ตสฺมา  อสิต  วิส  โหติ  เอเตสนฺติ  อาสีวิสา ฯ  อสิสทิสวิสาติ  อสิ  วิย  ติขิณ  
ปรมมฺมจฺเฉทนสมตฺถ  วิส  เอเตสนฺติ  อาสีวิสาติ  เอวเมตฺถ  วจนตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อุคฺคเตชาติ  อุคฺคตเตชา  พลวเตชา ฯ  โฆรวิสาติ  ทุนฺนิมฺมทฺทนวิสา ฯ  (๑)   
เอว  วเทยฺยุนฺติ  ปฏชิคฺคาปนตฺถ  เอว  วเทยฺยย ฯ  ราชาโน  หิ  อาสีวิเส   
คาหาเปตฺวา  ตถารูเป  โจเร  วา  เอเตหิ  ฑสาเปตฺวา  มาเรสฺสาม  นครูปโรธกาเล   
ปรเสนาย  วา  ต  ขิปสฺสาม  ปรพล  นมิฺมทฺเทตุ  อสกฺโกนฺตา  สุโภชน  ภุ ฺชิตฺวา   
วรสยน  อารยฺุห  เอเตหิ  อตฺตาน  ฑสาเปตฺวา  สตฺตูน  วส  อนาคจฺฉนฺตา   
อตฺตโน  รุจิยา  มาริสฺสามาติ  อาสีวิเส  ชคฺคาเปนฺติ ฯ  เต  ย  โจรา  สหสาว   
มาเรตุ  น  อิจฺฉนฺติ  เอวเมเต  ทีฆรตฺต  ทุกฺขปฺปตฺโต  หุตฺวา  มรสิฺสนฺตีติ   
อิจฺฉนฺตา  ต  ปุริส  เอว  วทนฺติ  อิเม  เตหมฺโภ  ปุรสิ  จตฺตาโร  อาสีวิสาติ ฯ   
        ตตฺถ  กาเลน  กาลนฺติ  กาเล  กาเล ฯ  ปเวเสตพฺพาติ  (๒)   
นิปชฺชาเปตพฺพา ฯ  อ ฺตโร  วา  อ ฺตโร  วาติ  กฏมุขาทีสุ  โย  โกจิ ฯ  ย  
เต  อมฺโภ  ปรุิส  กรณีย  ต  กโรหีติ   
# ๑. ม. ทุนฺนมิฺมถนวิสา  ฯ  ๒. ม. สเวเสตพฺพาติ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 78 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๘ 
 
อิท  อตฺถจรกสฺส  วจน  เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺส  กิร  ปรุิสสฺส  เอว  อาสีวิเส   
ปฏิปาเทตฺวา  อย  โว  อุปฏาโกติ  จตูสุ  เปลาสุ  (๑)  ปตาน  อาสีวิสาน   
อาโรเจนฺติ ฯ  อเถโก  นิกขฺมิตฺวา  อาคมฺม  ตสฺส  ปรุิสสฺส  ทกฺขิณปาทานุสาเรน   
อภิรุหิตฺวา  ทกฺขิณหตฺถ  มณิพนฺธโต  ปฏาย  เวเตฺวา  ทกฺขิณกณฺณโสตมูเล  
ผณ  กตฺวา  สุสูติ  กโรนฺโต  นิปชฺช ิฯ  อปโร  วามปาทานุสาเรน  อภิรุหิตฺวา   
ตเถว  วามหตฺถ  เวเตฺวา  วามกณฺณโสตมูเล  ผณ  กตฺวา  สุสูติ  กโรนฺโต   
นิปชฺช ิ ตติโย  นิกฺขมิตฺวา  อภิมุข  อภิรุหิตฺวา  กุจฺฉึ  เวเตฺวา  คลวาฏกมูเล 
ผณ  กตฺวา  สุสูติ  กโรนฺโต  นิปชฺช ิ จตุตฺโถ  ปฏ ิภาเคน  อภิรุหิตฺวา  คีว  
เวเตฺวา  อุปริมุทฺธนิ  ผณ  เปตฺวา  สุสูติ  กโรนฺโต  นิปชชฺิ ฯ   
        เอว  จตูสุ  อาสีวิเสสุ  สรรีฏเกสุเยว  ชาเตสุ  เอโก  ตสฺส  ปุริสสฺส   
อตฺถจรกปุรโิส  ต  ทิสฺวา  กินฺเต  โภ  ปุริส  ลทฺธนติฺ  ปุจฺฉิ  ตโต  เตน  อิเม  
เม  โภ  หตฺเถสุ  หตฺถกฏก  วิย  พาหาสุ  เกยูร  วิย  กุจฺฉิมฺหิ  กุจฺฉิเวนสาฏโก   
วิย  กณฺเณสุ  กณฺณจุลฺลิกา  วิย  คเล  มตฺุตาวลิโย  วิย  สีเส  สีสปสาธน   
วิย  เกจิ  อลงฺการวิเสสา  ร ฺา  ทินฺนาติ  วุตฺเต  โส  อาห  โภ  อนฺธพาล   
มา  เอว  ม ฺ ิตฺถ'  ร ฺา  เม  ตุฏเเนต  ปสาธน  ทินฺนน'ฺติ ฯ  ตฺว  ร ฺโ   
อาคุจารี  โจโร  อิเม  จ  จตฺตาโร  อาสีวิสา   
# ๑. ม. าเนสุ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 79 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๗๙ 
 
ทุปฺปฏิชคฺคิยา  เอกสฺมึ  อุฏาตุกาเม  เอโก  นหายตุิกาโม  โหติ  เอกสฺมึ   
นหายิตุกาเม  เอโก  ภุ ฺชิตุกาโม  เอกสฺมึ  ภุ ฺชิตุกาเม  เอโก  นปิชฺชิตุกาโม ฯ 
เตสุ  ยสฺเสว  อิจฺฉา  น  ปรูติ  โส  ตตฺเถว  ฑเสตฺวา  มาเรตีติ ฯ  อตฺถิ  ปน  
โภ  เอว  สนฺเต  โกจิ  โสตฺถิมคฺโคติ ฯ  อาม  ราชปุรสิาน  วิกฺขิตฺตภาว  ตฺวา 
ปลายน  โสตฺถิภาโวติ  วตฺวา  ย  เต  กรณีย  ต  กโรหีติ  วเทยฺย ฯ   
        ต  สุตฺวา  อิตโร  จตุนฺน  อาสีวิสาน  ปมาทกฺขณ  ราชปุริเสหิ  จ   
ปวิวิตฺต  ทิสฺวา  วามหตฺเถน  ทกฺขิณหตฺถ  เวเตฺวา  ทกฺขิณกณฺณจุลฺลิกาย   
ผณ  เปตฺวา  สยิตาสีวิสสฺส  สรรี  ปริมชฺชนโฺต  วิย  สณิก  ต  อปเนตฺวา   
เอเตเนวุปาเยน  เสเสป  อปเนตฺวา  เตส  ภีโต  ปลาเยยฺย ฯ  อถ  น  เต   
อาสีวิสา  อย  อมฺหาก  ร ฺา  อุปฏาโก  ทินโฺนติ  อนุพนฺธมานา   
อนุพนฺธมาคจฺเฉยฺยุ (๑)  ฯ  อิท  สนฺธาย  อถโข  โส  ภิกฺขเว  ปุรโิส  ภีโต  
จตุนฺน  อาสีวิสาน   ฯเป ฯ  ปลาเยถาติ  วุตฺต ฯ   
        ตสฺมึ  ปน  ปุริเส  เอว  อาคตมคฺค  โอโลเกตฺวา  โอโลเกตฺวา  ปลายนฺเต   
ราชา  ปลาโต  โส  ปรุิโสติ  สุตฺวา  โก  น ุ โข  ต  อนุพนฺธิตฺวา  ฆาเตตุ   
สกฺขิสฺสตีติ  วิจินนฺโต  ตสฺเสว  ปจฺจตฺถิเก  ป ฺจ  ชเน  ลภิตฺวา  คจฺฉถ  น   
อนุพนฺธิตฺวา   
# ๑. ม. อนุพนฺธมานา อาคจฺเฉยฺยุ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 80 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๐ 
 
ฆาเตถาติ  เปเสยฺย ฯ  อถสฺส  อตฺถจรา  ปุริสา  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  อาโรเจยฺยย ฯ  
โส  ภิยโฺยโส  มตฺตาย  ภีโต  ปลาเยถ ฯ  อิมมตฺถ  สนฺธาย  ตเมน  เอว   
วเทยฺยุนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ฉฏโ  อนฺตรจโร  วธโกติ  ปม  อาสีวิเสหิ  อนุพทฺโธ  อิโต  จิโต  จ   
เต  ว ฺเจนฺโต  ปลายิ  อิทานิ  ป ฺจหิ  ปจฺจตฺถิเกหิ  อนุพทฺโธ  สฏุ ุตร  ปลายติ   
น  สกฺกา  โส  เอว  คเหตุ  อุปลาฬนาย  ปน  สกกฺา  ตสฺมา  ทหรกาลโต   
ปฏาย  เอกโต  ขายิตฺวา  จ  ปวิตฺวา  จ  สมฺพนฺธ  (๑)  อนฺตรจร  วธกมสฺส   
เปเสถาติ  อมจฺเจหิ  วุตฺเต  น  ร ฺา  ปริเยสิตฺวา  เปสิโต  อนฺตรจโร  วธโก ฯ   
โส  ปสฺเสยฺย  สุ ฺ  คามนฺติ  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺโต  ปท  ฆายิตฺวา   
ฆายิตฺวา  เวเคนาคจฺฉนฺเต  จตฺตาโร  อาสีวิเส  ป ฺจ  วธเก  ปจฺจตฺถิเก  ฉฏ ฺจ   
อนฺตรจร  วธก  นิวตฺต  โภ  มา  ปลายิ  ปุตฺตทาเรน  สทฺธ ึ กาเม  ปริภุ ฺชนฺโต   
สุข  วสิสฺสสีติ  วตฺวา  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  เยน  วา  เตน  วา   
ปลายนฺโต  ปจฺจนฺตรฏเ  อภิมุขคต  เอก  ฉ  กุฏกิ  สุ ฺ  คาม  ปสฺเสยฺย ฯ   
ริตฺตกเยว  ปวิเสยฺยาติ  ธนธ ฺม ฺจปาทีหิ  วิรหิตตฺตา  ริตฺตก ฺเว   
ปวิเสยฺย ฯ   
        ตุจฺฉก  สุ ฺกนฺติ  เอตสฺเสว  เววจน ฯ  ปริมเสยฺยาติ สจฺเจ(๒) ปานีย   
ภวิสฺสติ  ปวิสฺสามิ  สเจ  ภตฺต  ภวิสฺสติ  ภุ ฺชิสฺสามีติ   
# ๑. ม. สนถฺว  ฯ  ๒. ม. สเจ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 81 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๘๑ 
 
อาสาย วิจริตฺวา(๑)  หตฺถ  อนฺโต  ปเวเสตฺวา  ปริมเสยฺย ฯ  ตเมน  เอว   
วเทยฺยุนฺติ  ฉนฺน  ฆราน  เอกฆเรป  กิ ฺจิ  อลภิตฺวา  คามมชฺเฌ  เอโก   
สนฺทจฺฉาโย   รกฺุโข  อตฺถ ิ ตตฺถ  วงฺกผลก  อฏต  ทิสฺวา  อิธ  ตาว  นิสีทิสฺสามีติ  
คนฺตวา  ตตฺถ  นิสินฺน  มนฺทมนฺเทน  วาเตน  วีชิยมาน  ตตฺตกมตฺตมฺป  สุข   
สนฺตโต  อสสฺาทยมาน  ตเมน  ปุริส  เกจิเทว  อตฺถจรกา  พหิ  ปวตฺตึ  ตฺวา   
อาคตา  เอว  วเทยฺยย ฯ  อิทานิมฺโภ  ปรุิสาติ  อิทานิ  อมฺโภ  ปุรสิ ฯ  โจรา   
คามฆาตกาติ  ยเทเวตฺถ  ลภิสฺสาม  ต  คณฺหิสฺสาม  วา  ฆาเตสฺสาม  วาติ   
อาคตา  ฉ  คามฆาตกโจรา ฯ  อุทกณณฺวนฺติ  คมฺภีร  ปถุุล  อุทก ฯ  คมฺภีรมปฺ  
หิ  อปุถลุ  ปถุุล  วา  อคมฺภีร  น  อณฺณโวติ  วุจฺจติ  ยมฺปน  คมฺภีร ฺจ   
ปุถุล ฺจ  ตสฺเสเวต  นาม ฯ  สาสงฺก  สปฺปฏิภยนฺติ  จตุนฺน  อาสีวิสาน  ป ฺจนฺน  
วธกาน  ฉฏสฺส  อนฺตรจรสฺส  ฉนฺน ฺจ  คามฆาตกโจราน  วเสน  สาสงฺก   
สปฺปฏิภย ฯ  เขม  อปฺปฏภิยนฺติ  เตสเยว  อาสีวิสาทีน  อภาเวน  เขม ฺจ   
นิพฺภย ฺจ  วิจิตฺรอุยฺยานวร  พหฺวนฺนปาน  เทวนครสทิส ฯ  นตฺถสฺส  (๒)   
นาวา  สนฺตารณีติ  อิมาย  นาวาย  โอรมิตีรโต  ปรตีร  คมิสฺสนตีฺติ  เอว   
ปตา  จ  สนฺตารณี  นาวา  น  ภเวยฺย ฯ  อุตฺตรเสตุ  วาติ   
รุกฺขเสตุชงฺฆเสตุสกฏเสตูน  อ ฺตโร   
# ๑. ม. วิวรตฺิวา  ฯ  ๒. ม. น จสฺส  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 82 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๒ 
 
อุตฺตรเสตุ  วา  น  ภเวยฺย ฯ  ติฏติ  พฺราหฺมโณติ  น  โข  เอส  พฺราหฺมโณ ฯ   
กสฺมา  น  พฺราหฺมโณติ  อาห  เอตฺตกาน  ปจฺจตฺถิกาน  พาหิตตฺตา  เทสน  วา 
วินิวตฺเตนฺโต  เอก  ขีณาสวพฺราหฺมณ  ทสฺเสตุมฺป  เอวมาห ฯ   
        ตสฺมึ  ปน  เอว  อุตฺติณฺเณ  จตฺตาโร  อาสีวิสา  น  ลทฺโธวตาสิ  อเมฺหหิ   
อชฺช  เต  มรุมุุราย  (๑)  ชวิีต  ขาทิตฺวา  ฉฑฺเฑยฺยามา ฯ  ป ฺจ  ปจฺจตฺถิกา  น   
ลทฺโธวตาสิ  อเมฺหหิ  อชชฺ  เต  ปริวาเรตฺวา  องฺคมงฺคานิ  ฉินฺทิตฺวา  ร ฺโ   
สนฺติก  คตา  สต  วา  สหสฺส  วา  ลเภยฺยาม ฯ  ฉฏโ  อนฺตรจโร  น  ลทฺโธวตาสิ 
มยา  อชฺช  เต  ผลิกวณฺเณน  อสินา  สีส  ฉินฺทิตฺวา  เสนาปติฏาน  ลภิตฺวา   
สมฺปตฺตึ  อนุภวเวยฺยนฺติ (๒)  ฉ  โจรา  น  ลทฺโธวตาสิ  อเมฺหหิ  อชฺช  เต   
วิวิธานิ  กมฺมกรณานิ  กาเรตฺวา  พหุธน  อาหราเปสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา  อุทกณฺณว   
โอตริตุ  อสกฺโกนฺตา  ร ฺโ  อาณาย  โกปตตฺตา  ปรโต  คนฺตุมฺป  อวิสหนฺตา   
ตตฺเถว  สุสิตฺวา  มเรยฺยย ฯ   
        อุปมา  โข  มฺยายนฺติ  เอตฺถ  เอว  อาทิโต  ปฏาย  โอปมฺมสสนฺทน   
เวทิตพฺพ  ฯ ราชา  วิย  หิ  กมฺม  ทฏพฺพ  ราชปราธิกปุริโส  วิย  วฏฏนิสฺสิโต   
ปุถุชชฺโน  จตฺตาโร  อาสีวิสา  วิย  จตฺตาริ  มหาภูตานิ  ร ฺโ  ตสฺส  จตฺตาโร   
# ๑. ม. มรุามุราย  ฯ  ๒. ม. อนุภเวยฺย  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 83 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๘๓ 
 
อาสีวิเส  ปฏิจฺฉาปตกาโล  วิย  กมฺมุนา  ปถุุชชฺนสฺส  ปฏิสนฺธิกฺขเณเยว  จตุนฺน   
มหาภูตาน  ทินฺนกาโล  อิเมส  อาสีวิสาน  ปมาทกฺขเณ  ราชปุริสาน ฺจ  วิวิตฺตกฺขเณ   
นิกฺขมิตฺวา  ย  เต  อมโฺภ  ปุริส  กรณีย  ต  กโรหีติ  วจเนน  ปลายสฺสูติ   
วุตฺตกาโล  วิย  สตฺถารา  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  มหาภูตกมฺมฏาน  กเถตฺวา  อิเมสุ   
จตูสุ  มหาภูเตสุ  นิพฺพินฺท  วิรชฺช  (๑)  เอว  วฏฏโต  ปริมุ ฺจิสฺสสีติ  กถิตกาโล   
ตสฺส  ปุริสสสฺ  อตฺถจรกวจน  สุตฺวา  จตุนฺน  อาสีวิสาน  ปมาทกฺขเณ  ราชปุริสาน ฺจ   
วิวิตฺตกฺขเณ  นิกฺขมิตฺวา  เยน  วา  เตน  วา  ปลายน  วิย  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  สตฺถุ   
สนฺติเก  กมมฺฏาน  ลภิตฺวา  มหาภูตาสีวิเสหิ  ปริมุจฺจนตฺถาย  าณปลายเนน   
ปลายน ฯ   
        อิทานิ  จตุนฺเนต  มหาภูตาน  อธิวจน  ปวีธาตุยา  อาโปธาตุยาติอาทีสุ   
จตุมหาภูตกถา  จ  ป ฺจุปฺปาทานกฺขนฺธกถา  จ  อายตนกถา  จ  วิสุทฺธิมคฺเค   
วิตฺถาริตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  เอตฺถ  จ  กฏมุขอาสีวิโส  วิย  ปวีธาตุ  ทฏพฺพา   
ปูติมุขอคฺคิมุขสตฺถมุขา  วิย  เสสธาตุโย ฯ  ยเถว  หิ  กฏมุเขน  ทฏสฺส  สกลกาโย   
ถทฺโธ  โหติ  เอว  ปวีธาตุปโกเปนาป ฯ  ยถา  จ  ปติูมุขาทีหิ  ทฏสฺส  ปคฺฆรติ   
เจว  ฌายติ  จ  ฉิชฺชติ  จ  เอว  อาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุปโกเปนาปติ ฯ  เตนาหุ   
อฏกถาจริยา  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 84 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๔ 
 
                ปตฺถทฺโธ  ภวตี  กาโย                ทฏโ  กฏมุเขน  วา   
                ปวีธาตุปโกเปน                        โหติ  กฏมุเขว  โส ฯ   
                ปติูโก  ภวตี  กาโย                ทฏโ  ปูติมุเขน  วา   
                อาโปธาตุปโกเปน                        โหติ  ปูติมุเขว  โส ฯ   
                สนฺตตฺโต  ภวตี  กาโย                ทฏโ  อคฺคิมุเขน  วา   
                เตโชธาตุปโกเปน                        โหติ  อคฺคิมุเขว  โส ฯ   
                ส ฺฉินฺโน  ภวตี  กาโย                ทฏโ  สตฺถมุเขน  วา   
                วาโยธาตุปโกเปน                        โหติ  สตฺถมุเข  โสติ ฯ   
เอว  ตาเวตฺถ  วิเสสโต  สทิสภาโว  (๑)  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อวิเสสโต  ปน  อาสยโต  วิสเวควิการโต  อนตฺถคหณโต  ทุรุปฏานโต   
ทุราสทโต  อกต ฺ ุตโต  อวิเสสการิโต  อนนฺตโทสูปทฺทวโตติ  อิเมหิ  การเณหิ   
เอเตส  อาสีวิสสทิสตา  เวทิตพฺพา ฯ  
        ตตฺถ  อาสยโตติ  อาสีวิสาน  หิ  วมฺมิโก  อาสโย  ตตฺเถว  เต  วสนฺติ ฯ  
มหาภูตานมฺป  กายวมฺมิโก  อาสโย ฯ  อาสีวิสาน ฺจ   
รุกฺขสุสิรติณปณฺณคหณสงฺการฏานานิป  อาสโย ฯ  เอเตสุป  หิ  เต  วสนฺติ ฯ   
มหาภูตานมฺป  กายสุสิร  กายคหณ  กายสงฺการฏาน  อาสโยติ ฯ  เอว  ตาว  
อาสยโต  สทิสตา  เวทิตพฺพา ฯ   
# ๑. ส.ี สรีรสมฺภโว  ฯ  ม. สทิสภาโว  ฯ  
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        วิสเวควิการโตติ  อาสีวิสา  หิ  กลุวเสน  กฏมุขาทิเภทโต  จตฺตาโร ฯ  
ตตฺถ  เอเกโก  วิสวิการโต  วิภชฺชมาโน  ทฏวิสาทิวเสน  จตุพฺพิโธ  โหติ ฯ  
มหาภูตานิป  ปจฺจตฺตลกฺขณวเสน  ปวีอาทิเภทโต  จตฺตาริ ฯ  เอตฺถ  เอเกก   
กมฺมสมุฏานาทิวเสน  จตุพฺพิธ  โหติ ฯ  เอว  วิสเวควิการโต  สทิสตา  เวทิตพฺพา ฯ 
        อนตฺถคฺคหณโตติ  อาสีวิเส  คณฺหนฺตา  ป ฺจ  อนตฺเถ  คณฺหนฺติทุคฺคนฺธ 
คณฺหนฺติ  อสุจึ  คณฺหนฺติ  พฺยาธึ  คณฺหนฺติ  วิส  คณฺหนฺติ  มรณ  คณฺหนฺติ ฯ   
มหาภูตานิป  คณฺหนฺตา  ป ฺจ  อนตฺเถ  คณฺหนฺติทุคฺคนฺธ  คณฺหนฺติ  อสุจึ   
คณฺหนฺติ  พฺยาธึ  คณฺหนฺติ  ชร  คณฺหนฺติ  มรณ  คณฺหนฺติ ฯ  เตนาหุ  โปราณา 
                เย  เกจิ  สปฺป  คณฺหนฺติ                มฬิฺหลตฺิต  มหาวิส   
                ป ฺจ  คณฺหนฺตฺยนตฺถานิ(๑)        โลเก  สปฺปาภินนฺทิโน ฯ   
                ทคฺุคนฺธ  อสุจึ  พฺยาธึ                วิส  มรณป ฺจม   
                อนตฺถา  โหนฺติ  ป ฺเจเต                มิฬหฺลิตฺเต  ภุชงฺคเม ฯ   
                เอวเมว  อกุสลา                        อนฺธพาลปุถุชชฺนา   
                ป ฺจ  คณฺหนฺตฺยนตฺถานิ                ภเว  ชาตาภินนฺทิโน ฯ   
                ทคฺุคนฺธ  อสุจึ  พฺยาธึ                ชร  มรณป ฺจม   
                อนตฺถา  โหนฺติ  ป ฺเจเต        มิฬฺหลิตฺเตว  ปนฺนเคติ ฯ(๒)   
เอว  อนตฺถคหณโต  สทิสตา  เวทิตพฺพา ฯ   
# ๑. ม. คณฺหนฺตฺยตฺถานิ  ฯ  ๒. สี. มิฬหฺลิตฺเต  ภวนฺตเรติ  ฯ  
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        ทุรุปฏานโตติ  เต  อาสีวิสา  ทุรุปฏานา  เอกสฺมึ  อุปฏาตุกาเม  เอโก   
นหายิตุกาโม  โหติ  ตสฺมึ  นหายิตุกาเม  อปโร  ภุ ฺชิตุกาโม  ตสฺมึ  ภุ ฺชิตุกาเม   
อ ฺโ  นิปชฺชิตุกาโม  โหติ ฯ  เตสุ  ยสฺส  กายสฺเสว  อชฺฌาสโย  น  ปูรติ  โส   
ตตฺเถว  ฑสิตฺวา  มาเรติ ฯ  อิเมหิ  อาสีวิเสหิ  ปน  ภูตาเนว  ทุรุปฏานตรานิ ฯ   
ปวีธาตุยา  หิ  เภสชฺเช  กยิรมาเน  อาโปธาตุ  กุปฺปติ  ตสฺส  (๑)  เภสชฺช   
กโรนฺตสฺส  เตโชธาตูติ  เอว  เอกิสฺสา  เภสชฺเช  กยริมาเน  อปรา  กุปฺปนฺตีติ  เอว   
ทุรุปฏานโต  สทิสตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        ทุราสทโตติ  ทุราสทา  หิ  อาสีวิสา  เคหสฺส  ปุริมภาเค  อาสีวิส  ทิสฺวา   
ปจฺฉิมภาเคน  ปลายนฺติ  ปจฺฉิมภาเค  ทิสฺวา  ปุริมภาเคน  เคหมชฺเฌ  ทิสฺวา   
คพฺภ  ปวิสนฺติ  คพฺเภ  ทิสวฺา  ม ฺจป  อภิรุหนฺติ ฯ  มหาภูตานิ  ตโตป   
ทุราสทตรานิ ฯ  ตถารูเปน  หิ  กฏุโรเคน  ผุฏสฺส  กณฺณนาสาทีนิ  ฉินฺทิตฺวา   
ปตนฺติ  สรีร  สมฺผุฏติ   นลีมกฺขิกา  ปริวาเรนฺติ  สรีรคนฺโธ  ทูรโตว  อุพฺพาหติ(๒)   
ต  ปุริส  อกโฺกสมานมฺป  ปริเทวมานมฺป  เนว  โรสวเสน  (๓)  น  การุ ฺเน   
อุปสงฺกมิตุ  สกฺโกนฺติ  นาสิก  ปทหิตฺวา  เขฬ  ปาเตนฺตา  ทูรโตว  น  วิวชฺเชนฺติ ฯ  
เอว  อ ฺเสมฺป  ภคนฺทรกุจฺฉิโรควาตโรคาทีน  พีภจฺฉเชคุจฺฉภาวกราน ฺจ   
# ๑. ม. ตสฺเสว  ฯ  ๒. ม. อุพฺภาหติ  ฯ  ๓. ม. โรควเสน  ฯ  
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โรคาน  วเสน  อยเมวตฺโถ  วิภาเวตพฺโพติ ฯ  เอว  ทุราสทโต  สทิสตา   
เวทิตพฺพา ฯ   
        อกต ฺ ุตโตติ  อาสีวิสา  หิ  อกต ฺ ุโน  โหนฺติ  นฺหาปยมานาป   
โภชิยมานาป  คนฺธมาลาทีหิ  ปูชยิมานาป  เปฬาย  ปกฺขิปตฺวา  ปริหริยมานาป   
โอตารเมว  คเวสนฺติ ฯ  ยตฺถ  โอตาร  ลภนฺติ  ตตฺเถว  น  ฑสิตฺวา  มาเรนฺติ ฯ   
อาสีวิเสหิ  มหาภูตาเนว  อกต ฺ ุตรานิ ฯ  เอเตส  หิ  กต  นาม  (๑)  นตฺถิ  
สีเตน  วา  อุเณฺหน  วา  นมิฺมเลน  ชเลน  นฺหาปยมานานิป  คนฺธมาลาทีหิ   
สกฺกริยมานานิป  มุทุวตฺถมุทุสยนมุทุอาสนาทีหิ  ปริหริยมานานิป  วรโภชน   
โภชิยมานานิป  วรปาน  ปายาปยมานานิป  โอตารเมว  คเวสนฺติ ฯ  ยตฺถ  โอตาร   
ลภนฺติ  ตตฺเถว  กุปฺปตฺวา  อนยพฺยสน  ปาเปนฺตีติ ฯ  เอว  อกต ฺ ุตโต  สทิสตา 
เวทิตพฺพา ฯ 
        อวิเสสการิโตติ  อาสีวิสา  หิ  อย  ขตฺติโย  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เวสฺโส   
วา  สุทฺโท  วา  คหฏโ  วา  ปพฺพชิโต  วาติ  วิเสส  น  กโรนฺติ  สมฺปตฺตสมฺปตฺตเมว  
ฑสิตฺวา  มาเรนฺติ ฯ  มหาภูตานิป  อย  ขตฺติโย  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เวสฺโส  วา   
สุทฺโท  วา  คหฏโ  วา  ปพฺพชิโต  วา  เทโว  วา  มนุสฺโส  วา  มาโร  วา  พฺรหฺมา 
วา  นิคฺคุโณ  วา  สคุโณ   
# ๑. ม. มนาป  ฯ   
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วาติ  วิเสส  น  กโรนฺติ ฯ  ยท ิ ห ิ เนส  อย  คุณวาติ  ลชชฺา  อุปปฺชฺเชยฺย  สเทวเก  
โลเก  อคฺคปุคฺคเล  ตถาคเต  ลชฺช  อุปปฺาเทยฺยย ฯ  อถาป  เนส  อย  มหาป ฺโ   
อย  มหิทฺธิโก  อย  ธุตวาโท  จาติอาทินา  นเยน  ลชฺชา  อุปฺปชฺเชยฺย   
ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตตฺเถราทีสุ  ลชชฺ  อุปฺปาเทยฺยย ฯ  อถาป  เนส  อย  นคฺิคุโณ   
ทารุโณ  ถทโฺธติ  ภย  อุปปฺชฺเชยฺย  สเทวเก  โลเก  นิคฺคุณทารุณถทฺธาน  (๑)  
อคฺคสฺส  เทวทตฺตสฺส  ฉนฺน  วา  สตฺถาราน  ภาเยยฺยย  น  จ  ลชฺชนฺติ  น  จ   
ภายนฺติ  กุปฺปตฺวา  ยงฺกิ ฺจิ  อนยพฺยสน  อาปาเทนฺติเยว ฯ  เอว  อวิเสสการิโต  
สทิสตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        อนนฺตโทสูปทฺทวโตติ  อาสีวิเส  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนกาน  หิ  โทสูปทฺทวาน   
ปมาณ  นตฺถ ิฯ  ตถาเหเต  ฑสิตฺวา  กาณมฺป  กโรนฺติ  ขุชฺชมฺป  ปสปฺปมฺป   
เอกปกฺขลมฺปติ  เอว  อปริมาณ  วิปฺปการ  ทสฺเสนฺติ  ภูตานิป  กุปฺปตานิ   
กาณาทิภาเวสุ  น  กิ ฺจิ  วิปฺปการ  น  กโรนฺติ  อปฺปมาโณ  เอเตส  โทสูปททฺโวติ ฯ   
เอว  อนนฺตโทสูปทฺทวโต  สทิสตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        อิทาเนตฺถ  จตุมหาภูตวเสน  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏาน  กเถตพฺพ  สิยา   
ต  วิสุทฺธิมคฺเค  จตุธาตุววตฺถานนิทฺเทเส  กถิตเมว ฯ   
# ๑. ม. นิคฺคุณถทฺธทารุณาน  ฯ   
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        ป ฺจ  วธกา  ปจฺจตฺถิกาติ  โข  ภิกขฺเว  ป ฺจนฺเนต  อุปาทานกฺขนฺธาน   
อธิวจนนฺติ  เอตฺถ  ทฺวีหิ  อากาเรหิ  ขนฺธาน  วธกปจฺจตฺถิกสทิสตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        ขนฺธา  หิ  อ ฺม ฺ ฺจ  วเธนฺติ  เตสุ  จ  สนฺเตสุ  วโธ  นาม  ป ฺายติ ฯ   
กถ  รูป  ตาว  รูปมฺป  วเธติ  อรูปมฺป  ตถา  อรูป  อรูปมฺป  วเธติ  รูปมฺป ฯ   
กถ  อย  หิ  ปวีธาตุ  ภิชฺชมานา  อิตรา  ติสฺโส  ธาตุโย  คเหตฺวาว   
ภิชฺชติ  อาโปธาตุอาทีสุป  เอเสว  นโย  เอว  ตาว  รูป  รูปเมว  วเธติ ฯ   
รูปกฺขนฺโธ  ปน  ภิชชฺมาโน  จตฺตาโร  อรูปกฺขนฺเธ  คเหตฺวาว  ภิชฺชติ  เอว   
รูป  อรูปมฺป  วเธติ ฯ  เวทนากฺขนฺโธป  ภิชฺชมาโน  ส ฺาสงฺขารวิ ฺาณกฺขนฺเธ   
คเหตฺวาว  ภิชฺชติ ฯ  ส ฺากฺขนฺธาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอว  อรูป  อรูปเมว   
วเธติ ฯ  จุติกฺขเณ  ปน  จตฺตาโร  อรูปกฺขนฺธา  ภิชชฺมานา  วตฺถรุูปมฺป  คเหตฺวาว   
ภิชฺชนฺติ  เอว  อรูป  รูปมปฺ  วเธติ ฯ  เอว  ตาว  อ ฺม ฺ  วเธนฺตีติ  วธกา ฯ   
ยตฺถ  ปน  ขนฺธา  อตฺถิ  ตตฺเถว  (๑)  เฉทนเภทนวธพนฺธนาทโย  โหนฺติ  น   
อ ฺตฺถาติ ฯ  เอว  ขนฺเธสุ  สติ  (๒)  วโธ  ป ฺายตีติป  วธกา ฯ   
        อิทานิ  ป ฺจกฺขนฺเธ  รูปารูปวเสน  เทฺว  โกฏาเส  กตฺวา  รูปวเสน  วา   
นามวเสน  วา  รูปปริคฺคห  อาทึ   
# ๑. ม. ตตฺถ  ฯ  ๒. ม. เอว ขนฺเธสุ สนฺเตสุ  ฯ  
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กตฺวา  ยาว  อรหตฺต  (๑)  กมฺมฏาน  กเถตพฺพ  สิยา  ตมฺป  วิสทฺุธิมคฺเค  กถติเมว ฯ   
        ฉฏโ  อนฺตรจโร  วธโก  อุกฺขิตฺตาสิโกติ  โข  ภิกฺขเว  นนทฺีราคสฺเสต   
อธิวจนนฺติ  เอตฺถ  ทฺวีหากาเรหิ  นนฺทรีาคสฺส  อุกขิฺตฺตาสิกวธกสทิสตา  เวทิตพฺพา 
ป ฺาสิรปาตนโต  จ  โยนิสมฺปฏิปาทนโต  จ ฯ  กถ  จกฺขุทฺวารสฺมึ  หิ   
อิฏารมฺมเณ  อาปาถคเต  ต  อารมฺมณ  นิสฺสาย  โลโภ  อุปฺปชฺชติ  เอตฺตาวตา   
ป ฺาสีส  ปติต  นาม  โหติ  โสตทวฺาราทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอว  ตาว   
ป ฺาสิรปาตนโต  สทิสตา  เวทิตพฺพา ฯ  นนฺทีราโค  ปเนส  อณฺฑชาทิเภทา   
จตสฺโส  โยนิโย  อุปเนติ ฯ  ตสฺส  โยนิอุปคมนมูลกานิ  ป ฺจวีสติ  มหาภยานิ   
ทฺวตฺตึส  กมฺมกรณานิ  จ  อาคตาเนว  โหนฺตีติ  เอว  โยนิสมฺปฏปิาทนโตปสฺส   
อุกฺขิตฺตาสิกวธกสทิสตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        อิติ  นนทฺีราควเสนาป  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  กมฺมฏาน  กถิตเมว  โหติ ฯ   
กถ  อย  หิ  นนฺทีราโค  สงฺขารกฺขนฺโธ  ต  สงฺขารกฺขนฺโธติ  ววตฺถเปตฺวา   
ตสมฺปยุตฺตา  เวทนา  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺา  ส ฺากฺขนฺโธ  จิตฺต  วิ ฺาณกฺขนฺโธ 
เตส  วตฺถารมฺมณ  รูปกฺขนฺโธติ  เอว  ป ฺจกฺขนฺเธ  ววตฺถเปติ ฯ  อิทานิ  เต   
ป ฺจกฺขนฺเธ  นามรูปวเสน  ววตฺถเปตฺวา  เตส  ปจฺจยปริเยสนโต   
# ๑. ม. อรหตฺตา  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 91 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๙๑ 
 
ปฏาย  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อนุปุพฺเพน  เอโก  อรหตฺต  ปาปุณาตีติ  เอว   
นนฺทีราควเสน  กมฺมฏาน  กถิต  โหติ ฯ  ฉนฺน  อชฺฌตฺติกายตนาน  สุ ฺคาเมน 
สทิสตา  ปาลิยเยว  อาคตา ฯ  อย  ปเนตฺถ  กมฺมฏานนโย 
        ยถา  จ  เต  ฉ  โจรา  ฉกุฏิก  สุ ฺคาม  ปวิสิตฺวา   
อปราปร  วิจรนฺตา  กิ ฺจิ  อลภิตฺวา  คาเมน  อนตฺถิกา  โหนฺติ  เอวเมว  (๑)  ภิกฺขุ   
ฉสุ  อชฺฌตฺติกายตเนสุ  อภินิวิสิตฺวา  วิจินนฺโต  อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา   
คเหตพฺพ  กิ ฺจิ  อทิสฺวา  เตหิ  อนตฺถโิก  โหติ ฯ  โส  วิปสฺสน  ปฏเปสฺสามีติ   
อุปาทารูปกมฺมฏานวเสน  จกฺขุปสาทาทโย  ปริคฺคเหตฺวา  อย  รูปกฺขนฺโธติ   
ววตฺถเปติ  มนายตน  อรปูกฺขนฺโธติ ฯ  อิติ  สพฺพานิ  เจตานิ  (๒)  นาม ฺเจว  
รูป ฺจาติ  นามรูปวเสน  ววตฺถเปตฺวา  เตส  ปจฺจย  ปริเยสิตฺวา  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสนฺโต  อนุปพฺุเพน  อรหตฺเต  ปติฏาติ ฯ  อิท  เอกสฺส  
ภิกฺขุโน  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏาน  กถิต  โหติ ฯ   
        อิทานิ  พาหิราน  คามฆาตกโจเรหิ  สทิสต  ทสฺเสนฺโต  โจรา  คามฆาตกาติ   
โขติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  มนาปามนาเปสูติ  กรณตฺเถ  ภุมฺม  มนาปามนาเปหีติ   
อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  โจเรสุ  คาม  หนนฺเตสุ  ป ฺจ  กิจฺจานิ   
# ๑. ม. เอวเมว  ฯ  ๒. ม. สพฺพานิเปตานิ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 92 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๒ 
 
วตฺตนฺติ โจรา  ตาว  คาม  ปริวาเรตฺวา   ิตา  อคฺคึ  ทตฺวา  กฏกฏสทฺท     
อุฏาเปนฺติ  ตโต  มนุสฺสา  หตฺถสาร  คเหตฺวา  พหิ  นิกฺขมนฺติ  ตโต  เตหิป  (๑)   
สทฺธึ  ภณฺฑกสฺส  การณา  หตฺถปรามาส  กโรนฺติ  เกจิ  ปเนตฺถ  ปหาร  
ปาปุณนฺติ  เกจิ  ปหารฏาเน  ปตนฺติ  อวเสเส  ปน  อโรคชเน  พนฺธิตฺวา   
อตฺตโน  วสนฏาน  เนตฺวา  รชชฺุพนธฺนาทีหิ  พนฺธิตฺวา  ทาสปริโภเคน   
ปริภุ ฺชนฺติ ฯ  ตตฺถ  คามฆาตกโจราน  คาม  ปริวาเรตฺวา  อคฺคิทาน  วิย  ฉส ุ  
ทฺวาเรสุ  อารมฺมเณ  อาปาถคเต  กิเลสปริฬาหุปฺปตฺติ  เวทิตพฺพา  หตฺถสาร   
อาทาย  พหิ  นิกฺขมน  วิย  ตขเณ  กุสลธมฺม  ปหาย  อกุสลสมงฺคิโน  (๒)   
ภณฺฑกสฺส  การณา  หตฺถปรามสนา  ปชฺชน  วิย   
 ุกฺกฏทุพฺภาสิตปาจิตฺติยถุลฺลจฺจยาน  อาปชฺชนกาโล  ปหารลทฺธกาโล  วิย 
สฆาทิเสส  อาปชฺชนกาโล  ปหาร  ลทฺธาปนฏาเน (๓)  ปติตกาโล  วิย   
ปาราชิก  อาปชฺชิตฺวา  อสฺสมณกาโล  อวเสสชนสฺส  พนฺธิตฺวา  วสนฏาน  
เนตฺวา  ทาสปริโภเคน  ปริภุ ฺชนกาโล  วิย  ตเมว  อารมฺมณ  นสิฺสาย  สพฺเพส   
ปสฺสนฺตานเยว  จุลฺลสลีมชฺฌิมสีลมหาสีลานิ  ภินฺทิตฺวา  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย   
คิหิภาว  อาปชฺชนกาโล ฯ  ตตฺรสฺส  ปตฺุตทาร  โปเสนฺตสฺส  สนทฺิฏ ิโก   
ทุกฺขกฺขนฺโธ  เวทิตพฺโพ  กาล  กตฺวา  อปาเย  นิพฺพตฺตสฺส  
# ๑. ม. เตหิ  ฯ  ๒. ม. อกสุลสมงฺคิตา  ฯ  ๓. ม. ลทธฺา ปน ปหารฏาเน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๙๓ 
 
สมฺปรายิโก ฯ   อิมานิป  พาหิรายตนานิ  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  กมฺมฏานวเสเนว   
กถิตานิ ฯ   
        เอตฺถ  หิ  รูปาทีนิ  จตฺตาริ  อุปาทารูปานิ  โผฏพฺพายตน  ติสฺโส  ธาตุโย   
ธมฺมายตเน  อาโปธาตุยา  สทฺธึ  ตา  จตสฺโสติ  อิมานิ  จตฺตาริ  ภูตานิ  เตส   
ปริจฺเฉทวเสน  อากาสธาตุ  ลหุตาทิวเสน  ลหุตาทโยติ  เอวมิท  สพฺพมฺป   
ภูตุปาทายรูป  รูปกฺขนฺโธ  ตทารมฺมณา  เวทนาทโย  จตฺตาโร  อรูปกฺขนฺธา ฯ   
ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  รูป  จตฺตาโร  อรูปโน  ขนฺธา  นามนฺติ  นามรปู  ววตฺถเปตฺวา   
ปุริมนเยเนว  ปฏิปชฺชนฺตสฺส  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏาน  กถิต  โหติ ฯ   
        โอฆานนฺติ  เอตฺถ  ทรุุตฺตรณฏโ  โอฆฏโ ฯ  เอเต  หิ  สลีสวร  ปูเรตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิสฺสามีติ  อชฺฌาสย  สมุฏาเปตฺวา  กลฺยาณมิตฺเต  นิสฺสาย  สมฺมา   
วายมนฺเตน  ตริตพฺพา  เยน  วา  เตน  วา (๑)   อิมนิา  ทุรุตฺตรณฏเน โอฆาติ   
วุจฺจนฺติ ฯ  เตป  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  กมฺมฏานวเสน  กถิตา ฯ  จตฺตาโรป  หิ  เอโก 
เอโก  สงฺขารกฺขนฺโธ  วาติ ฯ  เตส  นนทฺีราเค  วุตฺตนเยเนว  โยเชตฺวา   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        สกฺกายสฺเสต  อธิวจนนฺติ  สกฺกาโยป  หิ  อาสวิีสาทีหิ  อุทกณฺณวสฺส   
โอริมตีร  วิย  จตุมหาภูตาทีหิ  สาสงฺกสปฺปฏิภโย   
# ๑. ม. ยาเนน วา รเถน วา อตรา ทุรุตฺตรา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๔ 
 
โสป  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  กมฺมฏานวเสเนว  กถโิต ฯ  สกฺกาโย  ห ิ เตภูมิกา 
ป ฺจกฺขนฺธา  เต  จ  สมาสโต  นามรปูเมวาติ  เอวเมตฺถ  นามรปูววตฺถาน  อาทึ   
กตฺวา  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏาน  วิตฺถาเรตพฺพนฺติ ฯ   
        นิพฺพานสฺเสต  อธิวจนนฺติ  นิพฺพาน  หิ  อุทกณฺณวสฺส  ปาริมตีร  วิย   
จตุมหาภูตาทีหิ  เขม  อปปฺฏิภย ฯ   วีรยิารมฺภสฺเสต  อธิวจนนฺติ  เอตฺถ   
จิตฺตกิริยาทสฺสนตฺถ  เหฏา  วุตฺต  วายามเมว  วีริยนฺติ  คณฺหิตฺวา  ทสฺเสติ ฯ   
ติณฺโณ  ปารงฺคโตติ  ตริตฺวา  ปาร  คโต ฯ   
        ตตฺถ  ยถา  สาสงฺกโอริมตีเร   ิเต  น  อุทกณฺณวนฺตริตุกาเมน  กติปาห   
วสิตฺวา  สณิก  นาว  สชฺเชตฺวา  อุทกกฬี  กีฬนฺเตน  วิย  น  นาว  อภิรูหิตพฺพา ฯ   
เอว  กโรนโฺต  หิ  อนารุโฬฺหว  พฺยสน  ปาปุณาติ ฯ  เอวเมว  กิเลสณฺณว   
ตุริตุกาเมน  ตรุโณ  ตาวมฺหิ  มหลลฺกกาเล  อฏงฺคิกมคฺคกุลฺล  พนฺธิสฺสามีติ   
ปป ฺโจ  น  กาตพฺโพ ฯ  เอว  กโรนโฺต  หิ  มหลลฺกกาล  อปฺปตฺวาป  วินาส   
ปาปุณาติ  ปตฺวาป  กาตุ  น  สกโฺกติ ฯ  ภทฺเทกรตฺตาทีนิ  ปน  อนุสฺสริตฺวา  
เวเคเนว  อย  อริยมคฺคกุลโฺล  พนฺธิตพฺโพ ฯ   ยถา  จ  กุลลฺ  พนธฺนฺตสฺส   
หตฺถปาทปาริปูริ  อิจฺฉิตพฺพา ฯ  กุณฺปาโท  หิ  ข ฺชปาโท  วา  ปติฏาตุ   
น  สกโฺกติ  ผณหตฺถกาทโย  ติณปณฺณาทีนิ  คเหตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  เอวมิมมฺป   
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๙๕ 
 
อริยมคฺคกุลฺล  พนฺธนฺตสฺส  สลีปาทาน  เจว  สทฺธาหตฺถสฺส  จ  ปาริปูริ   
อิจฺฉิตพฺพา ฯ  น  หิ  ทุสฺสโีล  อสฺสทฺโธ  สาสเน  อปติฏ ิโต  ปฏิปตฺตึ   
อสฺสทฺทหนฺโต  อริยมคฺคกุลฺล  พนฺธิตุสกฺโกติ ฯ  ยถา  จ  ปริปณฺุณหตฺถปาโทป   
ทุพฺพโล  พฺยาธิปฬิโต  กลฺุล  พนฺธิตุ  น  สกโฺกติ  ถามสมฺปนฺโนว  สกฺโกติ  เอว   
สีลวา  สทฺโธป  อลโส  กุสีโต  อิม  มคฺคกุลฺล  พนฺธิตุน  สกฺโกติ  อารทฺธวีริโยว  
สกฺโกตีติ  อิม  พนฺธิตุกาเมน  อารทฺธวีริเยน  ภวิตพฺพ ฯ  ยถา  โส  ปรุิโส  กุลฺล   
พนฺธิตฺวา  ตีเร  ตฺวา  โยชนวิตฺถาร  อุทกณฺณว  อย  มยา  ปจฺจตฺตปุริสการ   
นิสฺสาย  นิตฺถริตพฺโพติ  มานส  พนฺธติ  เอว  โยคินาป  จงฺกม  (๑)  โอรยฺุห  อชฺช 
มยา  จตุมคฺควชฺฌ  กิเลสณฺณว  ตริตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏาตพฺพนฺติ  มานส   
พนฺธิตพฺพ ฯ   
        ยถา  จ  โส  ปรุิโส  กุลฺล  นิสฺสาย  อุทกณฺณว  ตรนโฺต  คาวุตมตฺต   
คนฺตฺวา  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺโต  เอกโกฏาส  อติกฺกนฺโตมฺหิ  อ ฺเ  ตโย   
เสสาติ  ชานาติ  อปรมฺป  คาวุตมตฺต  คนฺตฺวา  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺโต  เทฺว   
อติกฺกนฺโตมฺหิ  เทฺว  เสสาติ  ชานาติ  อปรมฺป  คาวุตมตฺต  คนฺตฺวา  ตโต   
นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺโต  ตโย  อติกฺกนฺโตมฺหิ  เอโก  เสโสติ  ชานาติ  ตมฺป   
อติกฺกมฺม  นวิตฺติตฺวา  โอโลเกนฺโต  จตฺตาโรปเม  โกฏาสา   
# ๑. ม. จงฺกมา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๖ 
 
อติกฺกนฺตาติ  ชานาติ  ต ฺจ  กุลลฺ  ปาเทน  อติกฺกมิตฺวา(๑)   โสตาภิมุข  ขิปตฺวา 
อุตฺตริตฺวา(๒)  ตีเร  ติฏติ ฯ  เอว  อยมฺป  ภิกฺขุ  อริยมคฺคกุลฺล  นสิฺสาย   
กิเลสณฺณวนฺตรนฺโต  โสตาปตฺติมคฺเคน  ปมมคฺควชฺเฌ  กิเลเส  ตริตฺวา 
มคฺคานนฺตเร  ผเล   ิโต  ปจฺจเวกฺขณาเณน  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺโต   
จตุมคฺควชฺฌาน  เม  กิเลสาน  เอโก  โกฏาโส  ปหีโน  อิตเร  ตโย  เสสาติ 
ชานาติ  ปุน  ตเถว  อินฺทฺรยิพลโพชฺฌงฺคานิ  สโมธาเนตฺวา  สงฺขาเร   
สมฺมสนฺโต  สกทาคามิมคฺเคน  ทุติยมคฺควชฺเฌ  กิเลเส  ตริตฺวา  มคฺคานนฺตเร  
ผเล   ิโต  ปจฺจเวกฺขณาเณน  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺโต  จตุมคฺควชฺฌาน  เม 
กิเลสาน  เทฺว  โกฏาสา  ปหีนา  อิตเร  เทฺว  เสสาติ  ชานาติ ฯ  ปุน  ตเถว  
อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคานิ  สโมธาเนตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสนฺโต  อนาคามิมคฺเคน   
ตติยมคฺควชฺเฌ  กิเลเส  ตริตฺวา  มคฺคานนฺตเร  ผเล   ิโต  ปจฺจเวกฺขณาเณน  
นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺโต  จตุมคฺควชฺฌาน  เม  กิเลสาน  ตโย  โกฏาสา  ปหีนา 
เอโก  เสโสติ  ชานาติ  ปนุ  ตเถว  อินฺทฺริยพลโพชฌฺงฺคานิ  สโมธาเนตฺวา   
สงฺขาเร  สมมฺสนฺโต  อรหตฺตมคฺเคน  จตุตฺถมคฺควชฺเฌ  กิเลเส  ตริตฺวา   
มคฺคานนฺตเร  ผเล   ิโต  ปจฺจเวกฺขณาเณน  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺโต   
สพฺพกิเลสา  เม  ปหีนาติ  ชานาติ ฯ   
# ๑. ม. อกกฺมิตฺวา  ฯ  ๒. ม. อุตฺตริตฺวา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๙๗ 
 
        ตโต  ยถา  โส  ปรุิโส  ต  กุลลฺ  โสเต  ปวาเหตฺวา  อุตฺตริตฺวา  ถเล   ิโต   
นคร  ปวิสิตฺวา  อุปริปาสาทวรคโต  เอตฺตเกน  วตมฺหิ  อนตฺเถน  มุตฺโตติ   
เอกคฺคจิตฺโต  ตุฏมานโส  นิสีทติ  เอว  ตสฺมึเยว  วา  อาสเน  อ ฺเสุ  วา   
รตฺติฏานทิวาฏานาทีสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  นิสินฺโน  เอตฺตเกน  วตมฺหิ  อนตฺเถน   
มุตฺโตติ  นิพฺพานารมฺมณ  ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  เอกคฺคจิตฺโต  ตุฏมานโส   
นิสีทติ ฯ  อิท  วา  สนฺธาย  วุตฺต  ติณฺโณ  ปารงฺคโต  ถเล  ติฏติ  พฺราหฺมโณติ   
โข  ภิกฺขเว  อรหโต  เอต  อธิวจนนฺติ ฯ  เอว  ตาเวตฺถ  นานากมฺมฏานานิ   
กถิตานิ   
        สโมธาเนตฺวา  ปน  สพฺพานิป  เอกเมว  กตฺวา  ทสฺเสตพฺพานิ ฯ  เอก   
กตฺวา  ทสฺเสนฺเตนาป  ป ฺจกฺขนฺธวเสเนว  วินิวตฺเตตพฺพานิ ฯ  กถ  เอตฺถ  หิ   
จตฺตาริ  มหาภูตานิ  อชฺฌตฺติกานิ  ป ฺจายตนานิ  พาหิรานิ  ป ฺจายตนานิ 
ธมฺมายตเน  ปนฺนรสสุขุมรูปานิ  สกฺกายสฺส  เอกเทโสติ  อย  รูปกฺขนฺโธ   
มนายตน  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  ธมฺมายตเนกเทโส  จตฺตาโร  โอฆา   
สกฺกาเยกเทโสติ  อิเม  จตฺตาโร  อรูปโน  ขนฺธา ฯ  ตตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  รูป   
(๑)อรูปโนขนฺธา  นามนฺติ  อิท  นามรูป(๑)  ตสฺส  นนฺทิราโค  กาโมโฆ  ภโวโฆ 
ธมฺมายตเนกเทโส   
# ๑. ม. จตฺตาโร อรูปโน ขนฺธา นามนฺติ อิท นามรูป  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๘ 
 
สกฺกาเยกเทโสติ  อิเม  ปจฺจยา ฯ  อิติ  สปฺปจฺจย  นามรูป  ววตฺถเปติ  นาม ฯ 
สปฺปจฺจย  นามรูป  ววตฺถเปตฺวา  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  
สงฺขาเร  สมมฺสนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณาตีติ  อิทเมกสฺส  ภิกฺขุโน  นิยฺยานมุข ฯ   
        ตตฺถ  จตฺตาโร  มหาภูตา  ป ฺจุปฺปาทานกฺขนฺธา  อชฺฌตฺติกพาหิรานิ   
เอกาทสายตนานิ  ธมฺมายตเนกเทโส  ทิฏโโฆ  อวิชฺโชโฆ  สกฺกาเยกเทโสติ  อิท   
ทุกฺขสจฺจ  นนฺทิราโค  ธมมฺายตเนกเทโส  กาโมโฆ  ภโวโฆ  สกฺกาเยกเทโสติ   
อิท  สมุทยสจฺจ  ปาริมตีรสงฺขาต  นิพฺพาน  นิโรธสจฺจ  อริยมคฺโค  มคฺคสจฺจ ฯ   
ตตฺถ  เทฺว  สจฺจานิ  วฏฏ  เทฺว  วิวฏฏ  เทฺว  โลกิยาน ิ เทฺว  โลกุตฺตรานีติ   
จตฺตาริ  สจฺจานิ  โสฬสหากาเรหิ  สฏ ินยสหสฺเสหิ  (๑)  วิภชตฺิวา  สฺเสตพฺพานีติ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน  วิป ฺจิต ฺ ู  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ  สุตฺต   
ปน  ทุกฺขลกขฺณวเสน  กถิต ฯ   
        ทุติเย  สุขโสมนสฺสพหุโลติ  กายิกสุข ฺเจว  เจตสิกโสมนสฺส ฺจ   
พหุล  อสฺสาติ  สุขโสมนสฺสพหุโล ฯ  โยน ิ จสฺส  อารทฺธา  โหตีติ  การณ  จสฺส   
ปริปุณฺณ  โหติ ฯ  อาสวาน  ขยายาติ  อิธ  อาสวกขฺโยติ  อรหตฺตมคฺโค  อธิปฺเปโต   
ตทตฺถายาติ  อตฺโถ ฯ  โอธสฺตปโตโทติ(๒)  รถมชเฺฌ  ติริย  ปตปโตโท ฯ  
# ๑. ม. สทฺธ ึนยสหสฺเสหิ  ฯ  ๒. ม. โอธสฺตปโตโท  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๙๙ 
 
เยนิจฺฉกนฺติ  เยน  ทิสาภาเคน  อิจฺฉติ ฯ  ยทิจฺฉกนฺติ  ย  ย  คมน  อิจฺฉติ ฯ   
สาเรยฺยาติ  เปเสยฺย ฯ  ปจฺจาสาเรยฺยาติ  ปฏิวินิวตฺเตยฺย ฯ  อารกฺขายาติ   
รกฺขนตฺถาย ฯ  ส ฺมายาติ  เวคนิคฺคหณตฺถาย ฯ  ทมายาติ  นิพฺพิเสวนตฺถาย ฯ  
อุปสมายาติ  กิเลสูปสมตฺถาย ฯ  เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  ยถา  อกสุลสฺส  สารถิโน 
อทนฺเต  สินฺธเว  โยเชตฺวา  วิสมมคฺเคน  รถ  เปเสนฺตสฺส  จกฺกานิป  ภิชฺชนติฺ   
อกฺโขป  สินธฺวาน  จ  ขุรา  อตฺตนาป  อนยพฺยสน  ปาปุณาติ  น  จ  อิจฺฉิติจฺฉิเตน 
คมเนน  สาเรตุ  สกโฺกติ  เอว  ฉสุ  อินทฺฺริเยสุ  อคุตฺตทฺวาโร  ภิกขฺุ  น  อิจฺฉิติจฺฉิต   
สมณรตึ  อนภุวิตุ  สกฺโกติ ฯ  ยถา  ปน  เฉโก  (๑)  สารถ ิ ทนฺเต  สินฺธเว  โยเชตฺวา   
สเม  ภูมิภาเค  รถ  โอตาเรตฺวา  รสฺมิโย  คเหตฺวา  สินฺธวาน  ขุเรสุ  สตึ   
เปตฺวา  ปโตท  อาทาย  นิพฺพิเสวเน  กตฺวา  เปเสนฺโต  อิจฺฉิติจฺฉิเตน  คมเนน   
สาเรติ  เอวเมว  ฉสุ  อินทฺฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  ภิกฺขุ  อิมสฺมึ  สาสเน   
อิจฺฉิติจฺฉิต  สมณรตึ  อนโุภติ  สเจ  อนิจฺจานุปสฺสนาภิมุข  าณ  เปเสตุกาโม  
โหติ  ตทภิมขุ  าณ  คจฺฉติ ฯ  ทุกฺขานุปสฺสนาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        โภชเน  มตฺต ฺ ูติ  โภชนมฺหิ  ปมาณ ฺ ู  ตตฺถ  เทฺว  ปมาณานิ   
ปฏิคฺคหณปฺปมาณ ฺจ  ปริโภคปฺปมาณ ฺจ ฯ  ตตฺถ   
# ๑. ม. ปรมจฺเฉโก  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๐ 
 
ปฏิคฺคหณปฺปมาเณ  ทายกสฺส  วโส  เวทิตพฺโพ(๑)  เทยฺยธมฺมสสฺ  วโส   
เวทิตพฺโพ  อตฺตโน  ถาโม  เวทิตพฺโพ ฯ  เอวรูโป  หิ  ภิกฺขุ  สเจ  เทยฺยธมฺโม  
พหุโก  โหติ  ทายโก  อปฺป  ทาตุกาโม  ทายกสฺส  วเสน  อปฺป  คณฺหาติ ฯ   
เทยฺยธมฺโม  อปฺโป  ทายโก  พหุ  ทาตุกาโม  เทยฺยธมฺมสฺส  วเสน  อปฺป  
คณฺหาติ ฯ  เทยฺยธมฺโมป  พหุ  ทายโกป  พหุทาตุกาโม  อตฺตโน  ถาม  ตฺวา 
ปมาเณน  คณฺหาติ ฯ  โส  ตาย  ปฏิคฺคหณมตฺต ฺ ุตาย  อุปฺปนฺน  จ  ลาภ  
อุปฺปาเทติ  อุปฺปนฺน ฺจ  ถาวร  กโรติ  ธมฺมิกติสฺสมหาราชกาเล   
สตฺตวสฺสิโก  สามเณโร  วิย ฯ   
        ร ฺโ  กิร  ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  คุฬ  อาหรึสุ ฯ  ราชา  มนาโป  ปณฺณากาโร  
อยฺเยหิ  วินา  น  ขาทิสฺสามาติ  อฑฺฒเตยฺยานิ  สกฏสตานิ  มหาวิหาร  เปเสตฺวา 
สยมฺป  ภุตฺตปาตราโส  อคมาสิ ฯ  เภริยา  ปหฏาย  ทฺวาทสภิกฺขุสหสฺสานิ   
สนฺนิปตึสุ ฯ  ราชา  เอกมนฺเต   ิโต  อารามิก  ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห  ร ฺโ   
นาม  ทาเน  ปตฺตปูโรว  ปมาณ  คหิตภาชน  ปูเรตฺวา  วเทหิ  สเจ  โกจิ   
มตฺตปฏิคฺคหเณ   ิโต  น  คณฺหาติ  มยฺห  อาโรเจยฺยาสีติ ฯ   
        อเถโก  มหาเถโร  มหาโพธิ  มหาเจติยานิ  วนฺทิสฺสามีติ  เจติยปพฺพตา   
อาคนฺตฺวา  วิหาร  ปวิสนโฺต  มหามณฺฑปฏาเน  ภิกฺขู  คุฬ  คณฺหนฺเต  ทิสฺวา   
ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺต  สามเณร   
# ๑. ม. ชานิตพฺโพ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๐๑ 
 
อาห  นตฺถิ  เต  คุเฬน  อตฺโถติ ฯ  อาม  ภนฺเต  นตฺถติี ฯ  สามเณร  มย  มคฺคกิลนฺตา  
เอเกน  กปฏผลปตฺเตน  ปณฺฑเกน  อมฺหาก  อตฺโถติ ฯ  สามเณโร  ถาลก   
นีหริตฺวา  เถรสฺส  วสฺสคฺคปฏิปาฏิย  อฏาสิ ฯ  อารามิโก  ถาลก  คหณูปค  (๑)  
ปูเรตฺวา  อุกฺขิป  สามเณโร  องฺคุลึ  จาเลสิ ฯ  ตาต  สามเณร  ราชกุลาน  ทาเน   
ภาชนปูรเมว  ปมาณ  ถาลกปูร  คณฺหาหีติ ฯ  อาม  อุปาสก  ราชาโน  นาม  
มหชฺฌาสยา  โหนฺติ  อมฺหาก  (๒)  อุปชฺฌายสฺส  เอตฺตเกเนว  อตฺโถติ ฯ   
        ราชา  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  กึ  โภ  สามเณโร  ภณตีติ  ตสฺส  สนฺติก   
อาคโต ฯ  (๓)  อารามิโก  อาห  สามเณรสฺส  ภาชน  ขุทฺทก  พหุ  น  คณฺหาตีติ ฯ   
ราชา  อาห  อานีตภาชน  ปูเรตฺวา  คณฺหถ  ภนฺเตติ ฯ  มหาราช  ราชาโน  นาม   
มหชฺฌาสยา  โหนฺติ  อุกฺขิตฺตภาชน  ปูเรตฺวาว  ทาตุกามา  อมฺหาก  ปน   
อุปชฺฌายสฺส  เอตฺตเกเนว  อตฺโถติ ฯ  ราชา  จินฺเตสิ  อย  สตฺตวสฺสิกทารโก   
อชฺชาปสฺส  มุขโต  ขีรคนฺโธ  น  มุจฺจติ  คเหตฺวา  ฆเฏ  (๔)  วา  กุฏมฺเภ  วา   
ปูเรตฺวา  เสฺวป  ปุนทิวเสป  ขาทิสฺสามาติ  น  วทติ  น(๕) สกกฺา  พุทฺธสฺส   
ปริคฺคเหตุนฺติ  ปุริเส  อาณาเปสิ  โภ  ปสนฺโน  ปสนฺโนมฺหิ  สามเณรสฺส   
อิตรานิป  อฑฺฒเตยฺยานิ  สกฏสตานิ   
# ๑. ม. คหณมาน  ฯ  ๒. ม. อมฺหาก ปน  ฯ  ๓. ม. คโต  ฯ  ๔. กุเฏ  ฯ 
# ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ  
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อาเนตฺวา  สงฺฆสฺส  เทถาติ ฯ   
        โสเยว  ปน  ราชา  เอกทิวส  ติตฺติรมส  ขาทิตุกาโม  จินฺเตสิ  สเจ  อห   
องฺคารปกฺก  ติตฺติรมส  ขาทิตุกาโมมฺหีติ  อ ฺสฺส  กเถสฺสามิ  สมนฺตา   
โยชนฏาเน  ติตฺติรสมุคฺฆาต  กริสฺสนฺตีติ  อุปฺปนฺนมฺป  ปาส  อธิวาเสนฺโต  ตีณิ   
สวจฺฉรานิ  วีตินาเมสิ ฯ  อถสฺส  กณฺเณสุ  ปุพฺโพ  ส ฺชายิ(๑)  โส  อธิวาเสตุ 
อสกฺโกนฺโต  อตฺถิ  นุ  โข  โภ  อมฺหาก  โกจิ  อุปฏากุปาสโก   สีลรกฺขโกติ   
ปุจฺฉิ ฯ  อาม  เทว  อตฺถิ  ติสฺโส  นาม  โส  อขณฺฑสีล  รกฺขตีติ ฯ  อถ  น   
วีมสิตุกาโม  ปกฺโกสาเปสิ ฯ  โส  อาคนฺตฺวา  ราชาน  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  ตโต  น   
อาห  ตฺว  ตาต  ติสฺโส  นามาติ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ  เตนหิ  คจฺฉาติ ฯ  ตสฺมึ  คเต   
เอก  กุกฺกฏุ  อาหราเปตฺวา  เอก  ปรุิส  อาณาเปสิ  คจฺฉ  ติสฺส  วทาหิ  อิม   
ตีหิ  ปาเกหิ  ปจิตฺวา  อมฺหาก  อุปฏาเปหีติ ฯ  โส  คนฺตฺวา  ตถา  อโวจ ฯ  โส   
อาห  สเจ  โภ  อย  มตโก  อสฺส  ยถา  ชานามิ  ตถา  ปจิตฺวา  อุปฏเหยฺย   
ปาณาติปาต  ปนาห  กโรมีติ ฯ  โส  อาคนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ   
        ราชา  ปุน  เอกวาร  คจฺฉาติ  เปเสสิ ฯ  โส  คนฺตฺวา  ราชุปฏาน  นาม  
ภาริย  มา  เอว  กร ิ ปุนป  สีล  สกฺกา  
# ๑. ม. สณฺาสิ  ฯ  
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สมาทาตุ  เจตนฺติ  (๑)  อาห ฯ  อถ  น  ติสฺโส  อโวจ  โภ  เอกสฺมึ  นาม  อตฺตภาเว 
ธุว  เอก  มรณ  นาห  ปาณาติปาต  กริสฺสามีติ ฯ  โส  ปุนป  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  
ราชา  ตติยมฺป  เปเสตฺวา  อสมฺปฏิจฺฉนฺต  ปกฺโกสาเปตฺวา  อตฺตนา  ปุจฺฉิ ฯ   
ร ฺโป  ตเถว  ปฏิวจน  อทาสิ ฯ  อถ  ราชา  ปรุิเส  อาณาเปสิ  อย  ร ฺโ  อาณ  
โกเปติ  คจฺฉเตสฺส  อาฆาตนคณฺฑิกาย  เปตฺวา  สีส  ฉินฺทถาติ ฯ  รโห  จ  น 
เนส  ส ฺมทาสิ  อิม  สนฺตชฺชยมานา  (๒)  เนตฺวา  สีสมสฺส  อาฆาตนคณฺฑิกาย 
เปตฺวา  อาคนฺตฺวา  มยฺห  อาโรเจถาติ ฯ   
        เต  ต  อาฆาตนคณฺฑิกาย  นิปชชฺาเปตฺวา  ตมสฺส  กุกกฺุฏ  หตฺเถสุ  ปยึส ุฯ   
โส  ต  หทเย  เปตฺวา  อห  ตาต  มม  ชีวิต  ตุยฺห  เทมิ  ตว  ชีวิต  อห   
คณฺหามิ  ตฺว  นิพฺภโย  คจฺฉาติ  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  กุกกฺุโฏ  ปกฺเข  ปปโฺผเฏตฺวา   
อากาเสน  คนฺตฺวา  วฏฏรกฺุเข  นิลีย ิฯ  ตสฺส  กุกฺกฏุสฺส  อภยทินนฺฏาน  กุกกฺุฏคิริ   
นาม  ชาต ฯ   
        ราชา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  อมจฺจปุตฺต  ปกฺโกสาเปตฺวา  สพฺพาภรเณหิ   
อลงฺกริตฺวา  อาห  ตาต  มยา  ตฺว  เอตทตฺถเมว  วีมสิโต  มยฺห  ติตฺติรมส   
ขาทิตุกามสฺส  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  อติกฺกนฺตานิ  สกขิฺสฺสสิ  เม  ติโกฏิปริสุทฺธ   
กตฺวา  อุปฏเปตุนฺติ ฯ  
# ๑. ม. ปเจตนฺติ  ฯ  ๒. ส.ี สนฺตชชฺิยมานา  ฯ  
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เอต  นาม  เทว  มยฺห  กมมฺนฺติ  นิกฺขมิตฺวา  ทฺวารนฺตเร   ิโต  เอก  ปรุิส  ปาโตว 
ตโย  ติตฺติเร  คเหตฺวา  ปวิสนฺต  ทิสฺวา  เทฺว  กหาปเณ  ทตฺวา  ติตฺติเร  อาทาย  
ปริโสเธตฺวา  ชีรกาทีหิ  วาเสตฺวา  องฺคาเรสุ  สุปกฺเก  ปจิตฺวา  ร ฺโ  
อุปฏาเปสิ ฯ  ราชา  มหาตเล  สิริปลลฺงฺเก  นิสินฺโนว  เอก  คเหตฺวา  โถก  
ฉินฺทิตฺวา  มุเข  ปกฺขิป  ตาวเทวสฺส  สตฺตรสหรณีสหสฺสานิ  ผรตฺิวา  อฏาสิ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุสฆ  สริตฺวา  มาทิโส  นาม  ปวิสฺสโร  ราชา  ติตฺติรมส   
ขาทิตุกาโม  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  น  ลภิ  ปจฺจมาโท(๑)  ภิกฺขุสงฺโฆ  กโุต  ลภิสสฺตีติ   
มุเข  ปกฺขิตฺตขณฺฑ  ภูมิย  ฉฑฺเฑสิ ฯ  อมจฺจปุตฺโต  ชนฺนุเกหิ  ปติตฺวา  มุเขน   
คณฺหิ ฯ  ราชา  อเปหิ  ตาต  ชานามห  ตว  นิทฺโทสภาว  อิมินา  นาม  การเณน   
มยา  เอต  ฉฑฺฑิตนฺติ  กเถตฺวา  เสสก  ตเถว  สงฺโคเปตฺวา  เปหีติ  อาห ฯ   
        ปุนทิวเส  ราชกุลูปโก  เถโร  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  อมจฺจปุตฺโต  ต  ทิสฺวา   
ปตฺต  คเหตฺวา  ราชเคห  ปเวเสสิ ฯ  อ ฺตโร  วุฑฺฒปพฺพชิโตป  เถรสฺส   
ปจฺฉาสมโณ  วิย  หุตฺวา  อนุพนฺธนฺโต  ปาวิสิ ฯ  เถโร  ร ฺา  ปกฺโกสาปตภิกฺขุ   
ภวิสฺสตีติ  ปมชฺช ิฯ  อมจฺจปุตฺโตป  เถรสฺส  อุปฏาโก  ภวิสฺสตีติ   
# ๑. ม. ปจฺจมาโน  ฯ  
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ปมาท  อาปชฺช ิฯ  เตส  นิสีทาเปตฺวา  ยาคุ  อทสุ ฯ  ยาคุยา  ปตาย  ราชา  ติตฺติเร 
อุปเนสิ ฯ  เถโรป  เอก  คณฺหิ  อิตโรป  เอก  คณฺหิ ฯ  ราชา  อนุภาโค  อตฺถิ  
อนาปุจฺฉิตฺวา  ขาทิตุน  ยุตฺตนฺติ  มหาเถร  อาปุจฉิ ฯ  เถโร  หตฺถ  ปทหิ   
มหลฺลกตฺเถโร  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  ราชา  อนตฺตมโน  หุตฺวา  กตภตฺตกิจฺจ  เถร  ปตฺต   
อาทาย  อนุคจฺฉนฺโต  อาห  ภนฺเต  กลุเคห  อาคจฺฉนฺเตหิ  อุคฺคหิตวตฺต  ภิกฺขุ  
คเหตฺวา  อาคนฺตุวฏฏตีติ ฯ  เถโร  ตสฺมึ  ขเณ  อ ฺาสิ  น  เอส  ร ฺา   
ปกฺโกสาปโตติ ฯ   
        ปุนทิวเส  อุปฏากสามเณร  คเหตฺวา  ปาวิสิ ฯ  ราชา  ตทาป  ยาคุยา  ปตาย   
ติตฺติเร  อุปนาเมสิ ฯ  เถโร  เอก  อคฺคเหสิ  สามเณโร  องฺคุลึ  จาเลตฺวา  มชฺเฌ   
ฉินฺทาเปตฺวา  เอกโกฏาสเมว  อคฺคเหสิ ฯ  ราชา  ต  โกฏาส  มหาเถรสฺส   
อุปนาเมสิ ฯ  มหาเถโร  หตฺถ  ปทห ิ สามเณโรป  ปทหิ ฯ  ราชา  อวิทูเร  นิสทีิตฺวา 
ขณฺฑาขณฺฑ  ฉินฺทิตฺวา  ขาทนฺโต  อุคฺคหิตวตฺเต  นิสฺสาย  ทิยฑฺฒติตฺติเร  
ขาทิตุลภิมฺหาติ  อาห ฯ  ตสฺส  มเส  ขาทิตมตฺเตเยว  กณฺเณหิ  ปพฺุโพ  นิกฺขม ิฯ  
ตโต  มุข  วิกขฺาเลตฺวา  สามเณร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปสนฺโนสฺมิ  ตาต  อฏ  เต   
ธุวภตฺตานิ  เทมีติ  อาห ฯ  อห  มหาราช  อุปชฺฌายสฺส  ทมฺมีติ ฯ  อปรานิป   
อฏ  เทมีติ ฯ  ตานิ  อมหฺาก  อาจริยสฺส  ทมฺมีติ ฯ  อปรานิป  อฏ  เทมีติ ฯ  ตานิ    
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สมานุปชฺฌายาน  ทมฺมีติ ฯ  อปรานิป  อฏ  เทมีติ ฯ  ตานิ  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  เทมีติ ฯ  
อปรานิป  อฏ  เทมีติ ฯ  สามเณโร  อธิวาเสสิ ฯ  เอว  ต  ปฏิคฺคหณมตฺต  
ชานนฺโต  อนุปฺปนฺน ฺเจว  ลาภ  อุปฺปาเทติ  อุปฺปนฺน ฺจ  ถาวร  กโรติ ฯ  อิท  
ปฏิคฺคหณปมาณ  นาม ฯ  ตตฺถ  ปรโิภคปมาณ  ปจฺจเวกฺขณปโยชน 
        อิทมตฺถ ิ ย  โภชน  ภุ ฺชิสฺสามีติ  ปน  ปจฺจเวกฺขิตปริโภคสฺเสว ปโยชนตฺตา   
ปริโภคปฺปมาณเยว  นาม  ต  อิธ  อธิปฺเปต ฯ  เตเนว  ปฏิสงฺขา  โยนิโสติอาทิมาห ฯ 
อิตรมฺป  ปน  วฏฏติเยว ฯ   
        สีหเสยฺยนฺติ  เอตฺถ  กามโภคิเสยฺยา  เปตเสยฺยา  สีหเสยฺยา  ตถาคตเสยฺยาติ   
จตสฺโส  เสยฺยา ฯ  ตตฺถ  เยภุยฺเยน  ภิกขฺเว  กามโภคี  วาเมน  ปสฺเสน  เสนฺตีติ  (๑)   
อย  กามโภคิเสยฺยา ฯ  เตส  หิ  เยภุยฺเยน  ทกฺขิณปสฺเสน  สยาโน  นาม  นตฺถิ ฯ   
เยภุยฺเยน  ภิกฺขเว  เปตา  อุตฺตานา  เสนฺตีติ  (๑)  อย  เปตเสยฺยา ฯ  เปตา  หิ   
อปฺปมสโลหิตตฺตา  อฏ ิสงฺฆาฏชฏิตา  เอเกน  ปสฺเสน  สยิตุ  น  สกโฺกนฺติ   
อุตฺตานาว  สยนฺติ ฯ  เยภุยเฺยน  ภิกฺขเว  สีโห  มิคราชา  นงฺคุฏ  อนฺตรสตฺถิมฺหิ   
อนุปกฺขิปตฺวา  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  สยตีติ  (๑)  อยมฺป  สีหเสยฺยา ฯ  เตชุสฺสทตฺตา 
หิ  สีโห  มิคราชา  เทฺวป  ปุริมปาเท  เอกสฺมึ  ปจฺฉิมปาเท  เอกสฺมึ  าเน  เปตฺวา  
นงฺคุฏ  อนฺตรสตฺถิมฺหิ  ปกฺขิปตฺวา  ปุริมปาทปจฺฉิมปาทนงฺคุฏาน   ิโตกาส 
สลฺลกฺเขตฺวา   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๖/๓๓๑  ฯ  
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ทฺวินฺน  ปุริมปาทาน  มตฺถก  สีส  เปตฺวา  สยติ  ทวิสมฺป  สยิตฺวา  ปพุชฺฌมาโน   
น  อุตฺรสนฺโต  ปพุชฺฌติ  สีส  ปน  อุกขิฺปตฺวา  ปุริมปาทาทีน   ิโตกาส   
สลฺลกฺเขติ ฯ  สเจ  กิ ฺจิ  าน  วิชหิตฺวา   ิต  โหติ  นยิท  ตุยฺห  ชาติยา   
สูรภาวสฺส  จ  อนุรูปนฺติ  อนตฺตมโน  หุตฺวา  ปุน  ตตฺเถว  (๑)  สยติ  น  โคจราย   
ปกฺกมติ ฯ  อวิชหิตฺวา   ิเต  ปน  ตุยฺห  ชาติยา  จ  สรูภาวสฺส  จ  อนุรูปมิทนฺติ   
หฏตุฏโ  อุฏาย  สีหวิชมฺภิต  วิชมฺภิตฺวา  เกสรภาร  วิธุนิตฺวา  ติกฺขตฺตุ 
สีหนาท  นทิตฺวา  โคจราย  ปกกฺมติ ฯ  จตุตฺถชฺฌานเสยฺยา  ปน  ตถาคตเสยฺยาติ 
วุจฺจติ ฯ  ตาสุ  อิธ  สีหเสยฺยาฟ  อาคตา ฯ  อย  หิ  เตชุสฺสทอิริยาปถตฺตา  
อุตฺตมเสยฺยา  นาม ฯ  ปาเท  ปาทนฺติ  ทกฺขิณปาเท  วามปาท ฯ  อจฺจาธายาติ  
อติอาธาย  อีสก  อติกฺกมมฺ  เปตฺวา ฯ  โคปฺผเกน  หิ  โคปฺผเก  ชนฺนุนา  วา   
ชานุมฺหิ  สงฺฆฏฏิยมาเน  อภิณฺห  เวทนา  อุปฺปชฺชติ  จิตฺต  เอกคฺค  น  โหติ  เสยฺยา 
อผาสุกา  โหติ ฯ  ยถา  ปน  น  สงฺฆฏเฏติ  เอว  อติกฺกมฺม  ปเต  เวทนา  นุปปฺชฺชติ 
จิตฺต  เอกคฺค  โหติ  เสยฺยา  ผาสุกา  โหติ ฯ  ตสฺมา  เอว  เสยฺย  กปฺเปติ ฯ   
สโต  สมฺปชาโนติ  กถ  นทิฺทายนฺโต  สโต  สมฺปชาโน  โหตีติ  สติสมฺปช ฺสฺส   
อปฺปหาเนน ฯ  อย  หิ  ทิวส ฺเจว  สกลยาม ฺ ู(๒)  
# ๑. ส.ี ตเถว  ฯ ม. หุตฺวา ตตฺเถว  ฯ  ๒. ม. สกลยาม ฺจ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๘ 
 
อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต  ปรโิสเธตฺวา  ปมยามาวสาเน  จงฺกมา  โอรุยฺห   
ปาเท  โธวนฺโตป  มลูกมฺมฏาน  อวิชหนฺโตว  โธวติ  ต  อวิชหนฺโตว  ทฺวาร   
วิวรติ  ม ฺเจ  นิสีทติ  อวิชหนฺโตว  นทิฺท  โอกกฺมติ ฯ  ปพุชฺฌนฺโต  ปน   
มูลกมฺมฏาน  คเหตฺวาว  ปพุชฺฌติ ฯ  เอว  นิทฺท  โอกฺกมนฺโตป  สโต   
สมฺปชาโน  โหติ ฯ  เอต  ปน  าณธาตุกนฺติ  น  โรจยึสุ ฯ   
        วุตฺตนเยน  ปเนส  จิตฺต  ปริโสเธตฺวา  ปมยามาวสาเน  อุปาทินฺนก   
สรีร  นิทฺทาย  สมสฺสาเสยฺยามีติ  (๑)  จงฺกมา  โอรุยฺห  มลูกมฺมฏาน  อวิชหนฺโตว   
ปาเท  โธวติ  ทฺวาร  วิวรติ  ม ฺเจ  ปน  นิสีทิตฺวา  มูลกมฺมฏาน  ปหาย   
ขนฺธาว  ขนฺเธสุ  ธาตุโยว  ธาตูสุ  ปฏหิ ฺนฺตีติ  เสนาสน  ปจฺจเวกฺขนฺโต   
กเมน  นิทฺท  โอกฺกมติ  ปพุชฺฌนฺโต  ปน  มลูกมฺมฏาน  คเหตฺวาว  ปพุชฺฌติ ฯ   
เอว  นิทฺท  โอกฺกมนฺโตป  สโต  สมฺปชาโน  นาม  โหตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ติวงฺคิกา  ปุพฺพภาควิปสฺสนาว  กถิตา ฯ  เอตฺตเกเนว   
ปน  โวสาน  อนาปชฺชิตฺวา  ตาเนว  อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคานิ  สโมธาเนตฺวา   
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ภิกฺขุ  อรหตฺต  ปาปุณาตีติ ฯ  เอว  ยาว  อรหตฺตา  เทสนา   
กเถตพฺพา ฯ   
        ตติเย  กมฺุโมติ  อฏ ิกุมฺโม ฯ  กจฺฉโปติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  
# ๑. ม. สมสสฺาเสสฺสามิ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๐๙ 
 
อนุนทีตีเรติ  นทิยา  อนุตีเร ฯ  โคจรปสุโตติ  สเจ  กิ ฺจิ  ผลาผล  ลภิสฺสามิ   
ขาทิสฺสามีติ  โคจรตฺถาย  ปสุโต  อุสฺสกฺุโก  ตนฺนิพนฺโธ ฯ  สโมทหิตฺวาติ  สมุคฺเค 
วิย  ปกฺขิปตฺวา ฯ  สงฺกสายตีติ  อจฺฉติ ฯ  
        สโมทหนฺติ  สโมทหนฺโต  เปนฺโต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  กุมโฺม  องฺคานิ   
สเก  กปาเล  สโมทหนฺโต  สิงฺคาลสฺส  โอตาร  น  เทติ  น  จ  น  สิงฺคาโล   
ปสหติ  เอว  ภิกฺขุ  อตฺตโน  มโนวิตกฺเก  สเก  อารมฺมณกปาเล  สโมทหนฺโต  
กิเลสมารสฺส  โอตาร  น  เทติ  น  จ  น  มาโร  ปสหติ ฯ   
        อนิสฺสิโตติ  ตณฺหาทิฏ ินิสฺสเยหิ  อนิสฺสิโต ฯ  อ ฺมเหยาโนติ  อ ฺ   
ก ฺจิ  ปุคฺคล  อวิเหเนฺโต ฯ  ปรินิพฺพุโตติ  กิเลสปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพุโต ฯ   
น  อุปวเทยฺย  ก ฺจีติ  อ ฺ  ก ฺจิ  ปุคฺคล  สลีวิปตฺติยา  วา  อาจารวิปตฺติยา   
วา  อตฺตาน  อุกฺกเสตุกามตาย  วา  ปร  วมฺเภตุกามตาย  น  อุปวเทยฺย  อ ฺทตฺถุ   
ป ฺจ  ธมฺเม  อชฺฌตฺต  อุปฏเปตฺวา  กาเลน  วกฺขามิ  โน  อกาเลน  ภูเตน   
วกฺขามิ  โน  อภูเตน  สเณฺหน  วกฺขามิ  โน  ผรุเสน  อตฺถส ฺหิเตน   
วกฺขามิ  โน  อนตฺถส ฺหิเตน  เมตฺตจิตฺโต  วกฺขามิ  โน  โทสนฺตโรติ  เอว   
อุลฺลุมฺปนสภาวสณฺ ิเตเนว  (๑)  จิตฺเตน  วิหรติ ฯ   
        จตุตฺเถ  อทฺทสาติ  คงฺคาตีเร  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน   
# ๑. ส.ี อุลฺลมฺปน...  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๐ 
 
นิสินฺโน  อททฺส ฯ  วุยฺหมานนฺติ  จตุรสฺส  ตจฺเฉตฺวา  ปพฺพตนฺตเร  ปต   
วาตาตเปน  สุปริสุกฺข  ปาวุสฺสเก  เมเฆ  วสฺสนฺเต  อุทเกน  อุปฺลวิตฺวา   
อนุปุพฺเพน  คงฺคาย  นทิยา  โสเต  ปติต  เตน  โสเตน  วุยฺหมาน ฯ  ภิกฺขู   
อามนฺเตสีติ  อิมินา  ทารุกฺขนฺเธน  สทิส  กตฺวา  มม  สาสเน  สทธฺาปพฺพชิต   
กุลปุตฺต  ทสสฺิสฺสามีติ  ธมฺม  เทเสตุกามตาย  อามนฺเตสิ ฯ  อมม  มหนฺต   
ทารุกฺขนฺธ  คงฺคาย  นทิยา  โสเตน  วุยฺหมานนฺติ  อิท  ปน  อฏโทสวิมุตฺตตฺตา 
โสตปฏิปนนฺสฺส  ทารุกขฺนฺธสฺส  อปเร  สมุทฺทปตฺติยา  อนฺตรายกเร  อฏ  โทเส 
ทสฺเสตุอารภิ ฯ  ตตฺรสฺส  เอว  อฏโทสวิมุตฺตตา  เวทิตพฺพา  ฯ 
        เอโก  หิ  คงฺคาย  นทิยา  อวิทูเร  ปพฺพตตเล  ชาโต  นานาวลฺลีหิ  ปริเว ิโต   
ปณฺฑุปลาสต  อาปชฺชิตฺวา  อุปจิกาทีหิ  ขชชฺมาโน  ตสฺมึเยว  าเน   
อปณฺณตฺติกภาว  คจฺฉติ  อย  ทารุกฺขนฺโธ  คงฺค  โอตริตฺวา  วงฺกฏาเนสุ   
วิลาสมาโน  สาคร  ปตฺวา  มณิวณฺเณ  อูมิปฏเ  โสภิตุน  ลภติ ฯ     
        อปโร  คงฺคาตีเร  พหิมูโล  อนฺโตสาโข  หุตฺวา  ชาโต  อย  กิ ฺจาป   
กาเลน  กาล  โอลมฺพินีหิ  สาขาหิ  อุทก  ผุสติ  พหิมูลตฺตา  ปน  คงค  โอตรตฺิวา   
วงฺกฏาเนสุ  (๑)  วิลาสมาโน  สาคร  ปตฺวา  มณิวณฺเณ  อูมิปฏเ  โสภิตุ  น   
ลภติ ฯ   
# ๑. ม. คงฺคาาเนสุ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๑๑ 
 
อปโร  มชฺเฌ  คงฺคาย  ชาโต  ทฬฺหมูเลน  ปน  สุปปฺติฏ ิโต  พหิทฺธา(๑)   
จสฺส  คงฺคาวงฺกสาขา  นานาวลฺลีหิ  อาพทฺธา  อยป  ทฬฺหมูลตฺตา  พหิทฺธา   
วลฺลีหิ  อาพทฺธตฺตา  จ  คงฺค  โอตริตฺวา   ฯเป ฯ  โสภิตุน  ลภติ ฯ อปโร  
ปติตฏาเนเยว  วาลิกาย  โอฏโต  ปติูภาว  อาปชฺชติ  อยป  คงฺค  โอตริตฺวา  
 ฯเป ฯ  น  ลภติ ฯ  อปโร  ทฺวินฺน  ปาสาณาน  อนฺตเร  ชาตตฺตา  สุนิขาโต  วิย   
นิจฺจโล   ิโต  อาคตาคต  อุทก  ทฺวิธา  ผาเลติ  อย  ปาสาณนฺตเร  สฏุ  
ปติฏ ิตตฺตา  สุฏ  ปติฏ ิตตฺตา  คงฺค  โอตริตฺวา   ฯเป ฯ  น  ลภติ ฯ  อปโร   
อพฺโภกาสฏาเน  นภ  ปเูรตฺวา  วลฺลหีิ  อาพทฺโธ   ิโต ฯ  เอก  เทฺว  สวจฺฉเร   
อติกฺกมิตฺวา  อาคเต  มโหเฆ  (๒)  สกึ  วา  ทฺวิกฺขตฺตุวา  เตเมติ  อยมฺป  นภ  
ปูเรตฺวา   ิตตาย  เจว  เอกสฺส  วา  ทฺวินฺน  วา  สวจฺฉราน  อจฺจเยน  สก ึ วา   
ทฺวิกฺขตฺตุวา  เตมนตาย  จ  คงฺค  โอตรตฺิวา   ฯเป ฯ  น  ลภติ ฯ   
        อปโรป  มชฺเฌ  คงฺคาทีปเก  ชาโต  มุทุกฺขนฺธสาโข  โอเฆ  อาคเต   
อนุโสต  นิปชฺชิตฺวา  อุทเก  คเต  สีส  อุกฺขิปตฺวา  นจฺจนฺโต  วิย  ติฏติ ฯ   
ยสฺสตฺถาย  สาคโร  คงฺค  เอว  วิย  วทติ  โภ  คงฺเค  ตฺว  มยฺห   
จนฺทนสารสลฬสาราทีนิ  นานาทารูนิ  อาหรสิ  ทารุกฺขนฺธ  น  (๓)  อาหรสีติ ฯ   
สุลโภ   
# ๑. ม. พหิ  ฯ  ๒. กตฺถจิ. มหาเมเฆ  ฯ  ๓. ม. ทารุกขฺนฺธ ปน มุททุารุกฺขนฺเธ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๒ 
 
เอส  เทว  ปนุ  วาเร  ชานิสฺสามีติ ฯ  ปุน  วาเร  ตมฺพวณฺเณน  อุทเกน  อาลิงฺคมานา   
วิย  อาคจฺฉติ ฯ  โสป  ตเถว  อนโุสต  นิปชชฺิตฺวา  อุทเก  คเต  สีส  อุกฺขิปตฺวา   
นจฺจนฺโต  วิย  ติฏติ ฯ  อย  อตฺตโน  มุทุตาย  คงฺค  โอตริตฺวา   ฯเป ฯ  น  ลภติ ฯ    
        อปโร  คงฺคาย  นทิยา  ติริย  ปติโต  วาลิกาย  โอตฺถริโต  อนฺตรเสตุ   
วิย  พหุนฺน  ปจฺจโย  ชาโต  อุโภสุ  ตีเรสุ  เวฬุนฬกร ฺชกกุธาทโย  อุปฺปลวิตฺวา   
ตตฺเถว  ลคฺคนฺติ ฯ  ตถา  นานาวิธา  คจฺฉา  วุยฺหมานา  ภินฺนมุสลภินฺนสุปฺป-   
อหิกุกฺกุรหตฺถิอสฺสาทิกุณปานิป  ตตฺเถว  ลคฺคนฺติ  มหาคงฺคาป  น  อาสชฺช   
ภิชฺชิตฺวา  ทฺวิธา  คจฺฉติ  มจฺฉกจฺฉปกุมฺภีลมกราทโยป  ตตฺเถว  วาส  กปฺเปนฺติ ฯ   
อยมฺป  ติริย  ปติตฺวา  มหาชนสฺส  ปจฺจยตฺตกตภาเวน (๑)  คงฺค  โอตริตฺวา   
วงฺกฏาเนสุ  วิลาสมาโน  สาคร  ปตฺวา  มณิวณฺเณ  อูมิปฏเ  โสภิตุน  ลภติ ฯ   
        อิติ  ภควา  อิเมหิ  อฏหิ  โทเสหิ  วิมุตฺตตฺตา  โสตปฏิปนฺนสฺส  ทารกฺุขนฺธสฺส  
อปเร  สมุททฺปตฺติยา  อนฺตรายกเร  อฏ  โทเส  ทสฺเสตุ  อมม  มหนฺต  ทารุกฺขนฺธ   
คงฺคาย  นทิยา  โสเตน  วุยฺหมานนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  น  ถเล  อุสฺสีทิสฺสตีติ  (๒)  ถล  นาภิรุหสิฺสติ ฯ   
# ๑. ส.ี ปจฺจยตฺถกตภาเวน  ฯ  ๒. ม. ยุ. อุสฺสีทิสฺสถ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๑๓ 
 
น  มนุสฺสคฺคาโห  คเหสฺสตีติ  มหาวตาย  ทารุกฺขนฺโธติ  ทิสฺวา อุฬุมฺเปน  
ตรมานา  คนฺตฺวา  โคปานสีอาทีน  อตฺถาย  มนุสฺสา  น  คณฺหิสฺสนฺติ ฯ  น   
อมนุสฺสคฺคาโห  คเหสฺสตีติ  มหคฺโฆ  อย  จนฺทนสาโร  วิมานทฺวาเร  น   
เปสฺสามาติ  ม ฺมานา  น  อมนุสฺสา  คณฺหิสฺสนฺติ ฯ   
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  สทฺธึ  พาหิเรหิ  อฏหิ  โทเสหิ  เอว  โอปมฺมสสนฺทน   
เวทิตพฺพ คงฺคาย  อทูเร  ปพฺพตถเล  ชาโต  ตตฺเถว  อุปจิกาทีหิ  ขชชฺมาโน   
อปณฺณตฺติกภาว  คตทารุกฺขนฺโธ  วิย  หิ  นตฺถ ิ ทินนฺนฺติอาทิกาย  มิจฺฉาทิฏ ิยา   
สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ห ิ สาสนสฺส  ทูรีภูตตฺตา  อริยมคฺค   
โอรุยฺห  สมาธิกุลฺเล  นิสนิฺโน  นิพฺพานสาคร  ปาปุณิตุน  สกฺโกติ ฯ   
        คงฺคาตีเร  พหิมโูล  อนฺโตสาโข  หุตฺวา  ชาโต  วิย  อจฺฉินฺนคิหิพนฺธโน   
สมณกุฏมฺพิกปุคฺคโล  ทฏพฺโพ ฯ  อย  ห ิ จิตฺต  นาเมต  อนิพทฺธ  สมโณมหฺติ   
วทนฺโตว  คิหี  โหติ  คิหีมฺหติ  วทนฺโตว  สมโณ  โหติ  โก  ชานิสฺสติ  กึ   
ภวิสฺสตีติ  มหลฺลกกาเล  ปพฺพชฺชนฺโตป  คิหิพนฺธน  น  วิสฺสชฺเชติ ฯ   
มหลฺลกปพพฺชิตาน ฺจ  สมฺปตฺติ  นาม  นตฺถ ิฯ  ตสฺส  สเจ  จีวร  ปาปุณาติ   
อนฺตจฺฉินฺนก  วา  ชิณฺณทุพฺพณฺณ  วา  ปาปุณาติ ฯ  เสนาสนมฺป  วิหารปจฺจนฺเต 
ปณฺณสาลา  วา  มณฺฑโป  วา    
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๔ 
 
ปาปุณาติ ฯ  ปณฺฑาย  จรนฺเตนาป  ปุตฺตนตฺตกาน  ทารกาน  ปจฺฉโต  จริตพฺพ   
โหติ  ปรยินฺเต  นิสีทิตพฺพ  โหติ ฯ  เตน  โส  ทกฺุขี  ทุมฺมโน  อสฺสูนิ  มุ ฺจนฺโต  (๑) 
อตฺถิ  เม  กุลสนฺตก  ธน  กปฺปติ  นุ  โข  ต  ขาทนฺเตน   ชีวิตุนฺติ  จินฺเตตฺวา  เอก  
วินยธร  ปุจฺฉิ  (๒)  ก ึ ภนฺเต  อาจริย  อตฺตโน  สนติฺก  วิจาเรตฺวา  ขาทิตุ  กปปฺติ  
โน  กปฺปตีติ ฯ  นตฺเถตฺถ  โทโส  วฏฏเตตนฺติ ฯ  (๓)  โส  อตฺตโน  ภชมานเก   
กติปเย  ทุพฺพเจ  ทุราจาเร  ภิกฺขู  คเหตฺวา  สายนฺหสมเย  อนฺโตคาม  คนฺตฺวา  
คามมชฺเฌ   ิโต  คามิเก  ปกฺโกสาเปตฺวา  อมฺหาก  ปโยคโต  อุฏ ิต  อาย  กสฺส  
เทถาติ  อาห ฯ  ภนฺเต  ตุเมฺห  ปพฺพชิตา  มย  กสฺส  ทสฺสามาติ ฯ  ก ึ ปพฺพชิตาน  
อตฺตโน  สนตฺก  น  วฏฏตีติ  กุทาลปฏก  คาหาเปตฺวา  (๔)   
เขตฺตมริยาทพนฺธนาทีนิ  กโรนฺโต  นานปฺปการ  ปพฺุพณฺณาปรณฺณ ฺเจว  ผลาผเล   
จ  สงฺคณฺหิตฺวา  เหมนฺตคิมฺหวสฺสาเนสุ  ย  ย  อิจฺฉติ  ต  ต  ปจฺจาเปตฺวา   
ขาทนฺโต  สมณกุฏมฺพิโก  หุตฺวา  ชีวติ ฯ  เกวลมสสฺ  ป ฺจจุลฺลเกน  ทารเกน  สทฺธ ึ  
ปาทปริจาริกาว  เอกา  นตฺถิ ฯ  อย  ปุคฺคโล  กิ ฺจาป  โอลมฺพินหีิ  สาขาหิ  อุทก   
ผุสมาโน  อนฺโตสาโข  รกฺุโข  วิย  เจติยงฺคณโพธิยงฺคณาทีสุ  ภิกฺขูน  กายสามคฺคึ   
เทติ  คิหิพนฺธนสฺส  ปน  อิจฺฉินฺนตาย  พหิมูลตฺตา  อริยมคฺค  โอตริตฺวา   
# ๑. ม. ปุ ฺฉนฺโต  ฯ  ๒. ม. ปุจฺฉติ  ฯ  ๓. ม. กปฺปเตตนฺติ  ฯ  ๔. ม. คเหตฺวา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๑๕ 
 
สมาธิกุลฺเล  นิสินฺโน  นพฺิพานสาคร  ปาปุณิตุน  สกฺโกติ ฯ   
        คงฺคาย  มชฺเฌ  ชาโต  พหิทฺธา  วลฺลีหิ  อาพทฺธวงฺกสาโข  วิย  สฆสนฺตก   
นิสฺสาย  ชีวมาโน  ภินฺนาชีวปุคฺคโล  ทฏพฺโพ ฯ  เอกจฺโจ  คิหิพนฺธน  ปหาย   
ปพชฺชนฺโตป  สารุปฺปฏาเน  ปพฺพชฺช  น  ลภติ ฯ  ปพฺพชฺชา  ห ิ นาเมสา   
ปฏิสนฺธิคฺคหณสทิสา ฯ  ยถา  มนุสฺสา  ยตฺถ  ปฏิสนฺธึ  คณฺหนฺติ  เตสเยว  กลุาน   
อาจาร  สิกฺขนฺติ  เอว  ภิกขฺูป  เยส  สนติฺเก  ปพฺพชนฺติ  เตสเยว  อาจาร   
คณฺหนฺติ ฯ  ตสฺมา  เอกจฺโจ  อสารุปฺปฏาเน  ปพฺพชิตฺวา  โอวาทานุสาสนีอุทฺเทส-  
ปริปุจฺฉาทีหิ  ปริพาหิโร  หุตฺวา  ปาโตว  มุณฺฑฆฏ  คเหตฺวา  อุทกติตฺถ   
คจฺฉติ  อาจริยุปชฺฌายาน  ภตฺตตฺถาย  ขนฺเธ  ปตฺต  กตฺวา  ภตฺตสาล  คจฺฉติ   
ทุพฺพจสามเณเรหิ  สทฺธึ  นานากีฬ  กฬีติ  อารามิกทารเกหิ  สสฏโ  วิหรติ ฯ   
        โส  ทหรภิกฺขุกาเล  อตฺตโน  อนุรูเปหิ  ทหรภิกฺขูหิ  เจว  อารามิเกหิ   
จ  สทฺธึ  สฆโภค  กตฺวา  (๑)  อย  ขีณาสเวหิ  อสุกร ฺโ  สนฺติกา   
ปฏิคฺคหิตสฆโภโค  ตุเมฺห  สงฺฆสฺส  อิท ฺจิท ฺจ  น  เทถ  น  ห ิ ตุมฺหาก  ปวตฺตึ   
สุตฺวา  ราชา  วา  ราชมหามตฺตา  วา  อตฺตมนา  ภวิสฺสนฺติ  เอตฺถ  ทานิ   
อิท ฺจิท ฺจ  กโรถาติ  กุทาลปฏกานิ  คาหาเปตฺวา  เหฏาตฬากมาติกาสุ   
# ๑. ส.ี ปตฺวา  ฯ  ม. คนฺตฺวา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๖ 
 
กตฺตพฺพกิจฺจานิ  การาเปตฺวา  พหุปุพฺพณฺณาปรณฺณ  วิหาร  ปเวเสตฺวา   
อารามิเกหิ  อตฺตโน  อุปการภาว  สงฺฆสฺส  อาโรจาเปสิ ฯ  (๑)  สงฺโฆ  อย  ทหโร 
พหูปกาโร  อิมสฺส  สต  วา  ทฺวิสต  วา  เทถาติ  ทาเปติ ฯ  อิติ  โส  อิโต  จิโต  จ 
สฆสนฺตเกเนว  วฑฺฒนฺโต  พหิทฺธา  เอกวีสติวิธาหิ  อเนสนาหิ  พทฺโธ  อริยมคฺค  
โอตริตฺวา  สมาธิกุลฺเล  นสิินฺโน  นิพฺพานสาคร  ปาปุณิตุน  สกฺโกติ ฯ     
        ปติตฏาเนเยว  วาลิกาย  โอตฺถรตฺิวา  ปูติภาว อาปาทิย(๒) อาลสิยมหคฺฆโส 
เวทิตพฺโพ ฯ  เอวรูป  ห ิ ปุคฺคล  อามิสจกฺขุปจฺจยโลล  วิสฺสฏอาจริยุปชฺฌายวตฺต 
  อุทฺเทสปริปุจฺฉาโยนิโสมนสิการวชฺชิต  สนฺธาย  ป ฺจ  นีวรณานิ  อตฺถโต  เอว  
วทนฺติ  โภ  กสฺส  สนฺติก  คจฺฉามาติ  (๓)  อถ  ถีนมิทฺธ  อุฏาย  เอวมาห  กึ  น  
ปสฺสถ  เอโส  อสุกวิหารวาสี  กุสีตปุคฺคโล  อสุก  นาม  คาม  คนฺตฺวา  ยาคุมตฺถเก  
ยาคุ  ปูวมตฺถเก  ปูว  ภตฺตมตฺถเก  ภตฺต  อชโฺฌหริตฺวา  วิหาร  อาคมฺม   
วิสฺสฏสฺพฺพวตฺโต  อุทฺเทสาทิวิรหิโต  ม ฺจ  อุปคจฺฉนฺโต  มยฺห  โอกาส   
กโรตีติ ฯ   
        ตโต  กามจฺฉนฺทนีวรณ  อุฏายาห  ตว  (๔)  โอกาเส  กเต  มยฺห  กโตว   
โหติ  อิทาเนว  นิทฺทายิตฺวา  กิเลสานุร ฺชิโตว  ปพุชฺฌิตฺวา  กามวิตกฺก   
วิตกฺเกสฺสตีติ ฯ  ตโต  พฺยาปาทนีวรณ  
# ๑. ม. อาโรจาเปติ  ฯ  ๒. ม. อาปาทิตรุกฺโข วิย  ฯ  ๓. ม. คจฺฉถาติ  ฯ 
# ๔. ม. โภ ตว  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๑๗ 
 
อุฏายาห  ตุมฺหาก  โอกาเส  กเต  มยหฺ  กโตว  โหติ  อิทาเนว  นิทฺทายิตฺวา 
อุฏ ิโต'  วตฺตปฏิปตฺตึ  กโรหติ  วุจฺจมาโน  โภ  อิเม  อตฺตโน  กมฺม  อกตฺวา 
อเมฺหสุ  วา วตาติ(๑)  นานปฺปการ  ผรุสวจน  วทนฺโต  อกฺขีนิ  นีหริตฺวา  
วิจริสฺสตีติ ฯ  ตโต  อุทฺธจฺจนีวรณ  อุฏายาห  ตุมฺหาก  โอกาเส  กเต  มยฺห   
กโตว  โหติ  กุสีโต  นาม  วาตาหโต  อคฺคิขนฺโธ  วิย  อุทฺธโต  โหตีติ ฯ  อถ 
กุกฺกุจฺจนีวรณ  อุฏายาห  ตุมฺหาก  โอกาเส  กเต  มยฺห  กโตว  โหติ  กุสโีต  
นาม  กุกฺกุจฺจปกโต  โหติ  อกปฺปเย  กปฺปยส ฺ  กปฺปเย  จ  อกปฺปยส ฺ  
อุปฺปาเทตีติ ฯ  อถ  วิจิกิจฺฉานีวรณ  อุฏายาห  ตุมฺหาก  โอกาเส  กเต  มยฺห  
กโตว  โหติ ฯ  เอวรูโป  หิ  อฏสุ  าเนสุ  มหาวิจิกิจฺฉ  อุปฺปาเทตีติ ฯ  (๒)  
        เอว  อาลสิยมหคฺฆส  ป ฺจ  นีวรณานิ  จณฺฑสุนขาทโย  วิย  สิงฺคจฺฉินฺน  
ชรคว  อชฺโฌตฺถริตฺวา  คณฺหนฺติ ฯ  โสป  อริยมคฺคโสต  โอตริตฺวา  สมาธิกุลฺเล 
นิสินฺโน  นพฺิพานสาคร  ปาปุณิตุน  สกฺโกติ ฯ   ทฺวินฺน  ปาสาณาน  อนฺตเร   
นิขาตมูลากาเรน  (๓)   ิตรุกฺโข  วิย  ทฏิ ึ  อุปฺปาเทตฺวา   ิโต  ทฏิ ิคติโก   
เวทิตพฺโพ ฯ  โส  หิ  อรูปภเว  รูป  อตฺถิ  อส ฺ ีภเว  จิตฺต  ปวตฺตติ   
พหุจิตฺตกฺขณิโก  โลกุตฺตรมคฺโค  อนุสโย  จิตฺตวิปฺปยุตฺโต  เต  จ  สตฺตา  
สนฺธาวนฺติ  สสรนฺตีติ  
# ๑. ม. พฺยาวฏาติ  ฯ  ๒. ม. อุปฺปาเทสีติ  ฯ  ๓. ม. นิขาตสูลากาเรน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๘ 
 
วทนฺโต  อรฏิโ  วิย  กณฺกสามเณโร  วิย  จ  วิจรติ ฯ  ปสณุวาโจ  ปน  โหติ   
อุปชฺฌายาทโย  สทฺธิวิหาริกาทีหิ  ภินทฺนฺโต  วิจรติ ฯ  โสป  อริยมคฺคโสต  
โอตริตฺวา  สมาธิกุลฺเล  นสิินฺโน  นิพฺพานสาคร  ปาปุณิตุน  สกฺโกติ ฯ  อพฺโภกาเส 
นภ  ปูเรตฺวา  วลฺลีห ิ อาพทฺโธ   ิโต  เอก  เทฺว  สวจฺฉเร  อติกฺกมิตฺวา  อาคเต   
มโหเฆ  สกึ  วา  ทฺวิกฺขตฺตุ  วา  เตมนรกฺุโข  วิย  มหลฺลกกาเล  ปพฺพชิตฺวา   
ปจฺจนฺเต  วสมาโน  ทุลลฺภสฆทสฺสโน  เจว  ทุลลฺภธมฺมสฺสวโน  จ  ปุคฺคโล 
เอกจฺโจ  หิ  วุฑฺฒกาเล  ปพฺพชิโต  กติปาเหน  อุปสมฺปท  ลภิตฺวา  ป ฺจวสฺสกาเล 
เวทิตพฺโพ ฯ  ปาติโมกฺข  ปคุณ  กตฺวา  ทสวสฺสกาเล  วินยธรเถรสฺส  สนฺติเก  
วินยกถากาเล  มริจ  วา  หรีตกขณฺฑ  วา  มุเข  เปตฺวา  วีชเนน  มุข  ปธาย   
นิทฺทายนฺโต  นิสีทิตฺวา  เลสกปฺเปน  กตวินโย  นาม  หุตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย   
ปจฺจนฺต  คจฺฉติ ฯ   
        ตตฺร  น  มนุสฺสา  สกฺกริตฺวา  ภิกขฺุทสฺสนสฺส  ทุลฺลภตาย  อิเธว  ภนฺเต   
วสถาติ  วิหาร  กาเรตฺวา  ปุปฺผูปคผลูปครุกฺเข  โรเปตฺวา  ตตฺถ  วาเสนฺติ ฯ  อถ   
มหาวิหารสทิสา  วิหารา  พหุสฺสุตา  ภิกฺขู  ชนปเท  จีวรรชนาทีนิ (๑)  กตฺวา 
อาคมิสฺสามาติ  ตตฺถ  คจฺฉนฺติ ฯ  โส  เต  ทิสฺวา  หฏตุฏโ  วตฺตปฏิวตฺต   
# ๑. ม. จีวรรชนาทีนิ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๑๙ 
 
กตฺวา  ปุนทิวเส  อาทาย  ภิกฺขาจารคาม  ปวิสิตฺวา  อสุโก  เถโร  สุตฺตนฺติโก   
อสุโก  อาภิธมฺมิโก  อสุโก  วินยธโร  อสุโก  เตปฏโก  เอวรูเป  เถเร  กทา   
ลภิสฺสถ  ธมมฺสฺสวน  กาเรถาติ  วทติ ฯ  อุปาสกา  ธมฺมสฺสวน  กาเรสฺสามาติ   
วิหารมคฺค  โสเธตฺวา  สปฺปเตลาทีนิ  อาทาย  มหาเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต   
ธมฺมสฺสวน  กาเรสฺสาม  ธมฺมกถิกาน  วิจาเรถาติ  วตฺวา  ปุนทิวเส  อาคนฺตฺวา   
ธมฺม  สุณนฺติ ฯ   
        เนวาสิกตฺเถโร  อาคนฺตุกาน  ปตฺตจีวรานิ  ปฏิสาเมนฺโต  อนฺโตคพฺเภเยว   
ทิวสภาค  วีตินาเมติ ฯ  ทิวา  กถิโก  อุฏ ิโต  สรภาณโก  ฆเฏน  อุทก  วมนฺโต  วิย   
สรภาณ  ภณิตฺวา  อุฏ ิโต  ตมฺป  โส  น  ชานาติ ฯ  รตฺติกถิโก  สาคร  โขเภนฺโต(๑)   
วิย  รตฺตึ  กเถตฺวา  อุฏ ิโต  ตมฺป  โส  น  ชานาติ ฯ  ปจฺจูสกถิโก  กเถตฺวา   
อุฏาสิ  ตมฺป  โส  น  ชานาติ ฯ  ปาโต  ปน  อุฏาย  มุข  โธวิตฺวา  เถราน   
ปตฺตจีวรานิ  อุปนาเมตฺวา  ภิกฺขาจาร  อุปคจฺฉนฺโต  มหาเถร  อาห  ภนฺเต  ทิวา   
กถิโก  กตร  ชาตก  นาม  กเถสิ  สรภาณโก  กตร  สุตฺต  นาม  ภณิ  รตฺติกถโิก   
กตร  ธมฺมกถ  นาม  กเถสิ  ปจฺจูสกถโิก  กตร  ชาตก  นาม  กเถสิ  ขนฺธา   
นาม  กติ  ธาตุโย  นาม  กติ  อายตน  นาม  กตีติ ฯ  เอวรูโป  เอก   
# ๑. ม. โขเภนฺโต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๐ 
 
เทฺว  สวจฺฉรานิ  อติกฺกมิตฺวา  ภิกฺขุทสฺสน ฺเจว  ธมฺมสฺสวน ฺจ  ลภนฺโตป  โอเฆ   
อาคเต (๑) อุทเกน  เตมิตสทิโส  (๑)  โหติ ฯ  โส  เอว  สฆทสฺสนโต  จ   
ธมฺมสฺสวนโต  จ  ปฏิกฺกมฺม  ทูเร  วสนฺโต  อริยมคฺค  โอตริตฺวา  สมาธิกุลฺเล  
นิสินฺโน  นพฺิพานสาคร  ปาปุณิตุน  สกฺโกติ ฯ   
        มชฺเฌ  คงฺคาย  ทีปเก  ชาโต  มุทรุุกฺโข  วิย  มธุรสรภาณกปุคฺคโล   
เวทิตพฺโพ ฯ  โส  หิ  อภิ ฺาตานิ  อภิ ฺาตานิ  เวสฺสนฺตราทีนิ  ชาตกานิ   
อุคฺคณฺหิตฺวา  ทุลลฺภภิกฺขุทสฺสน  ปจฺจนฺต  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ธมฺมกถาย   
ปสาทิตหทเยน  ชเนน  อุปฏ ิยมาโน  อตฺตาน  อุทฺทิสฺส  กเต  
สมฺปนฺนปุปฺผผลรุกฺเข  นนฺทนวนาภิราเม  วิหาเร  วสติ ฯ  อถสฺส  ภารหารภิกฺขู  
ต  ปวตฺตึ  สตฺุวา  อสุโก  กิร  เอว  อุปฏาเกสุ  ปฏพิทฺธจิตฺโต  วิหรติ  ปณฺฑิโต  
ภิกฺขุ  ปฏิพโล  พุทฺธวจน  วา  อุคฺคณฺหิตุ  กมฺมฏาน  วา  มนสกิาตุ  อาเนตฺวา  
เตน  สทฺธึ  อสุกตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ธมมฺ  อุคฺคณฺหิสฺสาม  อสุกตฺเถรสฺส  สนฺติเก 
กมฺมฏานนฺติ  ตตฺถ  คจฺฉนฺติ ฯ   
        โส  เตส  วตฺต  กตฺวา  สายนฺหสมย  วิหารจาริก  นิกฺขนฺเตหิ  เตหิ  อิม   
อาวุโส  เจติย  ตยา  การตินฺติ  ปุฏโ  อาม  ภนฺเตติ  วทติ ฯ  อย  โพธิ   
อย  มณฺฑโป  อิท  อุโปสถาคาร  
# ๑. ม. อุทเกน สกึ วา ทวิกฺขตฺตุ วา เตมิตรุกฺขสทิโส  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๒๑ 
 
เอสา  อคฺคิสาลา  อย  จงฺกโม  ตยา  การิโต  อิเม  รกฺุเข  โรปาเปตฺวา  ตยา   
นนฺทนวนาภิราโม  วิหาโร  การิโตติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  โส  สาย  เถรุปฏาน  
คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปุจฺฉติ  กสฺมา  ภนฺเต  อาคตตฺถาติ ฯ  อาวุโส  ต  อาทาย  
คนฺตฺวา  อสุกตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ธมฺม  อุคฺคณฺหิตฺวา  อสุกตฺเถรสฺส  สนฺติเก  
กมฺมฏาน  อสุกสฺมึ  นาม  อร ฺเ  สมคฺคา  สมณธมฺม  กริสสฺามาติ  อิมินา   
การเณน  อาคตมฺหาติ ฯ  สาธุ  ภนฺเต  ตุเมฺห  นาม  มยฺห  อตฺถาย  อาคตา  
อหมฺป  จิรนิวาเสน  อิธ  อุกฺกณฺ ิโต  คจฺฉามิ  ปตฺตจีวร  คณฺหามิ  ภนฺเตติ ฯ 
อาวุโส  สามเณรทหรา  มคฺเค  กิลนฺตา  อชฺช  วสิตฺวา  เสฺว  ปจฺฉาภตฺต   
คมิสฺสามาติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  ปุนทิวเส  เตหิ  สทฺธ ึ ปณฺฑาย  ปาวิสิ  (๑)   
คามวาสิโน  อมฺหาก  อยฺโย  พหู  อาคนฺตุเก  ภิกฺขู  คเหตฺวา  อาคโตติ   
อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  ยาคุ  ปาเยตฺวา  สุขนิสินฺนกถ  สุตฺวา  ภตฺต   
อาหรึสุ(๒)  ฯ  เถรา  ตฺว  อาวุโส  อนุโมทน  กตฺวา  นิกฺขมฺม  มย   
อุทกผาสุกฏาเน  ภตฺตกิจฺจ  กริสฺสามาติ  นิกฺขนฺตา ฯ   
        คามวาสิโน  อนโุมทน  สุตฺวา  ปุจฺฉึสุ  (๓)  กุโต  ภนฺเต  เถรา  อาคตาติ ฯ   
เอเต  อมฺหาก  อาจริยุปชฌฺายา  สมานุปชฺฌายา  สนฺทิฏสมฺภตฺตาติ ฯ  กสฺมา   
อาคตาติ ฯ  ม  คเหตฺวา   
# ๑. ม. ปวิสติ  ฯ  ๒. ม. อทสุ  ฯ  ๓. สี. ปุจฺฉนฺติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๒ 
 
คนฺตุกามตายาติ ฯ  ตุเมฺห  ปน  คนฺตุกามาติ ฯ  อาม  อาวุโสติ ฯ  กึ  วเทถ  ภนเฺต  
อเมฺหหิ  กสฺส  อุโปสถาคาร  การิต  กสฺส  โภชนสาลา  กสฺส  อคฺคิสาลาทโย 
การิตา  มงฺคลามงฺคเลสุ  กสฺส  สนฺติก  คมิสฺสามาติ ฯ  มหาอุปาสิกาโยป  
ตตฺเถว  นิสีทิตฺวา  อสฺสูนิ  ปวตฺตยึสุ ฯ  ทหโร  ตุเมหฺสุ  เอว  ทุกขิฺเตสุ  อห   
คนฺตฺวา  กึ  กริสฺสามิ  เถเร  อุยฺโยเชสฺสามีติ  วิหาร  คโต ฯ   
        เถราป  กตภตฺตกิจฺจา  ปตฺตจีวรานิป  คเหตฺวา  นิสินฺนา  ต  ทิสฺวาว  กึ   
อาวุโส  จิรายสิ  ทิวา  โหติ  คจฺฉามาติ  อาหสุ ฯ  อาม  ภนฺเต  ตุเมฺห  สุขิตา   
อสุกเคหสฺส  อิฏกามูล   ิตสณฺาเนเนว   ิต  อสกุเคหาทีน  จิตฺตกมฺมมูลาทีนิ   
อตฺถิ  คตสฺสาป  เม  จิตฺตวิกฺเขโป  ภวิสฺสติ  ตุเมฺห  ปุรโต  คนฺตฺวา  อสุกวิหาเร   
จีวรโธวนรชนาทีนิ  กโรถ  อห  ตตฺถ  สมฺปาปุณิสฺสามีติ ฯ  เต  ตสฺส   
โอสกฺกิตุกามต  ปตฺวา  ตฺว  ปจฺฉา  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  ปกฺกมึสุ ฯ   
        โส  เถเร  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺโต  วิหารเมว  อาคนฺตฺวา  โภชนสาลาทีนิ   
โอโลเกนฺโต  วิหาร  รามเณยฺยก  (๑)  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  สาธุ  วตมฺหิ  น  คโต   
สเจ  คมิสฺส  โกจิเทว  ธมมฺกถิโก  อาคนฺตฺวา  สพฺเพส  มน  ภินฺทตฺิวา  วิหาร   
อตฺตโน  นิกายสนฺตก  กเรยฺย  อถ  มยา  ปจฺฉา  อคฺตฺวา(๒) ชนสฺส(๓) ปจฺฉโต   
ลทฺธปณฺฑ  
# ๑. ม. รามเณยฺยาราม  ฯ  ๒. ม. อาคนฺตฺวา  ฯ  ๓. ม. เอตสฺส  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๒๓ 
 
ภุ ฺชนฺเตน  จริตพฺพ  ภวิสฺสตีติ ฯ   
        โส  อปเรน  สมเยน  สุณาติ  เต  กิร  ภิกฺขู  คตฏาเน   
เอกนิกายเทฺวนิกายเอกปฏกเทฺวปฏกาทิวเสน  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหิตฺวา   
อฏกถาจริยา  ชาตา  วินยธรา  ชาตา  สตปริวาราป  สหสฺสปริวาราป  จรนฺติ 
เย  ปเนตฺถ  สมณธมฺม  กาตุ  คตา  เต  ฆเฏนฺตา  วายมนฺตา  โสตาปนฺนา  ชาตา  
สกทาคามิโน  อนาคามิโน  อรหนโฺต  ชาตา  มหาสกฺกาเรน  ปรินิพฺพุตาติ ฯ   
โส  จินฺเตสิ  สเจ  อหมฺป  อคมิสฺส  มยหฺมฺเปสา  สมฺปตฺติ  อภวิสฺส  อิม  ปนฏาน  
มุ ฺจิตุ  อสกฺโกนฺโต  อติวิย  ปริหีนมหฺีติ ฯ  อย  ปคฺุคโล  อตฺตโน  มุทุตาย  ต   
าน  มุ ฺจนฺโต  อริยมคฺค  โอตริตฺวา  สมาธิกุลฺเล  นิสินฺโน  นพฺิพานสาคร   
ปาปุณิตุ  น  สกฺโกติ ฯ    
        คงฺคาย  นทิยา  ติริย  ปติตฺวา  วาลิกาย  โอตฺถตภาเวน  อนฺตรเสตุ  วิย   
หุตฺวา  พหุนฺน  ปจฺจโย  ชาตรุกฺโข  วิย  รถวินีตมหาอริยวสจนฺโทปมาทิปฏิปทาสุ   
อ ฺตร  ปฏิปท  อุคฺคเหตฺวา   ิโต [๑]  โอลีนวุตฺติโก  ปุคฺคโล  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  
หิ  ต  ปฏิปตฺตินิสฺสิต  ธมฺม  อุคฺคเหตฺวา  ปกติยา  ม ฺชุสฺสโร  จิตฺตลปพฺพตาทิสทิส  
มหนฺต  าน  คนฺตฺวา  เจติยงฺคณวตฺตาทีนิ  กโรติ ฯ  อถ  น  ธมมฺสฺสวนคฺค ปตฺต    
อาคนฺตุกทหรา  ธมฺม  กเถหีติ  วทนฺติ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร   ิโตติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๔ 
 
โส  สมฺมา  อุคฺคหิต  ธมฺม  ปฏิปท  ทีเปตฺวา  กเถติ ฯ  อถสฺส   
ปสุกูลิกปณฺฑปาติกาทโย  สพฺเพ  เถรนวมชฺฌิมา  ภิกฺขู  อโห  สปฺปุริโสติ  
อตฺตมนา  ภวนฺติ ฯ  โส  กสฺสจิ  นิทานมตฺต  กสฺสจิ  อุปฑฺฒคาถ  กสฺสจิ  คาถ   
อุปฏาเปนฺโต   อยปฏเกน  อาพนฺธนฺโต  วิย  ทหรสามเณเร  สงฺคณฺหิตฺวา   
มหาเถเร  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  อย  ปน  โปราณกวิหาโร  อตฺถ ิ เอตฺถ  โกจิ   
ตตฺรุปฺปาโทติ  ปุจฺฉติ ฯ  เถรา  ก ึ วเทสิ  อาวุโส  จตุวีสติ  กรีสสหสฺสานิ   
ตตฺรุปฺปาโทติ ฯ  ภนฺเต  ตุเมฺห  เอว  วเทถ  อุทฺธเน  ปน  อคฺคิป  น  ชลตีติ ฯ   
อาวุโส  มหาวิหารวาสีหิ  ลทฺธา  นาม  เอวเมว  น  สนฺติ  น  โกจิ  ปฏเปตีติ ฯ  (๑)   
ภนฺเต  โปราณกราชูหิ  ทนิฺน  ขีณาสเวหิ  ปฏิคฺคหิต  กสฺมา  เอเต  นาเสนฺตีติ ฯ   
อาวุโส  ตาทิเสน  ธมฺมกถเิกน  สกฺกา  ภเวยฺย  ลทฺธนฺุติ ฯ  มา  เอว  วเทถ   
อเมฺห  ปฏิปตฺติทีปกธมฺมกถิกา  นาม  ตุเมฺห  มยฺห(๒)  สฆกุฏมฺพิโก   
วิหารุปฏาโกติ  ม ฺมานา  กาตุกามาติ ฯ  กึ  นุ  โข  อาวุโส  อกปฺปยเมต   
ตุมฺหาทิเสหิ  ปน  กถิเต  อมฺหาก  อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  อารามิเกสุ   
อาคเตสุ  อมฺหาก  ภาร  กโรถ  เอก  กปฺปยทฺวาร  กเถสฺสามาติ ฯ   
        โส  ปาโตว  คนฺตฺวา  สนฺนิปาตสาลาย   ตฺวา  อารามิเกสุ  อาคเตสุ   
อุปาสกา  อสุกเขตฺเต  ภาโค  กุห ึ อสกุเขตฺเต  
# ๑. ม. สณฺเปตีติ  ฯ  ๒. ม. ม  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๒๕ 
 
กหาปณ  กุหนิฺติอาทีนิ  วตฺวา  อ ฺสฺส  เขตฺต  คเหตฺวา  อ ฺสฺส  เทติ ฯ  (๑) 
เอว  อนุกฺกเมน  ต  ต  ปฏิเสเธนฺโต  ตสฺส  ตสฺส  เทนฺโต  ตถา  อกาสิ  ยถา  
ยาคุหตฺถา  ปูวหตฺถา  ภตฺตหตฺถา  เตลมธุผาณิตฆตาทิหตฺถา  จ  อตฺตโนว  
สนฺติก  อาคจฺฉนฺติ ฯ  สกลวิหาโร  เอกโกลาหโล  โหติ  เปสลา  ภิกฺขู  นิพิชชฺ   
อปกฺกมึสุ ฯ  โสป  อาจริยปุชฺฌาเยหิ  วิสฺสตฺถกาน  (๒)  พหุนฺน  ทุพฺพจปุคฺคลาน   
อุปชฺฌ  เทนฺโต  วิหาร  ปเูรสิ ฯ  อาคนฺตุกา  ภิกฺขู  วิหารทฺวาเร  ตฺวาว  วิหาเร  
เก  วสนฺตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  เอวรูปา  นาม  ภิกฺขูติ  สุตฺวา  พาหิเรเนว  ปกฺกมนฺติ ฯ   
อย  ปุคฺคโล  สาสเน  ติริย  นิปนฺนตาย  มหาชนสฺส  ปจฺจยภาว  อุปคโต  อริยมคฺค   
โอตริตฺวา  สมาธิกุลฺเล  นสิินฺโน  นิพฺพานสาคร  ปาปุณิตุน  สกฺโกติ ฯ   
        ภควนฺต  เอตทโวจาติ  นิพฺพานปพฺภาราติ  ปเทน  โอสาปต  ธมฺมเทสน   
ตฺวา  อนุสนฺธิกุสลตาย  เอต  กึ  นุโข  ภนฺเตติ  อาทิวจน  อโวจ ฯ  ตถาคโตป   
หิ  อิมิสฺส  ปริสติ  นิสินโฺน  อนุสนฺธิกสุโล  ภิกฺขุ  อตฺถิ  โส  ม  ป ฺห   
ปุจฺฉิสฺสตีติ  ตสฺเสว  โอกาสกรณตฺถาย  อิมสฺมึ  าเน  เทสน  นฏิเปสิ ฯ   
        อิทานิ  โอริม  ตีรนฺติอาทินา  นเยน  วุตฺเตสุ   
# ๑. ส.ี อ ฺสฺส หตฺถา คเหตฺวา อ ฺสฺส หตฺเถ เทติ  ฯ   
# ๒. ส.ี อนตฺถิกาน  ฯ  ๓. ม. โอกาสกรณตฺถาย  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๖ 
 
อชฺฌตฺติกายตนาทีสุ  เอว  อุปคมนานุปคมนาทีนิ (๑) เวทิตพฺพานิ ฯ  มยฺห  จกฺขุ  
ปสนฺน  (๒)  อห  อปฺปมตฺตกมฺป  รูปารมฺมณ  ปฏวิิชฺฌิตุ  สกโฺกมีติ  เอต   
นิสฺสาย  จกฺขุ  อสฺสาเทนฺโตป  ติมิรกวาตาทีหิ  อุปหตปฺปสาโท  อมนาป  มยฺห  
จกฺขุ  มหนฺตมฺป  รูปารมฺมณ  วิภาเวตุ  น  สกโฺกมติี  โทมนสฺส  อาปชฺชนโฺตป   
จกฺขฺวายตน  อุปคจฺฉติ  นาม ฯ  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  ติณฺณ  ลกฺขณาน  วเสน 
วิปสฺสนฺโต  ปน  น  อุปคจฺฉติ  นาม ฯ  โสตาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  มนายตเน  ปน 
มนาป  วต  เม  มโน  กิ ฺจิ  วามโต  อคฺคเหตฺวา  สพฺพ  ทกฺขิณโตว  คณฺหาตีติ(๓) 
วา  มเนน  เม  จินฺติตจินฺติตสฺส  อลาโภ  นาม  นตฺถีติ  วา  เอว  อสฺสาเทนฺโตป   
ทุจินฺติตจินฺติตสฺส  เม  มโน  อปฺปทกฺขิณคฺคาหีติ  เอว  โทมนสฺส  อุปฺปาเทนฺโตป 
มนายตน  อุปคจฺฉติ  นาม ฯ  อิฏเ  ปน  รูเป  ราค  อนิฏเ  ปฏิฆ  อุปฺปาเทนฺโต   
รูปายตน  อุปคจฺฉติ  นาม ฯ  สทฺทายตนาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        นนฺทีราคสฺเสต  อธิวจนนฺติ  ยถา  หิ  มชฺเฌ  สสีทิตฺวา  ถล  ปตฺต   
ทารุกฺขนฺธ  สณฺหถูลวาลกิา  ปทหติ  โส  ปุน  สีส  อุกฺขิปตุน  สกฺโกติ  เอว   
นนฺทีราเคน  อาพทฺโธ  ปคฺุคโล  จตูสุ  อปาเยสุ  (๔)  ปติโต  มหาทุกฺเขน   
ปฬียติ  (๕)  โส  อเนเกหิป   
# ๑. ม. อุปคมนานุปคมนาทีนิ  ฯ  ๒. ม. สมฺปนฺน  ฯ  ๓. ม. คณฺหาตีติ  ฯ 
# ๔. ม. มหาอปาเยสุ  ฯ  ๕. ม. ปธียติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๒๗ 
 
วสฺสสหสฺเสหิ  ปุน  สีส  อุกฺขิปตุ  น  สกฺโกติ ฯ  เตน  วุตฺต  นนฺทีราคสฺเสต   
อธิวจนนฺติ ฯ   
        อสฺมิมานสฺเสต  อธิวจนนฺติ  ยถา  หิ  ถเล  อารูโฬฺห  ทารุกขฺนฺโธ  เหฏา   
คงฺโคทเกน  เจว  อุปริ  วสฺเสน  จ  เตเมนฺโต  อนุกกฺเมน  เสวาลปริโยนทโฺธ   
ปาสาโณ  นุ  โข  เอส  ขาณุโกติ  วตฺตพฺพต  อาปชฺชติ  เอวเมว  อสฺมิมาเนน   
อุนฺนโต(๑)  ปุคฺคโล  ปสุกูลิกฏาเน  ปสุกูลิโก  โหติ  ธมฺมกถกิฏาเน  ธมฺมกถิโก   
ภณฺฑนการกฏาเน  ภณฺฑนการโก  (๒)  เวชฺชฏาเน  เวชฺโชป  ปสุณฏาเนป   
ปสุโณ ฯ  โส  นานปฺปการ  อเนสน  อาปชฺชนฺโต  ตาหิ  ตาหิ  อาปตฺตีหิ  ปลิเว ิโต   
อตฺถิ  น ุ โข  อสฺส  อพฺภนฺตเร  กิ ฺจิ  สลี  อุทาหุ  นตฺถีติ  วตฺตพฺพต  อาปชฺชติ ฯ   
เตน  วุตฺต  อสฺมิมานสฺเสต  อธิวจนนฺติ ฯ   
        ป ฺจนฺเนต  กามคุณาน  อธิวจนนฺติ  ยถา  หิ  อาวฏเฏ  ปติตทารุกฺขนฺโธ   
อนฺโตเยว  (๓)  ปาสาณาทีสุ  อาหตสมพฺภาหโต  ภิชฺชิตฺวา  จุณฺณวิจุณฺณ  โหติ   
เอว  ป ฺจกามคุณาวฏเฏ  ปติตปุคฺคโล  จตูสุ  อปาเยสุ  มฺมกรณขุปฺปปาสาทิทุกฺเขหิ 
อาหตสมพฺภาหโต  ทีฆรตฺต  จุณฺณวิจุณฺณต  อาปชฺชติ ฯ  เตน  วุตฺต  ป ฺจนฺเนต   
กามคุณาน  อธิวจนนฺติ ฯ   
        ทุสฺสีโลติ  นิสฺสีโล ฯ  ปาปธมฺโมติ  ลามกธมฺโม ฯ  อสุจีติ   
# ๑. ม. อุนฺนโต  ฯ  ๒. ม. ภณฺฑาคาริกฏาเน ภณฺฑาคาริโก  ฯ 
# ๓. ม. ทารุกฺขนฺโธเยว  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๘ 
 
น  สุจิ ฯ  สงฺกสฺสรสมาจาโรติ  อิมสฺส  ม ฺเ  อิมสฺส  ม ฺเ  อิท  กมฺมนฺติ  เอว   
ปเรหิ  สงฺกาย  สริตพฺพสมาจาโร ฯ  สงฺกาย  วา  ปเรส  สมาจาร  จรตีติป  (๑)   
สงฺกสฺสรสมาจาโร ฯ  ตสฺส  หิ  เทฺว  ตโย  ชเน  กเถนฺเต  ทิสฺวา  มม  โทส  ม ฺเ   
กเถนฺตีติ  เตส  สมาจาร  สงฺกสฺสรติ  ธาวตีติป  (๒)  สงฺกสฺสรสมาจาโร ฯ   
สมณปฏิ ฺโติ  สลากคฺคหณาทีสุ  กิตฺตกา  วิหาเร  สมณาติ  คณนาย   
อารทฺธาย  อหมฺป  สมโณ  อหมฺป  สมโณติ  ปฏิ ฺ  เทติ  สลากคฺคหณาทีนิ   
กโรติ ฯ  พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโติ  อุโปสถปวารณาทีสุ  อหมฺป  พฺรหฺมจารีติ  ปฏิ ฺาย 
ตานิ  กมฺมานิ  ปวิสติ ฯ  อนฺโตปูตีติ  วกฺกหทยาทีสุ  อปูติกสฺสป  คุณาน  ปติูภาเวน   
อนฺโตปูติ ฯ  อวสฺสุโตติ  ราเคน  ตินฺโต ฯ  กสมฺพุกชาโตติ  ราคาทีหิ  กิเลเสหิ   
กจวรชาโต ฯ   
        เอตทโวจาติ  โคคณ  คงฺคาตีราภิมุข  กตฺวา  ปริสปริยนฺเต   ิโต  อาทิโต   
ปฏาย  ยาว  ปริโยสานา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  สตฺถา  โอรมิตีราทีน   
อนุปคจฺฉนฺตาทิวเสน  สกฺกา  ปฏิปตฺตึ  ปูเรตุนฺติ  วทติ  ยทิ  เอว  ปูเรตุสกฺกา   
อห  ปพฺพชิตฺวา  ปูเรสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เอต  อห  โข  ภนฺเตติ  อาทิวจน   
อโวจ ฯ  วจฺฉคิทฺธินิโยติ  วจฺเฉสุ  สงฺเกตถเนหิ  (๓)  ขีรปฺปคฺฆรนฺเตหิ   
วจฺฉกสฺเนเหน  สยเมว  คมิสฺสนฺตีติ ฯ  นิยฺยาเตเหวาติ  นิยฺยาเตหิเยว   ฯ 
# ๑. ม. สรตีติป  ฯ  ๒. ม. ธาวตีติ  ฯ  ๓. ส.ี สเสฺนหา ถเนหิ  ฯ ม. สกถเนหิ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๒๙ 
 
คาวีสุ  หิ  อนิยฺยาติตาสุ  โคสามิกา  อาคนฺตฺวา  เอกา  คาวี  น  ทิสฺสติ  เอโก  
โคโณ  เอโก  วจฺฉโก  น  ทิสฺสตีติ  ตุยฺห  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  วิจรสิฺสนฺติ  อิติ  เต  
อผาสุก  ภวิสฺสติ ฯ  ปพฺพชฺชา  จ  นาเมสา  สอิณสฺส  น  รุหติ  อณณา  (๑)  
ปพฺพชฺชา  จ  พุทฺธาทีหิ  สวณฺณิตาติ  (๑)  ทสฺสนตฺถ  เอวมาห ฯ  นิยฺยาตาติ   
นิยฺยาติตา ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  วฏฏวิวฏฏ  กถิต ฯ   
        ป ฺจเม  กิมฺมิลายนฺติ  กิมลิานามเก  (๒)  นคเร ฯ  สงฺกิลฏินฺติ   
ปฏิจฺฉนฺนกาลโต  ปฏาย  อสงฺกิลฏิา  นาม  อาปตฺติ  นตฺถิ  เอวรูป  สงฺกลิิฏ  
อาปตฺตึ ฯ  น  วุฏาน  ป ฺายตีติ  ปริวาสมานตฺตอพฺภาเนหิ  วุฏาน  น   
ทิสฺสตีติ ฯ   
        ฉฏเ  นว  สนฺถาคารนฺติ  อธุนา  การิต  สนฺถาคาร  เอกา  มหาสาลาติ   
อตฺโถ ฯ  อุยโฺยคกาลาทีสุ  (๓)  หิ  ราชาโน  ตตฺถ  ตฺวา  เอตฺตกา  ปุรโต   
คจฺฉนฺตุ  เอตฺตกา  ปจฺฉา  เอตฺตกา  อุโภหิ  ปสฺเสหิ  เอตฺตกา  หตฺถี  อภิรุหนฺตุ 
เอตฺตกา  อสฺเส  เอตฺตกา  รเถสุ  ติฏนฺตูติ  เอว  สพฺพ(๔)  กโรนฺติ  มริยาท   
พนฺธนฺติ  ตสฺมา  ต  าน  สนฺถาคารนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อุยฺโยคฏานโต  จ   
อาคนฺตฺวา  ยาว  เคเหสุ  อลฺลโคมยปรภิณฺฑาทีนิ  กาเรนฺติ  ตาว  เทฺว  ตีณิ   
ทิวสานิ  เต  ราชาโน  ตตฺถ  
# ๑. ส.ี อนณสฺเสว รุหติ อนนุวชฺชา จ วิ ฺ ูน พุทฺธาทีหิ สวณฺณิตาติ  ฯ 
# ๒. ส.ี กิมพิฺลายนฺติ กิมฺพิลายนฺติ กิมฺพิลนามเก  ฯ ๓. สี. อุยฺโยธ...  ฯ 
# ๔. ม. สนฺถ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๐ 
 
สนฺถมฺภนฺตีติป  สนถฺาคาร ฯ  เตส  ราชนู  สห  อตฺถานุสาสน  อคารนฺติป  
สนฺถาคาร ฯ  คณราชาโน  หิ  เต  ตสฺมา  อุปฺปนฺน  กจฺิจ  เอกสฺส  วเสน  (๑)  น   
ฉิชฺชติ  สพฺเพส  ฉนฺโทป  ลทฺธุ  วฏฏติ  ตสฺมา  สพฺเพ  ตตฺถ  สนฺนิปติตฺวา   
อนุสาสนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  สห  อตฺถานสุาสน  อคารนฺติป  สนฺถาคารนฺติ ฯ   
ยสฺมา  ปน  เต  ตตฺถ  สนนฺิปติตฺวา  อิมสฺมึ  กาเล  กสิตุ  วฏฏติ  อิมสฺมึ  กาเล  
วปตุนฺติ  เอวมาทินา  นเยน  ฆราวาสกิจฺจานิ  สมฺมนฺตยนฺติ  ตสฺมา  ฉิทฺทาวฉิทฺท  
ฆราวาส  ตตฺถ  สนฺถาคาร ฯ  
        อจิรการิต  โหตีติ  อิฏกมฺมสุธากมฺมจิตฺตกมฺมาทิวเสน  สุสชฺชิต  เทววิมาน   
วิย  อธุนา  นฏิาปต ฯ  สมเณน  วาติ  เอตฺถ  ยสฺมา  ฆรวตฺถุปริคฺคหกาเลเยว 
เทวตา  อตฺตโน  วสนฏาน  คณฺหนฺติ  ตสฺมา  เทเวน  วาติ  อวตฺวา  สมเณน   
วา  พฺราหฺมเณน  วา  เกนจิ  วา  มนุสสฺภูเตนาติ  วุตฺต ฯ   
        เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสูติ  สนฺถาคาร  นิฏ ิตนฺติ  สุตฺวา  คจฺฉาม  น   
ปสฺสิสฺสามาติ  คนฺตฺวา  ทฺวารโกฏกโต  ปฏาย  สพฺพ  โอโลเกตฺวา  อิท   
สนฺถาคาร  อติวิย  มโนรม  สสฺสิรกิ  เกน  ปม  ปริภุตฺต  อมฺหาก  ทีฆรตฺต   
หิตาย  สุขาย  อสฺสาติ  จินฺเตตฺวา  อมฺหาก  าติเสฏสฺส  ปม  ทิยฺยมาเนป   
# ๑. ม. วจเนน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๓๑ 
 
สตฺถุโน  อนุจฺฉวิก  ทกฺขิเณยฺยวเสน  ทิยฺยมาเนป  สตฺถุโนว  อนุจฺฉวิก  ตสฺมา   
สตฺถาร  ปม  ปริภุ ฺชาเปสฺสาม  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  จ  อาคมน  กรสิฺสาม  ภิกฺขุสเฆ   
อาคเต  เตปฏก  พุทฺธวจน  อาคตเมว  ภวิสฺสติ  สตฺถาร  ติยามรตฺตึ  อมฺหาก   
ธมฺมกถ  กถาเปสฺสาม  อิติ  ตีหิ  รตเนหิ  ปริภุตฺต  ปจฺฉา  มย  ปริภุ ฺชิสฺสาม   
เอว  โน  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสตีติ  สนฺนิฏาน  กตฺวา  อุปสงฺกมึสุ ฯ   
เยน  นว  สนถฺาคาร  เตนุปสงฺกมึสูติ  ตทิวส  กิร  สนฺถาคาร  กิ ฺจาป  ราชกุลาน   
ทสฺสนตฺถาย  เทววิมาน  วิย  สุสชฺชิตาน  โหติ  สุปฏิชคฺคิต  พุทธฺารห  ปน  
กตฺวา  อป ฺตฺต ฯ  พุทฺธา  หิ  นาม  อร ฺชฺฌาสยา  อร ฺารามา  อนฺโตคาเม   
วเสยฺยย  วา  โน  วา  ตสฺมา  ภควโต  มน  ชานิตฺวาว  ป ฺาเปสฺสามาติ   
จินฺเตตฺวา  เต  ภควนฺต  อปุสงฺกมึสุ  อิทานิ  ปน  มน  ลภิตฺวา  ป ฺาเปตุกามา   
เยน  สนฺถาคาร  เตนุปสงฺกมึสุ ฯ   
        สพฺพสนฺถรึ (๑) สนถฺาคาร  สนฺถริตฺวาติ  ยถา  สพฺพเมว  สนฺถต  โหติ  เอว   
ต  สนฺถราเปตฺวา ฯ  สพฺพปม  ตาว  โคมย  นาม  สพฺพมงฺคเลสุ  วฏฏตีติ   
สุธาปริกมฺมกตมฺป  ภูมึ  อลฺลโคมเยน  โอปุ ฺชาเปตฺวา  ปริสุกฺขภาว  ตฺวา  ยถา   
อกฺกนฺตฏาเน  ปท  ป ฺายติ  เอว  จตุชฺชาติยคนฺเธหิ  ลิมฺปาเปตฺวา  อุปริ   
# ๑. สฺยา. สพฺพสนฺถริสนฺถต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๒ 
 
นานาวณฺณกฏสารเถ  สนถฺริตฺวา  เตส  อุปริ  มหาปฏ ิกโกชเว  อาทึ  กตฺวา   
หตฺถตฺถรอสสฺตฺถรสีหตฺถรพฺยคฺฆตฺถรจนฺทตฺถรกสูริยตฺถรกจิตฺตตฺถรกาทีหิ  (๑)   
นานาวณฺเณหิ  อตฺถรเกหิ  สนถฺริตพฺพยุตฺตก  สพฺโพกาส  สนฺถราเปสส ฯ  เตน   
วุตฺต  สพฺพสนฺถรึ  สนฺถาคาร  สนฺถริตฺวาติ ฯ   
        อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวาติ  มชฺฌฏาเน  ตาว  มงฺคลถมฺภ  นิสฺสาย  มหารห   
พุทฺธาสน  ป ฺาเปตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ย  ย  มุทุก ฺจ  มโนรม ฺจ  ปจฺจตฺถรณ   
ต  ต  ปจฺจตฺถริตฺวา  อุภโต  โลหิตก  มนุ ฺทสฺสน  อุปธาน  อุปทหิตฺวา   
อุปริ  สุวณฺณรชตตารกวิจิตฺตวิตาน  พนฺธิตฺวา  คนฺธทามปุปฺผทามวตฺถทามาทีหิ (๒) 
อลงฺกริตฺวา  สมนฺตา  ทฺวาทสหตฺเถ  าเน  ปุปฺผชาล  กาเรตฺวา  ตึสหตฺถมตฺต  าน   
ปุปฺผสาณิยา   ปรกิฺขิปาเปตฺวา  ปจฺฉิมภิตฺตึ  นิสฺสาย  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
ปลฺลงฺกปอปสฺสยปมุณฺฑปานิ  ป ฺาเปตฺวา  อุปริ  เสตปจฺจตฺถรเณหิ   
ปจฺจตฺถราเปตฺวาว  ปาจีนภิตฺตึ  นิสฺสาย  อตฺตโน  อตฺตโน  มหาปฏกโกชเว   
ป ฺาเปตฺวา  มโนรมาน ิ หสโลมาทิปูริตานิ (๓) อุปธานานิ  ปาเปสุ   
เอว  อกิลมมานา  สพฺพรตฺตึ  ธมฺม  สณิุสฺสามาติ ฯ  อิท  สนฺธาย   
วุตฺต  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวาติ ฯ   
# ๑. ส.ี ...พฺยคฺฆตฺถรก ฺจนตฺถรสูริยตฺถรจิตฺตตฺถรกาทีสุ  ฯ  ๒. ม. ...ปตฺต...  ฯ 
# ๓. ม. หสโลมาทิปูริตานิ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๓๓ 
 
        อุทกมณิก  ปติฏาเปตฺวาติ  มหากุจฺฉิก  อุทกจาฏึ  ปติฏาเปตฺวา ฯ  เอว   
ภควา  จ  ภิกฺขุสงฺโฆ  จ  ยถารุจิยา  หตฺเถหิ  โธวิสฺสนฺติ  ปาเท  วา  มุข  วา   
วิกฺขาเลสฺสนฺตีติ  เตสุ  เตสุ  าเนสุ  มณิวณฺณสฺส  อุทกสฺส  ปูราเปตฺวา  วาสตฺถาย   
นานาปุปฺผานิ  เจว  อุทกวาสจุณฺณานิ  จ  ปกฺขิปตฺวา  กทฺทลิปณฺเณหิ  ปทหิตฺวา   
ปติฏาเปสส ฯ  อิท  สนธฺาย  วุตฺต  อุทกมณิก  ปติฏาเปตฺวาติ ฯ   
        เตลปฺปทีป   อาโรเปตฺวาติ   รชตสุวณฺณาทิมยทณฺฑทีปกาสุ 
โยนกรูปกริาตรูปกาทีน  หตฺเถ  ปตสุวณฺณรชตาทิมยาสุ  กปลฺลิกาสุ  จ   
เตลปฺปทีป  ชาลาเปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสูติ  เอตฺถ  ปน  เต   
สกฺยราชาโน  น  เกวล  สนฺถาคารเมว  อถโข  โยชนาวฏเฏ  กปลวตฺถุสฺมึ   
นครวีถิโยป  สมฺมชชฺาเปตฺวา  ธเช  อุสฺสาเปตฺวา  เคหทฺวาเรสุ  ปุณฺณฆเฏ  จ   
กทลิโย  จ  ปาเปตฺวา  สกลนคร  ทีปมาลาทีหิ  วิปฺปกิณฺณตารก  วิย  กตฺวา  
ขิรูปเต  ทารเก  ขีร  ปาเยถ  ทหเร  กุมาเร  ลหุ  ลหุ  โภเชตฺวา  สยาเปถ   
อุจฺจาสทฺท(๑)  มา  กริตฺถ  อชฺช  เอกรตฺตึ  สตฺถา  อนฺโตคาเม  วสิสฺสติ  พุทฺธา  
นาม  อปฺปสทฺทกามา  โหนฺตีติ  เภรึ  จราเปตฺวา  สย  มณฺฑทีปกา  อาทาย  เยน  
ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ ฯ   
        อถโข  ภควา  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  สทฺธึ   
# ๑. ม. อุจฺจาสทฺท  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๔ 
 
ภิกฺขุสเฆน  เยน  นว  สนถฺาคาร  เตนุปสงฺกมีติ  ยสฺสทานิ  ภนฺเต  ภควา  กาล   
ม ฺตีติ  เอว  กิร  กาเล  อาโรจิเต  ภควา   
ลาขารสตินฺตรตฺตโกวิฬารปุปฺผวณฺณรตฺตทุปฏฏ  (๑)  กตฺตริยา   
ปทุม  กนฺเตนฺโต  วิย  สวิธาย  ติมณฺฑล  ปฏิจฺฉาเทนฺโต  นิวาเสตฺวา 
สุวณฺณปามงฺเคน  ปทุมกลาป  ปรกิฺขิปนฺโต  วิย  วิชฺชลุตาสสฺสิริก  กายพนฺธน 
พนฺธิตฺวา  รตฺตกมฺพเลน  ธชกุมฺภ  ปรโิยนนฺธนฺโต  วิย  รตนสตุพฺเพเธ   
สุวณฺณคฺฆิเก  ปวาฬชาล  ขิปมาโน  วิย  สุวณฺณเจติเย  รตฺตกมฺพลก ฺจุก   
ปฏิมุ ฺจนฺโต  วิย  คจฺฉนฺต  ปุณฺณจนฺท  รตฺตวณฺณวลาหเกน  ปฏจฺิฉาทยมา 
โน  วิย  กา ฺจนปพฺพตมตฺถเก  สุปกฺกลาขารส  ปรสิิ ฺจนฺโต  วิย   
จิตฺตกูฏปพฺพตมตฺถก  วิชชฺุลตาย  ปริกขิฺปนฺโต  วิย  จ  สจกฺกวาฬสิเนรุยุคนฺธร   
มหาปวึ  ส ฺจาเลตฺวา  คหิต  นิโคฺรธปลฺลวสมานวณฺณ  รตฺตวรปสุกูล   
ปารุปตฺวา  คนฺธกุฏิทฺวารโต  นิกฺขมิ  กา ฺจนคุหโต  สีโห  วิย   
อุทยปพฺพตกูฏโต  ปุณฺณจนฺโท  วิย  จ ฯ  นิกฺขมิตฺวา  ปน  คนฺธกุฏิปมุเข  
อฏาสิ ฯ   
        อถสฺส  กายโต  เมฆมุเขหิ  วิชฺชุกลาปา  วิย  รสฺมิโย  นิกฺขมิตฺวา   
สุวณฺณรสธาราปริเสกป ฺชรปตฺตปุปฺผลวิฏเป  วิย  อารามรุกฺเข  กรึสุ ฯ 
ตาวเทว  จ  อตฺตโน  [๒]  ปตฺตจีวรมาทาย  มหาภิกฺขุสงฺโฆ  ภควนฺต   
ปริวาเรสิ ฯ  เต  ปน   
# ๑. ม. ...สุรตฺตทุปฏฏ  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺตโนติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๓๕ 
 
ปริวาเรตฺวา   ิตา  ภิกฺขู  เอวรูปา  อเหสสอปฺปจฺฉา  สนฺตุฏา  ปวิวิตฺตา 
อสสตฺถา  อารทฺธวีริยา  วตฺตาโร  วจนกฺขมา  โจทกา  ปาปครหิโน  สลีสมฺปนนฺา  
สมาธิสมฺปนฺนา  ป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา ฯ  เตหิ  ปริวาริโต  ภควา 
รตฺตกมฺพลปริกฺขิตฺโต  วิย  สุวณฺณกฺขนฺโธ  รตฺตปทุมสณฺฑมชฺฌคตา  วิย   
สุวณฺณนาวา  ปวาฬเวทิกา  ปรกิฺขิตฺโต  วิย  สุวณฺณปาสาโท  วิโรจิตฺถ ฯ  สารปิุตฺต-   
โมคฺคลฺลานาทโย  มหาเถราป  น  เมฆวณฺณ  ปสุกลู  ปารุปตฺวา  มณิธมฺมจมฺมิตา (๑) 
มหานาคา  ปริวารยึสุ  วนตฺราคา  ภินฺนกิเลสา  วิชฏติชฏา  ฉินฺนพนฺธนา  กุเล   
วา  คเณ  วา  อลคฺคา ฯ   
        อิติ  ภควา  สย  วีตราโค  วีตราเคหิ  วีตโทโส  วีตโทเสหิ  วีตโมโห   
วีตโมเหหิ  นิตฺตโณฺห  นิตฺตเณฺหหิ  นิกฺกิเลโส  นิกฺกเิลเสหิ  สย  พุทฺโธ   
พหุสฺสุตพุทฺเธหิ  ปริวาริโต  ปตฺตปริวาริต  วิย  เกสร  เกสรปริวาริตา  วิย   
กณฺณิกา  อฏนาคสหสฺสปริวาริโต  วิย  ฉทฺทนฺโต  นาคราชา  นวุติหสสหสฺส-   
ปริวาริโต  วิย  ธตรฏโ  หสราชา  เสนางฺคปริวาริโต  วิย  จกฺกวตฺติราชา   
มรุคณปริวาริโต  วิย  สกโฺก  เทวราชา  พฺรหฺมคณปริวาริโต  วิย  หาริตมหาพฺรหฺมา 
  ตาราคณปริวาริโต  วิย  ปุณฺณจนฺโท  อสเมน  พุทธฺเวเสน  อปริมาเณน   
พุทฺธวิลาเสน  กปลวตฺถุคามิน 
# ๑. ม. มณิวมฺมวมฺมิกา วิย  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๖ 
 
มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ   
        อถสฺส  ปุรตฺถิมกายโต  สุวณฺณวณฺณา  รสฺมิ  อุฏหิตฺวา  อสีติหตฺถฏาน   
อคฺคเหสิ  ปจฺฉิมกายโต  ทกฺขิณหตฺถโต  วามหตฺถโต  สุวณฺณวณฺณา  รสฺมิ   
อุฏหิตฺวา  อสีติหตฺถฏาน  อคฺคเหสิ ฯ  อุปริเกสนฺตโต  ปฏาย  สพฺพเกสาวฏเฏหิ 
โมรคีววณฺณา  รสฺมิ  อุฏหิตฺวา  คคฺคณตเล  อสีหตฺถฏาน  อคฺคเหสิ ฯ  เหฏา   
ปาทตเลหิ  ปวาลวณฺณา  รสฺมิ  อุฏหิตฺวา  ฆนปวึ  อสีติหตฺถฏาน  อคฺคเหสิ ฯ   
เอว  สมนฺตา  อสีติหตฺถฏาน  ฉพฺพณฺณา  พุทฺธรสมฺิโย  วิโชตมานา   
วิปฺผนฺทมานา  กา ฺจนทณฺฑทีปกาหิ  นิจฺฉริตฺวา  อากาส  ปกฺขนฺทชาล(๑)  วิย   
จตุทีปกมหาเมฆโต  นิกฺขนฺตวิชฺชุลตา  วิย  วิธาวึสุ ฯ  สพฺพทิสาภาคา   
สุวณฺณจมฺปกปุปฺเผหิ  วิกิริยมานา  วิย  สุวณฺณฆฏโต  นิกฺขนฺตสุวณฺณรสธาราหิ   
สิ ฺจมานา  วิย  ปสาริตสุวณฺณปฏปริกฺขิตฺตา  วิย  เวรมฺภวาตสมุฏ ิตกึสุก-   
กณฺณิการปุปฺผจุณฺณสโมกิณฺณา  วิย  วิปฺปภาสึสุ  (๒)   ฯ 
        ภควโตป  อสีติอนุพฺย ฺชนปฺปภา  ทฺวตฺตึสวรลกฺขณสมุชฺชลสรีร  
สมุคฺคตตารก  วิย  คคนถล(๓)  วิกสิตสิว  ปทุมวน  สพฺพผาลิผุลฺโล  (๔)  วิย   
โยชนสติโก  ปาริฉตฺตโก  ปฏิปาฏิยา  ปตาน  ทฺวตฺตึสจนฺทาน  ทฺวตฺตึสสูรยิาน   
ทฺวตฺตึสจกฺกวตฺตีน  
# ๑. ม. ปกฺขนฺฑชาลา  ฯ  ๒. ม. วิปฺปกิรึสุ  ฯ  ๓. ม. คคนถล  ฯ 
# ๔. ม. สพฺพปาลิผุลโล  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๓๗ 
 
ทฺวตฺตึสเทวราชาน  ทฺวตฺตึสมหาพฺรหฺมาน  สิริยา  สริึ  อภิภวมาน  วิย  วิโรจิตฺถ   
ยถา  ต  ทสหิ  ปารมีหิ  ทสหิ  อุปปารมีหิ  ทสหิ  ปรมตฺถปารมีหิ  สมฺมเทว   
ปูริตาหิ (๑)  สมตึสปารมิตาหิ  อลงฺกต ฯ  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ   
อสงฺเขฺยยฺยานิ  ทินฺนทาน  รกฺขิตสีล  กตกลฺยาณกมฺม  เอกสฺมึ  อตฺตภาเว  โอสริตฺวา   
วิปาก  ทาตุ  าน  อลภมาน  สมฺพาธปฺปตฺต  วิย  อโหสิ ฯ  นาวาสหสฺสภณฺฑ   
เอก  นาว  อาโรปนกาโล  วิย  สกฏสหสฺสภณฺฑ  เอก  สกฏ  อาโรปนกาโล  วิย   
ป ฺจวีสติยา  คงฺคาน  โอฆสฺส  สมฺภิชชฺ  มุขทฺวาเร  เอกโต  ราสิภูตกาโล  วิย   
อโหสิ ฯ   
        อิมาย  พุทฺธสิริยา  โอภาสมานสฺสาป  จ  ภควโต  ปรุโต  อเนกานิ   
ทณฺฑทีปกาสหสฺสานิ  อุกฺขิปสุ  ตถา  ปจฺฉโต  วามปสฺเส  ทกขิฺเณ  ปสฺเส ฯ   
ชาติสุมนจมฺปกวนมลฺลิกา  รตฺตุปฺปลนีลุปฺปลพกลุสินฺธุวารปุปฺผานิ  เจว   
นีลปตาทิวณฺณสุคนฺธคนฺธจุณฺณานิ  จ  จาตุทฺทีปกเมฆวิสฺสฏา  อุทกวุฏ ิโย  วิย   
วิปฺปกิรึสุ(๒)  ฯ  ป ฺจงฺคิกตูริยนิคฺโฆสา  เจว  พุทฺธธมฺมสฆคุณปฏิสยุตฺตา   
ถุติโฆสา  จ  สพฺพทิสา  ปูรยึสุ ฯ  เทวมนุสฺสนาคสุปณฺณคนฺธพฺพยกฺขาทีน  อกฺขีนิ   
อมตปาน  (๓)  วิย  ลภึส ุฯ  อิมสฺมึ  ปน  าเน  ตฺวา [๔] ปทสหสฺเสน   คมนวณฺณ   
วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  ตตฺริท  มขุมตฺต 
# ๑. ม. ปริปรูิตาหิ  ฯ  ๒. ม. วิปฺปกิรึส ุ ฯ  ๓. ม. อมตสาร  ฯ  ๔. ส.ี เอตฺถนฺตเร 
#  ปทสเตนาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๘ 
 
                เอว  สพฺพงฺคสมฺปนฺโน                กมฺปยนฺโต  วสุนฺธร   
                อเหยนฺโต  ปาณานิ                ยาติ  โลกวินายโก ฯ   
                ทกฺขิณ  ปม  ปาท                อุทฺธรนฺโต  นราสโภ   
                คจฺฉนฺโต  สิริสมฺปนฺโน                โสภเต  ทิปทุตฺตโม ฯ  (๑)   
                คจฺฉโต  พุทฺธเสฏสฺส                เหฏาปาทตล  มุทุ   
                สม  สมฺผุสเต  ภูมึ                รชสา  นุปลปิฺปติ ฯ   
                นนิฺนฏาน  อุณฺณมติ                คจฺฉนฺเต  โลกนายเก   
                อุณฺณต ฺจ  สม  โหติ                ปวี  จ  อเจตนา ฯ   
                ปาสาณา  สกฺขรา  เจว                กถลา  ขาณุกณฺฏกา   
                สพฺเพ  มคฺคา  วิวชฺชนฺติ        คจฺฉนฺเต  โลกนายเก ฯ   
                นาติทูเร  อุทฺธรติ                นาจฺจาสนฺเน  จ  นิกฺขิป   
                อฆฏยนฺโต  นยิฺยาติ                อุโภ  ชาณู  จ  โคปฺผเก ฯ   
                นาติสีฆ  ปกฺกมติ                สมฺปนฺนจรโณ  มุนิ   
                น  จาป(๒)สณิก ยาติ                คจฺฉมาโน  สมาหิโต ฯ   
                อุทฺธ  อโธ  ติรยิ ฺจ                ทิส ฺจ  วิทิส  ตถา   
                น  เปกฺขมาโน  โส  ยาติ        ยุคมตฺต  ห ิ เปกฺขติ ฯ   
                นาควิกฺกนฺตจาโร  โส                คมเน  โสภตี(๓)  ชิโน   
                จารุคจฺฉติ  โลกคฺโค                หาสยนฺโต  สเทวเก ฯ   
                อุฬุราชาว  โสภนฺโต                จตุจารีว  เกสรี   
                โตสยนฺโต  พหู  สตฺเต                ปุร  เสฏ  อุปาคมีติ ฯ   
# ๑. ม. ทฺวิปทุตฺตโม  ฯ  ๒. ม. จาติ  ฯ  ๓. ม. โสภเต  ฯ  ๔. ม. อุฬรุาชาว  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๓๙ 
 
        วณฺณกาโล  นาม  กิเรส  เอววิเธสุ  กาเลสุ  พุทธฺสฺส  สรรีวณฺเณ  วา   
คุณวณฺเณ  วา  ธมฺมกถิกสฺส  ถาโมเยว  ปมาณ ฯ  จุณฺณิยปเทหิ(๑) วา  คาถาพนฺธเนน   
วา  ยตฺตก  สกฺโกติ  ตตฺตก  วตฺตพฺพ ฯ  ทุกถิตนฺติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  อปฺปมาณวณฺณา   
หิ  พุทฺธา ฯ  เตส  พุทฺธาป  อนวเสสโต  วณฺณ  วตฺตุ  อสมตฺถา  ปเคว  อิตรา   
ปชาติ ฯ  อิมนิาป  สิริวิลาเสน  อลงฺกตปฏิยตฺต  สกยฺราชปุร  ปวิสิตฺวา  ภควา   
ปสนฺนจิตฺเตน  ชเนน  คนฺธธูมวาสจุณฺณาทีหิ  ปูชยมาโน  สนฺถาคาร  ปาวิสิ ฯ   
เตน  วุตฺต  อถโข  ภควา  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  สทฺธึ  ภิกฺขุสเฆน  เยน   
นว  สนฺถาคาร  เตนุปสงฺกมีติ ฯ  ภควนฺตเยว  ปุรกฺขตฺวาติ  ภควนฺต  ปุรโต   
กตฺวา ฯ  ตตฺถ  ภควา  ภิกฺขูน ฺเจว  อุปาสากาน ฺจ  มชฺเฌ  นสิินฺโน  คนฺโธทเกน 
นหาเปตฺวา  ทุกูลจุมฺพฏเกน  โวทก  กตฺวา  ชาติหิงฺคุลเกน  มชชฺิตฺวา   
รตฺตกมฺพลปลิเว ิเต  ปเ  ปตรตฺตสุวณฺณฆนปฏิมา  วิย  อติวิโรจิตฺถ ฯ  อย   
ปเนตฺถ  โปราณาน  วณฺณภณนมคฺโค 
                คนฺตฺวาน  มณฺฑลมาล  นาควิกฺกนฺตจารโณ   
                โอภาสยนฺโต  โลกคฺโค  นิสทีิ  วรมาสเน ฯ   
                        ตหึ  นิสินโฺน  นรทมฺมสารถิ   
                        เทวาติเทโว  สตปุ ฺลกฺขโณ   
# ๑. ม. จุณฺณิยปเทหิ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๐ 
 
                        พุทฺธาสเน  มชฺฌคโต  วิโรจติ   
                        สุวณฺณเนกฺข  วิย  ปณฺฑุกมฺพเล ฯ   
                เนกฺข  ชมโฺพนทสฺเสว                นิกฺขิตฺต  ปณฺฑุกมฺพเล(๑)   
                วิโรจติ  วีตมโล                        มณิเวโรจโน  ยถา ฯ   
                มหาสาโลว  สมฺผุลฺโล                เนรุราชาวลงฺกโต   
                สวุณฺณยูปสงฺกาโส                ปทุโม  โกกนโท (๒) ยถา ฯ   
                ชลนฺโต  ทีปรกฺุโขว                ปพฺพตคฺเค  ยถา  สิขี   
                เทวาน  ปาริฉตฺโตว                สพฺพผุลฺโล  วิโรจตีติ ฯ   
        กาปลวตฺถเว  สเกฺย  พหุเทว  รตฺตึ  ธมฺมิยา  กถายาติ  เอตฺถ  ธมฺมกถา   
นาม  สนฺถาคารานุโมทนปฏิสยุตฺตา  ปกิณฺณกกถา  เวทิตพฺพา ฯ  ตทา  ห ิ ภควา   
อากาสคงฺค  โอตาเรนฺโต  วิย  ปโวช  อากฑฺฒนฺโต  วิย  มหาชมฺพพ  มตฺถเก   
คเหตฺวา  จาเลนฺโต  วิย  โยชนีก  มธุภณฺฑ  จกฺกยนเฺตน  ปเฬตฺวา  มธุปาน   
ปายมาโน  (๓)  วิย  กปลวตฺถุวาสีน  สกฺยาน  หิตสุขาวห  ปกิณฺณกกถ  กเถสิ ฯ   
อาวาสทาน  นาเมต  มหาราช  มหนฺต  ตุมฺหาก  อาวาโส  มยา  ปริภุตฺโต   
ภิกฺขุสเฆน  จ  ปริภุตฺโต  มยา  จ  ภิกฺขุสเฆน  จ  ปรภุิตฺโต  ธมฺมรตเนน   
ปริภุตฺโตเยวาติ  ตีหิ  รตเนหิ  ปริภุตฺโต  นาม  โหติ ฯ  อาวาสทานสฺมึ  หิ  ทินฺเน   
สพฺพทาน  ทินฺนเมว  โหติ ฯ  ภุมฺมฏกปณฺณสาลาย  
# ๑. ม. นกิฺขิตฺต ปณฺฑุกมฺพเล  ฯ  ๒. สี. โกกาสโก  ฯ  ๓. ส.ีปาเยนฺโต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๔๑ 
 
วา  สาขามณฺฑปสฺส  วา  อานิสโส  นาม  ปริจฺฉินฺทิตุ  น  สกฺกา ฯ  อาวาสทานานุภาเวน 
หิ  ภเว  ภเว  นิพฺพตฺตสฺสาป  สมฺพาธิตคพฺภวาโส  (๑)  น  โหติ  ทฺวาทสหตฺโถ  
โอวรโก  วิย  มาตุกุจฺฉิอสมฺพาโธว  โหตีติ  เอว  นานานยวิจิตฺต  พหุธมฺมิกถ  
กเถตฺวา 
        สีต  อุณฺห  ปฏิหนฺติ                ตโต  วาฬมิคานิ  จ   
        สิรีสเป  จ  มกเส                สิสิเร  จาป  วุฏ ิโย ฯ   
        ตโต (๒)วาตาตโป  โฆโร        ส ฺชาโต  (๒)  ปฏิห ฺติ   
        เลณตฺถ ฺจ  สุขตฺถ ฺจ                ฌายิตุ ฺจ  วิปสฺสิตต ฯ   
        วิหารทาน  สงฺฆสฺส                อคฺค  พุทฺเธน  วณฺณิต   
        ตสฺมา  หิ  ปณฺฑิโต  โปโส        สมฺปสฺส  อตฺถมตฺตโน ฯ   
        วิหาเร  การเย  รมฺเม                วาสเยตฺถ  พหุสฺสุเต   
        เตส  อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ        วตฺถเสนาสนานิ  จ ฯ   
        ทเทยฺย  อุชุภูเตสุ                วิปฺปสนฺเนน  เจตสา   
        เต  ตสสฺ  ธมฺม  เทเสนฺติ        สพฺพทุกฺขาปนูทน ฯ   
        ย  โส  ธมฺม  อิธ ฺาย                ปรินิพฺพาติ  อนาสโวติ  (๓)   
        เอว  อยมฺป  อาวาเส  อานิสโส  อยมฺป  อาวาเส  อานิสโสติ  พหุเทว   
รตฺตึ  อติเรกตร  ทิยฑฺฒยาม  อาวาสานิสสกถ  กเถสิ ฯ  ตตฺถ  อิมา  ตาว[๔]   
สงฺคห  อารูฬฺหา  ปกิณฺณกธมฺมเทสนา  ปน  สงฺคห  นาโรหติ ฯ   
# ๑. ส.ี สปฬติ...  ฯ ๒. ม. วาตาตเป โฆเร ส ฺชาเต  ฯ  
# ๓. วิ. จุล. ๗/๑๐๓/๘๗-๘๘  ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร คาถายาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๒ 
 
        สนฺทสฺเสตฺวาติอาทีนิ  วุตฺตฏาเนว ฯ  อภิกฺกนฺตาติ  อติกฺกนฺตา  เทฺว  ยามา  
คตา ฯ  ยสฺส  ทานิ  กาล  ม ฺถาติ  ยสฺส  ตุเมฺห  คมนสฺส  กาล  ม ฺถ   
คมนกาโล  ตุมฺหาก  คจฺฉถาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กสฺมา  ปน  ภควา  เต  อุยโฺยเชสีติ   
อนุกมฺปาย ฯ  สุขุมาลา  ห ิ เต  ติยามรตฺตึ  นิสีทิตฺวา  วีตินาเมนฺตาน  สรีเร   
อาพาโธ  อุปฺปชฺเชยฺย (๑)ภิกฺขุสงฺโฆป    านนิสชฺชาน  โอกาโส  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  
อุภยานุกปฺปาย  อุยฺโยเชส ิฯ   
        วิคตถินมิทฺโธติ  ตตฺร  กิร  ภิกขฺู  ยามทฺวย   ิตาป  นิสินฺนาป  อจาลยึ   
ปจฺฉิมยาเม  ปน  อาหาโร  ปริณมติ  ตสฺส  ปริณตตฺตา  ภิกฺขุสงฺโฆ  วิคตถินมิทฺโธ   
ชาโตติ  อการณเมต ฯ  พุทฺธาน  หิ  กถ  สุณนฺตสฺส  กายิกเจตสิกทรถา  น  โหนฺติ   
กายจิตฺตลหุตาทโย  อุปปฺชฺชนฺติ  เตน  เตส  เทฺว  ยาเม   ิตานมฺป  นิสินฺนานมฺป   
ธมฺม  สุณนฺตาน  ถินมิทฺธ  วิคต  ปจฺฉิมยาเมป  สมปตฺเต  ตถา  วิคตเมว  ชาต ฯ   
เตนาห  วิคตถินมิทฺโธติ ฯ  ปฏ ิ  เม  อาคิลายตีติ  กสฺมา  อาคิลายติ  ภควโต  หิ   
ฉพฺพสฺสานิ  มหาปธาน  ปทหนฺตสฺส [๒]  กายทุกขฺ  อโหสิ  อถสฺส  อปรภาเค  
มหลฺลกกาเล  ปฏ ิโรโค(๓)  อุปฺปชชฺติี  อการณ  วา  เอต  ปโหติ  หิ  ภควา  
อุปฺปนฺน  เวทน   
# ๑. ม. ภิกฺขุสงฺโฆป มหา ตสฺส  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มหนฺตนฺติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ม. ปฏ ิวาโต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๔๓ 
 
วิกฺขมฺเภตฺวา  เอกมฺป  เทฺวป  สตฺตาหานิ  เอกปลลฺงฺเกน  นิสีทิตต ฯ  
สนฺถาคารสาล  ปน  จตูหิ  อิริยาปเถหิ  ปริภุ ฺชิตุกาโม  อโหสิ ฯ  ตตฺถ   
ปาทโธวนโต  ยาว  ธมฺมาสนา  อคมาสิ  เอตฺตเก  าเน  คมน  นปิฺผนฺน ฯ  
ธมฺมาสน  สมฺปตฺโต  (๑)  โถก  ตฺวา  นิสีทิ  เอตฺตเก  าเน  าน  นิปฺผนฺน ฯ  
เทฺวยาม  ธมฺมาสเน  นิสีทิ  เอตฺตเก  าเน  นิสชฺชา  นิปฺผนฺนา ฯ  อิทานิ   
ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  โถก  นิปนฺเน  สยน  นิปฺผชชฺิสสฺตีติ  เอว  จตูหิ  อิริยปเถหิ   
ปริภุ ฺชิตุกาโม  อโหสิ ฯ  อุปาทินฺนกสรีร ฺจ  นาม  โน  อาคิลายตีติ  น  วตฺตพฺพ   
ตสฺมา  จิรนิสชฺชาย  ส ฺชาต  อปฺปกมฺป  อาคิลายน  คเหตฺวา  เอวมาห ฯ   
        สงฺฆาฏึ  ป ฺาเปตฺวาติ  สนฺถาคารสฺส  กริ  เอกปสฺเส  เต  ราชาโน   
ปฏสาณิโย(๒)  ปริกฺขิปาเปตฺวา  กปฺปยม ฺจก  ป ฺาเปตฺวา  กปฺปยปจฺจตฺถรเณน   
อตฺถริตฺวา  อุปริ  สุวณฺณตารกคนฺธมาลาทิทามปฏิมณฺฑิต  วิตาน  พนฺธิตฺวา   
คนฺธเตลปฺปทีป  อาโรปยสึุ  อปฺเปว  นาม  สตฺถา  ธมฺมาสนโต  วุฏาย  โถก   
วิสมนฺโต  อิธ  นิปชฺเชยฺย  เอว  โน  อิม  สนถฺาคาร  ภควตา  จตูหิ  อิริยาปเถหิ   
ปริภุตฺต  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสตีติ ฯ  สตฺถาป  ตเทว  สนฺธาย  ตตฺถ   
สงฺฆาฏึ  ป ฺาเปตฺวา  นิปชฺช ิฯ  อุฏานส ฺ  มนสิกริตฺวาติ  เอตฺตก   
# ๑. ม. ปตฺโต  ฯ  ๒. ม. ปฏสาณิโย  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๔ 
 
กาล  อติกฺกมิตฺวา  วุฏหิสฺสามีติ  วุฏานส ฺ  จิตฺเต  เปตฺวา  ต ฺจ  โข   
อนิทฺทายนฺโตว  เถรสฺส  ธมฺมกถ  สุณมาโน ฯ   
        อวสฺสุตปริยายนฺติ  อวสฺสุตสฺส  ปริยาย  อวสฺสตุสฺส  การณนฺติ  อตฺโถ ฯ   
อธิมุจฺจตีติ  กิเลสาธิมุจฺจเนน  มุจฺจติ  คิทฺโธ  โหติ ฯ  พฺยาปชฺชตีติ  พฺยาปาทวเสน   
ปูติจิตฺโต  โหติ ฯ   
        จกฺขุโตติ  จกฺขุภาเวน ฯ  มาโรติ  กิเลสมาโรป  เทวปุตฺตมาโรป ฯ   
โอตารนฺติ  วิวร ฯ  อารมฺมณนฺติ  ปจฺจย ฯ  นฬาคารติณาคาร  วิย  ห ิ สวิเสวนานิ   
อายตนานิ  ติณุกฺกา  วิย  กเิลสุปฺปตฺติรห  อารมฺมณ  ติณุกฺกาย  ปตปตฏาเน   
องฺคารสฺส  ปชฺชลน  (๑)  วิย  อารมฺมเณ  อาปาถมาคเต(๒)  กิเลสาน  อุปฺปตฺติ ฯ   
เตน  วุตฺต  ลเภถ  มาโร  โอตารนฺติ ฯ  สุกฺกปกฺเข  พหลมตฺติกปณฺฑาวเลปน  
กูฏาคาร  วิย  นิพฺพิเสวนานิ  อายตนานิ  ติณุกฺกา  วิย  วุตฺตปฺปการ  อารมฺมณ   
ติณุกฺกาย  ปตฏาเน(๓)  นิพฺพาปน  วิย  นิพฺพิเสวนาน  อายตนาน  อารมฺมเณ 
อาปาถมาคเต  กิเลสปรฬิาหสฺส อนุปฺปตฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  เนว  ลเภถ  มาโร  
โอตารนฺติ ฯ   
        สตฺตเม  ทุกฺขธมฺมานนฺติ  ทุกฺขสมฺภวธมฺมาน (๔)  ฯ  ป ฺจสุ  หิ  ขนฺเธสุ   
สติ  เฉทนวธพนฺธนาทิเภท  ทุกฺข  สมภฺวติ  ตสฺมา  เต   
# ๑. ม. องฺคารสฺสุชฺชลน  ฯ  ๒. มง อาปาถมาคเต  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
# ๓. ม. ปตปตฏาเน  ฯ  ๔. ม. ทกุขฺสมฺภารมฺมาน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๔๕ 
 
ทุกฺขสมฺภวธมฺมตา   
ทุกฺขธมฺมาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ตถา  โข  ปนสฺสาติ  เตนากาเรนสฺส ฯ  ยถาสฺส  กาเม   
ปสฺสโตติ  เยนากาเรนสฺส  กาเม  ปสฺสนฺตสฺส ฯ  ยถา  จรนฺตนฺติ  เยนากาเรน   
หร ฺจ(๑)  วิหาร ฺจ  อนุพนฺธิตฺวา  (๒)  จรนฺต ฯ  องฺคารกาสูปมา  กามา  ทิฏา   
โหนฺตีติ  ปริเยฏ ิมูลกสฺส  เจว  ปฏิสนธฺิมูลกสฺส  จ  ทุกฺขสฺส  วเสน  องฺคารกาสุ   
วิย  มหาปรฬิาหาติ  ทิฏา  โหนฺติ ฯ  กาเม  ปริเยสนฺตาน  หิ  นาวาย  มหาสมุทฺโท   
คาหณอชปถสงฺกุปถปฏิปชฺชนอุภโตพฺยูฬฺหสงฺคามปกฺขนฺทนาทิวเสน  
ปริเยฏ ิมูลกมฺป  (๓)  กาเม  ปริภุ ฺชนฺตาน  กามปริโภคเจตนาย  จตูสุ  
อปาเยสุ  ทินฺนปฏิสนฺธิมลูกมฺป  มหาปริฬาห  ทกุขฺ  อุปฺปชฺชติ ฯ  เอวเมตสฺส 
ทุวิธสฺสาป  ทุกฺขสฺส  วเสน  องฺคารกาสุ  วิย  มหาปริฬาหาติ  ทิฏา  โหนฺติ ฯ   
        ทายนฺติ  อฏวึ ฯ  ปุรโตป  กณฺฏโกติ  ปุริมปสฺเส  วิชฌฺิตุกาโม  วิย   
อาสนฺนฏาเนเยว   ิตกณฺฏโก ฯ  ปจฺฉโตติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เหฏา  ปน   
ปาเทหิ  อกฺกนฺตฏานสฺส  สนฺติเก  น  อกฺกนฺตฏาเนเยว ฯ  (๓)  เอว  โส   
กณฺฏกคพฺภ  ปวิฏโ  วิย  ภเวยฺย ฯ  มา  ม  กณฺฏโกติ  มา  ม  กณฺฏโก  วิชฌฺีติ  
กณฺฏกเวธ  รกฺขมาโน ฯ   
        ทนฺโธ  ภิกฺขเว  สตุปฺปาโทติ  สติยา  อุปฺปาโทเยว  ทนฺโธ   
# ๑. ม. จาร ฺจ  ฯ  ๒. ม. อนุพนฺธิตฺวา  ฯ  ๓. สี. อกฺกนฺตฏาเนเยว วา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๖ 
 
อุปฺปนฺนมตฺตาย  ปน  ตาย  ชวติ(๑)  กเิลสา  นิคฺคหิตาว  โหนฺติ  น  
สณฺาตุสกฺโกนฺติ ฯ  จกฺขุทฺวารสฺมึ  หิ  ราคาทีสุ  อุปฺปนฺเนสุ  ทติุยชวนวาเรน(๒)   
กิเลสา  เม  อุปฺปนฺนาติ  ตฺวา  ตติเย  ชวนวาเร  สวรชวนเยว  ชวติ ฯ  อนจฺฉริย 
เจต  ย  วิปสสฺโก  ตติเย  ชวนวาเร  กิเลเส  นิคฺคเณฺหยฺย ฯ  จกฺขุทฺวาเร  ปน   
อิฏารมฺมเณ  อาปาถคเต  ภวงฺคA  อาวฏเฏตฺวา(๓)  อาวชฺชนาทสีุ  อุปฺปนฺเนสุ   
โวฏพฺพนานนฺตร  สมฺปตฺตกิเลสชวนวาร  นิวตฺเตตฺวา  กุสลเมว  อุปฺปาเทติ ฯ 
อารทฺธวิปสฺสกาน  หิ  อยมานิสโส  ภาวนาปฏิสงฺขาเน  ปติฏ ิตภาวสฺส ฯ 
        อภิหฏ ุ  ปวาเรยฺยุนติฺ  สุทินฺนตฺเถรสฺส  วิย  รฏปาลกุลปตฺุตสฺส  วิย  จ   
กาเล(๔)  สตฺต  รตนานิ  อภิหริตฺวา ตยา(๕) วา  อมฺหาก  ธนโต  ยตฺตก   
อิจฺฉสิ  ตตฺตก  คณฺหาติ  วทนฺตา  ปวาเรยฺยย ฯ  อนุทหนฺตีติ  สรเีร  ปลิเว ิตตฺตา   
อุณฺหปริฬาห  ชเนตฺวา  อนุทหนฺติ  ส ฺชาตเสเท  วา  สรีเร  ลคฺคนฺตา  อนุเสนฺตีติป  
อตฺโถ ฯ  ย  หิ  ต  ภิกฺขเว  จิตฺตนฺติ  อิท  ยสฺมา  จิตฺเต  อนาวฏฏนฺเต  ปุคฺคลสฺส  
วตฺตน  นาม  นตฺถิ ฯ  เอวรูป ฺหิ  จิตฺต   น  วตฺตติ(๖)  ตสฺมา  วุตฺต ฯ  อิติ  
อิมสฺมึ  สุตฺเต  วิปสฺสนาพลเมว  ทีปต ฯ   
# ๑. ม. กาจิ  ฯ  ๒. ม. ทุติยชวนวาเร  ฯ  ๓. ม. อาวฏเฏตฺวา  ฯ   
# ๔. ม. กาเยน วา  ฯ  ๕. ม.วาจาย  ฯ  ๖. ม. อนาวฏฏนฺติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๔๗ 
 
        อฏเม  ทสฺสนนฺติ  ปมมคฺคสฺเสต  อธิวจน ฯ  ปมมคฺโค  หิ   
กิเลสปฺปหานกิจฺจ  สาเธนฺโต  ปม  นิพฺพาน  ปสฺสติ  ตสฺมา  ทสฺสนนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  โคตฺรภุาณ  ปน  กิ ฺจาป  มคฺคโต  ปมตร  ปสฺสติ  ปสฺสิตฺวา   
ปน  กตฺตพฺพกิจฺจสฺส  กิเลสปฺปหานสฺส  อภาเวน  น  ทสฺสนนติฺ  วุจฺจติ ฯ   
อปจ  จตฺตาโรป  มคฺคา  ทสฺสนเมว ฯ ตสฺมา(๑) โสตาปตฺติมคฺคขเณ  ทสฺสน   
วิสุชฺฌติ  ผลกฺขเณ  วิสุทฺธ ฯ  สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺคกฺขเณ  วิสุชฺฌติ   
ผลกฺขเณ  วิสุทฺธนฺติ  เอว  กเถนฺตาน  ภิกฺขูน  สุตฺวา  โส  ภิกฺขุ  อหมฺป  ทสฺสน   
วิโสเธตฺวา  อรหตฺตผเล  ปติฏ ิโต  ทสฺสนวิสุทฺธิก  นิพฺพาน  สจฺฉิกตฺวา   
วิหริสฺสามีติ  ต  ภิกฺขุ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอว  ปุจฺฉิ ฯ  โส  ผสฺสายตนกมฺมฏานิโก   
ฉนฺน  ผสฺสายตนาน  วเสน  รูปารูปธมฺเม  ปริคฺคเหตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต ฯ  เอตฺถ   
หิ  ปุริมานิ  ป ฺจอายตนานิ  รูป  มนายตน  อรูป ฯ  อิติ  โส  อตฺตนา   
อธิคตมคฺคเมว  กเถสิ ฯ   
        อสนฺตุฏโติ  ปเทสสงฺขาเรสุ  ตฺวา  กถิตตฺตา  อสนฺตุฏโ ฯ  เอว  กิรสฺส   
อโหสิ  อย  ปเทสสงฺขาเรสุ  ตฺวา  กเถสิ  สกกฺา  นุ  โข  ปเทสสงฺขาเรสุ   
ตฺวา  ทสฺสนวิสุทฺธิก  นพฺิพาน  ปาปุณิตุนฺติ ฯ  ตโต  น  ปุจฺฉิ  อาวุโส  ตฺวเยว   
นุ  โข  อิท  ทสฺสนวิสุทฺธิก  นิพฺพาน  ชานาสิ  อุทาหุ  อ ฺเป  ชานนฺตา  
# ๑. ม. กสฺมา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๘ 
 
อตฺถีติ ฯ  อถาวุโส  อสุกวิหาเร  อสุกตฺเถโร  นามาติ ฯ  โส  ตมฺป  อุปสงฺกมิตฺวา   
ปุจฺฉิ  เอเตนุปาเยน  อ ฺมฺป  อ ฺมฺปติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  ทุติโย  ป ฺจกฺขนฺธกมฺมฏานิโก  รูปกฺขนฺธวเสน  รูป   
เสสกฺขนฺธวเสน  (๑)  นามนฺติ  นามรปู  ววตฺถเปตฺวา  อนุกฺกเมน  อรหตฺต   
ปตฺโต  ตสฺมา  โสป  อตฺตนา  อธิคตมคฺคเมว  กเถสิ ฯ  อย  ปน  อิเมส   
อ ฺม ฺ  น  สเมติ  ปเมน  สปฺปเทสสงฺขาเรสุ  ตฺวาว  กถิต  อิมินา  
นิปฺปเทเสสูติ  อสนฺตุฏโ  หุตฺวา  ตเถว  ต  ปุจฺฉิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
        ตติโย  มหาภูตกมฺมฏานิโก  จตฺตาริ  มหาภูตานิ  สงฺเขปโต  จ   
วิตฺถารโต  จ  ปริคฺคเหตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต  ตสฺมา  อยมฺป  อตฺตนา  อธิคต   
มคฺคเมว  กเถสิ ฯ  อย  ปน  อิเมส  อ ฺม ฺ  น  สเมติ  ปเมน  
สปฺปเทสสงฺขาเรสุ  ตฺวา  กถิต  ทุติเยน  นิปฺปเทเสสุ  ตติเยน  อติสปฺปเทเสสูติ  
อสนฺตุฏโ  หุตฺวา  ตเถว  ต  ปุจฺฉิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
        จตุตฺโถ  เตภูมกกมฺมฏานิโก ฯ  ตสฺส  กิร  สมปฺปวตฺตา  ธาตุโย  อเหสุ   
กนฺต  สรรี  (๒)  พลปฺปตฺต  กมฺมฏานานิปสฺส  สพฺพาเนว  สปฺปายานิ  อตีตา 
วา  สงฺขารา  โหนฺตุ  อนาคตา  วา  ปจฺจุปฺปนฺนา  วา  กามาวจรา  วา  รูปาวจรา  
วา  อรูปาวจรา  วา  สพฺเพป  สปฺปายาว ฯ  อสปฺปายกมฺมฏาน  นาม  
# ๑. ม. อรูปกฺขนฺธวเสน  ฯ  ๒. ม. กลลฺสรีร  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๔๙ 
 
นตฺถิ ฯ  กาเลสุป  ปุเรภตฺต  วา  โหตุ  ปจฺฉาภตฺต  วา  ปมยามาทโย  วา   
อสปฺปาโย  กาโล(๑)  นตฺถิ ฯ  ยถา  นาม  จาริภูมึ  โอติณฺโณ(๒)  มหาหตฺถี  
หตฺเถน  คเหตพฺพ  หตฺเถเนว  มุ ฺจิตฺวา(๓)  คณฺหาติ  ปาเทหิ  ปหริตฺวา   
คเหตพฺพ  ปเทหิ  ปหริตฺวา  คณฺหาติ  เอวเมว  สกลเตภูมกธมฺเม  กลาปคฺคาเหน 
คเหตฺวา  สมฺมสนฺโต  อรหตฺต  ปตฺโต  ตสฺมา  เอโสป  อตฺตนา  อธิคตมคฺคเมว  
กเถสิ ฯ  อย  ปน  อิเมส  อ ฺม ฺ  น  สเมติ  ปเมน  สปฺปเทสสงฺขาเรสุ  
ตฺวา  กถิต  ทุติเยน  นิปฺปเทเสสุ  ปุน  ตติเยน  สปปฺเทเสสุ  จตุตฺเถน   
นิปฺปเทเสสุเยวาติ  อสนฺตุฏโ  หุตฺวา  ต  ปุจฺฉิ  ก ึ นุ  โข  อาวุโส  อิท   
ทสฺสนวิสุทฺธิก  นิพฺพาน  ตุเมฺหหิ  อตฺตโน  ว  ธมมฺตาย  าต  อุทาหุ  เกนจิ   
โว  อกฺขาตนฺติ  อาวุโส  มย  ก ึ ชานาม  อตฺถ ิ ปน  สเทวเก  โลเก  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
ต  นิสฺสาเยต  อเมฺหหิ  าตนฺติ ฯ  โส  จินฺเตสิ  อิเม  ภิกฺขู  มยฺห  อชฺฌาสย   
คเหตฺวา  กเถตุ  น  สกฺโกนฺติ  อห  สพฺพ ฺ ุพุทฺธเมว  ปุจฺฉิตฺวา  นิกฺกงฺโข   
ภวิสฺสามีติ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ ฯ   
        ภควา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  เยหิ  เต  ปโ ฺห  กถิโต  เต  จตฺตาโรป  
ขีณาสวา  สุกถิต  เตหิ  ตฺว  ปน  อตฺตโน  อนฺธพาลตาย  ต  น  สลฺลกฺเขสีติ   
น  เอว  วิเหเสสิ ฯ  การกภาว  ปนสฺส  ตฺวา  อตฺถคเวสโก  เอส  ธมฺมเทสนาย   
# ๑. ม. กาโล นาม  ฯ  ๒. ม. จาริภูมึ โอติณฺโณ  ฯ  ๓. ม. ลุ ฺจิตฺวา  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 150 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๐ 
 
เอว  น  พุชฺฌาเปสฺสามีติ  กึสุโกปม  อาหริ ฯ  ตตฺถ  ภูต  วตฺถุกตฺวา  เอวมตฺโถ   
วิภาเวตพฺโพ   
        เอกสฺมึ  กิร  มหานคเร  เอโก  สพฺพคนฺถธโร(๑)  พฺราหฺมณเวชฺโช   
ปณฺฑิโต  ปฏิวสติ ฯ  อเถโก  นครสฺส  ปาจีนทฺวารคามวาสี  ปณฺฑุโรคปุริโส  ตสฺส   
สนฺติก  อาคนฺตฺวา  ต  วนทฺิตฺวา  อฏาสิ ฯ  เวชฺชปณฺฑิโต  เตน  สทฺธึ  สมฺโมทิตฺวา   
เกนตฺเถน  อาคโตสิ  ภทฺรมุขาติ  ปุจฺฉิ ฯ  โรเคนมฺหิ  อยฺย  อุปททฺุโต  เภสชชฺ   
เม  กเถหีติ ฯ  เตนหิ  โภ  คจฺฉ  กึสุกรกฺุข  ฉินฺทิตฺวา  โสเสตฺวา  ฌาเปตฺวา  ตสฺส   
ขาโรทก  คเหตฺวา  อิมินา  จิมินา  จ  เภสชฺเชน  โยเชตฺวา  อริฏ  กตฺวา  ปว   
เตน  เต  ผาสุก  ภวิสฺสตีติ ฯ  โส  ตถา  กตฺวา  นิโรโค  พลวา  ปาสาทิโก  ชาโต ฯ   
        อถ ฺโ  ทกฺขิณทฺวารคามวาสี  ปุริโส  เตเนว  โรเคน  อาตุโร  อสุโก   
กิร  เภสชฺช  กตฺวา  อโรโค  ชาโตติ  สตฺุวา  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  เกน  เต   
สมฺม  ผาสุก  ชาตนฺติ ฯ  กสึุการิฏเน  นาม  คจฺฉ  ตฺวมฺป  กโรหีติ ฯ  โสป  ตถา   
กตฺวา  ตาทิโสว  ชาโต ฯ   
        อถ ฺโ  ปจฺฉิมทฺวารคามวาสี   ฯเป ฯ  อุตฺตรทฺวารคามวาสี  ปุริโส  เตเนว   
โรเคน  อาตุโร  อสุโก  กริ  เภสชชฺ  กตฺวา  อโรโค  ชาโตติ  
# ๑. ม. สพฺพคนฺถธโร  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๕๑ 
 
อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  เกน  เต  สมฺม  ผาสุก  ชาตนฺติ ฯ  กึสุการฏิเน  นาม  คจฺฉ  
ตฺวมฺป  กโรหีติ ฯ  โสป  ตถา  กตฺวา  ตาทิโส  ว  ชาโต ฯ   
        อถ ฺโ  ปจฺจนฺตวาสี  อทิฏปุพฺพกึสุโก  เอโก  ปุริโส  เตเนว  โรเคน   
อาตุโร  จิร  ตานิ  ตานิ  เภสชฺชานิ  กตฺวา  โรเค  อวูปสมสมาเน  อสุโก  กริ   
นครสฺส  ปาจีนทฺวารคามวาสี  ปุริโส  เภสชฺช  กตฺวา  อโรโค  ชาโตติ  สุตฺวา   
ปจฺฉามหป เต(๑) กตเภสชฺช  กริสฺสามีติ  ทณฺฑโมลุพฺภ  อนุปพฺุเพน  ตสฺส   
สนฺติก  คนฺตฺวา  เกน  เต  สมฺม  ผาสุก  ชาตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  กึสกุาริฏเน  สมฺมาติ   
กีทิโส  ปน  โภ(๒)  กึสุโกติ ฯ  ฌาปตคาเม   ิตชฺฌามถูโน  วิยาติ ฯ  อิติ  โส   
ปุริโส  อตฺตนา  ทิฏากาเรเนว  กึสุก  อาจิกฺขิ ฯ  เตน  หิ  ทิฏกาเล  กึสุโก  
ปติตปตฺโต  ขาณุกกาเล(๓)  ทฏิตฺตา  ตาทิโส  ว  อโหสิ ฯ   
        โส  ปน  ปุรโิส  สุตมงฺคลิกตฺตา  อย'  ฌาปตคาเม  ฌามถูโน  วิยา'ติ   
อาห  อมงฺคลเมต ฯ  เอกสฺมึ  หิ  เม  เภสชฺเช  กเตป  โรโค  น  วูปสมิสฺสตีติ   
ตสฺส  เวยฺยากรเณน  อสนฺตุฏโ  ต  ปุจฺฉิ  กึ  น ุ โข  โภ  ตฺว ฺเว  กึสุก   
ชานาสิ  อุทาหุ  อ ฺโป  อตฺถีติ ฯ  อตฺถิ  โภ  ทกฺขิณทฺวารคาเม  อสุโก   
นามาติ ฯ  โส  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  สฺวาสฺส  (๔)  ปุปฺผิตกาเล   
# ๑. ม. คจฺฉามหมฺป เตน  ฯ  ๒. ม. โส  ฯ  ๓. ม. ขาณุกกาเล  ฯ 
# ๔. ม. สฺวาย  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๒ 
 
ทิฏตฺตา  อตฺตโน  ทสฺสนานุรูเปน  โลหิตโก  กึสโุกติ  อาห ฯ  โส  อย  ปุริเมน 
วิรุทฺธ  อาห  กาฬโก  โลหิตกโต  สุวิทรูทูเรติ  (๑)  ตสฺสป  เวยฺยากรเณน   
อสนฺตุฏโ  อตฺถิ  ปน  โภ  อ ฺโป  โกจิ  กึสกุทสฺสาวี  เยน  กึสุโก   
ทิฏปุพฺโพติ  ปุจฺฉิตฺวา  อตฺถิ  ปจฺฉิมทฺวารคาเม  อสุโก  นามาติ  วุตฺเต   
ตมฺป  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ ฯ  สฺวาสฺส    ผลิตกาเล  ทิฏตฺตา  อตฺตโน   
ทสฺสนานุรูเปน  โอจิรกชาโต  อาทินฺนสิปาฏิโกติ(๒) อาห ฯ  ผลิตกาลสฺมึ   
หิ  กึสโุก  โอลมฺพมานจีรโก  วิย  อโธมุข  กตฺวา  คหิตอสิโกโส  วิย  จ   
สิรีสรุกฺโข  วิย  จ  ลมฺพมานผโล  โหติ ฯ  โส  อย  ปรุิเมหิ  วิรุทฺธ  อาห  น 
สกฺกา  อิมสสฺ  วจน  คเหตุนฺติ  ตสฺสาป  เวยฺยากรเณน  อสนฺตุฏโ  อตฺถิ  
ปน  โภ  อ ฺโป  โกจิ  กึสุกทสฺสาวี  เยน  กึสโุก  ทิฏปุพฺโพติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อตฺถิ  อุตฺตรทฺวารคาเม  อสุโก  นามาติ  วุตฺเต  ตมฺป  อุปสงฺกมตฺิวา  ปุจฺฉิ ฯ  
โส  อสฺส  ส ฺฉนฺนปตฺตกาเล  ทิฏตฺตา  อตฺตโน  ทสฺสนานุรูเปน   
พหลปตฺตปลาโส  สนฺทจฺฉาโยติ(๓) อาห ฯ  สนฺทจฺฉาโย(๓) นาม   
สสนฺทิตฺวา   ิตจฺฉาโยว ฯ   
        โส  อยมฺป  ปุริเมหิ  วิรุทฺธ  อาห  น  สกฺกา  อิมสฺส  วจน  คเหตุนฺติ   
ตสฺสป  เวยฺยากรเณน  อสนฺตุฏโ  ต  อาห  กึ  น ุ โข  โภ  ตุเมฺห  อตฺตโน   
ว  ธมฺมตาย  กึสุก  ชานาถ   
# ๑. ม. สุวิทรูวิทูโรติ  ฯ  ๒. ม. อาทินฺนสิปาฏิโก  ฯ  ๓. ม. สนทฺจฺฉาโย  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 153 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๕๓ 
 
อุทาหุ  เกนจิ  โว  อกฺขาโตติ ฯ  ก ึ โภ  มย  ชานาม  อตฺถิ  ปน  มหานครสฺส  
มชฺเฌ  อมฺหาก  อาจริโย  เวชฺชปณฺฑิโต  ต  นิสฺสาย  อเมฺหหิ  าตนฺติ ฯ  เตนหิ   
อหมฺป  อาจริยเมว  อุปสงฺกมิตฺวา  นิกฺกงฺโข  ภวิสฺสามีติ  ตสฺส  สนฺติก   
อุปสงฺกมิตฺวา  ต  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  เวชฺชปณฺฑิโต  เตน  สทฺธ ึ สมฺโมทิตฺวา  
เกนตฺเถน  อาคโตสิ  ภทฺรมุขาติ  ปุจฺฉิ ฯ  โรเคนมฺหิ  อยฺย  อุปททฺุโต  เภสชชฺเมก(๑) 
กเถถาติ ฯ  เตนหิ  โภ  คจฺฉ  กึสุกรุกขฺ  ฉินฺทิตฺวา  โสเสตฺวา  ฌาเปตฺวา  ตสฺส   
ขาโรทก  คเหตฺวา  อิมินา  จิมินา  จ  เภสชฺเชน  โยเชตฺวา  อริฏ  กตฺวา  ปว  
เอเตน  เต  ผาสุก  ภวิสฺสตีติ ฯ  โส  ตถา  กตฺวา  นโิรโค  พลวา  ปาสาทิโก   
ชาโต ฯ   
        ตตฺถ  มหานคร  วิย  นิพฺพานนคร  ทฏพฺพ ฯ  เวชฺชปณฺฑิโต  วิย   
สมมฺาสมฺพุทฺโธ ฯ  วุตฺตมฺป  เจ  ต  ภิสกฺโก  สลลฺกตฺโตติ  โข  สนุกฺขตฺต   
ตถาคตสฺเสต  อธิวจน  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ  (๒)  จตูสุ   
ทฺวารคาเมสุ  (๓)  จตฺตาโร  เวชชฺนฺเตวาสิกา  วิย  จตฺตาโร  ทสสฺนวิสุทฺธิปฺปตฺตา 
ขีณาสวา ฯ  ปจฺจนฺตวาสี  ปมปุริโส  วิย  ป ฺหปุจฺฉโก  ภิกฺขุ ฯ  ปจฺจนฺตวาสิโน  
จตุนฺน  เวชฺชนฺเตวาสิกาน  กถาย  อสนฺตุฏสฺส  อาจริยเมว  อุปสงฺกมิตฺวา  
ปุจฺฉนกาโล  วิย  อิมสฺส  ภิกฺขุโน   
# ๑. ม. เภสชชฺ เม  ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๗๗/๗๒  ฯ  ๓. ม. ทฺวาเรสุ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๔ 
 
จตุนฺน  ทสฺสนวิสุทฺธิปฺปตฺตาน  ขีณาสวาน  กถาย  อสนฺตุฏสฺส  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉนกาโล ฯ   
        ยถา  ยถา  อธิมุตฺตานนฺติ  เยน  เยนากาเรน  อธิมุตฺตาน ฯ  ทสฺสน   
สุวิสุทฺธนฺติ  นิพฺพานทสฺสน  สฏุ ุ  วิสุทฺธ ฯ  ตถา  ตถา  โข  เตหิ  สปฺปุริเสหิ   
พฺยากตนฺติ  เตน  เตเนวากาเรน  ตุยฺห  เตหิ  สปฺปุริเสหิ  กถิต ฯ  ยถา  ห ิ  
กาฬโก  กึสุโกติ  กเถนฺโต  น  อ ฺ  กเถสิ  อตฺตนา  ทฏินเยน  กึสุกเมว   
กเถสิ  เอวเมว  ฉผสฺสายตนาน  วเสน  ทสฺสนวิสุทธฺิปฺปตฺตขีณาสโวป  อิม   
ป ฺห  กเถนฺโต  น  อ ฺ  กเถสิ  อตฺตนา  อธิคตมคฺเคน  ทสฺสนวิสุทฺธิก   
นิพฺพานเมว  กเถสิ ฯ  ยถา  จ  โลหิตโก  โอจิรกชาโต(๑)  พหลปตฺตปลาโส 
กึสุโกติ  กเถนฺโตป  น  อ ฺ  กเถสิ  อตฺตนา  ทิฏนเยน  กึสุกเมว  กเถสิ   
เอวเมว  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธวเสน  จาตุมฺมหาภูตวเสน  เตภูมกธมฺมวเสน   
ทสฺสนวิสุทฺธิปฺปตฺตขีณาสโวป  อิม  ป ฺห  กเถนฺโต  น  อ ฺ  กเถสิ  อตฺตนา 
อธิคตมคฺเคน  ทสฺสนวิสทฺุธิก  นิพฺพานเมว  กเถสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยถา  กาฬกกาเล  กึสุกทสฺสาวิโนป  ต  ทสฺสน  ภูต  ตจฺฉ  น   
เตน  อ ฺ  ทิฏ  กึสโุกว  ทิฏโ  เอวเมว  ฉผสฺสายตนวเสน  ทสฺสนวิสุทฺธิปฺ-   
ปตฺตสฺสาป  ขีณาสวสฺส  ทสฺสน   
# ๑. ม. โอจิรกชาโต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๕๕ 
 
ภูต  ตจฺฉ  น  เตน  อ ฺ  กถิต  อตฺตนา  อธิคตมคฺเคน  ทสฺสนวิสุทฺธิก  
นิพฺพานเมว  กถิต ฯ  ยถา  จ  โลหิตกาเล  โอจิรกชาตกาเล  พหลปตฺตปลาสกาเล 
กึสุกทสฺสาวิโนป  ต  ทสสฺน  ภูต  ตจฺฉ  น  เตน  อ ฺ  ทิฏ  กสึุโกว  ทฏิโว   
เอวเมว  ป ฺจุปฺปาทานกฺขนฺธวเสน  จาตุมฺมหาภูตวเสน  เตภูมกธมฺมวเสน   
ทสฺสนวิสุทฺธิปฺปตฺตสฺสาป  ขีณาสวสฺส  ทสฺสน  ภูต  ตจฺฉ  น  เตน  อ ฺ  กถิต  
อตฺตนา  อธิคตมคฺเคน  ทสฺสนวิสุทฺธิก  นิพฺพานเมว  กถิต ฯ   
        เสยฺยถาป  ภิกฺขุ  ร ฺโ  ปจฺจนฺติม  นครนฺติ  อิท  กสฺมา  อารทฺธ   
สเจ  เตน  ภิกฺขุนา  ต  สลฺลกฺขิต  อตฺถสฺส  ธมฺมเทสนตฺถ  อารทฺธ ฯ  สเจ  น   
สลฺลกฺขิต  อถสฺส  อิมินา  นคโรปเมน  ตสฺเสวตฺถสฺส  ทีปนตฺถาย  อาวีภาวนตถาย   
อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  มชฺฌิมปฺปเทเส  นครสฺส  ปาการาทีนิ  ถิรานิ  วา  โหนฺติ(๑)   
ทุพฺพลานิ  วา  สพฺพโส  วา  มา  โหนฺตุ  โจราสงฺกา  น  โหนฺติ  ตสฺมา  ต  อคฺคเหตฺวา   
ปจฺจนฺติม  นครนฺติ  อาห ฯ  ทฬฺหุทฺธาปนฺติ  ถริ(๒)  ฯ ปาการโตรณนฺติ   
ถิรปาการ ฺเจว  ถิรโตรณ ฺจ ฯ  โตรณานิ  นาม  หิ  ปุริสุพฺเพธานิ  นครสฺส   
อลงฺการตฺถ  กริยนฺติ  โจรนิวารณฏานิป  โหนฺติเยว ฯ  อถวา  โตรณนฺติ   
ปฏสงฺฆาฏสฺเสต  นาม  ถิรปฏสงฺฆาฏนฺติป   
# ๑. ม. โหนตฺุ  ฯ  ๒. ม. ทฬฺหุทฺธาปนฺติ ถิรปาการ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๖ 
 
อตฺโถ ฯ  ฉทวฺารนฺติ  นครทฺวาร  นาม  เอกมฺป  โหติ  เทฺวป  สตมฺป  สหสฺสมปฺ  
อิธ  ปน  สตฺถา  ฉทฺวาริกนคร  ทสฺเสนฺโต  เอวมาห ฯ  ปณฺฑิโตติ  ปณฺฑิจฺเจน  
สมนฺนาคโต ฯ  พฺยตฺโตติ  เวยฺยตฺติเยน  สมนฺนาคโต  วิสท ฺาโณ ฯ  เมธาวีติ   
านุปฺปตฺติกป ฺาสงฺขาตาย  เมธาย  สมนฺนาคโต ฯ   
ปุรตฺถิมาย  ทิสายาติ  อาทิมฺหิ  ภูตมตฺถ  กตฺวา  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ 
        สมิทฺเธ  กิร  มหานคเร  สตฺตรตนสมฺปนฺโน  ราชา  จกฺกวตฺติรชฺช   
อนุสาสติ  ตสฺเสต  ปจฺจนฺตนคร  ราชายุตฺตวิรหิต  อถ  ปรุิสา  อาคนฺตฺวา  
อมฺหาก  เทวนคเร  อายุตฺตโก [๑] เทหิ  โน  กิ ฺจิ  อายุตฺตกนฺติ  อาหสุ ฯ   
ราชา  เอก  ปตฺุต  ทตฺวา  คจฺฉถ  เอต  อาทาย  ตตฺถ  อภิสิ ฺจิตฺวา   
วินิจฺฉยฏานาทีนิ  กตฺวา  วสถาติ ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ  ราชปุตฺโต  
ปาปมิตฺตสสคฺเคน  กติปาเหเยว  สุราโสณฺเฑน(๒)  หุตฺวา  สพฺพานิ   
วินิจฺฉยฏานาทีนิ  หาเรตฺวา  นครมชเฺฌ  ธุตฺเตหิ  ปริวาริโต  สรุ  ปวนโฺต   
นจฺจคีตาทิรติยา  วีตินาเมติ ฯ  อถ  ร ฺโ  อาคนฺตฺวา  อาโรจยึสุ ฯ   
        ราชา  เอก  ปณฺฑิต  อมจฺจ  อาณาเปสิ  คจฺฉ  กมุาร  โอวทิตฺวา   
วินิจฺฉยฏานาทีนิ  กาเรตฺวา  ปุน  อภิเสก  กตฺวา  เอหีติ ฯ  น  สกฺกา  เทว   
กุมาร  โอวทิตุ  จณฺโฑ  กมุาโร   
# ๑. ม. อตฺถนฺตเร นตฺถีติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. สุราโสณฺโฑ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 157 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๕๗ 
 
ฆาเตยฺยาป  มนฺติ ฯ  อเถก  พลสมฺปนนฺ  โยธ  อาณาเปสิ  ตฺว  อิมินา  สทฺธึ  
คนฺตฺวา  สเจ  โส  โอวาเท  น  ติฏติ  สีสมสฺส  ฉินทฺาหีติ ฯ  อิติ  โส  อมจฺโจ   
โยโธ  จาติ  อิท  สีฆ  ทูตยุค  ตตฺถ  คนฺตฺวา  โทวาริก  ปุจฺฉิ  กห  โภ  นครสฺส 
สามิ  กุมาโรติ ฯ  เอส  มชฺเฌ  สิงฺฆาฏเก  สุร  ปวนโฺต  ธุตฺตปริวาริโต  คีตาทิรตึ 
อนุโภนฺโต  นิสินฺโนติ ฯ  อถ  ต  ทูตยุค  คนฺตฺวา  อมจฺโจ  ตาเวตฺถ  สามิ 
วินิจฺฉยฏานาทีนิ  กิร  กาเรตฺวา  สาธุก  รชชฺมนสุาสาหีติ(๑)  อาห ฯ  กุมาโร  
อสุณนฺโต  วิย  นิสีท ิฯ  อถ  น  โยโธ  สีเส  คเหตฺวา  สเจ  ร ฺโ  อาณ  กโรสิ 
กร  โน  เจ  เอตฺเถว  เวเคน  สีส  ปาเตสฺสามีติ  ขคฺค  อพฺภาหิ ฯ  ปริจาริกา   
ธุตฺตา  ตาวเทว  ทิสาสุ  ปลายึสุ ฯ  กมุาโร  ภีโต  สาสน  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  อถสฺส   
ตตฺเถว  อภิเสก  กตฺวา  เสตจฺฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  สมฺมา  รชชฺ  อนุสาสาหีติ   
ร ฺา  วุตฺต  ยถาภูตวจน  นิยฺยาเตตฺวา  ยถาคตมคฺคเมว  ปฏิปชฺชสึุ ฯ  อิมมตฺถ  
อาวีกโรนฺโต  ภควา  ปุรตฺถิมาย  ทิสายาติ  อาห ฯ   
        ตตฺริท  โอปมฺมสสนฺทน-  สมิทฺธมหานคร  วิย  หิ  นิพฺพานนคร  ทฏพฺพ   
สตฺตรตนสมนฺนาคโต  ราชา  จกฺกวตฺติ  วิย  สตฺตโพชฺฌงฺครตนสมนฺนาคโต   
ธมฺมราชา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
# ๑. ม. รชชฺมนุสาหีติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๘ 
 
ปจฺจนฺติมนคร  วิย  สกฺกายนคร  ตสฺมึ  นคเร  กฏูราชปุตฺโต  วิย  อิมสฺส  ภิกฺขุโน 
กูฏจิตฺตุปฺปาโท  กูฏราชปุตฺตสฺส  ธุตฺเตหิ  ปริวาริตกาโล  วิย  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  
ป ฺจหิ  นีวรเณหิ  สมงฺคิกาโล  เทฺว  สีฆทูตา  วิย  สมถกมฺมฏาน ฺจ   
วิปสฺสนากมฺมฏาน ฺจ  มหาโยเธน  สีเส  คหิตกาโล  วิย  อุปฺปนฺเนน  
ปมชฺฌานสมาธินา  นิจฺจล  กตฺวา  จิตฺตคฺคหิตกาโล  โยเธน  สีเส  คหิตมตฺเต  
ธุตฺตาน  ทิสาสุ  ปลายิตฺวา  ทูรีภาโว  วิย  ปมชฺฌานมฺหิ  อุปฺปนฺนมตฺเต  นีวรณาน  
ทูรีภาโว  กรสิฺสามิ  ร ฺโ  สาสนนฺติ  สมฺปฏิจฺฉิตมตฺเต  วิสฺสฏกาโล  วิย   
ฌานโต  วุฏ ิตกาโล  อมจฺเจน  ร ฺโ  สาสน  อาโรจิตกาโล  วิย  สมาธินา   
จิตฺต  กมฺมนิย  กตฺวา  วิปสฺสนากมฺมฏานสฺส  วฑฺฒิตกาโล  ตตฺเถวสฺส  เตหิ   
ทฺวีหิ  ทูเตหิ  กตาภิเสกสฺส  เสตจฺฉตฺต อุสฺสาปน(๑) วิย  สมถวิปสฺสนากมฺมฏาน   
นิสฺสาย  อรหตฺตปฺปตฺตสฺส  วิมุตฺติเสตจฺฉตฺตุสฺสาปน  เวทิตพฺพ ฯ   
        นครนฺติ  โข  ภิกฺขุ  อิมสฺเสต  จาตุมหาภูติกสฺส  กายสฺส  อธิวจนนฺติอาทีสุ   
ปน  จาตุมหาภูติกสฺสาติอาทีน  ปทาน  อตฺโถ  เหฏา  วิตฺถารโิตว ฯ   
เกวล  ปน  วิ ฺาณราชปุตฺตสฺส  นิวาสฏานตฺตา  เอตฺถ  กาโย  นครนฺติ   
วุตฺโต  ตสฺเสว  ทฺวารภูตตฺตา  ฉ  อายตนานิ  ทฺวารานีติ  เตสุ  ทฺวาเรสุ  นิจฺจ   
# ๑. ม. เสตจฺฉตฺตอุสฺสาปน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๕๙ 
 
สุปติฏ ิตตฺตา  สติ  โทวาริโกติ  กมฺมฏาน  อาจิกฺขนฺเตน  ธมฺมราเชน   
เปสิตตฺตา  สมถวิปสฺสนา  สีฆ  ทูตยุคนฺติ ฯ  เอตฺถ  มหาโยโธ  วิย  สมโถ   
ปณฺฑิจฺจามจฺโจ  วิย  วิปสสฺนา  เวทิตพฺพา ฯ  มชฺเฌ  สิงฺฆาฏโกติ  นครสฺส   
มชฺเฌ  สิงฺฆาฏโก ฯ  มหาภูตานนฺติ  หทยวตฺถุสฺส  นิสฺสยภูตาน  มหาภูตาน ฯ 
วตฺถุรูปสฺส  หิ  ปจฺจยทสฺสนตฺเมเวต  จาตุมหาภูตคหณ  กต ฯ  นครมชฺเฌ   
ปน  โส  ราชกุมาโร  วิย  สรีรมชฺเฌ  หทยรูปสิงฺฆาฏเก  นิสินฺโน   
สมถวิปสฺสนาทูเตหิ  อรหตฺตาภิเสเกน  อภิสิ ฺจิตพฺโพ  วิปสฺสนาวิ ฺาณราชปุตฺโต 
ทฏพฺโพ ฯ  นิพฺพาน  ปน  ยถาภูตสภาว  อกุปฺป  อธิการีติ  กตฺวา  ยถาภูต  
วจนนฺติ  วุตฺต ฯ  อรยิมคฺโค  ปน  ยาทโิสว  ปุพฺพภาควิปสฺสนามคฺโค  อยมฺป  
อฏงฺคสมนฺนาคตตฺตา  อีทิโสเยวาติ(๑)  กตฺวา  ยถาคตมคฺโคติ  วุตฺโต ฯ  อิท   
ตาเวตฺถ  ธมมฺเทสนตฺถ  อาภตาย  อุปมาย  สสนฺทน ฯ   ตสฺเสวตฺถสฺส   
ปากฏีกรณตฺถ  อาภตปกฺเข  ปน  อิท  สสนฺทนเอตฺถ  หิ  ฉทฺวารปูมา   
ฉผสฺสายตนวเสน  ทสฺสนวิสุทฺธิปฺปตฺต  ขีณาสว  ทสฺเสตุ  อาคตา(๒)  
นครสามิอุปมา  ป ฺจกฺขนฺธวเสน  สิงฺฆาฏกูปมา  จตุมหาภูตวเสน  นครูปมา 
เตภูมกธมฺมวเสน  ทสฺสนวิสุทฺธิปฺปตฺต  ขีณาสว  ทสฺเสตุ  อาภตา ฯ  สงฺเขปโต  
ปนิมสฺมึ  สุตฺเต  จตุสจฺจเมว  กถิต ฯ   
# ๑. ม. ตาทโิสเยวาติ  ฯ  ๒. ม. อาภตา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๐ 
 
สกเลนป  ห ิ นครสมฺภาเรน  ทกฺุขสจฺจเมว  กถิต  ยถาภูตวจเนน  นิโรธสจฺจ   
ยถาคตมคฺเคน  มคฺคสจฺจ  ทุกฺขสฺส  ปน  ปภาวิกา   ตณฺหา  สมุทยสจฺจ ฯ  
เทสนาปริโยสาเน  ป ฺหปุจฺฉโก  ภิกขฺุ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิโตติ ฯ   
        นวเม  ยสฺส  กสฺสจิ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุสฺส  วา  ภิกฺขุนิยา  วาติ  อิท   
สตฺถา  ยถา  นาม  มหากุฏมฺพิโก  มหนฺต  กสิกมฺม  กตฺวา  นิปฺผนฺนสสฺโส   
ฆรทฺวาเร  มณฺฑป  กตฺวา  อุภโตสงฺฆสฺส  ทาน  ปวตฺเตยฺย ฯ  กิ ฺจาป  เตน   
อุภโตสงฺฆสฺส  ทาน  ปติฏาปต  (๑)  ทฺวีสุ  ปน  ปริสาสุ  สนตฺปฺปตาสุ   
เสสชนมฺป  สนฺตปฺเปติเยว  เอวเมว  ภควา  สมธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ 
ปารมิโย  ปูเรตฺวา  โพธิมณฺเฑ  สพฺพ ฺ ุตาณ  อธิคนฺตฺวา   
ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  เชตวนมหาวิหาเร  นิสินฺโน  ภิกฺขุปริสาย  เจว   
ภิกฺขุนิปริสาย  จ  มหาธมฺมยาค  ยชนฺโต  วีโณปมสตฺุต  อารภิ ฯ  ต  ปเนต  
กิ ฺจาป  เทฺว  ปริสา  สนธฺาย  อารทฺธ  จตุนฺนมฺป  ปน  ปริสาน  อวาริต ฯ  
ตสฺมา  สพฺเพหิป  โสตพฺพ ฺเจว  สทฺธาตพฺพ ฺจ  ปริโยคาหิตฺวา  จสฺส   
อตฺถรโส  วินฺทิตพฺโพติ ฯ   
        ตตฺถ  ฉนฺโทติอาทีสุ  ฉนฺโท  นาม  ปุพฺพุปฺปตฺติกา  ทุพฺพลตณฺหา  โส   
ร ฺเชตุ  น  สกฺโกติ ฯ  อปราปร  อุปฺปชฺชมานา  ปน  พลวตณฺหา  ราโค  นาม   
โส  ร ฺเชตุ  สกฺโกติ ฯ   
# ๑. ม. ปฏปต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๖๑ 
 
ทณฺฑาทานาทีนิ  กาตุ  อสมตฺโถ  ปุพฺพุปฺปตฺติโก  ทุพฺพลโกโธ  โทโส  นาม ฯ  ตานิ   
กาตุ  สมตฺโถ  อปราปรุปปฺตฺติโก  พลวโกโธ  ปฏฆิ  นาม ฯ  โมโห  ปน  
โมหนสมฺปโมหนวเสน  อุปฺปนฺน  อ ฺาณ ฯ  เอวเมตฺถ  ป ฺจหิป  ปเทหิ  ตีณิ   
อกุสลมูลานิ  คหิตานิ ฯ  เตสุ  คหิเตสุ  สพฺเพป  ตมฺมูลกา  กิเลสา  คหิตาว 
โหนฺติ ฯ  ฉนฺโท  ราโคติ  วา  ปททฺวเยน  อฏโลภสหคตจิตฺตุปฺปาทา  โทโส  
ปฏิฆนฺติ  ปททฺวเยน  เทฺว  โทมนสฺสสหคตจิตฺตุปฺปาทา  โมหปเทนโลภโทสรหิตา(๑) 
เทฺว  อุทฺธจฺจวิจิกิจฺฉาสหคตจิตฺตุปฺปาทา  คหิตาติ ฯ  เอว  สพฺเพป   
ทฺวาทสจิตฺตุปฺปาทา  ทสฺสิตาว  โหนฺติ ฯ   
        สภโยติ  กิเลสโจราน  นิวาสฏานตฺตา  สภโย ฯ  สปฺปฏภิโยติ  วธพนฺธนาทีน   
การณตฺตา  สปฺปฏิภโย ฯ  สกณฺฏโกติ  ราคาทีหิ  กณฺฏเกหิ  สกณฺฏโก ฯ  สคหโนติ 
ราคคหณาทีหิ(๒)  สคหโน ฯ  อุมฺมคฺโคติ  เทวโลก  วา  มนุสสฺโลก  วา  นพฺิพาน   
วา  คจฺฉนฺตสฺส  อมคฺโค ฯ  กุมฺมคฺโคติ  (๓)กุจฺฉิต  เชคุจฺฉภูตฏานคมน  
เอกปทิก มคฺโค(๓)  วิย  อปายสมฺปาปกตฺตา  กุมฺมคฺโค ฯ  ทุหติิโกติ  เอตฺถ  
อิหิตีติ  อิริยนา  ทุกฺขา  อิหิติ  เอตฺถาติ  ทุหิติโก ฯ  ยสฺมึ  ห ิ มคฺเค  
มูลผลาทิขาทนีย  วา  สายนีย  (๔)   
# ๑. ม. โมหปเทน โลภโทสรหิตา  ฯ  ๒. ม. ราคคหณาทีหิ  ฯ   
# ๓. ม. กุจฺฉิตเชคุจฺฉภูตฏานคมนเอกปทิกมคฺโค  ฯ  ๔. ม. อสนีย วา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๒ 
 
วา  นตฺถิ  กสมฺึ  อิริยนา  ทกฺุขา  โหติ  น  สกฺกา  ต  ปฏิปชชฺิตฺวา  อิจฺฉิตฏาน   
คนฺตต ฯ  กิเลสมคฺคมฺป  ปฏิปชชฺิตฺวา  น  สกฺกา  สมฺปตฺติภว  คนฺตุนฺติ   
กิเลสมคฺโค  ทุหิติโกติ  วุตฺโต ฯ  ทฺวีหติิโกติป  ปาโ  เอเสวตฺโถ ฯ   
อสปฺปุริสเสวิโตติ  โกกาลิกาทีหิ  อสปฺปุริเสหิ  เสวิโต ฯ   
        ตโต  จิตฺต  นิวารเยติ  เตหิ  จกฺขุวิ ฺเยฺเยหิ  รูเปหิ  ต  ฉนฺทาทิวเสน   
ปวตฺต  จิตฺต  อสุภาวชฺชนาทีหิ  อุปาเยหิ  นิวารเย ฯ  จกฺขุทฺวารสฺมึ  หิ  อิฏารมฺมเณ   
ราเค  อุปฺปนฺเน  อสุภโต  อาวชฺชนฺตสฺส  จิตฺต  นิวตฺตติ  อนิฏารมฺมเณ  โทเส   
อุปฺปนฺเน  เมตฺตโต  อาวชฺชนฺตสฺส  จิตฺต  นิวตฺตติ  มชฺฌตฺตารมฺมเณ  โมเห   
อุปฺปนฺเน  อุทฺเทสปริปุจฺฉ  ครุวาส  อาวชฺชนฺตสฺส  จิตฺต  นิวตฺตติ ฯ  เอว   
อสกฺโกนฺเตน  ปน  สตฺถ ุ มหตฺตต  ธมฺมสฺส  สฺวากฺขาตตา  สงฺฆสฺส  สุปฏปิตฺติ  จ   
อาวชฺชิตพฺพา ฯ  สตฺถ ุ มหตฺตต  ปจฺจเวกฺขโตป  หิ  ธมฺมสฺส  สฺวากฺขาตต   
สงฺฆสฺส  สุปฏิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขโตป  จิตฺต  นิวตฺตติ ฯ  เตน  วุตฺต  อสุภาวชฺชนาทีหิ  
อุปาเยหิ  นิวารเยติ ฯ   
        กฏินฺติ  กฏิฏาเน  อุปฺปนฺเน  สสฺส(๑)  ฯ  สมฺปนฺนนฺติ  ปริปุณฺณ   
สุนิปฺผนฺน ฯ  กิฏาโทติ  สสฺส ขาทโก(๒)  ฯ  เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  สมฺปนฺน  
กิฏ  วิย  ป ฺจกามคุณา  ทฏพฺพา   
# ๑. ม.อุปฺปนฺนสสฺส  ฯ  ๒. ม. สสฺสขาทโก  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๖๓ 
 
กิฏาโท  โคโณ  วิย  กฏูจิตฺต  กิฏารกฺขสฺส  ปมาทกาโล  วิย  ภิกฺขุโน  ฉสุ   
ทฺวาเรสุ  สตึ  ปหาย  วิจรณกาโล  กิฏารกฺขสฺส  ปมาทมาคมฺม  โคเณน 
คหิตคพฺภสฺส  กฏิสฺส  ขาทิตตฺตา  สสฺสสามิโน  สสฺสผลานธิคโม  วิย   
ฉทฺวารรกฺขิกาย  สติยา  วิปฺปวาสมาคมฺม  ป ฺจกามคุณ  อสฺสาเทนฺเตน   
จิตฺเตน  กุสลปกฺขสฺส  นาสิตตฺตา  ภิกฺขุโน  สาม ฺผลาธิคมาภาโว   
เวทิตพฺโพ ฯ  อุปริฆฏายนฺติ  ทฺวินฺน  สงฺิคาน  อนฺตเร ฯ  สุนิคฺคหิต   
นิคฺคเณฺหยฺยาติ  ฆาตาน(๑)  ปติฏ ิเต  นาสารชฺชุเก  สุฏ ุ  นิคฺคหิต  กตฺวา  
นิคฺคเณฺหยฺย ฯ  ทณฺเฑนาติ  มุคฺครสทิเสน  ถูลทณฺฑเกน ฯ  เอว  หิ  โส  ภิกขฺเว 
โคโณติ  เอว  โส  กิฏารกฺขสฺส(๒)  ปมาทมนฺวาย  ยสฺม ึ ยสฺม ึ ขเณ  กฏิ   
โอตริตุกาโม  โหติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ขเณ  เอว  นิคฺคณฺหิตฺวา(๓)  ตาเฬตฺวา   
โอสชฺชเนน   นิพฺพิเสวนภาว  อุปนีโต  โคโณ ฯ   
        เอวเมว  โขติ  อิทานปิ(๔)  สมฺปนฺน  กฏิว(๕)  ป ฺจกามคุณา   
ทฏพฺพา  กิฏาโท  วิย  กูฏจิตฺต  กิฏารกฺขสฺส  อปฺปมาโท  วิย  อิมสฺส  
ภิกฺขุโน  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  สติยา  อวิสฺสชฺชน  ทณฺโฑ  วิย  สุตฺตโต(๖)  
กิฏาภิมุขกาโล(๗)  ทณฺเฑน  ตาฬน  วิย  จิตฺตสฺส  พหิทฺธา  
ปุถุตฺตารมฺมณาภิมุขกาเล   
# ๑. ม. ฆฏาย  ฯ  ๒. ม. กิฏารกฺขสฺส  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๓. ม. นิคฺคณฺหิตฺวา  ฯ 
# ๔. ม. อิธาป  ฯ  ๕. ม. กิฏมิว  ฯ  ๖. ม. สุตฺตนฺโต  ฯ  ๗. ม. กิฏาภิมุขกาเล  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๔ 
 
อนมตคฺคิยเทวทูตอาทิตฺตอาสีวิสูปมอนาคตภยาทีสุ (๑) ต  ต  สุตฺต  อาวชฺเชตฺวา  
จิตฺตุปฺปาทสฺส  ปถุุตฺตารมฺมณโต  นิวาเรตฺวา  มูลกมฺมฏาเน  โอตารณ  เวทิตพฺพ ฯ   
เตนาหุ  โปราณา 
                สภุาสิต  สุตฺวา  มโน  ปสีทติ   
                สเมติ  (๒)  น  ปติสุข ฺจ  วินฺทติ   
                ตสฺส  (๓)  อารมฺมเณ  ติฏติ(๔)  มโน   
                โคโณว  กฏิาทโก  ทณฺฑตชฺชิโตติ ฯ   
        อุทุชิตนฺติ  ตชฺชิต ฯ  สุทชุิตนฺติ  สุตชฺชิต  สชุตินฺติป  อตฺโถ ฯ  อุทุ  สุทติู  อิท   
ปน  นิปาตมตฺตเมว ฯ  อชฺฌตฺตนฺติ  โคจรชฺฌตฺต ฯ  สนฺติฏตีติอาทีสุ  ปมชฺฌานวเสน 
สนฺติฏติ  ทติุยชฺฌานวเสน  สนฺนิสีทติ  ตติยชฺฌานวเสน  เอโกทิ  โหติ   
จตุตฺถชฺฌานวเสน  สมาธิยติ ฯ  สพฺพมฺป  วา  เอต  ปมชฺฌานวเสน  เวทิตพฺพ ฯ   
เอตฺตาวตา  หิ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  สมถานุรกฺขนอินฺทฺริยสวรสีล  นาม  กถติ ฯ   
        ร ฺโ  วาติ  กสฺสจิเทว  ปจฺจนฺตร ฺโ  วา ฯ  สทฺท  สุเณยฺยาติ  ปจฺจูสกาเล   
ปพุทฺโธ  กุสเลน  วีณาวาทเกน  วาทิยมานาย  มธุรสทฺท  สุเณยยฺ ฯ  รชนีโยติอาทีสุ   
จิตฺต  ร ฺเชตีติ(๕)  รชนีโย ฯ  กาเมตพฺพตาย  กมนีโย(๖)  ฯ  จิตฺต  มทยตีติ(๗)  
# ๑. ม. ...อนาคตภยาทีสุ  ฯ  ๒. ม. ทเมติ  ฯ  ๓. ม. ตทสฺส  ฯ  ๔. ม. ติฏเต  ฯ 
# ๕. ม. ร ฺเชตีติ  ฯ  ๖. ม. กมนิโย  ฯ  ๗. ม. มทยตีติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๖๕ 
 
มทนีโย  จิตฺต  มุจฺฉิต  วิย  กรณโต  มจฺุฉิยตีติ(๑)  มุจฺฉนีโย ฯ  อาพนฺธิตฺวา  วิย 
คหณโต  พนฺธตีติ  พนฺธนีโย ฯ  อล  เฆ  โภติ  วีณาย  สณฺาน  ทสิฺวา  ต   
อนิจฺฉนฺโต  เอวมาห ฯ  อุปธารเณติ  เวธิเก(๒)  โกณนฺติ  จตุรสฺสสารทณฺฑก ฯ   
        โส  ต  วีณนฺติ  โส  ราชา  อาหรถ  น  วีณ  อหมสฺสา  สทฺท   
ปสฺสิสฺสามีติ  ต  วีณ  คเหตฺ  วา ฯ  ทสธา  วาติอาทีสุ  ปม  ตาว  ทสธา  ผเลยฺย   
อถสฺสา  สททฺ  อปสฺสนฺโต  สตฺตธา  ผเลยฺย  ตถาป  อปสฺสนฺโต  สกลิก  สกลกิ  
กเรยฺย  ตถาป  อปสฺสนฺโต  สกลกิา  ฌายิสฺสนฺติ  สทฺโท  ปน  นิกฺขมิตฺวา   
ปลายิสฺสติ  ตทา  น  ปสสฺิสฺสามีติ  อคฺคินา  ฑเหยฺย ฯ  ตถาป  อปสฺสนฺโต   
สลฺลหุกานิ  มสิจุณฺณานิ  วาเตน  ภสฺสิสฺสนฺติ  สทฺโท  สารธ ฺา(๓)  วิย   
ปาทมูเล  ปติสฺสติ  ตทา  น  ปสฺสิสฺสามีติ  มหาวาเต  วา  โอผุเนยฺย ฯ  (๔)   
ตถาป  อปสฺสนฺโต  มสิจุณฺณานิ  ยโถทก  คมิสฺสนติฺ  สทฺโท  ปน  ปาร  คจฺฉนฺโต  
ปุริโสวิย  นกิฺขมิตฺวา  ปติสฺสติ(๕)  ตทา  น  ปสฺสสิฺสามีติ  นทิยา  วา  สีฆโสตาย  
ปวาเหยฺย ฯ   
        เอว  วเทยฺยาติ  สพฺเพหิปเมหิ  อุปาเยหิ  อปสฺสนฺโต  เต  มนุสฺเส  เอว   
วเทยฺย ฯ  อสตี  กิรายนฺติ  อสตี  กิร  อย  วีณา   
# ๑. ม. มุจฺฉิยตีติ  ฯ  ๒. ม. เวฏเก  ฯ  ๓. ม. สารธ ฺ  ฯ  ๔. ส.ี โอปุเนยฺย  ฯ 
# ๕. ม. ปวาหิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๖ 
 
ลามิกาติ  อตฺโถ ฯ  อสตีติ  ลามกาธิวจนเมต ฯ  ยถาห 
                อสา(๑) โลกิตฺถิโย  นาม        เวลา  ตาส  น  วิชฺชติ   
                สารตฺตา  จ  ปคพฺภา  จ        สิขี  สพฺพฆโส  ยถาติ ฯ  (๒)   
        ยเถว (๓) ยงฺกิ ฺจิ  วีณา  นามาติ  น  เกวล ฺจ  วีณาเยว  ลามิกา   
ยเถว  ปน  อย  วีณา  นาม  เอว  ยงฺกิ ฺจิ  อ ฺมฺป  ตนฺติ  พทฺธ  สพฺพ  ต   
ลามกเมวาติ  อตฺโถ ฯ   
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  วีณา  วิย  ป ฺจกฺขนฺธา  ทฏพฺพา  ราชา  วิย   
โยคาวจโร  ยถา  โส  ราชา  ต  วีณ  ทสธา  ผาลนโต  ปฏาย  วิจินนฺโต   
สทฺท  อทิสฺวา  วีณาย  อนตฺถิโก  โหติ  เอว  โยคาวจโร  ป ฺจกฺขนฺเธ  สมฺมสนฺโต   
อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  คเหตพฺพ  อปสฺสนฺโต  ขนเฺธหิ  อนตฺถิโก  โหติ ฯ  เตนสฺส   
ต  ขนฺธสมฺมสน  ทสฺเสนฺโต  รูป  สมเนฺวสติ  ยาวตา  รูปสฺส  คตีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สมเนฺวสตีติ  ปริเยสติ ฯ  ยาวตา  รูปสฺส  คตีติ  ยตฺตกา  รูปสฺส  
คติ ฯ  ตตฺถ  คตีติ  คติคติ  ส ฺชาติคติ  สลฺลกฺขณคติ  วิภวคติ  เภทคตีติ  
ป ฺจวิธา  (๔)  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  อิท  รปู  นาม  เหฏา  อวีจิปริยนฺต  กตฺวา   
อุปริ  อกนฏิ  พฺรหฺมโลก  อนฺโต  กตฺวา  เอตฺถนฺตเร  สสรติ  วตฺตติ  อยมสฺส  
# ๑. ม. อสา  ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๖๑/๒๐  ฯ  ๓. ส.ี ยเถว  ฯ ๔. ม. พหุวิธา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๗ 
 
คติคติ  นาม ฯ   
        อย  ปน  กาโย  เนว  ปทุมคพฺเภ  น  ปุณฺฑริกนีลุปฺปลาทีส ุ ส ฺชายติ   
อามาสยปกฺกาสยาน  ปน  อนฺตเร  พหลนฺธกาเร  ทคฺุคนฺธปวนา วิจริเต(๑)  
ปรมเชคุจฺเฉ  โอกาเส  ปูติมจฺฉาทีสุ  กิมิ  วิย  ส ฺชายติ  อย  รูปสฺส  ส ฺชาติคติ   
นาม ฯ   
        ทุวิธ  ปน  รูปสฺส  ลกฺขณ  รุปฺปตีติ  โข  ภิกฺขเว  ตสฺมา  รูปนฺติ  (๒)   
เอว  วุตฺต  รปฺุปนสงฺขาต  ปจฺจตฺตลกฺขณ ฺจ  อนิจฺจาทิเภท  สาม ฺลกฺขณ ฺจ   
อยมสฺส  สลกฺขณคติ  นาม ฯ   
                คติ  มิคาน  ปวน                อากาโส  ปกฺขิน  คติ   
                วิภโว  คติ  ธมฺมาน        นิพฺพาน  อรหโต  คตีติ  (๓)   
        เอว  วุตฺโต  รูปสฺส  อภาโว  วิภวคติ  นาม ฯ  โย  ปนสฺส  เภโท  อย  
เภทคติ  นาม ฯ  เวทนาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เกวล  เหตฺถ  อุปร ิ ยาว  ภวคฺคา 
เตส  ส ฺชาติคติ  สลกฺขณคติย อย ฺจ(๔)  เวทยิตส ฺชานนอภิสงฺขรณวิชานนวเสน  
ปจฺจตฺตลกฺขณ  เวทิตพฺพ ฯ  ตมฺหิ  ตสฺส  น  โหตีติ  ยเทต  รูปาทสีุ  อหนฺติ  วา  
มมนฺติ  วา  อสฺมีติ  วา  เอว  นิทฺทิฏ  ทิฏ ิตณฺหามานคาหตฺตย  ตมฺป  ตสฺส   
ขีณาสวสฺส  น  โหตีติ  ยถานุสนฺธินาว  สุตฺตาคต ฯ   เตน  วุตฺต  มหาอฏกถาย 
# ๑. ม. ทุคฺคนฺธปวนวิจริเต  ฯ  ๒. ส. ข. ๑๗/๑๕๙/๑๐๕  ฯ 
# ๓. วิ. ปริ. ๘/๑๐๔๔/๓๗๐  ฯ  ๔. ม. สกลกฺขณคติย จ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๘ 
 
                อาทิมฺหิ  สีล  กถิต        มชฺเฌ  สมาธิภาวนา   
                ปริโยสาเน  จ  นิพฺพาน        เอสา  วีณูปมา  กถาติ ฯ  (๑)   
        ทสเม  อรุคตฺโตติ  วณสรีโร ฯ  เตสเยว  อรูน  ปกฺกตฺตา  ปกฺกคตฺโต ฯ   
สรวนนฺติ  กณฺฑวณ ฯ  (๒)  เอวเมว  โขติ  อรุคตฺโต  ปุรโิส  วิย  ทุสฺสลีปุคฺคโล   
เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺส  กุสกณฺฏเกหิ  ขนฺเธหิ(๓)  สรปตฺเตหิ  จ  อสิธารูปเมหิ 
วิลิขิตคตฺตสฺส  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ทุกฺขโทมนสฺส  วิย  ตตฺถ  ตตฺถ  สพฺรหฺมจารีหิ  
อย  โส  อิเมส ฺจ  อิเมส ฺจ  กมฺมาน  การโกติ  วุจฺจมานสฺส  อุปฺปชฺชนทุกขฺ   
เวทิตพฺพ ฯ  ลภติ  วตฺตารนฺติ  ลภติ  โจทก ฯ  เอวการีติ  เอวรูปาน  
เวชฺชกมฺมทตูกมฺมาทีน  การโก ฯ  เอวสมาจาโรติ  วิธวา  โคจราทิวเสน  เอวรูโป  
โคจโร ฯ  อสุจิคามกณฺฏโกติ  อสุทฺธฏเน  อสุจิ  คามวาสีน  วิชฺฌนฏเน   
กณฺฏโกติ  คามกณฺฏโก ฯ  ปกฺขินฺติ  หตฺถิโสณฺฑิกสกุณ ฯ  โอสฺสชฺเชยฺยาติ  
วิสฺสชฺเชยฺย ฯ  อาวิ ฺเฉยฺยุนฺติ  อากฑฺเฒยฺยย ฯ  ปเวกฺขามีติ  ปวิสิสฺสามิ ฯ  อากาส  
เฑสฺสามีติ  อากาส  อุปฺปติสฺสามิ ฯ   
        เอเตสุ  ปน  อหิ  โภเคหิ  มณฺฑล  พนฺธิตฺวา  สุปสฺสามีติ  วมฺมิก   
ปวิสิตุกาโม  โหติ ฯ  สสสุมาโร  ทูเร  พิล  ปวิสิตฺวา  นิปชชฺิสฺสามีติ  อุทก   
ปวิสิตุกาโม  โหติ ฯ  ปกขีฺ  อชฏากาเส  สุข  วิจริสฺสามีติ  อากาสเฑตุกาโม(๔)   
โหติ ฯ  กุกฺกโุร   
# ๑. ส.ี กตาติ  ฯ  ๒. ส.ี กณฺฏกวน  ฯ  ๓. ม. วิทฺธสฺส  ฯ   
# ๔. มม. อากาส เฑตุกาโม  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๖๙ 
 
อุทฺธนฏาเน  ฉาริก  พฺยูหตฺิวา  (๑)  อุสมุ  คณฺหนฺโต  นิปชฺชิสฺสามีติ  คาม  
ปวิสิตุกาโม  โหติ ฯ  สิงฺคาโล(๒)  มนุสฺสมส  ขาทิตฺวา  ปฏ ึ  ปสาเรตฺวา   
สยิสฺสามีติ  อามกสุสาน  ปวิสิตุกาโม  โหติ ฯ  มกกฺโฏ  อุจฺเจ  รุกฺเข   
อภิรุหิตฺวา(๓)  ทิสาทิส  ปกฺขนฺทิสฺสามีติ  ปวน  ปวิสิตุกาโม  โหติ ฯ   
อนุวิธาเยยฺยุนฺติ  อนุคจฺเฉยฺยย  อนุวิธิเยยฺยุนฺติป  ปาโ  อนุวิธาน   
อาปชฺเชยฺยุนฺติ  อตฺโถ ฯ  ยตฺถ  โส  ยาติ  ตตฺเถว  คจฺเฉยฺยุนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
เอวเมวาติ  เอตฺถ  ฉ  ปาณกา  วิย  ฉ  อายตนานิ  ทฏพฺพานิ  ทฬฺหรชชฺุ  วิย   
ตณฺหา  มชฺเฌ  คณฺ ิ  วิย  อวิชฺชา ฯ  ยสฺมึ  ยสฺม ึ ทวฺาเร  อารมฺมณ  พลว   
โหติ  ต  ต  อายตน  ตสฺมึ  ตสฺมึ  อารมฺมเณ  อาวิ ฺฉติ ฯ   
        อิม  ปน  อุปม  ภควา  สรกิฺขเกน  วา  อาหเรยฺย  อายตนาน  วา   
นานตฺตทสฺสนวเสน ฯ  ตตฺถ  สริกฺขเกน  ตาว  วิสุ  อปฺปนากิจฺจ  นตฺถิ  ปาฬิยเยว   
อปฺปตา ฯ  อายตนาน  นานตฺตทสฺสเนน  ปน  อย  อปฺปนาอหิ  นาเมส  พหิ   
สิตฺตสมฺมฏาเน(๔)  นาภิรมติ  สงฺการฏานติณปณฺณคหนวมฺมิกานิเยว  ปน   
ปวิสิตฺวา  นิปนฺนกาเล  อภิรมติ  เอกคฺคต  อาปชฺชติ ฯ  เอวเมว  จกฺขุเปต   
วิสมชฺฌาสย  สุสมฏาเนสุ  
# ๑. ส.ี วิยูหตฺิวา  ฯ  ๒. ม. สิงฺคาโล  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๓. ม. อภิรุหิตฺวา  ฯ 
# ๔. ม. สิตฺตสมฺมฏเ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๐ 
 
สุวณฺณภิตฺติอาทีสุ  นาภิรมติ  โอโลเกตุมฺป  น  อิจฺฉติ   
รูปจิตฺตปุปฺผลตาทิวิจิตฺเตสุเยว  ปน  อภิรมติ ฯ  ตาทิเสสุป  าเนสุ  จกฺขุมฺหิ   
อปฺปโหนฺเต  มุขมฺป  วิวรตฺิวา  โอโลเกตุกาโม  โหติ ฯ   
        สสสุมาโรป  พหิ  นกิขฺนฺโต  คเหตพฺพ  น  ปสสฺติ  อกฺขึ  นมิฺมิเลตฺวา   
วิจรติ ฯ  ยทา  ปน  พฺยามสตมตฺต  อุทก  โอคาหิตฺวา  พิล  ปวิสตฺิวา  นิปนฺโน   
โหติ  ตทา  ตสฺส  จิตฺต  เอกคฺค  โหติ  สุข  สุปติ ฯ  เอวเมว  โสตเปต   
วิลชฺฌาสย  (๑)  อากาสสนฺนิสฺสิต  กณฺณฉิทฺทกูปเกเยว  อชฺฌาสย  กโรติ  
กณฺณจฺฉิทฺทากาโสเยว  ตสฺส  สทฺทสวเน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  อชฏากาโสป  
วฏฏติเยว ฯ  อนฺโตเลณสฺมึ  หิ  สชฌฺาเย  กยริมาเน [๒]  เลณจฺฉทน  ฉินฺทิตฺวา(๓)  
สทฺโทว  พหิ  นิกฺขมติ  ทวฺารวาตปานฉิทฺเทน(๔)  ปน  นิกฺขมิตฺวา  ธาตุปร  ปร(๕) 
ฆฏเฏนฺโต  อาคนฺตฺวา  โสตปฺปสาท  ฆเฏติ ฯ  อถ  ตสฺมึ  กาเล  อสุก  นาม  
สชฺฌายตีติ  เลณปฏเ  นสิินฺนา  ชานนฺติ ฯ   
        เอว  สนฺเต  สมฺปตฺตโคจรตา  โหติ  กึ  ปเนต  สมฺปตฺตโคจรนฺติ  อาม   
สมฺปตฺตโคจร ฯ  ยท ิ เอว  ทูเร  เภริอาทีสุ  วชชฺมาเนสุ  ทูเร  สทโฺทติ  ชานน   
น  ภเวยฺยาติ  โน  น  ภวติ ฯ  โสตปฺปสาทสฺมึ  หิ  สงฺฆฏฏิเต  ทูเร  สทฺโท   
# ๑. ส.ี วิสมชฺฌาสย  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ  ฯ   
# ๓. ม. ภินฺทตฺิวา  ฯ  ๔. ม. ...ฉิทฺเทหิ  ฯ  ๕. ม. ธาตุปรมฺปรา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๗๑ 
 
อาสนฺเน  สทฺโท  ปรตีเร  โอริมตีเรติ  ตถา  ตถา  ชานนากาโร  โหติ  ธมฺมตา   
เอสาติ ฯ  กึ  เอตาย  ธมฺมตาย  ยโต  ยโต  ฉิทฺท  ตโต  ตโต  สวน  โหติ   
จนฺทิมสูริยาทีน  ทสฺสน  วิยาติ  อสมฺปตฺตโคจรเมว เจต(๑)  ฯ   
        ปกฺขีป  รุกเฺข  วา  ภูมิย  วา  น  รมฺมติ(๒) ฯ  ยทา  ปน  เอก  วา  เทฺว   
วา  เลณฺฑุปาเต  อติกฺกมฺม  อชฏากาส  ปกฺขนฺโท  โหติ  ตทา  เอกคฺคต(๓)  
อาปชฺชติ   ฯ  เอวเมว  ฆานมฺป  อากาสชฺฌาสย  (๔)ธาตุปนิสฺสยคนฺธโคจร ฯ   
ตถาหิ  คาโว  นววุฏเ  เทเว  ภูมึ  ฆายิตฺวา  ฆายิตฺวา  อากาสาภิมุโข(๕)  หุตฺวา 
วาต  อากฑฺฒติ(๖)  องฺคุลีหิ  คนฺธปณฺฑ  คเหตฺวาป  จ  อุปสิงฺฆนกาเล  วาต  
อนากฑฺเฒนฺโต  เนว  ตสฺส  คนฺธ  ชานาติ ฯ   
        กุกกฺุโรป  พหิ  จรนฺโต  เขมฏาน  น  ปสฺสติ  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ   
อุปทฺทุโต  โหติ ฯ  อนฺโตคาม  ปวิสิตฺวา  อุทฺธนฏาเน  ฉาริก  พฺยูหิตฺวา  
นิปนฺนสฺส  ปนสฺส  ผาสุ  โหติ ฯ  เอวเมว  ชิวฺหาป  คามชฺฌาสยา  อาโปสนฺนสิฺสิตา 
รสารมฺมณา ฯ  ตถาหิ  ติยามรตฺตึ  สมณธมฺม  กตฺวาป  ปาโตว  ปตฺตจีวร  อาทาย 
คาม  ปวิสิตพฺพ  โหติ ฯ  สุกฺขุาทนียสฺส  จ  น  สกกฺา  เขเฬน  อเตมิตสฺส  รส  
ชานิตุ  ฯ 
# ๑. ม. อสมฺปตฺตโคจรเมเวต  ฯ  ๒. ม. รมติ  ฯ  ๓. ม. เอกคฺคจิตฺต  ฯ 
# ๔. ม. วาตุ...  ฯ  ๕. ม.อากาสาภิมุขา  ฯ  ๖. ม. อากฑฺฒนฺติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๒ 
 
        สิงฺคาโล  พหิ  จรนฺโต  รตึ  น  วินฺทติ  อามกสุสาเน  มนุสฺสมส  ขาทิตฺวา   
นิปนฺนสฺเสว  ปนสฺส  ผาสุ  โหติ ฯ  เอวเมว  กาโยป  อุปาทินฺนกชฺฌาสโย   
ปวีสนฺนิสฺสิตโผฏพฺพารมฺมโณ ฯ  ตถาหิ  อ ฺ  อุปาทินฺนก  อลภมานา  สตฺตา   
อตฺตโนว  หตฺถตเล  สีส  กตฺวา  นิปชชฺนฺติ ฯ  อชฌฺตฺติกพาหิราปสฺส(๑)  ปวี   
อารมฺมณคฺคหเณ  ปจฺจโย  โหติ ฯ  สุอตฺถตสฺสาป  (๒)  หิ  สยนสฺส   
เหฏา ิตานมฺป  วา  ผลกาน  (๓)  น  สกฺกา  อนิสทีนฺเตน  วา  อนุปฬนฺเตน 
วา  [๔]  ถทธฺมุทุภาโว(๕)  ชานิตุนฺติ  อชฺฌตฺติกพาหิรา  ปวี  เอตสฺส   
โผฏพฺพชานเน  ปจฺจโย  โหติ ฯ   
        มกฺกโฏป  ภูมิย  วิจรนฺโต  นาภิรมติ  หตฺถสตฺตุพฺเพธ  ปนสฺส  รกฺุข   
อารุยฺห  วิฏปปฏเ  นิสีทตฺิวา  ทิสาวิทิสา  โอโลเกนฺตสฺเสว  ผาสุโก  โหติ ฯ   
เอวเมว  มโนป  นานชฺฌาสโย  ภวงฺคปจฺจโย  ทิฏปุพฺเพป  นานารมฺมเณ   
อชฺฌาสย  กโรติเยว  มลูภวงฺค  ปนสฺส  ปจฺจโย  โหตีติ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป   
วิตฺถาเรน  ปน  อายตนาน  นานตฺต  วิสุทฺธิมคฺเค  อายตนนิทฺเทเส  วุตฺตเมว ฯ   
        ต  จกฺขุ  นาวิ ฺฉตีติ  ตณฺหารชกาน  อายตนปาณกาน  กายคตาสติถมฺเภ   
พนฺธาน  นิพฺพิเสวนภาว  อาปนฺนตฺตา  น  
# ๑. ม. ...จสฺส  ฯ  ๒. ม. สุสนฺถตสฺสาป  ฯ  ๓. ส.ี เหฏา  ิตานมฺป วา  ฯ 
# ม. หตฺเถ  ิตานมฺป วา ผลาน  ฯ  ๔. สี. เอตฺถนฺตเร อนุปฬนฺเตนาติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๕. ม. ถทฺธมุทุภาโว  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๗๓ 
 
อากฑฺฒตีติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ปุพฺพภาควิปสฺสนาว  กถิตา ฯ   
        เอกาทสเม  ยวกลาปติ  ลายิตฺวา  ปตยวปุ ฺโช ฯ  พฺยาภงฺคิหตฺถาติ   
กาชหตฺถา ฯ  ฉหิ  พฺยาคงฺคีหิ  หเนยฺยุนฺติ  ฉหิ  ปถุลุกาชทณฺฑเกหิ  โปเถยฺยย ฯ   
สตฺตโมติ  เตสุ  ฉสุ  ชเนสุ  ยเว  ลายิตฺวา  (๑)  ปสพฺิพเก  ปูเรตฺวา  อาทาย   
คเตสุ  อ ฺโ  สตฺตโม  อาคจฺเฉยฺย ฯ  สุหตตรา  อสฺสาติ  ย  ตตฺถ  อวสิฏ  
อตฺถิ  ภุสปลาสมตฺตมฺป  ตสฺส  คหณตฺถ  สุฏ ุตร  หตา ฯ  เอวเมว  โขติ  เอตฺถ   
จตุมหาปโถ  วิย  ฉ  อายตนานิ  ทฏพฺพานิ  จตุมหาปเถ  นิกฺขิตฺตยวกลาป   
วิย  สตฺโต  ฉ  พฺยาภงฺคิโย  วิย  อิฏานิฏมชฺฌตฺตวเสน  อฏารส  อารมฺมณานิ  
สตฺตมา  พฺยาภงฺคี  วิย  ภวปตฺนา  กิเลสา ฯ  ยถา  จตุมหาปเถ  ปตา   
ยวกถาป  ฉหิ  พฺยาภงฺคีหิ  ห ฺติ  เอวเมว  สตฺตา  อฏารสหิ   
อารมฺมณทณฺฑเกหิ  ฉสุ  อายตเนสุ  ห ฺนฺติ ฯ  ยถา  สตฺตเมน  สุหตตรา  
โหนติ  เอว  สตฺตา  ภวปตฺนกิเลเสหิ  สุหตตรา  โหนฺติ  ภวมูลก  ทุกฺข   
อนุภวมานา ฯ  อิทานิ  เนส  ต  ภวปตฺนกิเลส  ทสฺเสตุ  ภูตปุพฺพ   
ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ   
        (๒)ตตฺราติ  สุธมฺมาย  ภุมฺม  สุธมฺมาย  เทวสภาย  ทฺวาเรติ  อตฺโถ ฯ 
ธมฺมิกา  โข  เทวาติ  ธมฺมิกา  เอเต  เทวา  นาม   
# ๑. ม. โปเถตฺวา  ฯ  ๒. สี. ตตฺร สุธมมฺ เทวสภนฺติ ภุมฺม  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๔ 
 
เยหิ  มาทิส  อสุราธิปตึ  คเหตฺวา  มยฺห  เภทนมตฺตมฺป  น  กตนฺติ  สนฺธาย  
วทติ ฯ  อธมฺมิกา  เทวาติ  อธมฺมิกา  เอเต  เทวา  นาม  เย  มาทิส  อสุราธิปตึ   
นวคูถสูกร  วิย  กณฺป ฺจเมหิ  พนฺธเนหิ  พนฺธิตฺวา  นิสีทาเปนฺติ ฯ  เอว  สุขุม 
โข  ภิกฺขเว  เวปจิตฺติพนฺธนนฺติ  ต  กิร  ปทุมนาฬสตฺุต  วิย  มกฺกฏชาลสุตฺต   
วิย  จ  สุขุม  โหติ  เฉตฺตุ  ปน  เนว  วาสิยา  น  ผรสนุา  สกฺกา ฯ  ยสฺมา  ปน  
จิตฺเตเนว  ส ฺชาติ  (๑)  จิตฺเตน  มุจฺจติ  ตสฺมา  เวปจิตฺติพนฺธนนฺติ  วุตฺต ฯ   
        ตโต  สขุุมตร  มารพนฺธนนฺติ  กิเลสพนฺธน  ปเนต  ตโตป  สุขุมตร  เนว   
จกฺขุสฺส  อาปาถ  คจฺฉติ  น  อิริยาปถ  นิวาเรติ ฯ  เตน  หิ  พทฺธา  สตฺตา  
ปวิตเลป  อากาเสป  โยชนสตมฺป  โยชนสหสฺสมฺป  คจฺฉนฺติป  อาคจฺฉนฺติป ฯ  
ฉิชฺชมาน  ปเนต  าเณเนว  ฉิชฺชติ  น  อ ฺเนาติ  าณโมกฺข  พนฺธนนฺติป  
วุจฺจติ ฯ  ม ฺมาโนติ  ตณฺหาทิฏ ิมานาน  วเสน  ขนฺเธ  ม ฺนฺโต ฯ(๒)  พทฺโธ   
มารสฺสาติ  มารพนฺธเนน  พทฺโธ ฯ  กรณตฺเถ  วา  เอต  สามิวจน  กิเลสมาเรน   
พทฺโธติ  อตฺโถ ฯ  มุตฺโต  ปาปมโตติ  มารสฺส  พนธฺเนน  มุตฺโต ฯ  กรณตฺเถเยว(๓)  
วา  อิท  สามวิจน  ปาปมตา  กิเลสพนฺธเนน  มุตฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. พชฺฌติ  ฯ  ๒. ม. ม ฺนฺโต  ฯ  ๓. ม. กรณตฺเถเยว  ฯ   
# ๔. ม. กิเลสพนฺธเนน มุตฺโตติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๗๕ 
 
        อสฺมีติ  ปเทน  ตณฺหาม ฺ ิต  วุตฺต ฯ  อยมหมสฺมีติ  ทิฏ ิม ฺ ิต ฯ   
ภวิสฺสนฺตีติ  สสฺสตวเสน  ทิฏ ิม ฺ ิตเมว ฯ  น  ภวิสฺสนฺตีติ (๑) อุจฺเฉทวเสน ฯ   
รูปติอาทีนิ  สสฺสตวเสน  ปเภททีปนานิ ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  ม ฺ ิต  อาพาธ   
อนฺโตโทสนิกนฺตนวเสน  โรโค  เจว  คณฺโฑ  จ  สลฺล  จ  ตสฺมา ฯ  อิ ฺชิตนฺติอาทีนิ 
ยสฺมา  อิเมหิ  กิเลเสหิ  สตฺตา  อิ ฺชนฺติ  เจว  ผนฺทนฺติ  จ  ปป ฺจิตา  จ  โหนฺติ   
สมคฺคาการ  ปตฺตา  ตสฺมา  เตส  อาการทสฺสนตฺถ  วุตฺตานิ ฯ  มานคตวาเร  ปน   
มานสฺส  คต  มานคต  มานปวตฺตีติ  อตฺโถ ฯ  มาโนเยว  คต  คูถคต  มุตฺตคต  
วิย ฯ  ตตฺถ  อสฺมีติ  อิท  ตณฺหาย  สมฺปยุตฺตมานวเสน  วุตฺต ฯ  อยมทมสฺมีติ   
ทิฏ ิวเสน ฯ  นนุ  จ  ทฏิ ิสมฺปยุตฺโต  นาม  มาโน  นตฺถีติ  อาม  นตฺถิ  มานสฺส  
ปน  อปฺปหนีตฺตา  ทิฏ ิ  นาม  โหติ ฯ  มานมูลก  ทิฏ ึ  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  เสส  
สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        อาสีวิสวคฺโค  สมตฺโต ฯ   
                        จตุตฺโถ  ปณฺณาสโก ฯ   
                สฬายตนสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ภวิสสฺนฺตีติ  ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๒   หนา  ๑๗๖ 
 
                        เวทนาสยุตฺตวณฺณนา   
        เวทนาสยุตฺเต  สคาถาวคฺคสฺส  ปเม  สมาหิโตติ  อุปจาเรน  วา   
อปฺปนาย  วา  สมาหิโต ฯ  เวทนา  จ  ปชานาตีติ  เวทนา  ทุกฺขสจฺจวเสน  
ปชานาติ ฯ  เวทนาน ฺจ  สมฺภวนฺติ  ตาสเยว  สมฺภว  สมุทยสจฺจวเสน   
ปชานาติ ฯ  ยตฺถ  เจตาติ  ยตฺเถตา  เวทนา  นิรุชฌฺนติฺ  ต  นิพฺพาน   
นิโรธสจฺจวเสน  ปชานาติ ฯ  ขยคามินนฺติ  ตาสเยว  เวทนาน  ขยคามิน  มคฺค   
มคฺคสจฺจวเสน  ปชานาติ ฯ  นิจฺฉาโต  ปรินิพฺพุโตติ  นิตฺตโณฺห  หุตฺวา   
กิเลสปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพุโต ฯ  เอวเมตฺถ  สุตฺเต  สมฺมสนจาริกา  เวทนา  
กถิตา ฯ  คาถาสุ  ทฺวีหิ  ปเทหิ  สมถวิปสฺสนา  กถิตา  เสเสหิ  จตุสจฺจ  กถิต ฯ 
เอวเมตฺถ  สพฺพสงฺคาหิโก  จตุภูมกธมฺมปริจฺเฉโท  วุตฺโต ฯ   
        ทุติเย  อทุกฺขมสุข  สหาติ  อทุกฺขมสุข ฺจ  สุขทุกฺเขหิ  สห ฯ อชฺฌตฺต ฺจ 
พหิทฺธา  จาติ  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ ฯ  โมสธมฺมนฺติ  นสฺสนสภาว ฯ  ปโลกินนฺติ  
ปลุชชฺนก  ภิชฺชนภาว ฯ  ผุสฺส  ผุสฺส  วย  ผุสฺสนฺติ  (๑)  าเณน  ผุสิตฺวา   
สมฺผสฺสนฺโต ฯ  (๒)  เอว  ตตฺถ  วิรชชฺตีติ  เอว  ตาสุ  เวทนาสุ  วิรชฺชติ ฯ  อิธาป   
สุตฺเต  สมฺมสนจารเวทนา  กถิตา  คาถาสุ  าณผุสน ฯ   
        ตติเย  อจฺเฉชฺชิ(๓) ตณฺหนฺติ  สพฺพมฺป  ตณฺห  ฉินฺทิตฺวา(๔) 
# ๑. ม. ปสฺสนฺติ  ฯ  ๒. ม. ปสฺสนฺโต  ฯ  ๓. ม. อจฺเฉจฺฉิ  ฯ  ๔. ม. ฉินฺทิ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  เวทนาสยุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๗ 
 
สมุจฺฉินฺทิตฺวา ฯ  นิวตฺตยิ(๑)  ส ฺโชนนฺติ  ทสวิธมฺป  สโยชน  ปริวตฺตยิ   
นิมฺมูลมกาสิ ฯ สมฺมาติ  เหตุนา  การเณน ฯ  มานาภิสมยาติ  มานสฺส  
ทสฺสนาภิสมยา  ปหานาภิสมยา  จ ฯ  อรหตฺตมคฺโค  หิ  กิจฺจวเสน  มาน   
ปสฺสติ  อยมสฺส  ทสฺสนาภิสมโย ฯ  เตน  ทิฏโ  ปน  โส  ตาวเทว  ปหียติ 
ทิฏวเสน  ทิฏ ิ  สตฺตาน  ชีวิต  วิย  อยมสฺส  ปหานาภิสมโย ฯ  อนฺตมกาสิ   
ทุกฺขสฺสาติ  เอว  อรหตฺตมคฺเค(๒)  มานสฺส  ทิฏตฺตา  จ  ปหีนตฺตา   
จ  เย  อิเม  กายพนฺธนสฺส  อนฺโต  ชรีติ  (๓)  หริตนฺต  วาติ  (๔)  เอว   
วุตฺตอนฺติมมริยาทนฺโต  จ  อนฺตมิท  ภิกฺขเว  ชีวิตานนฺติ  (๕)  เอว   
วุตฺตลามกนฺโต  จ  สกฺกาโย  เอโก  อนฺโตติ  (๖)  เอว  วุตฺตโกฏาสนฺโต(๗) 
จ  เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺส  สพฺพปจฺจยสงฺขยาติ  (๘)  เอว  วุตฺตโกฏนฺโต  (๗)   
จาติ  จตฺตาโร  อนฺตา  เตสุ  สพฺพสฺเสว  วฏฏทุกฺขสฺส  อทท  จตุตฺถโกฏิสงฺขาต  
อนฺตมกาสิ  ปริจฺเฉท  ปรจฺิเฉตุมกาสิ  (๙)  อนฺติมสมุสฺสยมตฺตาวเสส   
ทุกฺขมกาสีติ  วุตฺต โหติ ฯ  สมฺปช ฺ  น  นิพฺพาตีติ(๑๐)  สมฺปช ฺเน(๑๑) 
ชหติ ฯ  สงฺขย นูเปตีติ  รตฺโต  ทุฏโ  มุโฬฺหติ  ป ฺตฺตึ  น  อุเปติ  ต   
ป ฺตฺต  ปหาย มหาขีณาสโว  นาม  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อิมสฺมึ  
# ๑. ม. วิวตฺตยิ  ฯ  ๒. ม. อรหตฺตมคฺเคน  ฯ  ๓. วิ. จุล. ๗/๑๖๔/๖๔  ฯ 
# ๔. ม. มู. ๑๒/๓๔๔/๓๕๕  ฯ  ๕. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๑/๒๙๙  ฯ  
# ส. ข. ๑๗/๑๖๗/๑๑๓  ฯ ๖. องฺ. ฉกกฺ. ๒๒/๓๓๒/๔๔๘  ฯ   
# ๗. สี. วุตฺตโกณนฺโต  ฯ ๘. ส. ส. ๑๖/๑๙๕/๑๐๑  ฯ ๙. ม. ปริวฏม  ฯ 
# ๑๐. ม. ริ ฺจตีติ  ฯ  ๑๑. ม. สมฺปช ฺ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๘ 
 
สุตฺเต  สารมฺมณานุสโย  กถิโต ฯ   
        จตุตฺเถ  ปาตาโลติ  ปาตสฺส  อล  ปริยตฺโต  นตฺถิ  เอตฺถ  ปติฏาติ   
ปาตาโล ฯ  อสนฺต  อสวิชฺชนานนฺติ  (๑)  อสมฺภูตตฺต  อป ฺายมานตฺต ฯ  เอว  
วาจ  ภาสตีติ  อตฺถ ิ มหาสมุทฺเท  ปาตาโลติ  เอว  วาจ ฯ  โส  หิ  ย  ต  พลวา  
มุข  มหาสมุทฺทสฺส  อุทก  เวเคน  ปกขฺนฺทิตฺวา  จกฺกวาฬ  วา  สิเนรุ  วา  อาหจฺจ   
โยชนทฺวิโยชนทสโยชนปฺปมาณมฺป  อุคฺคนฺตฺวา  ปุน  มหาสมุทฺเท  ปตติ  ยสฺส   
ปติตฏาเน(๒) มหานรกปปาโต(๓)  วิย  โหติ  ย  โลเก  พลวา  มุขนฺติ  วุจฺจติ  
ต  สนฺธาย  เอว  วทติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ตตฺถ  ตถารูปาน  มจฺฉกจฺฉปเทวทานวาน  
ปติฏาป  โหติ  สุขนิวาโสป  ตสฺมา  อสนฺต  อวิชชฺมาน  ต  ต  วาจ  ภาสติ  
นาม ฯ  ยสฺมา  ปน  สพฺพปุถุชชฺนา  สารีริกาย  ทุกขฺเวทนาย  ปติฏาตุ  น  
สกฺโกนฺติ  ตสฺมา  ปาตสฺส  อลนฺติ  อตฺเถน  อยเมว  ปาตาโลติ  ทสฺเสนฺโต   
สารีริกาน  โข  เอต  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  ปาตาเล  น  ปจฺจุฏาสีติ  ปาตาลสฺมึ   
น  ปติฏาสิ ฯ  คาธนฺติ  ปติฏ ฯ   
        อกฺกนทฺตีติ  อนิพทฺธ  วิลาป  ลปนฺโต  กนฺทติ ฯ  ทุพฺพโลติ  ทุพฺพลาโณ ฯ   
อปฺปถามโกติ  าณถามสฺส  ปริตตฺตาย  ปริตฺตถามโก ฯ  อิมสมฺึ  สุตฺเต  อรยิสาวโก   
โสตาปนฺโน  
# ๑. ม. อวิชชฺมานนฺติ  ฯ  ๒. ม. ปติตฏาเน  ฯ  ๓. ม. มหานรกปปาโต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  เวทนาสยุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๙ 
 
โสตาปนฺโน  หิ  เอตฺถ  ธุร  พลววิปสฺสโก  ปน  ติกขฺพุทฺธิ  อุปฺปนฺน   
เวทน  อนนุวตฺติตฺวา  ปติฏาตุสมตฺโถ  โยคาวจโรป  วฏฏติ ฯ   
        ป ฺจเม  ทุกฺขโต  ทฏพฺพาติ  วิปริณามนวเสน  ทุกฺขโต  ทฏพฺพา ฯ   
สลฺลโตติ  ทกฺุขา  ปน  วินิวิชฺฌนฏเน  สลฺลาติ  ทฏพฺพา ฯ  อนิจฺจโตติ   
อทุกฺขมสุขา  หุตฺวา  อภาวากาเรน  อนิจฺจโต  ทฏพฺพา ฯ  อทฺทาติ  อทฺทส ฯ  
สนฺตนฺติ  สนฺตสภาว ฯ   
        ฉฏเ  ตตฺราติ  เตสุ  ทฺวีสุ  ชเนสุ ฯ  อนุเวธ  วิชฺเฌยฺยาติ   
ตสฺเสว  วณมุขสฺส  องฺคุรนฺตเร  วา  ทฺวงฺคุลนฺตเร  วา  อาสนฺนปฺปเทเส   
อนุคตเวธ ฯ  เอว  วิทฺธสสฺ  หิ  สา  อนุเวธา  เวทนา  ปมเวทนาย  พลวตรา  
โหติ  ปจฺฉา  อุปฺปชฺชมานา  โทมนสฺสเวทนาป  เอวเมว  ปุริมเวทนา  พลวตรา 
โหติ ฯ  ทุกฺขาย  เวทนาย  นิสฺสรณนฺติ  ทุกฺขาย  เวทนาย  หิ  สมาธิมคฺคผลานิ 
นิสฺสรณ  ต  โส  น  ชานาติ  กามสุขเมว  นิสฺสรณนติฺ  ชานาติ ฯ  ตาส   
เวทนานนฺติ  ตาส  สุขทุกฺขเวทนาน ฯ  ส ฺ ุตฺโต  น  เวทยตีติ  กิเลเสหิ  
สมฺปยุตฺโตว  หุตฺวา  ต  เวทน  เวทยติ  น  วิปฺปยุตฺโต ฯ  ส ฺ ุตฺโต  ทุกฺขสฺมาติ 
กรณตฺเถ  นสิฺสกฺก  ทกฺุเขน  สมฺปยุตฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
        สงฺขาตธมฺมสฺสาติ  วิทิตธมฺมสฺส  ตุลิตธมฺมสสฺ ฯ  พหุสฺสุตสฺสาติ   
ปริยตฺติพหุสฺสุตสฺส  ปฏิเวธพหุสฺสุตสฺส  จ ฯ  สมฺมา  ปชานาติ    



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 180 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๐ 
 
ภวสฺส  ปารคูติ  ภวสฺส  ปาร  นิพฺพาน  คโต  ตเทว  นิพฺพาน  สมฺมา  ปชานาติ ฯ  
อิมสฺมิมฺป  สตฺุเต  อารมฺมณานุสโยว  กถิโต ฯ  อรยิสาวเกสุ  จ  ขีณาสโว  เอตฺถ  
ธุร  อนาคามีป  วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ   
        สตฺตเม  เยน  คิลานสาลา  เตนุปสงฺกมีติ  สเทวเก  โลเก  อคฺคปุคฺคโล  
ตถาคโตป  คิลานุปฏาน  คจฺฉติ  อุปฏาตพฺพยุตฺตกา  นาม  คิลานาติ  ภิกฺขู  
สทฺทหิตฺวา  โอกปฺเปตฺวา  คิลาเน  อุปฏาตพฺเพ  ม ฺ ิสฺสนฺตีติ  จ  เย  ตตฺถ  
กมฺมฏานสปฺปายา  เตส  กมฺมฏาน  กเถสฺสามีติ  จ  จินฺเตตฺวา  อุปสงฺกมิ ฯ   
กาเย  กายานุปสฺสีติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต  ปรโต  วกฺขามิ ฯ  (๑)  อนิจฺจานุปสฺสีติ   
อนิจฺจต  อนุปสฺสนฺโต ฯ  วยานุปสฺสีติ  วย  อนุปสสฺนฺโต ฯ  วิราคานุปสฺสีติ  วิราค   
อนุปสฺสนฺโต ฯ  นิโรธานปุสฺสีติ  นิโรธ  อนุปสฺสนโฺต ฯ  ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสีติ   
ปฏินิสฺสคฺค  อนุปสฺสนฺโต ฯ   
        เอตฺตาวตา  กิร(๒)  ทสฺสิต  โหติ  อิมสฺส  ภิกขฺุสฺส  อาคมนียปฏิปทา   
สติปฏานาป  หิ  ปุพฺพภาคาเยว  สมฺปช ฺเป  อนิจฺจานุปสฺสนา  วยานุปสฺสนา   
วิราคานุปสฺสนาติ  จ  อิมาป  ติสฺโส  อนุปสฺสนา  ปุพฺพภาคาเยว ฯ  นโิรธานุปสฺสนาป   
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาป  อิมา  เทฺว  มสิฺสกา ฯ  เอตฺตาวตา   
# ๑. ม. วกฺขาม  ฯ  ๒. ม. กึ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  เวทนาสยุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๑ 
 
อิมสฺส  ภิกฺขุโน  ภาวนากาโล  ทสฺสโิตติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        อฏเม  อิมเมว  ผสฺส  ปฏิจฺจาติ  วุตฺเต  พุชฺฌนกาน  อชฺฌาสเยน  วุตฺต  
อตฺถโต  ปเนต  นานาการณ ฯ  (๑)  กาโยว  ห ิ เอตฺถ  ผสฺโสติ  วุตฺโต ฯ  นวม   
อุตฺตานเมว ฯ   
        ทสเม  สุขเวทนิยนฺติ  สุขเวทนาย  ปจฺจยภูต ฯ  เสเสสุป  เอเสว   
นโย ฯ  อนุปทวณฺณนา  ปเนตฺถ  เหฏา  วิตฺถาริตาว ฯ  อิมสฺม ึ สุตฺตทฺวเย   
สมฺมสนจารเวทนาว  กถติา ฯ   
                        สคาถาวคฺโค  ปโม ฯ   
        รโหคตวคฺคสฺส  ปเม  ยงฺกิ ฺจิ  เวทยิต  ต  ทกฺุขสฺมินฺติ  ยงฺกิ ฺจิ   
เวทยิต  ต  สพฺพ  ทุกฺขนฺติ  อตฺโถ ฯ  สงฺขารานเยว  อนิจฺจตนฺติอาทีสุ  ยา  เอว(๒) 
สงฺขาราน  อนิจฺจตา  ขยธมฺมตา  วยธมฺมตา  วิปริณามธมฺมตา  เอต  สนฺธาย  
ยงฺกิ ฺจิ  เวทยิต  ต  ทุกฺขนฺติ  มยา  ภาสิตนฺติ  ทีเปติ ฯ  ยา  หิ  สงฺขาราน   
อนิจฺจตา  เวทนานมฺป  สา  อนิจฺจตาว ฯ  อนิจฺจตา  จ  นาเมสา  มรณ  มรณโต 
อุตฺตรึ  ทุกฺข  นาม  นตฺถีติ  อิมินา  อธปิฺปาเยน  สพฺพเวทนา  ทุกฺขาติ  วุตฺตา ฯ   
        อถโข  ปน  ภิกฺขุ  มยาติ  อิท  น  เกวล  อห  เวทนานเยว  นิโรธ   
ป ฺาเปมิ(๓)  อิเมสมฺป  ธมฺมาน  นโิรธ  ป ฺาเปมีติ  ทสฺสนตฺถ  อารทฺธ ฯ   
วูปสโม  จ  ปสฺสทฺธิโย  จ  เอวรูปาย  
# ๑. ม. นินฺนานากรณ  ฯ  ๒. ม. เอสา  ฯ  ๓. ม. ป ฺาเปมิ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๒ 
 
เทสนาย  พุชฌฺนกาน  อชฌฺาสเยน  วุตฺตา ฯ  ส ฺาเวทยิตนิโรธคฺคหเณน  เจตฺถ  
จตฺตาโร  อารุปฺปา  คหิตาว  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        ทุติเย  ปุถู  วายนฺติ  มาลุตาติ  พหู  วาตา  วายนฺติ ฯ  เสส   
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  ตติย  วินา  คาถาหิ  พุชฌฺนฺตาน  อชฌฺาสเยน  วุตฺต ฯ   
        จตุตฺเถ  ปุรตฺถิมาติ  ปุรตฺถิมาย ฯ  เอว  สพฺพตฺถ ฯ  สามิสาป  สุขา   
เวทนาติอาทีสุ  สามิสา  สขุา  นาม  กามามิสปฏิสยุตฺตา  เวทนา  นิรามิสา  สขุา   
นาม  ปมชฌฺานาทิวเสน  วิปสฺสนาวเสน  จ  อนุสฺสติวเสน  จ [๑]  อุปฺปนฺนเวทนา ฯ   
สามิสา  ทุกฺขา  นาม  กามามิเสเนว  สามิสา  เวทนา  นิรามิสา  ทุกฺขา  นาม   
อนุตฺตเรสุ  วิโมกฺเขสุ  ปห  อุปฏาปยโต  ปหปจฺจยา  อุปฺปนฺนโทมนสฺสเวทนา ฯ  
สามิสา  อทุกฺขมสุขา  นาม  กามามิเสเนว  สามิสา  เวทนา  นิรามิสา  อทุกฺขมสุขา 
นาม  จตุตฺถชฺฌานวเสน  อุปฺปนฺนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา ฯ   
        ป ฺจมาทีนิ  จตฺตาริ  เหฏา  กถิตนยาเนว ฯ  ปุริมานิ  ปเนตฺถ  เทฺว  
ปริปุณฺณปสฺสทฺธิกานิ  ปจฺฉิมานิ  อุปฑฺฒปสฺสทฺธิกานิ ฯ  เทสนาย  พุชฺฌนกาน  
อชฺฌาสเยน  วุตฺตานิ ฯ   
        นวเม  ป ฺจกงฺโค  ปตีติ  ป ฺจงฺโคติ  ตสฺส  นาม   
# ๑. เอตฺถนตฺเร อนุสฺสติวเสน จาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  เวทนาสยุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๓ 
 
วาสิผรสุนิขาทนทณฺฑมุคฺครกาฬสุตฺตนาฬิสงฺขาเตหิ  วา  ป ฺจหิ  องฺเคหิ   
สมนฺนาคตตฺตา  โส  ป ฺจกงฺโคติ  ป ฺาโต ฯ  ปตีติ  วทฺฒกี  เชฏโก ฯ  
อุทายีตี  ปณฺฑิตอุทายิตฺเถโร ฯ  ปริยายนฺติ  การณ ฯ  เทฺวปานนฺทาติ  เทฺวป  
อานนฺท ฯ  ปริยาเยนาติ  การเณน ฯ  เอตฺถ  จ  กายิกเจตสิกวเสน  เทฺว  
เวทิตพฺพา  สุขาทิวเสน  ติสฺโสป  อินฺทรฺิยาทิกา  ป ฺจ  ทฺวารวเสน  
จกฺขุสมฺผสฺสชาทิกา  ฉ  อุปวิจารวเสน  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  โสมนสฺสฏานิย   
รูป  อุปวิจรตีติอาทิกา  อฏารส  ฉ  เคหสิตานิ  โสมนสฺสานิ  ฉ  เนกฺขมฺมสิตานิ 
ฉ  เคหสิตานิ  โทมนสฺสานิ  ฉ  เนกฺขมฺมสิตานิ  ฉ  เคหสิตา  อุเปกฺขา  ฉ   
เนกฺขมฺมสิตาติ  เอว  ฉตฺตึส ฯ  อตีเต  ฉตฺตึส  อนาคเต  ฉตฺตึส  ปจฺจุปฺปนฺเน  
ฉตฺตึสาติ  เอว  อฏสต  เวทนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        ป ฺจิเม  อานนฺท  กามคุณาติ  อย  ปาฏิเยกฺโก(๑)  อนุสนฺธิ ฯ  น  
เกวล ฺหิ  เทฺว  อาทึ  กตฺวา  เวทนา  ภควตา  ป ฺตฺตา  ปริยาเยน  เอกาป  
เวทนา  กถิตา  ต  ทสฺเสนฺโต  ป ฺจกงฺคถปติวาท  อุปตฺถมฺเภตุ  อิม  เทสน   
อารภิ ฯ  อภิกฺกนฺตตรนฺติ  สุนฺทรตร ฯ  ปณีตตรนฺติ  อตปฺปกตร ฯ  เอตฺถ  จ   
จตุตฺถชฺฌานโต  ปฏาย  อทุกฺขมสุขา  วาทนา  สาป  สนฺตฏเน(๒) ปณีตฏเน 
จ  สุขนฺติ  วุตฺตา ฯ  นิโรโธ  อเวทยิตสุขวเสน  สุข  นาม   
# ๑. ม. ปาฏิเยกฺโก  ฯ  ๒. ม. สาป สนตฺฏเน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๔ 
 
ชาโต ฯ  ป ฺจกามคุณวเสน  หิ  อฏสมาปตฺติวเสน  จ  อุปฺปนฺน  เวทยิต  สุข 
นาม  นิโรโธ  อเวทยิตสุข  นาม ฯ  อิติ  เวทยิตสุข  วา  โหตุ  อเวทยิตสุข  วา   
นิทฺทุกฺขภาวสงฺขาเตน  สุขฏเน  เอกนฺตสุขเมว  ชาต ฯ  ยตฺถ  ยตฺถาติ  ยสฺมึ   
ยสฺมึ  าเน ฯ  สุข  อุปลพภฺตีติ  เวทยิต  สุข  วา  อุปลพฺภติ ฯ  อเวทยิต  สุข  วา  
อุปลพฺภติ ฯ  ต  ต  ตถาคโต  สุขสฺมึ  ป ฺเปติ  ต  สพฺพ  ตถาคโต  นิทฺทุกขฺภาว 
สุขสฺมึเยว  ป ฺเปตีติ  อิธ  ภควา  นิโรธสมาปตฺติสีส  กตฺวา  เนยฺยปุคฺคลสฺส  
วเสน  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทสน  นฏิาเปสิ ฯ  ทสม  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                                รโหคตวคฺโค  ทุติโย ฯ   
        ตติยวคฺคสฺส  ปเม  โมฬิยสีวโกติ  สีวโกติ  ตสฺส  นาม ฯ  จูฬ(๑)  
ปนสฺส  อตฺถ ิ ตสฺมา  โมฬิยสีวโกติ  วุจฺจติ ฯ  ปริพฺพาชโกติ  ฉนฺนปริพฺพาชโก ฯ   
ปตฺตสมุฏานานีติ  ปตฺตปจฺจยานิ ฯ  เวทยิตานีติ  เวทนา ฯ  ตตฺถ  ปตฺตปจฺจยา  
ติสฺโส  เวทนา  อุปฺปชฺชนติฺ  กถ  เอกจฺโจ  หิ  ปตฺต  เม  กุปฺปต  ทชฺุชาน  โข  ปน   
ชีวิตนฺติ  ทาน  เทติ  สลี  สมาทิยติ  อุโปสถกมฺม  กโรติ  เอวมสฺส  กุสลเวทนา   
อุปฺปชฺชติ  เอกจฺโจ  ปตฺตเภสชฺช  กริสสฺามีติ  ปาณ  หนติ  อทินนฺ  อาทิยติ   
มุสา  ภณติ  ทส  ทุสฺสลียกมฺมานิ  กโรติ  เอวมสฺส  อกุสลเวทนา  อุปฺปชชฺติ ฯ   
เอกจฺโจ  เอตฺตเกนป   
# ๑. ม. จูฬา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  เวทนาสยุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๕ 
 
เม  เภสชฺชกรเณน  ปตฺต  น  วูปสมฺมติ  อล  ย  โหตุ  (๑)  ต  โหตูติ  มชฺฌโต   
กายิกเวทน  อธิวาเสนฺโต  นิปชชฺติ  เอวเมสฺส  อพฺยากตเวทนาว  อุปฺปชฺชติ ฯ   
สามมฺป  โข  เอตนฺติ  ต  ต  ปตฺตวิการ  ทิสฺวา  อตฺตนาป  เอต  เวทิตพฺพ ฯ   
สจฺจสมฺมตนฺติ  ภูต  สมฺมต ฯ  โลโกป  หิสฺส  สรีเร  สพลวณฺณตาทิปตฺตวิการ   
ทิสฺวา  ปตฺตมสฺส  กุปฺปตนฺติ  ชานาติ ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  สาม ฺจ  วิทิต  โลกสฺส   
จ  สจฺจสมฺมต  อธิธาวนฺติ  ตสฺมา ฯ  เสมฺหสมุฏานาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ   
ปน  สนฺนิปาติกานีติ  ติณฺณมฺป  ปตฺตาทีน  โกเปน  สมุฏ ิตานิ ฯ  อุตุปริณามชานีติ   
วิสภาคอุตุโต  ชาตานิ ฯ  ชงฺคลเทสวาสีน  หิ  อนุปปฺเทเส  (๑)  วสนฺตาน  วิสภาโค   
อุตุ  อุปฺปชฺชติ  อนุปเทสีน จ(๓)  ชงฺคลเทเสติ  เอว  มลยสมุทฺทตีราทิวเสนาป   
อุตุ  วิสภาคตา  อุปฺปชฺชติเยว ฯ  ตโต  ชาตาติ  อุตุปริณามชาตานิ ฯ   
วิสมปริหารชานีติ  มหาภารวหนสุธาโกฏฏนาทิโต  วา  อเวลาย  จรนฺตสฺส   
สปฺปฑสนกุปฺปปาตาทิโต  วา  วิสมปริหารโต  ชาตานิ ฯ  โอปกฺกมิกานีติ  อย   
โจโร  วา  ปารทาริโก  วาติ  คเหตฺวา  ชนฺนุกกปฺปรมุคฺคราทีหิ  นิปฺโปถนอุปกฺกม   
ปจฺจย  กตฺวา  อุปฺปนฺนานิ ฯ  เอต  พหิ  อุปกฺกม  ลภิตฺวา  โกจิ  วุตฺตนเยเนว   
กุสล  กโรติ  โกจิ  อกุสล  โกจิ  อธิวาเสนฺโต  นิปชชฺติ ฯ  กมฺมวิปากชานีติ   
# ๑. ม. โหติ  ฯ  ๒. ส.ี อานุปฺปเทเส  ฯ  ๓. ม. อนุปเทสน ฺจ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๖ 
 
เกวล  กมฺมวิปากโตว  ชาตานิ ฯ  เตสุป  หิ  อุปฺปนเฺนสุ  วุตฺตนเยเนว  โกจิ  กุสล   
กโรติ  โกจิ  อกุสล  โกจิ  อธิวาเสนฺโต  นิปชชฺติ ฯ  เอว  สพฺพวาเรสุ  ติวิธาว   
เวทนา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปรุิเมหิ  สตฺตหิ  การเณหิ  อุปฺปนฺนา  สารีริกา  เวทนา   
สกฺกา  ปฏิพาหิตุ  กมฺมวิปากชาน  ปน  สพฺพเภสชฺชานิป  สพฺพปริตฺตานิป  
นาล  ปฏิฆาตาย ฯ  อิมสมฺึ  สุตฺเต  โลกโวหาโร  นาม  กถโิตติ ฯ   
        ทุติเย  อฏสตปริยายนฺติ  อฏสตสฺส  การณภูต ฯ  ธมฺมปรยิายนฺติ   
ธมฺมการณ ฯ  กายิกา  จ  เจตสิกา  จาติ  เอตฺถ  กายิกา  กามาวจเรเยว   
ลพฺภนฺติ  เจตสิกา  จตุภูมิกาป ฯ  สุขาติอาทีสุ  สุขา  เวทนา  อรปูาวจเร  นตฺถิ   
เสสาสุ  ตีสุ  ภูมีสุ  ลพฺภนฺติ  ทุกฺขา  กามาวจราว  อิตรา  จตุภูมิกา ฯ  ป ฺจเก   
สุขินฺทฺริยทุกฺขินฺทฺริยโทมนสฺสินฺทฺริยานิ  กามาวจราเนว  โสมนสฺสินฺทฺริย   
เตภูมก  อุเปกฺขินฺทฺริย  จตุภูมก ฯ  ฉกเฺก  ป ฺจสุ  ทฺวาเรสุ  เวทนา  กามาวจราว   
มโนทฺวาเร  จตุภูมิกา  อฏารสเก  ฉสุ  อิฏารมฺมเณสุ  โสมนสฺเสน  สห  
อุปวิจรนฺตีติ  โสมนสฺสูปวิจารา ฯ  เสสทฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ  อิติ  อย  เทสนา 
วิจารวเสน  อาคตา  ตสมฺปยุตฺตาน  ปน  โสมนสฺสาทีน  วเสน  อิธ  อฏารส  
เวทนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        ฉ  เคหสิตานิ  โสมนสฺสานีติอาทีสุ  จกฺขุวิ ฺเยฺยาน    
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                *เลมที่ ๑๒  เวทนาสยุตฺตวณฺณนา หนา        ๑๘๗ 
 
รูปาน  อิฏาน  กนฺตาน  มนาปาน  มโนรมาน  โลกามิสปฏิสยุตฺตาน  ปฏิลาภ   
วา  ปฏิลาภโต  สมนุปสฺสโต [๑] ปุพฺเพ  วา  ปฏิลทฺธปุพฺพ  อตีต  นิรุทฺธ  วิปริณต  
สมนุสฺสรโต  อุปฺปชชฺติ  โสมนสฺส ฯ  ย  เอวรูป  โสมนสฺส  อิท  วุจฺจติ  เคหสิต  
โสมนสฺสนฺติ  เอว  ฉสุ  ทวฺาเรสุ  วุตฺตกามคุณนิสฺสิตานิ  โสมนสฺสานิ  ฉ   
เคหสิตโสมนสฺสานิ  นาม ฯ   
        รูปาน  เตฺวว  อนิจฺจต  วิทิตฺวา  วิปริณามวิราคนิโรธ  ปุพฺเพ  เจว  รูปา   
เอตรหิ  จ  สพฺเพ  เต  รูปา  อนิจฺจา  ทุกขฺา  วิปริณามธมฺมา'ติ  เอวเมต   
ยถาภูต  สมมฺปฺป ฺาย  ปสฺสโต  อุปปฺชฺชติ  โสมนสฺส ฯ  ย  เอวรูป  โสมนสฺส   
อิท  วุจฺจติ  เนกฺขมฺมสิต  โสมนสฺสนฺติ  (๒)  เอว  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  อิฏารมฺมเณ   
อาปาถคเต  อนิจฺจตาทิวเสน  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อุสฺสุกฺกาเปตุ  สกฺโกนฺตสฺส   
อุสฺสุกฺกิตา  เม  วิปสฺสนาติ  โสมนสฺสชาตสฺส  อุปปฺนฺนโสมนสฺสานิ  ฉ   
เนกฺขมฺมสิตโทมนสฺสานิ  นาม ฯ   
        จกฺขุวิ ฺเยฺยาน  รูปาน  อิฏาน  กนฺตาน  มนาปาน  มโนรมาน   
โลกามิสปฏสิยุตฺตาน  อปฺปฏิลาภ  วา  อปฺปฏลิาภโต  สมนุปสสฺโต  ปุพฺเพ  วา   
ปฏิลทฺธปุพฺพ  อตีต  นิรทฺุธ  วิปริณต  สมนุสฺสรโต  อุปฺปชชฺติ  โทมนสฺส ฯ  ย   
เอวรูป  โทมนสฺส  อิท  วุจฺจติ  เคหสฺสิต  โทมนสฺสนฺติ  เอว  ฉส ุ ทฺวาเรสุ   
อิฏารมฺมณ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สมนุปสฺสโตติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๖๒๔/๔๐๒  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๘ 
 
นานุภวิสฺสามิ  นานุภวามีติ  วิตกฺกยโต  อุปฺปนฺนานิ  กามคุณนิสฺสิตโทมนสฺสานิ  
ฉ  เคหสิตโทมนสฺสานิ  นาม ฯ   
        รูปาน  เตฺวว  อนิจฺจต  วิทิตฺวา  วิปริณามวิราคนิโรธ  ปุพฺเพ  เจว  รูปา   
เอตรหิ  จ  สพฺเพ  เต  รูปา  อนิจฺจา  ทุกขฺา  วิปริณามธมฺมา'ติ  เอวเมต  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย  ทิสฺวา  อนุตฺตเรสุ  วิโมกฺเขสุ  ปห  อุปฏาเปติ  กุทาสฺสนามาห(๑)   
ตทายตน  อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสามิ  ยทริยา  เอตรหิ  อายตนาน(๒)  อุปสมฺปชฺช   
วิหรนฺตติ ฯ  อิติ  อนุตฺตเรสุ  วิโมกฺเขส ุ ปห  อุปฏาปยโต  อุปปฺชฺชติ  ปหปจฺจยา   
โทมนสฺส ฯ  ย  เอวรูป  โทมนสฺส  อิท  วุจฺจติ  เนกฺขมฺมสิต  โทมนสฺสนฺติ   
เอว  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  อิฏารมฺมเณ  อาปาถคเต  อนุตฺตรวิโมกฺขสงฺขาตอริยผลธมฺเมสุ   
ปห  อุปฏาเปตฺวา  ตทธิคมาย  อนิจฺจตาทิวเสน(๓)  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา   
อุสฺสุกฺกาเปตุ  อสกฺโกนฺตสฺส  อิมมฺป  ปกฺข  อิมมฺป  มาส  อิมมฺป  สวจฺฉร   
วิปสฺสน  อุสสฺุกฺกาเปตฺวา  อริยภูมึ  ปาปุณิตุนาสกฺขินฺติ  อนุโสจโต  อุปฺปนฺนานิ   
โทมนสฺสานิ  ฉ  เนกฺขมฺมสิตโทมนสฺสานิ  นาม ฯ   
        จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขา  พาลสฺส  มฬฺุหสฺส  ปถุุชชฺนสสฺ   
อโนธิชินสฺส[๔]  อวิปากชินสฺส  อนาทีนวทสฺสาวิโน   
# ๑. ม. กทุาสฺสุ นามาห  ฯ  ๒. ม. อายตน  ฯ  ๓. ม.อนิจฺจตาทิวเสน  ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อโนธิชินสฺสาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  เวทนาสยุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๙ 
 
อสฺสุตวโต  ปุถุชชฺนสฺส ฯ  ยา  เอวรูปา  อุเปกฺขา  รปู  สา  นาติวตฺตติ  ตสฺมา  
สา  อุเปกฺขา  เคหสิตาติ  วุจฺจติ(๑) เอว  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  อิฏารมฺมเณ  อาปาถคเต  
คุฬปณฺฑเก  นิลมกฺขิตา(๒)  วิย  รูปาทีนิ  อนติวตฺตมานา  ตตฺเถว  ลคฺคา  หุตฺวา   
อุปฺปนฺนา  กามคุณนิสฺสิตา  อุเปกฺขา  ฉ  เคหสิตอุเปกฺขา  นาม ฯ   
        รูปาน  เตฺวว  อนิจฺจต  วิทิตฺวา  วิปริณามวิราคนิโรธ  ปุพฺเพ  เจว  รูปา   
เอตรหิ  จ  สพฺเพ  เต  รูปา  อนิจฺจา  ทุกขฺา  วิปริณามธมฺมา'ติ  เอวเมต  ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย  ปสฺสโต  อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขา ฯ  ยา  เอวรูปา  อุเปกฺขา  รูป  สา   
อติวตฺตติ  ตสฺมา  สา  อุเปกฺขา  เนกฺขมฺมสิตาติ  วุจฺจตีติ  เอว  ฉสุ  ทฺวาเรสุ   
อิฏาทิอารมฺมเณ  อาปาถคเต  อิฏเ  อรชฺชนฺตสฺส  อนิฏเ  อทุสฺสนฺตสฺส(๓)   
อสมเปกฺขเณ  อมุยฺหนฺตสสฺ(๔)  อุปฺปนฺนา  วิปสฺสนา  าณสมฺปยุตฺตา  อุเปกฺขา   
ฉ  เนกฺขมฺมสิตอุเปกฺขา  นาม ฯ  อิมสมฺึ  สุตฺเต  สพฺพสงฺคาหโก   
จตุภูมกธมฺมปริจฺเฉโท  กถิโต ฯ  ตติยาทีนิ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ   
        เอกาทสเม  สามิสาติ  กิเลสามิเสน  สามิสา ฯ  นิรามิสตราติ   
นิรามิสายป  ฌานปติยา  นิรามิสตราว ฯ  นนุ  จ  ทวีฺสุ  ฌาเนสุ  ปติมหคฺคตาป   
โหติ  โลกุตฺตราป  ปจฺจเวกฺขณปติ  
# ๑. ม.  วุจฺจตีติ  ฯ  ๒. ม.นิลีนมกฺขิกา  ฯ  ๓. ม.อทุสฺสนฺตสฺส  ฯ  
# ๔. ม. อมุยหฺนฺตสฺส  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๐ 
 
โลกิยาว  สา  กสฺมา  นริามิสตรา  ชาตาติ  สนฺตปณีตธมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน 
อุปฺปนฺนตฺตา ฯ  ยถา  หิ  ราชวลฺลโภ  จุลฺลุปฏาโก  อปฺปฏิหาริก  ยถาสุข   
ราชกุล  ปวิสนฺโต  เสฏ ิเสนาปติอาทโย  ปาเทน  ปหรนฺโตป  น  คเณติ ฯ   
กสฺสา  ร ฺโ  อาสนฺนปริจารกตฺตา ฯ  อิติ  โส  เตหิ  อุตฺตริตโร  โหติ  
เอวมยมฺป  สนฺตปณีตธมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน  อุปฺปนฺนตฺตา  โลกุตฺตรปติโตป   
อุตฺตริตราติ  เวทิตพฺพา ฯ  เสสวาเรสุป  เอเสว  นโย ฯ  วิโมกฺขวาเร  ปน   
รูปปฏิสยุตฺโต  วิโมกโฺข  อตฺตโน  อารมฺมณภูเตน  รูปามิสวเสเนว  สามิโส  
นาม  อรูปปฏิสยุตฺโต  อรูปามิสาภาเวน  (๑)  นิรามิโส  นามาติ ฯ   
                        เวทนาสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. รูปามิสาภาเวน  ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๒   หนา ๑๙๑ 
 
                                มาตุคามสุตฺตาทิวณฺณนา   
        มาตุคามสยุตฺตสฺส  ปเม  องฺเคหีติ  อคุณงฺเคหิ ฯ  น  จ  รปูวาติ   
รูปวิปนฺโน  (๑)  วิรูโป  ททฺุทสิโก ฯ  น  จ  โภควาติ  น  โภคสมฺปนฺโน  นิทธฺโน ฯ  
น  จ  สีลวาติ  สลีวิปนฺโน  (๒)  ทุสฺสโีล ฯ  อลโส  จาติ  กนฺตนปจนาทีนิ กมฺมานิ  
กาตุ  น  สกฺโกติ  กุสโีต  อาลสิโย  นสิินฺนฏาเน  นิสินฺโนป  ติฏฏาเน   ิโตป  
นิทฺทายติ  เอว ฯ  ปช ฺจสฺส  น  ลภตีติ  อสฺส  ปุรสิสฺส  กลุวสปติฏาปก  ปุตฺต 
น  ลภติ  สุกกฺปกฺโข  วุตฺตวิปริยาเยน  เวทิตพฺโพ ฯ  ทุติย  ปเม  วุตฺตนเยเนว  
ปริวตฺเตตพฺพ ฯ   
        ตติเย  อาเวณิกานีติ  ปาฏิปุคฺคลิกานิ  ปุริเสหิ  อสาธารณานิ ฯ   
ปาริจริยนฺติ  ปริจาริกภาว ฯ๗   
        จตุตฺเถ  มจฺเฉรมลปริยุฏ ิเตนาติ  ปุพฺพณฺหสมยสฺมึ  ห ิ  
มาตุคาโม  ขีรทธิสงฺโค  ปน  ปจนาทีนิ  (๓)  กาตุ  อารทฺโธ  ปตฺุตเกหิป   
ยาจิยมาโน  กิ ฺจิ  ทาตุ  น  อิจฺฉติ ฯ  เตเนต  วุตฺต  ปุพฺพณฺหสมย   
มจฺเฉรมลปริยุฏ ิเตน  เจตสาติ ฯ  มชฌฺนฺติกสมเย  ปน  มาตุคาโม  โกธาภิภูโตว  
โหติ  อนฺโตฆเร  กลห  อลภนฺโต  ปฏวิิสฺสกนฆรมฺป  คนฺตฺวา  กลห  กโรติ 
สามิกสฺส  จ   ิตนิสินฺนฏานานิ  วิโลเกนฺโต  วิจรติ ฯ  เตน  วุตฺต  มชฺฌนฺติกสมย   
# ๑. ม. น รูปวิปนฺโน  ฯ  ๒. ม. น สลีสมฺปนฺโน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๒ 
 
อิสฺสาปริยุฏ ิเตน  เจตสาติ ฯ  สายเนฺห  ปนสฺสา  อสทฺธมฺมปฏิเสวนาย  จิตฺต  
นมติ ฯ  เตน  วุตฺต  สายนฺหสมย  กามราคปริยุฏ ิเตน  เจตสาติ ฯ  ป ฺจมาทีนิ  
อุตฺตานตฺถาเนว ฯ   
        ทสเม  รูปพลนฺติอาทีสุ  รูปสมฺปตฺติ  รูปพล  โภคสมฺปตฺติ  โภคพล   
าติสมฺปตฺติ  าติพล  ปตฺุตสมฺปตฺติ  ปุตฺตพล  สีลสมฺปตฺติ  สีลพล ฯ   
ป ฺจสีลทสลีลานิ  อขณฺฑานิ  กตฺวา  รกฺขนฺตสฺส  หิ  สีลสมฺปตฺติเยว  สีลพล  
นาม  โหติ ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจ  พลานีติ  อิมานิ  ป ฺจ  อุปตฺถมฺภนฏเน  
พลานิ  นาม  วุจฺจนฺติ   
        ปสยฺหาติ  อภิภวิตฺวา ฯ  อภิภุยฺย  วตฺตตีติ  อภิภวติ  อชฺโฌตฺถรติ ฯ  เนว 
รูปพล  ตายตีติ  เนว  รูปพล  ตายิตุรกฺขิตุสกฺโกติ ฯ  นาเสนฺเตว  น  กุเลน   
วาเสนฺตีติ  ทุสฺสีลา  สมฺภินฺนาจารา  อติกฺกนฺตมริยาทาติ  คีวาย  คเหตฺวา 
นีหรนฺติ  น  ตสฺมึ  กุเล  วาเสนฺติ ฯ  วาเสนฺเตว  น  กุเล  น  นาเสนฺตีติ  กึ  รูเปน  
โภคาทีหิ  วา  ปริสุทฺธสลีา  เอสา  อาจารสมฺปนฺนาติ  ตฺวา  าตกา  ตสฺมึ   
กุเล  วาเสนฺติเยว  น  นาเสนฺติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        มาตุคามสยุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ    
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                                *เลมที่ ๑๒    หนา  ๑๙๓ 
 
                                ชมฺพุขาทกสยุตฺต   
        ชมฺพุขาทกสยุตฺเต  ชมฺพุขาทโก  ปริพฺพาชโกติ  เอวนาโม  เถรสฺส   
ภาคิเนยฺโย  ฉนฺนปริพฺพาชโก ฯ  โย  โข  อาวุโส  ราคกฺขโยติ  นิพฺพาน  อาคมฺม   
ราโค  ขียติ  ตสฺมา  นิพฺพาน  ราคกฺขโยติ  วุจฺจติ ฯ  โทสโมหกขฺเยสุป  เอเสว  นโย   
โย  ปน  อิมินาว  วุตฺเตน  กิเลสกฺขยมตฺต  นิพฺพานนฺติ  วเทยฺย  โส  วตฺตพฺโพ   
กสฺส  กิเลสาน  ขโย  ก ึ อตฺตโน  อุทาหุ  ปเรสนฺติ  อทฺธา  อตฺตโนติ  วกฺขติ ฯ  
ตโต  ปุจฺฉิตพฺโพ  โคตฺรภูาณสฺส  กึ  อารมฺมณนฺติ ฯ  ชานมาโน  นิพฺพานนฺติ  
วกฺขติ ฯ  ก ึ ปน  โคตฺรภูาณกฺขเณ  กิเลสา  ขีณา  ขียนฺติ  ขียิสสฺนฺตีติ ฯ  ขีณาติ   
วา  ขียนฺตีติ  วา  น  วตฺตพฺพา  ขียิสฺสนฺตีติ  ปน  วตฺตพฺพาติ ฯ  กึ  ปน  เตสุ   
อขีเณสุเยวาติ  กิเลเสสุ  โคตฺรภุาณ  กิเลสกฺขย  อารมฺมณ  กโรตีติ ฯ  อทฺธา 
เอว  วุตฺเต  นิรุตฺตโร  ภวิสฺสติ ฯ  มคฺคาเณนาป  เจต  โยเชตพฺพ ฯ  (๑) 
มคฺคกฺขเณป  หิ  กิเลสา  ขีณาตีติ  นวุจฺจนฺติ(๑) น  จ  อขีเณสุเยว  กิเลเสสุ  
กิเลสกฺขโย  อารมฺมณ  โหติ  ตสฺมา  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพเมต  ย  อาคมฺม  ราคาทโย  
ขียนฺติ  ต  นพฺิพาน  ต  ปเนต  รูปโน  ธมฺมา  อรูปโน  ธมฺมาติอาทีสุ  (๒)   
ทุเกสุ  อรูปโน  ธมฺมาติ   
# ๑. ม. มคฺคกฺขเณป หิ กิเลสา ขีณาติ วา ขียิสฺสนฺตีติ วา น วตฺตพฺพา  ฯ 
# ๒. ม. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓/๒  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 194 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๔ 
 
สงฺคหิตตฺตา  น  กิเลสกฺขยมตฺตเมวาติ ฯ   
        อรหตฺเต  ป ฺหาพฺยากรเณ  ยสฺมา  อรหตฺต  ราคโทสโมหาน   
ขีณนฺเต  อุปฺปชฺชติ  ตสฺมา  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโยติ  วุตฺต ฯ   
        เต  โลเก  สุคตาติ  เต  ราคาทโย  ปหาย  คตตฺตา  สุฏ ุ   
คตาติ ฯ  ทุกขฺสฺส  โข  อาวุโส  ปริ ฺตฺถนฺติ  วฏฏทุกฺขสฺส  ปรชิานนตฺถ ฯ   
ทุกฺขตาติ  ทุกฺขสภาวา(๑)  ฯ  ทุกฺขทุกขฺตาติอาทีสุ  ทุกฺขสงฺขาโต  ทุกฺขสภาโว   
ทุกฺขตา(๒)  ฯ  เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ   
        อภิรตีติ  ปพฺพชชฺาย  อนุกณฺนตา ฯ  น  จิร  อาวุโสติ  อาวุโส   
ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปนฺโน  ภิกฺขุ  ปาโต  อนุสิฏโ  สาย  วิเสสมธิคมิสฺสติ  สาย   
อนุสิฏโ  ปาโต  วิเสสมธิคมิสฺสตีติ  (๓)  วุตฺตตฺตา  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  น   
จิรสฺส  ลหุเยว  อรห  อสสฺ  อรหตฺเต  ปติฏเหยฺยาติ  ทสฺเสติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ชมฺพุขาทกสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        สามณฺฑกสยุตฺเตป  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ม. ทกฺุขสภาโว  ฯ  ๒. ม.ท  ุกฺขทุกฺขตา  ฯ  ๓. ม. ม. ๑๓/๕๑๘/๔๗๔  ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๒   หนา ๑๙๕ 
 
        โมคฺคลลฺานสยุตฺเต  กามสหคตาติ  ป ฺจนีวรณสหคตา ฯ  ตสฺส  ห ิ  
ปมชฺฌานา  วุฏ ิตสฺส  ป ฺจ  นีวรณานิ  สนฺตโต  อุปฏหึสุ ฯ  เตนสฺส  ต   
ปมชฺฌาน  หานภาคิย  นาม  อโหสิ ฯ  ต  ปมาท  ตฺวา  สตฺถา  มา  ปมาโทติ  
โอวาท  อทาสิ ฯ  ทุติยชฌฺานาทีสุป  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
อารมฺมณสหคตเมว  เหตฺถ  สหคตนฺติ  วุตฺต ฯ   
        อนิมิตฺต  เจโตสมาธินฺติ  นิจฺจนิมิตฺตาทีนิ  ปหาย  ปวตฺต   
วิปสฺสนาสมาธิเยว  สนฺธาเยต  วุตฺตนฺติ ฯ  นิมิตฺตานุสาริวิ ฺาณ  โหตีติ  เอว   
อิมินา  วิปสฺสนาสมาธิวิหาเรน  วิหรโต  วิปสฺสนาาเณ  ติกฺเข  สุขุเม(๑)  
วหมาเน ฯ  ยถา  นาม  ปุรสิสฺส  ติขิเณน  ผรสุนา  รกฺุข  ฉินฺทนฺตสฺส  สฏุ ุ  
วต  เม  ผรส ุ วหตีติ  ขเณ  เขเณ  ผรสุธาร  โอโลเกนฺตสฺส  เฉชฺชกิจฺจ  น   
นิปฺผชฺชติ  เอว  เถรสฺสาป  สูร  วต  เม  หุตฺวา  าณ  วหตีติ  วิปสฺสน  อารพฺภ  
นิกนฺติ  อุปฺปชฺชติ  อถ  วิปสฺสนากิจฺจ  สาเธตุ  นาสกฺขิ ฯ  ต  สนธฺาย  วุตฺต   
นิมิตฺตานุสาริวิ ฺาณ  โหตีติ ฯ  สพฺพนิมิตฺตาน  อมนสิการา  อนิมิตฺต   
เจโตสมาธึ  อุปสมฺปชฺช  วิหาสินฺติ  สพฺเพส  นิจฺจสุขอตฺตนิมิตฺตาน   
# ๑. ม. สูเร  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๖ 
 
อมนสิกาเรน  อนิมิตฺต  วุฏานคามินิวิปสฺสนาสมฺปยุตฺต  เจโตสมาธึ   
นิพฺพานารมฺมณ  อุปร ิ มคฺคผลสมาธึ  อุปสมฺปชฺช  วิหาสึ ฯ   
        อเวจฺจปฺปสาเทนาติ  อจลปฺปสาเทน ฯ  ทสหิ  าเนหีติ  ทสหิ   
การเณหิ ฯ  อธิคณฺหนฺตีติ  อภิภวนฺติ  อติกฺกมิตฺวา  ติฏนฺติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                โมคฺคลฺลานสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 197 

                        *เลมที่ ๑๒  หนา  ๑๙๗ 
 
                        จิตฺตคหปติปุจฺฉาสยุตฺตวณฺณนา 
        จิตฺตคหปติปุจฺฉาสยุตฺตสฺส(๑) ปเม  มจฺฉิกาสณฺเฑติ  เอวนามเก 
วนสณฺเฑ ฯ  อยมนฺตรากถา  อุทปาทีติ  โปราณกตฺเถรา  อติรจฺฉานกถา  โหนฺติ   
นิสินฺนนิสินฺนฏาเน  ป ฺห  สมุฏาเปตฺวา  อชานนฺตา  ปุจฺฉนฺติ  ชานนฺตา   
วิสฺสชฺเชนฺติ  เตน  เนส  อย  กถา  อุทปาทิ ฯ   
        มิคปถกนฺติ  เอวนามก  อตฺตโน  โภคคาม ฯ  โส  กริ  อมฺพาฏการามสฺส   
ปฏ ิภาเค  โหติ ฯ  เตนุปสงฺกมีติ  เถราน  ป ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  ผาสุวิหาร  กตฺวา  
ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อุปสงฺกมิ ฯ  คมภีฺเร  พุทฺธวจเนติ  อตฺถคมฺภีเร  เจว  
ธมฺมคมฺภีเร  จ  พุทฺธวจเน ฯ  ป ฺาจกฺขุ  กมตีติ  าณจกฺขุ  วหติ  ปวตฺตติ ฯ   
        ทุติเย  อายสฺมนฺต  เถรนฺติ  เตสุ  เถเรสุ  เชฏก  มหาเถร ฯ   
ตุณฺหี  อโหสติี  ชานนฺโตป(๒)  อวิสารทตฺตา  น  กิ ฺจิ  พฺยาหริ ฯ  พฺยากโรมห   
ภนฺเตติ  อย  เถโร  เนว  อตฺตนา  พฺยากโรติ  น  อ ฺเ  อชฺเฌสติ  อุปาสโก   
จ  ภิกฺขุสฆ  วิเหเสติ(๓)  อหเมต  พฺยากริตฺวา  ผาสุวิหาร  กตฺวา  ทสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  อาสนโต  วุฏาย  เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  เอว  โอกาสมกาสิ   
กตาวกาโส  ปน  อตฺตโน  อาสเน  นิสีทิตฺวา  พฺยากาสิ ฯ  สหตฺถาติ  สหตฺเถน ฯ 
สนฺตปฺเปสีติ  ยาว  ทิจฺฉก  ททนฺโต  (๔)   
# ๑. ม. ย.ุ จิตฺตสยุตฺตสฺส  ฯ  ๒. ม. ชานนฺโตป  ฯ  ๓. ม. วิเหเสติ  ฯ 
# ๔. ม. เทนโฺต  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 198 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๘ 
 
สุฏ ุ  ตปฺเปสิ ฯ  สมฺปวาเรสีติ  อล  อลนฺติ  หตฺถส ฺาย  เจว  วาจาย  จ  
ปฏิกฺขิปาเปสิ ฯ  โอนีตปตฺตปาณิโนติ  ปาณิโต  อปนีตปตฺตา  โธวิตฺวา  ถวิกาย   
โอสาเปตฺวา  อเส  ลคฺคิตปตฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตติเย  อวนฺติยาติ  ทกฺขิณาปเถ(๑)  อวนฺติเต(๒)  กลฺยาณ  วุจฺจตีติ   
จตูหิ  ปจฺจเยหิ  ปฏชิคฺคิสฺสามีติ  วจน  นิทฺโทส  อนวชฺช  วุจฺจติ  ตยา   
อุปาสิกาติ  อธิปฺปาเยน  วทติ ฯ   
        จตุตฺเถ  เสสก  วิสฺสชฺเชถาติ  ตสฺส  กริ  เถเรหิ  สทฺธึเยว  กสถาล  
ปมชฺชิตฺวา  ปายาส  วฑฺเฒตฺวา  อทสุ  โส  ภุตฺตปายาโส  เถเรหเิยว   
สทฺธึ  คนฺตุกาโม  จินฺเตสิ  ฆเร  ตาว  อุปาสิกา  เสสก  วิจาเรติ  อิธ  ปนิเม   
ทาสกมฺมกรา  มยา  อวุตฺตา  น  วิจาเรสฺสนฺติ  เอวเมวาย  ปณีตปายาโส   
นสฺสิสฺสตีติ  เตส  อนุชานนฺโต  เอวมาห ฯ  กุถิตนฺติ  กุฏ ิต(๓) เหฏา   
สนฺตตฺตาย  วาลิกาย  อุปริ  อาตเปน  จ  อติติขิณนฺติ  อตฺโถ ฯ  อิท  ปน   
เตปฏเก  พุทฺธวจเน  อสมฺภินฺนปท ฯ  ปเวลิยมาเนนาติ  ปฏิลิยมาเนน ฯ สาธุ  
ขฺวสฺส  ภนฺเตติ  ผาสุวิหาร  กริสฺสามิ  เนสนฺติ  จินฺเตตฺวา  เอวมาห ฯ   
อิทฺธาภิสงฺขาร  อภิสงฺขรีติ  อธิฏานิทฺธึ  อกาสิ ฯ  เอตฺถ จนฺโฑ มนฺโท(๔)   
สีตกวาโต  วายตุ  อพฺภมณฺฑป  กตฺวา  เทโว  เอกเมก  ผุสายตูติ  เอว   
# ๑. ม. ทกฺขิณาปเถ  ฯ  ๒. ม. อวนฺติรฏเ  ฯ  ๓. สี. กถุิต  ฯ 
# ๔. ม. มนทฺมนฺโท  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 199 

                *เลมที่ ๑๒  จิตฺตคหปติปุจฺฉาสยุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๙ 
 
นานาปริกมฺม  สวาโต  เทโว  วสฺสตูติ  เอว  อธิฏาน  เอกโตป  โหติ ฯ   
สวาโต  เทโว  วสฺสตูติ  เอกโต  ปริกมฺม  มนฺทมนโฺท  สีตกภาโว  วาโต  วายตุ   
อพฺภมณฺฑป  กตฺวา  เทโว  เอกเมก  ผุสายตูติ  เอว  นานาอธิฏานมฺป   
โหติ ฯ  วุตฺตนเยเนว  นานาปริกมฺม  นานาธิฏาน  เอกโต  ปริกมฺม  เอกโต   
อธิฏานมฺป  โหติเยว ฯ  ยถา  ตถา  กโรนฺตสฺส  ปน  ปาทกชฺฌานโต  วุฏาย   
กตปริกมฺมสสฺ  ปรกิมฺมานนฺตเรน  มหคฺคตอธิฏานจิตฺเตเนว  ต  อิชฺฌติ ฯ   
โอกาเสสีติ  (๑)  วิปฺปกิร ิฯ   
        ป ฺจเม  เนลงฺโคติ  นิทฺโทโส  เสตปจฺฉาโทติ  เสตปฏิจฺฉาทโน ฯ   
อนีฆนฺติ  นิทฺทุกฺข ฯ  มหุุตฺต  ตุณฺหี  หุตฺวาติ  ตสฺส  อตฺถเปกฺขนตฺถ  ตีณิ 
ปฏกานิ  กณฺเณ  กุณฺฑล  วิย  ส ฺจาเลนฺโต  อย  อิมสฺส  อตฺโถ  อย  อิมสฺส   
อตฺโถ [๒] อุปปริกฺขนตฺถ  มุหุตฺต  หุตฺวา  ตุณฺหี  หตฺุวา ฯ  วิมุตฺติยาติ   
อรหตฺตผลวิมุตฺติยา ฯ  อิม  ปน  ป ฺห  กเถนฺโต  อุปาสโก  ทกฺุกร  อกาสิ ฯ   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ห ิ ปสฺสถ  โน  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  เอต  ภิกฺขุ  อาคจฺฉนฺต  
โอทาตก  ตนุก  ตุงฺคนาสิกนฺติ  (๓)  อตฺตโน  ทิฏเน  กเถสิ ฯ  อย  จ   
นยคฺคาเหน  อรหโต  เอต  อธิวจนนฺติ  อาห ฯ   
        ฉฏเ  กติ  นุ  โข  ภนฺเต  สงฺขาราติ  อย  กริ  คหปติ   
# ๑. ส.ี โอตาเสธีติ  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อย อิมสฺส อตฺโถตีติ ทสิฺสติ  ฯ 
# ๓. ส. นิ. ๑๖/๗๒๓/๓๓๐  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 200 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐๐ 
 
นิโรธ  วล ฺเชติ  ตสฺมา  นิโรธปาทเก  สงฺขาเร  ปจฺุฉิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เอวมาห ฯ   
เถโรปสฺส  อธิปฺปาย  ตฺวา  ปุ ฺาภิสงฺขาราทีสุ  อเนเกสุ  สงฺขาเรสุ  วิชฺชมาเนสุป   
กายสงฺขาราทโยว  อาจิกฺขนฺโต  ตโย  โข  คหปตีติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  กายปฏิพทฺธตฺตา  กาเยน  สงฺขรียติ  นิพฺพตฺตียตีติ  กายสงฺขาโร ฯ  
วาจาย  สงฺขโรติ  กโรติ  นิพฺพตฺเตตีติ วจีสงฺขาโร  จิตฺตปฏิพทฺธตฺตา  จิตฺเตน  สงฺขรียติ   
นิพฺพตฺตียตีติ  จิตฺตสงฺขาโร ฯ  กตมา  ปน  ภนฺเตติ  อิธ  กึ  ปุจฺฉติ  อิเม  สงฺขารา  
อ ฺม ฺ  มิสฺสา  อาลุฬิตา  อวิภูตา  ทุทฺทีปนา ฯ  ตถาหิ  กายทฺวาเร   
อาทานคหณมุ ฺจนโจปนานิ  ปาเปตฺวา  อุปฺปนฺนา  อฏ  กามาวจรกุสลเจตนา  
ทฺวาทส  อกุสลเจตนาติ  เอว  กุสลากสุลา  วีสติ  เจตนาป  อสฺสาสปสฺสาสาป   
กายสงฺขาโร  วุจฺจนฺติ ฯ  วจีทฺวาเร  หนุส ฺโจปน  วจีเภท  ปาเปตฺวา  อุปฺปนฺนา  
วุตฺตปฺปการาว  วีสติ  เจตนาป  วิตกฺกวิจาราป  วจีสงฺขาโรเตฺวว  วุจฺจนฺติ ฯ   
กายวจีทฺวาเรสุ  โจปน  อปฺปตฺวา  รโห  นิสินฺนสสฺ  จินฺตยโต  อุปฺปนฺนา   
กุสลากุสลา  เอกูนตึส  เจตนาป  ส ฺา  จ  เวทนา  จาติ  อิเม  เทฺว  ธมฺมาป   
จิตฺตสงฺขาราเตฺวว  วุจฺจนฺติ ฯ  เอว  อิเม  สงฺขารา  อ ฺม ฺ  มิสฺสา  อาลุฬติา  
อวิภูตา  ทุทฺทีปนา  เต  ปากเฏ  วิภูเต  อกตฺวา  กถาเปสฺสามีติ  ปุจฺฉิ ฯ    



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 201 

                *เลมที่ ๑๒  จิตฺตคหปติปุจฺฉาสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๑ 
 
        กสฺมา  ปน  ภนฺเตติ  อิธ  กายสงฺขาราทินามสฺส  ปทตฺถ  ปจฺุฉติ ฯ  ตสฺส   
วิสฺสชฺชเน  กายปฺปฏิพทฺธาติ  กายนิสฺสิตา ฯ  กาเย  สติ  โหนฺติ  อสติ  น  โหนฺติ ฯ   
จิตฺตปฺปฏิพทฺธาติ  จิตฺตนิสฺสิตา ฯ  จิตฺเต  สติ  โหนฺติ  อสติ  โหนฺติ ฯ   
        อิทานิ  กึ  น ุ โข  เอส  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  วล ฺเช  โน  วล ฺเชติ   
จิณฺณวสี  วา  ตตฺถ  โน  จิณฺณวสีติ  ชานนตฺถ  ปุจฺฉนฺโต  กถ  ปน  ภนฺเต   
ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ  โหตีติ  อาห ฯ  ตสฺส  วิสฺสชชฺเน  สมาปชชฺสิฺสนฺติ   
วา  สมาปชฺชามีติ  วา  ปททฺวเยน  เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติกาโล   
กถิโต ฯ  สมาปนฺโนติ  ปเทน  อนฺโต  นิโรโธ ฯ  ตถา  ปุริเมหิ  ทฺวีหิ  ปเทหิ   
สจิตฺตกกาโล(๑)  กถิโต  ปจฺฉิเมน  อจิตฺตกกาโล(๒)  ฯ   
        ปุพฺเพว  ตถา  จิตฺต  ภาสิต  โหตีติ  นิโรธสมาปตฺติโต  ปุพฺเพ  อทฺธาน-   
ปริจฺเฉทกาเลเยว  เอตฺตก  กาล  อจิตฺตโก  ภวิสฺสามีติ  อทฺธานปริจฺเฉโท ฯ  จิตฺต   
ภาวิต  โหติ ฯ  ย  ต  ตถตฺตาย  อุปเนตีติ  ย  ปน  เอว  ภาวิต  จิตฺต  ต  ปุคฺคล   
ตถตฺตาย  อจิตฺตกภาวาย  อุปเนติ ฯ  วจีสงฺขาโร  ปม  นิรชฺุฌตีติ  เสสสงฺขาเรหิ   
ปม  ทุติยชฌฺาเนเยว  นิรุชฺฌติ ฯ  ตโต  กายสงฺขาโรติ  ตโต  ปร  กายสงฺขาโร   
จตุตฺถชฺฌาเน  นิรชฺุฌติ ฯ  ตโต  ปร  จิตฺตสงฺขาโรติ  ตโต  ปร  จิตฺตสงฺขาโร   
# ๑. ม. สจิตฺตกกาโล  ฯ  ๒. ม. อจิตฺตกกาโล  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 202 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐๒ 
 
อนฺโต  นิโรเธ  นิรชฺุฌติ ฯ  อายูติ  รูปชวิีตินฺทฺริย ฯ  วิปริภินฺนานีติ  อุปหตานิ   
วินฏานิ ฯ   
        ตตฺถ  เกจิ  นิโรธสมาปนฺนสฺส  จิตฺตสงฺขาโร  จ  นิรุทฺโธ'ติ  วจนโต   
จิตฺต  อนิรุทฺธ  โหติ  ตสมฺา  สจิตฺตกาป  อย  ปน  สมาปตฺตีติ  วทนฺติ ฯ  เต   
วตฺตพฺพา  วจีสงฺขาโรปสฺส  นิรุทโฺธติ  วจนโต  วาจา  อนิรุทฺธา  โหติ   
ตสฺมา  นิโรธสมาปนฺเนน  ธมฺมมฺป  กเถนฺเตน  สชฌฺายมฺป  กเถนฺเตน  นิสีทิตพฺพ   
สิยา ฯ  โย  จาย  มโต  กาลกโต  ตสฺสป  จิตฺตสงฺขาโร  นิโรโธติ  วจนโต  จิตฺต   
อนิรุทฺธ  ภเวยฺย  ตสฺมา  กาลกเต  มาตาปตโร  วา  อรหนฺเต  วา  ฌาเปนฺเตน   
อานนฺตริยกมฺม  กต  ภเวยฺย ฯ  อิติ  พฺย ฺชเน  อภินิเวสน  อกตฺวา  อาจริยาน   
นเย  ตฺวา  อตฺโถ  อุปปริกฺขิตพฺโพ ฯ  อตฺโถ  ห ิ ปฏิสรณ  น  พฺย ฺชน ฯ   
        อินฺทฺริยานิ  วิปฺปสนฺนานีติ  กิริยมยปฺปวตฺตสฺมึ  หิ  วตฺตมาเน  พหิทฺธา   
อารมฺมเณสุ  ปสาเท  ฆเฏนฺเตสุ  อินฺทฺริยานิ  กลิมนฺติ  อุปหตานิ  มกฺขิตานิ  วิย(๑)   
น  โหนฺติ  วาตาทีหิ  อุฏ ิตรเชน  จตุมหาปเถ  ปตอาทาโส  วิย ฯ  ยถา  ปน   
ถวิกาย  ปกฺขิปตฺวา  ม ฺชูสาทีสุ  ปโต  อาทาโสป  อนฺโตเยว  วิโรจติ  เอว   
นิโรธสมาปนฺนสฺส  ภิกฺขุโน  อนโฺต  นิโรเธ  ป ฺจปฺปสาทา  อติวิย  วิโรจนติฺ ฯ   
เตน  วุตฺต  อินฺทฺริยานิ  วิปฺปสนฺนานีติ ฯ   
# ๑. ม. ปกฺขิตฺตานิ วิย  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 203 

                *เลมที่ ๑๒  จิตฺตคหปติปุจฺฉาสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๓ 
 
        วุฏหิสสฺนฺติ  วา  วุฏหามีติ  วา  ปททฺวเยน  อนฺโตนิโรธกาโล  กถิโต   
วุฏ ิโตติ  ปเทน  ผลสมาปตฺติกาโล ฯ  ตถา  ปรุิเมหิ  ทฺวีหิ  ปเทหิ  อจิตฺตกกาโล   
กถิโต  ปจฺฉิเมน  สจิตฺตกกาโล ฯ  ปุพฺเพว  ตถา  จิตฺต  ภาวิต  โหตีติ   
นิโรธสมาปตฺติโต  ปุพฺเพ  อทฺธานปริจฺเฉทกาโลเยว  เอตฺตก  กาล  อจิตฺตโก  หุตฺวา   
ตโต  ปร  สจิตฺตโก  ภวิสสฺามีติ  อทฺธานปริจฺเฉท  จิตฺต  (๑)  ภาวิต  โหติ ฯ  ย  ต   
ตถตฺตาย  อุปเนตีติ  ย  เอว  ภาวิต  จิตฺต  ต  ปุคฺคล  ตถตฺตาย  สจิตฺตกภาวาย   
อุปเนติ ฯ  อิติ  เหฏา  นโิรธสมาปนฺนกาโล  คหิโต  อิธ  นิโรธโต  วุฏานกาโล ฯ   
        อิทานิ  นิโรธกถ  กเถตุ  กาโลติ  นิโรธกถา  กเถตพฺพา  สิยา ฯ  สา  จ   
ปเนสา  ทฺวีหิ  พเลหิ  สมนฺนาคตตฺตา  ติณฺณ  (๒)  สงฺขาราน  ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา   
โสฬสหิ  าณจริยาหิ  นวหิ  สมาธิจริยาหิ  วสีภาวตาป ฺา  นิโรธสมาปตฺติย   
าณนฺติ  มาติก  เปตฺวา  สพฺพากาเรน  วิสุทฺธิมคฺเค  (๓)  กถิตา  ตสฺมา  ตตฺถ   
กถิตนเยเนว  คเหตพฺพา ฯ  โก  ปนาย  นิโรโธ  นาม  จตุนฺน  ขนธฺาน  ปฏิสงฺขา   
อปฺปวตฺติ ฯ  อถ  กิมตฺถเมต(๔)  สมาปชฺชนฺตีติ  สงฺขาราน  ปวตฺเต  อุกฺกณฺ ิตา   
สตฺตาห  อจิตฺตกา  หุตฺวา  สุข  วิหริสสฺามิ  ทิฏธมฺมนิพฺพาน  นาเมต  
# ๑. ส.ี อทฺธานปริจฺเฉทจิตฺต  ฯ  ๒. ม. ตโย จ  ฯ  ๓. วิสุทฺธิมคฺค. ๓/๓๖๒-๓  ฯ 
# ๔. ม. กิมตฺถเมต  ฯ  
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ยทิท  นโิรโธติ  เอตทตฺถ  สมาปชชฺนติฺ ฯ   
        จิตฺตสงฺขาโร  ปม  อุปฺปชฺชตีติ  นิโรธา  วุฏหนฺตสฺส  หิ  ผลสมาปตฺติจิตฺต   
ปม  อุปฺปชชฺติ  ต  สมฺปยุตฺต  ส ฺ ฺจ  เวทน ฺจ  สนฺธาย  จิตฺตสงฺขาโร   
ปม  อุปฺปชชฺตีติ  อาห ฯ  ตโต  กายสงฺขาโรติ  ตโต  ปร  ภวงฺคสมเย  กายสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชติ ฯ  กึ  ปน  ผลสมาปตฺติ(๑)  อสฺสาสปสฺสาเสน  สมุฏาเปตีติ  สมุฏาเปติ ฯ   
อิมสฺส  ปน  จตุตฺถชฺฌานิกา  ผลสมาปตฺติ  สา  น  สมุฏาเปติ ฯ  ก ึ วา  เอเตน   
ผลสมาปตฺติ  ปมชฺฌานิกา  วา  โหตุ  ทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานิกา  วา  สนฺตสมาปตฺติโก   
วุฏ ิตสฺส  ภิกฺขุโน  อสฺสาสปสฺสาสา  อพฺโพหาริกา  โหนฺติ  เตส  อพฺโพหาริกภาโว   
ส ฺชีวตฺเถรวตฺถุนา  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ส ฺชีวตฺเถรสฺส  ห ิ ปมสมาปตฺติโต วุฏาย  กึสุกปุปฺผสทิเส  วีตจฺจิตงฺคาเร  
มนฺทมานสฺส  คจฺฉโต  จีวเร  อสุมตฺตมฺป  น  ฌายิ  อุสฺมาการมตฺตมฺป  นาโหสิ ฯ  
สมาปตฺติผล  นาเมตนฺติ  วทนฺติ ฯ  เอวเมว  สนฺธาย  ผลสมาปตฺติยา  วุฏ ิตสฺส  
ภิกฺขุโน  อสสฺาสปสฺสาสา  อพฺโพหาริกา  โหนฺตีติ  (๒)  ภวงฺคสมเยเนเวต  กถิตนฺติ 
เวทิตพฺพ ฯ   
        ตโต  วจีสงฺขาโรติ  ตโต  ปร  กริยิมยปฺปวตฺตวฬ ฺชนกาเล  วจีสงฺขาโร   
อุปฺปชฺชติ ฯ  กึ  ภวงฺค  วิตกฺกวิจาเรน  สมุฏาเปตีติ   
# ๑. ม. ผลสมาปตฺติ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 205 
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สมุฏาเปติ ฯ  ตสมุฏานา  ปน  วิตกฺกวิจารา  วาจ  อภิสงฺขาตุน  สกโฺกนฺตีติ  
กิริยมยปฺปวตฺตวฬ ฺชนกาเลเนเวต  กถิต ฯ   
        สุ ฺโต  ผสฺโสติอาทโย  สคุเณนาป  อารมฺมเณนาป  กเถตพฺพา ฯ   
สคุเณน  ตาว  สุ ฺตา  นาม  ผลสมาปตฺติ  ตาย  สหชาตผสฺส  สนฺธาย   
สุ ฺโต  ผสฺโสติ  วุตฺต ฯ  อนิมิตฺตปฺปณิหิเตสุป  เอเสว  นโย ฯ  
        อารมฺมเณน  ปน  นพฺิพาน  ราคาทีหิ  สุ ฺตฺตา  สุ ฺตา  นาม   
ราคนิมิตฺตาทีน  อภาวา  อนิมิตฺต  ราคโทสโมหปณิธีน  อภาวา  อปฺปณิหิต   
สุ ฺต  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา  อุปฺปนฺนผลสมาปตฺติสมฺผสฺโส  สุ ฺโต   
นาม ฯ  อนิมตฺิตปฺปณิหิเตสุป  เอเสว  นโย ฯ  อปรา  อาคมนิยกถา  นาม  โหติ ฯ 
สุ ฺตอนิมิตฺตอปฺปณิหิตาติ  หิ  วิปสฺสนาป  วุจฺจติ ฯ   
        ตตฺถ  โย  ภิกฺขุ  สงฺขาเรน  อนิจฺจโต  ปริคฺคเหตฺวา [๑]  อนิจฺจโต   
ทิสฺวา  อนิจฺจโต  วุฏาติ  ตสฺส  วุฏานคามินิวิปสฺสนา  อนิมิตฺตา  นาม  โหติ ฯ   
โย  ทุกฺขโต  ปริคฺคเหตฺวา[๒]  ทุกฺขโต  ทิสฺวา  ทกุขฺโต  วุฏาติ  ตสฺส  อปฺปณิหิตา   
นาม ฯ  โย  อนตฺตโต  ปริคฺคเหตฺวา  อนตฺตโต  ทิสฺวา  อนตฺตโต  วุฏาติ  ตสฺส   
สุ ฺตา  นาม ฯ  ตตฺถ  อนิมิตฺตวิปสฺสนาย  มคฺโค  อนิมิตฺโต  นาม  
อนิมิตฺตมคฺคสฺส  ผล   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อนิจฺจโต ทิสฺวาติ ทิสฺสติ  ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ทิสฺวาติ  ฯ 
# ทิสฺสติ  ฯ  
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อนิมิตฺต  นาม  อนิมิตฺตผลสมาปตฺติสหชาเต  ผสฺเส  ผุสฺสนฺเต  อนิมิตฺโต   
ผสฺโส  ผุสฺสตีติ  วุจฺจติ ฯ  อปฺปณิหิตสุ ฺเตสุป  เอเสว  นโย ฯ  อาคมนิเยน   
กถิเต  ปน  สุ ฺโต  วา  ผสฺโส  อนิมตฺิโต  วา  ผสฺโส  อปฺปณิหโิต  วา  ผสฺโสติ   
วิกปฺโป  อาปชฺเชยฺย  ตสฺมา  สคุเณน  เจว  อารมฺมเณน  จ  กเถตพฺพ ฯ  เอว   
หิ  ตโย  ผสฺสา  ผุสฺสนฺตีติ  สเมติ ฯ   
        วิเวกนินฺนนฺติอาทีสุ  นิพฺพาน  วิเวโก  นาม  ตสฺมึ  วิเวเก  นินฺน   
โอณตนฺติ  วิเวกนินฺน ฯ  วิเวก  โปณ(๑)  อ ฺโต  อาคนฺตฺวา  เยน  วิเวโก  เตน   
วงฺก  วิย  หุตฺวา   ิตนฺติ  วิเวกโปณ ฯ  เยน  วิเวโก  เตน  ปตมาน  วิย   ิตนฺติ   
วิเวกปพฺภาร ฯ   
        สตฺตเม  นานตฺถา  เจว  นานาพฺย ฺชนา  จาติ  พฺย ฺชนานมฺป  เนส  
นาน  อตฺโถ(๒)  ฯ  ตตฺถ  พฺย ฺชนสฺส  นานตฺตา  ปากฏา ฯ  อตฺโถ  (๓)  ปน   
อปฺปมาณา  เจโตวิมุตฺติ  ภูมนฺตรโต  มหคฺคตา  โหติ  รูปาวจรา  อารมฺมณโต   
สตฺตปณฺณตฺติอารมฺมณา ฯ  อากิ ฺจ ฺา  ภูมนฺตรโต  มหคฺคตา  อรูปาวจรา   
อารมฺมณโต  น  วตฺตพฺพารมฺมณา ฯ  สุ ฺตา  ภูมนฺตรโต  กามาวจรา   
อารมฺมณโต  สงฺขารารมฺมณา ฯ  วิปสสฺนา  หิ  เอตฺถ  สุ ฺตาติ  อธิปฺเปตา ฯ   
อนิมิตฺตา  ภูมนฺตรโต  โลกุตฺตรา  อารมฺมณโต  นพฺิพานารมฺมณา ฯ   
# ๑. ม. วิเวกโปณนฺติ  ฯ  ๒. ม. พฺย ฺชนานมฺป เนส นาน อตฺโถป  ฯ 
# ๓. อตฺถโต (?)   
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        ราโค  โข  ภนฺเต  ปมาณกรโณติอาทีสุ  ยถา  ปพฺพตปาเท  ปูติปณฺณกสฏอุทก  
นาม  โหติ  กาฬวณฺณ  โอโลเกนฺตาน  พฺยามสตคมฺภีร  วิย  ขายติ  ยฏ ึ  วา   
รชฺชุ  วา  คเหตฺวา  มินนฺตสฺส  ปฏ ิปาโทตฺถรณมตฺตมฺป  น  โหติ  เอวเมว  
ยาว  ราคาทโย  นุปฺปชชฺนฺติ  ตาว  ปุคฺคล  ส ฺชานิตุ  น  สกฺกา  โหติ   
โสตาปนฺโน  วิย  สกทาคามี  วิย  อนาคามี  วิย  จ  ขายติ  ยทา  ปนสฺส   
ราคาทโย  อุปฺปชฺชนฺติ  ตทา  รตฺโต  ทฏุโ  มุโฬฺหติ  ป ฺายติ ฯ  อิติ  เต   
เอตฺตโก  อยนฺติ  ปุคฺคลสฺส  ปมาณ  ทสฺเสนฺโตว  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ปมาณกรณา   
นาม  วุตฺตา ฯ  ยาวตา  โข  ภนฺเต  อปปฺมาณา  เจโตวิมุตฺติโยติ  ยตฺตกา   
อปฺปมาณา  เจโตวิมุตฺติโย ฯ  กิตฺตกา  ปน  ตา  จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหารา   
จตฺตาโร  มคฺคา  จตฺตาริ  ผลานีติ  ทฺวาทส ฯ  ตตฺร  พฺรหฺมวิหารา   
ผรณอปฺปมาณตาย  อปฺปมาณา  เสสา  ปมาณการกาน  กิเลสาน  อภาเวน   
นิพฺพานมฺป  อปฺปมาณเมว  เจโตวิมุตฺติ  ปน  น  โหติ  ตสฺมา  น  คหิต ฯ   
อกุปฺปาติ  อรหตฺตผลเจโตวิมุตฺติ ฯ  สา  หิ  ตาส  สพฺพเชฏ ิกา  ตสฺมา   
อคฺคมกฺขายตีติ  วุตฺตา  ราโค  โข  ภนฺเต  กิ ฺจนนฺติ  ราโค  อุปฺปชฺชิตฺวา  
ปุคฺคล  กิ ฺจติ  มทฺทติ  ปลิพุนฺธติ(๑)  ตสฺมา  กิ ฺจนนฺติ  วุตฺโต ฯ  มนุสฺสา 
กิร  โคเณหิ  ขล  มทฺทาเปนฺตา   
# ๑. ม. ปลิพุนฺธติ  ฯ  
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กนฺเตหิ กิ ฺจนกิจฺเจหิ  กาฬกาติ  วทนฺติ ฯ  เอว  มทฺทนฏโ  กิ ฺจนฏโติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  โทสโมเหสปุ  เอเสว  นโย ฯ   
        อากิ ฺจ ฺา  เจโตวิมุตฺติโย  นาม  นว  ธมฺมา  อากิ ฺจ ฺายตน   
มคฺคผลานิ  จ ฯ  ตตฺถ  อากิ ฺจ ฺายตน  กิ ฺจน  อารมฺมณ  อสฺส  นตฺถีติ   
อากิ ฺจ ฺ ฯ  มคฺคผลานิ  กิ ฺจนาน  มทฺทนปลพุินฺธกิเลสาน(๑)  นตฺถิตาย   
อากิ ฺจ ฺา  นิพฺพานมฺป  อากิ ฺจ ฺ  เจโตวิมุตฺติ  ปน  น  โหติ  ตสฺมา  น  
คหิต ฯ  ราโค  โข  ภนฺเต  นิมิตฺตกรโณติอาทีสุ  ยถา  นาม  ทฺวินฺน  กลุาน  
สทิสา  เทฺว  วจฺฉกา  โหนฺติ ฯ  ยาว  เตส  ลกฺขณ  น  กต  โหติ  ตาว  อย   
อสุกกุลสฺส  วจฺฉโก  อย  อสุกกุลสฺสาติ  น  สกฺกา  โหติ  ชานิตต ฯ  ยทา  ปน  
เตส  ติสูลาทีสุ  อ ฺตร  ลกฺขณ  กต  โหติ  ตทา  สกฺกา  โหติ  ชานิตต ฯ   
เอวเมว  ยาว  ปุคฺคลสฺส  ราโค  นุปฺปชชฺติ  ตาว  น  สกฺกา  โหติ  ชานิตุ   
อริโย  วา  ปถุุชชฺโน  วาติ ฯ  ราโค  ปนสฺส  อุปฺปชชฺมาโนว  สราโค  นาม  อย  
ปุคฺคโลติ  ส ฺชานนฺติ(๒) นิมิตฺต  กโรนฺโต  วิย  อุปฺปชฺชติ  ตสฺมา   
นิมิตฺตกรโณติ  วุตฺโต ฯ  โทสโมเหสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อนิมิตฺตา  เจโตวิมุตฺติโย  นาม  เตรส  ธมฺมา  วิปสฺสนา  จตฺตาโร   
อารุปฺปา  จตฺตาโร  มคฺคา  จตฺตาริ  ผลานิ ฯ  ตตฺถ  วิปสฺสนา  นิจฺจนิมิตฺต   
สุขนิมิตฺต  อตฺตนิมิตฺต  อุคฺฆาเฏตีติ   
# ๑. ม. มทฺทนปลิพุนฺธกิเลสาน  ฯ  ๒. สี. ส ฺชานิตุ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 209 

                *เลมที่ ๑๒  จิตฺตคหปติปุจฺฉาสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๙ 
 
อนิมิตฺตา  นาม ฯ  จตฺตาโร  อารุปฺปา  รูปนิมิตฺตสฺส  อภาเวน  (๑)  อนิมิตฺตา  
นาม ฯ  มคฺคผลานิ  นิมิตฺตกราน  กิเลสาน  อภาเวน  อนิมิตฺตานิ  นิพฺพานมฺป   
อนิมิตฺตเมว  ต  ปน  เจโตวิมุตฺติ  น  โหติ  ตสฺมา  น  คหิต ฯ  อถ  กสฺมา 
สุ ฺตา  เจโตวิมุตฺติ  น  คหิตาติ  สา  สุ ฺา  ราเคนาติอาทิวจนโต  สพฺพตฺถ 
อนุปวิฏาว  ตสฺมา  วิสุน  คหิตาติ ฯ  เอกตฺถาติ  อารมฺมณวเสน  เอกตฺถา  
อปฺปมาณ  อากิ ฺจ ฺ  สุ ฺต  อนิมิตฺตนฺติ  หิ  สพฺพาเนตานิ  นิพฺพานสฺเสว  
นามานิ ฯ  อิติ  อิมินา  ปริยาเยน  เอกตฺถา ฯ  อ ฺสฺมึ  ปน  าเน  อปฺปมาณาป 
โหติ  อ ฺสฺมึ  อากิ ฺจ ฺา  อ ฺสฺมึ  สุ ฺตา  อ ฺสฺมึ  อนิมิตฺตาติ  
อิมินา  ปริยาเยน  นานาพฺย ฺชนาติ ฯ   
        อฏเม  เตนุปสงฺกมีติ  สย  อาคตาคโม  วิ ฺาตสาสโน  อนาคามี   
อริยสาวโก  สมาโน  กสมฺา  นคฺคโภคฺค  นิสฺสิริก  นิคณฺ  อุปสงฺกมีติ   
อุปวาทโมจนตฺถ ฺเจว  วาทาโรปนตฺถ ฺจ ฯ  นิคณฺา  กิร  สมณสฺส  โคตมสฺส   
สาวกา  ถทฺธขทิรขาณุกสทิสา  เกนจิ  สทฺธึ  ปฏิสนถฺารมฺป  น  กโรนฺตีติ   
อุปวทนฺติ  ตสฺส  อุปวาทสฺส  โมจนตฺถ ฺจ  วาท ฺจสฺส  อาโรเปสฺสามีติ(๒)   
อุปสงฺกมิ ฯ  น  ขฺวาห  เอตฺถ  ภนฺเต  ภควโต  สทฺธาย  คจฺฉามีติ  ยสฺส  าเณน   
อสจฺฉิกต  โหติ  โส  เอว  กิเรตนฺติ  อ ฺสฺส  สทฺธาย  คจฺเฉยฺย  มยา  ปน   
าเณเนต  สจฺฉิกต   
# ๑. ม. อภาวา  ฯ  ๒. ม. อาโรเปสฺสามีติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๐ 
 
ตสฺมา  นาห  เอตฺถ  ภควโต  สทฺธาย  คจฺฉามีติ  ทีเปนฺโต  เอวมาห ฯ   
โอโลเกตฺวาติ  (๑)  กาย  อุนฺนาเมตฺวา(๒)  กุจฺฉึ  นหีริตฺวา  คีว  ปคฺคยฺห  สพฺพ   
ทิส  เปกฺขมาโน  โอโลเกตฺวา ฯ  พาเธตพฺพ  ม ฺเยฺยาติ  ยถา  วินิวิชฺฌิตฺวา  น   
นิกฺขมติ  เอว  ปฏิพาหิตพฺพ  ม ฺเยฺย  พนฺธิตพฺพ  วา ฯ   
        สหธมมฺิกาติ  สกรณา ฯ ปม(๓) ปฏิหเรยฺยาสิ  สทฺธึ  นิคณฺปริสายาติ  
เอเตส  อตฺเถ  าเต  อถ  เม  นิคณฺปริสาย  สทฺธึ  อธิคจฺเฉยฺยาสิ   
ปตีหารสฺส(๔)  เม  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  อาคตภาว  ชานาเปยฺยาสีติ 
อตฺโถ ฯ  เอโก  ปโ ฺหติ  เอโก  ป ฺหมคฺโค  เอก  ป ฺหคเวสนนฺติ  อตฺโถ ฯ  
เอโก  อุทฺเทโสติ  เอก  นาม  กินฺติ  อย  เอโก  อุทฺเทโส ฯ  เอก  เวยฺยากรณนฺติ  
สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏ ิติกาติ  (๕)  อิท  เอก  เวยฺยากรณ ฯ  เอว  สพฺพตฺถ 
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        นวเม  กีวจิร  ปพฺพชิตสฺสาติ  กวีจิโร  กาโลติ [๖]   อตฺโถ ฯ   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ  มนสฺุสธมฺโม  นาม  ทสกุสลกมฺมปถา  ตโต  มนุสฺสธมฺมโต   
อุตฺตรึ ฯ  อลมริยาณทสฺสนวิเสโสติ  อริยภาว  กาตุ  สมตฺถตาย  อลมริยาโยติ  
สงฺขาโต  าณทสฺสนวิเสโส ฯ  นคฺเคยฺยาติ  นคฺคภาวโต ฯ  มณฺเฑยฺยาติ   
มุณฺฑภาวโต ฯ   
# ๑. ม. อุลฺโลเกตฺวา  ฯ ๒. ม. อุนฺนาเมตฺวา  ฯ  ๓. สฺยา. ม. อถ ม  ฯ 
# ๔. ม. ปตีหารสฺส  ฯ  ๕. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๗/๕๔  ฯ  ขุ. ขุ. ๒๕/๔/๒  ฯ 
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ปพฺพชิตสฺสาตีติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  จิตฺตคหปติปุจฺฉาสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๑ 
 
วาฬนิปฺโปตนายาติ(๑)  ปาวฬนิปฺโปตนโต  ภูมิย  นิสีทนฺตสฺส  อานิสทฏาเน 
ลคฺคาน  ปสุรชวาลิกาน  โผฏนตฺถ  คหิตโมรป ฺฉมตฺตโตติ(๒)  อตฺโถ ฯ   
        ทสเม  อารามเทวตาติ  ปุปฺผารามผลราเมสุ  อธิวตฺถา  เทวตา ฯ   
วนเทวตาติ  วนสณฺเฑสุ  อธิวตฺถา  เทวตา ฯ  รุกฺขเทวตาติ  มตฺตราชกาเล   
เวสฺสวโณ  จ  เทวตาติ  เอว  เตสุ  เตสุ  รุกฺเขสุ  อธิวตฺถา  เทวตา ฯ   
โอสธิติณวนปฺปตีสูติ  หรติกามลกีอาทีสุ  มุ ฺชปพฺพชาทีสุ  วนเชฏกรุกฺเขสุ  
อธิวตฺถา  เทวตา ฯ  สงฺคมฺมาติ  สนฺนิปติตฺวา ฯ  สมาคมฺมาติ  ตโต  ตโต 
สมาคนฺตฺวา ฯ  ปณิเธหีติ  ปตฺนาวเสน  อุเปหิ ฯ  อิชฺฌิสฺสติ  สลีวโต   
เจโตปณิธีติ  สมิชฺฌิสฺสติ  สีลวนฺตสฺส  จิตฺตปตฺนา ฯ   ธมฺมิโกติ   
ทสกุสลธมฺมสมนฺนาคโต  อคติคมนรหิโต ฯ  ธมฺมราชาติ  ตสฺเสว  เววจน  
ธมฺเมน  วา  ลทฺธรชชฺตฺตา  ธมฺมราชา ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  เตน(๓)  อยฺยปุตฺต 
อมฺเหหิ (๔)  โอวทาหีติ (๕) วทถ  ตสฺมา ฯ  อปฺปฏวิิภตฺตนฺติ  อิท  ภิกฺขูน   
ทสฺสาม  อิท  อตฺตนา  ภุ ฺชิสฺสามาติ  เอว  อวิภตฺต  ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ สาธารณเมว   
ภวิสฺสตีติ ฯ   
                        จิตฺตสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ ปวาฬนิปฺโผฏนาย  ฯ  ๒. ม. โผฏนตฺถ คหิตโมรป ฺฉมตฺตโตติ  ฯ 
# ๓. ม. เตนหิ  ฯ  ๔. ม. อมฺเหป  ฯ  ๕. ม. โอวทาหีติ  ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๒   หนา  ๒๑๒ 
 
                                คามณิสยุตฺตวณฺณนา   
        คามณิสยุตฺตสฺส  ปเม  จณฺโฑ  คามณีติ  ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ   
จณฺโฑติ  คหิตนาโม  เอโก  คามณิ ฯ  ปาตุกโรตีติ  ภณฺฑนฺต  ปฏิภณฺฑนฺโต   
อกฺโกสนฺต  ปจฺจกฺโกสนฺโต  ปหรนฺต  ปฏิปหรนฺโต  ปากฏ  กโรตีติ  ทสฺเสติ ฯ  
น  ปาตุกโรตีติ  อกฺกุฏโป  ปหโฏป [๑]  กิ ฺจิ  ปจฺจนีก  อกโรนฺโตติ  ทสฺเสติ ฯ   
        ทุติเย  ตาลปุโฏติ(๒) เอวนามโก ฯ  ตสฺส  กริ  พนฺธนา  ปมุตฺตสฺส   
(๓)ตาลปกฺกสฺส วิย  วณฺโณ(๓)  วิปฺปสนฺโน  อโหสิ  เตนสฺส  ตาลปุโฏติ   
นาม  อกสุ ฯ  สฺวาย  อภินหีารสมฺปนฺโน  ปจฺฉิมภวิกปุคฺคโล ฯ  ยสฺมา  ปน  ปฏิสนฺธิ   
นาม  อนิยตา  อากาเส  ขิตฺตทณฺฑสทิสา  (๔)  ตสฺมา  เอส  นฏกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ   
วุฑฺฒิปฺปตฺโต  ปน  นฏสปิฺเป  อคฺโค  หุตวา  สกลชมฺพูทีเป  ปากโฏ  ชาโต ฯ  ตสฺส   
ป ฺจ  สกฏสตานิ  ป ฺจ  มาตุคามสตานิ  ปริวาโร  ภริยายปสฺส  ตาวตกา  วาติ   
มาตุคามสหสฺเสน  เจว  สกฏสหสฺเสน  จ  สทฺธึ  ย  ย  นคร  วา  นิคม  วา   
ปฏิวสติ(๕)  ตตฺถสฺส  ปุเรตรเมว  สตสหสฺส  เทนฺติ ฯ  สมชฺชเวส  คณฺหิตฺวา  ปน   
มาตุคามสหสฺเสน  สทฺธึ  กีฬ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปหโฏปติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. สี. ยุ. ตลปุโฏ  ฯ  ม. ตาลปุโฏ  ฯ 
# เอวมุปริป  ฯ  ๓. ม. ตาลปกฺกสฺส วณฺโณ วิย มุขวณฺโณ  ฯ 
# ๔. สี. ขิตฺตเคณฺฑุสทิสา  ฯ  ๕. ม. ปวิสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  คามณิสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๓ 
 
กโรนฺตสฺส  ย  หตฺถุปคปาทุปคาทิอาภรณชาต  ขิปนฺติ  ตสฺส  ปริยนฺโต  นตฺถิ ฯ  
โส  ตทิวส  มาตุคามสหสฺสปริวาริโต  ราชคเห  กฬี  กตฺวา  ปรปิกฺกาณตฺตา   
สปริวาโรว  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ ฯ   
        สจฺจาลิเกนาติ  สจฺเจน  จ  อลิเกน  จ ฯ  ติฏเตตนฺติ  ติฏตุ  เอต ฯ   
รชนียาติ  ราคปฺปจฺจยา  มุขโต  ป ฺจวณฺณสุตฺตนีหรณวาตวุฏ ิทสฺสนาทโย   
อ ฺเ  จ  กามสฺสาทสยุตฺตา  อาการทสฺสนกา  อภินยา ฯ  ภิยฺโยโส  มตฺตายาติ   
อธิกปฺปมาณตฺตาย ฯ  โทสนียาติ  โทสสฺส  ปจฺจยา  หตฺถปาทจฺเฉทาทิทสฺสนาการา ฯ 
โมหนียาติ  โมหปจฺจยา  อุทก  คเหตฺวา  เตลกรณ  เตล  คเหตฺวา  อุทกกรณนติฺ   
เอวมาทโย  มายาปเภทา ฯ  ปหาโส  นาม  นิรโยติ  วิสุ  ปหาสนามโก  นริโย   
นาม  นตฺถิ  อวีจิสฺเสว  ปน  เอกสฺมึ  โกฏาเส  นจฺจนฺตา  วิย  คายนฺตา  วิย   
จ  นฏเวส  คเหตฺวาว  ปจฺจนฺติ  ต  สนธฺาเยต  วุตฺต ฯ  นาห  ภนฺเต  เอต   
โรทามีติ  อห  ภนฺเต  เอต  ภควโต  พฺยากรณ  น  โรทามีติ  เอว  สกมฺมกวเสเนตฺถ  
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  น  อสสฺุวิโมจนมตฺเตน ฯ  มต  วา  อมฺม  โรทนฺตีติอาทโย  เจตฺถ   
อ ฺเป  โวหารา  เวทิตพฺพา ฯ   
        ตติเย  โยธาชีโวติ  ยทฺุเธน  ชีวิต  กปฺปนโก  ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ   
เอว  คหิตนาโม ฯ  อุสฺสหติ  วายมตีติ  อุสฺสาห  วายาม    



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 214 

                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๔ 
 
กโรติ ฯ  ปรยิาปาเทนฺตีติ  มรณ  ปฏิปชฺชาเปนฺติ ฯ  ทุกฺกฏนฺติ  ทุฏ ุ  กต ฯ   
ทุปฺปณิหิตนฺติ  ทุฏ ุ  ปต ฯ  ปรชโิต  (๑)  นาม  นริโยติ  อยมฺป  น  วิสุ  เอโก 
นิรโย  อวีจิสฺเสว  ปน  เอกสฺมึ  โกฏาเส  ป ฺจาวุธสนฺนทฺธา  ผลกหตฺถา  
หตฺถิอสฺสรเถ  อารุยฺห  สงฺคาเม  ยุชฺฌนฺตา  วิย  ปจฺจนฺติ  ต  สนธฺาเยต  วุตฺต ฯ   
จตุตฺถป ฺจเมสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        ฉฏเ  ปจฺฉาภูมกาติ  ปจฺฉาภูมิวาสิโน ฯ  กามณฺฑลุกาติ  สกมณฺฑลุโน ฯ   
เสวาลมาลิกาติ  ปาโตว  อุทกโต  เสวาล ฺเจว  อุปฺปลาทีนิ  จ  คเหตฺวา   
อุทกสุทฺธิกภาวชานนตฺถาย  มาล  กตฺวา  ปลนฺธนกา ฯ  อุทโกโรหกาติ  สาย  ปาต   
อุทก  โอโรหนกา ฯ  อุยยฺาเปนฺตีติ  อุปริ  ยาเปนฺติ ฯ  ส ฺาเปนฺตีติ  สมฺมา   
าเปนฺติ ฯ  สคฺค  นาม  โอกฺกาเปนฺตีติ  ปริวาเรตฺวา   ิตา  คจฺฉ  โภ  พฺรหฺมโลก  
คจฺฉ  โภ  พฺรหฺมโลกนฺติ  วทนฺตา  สคฺค  ปเวเสนฺติ ฯ  อนุปริสกฺเกยฺยาติ   
อนุปริคจฺเฉยฺย ฯ  อุมฺมชฺชาติ  อุมฺมชฺช  อุฏห ฯ  ถลมุปฺลวาติ  ถล  อภิรุยฺห ฯ   
ตตฺร  ยาสฺสาติ  ตตฺร  ย  ภเวยฺย ฯ  สกฺขรา  วา  กลา  วาติ (๒) สกฺขรา วา   
กลา  วา(๒)  ฯ  สา  อโธคามี  อสฺสาติ  สา  อโธ  คจฺเฉยฺย  เหฏาคามี  ภเวยฺย ฯ 
อโธ  คจฺฉาติ  เหฏา  คจฺฉ ฯ   
        สตฺตเม  ชงฺคลนฺติ  พนฺธน(๓)  น  มุทุ ฯ  อีสรนติฺ   
# ๑. ม. ปรชโิต  ฯ  ๒. ม. สกฺขรา จ กลา จ  ฯ  ๓. ม. ภทฺธ น  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  คามณิสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๕ 
 
ส ฺชาตโลณ ฯ  ปาปภูมีติ  ลามกภูมิภาค ฯ  มทีปาติอาทีสุ  อห  ทีโป  ปติฏา  
เอเตสนฺติ  มทีปา ฯ  อห  เลโณ  อลฺลียนฏาน  เอเตสนฺติ  มเลณา ฯ  อห  
ตาณ  รกฺขา  เอเตสนฺติ  มตาณา ฯ  อห  สรณ  ภยนาสนาน(๑)  เอเตสนฺติ  
มสรณา ฯ  วิหรนฺตีติ  ม  เอว  กตฺวา  วิหรนฺติ ฯ  โคภตฺตมฺปติ  ธ ฺผลสฺส   
อภาเวน  ลายิตฺวา  กลาปกลาป  พนฺธตฺิวา  ปต  คิมฺหกาเล  คุนฺนมฺป  ขาทน   
ภวิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  อุทกมณิโกติ  กุจฺฉิย  มณิกเมขลาย  เอว  ลทฺธนาโม   
ภาชนวิเสโส ฯ  อหารี  อปริหารีติ(๒)  อุทก  น  หรติ  น หริยติ(๓)  น  
ปริยาทิยตีติ  อตฺโถ ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  สกฺกจฺจธมฺมเทสนาว  กถิตา ฯ  พุทธฺาน   
หิ  อสกฺกจฺจธมฺมเทสนา  นาม  นตฺถิ ฯ  สีหสมานวุตฺติโน  หิ  พุทฺธา  ยถา  สโีห   
ปภินฺนวรวารณสฺสป  สสพิฬาราทีนมฺป  คหณตฺถาย  เอกสทิสเมว  เวค  กโรติ   
เอว  พุทฺธาป  เอกสฺส  เทเสนฺตาป  ทฺวินฺน  พหูน  ภิกฺขุปริสาย  ภิกฺขุนิอุปาสก-   
อุปาสิกาปริสายป  ติตฺถิยานมฺป  เทเสนฺตา  สกฺกจฺจเมว  เทเสนฺติ ฯ  จตสฺโส  ปน   
ปริสา  สทฺทหิตฺวา  โอกปฺเปตฺวา  สุณนฺตีติ  ตาส  เทสนา  สกกฺจฺจเทสนา  นาม   
ชาตา ฯ   
        อฏเม  ย  พหุล  ย  พหุลนฺติ  อิมนิา  นิคณฺโ  อตฺตนาว  อตฺตโน   
วาท  ภินฺทติ ฯ  ตสฺมา  ภควา  เอว  สนฺเต   
# ๑. ม. ภยนาสน  ฯ  ๒. ม. ย.ุ อหารี อปริหารี  ฯ  ๓. ม. น หรติ  ฯ ปริหร  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๖ 
 
น  โกจิ  อาปายิโกติอาทิมาห ฯ  ปุริมานิ  ปน  จตฺตาริ  ปทานิ  ทฏิ ิยา  ปจฺจยา 
โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  เตสุป  อาทีนว  ทสฺเสนฺโต  อิธ  คามณิ  เอกจฺโจ  สตฺถา  เอววาที   
โหตีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อหมฺปมฺหีติ  อหมฺป  อมฺหิ ฯ  เมตฺตาสหคเตนาติอาทีสุ  
ย  วตฺตพฺพ  ต  สพฺพ  สทธฺึ  ภาวนานเยน  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตเมว ฯ  เสยฺยถาป   
คามณิ  พลวา  สงฺขธโมติอาทิ  ปน  อิธ  อปุพฺพ ฯ   
        ตตฺถ  พลวาติ  พลสมฺปนฺโน ฯ  สงฺขธโมติ  สงฺขธมโก ฯ  อปฺปกสิเรนาติ  
อกิจฺเฉน  อทุกฺเขน ฯ  ทุพฺพโล  หิ  สงฺขธโม  สงฺข  ธมนฺโตป(๑)  น  สกโฺกติ  
จตสฺโส [๒]  ทิสา  สเรน  วิ ฺาเปตุ  นาสฺส  สงฺขสทฺโท  สพฺพโต  สรติ(๓)  
พลวโต  ปน  วิปฺผาริโก  โหติ  ตสฺมา  พลวาติ  อาห ฯ  เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยาติ 
เอตฺถ  เมตฺตาติ  วุตฺเต  อุปจาโรป  อปฺปนาป  วฏฏติ  เจโตวิมุตฺตีติ  วุตฺเต   
ปน  อปฺปนาว  วฏฏติ ฯ  ย  ปมาณกต  กมฺมนฺติ  ปมาณกต  กมฺม  นาม  กามาวจร  
วุจฺจติ  อปฺปมาณกต  กมฺม  นาม  รูปาวจร ฯ  ต  หิ  ปมาณ  อติกกฺมิตฺวา   
โอทิสฺสกอโนทิสฺสกทิสาผรณวเสน  วฑฺเฒตฺวา  กตตฺตา  อปฺปมาณกตนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  น  ต  ตตฺราวสิสฺสติ  น  ต  ตตฺราวติฏตีติ  ต  กามาวจรกมฺม  ตสฺมึ   
รูปารูปาวจรกมฺเม  น  โอหิยฺยติ  น  ติฏติ ฯ  กึ  วุตฺต  
# ๑. ม. สงฺขธโม สงฺข ธมนฺโตป  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ทิสาติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ม. ผรติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  คามณิสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๗ 
 
โหติ  ต  กามาวจรกมฺม  ตสฺส  รูปารูปาวจรกมฺมสฺส  อนฺตรา  ลคฺคิตุ  วา  าตุ   
วา  รูปารูปาวจรกมฺม  ผรตฺิวา  ปริยาทิยิตฺวา  อตฺตโน  โอกาส  คเหตฺวา   
ปติฏาตุ  วา  น  สกโฺกติ  อถโข  รูปารูปาวจรกมฺมเมว  กามาวจร  มโหโฆ  วิย 
ปริตฺต  อุทก  ผริตฺวา  ปริยาทิยิตฺวา  อตฺตโน  โอกาส  กตฺวา  ติฏติ  ตสฺส   
วิปาก  ปฏิพาหิตฺวา  สยเมว(๑)  พฺรหมฺสหพฺยต  อุปเนตีติ ฯ  อิติ  อิท  สุตฺต  
อาทิมฺหิ  กิเลสวเสน  วุฏาย  อวสาเน  พฺรหฺมวิหารวเสน  คหิตตฺตา   
ยถานุสนฺธินาว  คต ฯ   
        นวเม  ทุพฺภิกฺขาติ  ทุลฺลภภิกฺขา ฯ  ทฺวีหิติกาติ  ชีวิสฺสาม  นุ  โข   
น  น ุ โขติ  เอว  ปวตฺตอีหิติกา ฯ  ทุหติิกาติป  ปาโ ฯ  อยเมวตฺโถ ฯ  ทกฺุขา   
อีหิติ(๒)   เอตฺถ  น  สกกฺา  โกจิ  ปโยโค  สุเขน  กาตุนฺติ  ทุหิติกา ฯ  ตตฺถ  
ตตฺถ  มตมนุสฺสาน  วิปฺปกิณฺณานิ  เสตานิ  อฏ ิกานิ  เอตฺถาติ  เสตฏ ิกา ฯ  
สลากา  วุตฺตาติ  สลากมตฺตวุตฺตา  ย  ตตฺถ  วุตฺต  วาปต  ต  สลากมตฺตเมว  
อโหสิ  ผเลน  ชนยตีติ  อตฺโถ ฯ  อุคฺคิลิตุนฺติ  เทฺว  อนฺเต  โมเจตฺวา  กเถตุ  
อสกฺโกนฺโต  อุคฺคิลิตุ  พหิ  นีหริตุ  น  สกฺขิติ ฯ  โอคิลิตุนฺติ  ปุจฺฉาย  โทส  
ทิสฺวา  หาเรตุ  อสกฺโกนโฺต  โอคิลิตุ  อนฺโต  ปเวเสตุ  น  สกฺขิติ ฯ   
        อิโต  โส  คามณิ  เอกนวุโต กปฺโปติ(๓)  ภควา  กถยมาโนว  ยาว   
# ๑. ม. สยเมว  ฯ ๒. สี. ทกฺุข อีหติ  ฯ  ม. ทุกฺขา อีหติิ  ฯ  
# ๓. ม. เอกนวุติกปฺเป  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๘ 
 
นิกฺขนฺโต  นาสิกวาโต  น  ปุน  ปวิสติ  ตาวตเกน  กาเลน  เอกนวุติกปฺเป  อนุสฺสริ   
อตฺถิ  น ุ โข  กิ ฺจิ  กุเล  ปกฺกภิกฺขาทาเนน  อุปหตปุพฺพนฺติ  (๑)  ปรชิานนตฺถ ฯ   
อเถกมฺป  อปสฺสนฺโต  อิโต  โส  คามณีติอาทิมาห ฯ  อิทานิ  ทานาทีน  อานิสส   
กเถนฺโต  อถโข  ยานิ  ตานิ  กลุานิ  อทฺธานีติ  ธมฺมเทสน  อารภิ ฯ  ตตฺถ   
ทานสมฺภูตานีติ  ทาเนน  สมฺภูตานิ  นิพฺพตฺตานิ ฯ  เสสปททฺวเยป  เอเส  นโย ฯ   
เอตฺถ  ปน  สจฺจ  นาม  สจฺจวาทิตา ฯ  สาม ฺ  นาม  เสสสีล ฯ  วิกิรตีติ  อโยเคน   
วฬ ฺเชนฺโต  วิปฺปกิรติ ฯ  วิธมตีติ  ธเมนฺโต  วิย  นาเสติ ฯ  วิทฺธเสตีติ  นาเสติ ฯ   
อนิจฺจตาติ(๒) หุตฺวา  อภาโว  พหุนาป  กาเลน  สงฺคตาน  (๓)  ขเณเนว 
อนฺตรธาน ฯ   
        ทสเม  ต  ปริส  เอตทโวจาติ  ตสฺส  กริ  เอว  อโหสิ  กลุปตฺุตา   
ปพฺพชนฺตา  ปุตฺตทาร ฺเจว  ชาตรูปรชต ฺจ  ปหาเยว  ปพฺพชนฺติ  น  จ  สกฺกาย   
ปหาย  ปพฺพชิตา  ต  เตหิ  คเหตุนฺติ  นยคฺคาเห(๔)  ตฺวา  มา  อยฺโยติอาทิวจน   
อโวจ ฯ  เอกเสเนตนฺติ  เอต  ป ฺจกามคุณปกปฺปน  อสฺสมณธมฺโม 
อสกฺยปุตฺติยธมฺโมติ  เอกเสน  ธาเรยฺยาสิ ฯ  ติณนฺติ  เสนาสนฉทนติณ ฯ  
ปริเยสิตพฺพนฺติ  ติณจฺฉทเน  วา  อิฏกจฺฉทเน  วา   
# ๑. ส.ี อุปกตปุพฺพนฺติ  ฯ  ๒. ม.อนิจฺจตายาติ  ฯ  ๓. ส.ี สมฺภตาน  ฯ 
# ม. สงฺคตาน  ฯ  ๔. ม. นยคฺคาเห  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  คามณิสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๙ 
 
เคเห  ปลุชฺชนฺเต  เยหิ  ต  การิต  เตส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ตุเมฺหหิ   
การิตเสนาสน  โอวสฺสติ  น  สกฺกา  ตตฺถ  วสิตุนฺติ  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  มนุสฺสา   
สกฺโกนฺตา  กริสฺสนฺติ  อสกฺโกนฺตา  ตุเมฺห  วฒกึ(๑)  คเหตฺวา  การาเปถ  มย   
เต  ส ฺาเปสฺสามาติ  วกฺขนฺติ ฯ  เอว  วุตฺเต  กาเรตฺวา  เตส  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ   
มนุสฺสา  วฒกีน(๒) ทาตพฺพ  ทสฺสนติฺ ฯ  สเจ  อาวาสสามิกา  นตฺถิ  อ ฺเสมฺป   
ภิกฺขาจารวตฺเตน  อาโรเจตฺวา  กาเรตุ  วฏฏติ ฯ  อิท  สนฺธาย  ปรเิยสิตพฺพนฺติ   
วุตฺต ฯ  ทารนฺุติ  เสนาสเน  โคปาณสิอาทีสุ  ปลุชชฺมาเนสุ  ตทตฺถาย  ทารร ฯ   
สกฏนฺติ  คิหวิิกต  กตฺวา  ตาว  กาลิกสกฏ ฯ  น  เกวล ฺจ  สกฏเมว  อ ฺมฺป   
วาสิผรสุกุทาลาทิอุปกรณ  เอว  ปริเยสิตุ  วฏฏติ ฯ  ปุริโสติ  หตฺถกมฺมวเสน  ปุริโส   
ปริเยสิตพฺโพ ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  หิ  ปุริส  หตฺถกมฺม  อาวุโส  กตฺวา  ทสฺสสีติ  วตฺวา   
ทสฺสามิ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  อิท ฺจิท ฺจ  กโรหีติ  ย  อิจฺฉติ  ต  กาเรตุ  วฏฏติ ฯ  
น  เตฺววาห  คามณิ  เกนจิ  ปรยิาเยนาติ  ชาตรูปรชต  ปนาห  เกนจิป  การเณน 
ปริเยสิตพฺพนฺติ  น  วทามิ ฯ   
        เอกาทสเม  มลฺเลสติู  เอวนามเก  ชนปเท ฯ  วเธนาติ  มารเณน ฯ   
ชานิยาติ  ธนชานิยา ฯ  อกาลิเกน  ปตฺเตนาติ  น  กาลนฺตเรน  ปตฺเตน  กาล   
อนติกฺกมิตฺวาว  ปตฺเตนาติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. วฑฺฒกึ  ฯ  ๒. ม. ม. วฑฺฒกีน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  คามณิสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๐ 
 
จิรวาสี  นาม  กุมาโรติ  เอวนามโก  ตสฺส  ปุตฺโต ฯ  พหิอาวสเถ  ปฏิวสตีติ(๑) 
พหินคเร  กิ ฺจิเทว  สิปฺป  อุคฺคณฺหนฺโต  วสติ ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  วฏฏทุกฺข  กถิต ฯ   
        ทฺวาทสเม  ราสิโยติ  ราสึ  กตฺวา  ป ฺหสฺส  ปุจฺฉิตตฺตา  ราสิโยติ  เอว  
ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ  คหิตนาโม ฯ  ตปสฺสินฺติ  ตปนิสฺสิตก (๒)  ฯ  ลูขชีวินฺติ   
ลูขชีวิต ฯ   
        อนฺตาติ  โกฏาสา ฯ  คมฺโม(๓)  คามฺโม ฯ  คมฺโมติป  ปาโ  คามวาสีน   
ธมฺโมติ  อตฺโถ ฯ  อตฺตกลิมถานุโยโคติ  อตฺตโน  กิลมถานุโยโค  สรีรทุกฺขกรณนฺติ   
อตฺโถ ฯ  กสมฺา  ปเนตฺถ  กามสุขลฺลิกานุโยโค  คหิโต  กสฺมา  อตฺตกิลมถานุโยโค   
กสฺมา  มชฺฌมิา  ปฏิปทาติ  กามสุขลลฺิกานุโยโค  ตาว  กามโภคีน  (๒)  ทสฺสนตฺถ   
คหิโต  อตฺตกิลมถานุโยโค  ตปนิสฺสิตกาน  มชฺฌิมา  ปฏิปทา  ติณฺณ  นิชชฺรวตฺถูน   
ทสฺสนตฺถ  คหิตา ฯ  กึ  เอเตส  ทสฺสเน  ปโยชนนฺติ  อิเม  เทฺว  อนฺเต  ปหาย   
ตถาคโต  มชฌฺิมาย  ปฏิปทาย  สมฺมาสมฺโพธึ  ปตฺโต  โส  กามโภคิโนป  น   
สพฺเพ  ครหติ  น  ปสสติ  ตปนิสฺสิตเกป  น  สพฺเพ  ครหติ  น  ปสสติ  
ครหิตพฺพยุตฺตเกเยว  ครหติ  ปสสิตพฺพยุตฺตเก  ปสสตีติ  อิมสฺสตฺถสฺส  ปกาสน  
เอเตส  ทสฺสเน  ปโยชนนติฺ  เวทิตพฺพ ฯ  อิทานิ  ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต   
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๖๒๗/๔๐๕  ฯ พหิ อาวสเถ ปฏวิสติ  ฯ  ๒. ม. ตปนิสฺสตก  ฯ 
# ๓. ม. คามฺโม  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  คามณิสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๑ 
 
ตโย  โขเม  คามณิ  กามโภคิโนติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สาหเสนาติ  สาหสิกกมฺเมน ฯ  น  สวิภชตีติ   
มิตฺตสหายสนฺทิฏสมฺภตฺตาน  สวิภาค  น  กโรติ ฯ  น  ปุ ฺานิ  กโรตีติ  
อนาคตภวสฺส  ปจฺจยภูตานิ  ปุ ฺานิ  น  กโรติ ฯ  ธมมฺาธมฺเมนาติ  ธมฺเมน  
จ  อธมฺเมน  จ ฯ  าเนหีติ  การเณหิ ฯ  สจฺฉิกโรตีติ  กถ  อตฺตาน  อาตาเปนฺโต 
ปริตาเปนฺโต  สจฺฉิกโรติ  จตุรงฺควีริยวเสน  จ  ธุตงฺควเสน  จ ฯ  ติสฺโส   
สนฺทิฏ ิกา  นิชฺชราติ  เอตฺถ  เอโกป  มคฺโค  ติณฺณ  กิเลสาน  นชิฺชรณตาย 
ติสฺโส  นชิฺชราติ  วุตฺโต ฯ  เตรสเม  ทูเตยฺยานีติ  ทูตกมฺมานิ  ปณฺณานิ  เจว 
มุขสาสนานิ  จ ฯ  ปาณาติปาต ฺจาหนฺติ  อิท  กสฺมา  อารทฺธ  น  เกวล  อห  
มาย  ชานามิ  อ ฺมฺป  อิท ฺจิท ฺจ  ชานามีติ  สพฺพ ฺ ุภาวทสฺสนตฺถ   
อารทฺธ ฯ  สนฺติ  หิ  คามณิ  เอเก  สมณพฺราหฺมณาติ  อิท   
เสสสมณพฺราหฺมณาน  ลทฺธึ  ทสฺเสตฺวา  ตสฺสา  ปชหาปนตฺถ  อารทฺธ ฯ   
มาลี  กุณฺฑลติี  มาลาย  มาลี  กุณฺฑเลหิ  กุณฺฑล ีฯ  อิตฺถิกาเมหีติ  อิตฺถีหิ   
สทฺธึ  กามา  อิตฺถิกามา  เตหิ  อิตฺถิกาเมหิ ฯ  อาวสถาคารนฺติ  กุลฆรสฺส 
เอกสฺมึ  าเน  เอเกกสฺเสว  สุขนิวาสตฺถาย  กต  วาสาคาร ฯ  เตนาห   
ยถาสตฺติ  ยถาพล  สมฺภชามีติ (๑)  ตสฺสาห  อตฺตโน  สตฺติอนุรูเปน  เจว  
พลานุรูเปน  จ  สวิภาค  กโรมิ ฯ  อลนติฺ   
# ๑. ม. สวิภชามิ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๒ 
 
ยุตฺต ฯ  กงฺขนิเย  าเนติ  กงฺขิตพฺเพ  การเณ ฯ  
        จิตฺตสมาธินฺติ  ตสฺมึ  ธมฺมสมาธิสฺมึ   ิโต  ตฺว  สห  วิปสฺสนาย  จตุนฺน   
มคฺคาน  วเสน  จิตฺตสมาธึ  สเจ  ปฏิลเภยฺยาสีติ  ทสฺเสติ ฯ  อปณฺณกตาย  
มยฺหนฺติ  อย  ปฏิปทา  มยหฺ  อปณฺณกตาย  อนปราธกตาย  เอว  สวตฺตตีติ  
อตฺโถ ฯ  กฏคฺคาโหติ  ชยคฺคาโห ฯ  อย  โข  คามณิ  ธมฺมสมาธิ  ตตฺร  เจ  ตฺว  
จิตฺตสมาธึ  ปฏิลเภยฺยาสีติ  เอตฺถ  ธมมฺสมาธีติ  ทสกุสลกมฺมปถกมฺมา  
จิตฺตสมาธีติ  สห  วิปสฺสนาย  จตฺตาโร  มคฺคา ฯ  อถวา  ปาโมชฺช  ชายติ(๑)   
ปมุทิตสฺส  ปติ  ชายตีติ  (๒)  เอว  วุตฺตา  ปาโมชฺชปติปฺปสฺสทฺธิสุขสมาธิสงฺขาตา 
ป ฺจ  ธมฺมา  ธมฺมสมาธิ  นาม  จิตฺตสมาธิ  ปน  สห  วิปสฺสนาย  จตฺตาโร 
มคฺคาว ฯ  อถวา  ทสกุสลกมฺมปถา  จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหารา  จาติ  อย   
ธมฺมสมาธิ  นาม  ต  ธมมฺสมาธึ  ปูเรนฺตสฺส  อุปฺปนฺนา  จิตฺเตกคฺคตา   
จิตฺตสมาธิ  นาม ฯ  เอว  ตฺว  อิม  กงฺขาธมฺม  ปชเหยฺยาสีติ  เอว  ตฺว  อิมสฺมึ  
วุตฺตปฺปเภเท  ธมฺมสมาธิสฺมึ   ิโต  สเจ  เอว  จิตฺตสมาธึ  ปฏลิเภยฺยาสิ   
เอกเสเนต  กงฺข  ปชเหยฺยาสีติ  อตฺโถ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        คามณิสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ชายติ  ฯ  ๒. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๕/๒๓  ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๒  หนา ๒๒๓ 
 
                        อสงฺขตสยุตฺตวณฺณนา   
        อสงฺขตสยุตฺเต  (๑)  อสงฺขตนฺติ  อกต ฯ  หิเตสินาติ  หิต เอสนฺเตน ฯ   
อนุกมฺปเกนาติ  อนุกมฺปมาเนน ฯ  อนุกมฺป  อุปาทายาติ  อนุกมฺป  จิตฺเตน   
ปริคฺคเหตฺวา  ปฏิจฺจาติป  วุตฺต  โหติ ฯ  กต  โว  ต  มยาติ  ต  มยา  อิม   
อสงฺขต ฺจ  อสงฺขตมคฺค ฺจ  เทเสนฺเตน  ตุมฺหาก  กต ฯ  เอตฺตกเมว  หิ   
อนุกมฺปกสฺส  สตฺถ ุ กิจฺจ  ยทิท  อวิปรตีธมฺมเทสนา ฯ  อิโต  ปร  ปน  ปฏิปตฺติ  
นาม  สาวกาน  กิจฺจ ฯ  เตนาห  เอตานิ  ภิกฺขเว  รกุขฺมูลานิ   ฯเป ฯ  อมฺหาก  
อนุสาสนีติ ฯ  อิมินา  รุกขฺมูลเสนาสน  ทสฺเสติ  สุ ฺาคารานีติ  อิมินา  
ชนวิวิตฺต  าน ฯ  อุภเยน  จ  โยคานุรูป  เสนาสน  อาจิกฺขติ  ทายชฺช   
นิยฺยาเตติ ฯ  ฌายถาติ  อารมฺมณูปนิชฌฺาเนน  อฏตึส  อารมฺมณานิ   
ลกฺขณูปนิชฌฺาเนน  จ  อนิจฺจาทิโต  ขนฺธายตนาทีนิ  อุปนิชฌฺายถ  สมถ ฺจ  
วิปสฺสน ฺจ  วฑฺเฒถาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  มา  ปมาทตฺถาติ  มา  ปมชฺชิตฺถ ฯ  มา 
ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถาติ  เย  หิ  ปุพฺเพ  ทหรกาเล  อโรคกาเล  
สตฺตสปฺปายาทิสมฺปตฺติกาเล  สตฺถุ  สมฺมุขีภาวกาเล  จ  โยนิโสมนสิการรหิตา   
รตฺตินฺทิว  มงฺกุลภตฺต(๒) กตฺวา  เสยฺยสุข  มิทฺธสุข  อนุโภนฺตา  ปมชชฺนฺติ  
เต  ปจฺฉา  ชรากาเล  โรคกาเล  มรณกาเล  วิปตฺติกาเล  สตฺถุ  ปรินิพฺพุตกาเล  
จ  ต  ปุพฺเพ   
# ๑. ส.ี อสงฺขตสยุตฺตสฺส  ฯ  ม. อสงฺขตสยุตฺเต  ฯ  ๒. ม. มงฺกุลภตฺต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๔ 
 
ปมาทวิหาร  อนุสฺสรนฺตา  สปฺปฏิสนฺธกิาลกิริย ฺจ  ภาริย  สมฺปสฺสมานา  
วิปฺปฏิสาริโน  โหนฺติ  ตุเมฺห  ปน  ตาทิสา  มา  อหุวตฺถาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห   
มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถาติ ฯ  อย  โว  อมฺหาก  อนุสาสนีติ  อย   
อมฺหาก  สนฺติกา  ฌายถ  มา  ปมาทตฺถาติ  ตุมฺหาก  อนุสาสนี  โอวาโทติ 
วุตฺต  โหติ ฯ   
        กาเย  กายานุปสฺสีติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต  ปรโต  วกฺขาม ฯ  อนตนฺติอาทีสุ  
ตณฺหานติยา  (๑)  อภาเวน  อนต(๒)  ฯ  จตุนฺน  อาสวาน  อภาเวน  อนาสว ฯ 
ปรมตฺถสจฺจตาย  สจฺจ ฯ  วฏฏสฺส  ปรภาคฏเน  ปาร  สณฺหฏเน  นิปุณ ฯ   
สุฏ ุ  ทุทฺทสตาย  สุทุทฺทส ฯ  ชราย  อชริตตฺตา  อชชชฺร ฯ  (๓)  ถิรฏเน  ธวุ ฯ   
อปลุชฺชนตาย  อปโลกิน(๔)  ฯ  จกฺขุวิ ฺาเณน  อปสฺสิตพฺพตฺตา  อนิทสฺสน (๕)  ฯ   
ตณฺหามานทิฏ ิปป ฺจาน  อภาเวน  นปิฺปป ฺจ ฯ  สภาวฏเน สนฺต  ฯ 
มรณาภาเวนอมต  ฯ อุตฺตมฏเน ปณีต  ฯ สสฺสิริกฏเน สิว  ฯนริูปทฺทวตาย เขม  ฯ  
ตณฺหาขยปจฺจยตฺตา ตณฺหกฺขย  ฯ สมาธิมฺหา นิสฺสฏเน(๖) อจฺฉร  
ปหริตพฺพยุตฺตกนฺติ  อจฺฉริย ฯ  อภูตเมว  ภูต   อชาต  หุตฺวา  อตฺถีติ  
วตฺตพฺพต(๗)  ฯ 
# ๑. ม. อนตนฺติอาทีสุ ตณฺหานติยา  ฯ  ๒. ม. อนต  ฯ  ๓. สี. อชร  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ อปโลกิต  ฯ  ๕. ม. อนิทสฺสน  ฯ  ๖. ม. วิมฺหาปนียฏเน  ฯ 
# ๗. สี. อตฺถติี วา อพฺภุต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  อสงฺขตสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๒๕ 
 
นิทฺทุกฺขตฺตา  อนีติก ฯ  นทิฺทุกฺขสภาวตฺตา  อนีติกธมฺม ฯ  วานาภาเวน  นิพฺพาน ฯ 
พฺยาปชฺฌาภาเวเนว  อพฺยาปชฺฌ ฯ  วิราคาธิคมสฺส  ปจฺจยโต  วิราค ฯ   
ปรมตฺถสุทฺธติาย  สุทฺธิ ฯ  ตีหิ  ภเวหิ  มุตฺตตาย  มุตฺติ ฯ  กามาลยาน  อภาเวน 
อนาลย ฯ  ปติฏฏเน  ทีป ฯ  อลฺลียติพฺพยุตฺตฏเน  เลณ ฯ  ตายนฏเน   
ตาณ ฯ  ภยสรณฏเน  สรณ ฯ  ภยนาสนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปร  อยน  คติ  ปติฏาติ   
ปรายณ ฯ  เสสเมตฺถ  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                                อสงฺขตสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา   
# ๑. ม. กามาลยาน  ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๒   หนา ๒๒๖ 
 
                                อพฺยากตสยุตฺตวณฺณนา   
        อพฺยากตสยุตฺตสฺส  ปเม  เขมาติ  คิหิกาเล  พิมฺพิสารสฺส  อุปาสิกา  (๑)   
สทฺธาปพฺพชิตา  มหาเถรี  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวิกาน  ภิกฺขุนีน   
มหาป ฺาน  ยทิท  ภิกขฺุนีติ(๒) เอว  ภควตา  มหาป ฺตาย  เอตทคฺเค  ปตา ฯ   
ปณฺฑิตาติ  ปณฺฑิจฺเจน  สมนฺนาคตา ฯ  วิยตฺตาติ  เวยฺยตฺติเยน  สมนฺนาคตา ฯ   
เมธาวินีติ  เมธาย  ป ฺาย  สมนฺนาคตา ฯ  พหุสฺสุตาติ  ปริยตฺติพาหุสจฺเจนป   
ปฏิเวธพาหุสจฺเจนป  สมนฺนาคตา ฯ   
        คณโกติ  อจฺฉินฺทกคณนาย   กุสโล ฯ  มุทฺทิโกติ  องฺคุลิมุทฺทาย  คณนาย   
กุสโล ฯ  สงฺขายโกติ  ปณฺฑคณนาย  กุสโล ฯ  คมฺภีโรติ  จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร ฯ   
อปฺปเมยฺโยติ  อาฬฺหกคณนาย  อปฺปเมยฺโย ฯ  ทุปฺปริโยคาโหติ  อาฬฺหกคณนาย   
ปมาณคหณตฺถ  ทโุรคาโห ฯ  เยน  รูเปน  ตถาคตนฺติ  เยน  รูเปน  ทีโฆ  รสฺโส   
สาโม  โอทาโตติ  สตฺตสงฺขาต  ตถาคต  ป ฺเปยฺย ฯ  ต  รูป  ตถาคตสฺส  ปหีนนฺติ   
วุตฺตปฺปการ  รูป  สมุทยปปฺหาเนน  สพฺพ ฺ ุตถาคตสฺส  ปหีน ฯ  รูปสงฺขาย   
วิมุตฺโตติ อายตึ  รูปสฺส  อ (๓)  รูปารปูโกฏาเสนป  เอวรูโป  นาม   
ภวิสฺสตีติ  โวหารสฺสป  ปฏิปสฺสทฺธตฺตา  รูปปณฺณตฺติยาป  วิมุตฺโต ฯ  คมภีฺโรติ   
อชฺฌาสยคมฺภีรตาย  จ  คุณคมฺภีรตาย  จ  คมฺภีโร ฯ  ตสฺส  เอว  
# ๑. ส.ี มเหสี อุปาสิกา  ฯ ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๕๐/๓๓  ฯ  ๓. ม. อนุปฺปตฺติยา  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 227 

                *เลมที่ ๑๒  อพฺยากตสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๒๗ 
 
คุณคมฺภีรสฺส  สโต  พฺพ ฺ ุตถาคตสฺส  ย  อุปาทาย  สตฺตสงฺขาโต  ตถาคโตติ   
ป ฺตฺติ  โหติ  ตทภาเวน  ตสฺสา  ป ฺตฺติยา  อภาว  ปสฺสนฺตสฺส  อย  
สตฺตสงฺขาโต  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  อิท  วจน  น  อุเปติ  น  ยุชชฺติ  
น  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติอาทิวจนมฺป  น  อุเปติ  น  ยุชชฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        สสนฺทิสฺสตีติ  เอก  ภวิสฺสติ ฯ  สเมสฺสตีติ  นิรนฺตร  ภวิสฺสติ ฯ  น   
วิโรธยิสฺสตีติ  น  วิรุทฺธ  ปท   ภวิสฺสติ ฯ  อคฺคปทสฺมินฺติ  เทสนาย ฯ  เทสนา 
หิ  อิธ  อคฺคปทนฺติ  อธิปเฺปตา ฯ  ทุติย  ขนฺธิยวคฺเค(๑)  วิตฺถาริตเมว  
อพฺยากตาธิการโต  ปน  อิท(๒)  วุตฺต ฯ   
        ตติเย  รปูคตเมตนฺติ  รูปมตฺตเมต ฯ  เอตฺถ  รูปโต  อ ฺโ   
โกจิ  สตฺโต  นาม  น  อุปลพฺภติ  รูเป  น(๓)  สติ  นามมตฺต  เอต  โหตีติ   
ทสฺเสติ ฯ  เวทนาคตเมตนฺติอาทีสุ  เอเสว  นโย ฯ  อย  โข  อาวุโส  เหตูติ  อย   
รูปาทีนิ  มุ ฺจิตฺวา  อนุปลพฺภิยสภาโว  เหตุ  เยเนต  อพฺยากต  ภควตาติ ฯ   
จตุตฺถาทีนิ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ   
        นวเม  กุตูหลายนฺติ  กุตูหลสาลา  นาม  ปจฺเจกสาลา  นตฺถิ   
ยตฺถ  ปน  นานาติตฺถิยา  สมณพฺราหฺมณา  นานาวิธ  กถ  ปวตฺเตนฺติ  สา   
พหุนฺน  อย  กึ  วทติ  อย  กึ  วทตีติ   
# ๑. ม. ทุติย ขนฺธิยวคฺเค  ฯ  ๒. ม. อิธ  ฯ  ๓. ม. ปน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สฬายตนวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๘ 
 
กุตูหลุปฺปตฺติฏานโต  กตูุหลสาลาติ  วุจฺจติ ฯ  ทูรมฺป  คจฺฉตีติ  ยาว  
อาภสฺสรพฺรหฺมโลกา  คจฺฉติ ฯ  อิม ฺจ  กาย  นกิฺขิปตีติ  จุติจิตฺเตน  นิกฺขิปติ ฯ 
อนุปปนฺโน  โหตีติ  จุติกฺขเณเยว  ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส  อนุปฺปนฺนตฺตา  อนุปปนฺโน   
โหติ ฯ   
        ทสเม  เตสเมต  สทฺธึ  อภวิสฺสาติ  เตส  ลทฺธยิา  สทฺธึ  เอต  อภวิสฺส ฯ  
อนุโลม  อภวิสฺส  าณสฺส  อุปฺปาทาย  สพฺเพ  ธมมฺา  อนตฺตาติ  ย  เอต   
สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  วิปสฺสนาาณ  อุปฺปชชฺติ  อป  นุ  เม  ตสฺส   
อนุโลม  อภวิสฺสาติ  (๑)  อตฺโถ ฯ   
        เอกาทสเม  เอตเมตฺตเกน  เอตฺตกเมวาติ (๒) อาวุโส  ยสฺสป  เอต   
เอตฺตเกน  กาเลน  เหตุมฺหิ  สติ  รูปติอาทิ  ป ฺาปนา  โหติ  อสติ  น  โหตีติ   
พฺยากรณ  ภเวยฺย  ตสฺส  เอตฺตกเมว  พหุ ฯ  โก  ปน  วาโท  อติกฺกนฺเตติ(๓)   
อติกฺกนฺเต  ปน  อติมนาเป  ธมฺมเทสนานเย  วาโทเยว  โก  นตฺถิ  วาโท  ฉินฺนา   
กถาติ ฯ   
                อพฺยากตสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        อิติ  สารตฺถปฺปกาสินิยา  สยุตฺตนิกายฏกถาย   
                สฬายตนวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ภวิสสฺตีติ  ฯ  ๒. ม. ย.ุ เอตเมตฺตเกน  ฯ  ๓. ม. อติกฺกนฺเต  ฯ  
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                        *เลมที่ ๑๒  หนา  ๒๒๙ 
 
        สารตฺถปฺปกาสินี  นาม  สยุตฺตนิกายฏกถา   
                        มหาวารวคฺควณฺณนา   
 
                        มคฺคสยุตฺตวณฺณนา   
        มหาวคฺคสฺส  ปเม  ปุพฺพงฺคมาติ  สหชาตวเสน  จ  อุปนิสฺสยวเสน   
จาติ  ทฺวีหากาเรหิ  ปุพฺพงฺคมา ฯ  สมาปตฺติยาติ  สมาปชฺชนาย  สภาวปฏิลาภาย   
อุปฺปตฺติยาติ  อตฺโถ ฯ  อนฺวเทว  อหิริก  อโนตฺตปฺปนฺติ  สา  ปเนสา  ยเทต   
อลชฺชนาการสณฺ ิต  อหิริก  อภายนาการสณฺ ิต  จ  อโนตฺตปฺป  เอต  อนุเทว   
สเหว  เอกโตว  น  วินา  เตน  อุปฺปชชฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อวิชชฺาคตสฺสาติ  อวิชฺชาย   
อุปคตสฺส  สมนฺนาคตสฺส ฯ  มิจฺฉาทิฏ ีติ  อยาถาวทิฏ ิ  อนิยฺยานิกทิฏ ิ ฯ  ปโหตีติ   
โหติ  อุปฺปชชฺติ ฯ  มิจฺฉาสงฺกปฺปาทีสุป  อยาถาวอนิยฺยานิกวเสเนว  มิจฺฉาภาโว   
เวทิตพฺโพ ฯ  อิติ  อิมานิ  อฏป  อกุสลธมฺมสมาปตฺติยา  มิจฺฉตฺตองฺคานิ  นาม   
โหนฺติ ฯ  ตานิ  ปน  น  เอกกฺขเณ  สพฺพานิ  ลพฺภนฺติ  นานกฺขเณ  ลพฺภนฺติ ฯ   
        กถ  ยทา  หิ  ทฏิ ิสมฺปยุตฺต  จิตฺต  กายวิ ฺตฺตึ  สมุฏาเปนฺต   
อุปฺปชฺชติ  ตทา  มิจฺฉาทิฏ ิ  มิจฺฉาสงฺกปฺโป  มิจฺฉาวายาโม  มจฺิฉาสติ  มิจฺฉาสมาธิ   
มิจฺฉากมฺมนฺโตติ  ฉ  องฺคานิ  โหนฺติ ฯ  ยทา  ทิฏ ิวิปฺปยุตฺต  ตทา   
มิจฺฉาทิฏ ิวชฺชานิ  ป ฺจ ฯ  ยทา  ตาเนว  เทฺว  วจีวิ ฺตฺตึ  สมุฏาเปนฺติ  ตทา    
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๐ 
 
มิจฺฉากมฺมนฺตฏาเน  มิจฺฉาวาจาย  สทฺธึ  ตาเนว  (๑)  ฉ  วา  ป ฺจ  วา ฯ  อย   
อาชีโว  นาม ฯ  กุปฺปมาโน  กายวจีทฺวาเรสุเยว  อ ฺตรสฺมึ  กุปปฺติ  น   
มโนทฺวาเร ฯ  ตสฺมา  ยทา  อาชีวสีเสน  ตาเนว  จิตฺตานิ  กายวจีวิ ฺตฺติโย  
สมุฏาเปนฺติ  ตทา  กายกมฺม  มิจฺฉาชีโว  นาม  โหติ  ตถา  วจีกมฺมนฺติ  
มิจฺฉาชีวสฺส  วเสน  ตาเนว  ฉ  วา  ป ฺจ  วา ฯ  ยทา  ปน  วิ ฺตฺตึ  
อสมุฏาเปตฺวา  ตานิ  จิตฺตานิ  อุปฺปชชฺนฺติ  ตทา  
มิจฺฉาทิฏ ิมิจฺฉาสงฺกปฺปมิจฺฉาวายามมิจฺฉาสติมิจฺฉาสมาธิวเสน  ป ฺจ  วา  
มิจฺฉาสงฺกปฺปาทิวเสน  จตฺตาริ  วา  โหนฺตีติ  เอว  น  เอกกฺขเณ  สพฺพานิ   
ลพฺภนฺติ  นานกฺขเณ  ลพฺภนฺตีติ ฯ   
        สุกฺกปกเฺข  วิชฺชาติ  กมฺมสฺสกตาาณ ฯ  อิหาป  สหชาตวเสน  จ  
อุปนิสฺสยวเสน  จาติ  ทฺวีเหว  อากาเรหิ  ปุพฺพงฺคมา  เวทิตพฺพา ฯ  
หิโรตฺตปฺปนฺติ  หิร ี จ  โอตฺตปฺป ฺจ ฯ  ตตฺถ  ลชชฺนาการสณฺ ิตา  หิร ี 
ภายนาการสณฺ ิต  โอตฺตปฺป ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  วิสุทฺธิมคฺเค 
วุตฺโตว ฯ  วิชฺชาคตสฺสาติ  วิชชฺาย  อุปคตสฺส  สมนฺนาคตสฺส ฯ  วิทฺทสุโนติ   
วิทุโน  ปณฺฑิตสฺส ฯ  สมฺมาทิฏ ีติ  ยาถาวทิฏ ิ  นิยฺยานิกทิฏ ิ ฯ   
สมฺมากมฺมนฺตาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิติ  กุสลธมมฺสมาปตฺติยา  อิมานิ   
อฏงฺคานิ  โหนฺติ  ตานิ  โลกิยมคฺคกขฺเณ [๒] เอกโต 
# ๑. ม. สุทฺธ ึตาเนว  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มคฺคสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๑ 
 
อฏป  ลพฺภนฺติ  โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  ปน  ลพฺภนฺติ ฯ  ตานิ  จ  โข   
ปมชฺฌานิกมคฺเค  ทุติยชฺฌานิกาทีสุ  ปน  สมฺมาสงฺกปฺปวชฺชานิ  สตฺเตว  
โหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โย  เอว  วเทยฺย  ยสฺมา  มชฌฺิมนิกายมฺหิ  สฬายนวิภงฺคสุตฺเต   
ยา  ตถาภูตสฺส  ทฏิ ิ  สาสฺส  โหติ  สมฺมาทิฏ ิ ฯ  โย  ตถาภูตสฺส  สงฺกปฺโป   
สฺวาสฺส  โหติ  สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ  โย  ตถาภูตสฺส  วายาโม  สฺวาสฺส  โหติ   
สมฺมาวายาโม ฯ  ยา  ตถาภูตสฺส  สติ  สาสฺส  โหติ  สมฺมาสติ ฯ  โย  ตถาภูตสฺส  
สมาธิ  สฺวาสฺส  โหติ  สมมฺาสมาธิ ฯ  ปุพฺเพว  โข  ปนสฺส  กายกมฺม  วจีกมมฺ   
อาชีโว  จ  สปุริสุทฺโธ'ติ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  ป ฺจงฺคิโกป  โลกุตฺตรมคฺโค  โหตีติ ฯ  
โส  วตฺตพฺโพตสฺมึเยว  สุตฺเต  เอวมสฺสาย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉตีติ  (๑)  อิท  กสฺมา  น  ปสฺสส ิฯ  ย  ปเนต  ปพฺุเพ  โข  ปนสฺสาติ  วุตฺต   
ต  ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  ปริสุทฺธภาวทสฺสนตฺถ ฯ  ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  ห ิ  
ปริสุทฺธานิ  กายกมฺมาทีนิ  โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  อติปริสุทฺธานิ  โหนฺตีติ  อยมตฺโถ   
ทีปโต ฯ   
        ยมฺป  อภิธมฺเม  วุตฺต  ตสฺมึ  โข  ปน  สมเย  ป ฺจงฺคิโก  มคฺโค 
โหตีติ  (๒)  ต  เอก  กิจฺจนฺตร  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  ยสฺมึ  หิ  กาเล  มิจฺฉากมฺมนฺต  
ปหาย  สมฺมากมฺมนฺต  ปูเรติ  ตสฺมึ   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๘๒๘/๕๒๓  ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๖๕/๑๓๙  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๒ 
 
กาเล  มิจฺฉาวาจา  วา  มิจฺฉาชีโว  วา  น  โหติ  ทฏิ ิ  สงฺกปฺโป  วายาโม  สติ  
สมาธีติ  อิเมสุเยว  ป ฺจสุ  การกงฺเคสุ  สมฺมากมฺมนฺโต  ปรูติ ฯ  วิรติวเสน  หิ  
สมฺมากมฺมนฺโต  ปรูติ  นาม ฯ  สมฺมาวาจาสมฺมาอาชีเวสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิติ  
อิม  กิจฺจนฺตร  ทสฺเสตุเอว  วุตฺต ฯ  โลกิยมคฺคกฺขเณ  จ  ป ฺเจว  โหนฺติ  วิรติ 
ปน  อนิยตา ฯ  ตสฺมา  ฉองฺคิโกติ  อวตฺวา  ป ฺจงฺคิโกเตฺวว  วุตฺต ฯ  ยา  โข   
ภิกฺขเว  อริยจิตฺตสฺส  อนาสวจิตฺตสฺส  อริยมคฺคสมงฺคิโน  อริยมคฺค  ภาวยโต  
ตีหิ  กายทุจฺจริเตหิ  อารติ  วิรติ  ปฏิวิรติ  เวรมณี  อกิริยา  อกรณ  อย  ภิกฺขเว 
สมฺมากมฺมนฺโต  อรโิย  อนาสโว  โลกตฺุตรมคฺโคติ  (๑)  เอว  ปน   
มหาจตฺตาฬีสกสุตฺตาทีสุ  อเนเกสุ  สตฺุเตสุ  สมฺมากมฺมนฺตาทีน  จ  โลกุตฺตรมคฺคสฺส  
องฺคภาวสิทฺธิโต  อฏงฺคิโกว  โลกุตฺตรมคฺโค  โหตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  (๒)  อิมสฺมึ 
สุตฺเต  อย  อฏงฺคิกมคฺโค  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสโกว  กถิโต ฯ  ทุติย  โกสลสยุตฺเต 
วุตฺตเมว ฯ   
        ตติเย  สกลมิท  ภนฺเตติ  อานนฺทตฺเถโร  สาวกปารมีาณสฺส  มตฺถก   
อปฺปตฺตตาย  สกลมฺป  มคฺคพฺรหฺมจริย  กลฺยาณมิตฺตสนฺนิสฺสเยน  ลพฺภตีติ  น   
อ ฺาสิ  ธมฺมเสนาปติ  ปน  สาวกปารมีาณสฺส  มตฺถเก   ิตตฺตา  อ ฺาสิ   
ตสฺมา  เอวมาห ฯ  เตเนวสฺส  ภควา  สาธุ  สาธูติ  สาธุการมทาสิ ฯ   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๒๗๓/๑๘๕  ฯ  ม. โลกุตฺตรมคฺโคติ  ฯ  ๒. ม. เวทิตพฺโพติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มคฺคสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๓ 
 
        จตุตฺเถ  สพฺพเสเตน  วฬวาภิรเถนาติ  สกลเสเตน  จตูหิ  วฬวาหิ   
ยุตฺตรเถน ฯ  โส  กิร  สพฺโพ  สจกฺกป ฺชรกุพฺพโร  (๑)  รชตปริกฺขิตฺโต  โหติ ฯ  
รโถ  จ  นาเมส  ทุวิโธ  โหติ  โยธรโถ  อลงฺการรโถติ ฯ  ตตฺถ  โยธรโถ   
จตุรสฺสสณฺาโน  โหติ  นาติมหา  ทฺวินฺน  ติณฺณ  วา  ชนาน  คหณสมตฺโถ 
อลงฺการรโถ  มหา  โหติ  ทีฆโต  ทีโฆ  จ  ปุถลุโต  อถูโล  (๒)  ตตฺถ  
ฉตฺตคาหโก  วาลวีชนีคาหโก  ตาลปณฺณคาหโกติ  (๓)  เอว  อฏ  วา  ทส  
วา  สุเขเนว  าตุ  วา  นิสีทิตุวา  นิปชชฺิตุวา  สกฺโกนฺติ  อยมฺป   
อลงฺการรโถเยว ฯ   
        เสตา  สทุ  อสฺสาติ  เสตา  (๔)  วฬวา  ปกติยา  เสตวณฺณาว ฯ  
เสตาลงฺการาติ  ปสาธน  เตส  รชตมย  อโหสิ ฯ  เสโต  รโถติ  รโถป   
วุตฺตนเยเนว  รชตปริกฺขิตฺตตฺตา  ตตฺถ  ตตฺถ  ทนฺตกมฺมขจิตตฺตา  จ  เสโตว ฯ 
เสตปริวาโรติ  ยถา  อ ฺเ  รถา  สีหจมฺมปริวาราป  โหนฺติ  พฺยคฺฆจมฺมปริวาราป  
ปณฺฑุกมฺพลปริวาราป  โหนฺติ  น  เอว [๕] เอส ฯ  เอส  ปน  ฆนทุกฺกูเลน   
ปริวาริโต  อโหสิ ฯ  เสตา  รสฺมิโยติ  รสฺมิโย  รชตปนาฬิสุปริกขิฺตฺตา ฯ  เสตา  
ปโตทลฏ ีติ  ปโตทลฏ ิป  รชตปริกขิฺตฺตา ฯ  เสต  ฉตฺตนฺติ  รถมชฺเฌ  อุสสฺาปต 
ฉตฺตมฺป  เสต  อโหสิ ฯ  เสต  อุณฺหีสนฺติ   
# ๑. ม. สกฏป ฺชรกุพฺพโร  ฯ  ๒. ม. ปุถุลโต ปุถโุล  ฯ ๓. ม.ตาลวณฺฏคฺคาหโกติ ฯ 
# ๔. ม. ตา  ฯ  ๕. ม.เอตฺถนฺตเร เอสาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๔ 
 
อฏงฺคุลวิตฺถาโร  รชตมโย  อุณฺหีสปตฺโต [๑]  เสโต ฯ  เสตานิ  วตฺถานีติ  วตฺถานิป   
เสตานิ  เผณปุ ฺชวณฺณานิ ฯ  เตสุ  นวิาสน  ป ฺจสตคฺฆนิก  อุตฺตราสงฺโค   
สหสฺสคฺฆนิโก ฯ  เสตา  อุปาหนาติ  อุปาหนา  นาม  มคฺคารูฬฺหสฺส  วา  โหนฺติ   
อฏวึ  วา  ปวิสนฺตสฺส ฯ  อย  ปน  รถ  อภิรูโฬฺห  เตนสฺส  ตทนุจฺฉวิโก   
รชตปฏิเสวิโต  ปาทาลงฺกาโร  นาม  เอส  เอว  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เสตาย  สุท   
วาลพีชนิยาติ  ผลิกมยทณฺฑาย  เสตจมรวาลพีชนิยา ฯ  น  เกวล ฺจ  เอตฺตกเมว   
ตสฺส  เสต  อโหสิ  โส  ปน  พฺราหฺมโณ  เสตวิเลปน  วิลิมฺป  เสตมาล  ปลนธฺิ   
ทสสุ  องฺคุลีสุ  องฺคุลิมุทฺทิกา  กณฺเณสุ  กุณฺฑลานติี  เอวมาทิ  อลงฺกาโรปสฺส   
รชตมโย  อโหสิ ฯ  ปริวารพฺราหฺมณาปสฺส  ทสสหสฺสมตฺตา  ตเถว   
เสตวตฺถวิเลปนมาลาลงฺการา  อเหสส ฯ  ย  ปเนต  สาวตฺถิยา  นิยฺยายนฺตนฺติ   
วุตฺต  ตตฺราย  นิยฺยายนวิภาวนา 
        โส  กิจฺเจน  ฉนฺน(๒)  มาสาน  เอกวาร  นคร  ปทกฺขิณ  กโรติ  อิโต  
เอตฺตเกหิ  ทวิเสหิ  นคร  ปทกฺขิณ  กรสิฺสตีติ  ปุเรตรเมว  โฆสนา  กยิรติ ฯ  ต   
สุตฺวา  เย  (๓)นครโต  น  ปกฺกนฺตา  เต  น  ปกฺกมนติฺ ฯ  เตป  ปุ ฺวโต   
สิริสมฺปตฺตึ  ปสฺสิสฺสามาติ  อาคจฺฉนฺติ ฯ  ย  ทิวส  พฺราหฺมโณ  นคร  อนุวิจรติ   
ตทา  ปาโตว  นครวีถโิย  สมฺมชฺชิตฺวา  วาลิก  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เสโตติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. กิร ฉนฺน ฉนฺน  ฯ  ๓. ม. นครโต น 
# ปกฺกนฺตา เต อุปสงฺกมนฺติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มคฺคสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๕ 
 
โอกิริตฺวา  ลาชป ฺจเมหิ  ปุปฺเผหิ  วิปฺปกิริตฺวา  ปณฺุณฆเฏ  เปตฺวา  กทลิโย   
จ  ธเช  จ  อุสฺสาเปตฺวา  สกลนคร  ธปูตวาสิต   
กโรนฺติ ฯ   
        พฺราหฺมโณ  ปาโตว  สีส  นหายิตฺวา  ปุเรภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  วุตฺตนเยเนว   
เสตวตฺถาทีหิ  อตฺตาน  อลงฺกริตฺวา  ปาสาทา  โอรุยหฺ  รถ  อภิรหุติ ฯ  อถ  น  เต   
พฺราหฺมณา  สพฺเพ  เสตวตฺถวิเลปนมาลาลงฺการา  เสตฉตฺตานิ  คเหตฺวา  ปรวิาเรนฺติ ฯ   
ตโต  มหาชนสฺส  สนฺนปิาตตฺถ  ปม [๑] มงฺคลิกโสวตฺถิกาทีสุ มงฺคลานิ ปุ ฺวนฺตา 
มนุสฺสา เอกภูมิกาทิปาสาเท อารุยฺห สูกปตฺตสทิสานิ วาตปานกวาตานิ วิวริตฺวา  
โอโลเกนฺติ  ฯ  พฺราหฺมโณป อตฺตโน ยสสิริสมฺปตฺติยา วิวริตฺวา โอโลเกนฺติ  ฯ 
พฺราหฺมโณป  อตฺตโน  ยสสิริสมฺปตฺติยา  นคร  อชโฺฌตฺถรนโฺต  วิย  ทกฺขิณทฺวาราภิมุโข   
โหติ ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ   
        ตเมน  ชโน  ทิสฺวาติ  มหาชโน  ต  รถ  ทิสฺวา ฯ  พฺรหฺมนติฺ  เสฏาธิวจน(๒) ฯ [๓]    
มหทฺธโน มหาโภโคติ น เตน วณฺณภณนมตฺเตน อภิรูปา วา โหนฺติ มหทฺธนา วา เอวเมว 
# ๑. ม.เอตฺถนฺตเร ตรุณทารกาน ผลาผลานิ วิกรนฺติ ตทนนฺตร มาสกรูปาทีนิ  
# ตทนนฺตร กหาปเณ วิกิรนฺติ  ฯ  มหาชโน สนฺนปิตติ อุกฺกุฏ ิโย เจว เจลุกฺเขปา จ 
# วตฺตนฺติ อถ พฺราหฺมโณติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. เสฏาธิวจนเมต  ฯ  ๓. ม. เอตฺถนตเร  
# พฺรหฺม วต โภ ยานนฺติ เสฏยานสทิส วต โภ ยานนฺติ อยเมตฺถ อตฺโถ  ฯ  
# อิมสฺเสว โข เอตนฺติ อานนทฺ มนุสฺสา นาม วณฺณภาณกาน ธน ทตฺวา อตฺตโน 
# ทาริกาน วณฺณคีต คายาเปนฺติ อภิรูโป โหติ ทสฺสนีโยติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๖ 
 
มหาชโน  พฺราหฺมณสฺส  รถ  ทิสฺวา  พฺรหฺม  วต  โภ  ยานนฺติ  กิ ฺจาป  เอว   
วณฺณ  ภณติ  น  ปเนต  ยาน  วณฺณภณนมตฺเตเนว  พฺรหฺมยาน  นาม  โหติ ฯ  
ลามก  ห ิ เอต  ฉว ฯ  ปรมตฺเถน  ปน  อิมสฺเสว  โข  เอต  อานนฺท  อริยสฺส   
อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  อธวิจน ฯ  อย  หิ  สพฺพโทสวิคเมน  เสฏโ  อิมินา  จ 
อริยา  นิพฺพาน  ยนฺตีติ  พฺรหฺมยาน  อิติป  ธมฺมภูตตฺตา  ยานตฺตา  จ   
ธมฺมยาน  อิติป  อนุตฺตรตฺตา  กิเลสสงฺคามสฺส  จ  วิชิตตฺตา  อนุตฺตโร   
สงฺคามวิชโย  อิติป  วตฺตุวฏฏติ ฯ  อิทานิสฺส  นิทฺโทสภาว  เจว  สงฺคามวิชยภาว   
จ  ทสฺเสนฺโต  ราควินยปรโิยสานาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ราควินยมานา  ปรโิยสาเปติ  ปรโิยสาน  คจฺฉติ  นิปฺปชฺชตีติ  
ราควินยปริโยสานา ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ   
        ยสฺส  สทฺธา  จ  ป ฺา  จาติ  ยสฺส  อริยมคฺคยานสฺส  (๑)  สทฺธานุสาริวเสน   
สทฺธา  ธมฺมานุสาริวเสน  ป ฺาติ  อิเม  เทฺว  ธมฺมา  สทฺธาธุรยคฺุคา(๒)  
ตตฺรมชฺฌตฺตตายุเค  ยุตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  หิริ  อีสาติ  อตฺตนา  สทฺธึ  อนุยุตฺเตน  (๓)   
พหิทฺธาสมุฏาเนน  โอตฺตปฺเปน  สทฺธึ  อชฌฺตฺตสมุฏานา  หิรี  ยสฺส  มคฺครถสฺส   
อีสา ฯ  มโน  โยตฺตนฺติ  วิปสฺสนาจิตฺต  มคฺคจิตฺต  จ  โยตฺต ฯ  ยถา  หิ  รถสฺส   
วากาทิมย  โยตฺต  โคเณ  เอกาพทฺเธ  กโรติ  
# ๑. ม. อริยมคฺค ฺาณสฺส  ฯ  ๒. ม. สทา ธุร ยุตฺตา  ฯ 
# ๓. ม. อธิวิฏเน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มคฺคสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๗ 
 
เอกสงฺคหิเต  เอว  มคฺครถสฺส  โลกิยวิปสฺสนาจิตฺต  อติเรกป ฺาส  
โลกุตฺตรวิปสฺสนาจิตฺต  อติเรกสฏ ิ  กุสลธมฺเม  เอกาพทฺเธ  เอกสงฺคเห  
กโรตีติ(๑)  เตน  วุตฺต  มโน  โยตฺตนฺติ ฯ  สติ  อารกฺขสารถีติ  มคฺคสมฺปยุตฺตา 
สติ  อารกฺขสารถิ ฯ  ยถา  หิ  รถสฺส  อารกฺโข  สารถิ  นาม  โหติ โย(๒) ธุรคาเห 
โยเชติ(๒)  อกฺข  อพฺภ ฺชติ  รถ  เปเสติ  รถยุตฺตเก  นิพฺพิเสวเน  กโรติ  เอว   
มคฺครถสฺส  สติ ฯ  อย  ห ิ อารกฺขปจฺจุปฺปฏานา  เจว  กุสลากุสลาน ฺจ  ธมฺมาน  
คติโย  สมเนฺวสตีติ(๓)  วุตฺตา ฯ   
        รโถติ  อริยอฏงฺคิกมคฺครโถ ฯ  สีลปริกฺขาโรติ  จตุปาริสุทฺธสีลาลงฺกาโร ฯ   
ฌานกฺโขติ  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตาน  ป ฺจนฺน  ฌานงฺคาน  วเสน  ฌานมยอกฺโข ฯ   
จกฺกวีริโยติ  วีริยจกฺโก  กายิกเจตสิกสงฺขาตานิ  เทฺว  วีริยานิ  อสฺส  จกฺกานีติ   
อตฺโถ ฯ  อุเปกฺขา  ธุรสมาธีติ  ธุรสสฺ  สมาธิ  ธุรสมาธิ  (๔)  อุณฺณโตณฺณตาการสฺส   
อภาเวน  ทฺวินฺนมฺป  ยุคปเทสาน  สมตาติ  อตฺโถ ฯ  อย  ห ิ ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา   
จิตฺตุปฺปาทสฺส  ลีนุทฺธจฺจภาว  หริตฺวา  ปโยคมชฺฌตฺเต  จิตฺต  เปติ  ตสฺมา   
อิมสฺส  มคฺครถสฺส  ธุรสมาธีติ  วุตฺตา ฯ  อนิจฺฉา  ปริวารณนฺติ  พาหิรกรถสสฺ   
สีหจมฺมาทีนิ  วิย  อิมสฺสาป  อริยมคฺครถสฺส  อโลภสงฺขาตา   
# ๑. ม. กโรติ  ฯ ๒. ม. โยคฺคิโย  ฯ ธรุ วาเหติ โยเชติ  ฯ  ๓. ม.สมเนฺวสตีติ  ฯ 
# ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๕. ม. สมตาติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๘ 
 
อนิจฺฉา  ปริวารณ  นาม ฯ   
        อพฺยาปาโทติ  เมตฺตา  เมตฺตาปุพฺพภาโค  จ ฯ  อวิหึสาติ  กรุณา  จ   
กรุณาปุพฺพภาโค  จ ฯ  วิเวโกติ  กายวิเวกาทิ  ติวิโธ  วิเวโก ฯ  ยสฺส  อาวุธนฺติ  ยสฺส   
อริยมคฺครเถ   ิตสฺส  กลุปตฺุตสฺส  เอต  ป ฺจวิธ  อาวุธ ฯ  ยถา  หิ  รเถ   ิโต   
ป ฺจหิ  อาวุเธหิ  สปตฺเต  วิชฺฌติ  เอว  โยคาวจโรป  อิมสฺมึ  โลกยิโลกุตฺตรมคฺครเถ   
 ิโต  เมตฺตาย  โทส  วิชฌฺติ  กรุณาย  วิหึส  กายวิเวเกน  คณสงฺคณิก  จิตฺตวิเวเกน   
กิเลสสงฺคณิก  อุปธิวิเวเกน  สพฺพากุสล  วิชฺฌติ ฯ  เตนสฺเสต  ป ฺจวิธ   
อาวุธนฺติ  วุตฺต ฯ  ติติกฺขาติ  ทุรุตฺตาน  ทุราคตาน  วจนปถาน  อธิวาสนกฺขนฺติ ฯ   
จมฺมสนฺนาโหติ  สนฺนทฺธจมฺโม ฯ  ยถา  หิ  รเถ   ิโต  รถิโก  ปฏมิุกฺกจมฺโม   
อาคตาคเต  สเร  ขมติ  น  น  เต  วิชฺฌนฺติ  เอว  อธวิาสนกฺขนฺติสมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ  อาคตาคเต  วจนปเถ  ขมติ  น  น  เต  วิชฺฌนฺติ ฯ  ตสฺมา  ติติกฺขา   
จมฺมสนฺนาโหติ  วุตฺโต ฯ  โยคกฺเขมาย  วตฺตตีติ  จตูหิ  โยเคหิ  เขมาย  นิพฺพานาย   
วตฺตติ  นิพฺพานาภิมุโข  คจฺฉติเยว  น  ติฏติ  น  ภิชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ   
เอตทตฺตนิ  สมฺภูตนฺติ  เอต  มคฺคยาน  อตฺตโน  ปุริสการ  นสิฺสาย   
ลทฺธตฺตา  อตฺตนิ  สมฺภูต  นาม  โหติ ฯ  พฺรหฺมยาน  อนุตฺตรนติฺ  อสทิส   
เสฏยาน ฯ  นิยฺยนฺติ  ธีรา  โลกมฺหาติ  เยส  เอต   
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ยาน  อตฺถิ  เต  ธีรา  ปณฺฑิตปุริสา  โลกมฺหา  นิยยฺนฺติ  คจฺฉนฺติ ฯ  อ ฺทตฺถูติ  
เอกเสน ฯ  ชย  ชยนฺติ  ราคาทโย  สปตฺเต  ชินนฺตา  ชินนฺตา ฯ   
        ป ฺจเม  อยเมวาติ  เอวสทฺโท  นยิมตฺโถ  เตน  อ ฺ  มคฺค  ปฏิกฺขิปติ ฯ   
อิมสฺมึ  สุตฺเต  วฏฏทุกฺข ฺเจว  มิสฺสกมคฺโค  จ  กถิโต ฯ  ฉฏ  อุตฺตานเมว ฯ   
        สตฺตเม  นิพฺพานธาตุยา  โข  เอต  ภิกฺขุ  อธิวจนนฺติ  อสงฺขาตาย   
อมตาย  นิพฺพานธาตุยา  เอต  อธิวจน ฯ  อาสวาน  ขโย  เตน  วุจฺจตีติ  อปจ   
เตน  ราคาทิวินเยน  อาสวาน  ขโยติป  วุจฺจติ ฯ  อาสวกฺขโย  นาม  อรหตฺต   
อรหตฺตสฺสาป  เอต  ราควินโยติอาทิ  นามเมวาติ  ทีเปติ ฯ  เอตทโวจาติ  สตฺถารา 
สาธูติ(๑) วทนฺเตน มยฺห(๒) นิพฺพาน กถิต มคฺโค  ปนสฺส  น  กถิโต ฯ  ต   
กถาเปสฺสามีติ  อนุสนฺธิกสุลตาย  ปุจฺฉนฺโต  เอต  อโวจ ฯ   
        อฏเม  กตมา  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏ ีติ  เอเกน  ปรยิาเยน   
อฏงฺคิกมคฺค  วิภชิตฺวา  ปุน  อปเรน  ปริยาเยน  วิภชิตุกาโม  อิท  เทสน   
อารภิ ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺุเข  าณนฺติ  สวนสมฺมสนปฏิเวธปจฺจเวกฺขณวเสน  
จตูหากาเรหิ  อุปฺปนฺน  าณ ฯ  สมุทเยป  เอเสว  นโย ฯ   
# ๑. ม. นิพฺพานธาตูติ  ฯ  ๒. ม. อมต  ฯ  
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เสเสสุ  ปน  ทฺวีสุ  สมฺมสนสฺส  อภาวา  ติวิธเมว  วฏฏติ ฯ  เอวเมต  ทุกฺเข  
าณนฺติอาทินา  จตุสจฺจกมฺมฏาน  ทสฺสิต ฯ   
        ตตฺถ  ปรุิมานิ  เทฺว  สจฺจานิ  วฏฏ  ปจฺฉิมานิ  วิวฏฏ ฯ  เตสุ  ภิกฺขุโน   
วฏเฏ  กมฺมฏานาภินิเวโส  โหติ  วิวฏเฏ  นตฺถิ  อภินิเวโส ฯ  ปุริมานิ  หิ  เทฺว   
สจฺจานิ  ป ฺจกฺขนฺธา  ทุกฺข  ตณฺหาสมุทโยติ  เอว  สงฺเขเปน  จ  กตเม   
ป ฺจกฺขนฺธา  รูปกฺขนฺโธติอาทินา  นเยน  วิตฺถาเรน  จ  อาจริยสนฺติเก   
อุคฺคณฺหิตฺวา  วาจาย  ปุนปฺปุน  ปริวตฺเตนฺโต  โยคาวจโร  กมฺม  กโรติ ฯ  อิตเรสุ   
ปน  ทฺวีสุ  สจฺเจสุ  นิโรธสจฺจ  อิฏ  กนฺต  มนาป  มคฺคสจฺจ  อิฏ  กนฺต   
มนาปนฺติ  เอว  สวเนเนว  กมฺม  กโรติ ฯ  โส  เอว  กโรนฺโต  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
เอกปฏิเวเธน  ปฏิวิชฺฌติ  เอกาภิสมเยน  อภิสเมติ ฯ  ทุกฺข  ปริ ฺาปฏิเวเธน   
ปฏิวิชฺฌติ  สมุทย  ปหานปฏิเวเธน  นโิรธ  สจฺฉิกิรยิปฏิเวเธน  มคฺค   
ภาวนาปฏิเวเธน  ปฏิวิชฺฌติ ฯ  ทุกฺข  ปริ ฺาภิสมเยน   ฯเป ฯ  มคฺค  
ภาวนาภิสมเยน  อภิสเมติ ฯ  เอวมสฺส  ปุพฺพภาเค  ทฺวีสุ  สจฺเจสุ   
อุคฺคหปริปุจฺฉาสวนธารณสมฺมสนปฏิเวโธ  โหติ  ทฺวีสุ  สวนปฏิเวโธเยว ฯ  
อปรภาเค  ตีสุ  กิจฺจโต  ปฏิเวโธ  โหติ  นิโรเธ  อารมฺมณปฏิเวโธ ฯ  
ปจฺจเวกฺขณา  ปน  ปตฺตสจฺจสฺส  โหติ ฯ  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  ปุพฺเพ   
ปริคฺคหโต  (๑)  ทุกฺข  ปรชิานามิ  สมทุย  ปชหามิ    



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 241 

                *เลมที่ ๑๒  มคฺคสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๑ 
 
นิโรธ  สจฺฉิกโรมิ มคฺค  ภาเวมีติ  อาโภคสมนฺนาหารมนสิการปจฺจเวกฺขณา   
นตฺถิ  ปริคฺคหโต  ปฏาย  โหติ ฯ  อปรภาเค  ปน  ทุกฺข  ปริ ฺาตเมว   ฯเป ฯ 
มคฺโค  ภาวิโตว  โหติ ฯ   
        ตตฺถ  เทฺว  สจฺจานิ  ทุทฺทสตฺตา  คมฺภีรานิ  เทฺว  คมฺภีรตฺตา  ทุทฺทสานิ ฯ   
ทุกฺขสจฺจ  หิ  อุปฺปตฺติโต  ปากฏ  ขาณุกณฺฏกปฺปหาราทีสุ  อโห  ทุกฺขนฺติ   
วตฺตพฺพตมฺป  อาปชฺชติ ฯ  สมุทยมฺป  ขาทิตุกามตาภุ ฺชิตุกามตาทิวเสน  
อุปฺปตฺติโต  ปากฏ ฯ  ลกขฺณปฏิเวธโต  ปน  อุภยมฺป  คมฺภีร ฯ  อิติ  ตานิ   
ทุทฺทสตฺตา  คมฺภีรานิ ฯ  อิตเรส  ทฺวินฺน  ทสฺสนตฺถาย  ปโยโค  ภวคฺคหณตฺถ   
หตฺถปฺปสารณ  วิย  อวีจิผุสนตฺถ  ปาทปฺปสารณ  วิย  สตฺตธา  ภินฺนสฺส  วาลสฺส  
โกฏิยา  โกฏ ิ ปฏิปาทน  วิย  จ  โหติ ฯ  อิติ  ตานิ  คมฺภีรตฺตา  ทุทฺทสานิ  เอว  
ทุทฺทสตฺตา  คมฺภีเรสุ  คมฺภีรตฺตา  จ  ททฺุทเสสุ  จตูสุ  สจฺเจสุ  อุคฺคหาทิวเสน   
อิท  ทุกฺเข  าณนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  ปฏเิวธลกฺขเณ  ปน  เอกเมว  ต  าณ  โหติ ฯ   
        เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทีสุ  กามปจฺจนีกฏเน  กามโต  นิสฺสฏภาเวน  วา  กาม   
สมฺมสนฺตสฺส  อุปฺปนฺโนติ  วา  กามปทฆาต  กามวูปสม  กโรนฺโต  อุปฺปนฺโนติ   
วา  กามวิตกฺเก(๑)  อุปฺปนโฺนติ  วา  เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป ฯ  เสสทฺวเยป  เอเสว   
นโย ฯ  สพฺเพป   
# ๑. ม. กามวิตฺตนฺเต  ฯ  
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จ  เต  เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทโย  กามพฺยาปาทวิหึสาวิรมณส ฺาณ  (๑)  นานตฺตา   
ปุพฺพภาเค  นานา  มคฺคกฺขเณ  ปน  อิเมสุ  ตีสุ  าเนสุ  อุปฺปนฺนสฺส   
อกุสลสงฺกปฺปสฺส  ปทปจฺเฉทโต  อนุปฺปตฺติสาธนวเสน  มคฺคงฺค  ปูรยมาโน 
เอโกว  กุสลสงฺกปฺโป  อุปฺปชฺชติ ฯ  อย  สมฺมาสงฺกปฺโป  นาม ฯ  มุสาวาทา   
เวรมณีอาทโยป  มุสาวาทาทีหิ  วิรมณส ฺาณ  (๒)  นานตฺตา  ปุพฺพภาเค  
นานา  มคฺคกฺขเณ  ปน  อิเมสุ  จตูสุ  าเนสุ  อุปฺปนฺนาย  อกุสลทุสฺสีลฺยเจตนาย 
ปทปจฺเฉทโต  อนุปฺปตฺติสาธนวเสน  มคฺคงฺค  ปูรยมานา  เอกาว  กุสลเวรมณี(๓) 
อุปฺปชฺชติ ฯ  อย  สมฺมาวาจา  นาม ฯ  ปาณาติปาตา  เวรมณีอาทโยป   
ปาณาติปาตาทีหิ  วิรมณส ฺาน  นานตฺตา  ปุพฺพภาเค  นานา  มคฺคกฺขเณ  ปน 
อิเมสุ  ตีสุ  าเนสุ  อุปฺปนฺนาย  อกุสลทุสฺสีลฺยเจตนาย  อกิริยโต  ปทปจฺเฉทโต  
อนุปฺปตฺติสาธนวเสน  มคฺคงฺค  ปูรยมานา  เอกาว  กสุลเวรมณี  อุปฺปชฺชติ ฯ   
อย  สมฺมากมฺมนฺโต  นาม ฯ  มิจฺฉาอาชีวนฺติ  ขาทนียโภชนียาทีน  อตฺถาย  
ปวตฺติต  กายวจีทุจฺจริต ฯ  ปหายาติ  วชฺเชตฺวา ฯ  สมฺมาอาชีเวนาติ  พุทฺธปสตฺเถน 
อาชีเวน ฯ  ชวิีก  กปฺเปตีติ  ชีวิตปฺปวุตฺตึ  ปวตฺเตติ ฯ  สมฺมาอาชีโวป  กุหนาทีหิ 
วิรมณส ฺาน  นานตฺตา  ปุพฺพภาเค  นานา  มคฺคกฺขเณ  ปน  อิเมสุเยว  สตฺตสุ   
าเนสุ  อุปฺปนฺนาย   
# ๑. ม. ...วิรมณป ฺาน  ฯ  ๒. ม. วิรมณป ฺาน  ฯ  ๓. สี. อกสุลวเรมณี  ฯ  
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มิจฺฉาชีวทุสฺสีลฺยเจตนาย  ปทปจฺเฉทโต  อนุปฺปตฺติสาธนวเสน  มคฺคงฺค  ปูรยมานา   
เอกาว  กุสลเวรมณี  อุปฺปชฺชติ ฯ  อย  สมฺมาอาชีโว  นาม ฯ   
        อนุปฺปนฺนานนฺติ  เอกสฺมึ  เคเห(๑)  ตถารูเป  วา  อารมฺมเณ  อตฺตโน  น   
อุปฺปนฺนาน  ปรสฺส  ปน  อุปฺปชฺชมาเน  ทิสฺวา  อโห  วต  เม  เอวรูปา  ปาปกา   
ธมฺมา  น  อุปฺปชฺเชยฺยุนติฺ  เอว  อนุปปฺนฺนาน  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน   
อนุปฺปาทาย ฯ  ฉนฺทนฺติ  เตส  อกุสลาน  อนุปฺปาทกปฏิปตฺติสาธก  วีรยิฉนฺท  
ชเนติ ฯ  วายมตีติ  วายาม  กโรติ ฯ  วีรยิ  อารภตีติ  วีริย  ปวตฺเตติ ฯ  จิตฺต 
ปคฺคณฺหาตีติ  วีริเยน  จิตฺต  ปคฺคณฺหิต  กโรติ ฯ  ปทหตีติ  กาม  ตโจ  จ  นหารุ  
จ  อฏ ิ  จ  อวสุสฺสตูติ  (๒)  ปธาน  ปวตฺเตติ ฯ  อุปฺปนฺนานนฺติ  สมุทาจารวเสน  
อตฺตโน  อุปฺปนฺนปุพฺพาน ฯ  อิทานิ  ตาทิเส  น  อุปฺปาเทสฺสามีติ  เตส  ปหานาย  
ฉนฺท  ชเนติ ฯ  อนุปฺปนฺนาน  กุสลานนฺติ  อปฺปฏลิทฺธาน  ปมชฺฌานาทีน ฯ   
อุปฺปนฺนานนฺติ  เตสเยว  ปฏิลทฺธาน ฯ   ิติยาติ  ปุนปฺปุน  อุปฺปตฺติปพนฺธวเสน 
 ิตตฺถ ฯ  อสมฺโมสายาติ  อวินาสตฺถ ฯ  ภิยฺโยภาวายาติ  อุปริภาวาย ฯ  เวปุลลฺายาติ   
วิปุลฺลภาวาย ฯ  ปาริปูริยาต  ภาวนาย  ปริปูรณตฺถ ฯ  อยมฺป  สมฺมาวายาโม   
อนุปฺปนฺนาน  อกุสลาน  อนุปฺปาทนาทิจิตฺตนานตฺตา  ปุพฺพภาเค   
# ๑. ม. ภเว  ฯ ๒. ม. ม. ๑๓/๒๓๙/๒๓๔  ฯ  
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นานา  มคฺคกฺขเณ  ปน  อิเมสุเยว  จตูสุ  าเนสุ  กจฺิจสาธนวเสน  มคฺคงฺค   
ปูรยมาน  เอกเมว  กุสลวีริย  อุปฺปชฺชติ ฯ  อย  สมมฺาวายาโม  นาม ฯ   
สมฺมาสติป  กายาทิปริคฺคาหกจิตฺตาน  นานตฺตา  ปุพฺพภาเค  นานา  มคฺคกฺขเณ   
ปน  อิเมสุ  จตูสุ  าเนสุ  กิจฺจสาธนวเสน  มคฺคงฺค  ปูรยมานา  เอกา สติ  
อุปฺปชฺชติ ฯ  อย  สมฺมาสติ  นาม ฯ   
        ฌานาทีสุ  (๑)  ปุพฺพภาเค  สมาปตฺติวเสน  นานา  มคฺคกฺขเณ  นานา 
มคฺควเสน(๑) ฯ  เอกสฺส  หิ  ปมมคฺโค  ปมชฺฌานิโก  โหติ  ทุติยมคฺคาทโยป   
ปมชฺฌานิกา  วา  ทุติยาทีสุ  อ ฺตรชฺฌานิกา  วา ฯ  เอกสฺส  ปมมคฺโค  
ทุติยาทีน  อ ฺตรชฺฌานิโก  โหติ  ทุติยาทโยป  ทุติยาทีน  อ ฺตรชฺฌานิกา   
วา  ปมชฺฌานิกา  วา ฯ  เอว  จตฺตาโรป  มคฺคา  ฌานวเสน  สทิสา  วา  อสทิสา 
วา  เอกจฺจสทิสา  วา  โหนฺติ ฯ  อย  ปนสฺส  วิเสโส  ปาทกชฺฌานนิยเมน  โหติ ฯ  
ปาทกชฺฌานนิยเมน  หิ  ปมชฺฌานลาภิโน  ปมชฺฌานา  วุฏาย  วิปสฺสนฺตสฺส  
อุปฺปนฺนมคฺโค  ปมชฺฌานิโก  โหติ  มคฺคงฺคโพชฺฌงฺคานิ  ปเนตฺถ  ปริปุณฺณาเนว 
โหนฺติ ฯ  ทติุยชฺฌานโต  วุฏาย  วิปสฺสนฺตสฺส  อุปฺปนฺโน  ทุติยชฺฌานิโก  โหติ  
มคฺคงฺคานิ  ปเนตฺถ  สตฺต  โหนฺติ ฯ  ตติยชฺฌานโต  วุฏาย  วิปสฺสนฺตสฺส   
# ๑. ม. ฌานาทีนิ ปุพฺพภาเคป มคฺคกฺขเณป นานา  ฯ  
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อุปฺปนฺโน  ตติยชฺฌานิโก  โหติ  มคฺคงฺคานิ  ปเนตฺถ  สตฺต  โพชฌฺงฺคานิ  ฉ  
โหนฺติ ฯ  เอส  นโย  จตุตฺถชฺฌานโต  ปฏาย  ยาว  เนวส ฺานาส ฺายตนา ฯ   
อารุปฺเป  จตุกฺกป ฺจกชฺฌาน  อุปฺปชชฺติ  ต  จ  โลกุตฺตร  โน  โลกิยนฺติ  วุตฺต  ฯ 
        ตตฺถ(๑)  กถนฺติ  เอตฺถาป  ปมชฌฺานาทีสุ  ยโต  วุฏาย  โสตาปตฺติมคฺค   
ปฏิลภิตฺวา  อรูปสมาปตฺตึ  ภาเวตฺวา  โส  อารุปฺเป  อุปฺปนฺโน  ตฌานิกาวสฺส   
ตตฺถ  ตโย  มคฺคา  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เอว  ปาทกชฺฌานเมว  นิยเมติ ฯ  เกจิ  ปน  เถรา   
วิปสฺสนาย  อารมฺมณภูตา  ขนฺธา  นิยเมนฺตีติ  วทนฺติ ฯ  เกจิ  ปุคฺคลชฺฌาสโย   
นิยเมตีติ  วทนฺติ ฯ  เกจิ  วุฏานคามินีวิปสฺสนา  นิยเมตีติ  วทนฺติ ฯ  เตส   
วาทวินิจฺฉโย  วิสุทฺธิมคฺเค  วุฏานคามินีวิปสฺสนาธิกาเร  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาสมาธีติ  อย  ปุพฺพภาเค  โลกิโย  อปรภาเค  โลกุตฺตโร   
สมฺมาสมาธีติ  วุจฺจติ ฯ   
        นวเม  มิจฺฉาปณิหิตนฺติ  สูก  นาม  อุทฺธตฺต(๒)  กตฺวา  ปต  หตฺถ  วา   
ปาท  วา  ภินทฺติ  ตถา  อปต  ปน  มิจฺฉาปณิหิต  นาม ฯ  มิจฺฉาปณิหิตาย   
ทิฏ ิยาติ  มิจฺฉาปตาย  กมฺมสฺสกตป ฺาย ฯ  อวิชฺช  เฉจฺฉตีติ(๓) 
จตุสจฺจปฏิจฺฉาทก  อวิชฺช  ภินฺทิสฺสติ ฯ  วิชฺช  อุปปฺาเทสฺสตีติ  อรหตฺตมคฺควิชฺช   
# ๑. ม. เอตฺถ  ฯ ๒. ม. อุทธฺคฺค  ฯ  ๓. ม. ภินฺทิสฺสตีติ  ฯ  
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อุปฺปาเทสฺสติ ฯ  มิจฺฉาปณิหิตตฺตา  ภิกฺขเว  ทิฏ ิยาติ  กมฺมสฺสกตป ฺาย  เจว   
มคฺคภาวนาย  จ  มิจฺฉาปตตฺตา  อปฺปวตฺติตตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต   
กมฺมสฺสกตาณ  มคฺคนิสฺสิต  กตฺวา  มิสฺสกมคฺโค  กถิโต ฯ   
        ทสเม  ปริพฺพาชโกติ  ฉนฺนปริพฺพาชโก ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        อวิชชฺาวคฺโค  ปโม ฯ   
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม  อิจฺฉามห  ภิกฺขเว  อฑฺฒมาส  ปฏิสลลฺียิตุนฺติ   
อห  ภิกฺขเว  เอก  อฑฺฒมาส  ปฏิสลฺลยีิตุ  นิสีทิตุ  เอโกว  หุตฺวา  วิหริตุ 
อิจฺฉามีติ  อตฺโถ ฯ  นมฺห ิ เกนจิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  อ ฺตฺร  เอเกน   
ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ  โย  อตฺตนา  ปยุตฺต  วาจ  อกตฺวา  มมตฺถาย  สทฺเธสุ  
กุเลสุ  ปฏิยตฺต  ปณฺฑปาต  นีหริตฺวา  มยฺห  อุปนาเมยฺย  ต  ปณฺฑปาตนีหารณก   
เอก  ภิกฺขุ  เปตฺวา  นมฺหิ  อ ฺเน  เกนจิ  ภิกฺขุนา  วา  คหฏเน  วา   
อุปสงฺกมิตพฺโพติ ฯ  กสฺมา  ปน  เอวมาหาติ  ตสฺมึ  กิร  อฑฺฒมาเส  วิเนตพฺโพ   
สตฺโต  นาโหสิ ฯ  อถ  สตฺถา  อิม  อฑฺฒมาส  ผลสมาปตฺติสุเขน  วีตินาเมสฺสามิ 
อิติ  มยฺห  เจว  สุขวิหาโร  ภวิสฺสติ  อนาคเต  จ  ปจฺฉิมา  ชนตา  สตฺถาป   
คณ  วิหาย  เอกโก  วิหาสิ  กิมงฺค  ปน  มยน'ฺติ  ทิฏานุคตึ  อาปชฺชิสฺสติ   
ตทสฺสา  ภวิสฺสติ  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขายาติ  อิมินา  การเณน    
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                *เลมที่ ๑๒  มคฺคสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๗ 
 
เอวมาห ฯ  ภิกฺขุสงฺโฆป  สตฺถุ  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เอก  ภิกฺขุ  อทาสิ  โส  ปาโตว 
คนฺธกุฏิปริเวณ-  สมฺมชชฺนมุโขทกทนฺตกฏทานาทีนิ  สพฺพกิจฺจานิ  ตสฺมึ  ขเณ 
กตฺวา  อปคจฺฉติ ฯ  เยน  สฺวาหนฺติ  เยน  ส ุ (๑)  อห ฯ  ปมาภิสมฺพุทฺโธติ   
อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  ปมเยว  เอกูนป ฺาสทิวสพฺภนฺตเร ฯ  วิหรามีติ  อิท   
อตีตตฺเถ  วตฺตมานวจน ฯ  ตสฺส  ปเทเสน  วิหาสินฺติ  ตสฺส  ปมาภิสมฺพุทฺธวิหารสฺส   
ปเทเสน ฯ  ตตฺถ  ปเทโส  นาม  ขนฺธปฺปเทโส   
อายตนธาตุสจฺจอินฺทฺริยปจฺจยาการสติปฏานฌานนามรูปปฺปเทโส  ธมฺมปปฺเทโสติ 
นานาวิโธ  ต  สพฺพมฺป  สนฺธาย  ตสฺส  ปเทเสน  วิหาสินฺติ  อาห ฯ   
        ภควา  หิ  ปมโพธยิ  เอกูนป ฺาสทิวสพฺภนฺตเร  ยถา  นาม  ปตฺตรชฺโช 
ราชา  อตฺตโน  วิภวสารทสฺสนตฺถ  ต  ต  คพฺภ  วิวราเปตฺวา   
สุวณฺณรชตมุตฺตามณิอาทีนิ  รตนานิ  ปจฺจเวกฺขนฺโต  วิหเรยฺย  เอวเมว   
ป ฺจกฺขนฺเธ  นิปฺปเทเส  กตฺวา  สมฺมสนฺโต  ปจฺจเวกฺขนฺโต  วิหาสิ ฯ  อิมสมฺึ  ปน 
อฑฺฒมาเส  เตส  ขนฺธาน  ปเทส  เวทนากฺขนฺธเมว  ปจฺจเวกฺขนฺโต  วิหาสิ ฯ  ตสฺส 
อิเม  สตฺตา  เอวรูป  นาม  สุข  ปฏิสเวเทนฺติ  เอวรูป  ทุกฺขนฺติ  โอโลกยโต  ยาว 
ภวคฺคา  ปวตฺตา  สุขเวทนา  ยาว  อวีจิโต  ปวตฺตา  ทุกฺขเวทนา  สพฺพา  
สพฺพากาเรน   
# ๑. ม.  โส  ฯ  
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อุปฏาสิ ฯ  อถ  น  มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยาป  เวทยิตนฺติอาทินา  นเยน  ปริคฺคณฺหนฺโต  
วิหาสิ ฯ  ตถา  ปมโพธิย  ทฺวาทสายตนานิ  นิปฺปเทสาเนว  กตฺวา  วิหาสิ  อิมสฺมึ   
ปน  อฑฺฒมาเส  เตส  อายตนาน  ปเทส  เวทนาวเสน  ธมฺมายตเนกเทส  ธาตูน   
ปเทส  เวทนาวเสน  ธมฺมธาตุเอกเทส  สจฺจาน  ปเทส  เวทนากฺขนฺธวเสเนว   
ทุกฺขสจฺเจกเทส  ปจฺจยาน  ปเทส  ผสฺสปจฺจยา  เวทนาวเสเนว  ปจฺจเยกเทส   
ฌานาน  ปเทส  เวทนาวเสเนว  ฌานงฺเคกเทส  นามรูปาน  ปเทส  เวทนาวเสเนว   
นาเมกเทส  ปจฺจเวกฺขนฺโต  วิหาสิ ฯ  ปมสมฺโพธิย ฺหิ  เอกูนป ฺาสทิวสพฺภนฺตเร   
กุสลาทิธมฺเม  นิปฺปเทเส  กตฺวา  อนนฺตนยานิ  สตฺตปฺปกรณานิ  ปจฺจเวกฺขนฺโต   
วิหาสิ  อิมสฺมึ  ปน  อฑฺฒมาเส  สพฺพธมฺมาน  ปเทส  เวทนาติกฺกเมว   
ปจฺจเวกฺขนฺโต  วิหาสิ ฯ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  าเน  สา  สา  จ  วิหารสมาปตฺติ   
เวทนานุภาเวน  ชาตา ฯ  อิทานิ  เยนากาเรน  วิหาสิ  ต  ทสฺเสนฺโต   
มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยาปติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  มจฺิฉาทิฏ ิปจฺจยาปติ  ทิฏ ิสมฺปยุตฺตา  เวทนาป  วฏฏติ  ทิฏ ึ   
อุปนิสฺสย  กตฺวา  อุปฺปนฺนา  กุสลากสุลเวทนาป  วฏฏติ  วิปากเวทนาป ฯ  ตตฺถ  
มิจฺฉาทิฏ ิสมฺปยุตฺตา  อกุสลาว  โหติ  ทฏิ ึ  ปน  อุปนิสฺสาย  กุสลาป  อุปปฺชฺชนฺติ  
อกุสลาป ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิกา  หิ  ทฏิ ึ  อุปนิสฺสาย  ปกฺขทิวเสสุ  ยาคุภตฺตาทีนิ    
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เทนฺติ  อทฺธิกาทีน  วตฺต  ปฏเปนฺติ  จตุมหาปเถ  สาล  กโรนฺติ  โปกฺขรณึ  
ขนาเปนฺติ  เทวกุลาทีสุ  มาลาคจฺฉ   โรเปนฺติ  นทวิีทุคฺคาทีสุ  เสตุอตฺถรนฺติ  
วิสม  สม  กโรนฺติ  อิติ  เนส  กุสลเวทนา  อุปฺปชชฺติ ฯ  มิจฺฉาทิฏ ึ  ปน  นสิฺสาย  
สมฺมาทิฏ ิเก  อกฺโกสนฺติ  ปริภาสนฺติ  วธพนฺธนาทีนิ  กโรนฺติ  ปาณ  มาริตฺวา (๑)  
เทวตาน  อุปหาร  อุปหรนฺติ  อิติ  เนส  อกุสลา  เวทนา  อุปฺปชชฺติ ฯ  วิปากเวทนา 
ปน  ภวนฺตรคตานเยว  โหติ ฯ   
        สมฺมาทิฏ ิปจฺจยาติ  เอตฺถาป  สมฺมาทิฏ ิสมปฺยุตฺตา  เวทนาป  วฏฏติ   
สมฺมาทิฏ ึ  อุปนิสฺสย  กตฺวา  อุปฺปนฺนา  กุสลากสุลเวทนาป  วิปากเวทนาป ฯ   
ตตฺถ  สมฺมาทิฏ ิสมฺปยุตฺตา  กุสลาว  โหติ ฯ  สมฺมาทิฏ ึ  ปน  อุปนิสฺสาย  พุทฺธปูช   
ทีปมาล  มหาธมฺมสฺสวน  อปฺปติฏ ิเต  ทิสาภาเค  เจติยปติฏาปนนฺติ  เอวมาทีนิ   
ปุ ฺานิ  กโรนฺติ  อิติ  เนส  กุสลา  เวทนา  อุปฺปชชฺติ ฯ  สมฺมาทิฏ ึเยว  นิสสฺาย 
มิจฺฉาทิฏ ิเก  อกฺโกสนฺติ  ปริภาสนฺติ  อตฺตาน  อุกฺกเสนฺติ  ปร  วมฺเภนฺติ  อิติ  
เตส  อกุสลา  เวทนา  อุปปฺชฺชติ ฯ  วิปากเวทนา  ปน  ภวนฺตรคตานเยว  โหติ ฯ  
มิจฺฉาสงฺกปฺปปจฺจยาติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ฉนฺทปจฺจยาติอาทีสุ  ปน   
ฉนฺทปจฺจยา  อฏโลภสหคตจิตฺตสมฺปยุตฺตา  เวทนา  เวทิตพฺพา  วิตกฺกปจฺจยา   
# ๑. ม. วธิตฺวา  ฯ  
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ปมชฺฌานเวทนาว ฯ  ส ฺาปจฺจยา  เปตฺวา  ปมชฺฌาน  เสสา  ฉ   
ส ฺาสมาปตฺติเวทนา ฯ  ฉนฺโท  จ  อวูปสนฺโตติอาทีสุ  ติณฺณ  อวูปสเม  
อฏโลภสหคตจิตฺตสมฺปยุตฺตา  เวทนา  โหติ  ฉนฺทมตฺตสฺส  วูปสเม   
ปมชฺฌานเวทนาว  ฉนฺทวิตกฺกาน  วูปสเม  ทุติยชฺฌานาทิเวทนา  อธิปฺเปตา   
ติณฺณมฺป  วูปสเม  เนวส ฺานาส ฺายตนเวทนา ฯ  อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยาติ   
อรหตฺตผลสฺส  ปตฺตตฺถาย ฯ  อตฺถิ  วายามนฺติ(๑)  อตฺถิ  วีริย ฯ  ตสฺมิมฺป  าเน   
อนุปฺปตฺเตติ  ตสฺส  วีรยิารมฺภสฺส  วเสน  ตสฺส  อรหตฺตผลสฺส  การเณ   
อนุปฺปตฺเต ฯ  ตปฺปจฺจยาป  เวทยิตนฺติ  อรหตฺตสฺส  านปจฺจยา  เวทยิต ฯ  เอเตน 
จตุมคฺคสหชาตา  นิพฺพตฺติตโลกุตฺตรเวทนาว  คหิตา ฯ   
        ทุติเย  ปฏิสลลฺานการณ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  มิจฺฉาทิฏ ิวูปสมปจฺจยาติ   
มิจฺฉาทิฏ ิวูปสโม  นาม  สมฺมาทิฏ ิ ฯ  ตสฺมา  ย  สมฺมาทิฏ ิปจฺจยา   
เวทิตพฺพ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต  วิปากเวทน  อติทูเรติ  ม ฺมานา  น 
คณฺหนฺตีติ  วุตฺต ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺส  ยสฺส   
หิ  วูปสมปจฺจยาติ  วุจฺจติ  ตสฺส  ตสฺส  ปฏิปกฺขธมฺมปจฺจยาว  ตนฺต  เวทยิต   
อธิปฺเปต ฯ  ฉนฺทวูปสมปจฺจยาติอาทีสุ  ปน  ฉนฺทวูปสมปจฺจยา   
# ๑. ม. ย.ุ อายาม  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
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ตาว  ปมชฺฌานเวทนา  เวทิตพฺพา  วิตกฺกวูปสมปจฺจยา  ทุติยชฺฌานเวทนา  
ส ฺาปจฺจยา  ฉ  สมาปตฺติเวทนา  ส ฺาวูปสมปจฺจยา  
เนวส ฺานาส ฺายตนเวทนา ฯ  ฉนฺโท  จ  วูปสนฺโตติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ   
        ตติเย  เสกฺโขติ(๑)  สิกฺขนสีโล ฯ  ก ึ สิกฺขตีติ  ติสฺโส  สกิฺขา ฯ   
เสกฺขายาติ  ตีหิ  ผเลหิ  จตูหิ  จ  มคฺเคหิ  สทฺธึ  อุปปฺนฺนาย ฯ  สาป  หิ   
อนิฏ ิตกิจฺจตฺตา  อตฺตโน  กิจฺจ  สิกขฺเต  วาติ  เสกฺขา ฯ   
จตุตฺถป ฺจมฉฏสตฺตมานิ  อุตฺตานตฺถาเนวาติ ฯ   
        อฏเม  อุมฺมงฺโคติ(๒)  ป ฺหาป ฺหวีมสน(๓)  ป ฺาวีมสน   
ป ฺาคเวสนนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอว  ห ิ ตฺว  อาวุโสติ  อิท  ตสฺส  
ปุจฺฉาปติฏาปนตฺถาย  อาห ฯ  นวมทสมานิ  อุตฺตานตฺถาเนวาติ ฯ   
                                วิหารวคฺโค ทุติโย  ฯ 
        ตติยวคฺคสฺส  ปเม  มิจฺฉตฺตนฺติ  มิจฺฉาสภาว ฯ  สมฺมตฺตนฺติ   
สมฺมาสภาว ฯ  มิจฺฉาปฏิปตฺตาธิกรณเหตูติ  มิจฺฉาปฏิปตฺติกรณเหตุ ฯ  ยสฺมา   
มิจฺฉาปฏิปตฺตึ  กโรติ  ตสฺมาติ  อตฺโถ ฯ  นาราธโกติ  น  สมฺปาทโก ฯ  าย   
ธมฺมนฺติ  อรยิมคฺคธมฺม ฯ  มิจฺฉาาณีติ  มิจฺฉาวิ ฺาโณ  มิจฺฉาปจฺจเวกฺขนฺโต(๔)  ฯ 
มิจฺฉาวิมุตฺตีติ  อยาถาววิมุตฺติ  อนิยฺยานิกวิมุตฺติ ฯ  อิเมสุ  ตติยาทีสุ   
# ๑. ม. เสกโฺข  ฯ  ๒. ย.ุ อุมฺมคฺโค  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๓. ม. ป ฺาอุมฺมคฺโค 
# ป ฺาวีมสน  ฯ ๔. ม. มิจฺฉาปจฺจเวกฺขโณ  ฯ  
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จตูสุ  สุตฺเตสุ  วฏฏวิวฏฏ  กถิต  ปจฺฉิเมสุ  ปเนตฺถ  ทฺวีสุ  ปุคฺคโล  ปุจฺฉิโต   
ธมฺโม  วิภตฺโต  เอว  ธมฺเมน  ปุคฺคโล  ทสฺสิโตติ ฯ  สุปฺปวตฺติโยติ  สุปฺปวตฺตนิโย ฯ  
ยถา  อิจฺฉิติจฺฉิต  ทิส  ปวตฺเตนฺโต  ธาวติ  เอว  ปวตฺเตตุ  สกฺกา  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
สอุปนิส  สปริกฺขารนฺติ  สปจฺจย  สปรวิาร ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                มิจฺฉตฺตวคฺโค ตติโย  ฯ 
        จตุตฺเถ  มิจฺฉาปฏิปตฺตินฺติ  อยาถาวปฏิปตฺตึ ฯ  มิจฺฉาปฏิปนฺนนฺติ   
อยาถาวปฏิปนฺน ฯ  อิติ  เอก  สุตฺต  ธมฺมวเสน  กถติ  เอก  ปุคฺคลวเสน ฯ   
อปาราปารนฺติ  วฏฏโต  นิพฺพาน ฯ  ปารคามิโนติ  เอตฺถ  เยป  ปาร  คตา  เยป   
คจฺฉนฺติ  เยป  คมิสฺสนฺติ  สพฺเพ  ปารคามิโนเตฺวว  เวทิตพฺพา ฯ   
ตีรเมวานุธาวตีติ  วฏฏเมว  อนุธาวติ  วฏเฏ  วิจรติ ฯ  กณฺหนฺติ  อกุสลธมฺม ฯ   
สุกฺกนฺติ  กุสลธมฺม ฯ  โอกา  อโนกนติฺ  วฏฏโต  นิพฺพาน ฯ  อาคมฺมาติ  อารพฺภ   
สนฺธาย  ปฏจฺิจ ฯ  ปริโยทเปยฺยาติ  ปริสุทฺธ  กเรยฺย ฯ  จิตฺตเกฺลเสหีติ  จิตฺต   
กิลิสฺสาเปนฺเตหิ  นีวรเณหิ ฯ  สมโฺพธยิงฺเคสูติ  สตฺตสุ  โพชฌฺงฺเคสุ ฯ   
        สาม ฺตฺถนฺติ  นิพฺพาน ฯ  ต  หิ  สาม ฺเน  อุปคนฺตพฺพโต  
สาม ฺตฺโถติ  วุจฺจติ ฯ   
        พฺรหฺม ฺนฺติ  เสฏภาว ฯ  พฺรหฺม ฺตฺถนฺติ  นิพฺพาน    
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พฺรหฺม ฺเน  อุปคนฺตพฺพโต ฯ  ยตฺถ  ยตฺถ  ปน  เหฏา  จ  อิเมสุ  จ  ตีสุ  
สุตฺเตสุ  ราคกฺขโยติ  อาคต  ตตฺถ  ตตฺถ  อรหตฺตมฺป  วฏฏติเยวาติ  วทนฺติ ฯ   
                        ปฏิปตฺติวคฺโค จตุตฺโถ  ฯ 
        อ ฺติตฺถิยเปยฺยาเล  อทฺธานปริ ฺตฺถนฺติ  สสารทฺธาน   
นิพฺพาน  ปตฺวา  ปริ ฺาต  นาม  โหติ  ตสฺมา  นพฺิพาน อทฺธานปริ ฺตฺถนฺติ (๑)   
วุจฺจติ  ตทตฺถนฺติ  อตฺโถ ฯ  อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถนฺติ  อปจฺจยปรินิพฺพานตฺถ ฯ  
อิติ  อิมสฺมึ  เปยฺยาเล  วิชชฺาวิมุตฺติผเลน  อรหตฺต  กถิต  าณทสฺสเนน   
ปจฺจเวกฺขณา  เสเสหิ  นิพฺพานนฺติ ฯ   
                        อ ฺติตฺถิยเปยฺยาโล ฯ   
        สูรยิเปยฺยาเล  อรุณุคฺค  วิย  กลฺยาณมิตฺตตา  กลฺยาณมิตฺตตาย   
ตฺวา  นิพฺพตฺติโต  สวิปสฺสนอริยมคฺโค  สูรยิปาตุภาโว  วิยาติ  เอว  สพฺพตฺถ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  สีลสมฺปทาติ  จตุปาริสุทฺธิสีล ฯ  ฉนฺทสมฺปทาติ   
กุสลกตฺตุกมยฺตาฉนฺโท ฯ  (๒)  อตฺตสมฺปทาติ  สมฺปนฺนจิตฺตตา ฯ  ทฏิ ิสมฺปทาติ   
าณสมฺปตฺติ ฯ  อปฺปมาทสมฺปทาติ  การาปกอปฺปมาทสมฺปตฺติ ฯ  
โยนิโสมนสิการสมฺปทาติ  อุปายมนสิการสมฺปตฺติ ฯ  ปุน  กลยฺาณมิตฺตตาติอาทีนิ  
สมฺมาทิฏ ิอาทีน  อ ฺเนป  อากาเรน  ภาวทสฺสนตฺถ  (๓)  วุตฺตานิ ฯ  
# ๑. ม. อทฺธานปริ ฺาติ  ฯ  ๒. สี. กตฺตุกมฺยตากุสลจฺฉนฺโท  ฯ 
# ๓. ม. ภาวนาทสฺสนตฺถ  ฯ  
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สพฺพาเนว  เจตานิ  สุตฺตานิ  ปาฏิเยกฺก  ปุคฺคลชฺฌาสยวเสน  วุตฺตานีติ ฯ   
                        สูรยิเปยฺยาลวคฺโค ฯ   
        เอกธมฺมเปยฺยาโลป  คงฺคาเปยฺยาโลป  ปาฏิเยกฺก   
ปุคฺคลชฺฌาสยวเสเนว  ตถา  ตถา  วุตฺเต  พุชฺฌนกาน  อชฌฺาสยวเสน  กถโิต ฯ   
        อปฺปมาทเปยฺยาเล  เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  ยถา  สพฺพสตฺตาน   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อคฺโค  เอว  สพฺเพส  กุสลธมฺมาน  การาปกอปฺปมาโท  อคฺโคติ   
ทฏพฺโพ ฯ  นนุ  เจส  โลกิโยว  กุสลธมฺมา  ปน  โลกุตฺตราป ฯ  อย  จ   
กามาวจโรว  กุสลธมฺมา  ปน  จตุภูมกา  กถเมส  เตส  อคฺโคติ  ปฏิลาภกฏเน ฯ   
อปฺปมาเทน  หิ  เต  ปฏิลพฺภนฺติ  ตสฺมา  โส  เตส  อคฺโค ฯ  เตเนต  วุตฺต  สพฺเพ   
เต  อปฺปมาทมูลกาติอาทิ ฯ  ชงฺคลานนฺติ  ปวีตลวาสีน ฯ  ปาณานนฺติ  
สปาทกปาณาน ฯ  ปทชาตานีติ  ปทานิ ฯ  สโมธาน  คจฺฉนฺตีติ  โอธาน  อุปกฺเขป  
คจฺฉนฺติ ฯ  อคฺคมกฺขายตีติ  เสฏ  อกขฺายติ ฯ  ยททิ  มหนฺตตฺเตนาติ  มหนฺตภาเวน  
อคฺคมกฺขายติ  น  คุณวเสนาติ  อตฺโถ ฯ   
        วสฺสิกนติฺ  สุมนปุปฺผ ฯ  อิม  กิร  สุตฺต  สุตฺวา  ภาติยมหาราชา   
วีมสิตุกามตาย  เอกสฺมึ  คพฺเภ  จตุชาติคนฺเธหิ  ปริภณฺฑ  กาเรตฺวา   
สุคนฺธานิ  ปุปฺผานิ  อาหราเปตฺวา  เอกสฺส  สมุคฺคสฺส  มชฺเฌ  สมุนปุปฺผมุฏ ึ   
เปตฺวา  เสสานิ  ตสฺส  สมนฺตโต    
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มุฏ ิมุฏ ึ  กตฺวา  เปตฺวา  ทฺวาร  ปธาย  พหิ  นิกฺขนฺโต  อถสฺส  มุหุตฺต  
วีตินาเมตฺวา  ทฺวาร  วิวริตฺวา  ปวิสนฺตสฺส  สพฺพปม  สุมนปุปฺผคนฺโธ  ฆาน   
ปหริ ฯ  โส  มหาตลสฺมึเยว  มหาเจติยาภิมุโข  นิปชชฺิตฺวา  วสฺสิก  เตส  อคฺคนฺติ   
กเถนฺเตน  สกุถิต  สมฺมาสมฺพุทฺเธนาติ  เจติย  วนฺทิ ฯ   
        กฏุราชาโนติ  ขุททฺกราชาโน ฯ  กุทฺทราชาโนติป  ปาโ ฯ  ตนฺตาวุตานนฺติ   
ตนฺเต  อาวุตาน  ตนฺต  อาโรเปตฺวา  วายิตานนฺติ  อตฺโถ ฯ  อิท ฺจ  ปจฺจตฺเต 
สามิวจน ฯ  ยานิ  กานิจิ  ตนฺตาวุตานิ  วตฺถานีติ  อย  เหฏา(๑)  อตฺโถ ฯ  อถวา 
ตนฺตาวุตาน  วตฺถาน  ยานิ  กานิจิ  วตฺถานีติ  เอว  สาวเสสปานเยนเปตฺถ   
อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                อปฺปมาทเปยฺยาลวคฺโค  ฯ 
        พลกรณียวคฺเค  พลกรณียาติ  อูรพุลพาหุพเลน  กตฺตพฺพา   
ธาวนลงฺฆนตาปนวหนาทโย  (๒)  กมฺมนฺตา ฯ  สเีล  ปติฏายาติ  จตุปาริสุทฺธสีเล  
ตฺวา ฯ  อฏงฺคิก  มคฺคนฺติ  สหวิปสฺสน  อริยมคฺค ฯ  พีชคามภูตคามาติ  เอตฺถ  
ป ฺจวิธมฺป  พีช  พีชคาโม  นาม  ตเทว  ปณฺณสมฺปนฺน  (๓)  นีลภาวโต  ปฏาย 
ภูตคาโมติ  เวทิตพฺพ ฯ  พล  คาเหนฺตีติ  พล  คณฺหนฺติ  คหิตพลา  ถิรสรีรา  โหนฺติ ฯ   
# ๑. ม. เหตฺถ  ฯ  ๒. ม. พาธนลงฺฆนหาสนวสนาทโย  ฯ  ๓. ม. ปลาสสมฺปนฺน  ฯ 
# ฏีกา. สมฺปนฺน  ฯ  
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กุโสพฺเภ  โอตรนฺตีติอาทีสุ  อยมนุปุพฺพิกถา 
        นาคินิโย  กริ  อุตุสมเย  ปติฏ ิตคพฺภา  จินฺเตนฺติ  สเจ  มย  อิธ  วิชายิสฺสาม 
เอว  โน  ทารกา  อูมิเวค ฺจ  สุปณฺณสฺส  จ  ปกฺขนฺทิตฺวา  อาคตสฺส  เวค  สหิตุน  
สกฺขิสฺสนฺตีติ ฯ  ตา  มหาสมุทฺเท  นิมชฺุชิตฺวา  สมภฺชฺชมุขทฺวาร  ปตฺวา  ป ฺจ   
มหานทิโย  ปวิสิตฺวา  หิมวนฺต  คจฺฉนฺติ ฯ  ตตฺถ  สุปณฺเณหิ  อปกฺขนฺทนียาสุ   
สุวณฺณรชตมณิคุหาสุ  วสมานา  (๑)  วิชายิตฺวา  นาคโปตเก  โคปฺผกาทิปฺปมาเณสุ  
อุทเกสุ  โอตาเรตฺวา  อุทกตรณ  สิกฺขาเปนฺติ ฯ  อถ  ยทา  อนุกฺกเมน  เต  นาคา   
คงฺคาทีน  นทีน  โอริมตีรโต  ปรตีร  ปรตีรโต  โอริมตีรนฺติ  ตรณปฏิตรณ  กาตุ  
สกฺโกนฺติ  ตทา  อิทานิ  โน  ทารกา  อูมิเวค  จ  ครฬุเวค  จ  สหิตุ  สกฺขิสฺสนตีฺติ  
ตฺวา  อตฺตโน  อานุภาเวน  มหาเมฆ  สมฏุาเปตฺวา  สกลหิมวนฺต  (๒)   
เอโกทก  วิย  กุรุมานา  เทว  วสฺสาเปตฺวา  สุวณฺณรชตาทิมยา  นาวา  มาเปตฺวา  
อุปริ  สุวณฺณตารกวิจิตฺต  สโมสริตคนฺธปุปฺผทาม  เจลวิตาน  พนฺธิตฺวา   
สุรภิจนฺทนคนฺธปุปฺผาทีนิ  อาทาย  ตาหิ  นาวาหิ  ป ฺจ  มหานทิโย  โอคาหิตฺวา   
อนุกฺกเมน  มหาสมุทฺท  ปาปุณนฺติ ฯ  ตตฺถ  จ  วสนฺตา   
ทสพฺยามสตพฺยามสหสฺสพฺยามสตสหสฺสพฺยามปมาณต  อาปชฺชนฺตา  มหนฺตตฺต  
เวปุลฺลตฺต   
# ๑. ม. ปวิสมานา  ฯ  ๒. ม. หิมคพฺภ  ฯ  
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อาปชฺชนฺติ  นาม ฯ   
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  หิมวนฺตปพฺพโต  วิย  จตุปาริสุทฺธสีล  ทฏพฺพ   
นาคโปตกา  วิย  โยคาวจรา  กโุสพฺภาทโย  วิย  อรยิมคฺโค  มหาสมุทฺโท  วิย   
นิพฺพาน ฯ  ยถา  นาคโปตกา  หิมวนฺเต  ปติฏาย  กโุสพฺภาทีหิ  มหาสมุทฺท  ปตฺวา   
กายมหนฺตตฺต  อาปชฺชนติฺ  เอว  โยคิโน  สลี  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
อริยมคฺเคน  นิพฺพาน  ปตฺวา  อรหตฺตมคฺเคเนว  อาคเตสุ  [๑]  อภิ ฺาธมฺเมสุ   
คุณสรีรมหนฺตตฺต  ปาปุณนฺตีติ ฯ   
        กุมโฺภติ  อุทกฆโฏ ฯ  โน  ปจฺจาวมตีติ  น  ปติอาวมติ  น  อนฺโต   
ปเวเสตีติ  อตฺโถ ฯ  ปรุตฺถิมาติ  ปุรตฺถิมทิสโต  อาคตวาตา ฯ  ปจฺฉิมทิสาทีสุป  
เอเสว  นโย ฯ  จตฺตาโรป  สติปฏานาติ  ยเถว  ห ิ เอเตส  ปุรตฺถิมาทิเภทาน   
วาตาน  สนฺนิปาโต  อากาเส  อิชฺฌติ  เอว  อิธาป  จตฺตาโร  สติปฏานาติอาทินา   
นเยน  วุตฺตา  โพธิปกฺขิยธมฺมา  สหวิปสฺสนสฺส  อรยิมคฺคสฺส  ภาวนาย  อิชฺฌนฺติ   
เตเนต  วุตฺต ฯ  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเสติ  อาสาฬฺหมาเส ฯ  อูหตนฺติ   
ทฺวิปทจตุปฺปทาน  ปาทปฺปหาเรน  ปวีตเล  อุฏหิตฺวา  อุทฺธ  คต  วฏฏิวฏฏ ิ 
หุตฺวา  อากาเส  ปกฺขนฺต ฯ  รโชชลลฺนฺติ  ปสุรโชชลลฺ (๒)  ฯ  สามุทฺทิกาย  
นาวายาติอาทิ  ปน  (๓)  เหฏา  วานิชโกปเม  วิตฺถาริตเมว ฯ  อาคนฺตุกาคารนฺติ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ฉสูติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. ปสุรโชชลลฺ  ฯ 
# ๓. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิ ฯ  
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ปุ ฺตฺถิเกหิ  นครมชฺเฌ  กต  อาคนฺตุกฆร  ยตฺถ  ราชราชมหามตฺเตหิป  สกฺกา  
โหติ  นิวาส  อุปคนฺตต ฯ  อภิ ฺา  ปริ ฺเยฺยาติ  ยเถว  หิ  เตส  
ปุรตฺถิมทิสาทีหิ  อาคตาน  ขตฺติยาทีน  วาโส  อาคนฺตุกาคาเร  อิชฺฌติ  เอว   
อิเมส  อภิ ฺา  ปริ ฺเยฺยาติอาทีน  ธมฺมาน  อภิ ฺา  ปริชานนาทีหิ   
สหวิปสฺสนสฺส  อริยมคฺคสฺส  ภาวนาย  อิชฌฺนฺติ  เตเนต  วุตฺต ฯ  นทีสุตฺต  เหฏา 
วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                                พลกรณียวคฺโค  ฯ 
        เอสนาวคฺเค  กาเมสนาติ  กามาน  เอสนา  คเวสนา  มคฺคนา   
ปฏนา ฯ  ภเวสนาติ  ภวาน  เอสนา ฯ  พฺรหฺมจริเยสนาติ  มิจฺฉาทิฏ ิสงฺขาตสฺส   
พฺรหฺมจริยสฺส  เอสนา ฯ   
        วิธาติ  มานโกฏาสา  มานฏปนา  วา ฯ  เสยฺโยหมสฺมติี  วิธาติ  อหมสฺมิ 
เสยฺโยติ  เอว  มานโกฏาสา  มานฏปนา  วา ฯ  นีฆาติ  ทุกฺขา ฯ  วจนตฺโถ   
ปเนตฺถ  ยสสฺ  อุปฺปชชฺนติฺ  ต  ปรุิส  นีหรนฺตีติ  นฆีา ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                เอสนาวคฺโค ฯ   
        โอฆวคฺเค  กาโมโฆติ  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  ฉนฺทราโค ฯ  ภโวโฆติ  
รูปารูปภเวสุ  ฉนฺทราโค(๑) ฯ  ทฏิโโฆติ  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิโย ฯ  อวิชโฺชโฆติ  จตูสุ  
สจฺเจสุ  อ ฺาณ ฯ  กามโยคาทีสุป  เอเสว   
# ๑. ม. รูปารปูภเวสุ ฉนฺทราโค  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มคฺคสยุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๙ 
 
นโย ฯ  กามุปาทานนฺติ  กามคฺคหณ ฯ  ทฏิ ุปาทานาทีสุป(๑)  เอเสว  นโย ฯ   
คนฺถาติ  คนฺถนา  ฆฏนา ฯ  กายคนฺโถติ  กามกายสฺส  คนฺโถ  คนฺถนฏนกิเลโส ฯ  
อิท  สจฺจาภินิเวโสติ  อนฺตคาหิกทิฏ ิวเสน  อุปฺปนฺโน  อิทเมว  สจฺจนฺติ  เอว  
อภินิเวโส ฯ  กามราคานุสโยติ  ถามคตฏเน  กามราโคว  อนุสโย  กามราคานุสโย ฯ 
เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  โอรมฺภาคิยานีติ  เหฏาโกฏาสิยานิ ฯ  สโยชนานีติ  
พนฺธนานิ ฯ  อุทฺธมฺภาคิยานีติ  อุปริโกฏาสิยานิ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                                โอฆวคฺโค ฯ   
                        มคฺคสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ทฏิ ุปาทานาทีสุป  ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๒  หนา  ๒๖๐ 
 
        โพชฺฌงฺคสยุตฺต  ปพฺพตวคฺค หิมวนฺตสุตฺตวณฺณนา  โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส   
ปเม  นาคาติ  อิเมป  มหาสมุทฺทปฏเ  อูมิอนฺตรวาสิโนว(๑)  น  วิมานฏกนาคา ฯ  
เตส  หิมวนฺต  นิสฺสาย  กายวฑฺฒนาทิ  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  
โพชฺฌงฺเคติ  เอตฺถ  โพธิยา  โพธิสฺส  วา  องฺคาติ  โพชฺฌงฺคา ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  ยา 
หิ  อย  ธมฺมสามคฺคี  ยาย  โลกิยโลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  อุปฺปชชฺมานาย   
ลีนุทฺธจฺจปติฏานายูหนกามสุขตฺตกิลมถานุโยคอุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสนาทีน  
อเนเกส  อุปทฺทวาน  ปฏปิกฺขภูตาย  สติธมฺมวิจยวีริยปติปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสงฺขาตาย  
ธมฺมสามคฺคิยา  อริยสาวโก  พุชฺฌตีติ  กตฺวา  โพธติี  วุจฺจติ  พุชฌฺตีติ  
กิเลสสนฺตานนิทฺทาย  อุฏหติ  จตฺตาริ [๒] อริยสจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌติ  นิพฺพานเมว  
วา  สจฺฉิกโรตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยถาห  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  ภาเวตฺวา  อนุตฺตร  
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ   ตสฺสา  ธมฺมสามคฺคิสงฺขาตาย  โพธิยา  องฺคาติ   
โพชฺฌงฺคา  ฌานงฺคมคฺคงฺคาทโย  วิย  โยเปส  ยถาวุตฺตปฺปการาย  เอตาย  
ธมฺมสามคฺคิยา  พุชฺฌตีติ  กตฺวา  อริยสาวโก  โพธติี  วุจฺจติ  ตสฺส  โพธิสฺส   
องฺคาติป  โพชฺฌงฺคา  เสนงฺครถงฺคาทโย  วิย ฯ  เตนาหุ  อฏกถาจริยา พุชฺฌนกสฺส  
# ๑. ม. อูมิอนฺตรวาสิโนว  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วาติ ทิสฺสติ  ฯ   
# ๓. ม. สตฺตโพชฺฌงฺเค  ฯ  ๔. ท.ี ปา. ๑๑/๗๔/๑๑๐  ฯ  ส. มหา. ๑๙/๗๓๑/๒๑๔  ฯ  
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ปุคฺคลสฺส  องฺคาติ  วา  โพชฺฌงฺคาติ ฯ  โพธาย  สวตฺตนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา   
พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  อนุพฺชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  ปฏิพุชฺฌนฺตีติ  โพชฌฺงฺคา  
สมฺพุชฺฌนฺตีติ  โพชฌฺงฺคา  อิจฺจาทินา  (๑)  ปฏิสมภิฺทานเยนาป  โพชฺฌงฺคตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ   
        สติสมฺโพชฺฌงฺคนฺติอาทีสุ  ปน  ปสตฺโถ  สุนฺทโร  จ  โพชฌฺงฺโคติ   
สมฺโพชฺฌงฺโค  สติเยว  สมฺโพชฺฌงฺโค  สติสมฺโพชฌฺงฺโค  ต  สติสมฺโพชฺฌงฺคนฺติ  
เอว  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ภาเวตีติ  วฑฺเฒติ  อตฺตโน  จิตฺตสนฺตาเน  
ปุนปฺปุน  ชเนติ  อภินิพฺพตฺเตตีติ  อตฺโถ ฯ  วิเวกนิสฺสิตนฺติอาทีนิ  โกสลสยุตฺเต 
สมฺมาทิฏ ึ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิตนฺติ  เอตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ  อย  ปน 
วิเสโส ตตฺถตทงฺควิเวกนิสฺสิต  สมุจฺเฉทวิเวกนิสฺสิต  นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิตนฺติ 
วิเวกตฺตยเมว  วุตฺต  โพชฌฺงฺคภาวน  ปตฺวา  ปน  ป ฺจวิธวิเวกนิสฺสิตมฺป  เอเก 
วณฺณยนฺติ ฯ  เต  หิ  น  เกวล  พลววิปสฺสนามคฺคผลกฺขเณสุ  เอว  โพชฺฌงฺเค  
อุทฺธรนฺติ  วิปสฺสนาปาทกกสิณชฺฌานอานาปานาสุภ  พฺรหฺมวิหารชฺฌาเนสุป   
อุทฺธรนฺติ น  จ  ปฏิสิทฺธา  อฏกถาจริเยหิ ฯ  ตสฺมา  เตส  มเตน  เอเตส   
ฌานาน ปวตฺติกฺขเณ  กิจฺจโต  เอว  วิกขฺมฺภนวิเวกนิสฺสิต ฯ  ยถา  จ   
วิปสฺสนากฺขเณ   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๕๗/๔๖๓  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖๒ 
 
อชฺฌาสยโต  นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิตนฺติ  วุตฺต  เอว  ปฏิปสฺสทฺธิวิเวกนิสฺสิตมฺป   
ภาเวตีติ  วตฺตุวฏฏติ ฯ  เสสเมตฺถ  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ   
        ทุติเย  อาหารฏ ิติโกติ  ปจฺจยฏ ิติโก ฯ  อาหาร  ปฏิจฺจาติ  ปจฺจย   
ปฏิจฺจ ฯ  สุภนิมิตฺตนฺติ  สุภมฺป  สุภนิมตฺิต  สุภสฺส  อารมฺมณมฺป  สุภนิมิตฺต ฯ   
อโยนิโสมนสิกาโรติ  อนปุายมนสิกาโร  อุปถมนสิกาโร  อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติ  วา   
ทุกฺเข  สุขนฺติ  วา  อนตฺตนิ  อตฺตาติ  วา  อสุเภ  สุภนฺติ  วา  มนสิกาโร   
ต  ตสฺมึ  สุภารมฺมเณ  พหุล  ปวตฺตยโต  กามจฺฉนฺโท  อุปฺปชชฺติ ฯ  เตน  วุตฺต   
อตฺถิ  ภิกฺขเว  สุภนิมิตฺตนฺติอาทิ ฯ  เอว  สพฺพนีวรเณสุ  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
ปฏิฆนิมิตฺตนฺติอาทีสุ  ปน  ปฏิโฆป  ปฏิฆนิมิตฺต  ปฏิฆารมฺมณมฺป ฯ  อรตีติ   
อุกฺกณฺ ิตา  ย  สนฺธาย  วุตฺต  ตตฺถ  กตมา  อรติ  ปนฺเตสุ  วา  เสนาสเนสุ   
อ ฺตร ฺตเรสุ  วา  อธิกุสเลสุ  ธมเฺมสุ  (๑)อรติ  อรติตา  อนภิรติ   
อนภิรมณา  อุกฺกณฺ ิตา  ปริตสฺสิกา(๑)  อย  วุจฺจติ ตนฺทีติ  อติสีตาทิปจฺจยา 
อุปฺปนฺน  อาคนฺตุกกายาลสิย ฯ  ยสฺมึ  อุปฺปนฺเน  อติสีต  อติอุณฺห  อติจฺฉาโตสฺมิ   
อติธาโตสฺมิ  อติทูรมคฺค  คโตสฺมีติ  วทติ  ย  สนฺธาย  วุตฺต  ตตฺถ  กตมา   
ตนฺที  ยา  ตนฺที  ตนฺทิยนา  ตนฺทิมนกตา  อาลสฺย  อาลสฺยายนา  อาลสฺยายิตตฺต  
อย  วุจฺจติ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๗๓/๔๗๕  ฯ อรติ อรติกา อนภิรมนา อุกฺกณฺ ิตา ปริตสิตา  ฯ  
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ตนฺทีติ ฯ  (๑)  วิชมฺภิตาติ  กิเลสวเสน  กายวินมนา  ย  สนฺธาย  วุตฺต  ตตฺถ   
กตมา  วิชมภิฺตา  ยา  กายสฺส  ชมฺภนา  วิชมฺภนา  อานมนา  วินมนา  สนฺนมนา 
ปณมนา  พฺยาธิยก  อย  วุจฺจติ  วิชมฺภิตาติ ฯ    
        ภตฺตสมฺมโทติ  ภตฺตปริฬาโห  ย  สนฺธาย  วุตฺต  ตตฺถ  กตโม  ภตฺตสมฺมโท   
ยา  ภุตฺตาวิสฺส  ภตฺตมุจฺฉา  ภตฺตกิลมโถ  ภตฺตปริฬาโห  กายทุฏ ุลฺล  อย   
วุจฺจติ  ภตฺตสมฺมโทติ ฯ  (๒)  เจตโส  จ  ลีนตฺตนฺติ  จิตฺตสฺส  ลียนากาโร  ย   
สนฺธาย  วุตฺต  ตตฺถ  กตม  เจตโส  ลีนตฺต  ยา  จิตฺตสฺส  อกลฺยตา  อกมฺม ฺตา   
โอลียนา  สลลฺียนา  ลีนลียนา [๓] ลียิตตฺต  ถิน  ถยินา  ถิยิตตฺต  จิตฺตสฺส  อิท   
วุจฺจติ  เจตโส  ลีนตฺตนฺติ ฯ เจตโส  อวูปสโมติ  ยถา  นาม  วิตจฺฉโตป (๔)   
องฺคาเรเนว(๕)ตาว  สนฺนิสีทติ  ปตาป  กโรติเยว  ยถา  จ  ปตฺตปจนฏาเนว(๖) 
ตาว  สนฺนิสีทติ  ปตาป  กโรติเยว  เอว  จิตฺตสฺส  อวูปสนฺตากาโร  อตฺถโต  ปเนต   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจเมว  โหติ ฯ  วิจิกิจฺฉทฺานียา  ธมฺมาติ  วิจิกิจฺฉาย  อารมฺมณธมฺมา ฯ 
อโยนิโสมนสิกาโร  สพฺพตฺถ  วุตฺตนโยว ฯ  เอวเมตฺถ  กามจฺฉนฺโท  วิจิกจฺิฉาติ  
อิเม  เทฺว  ธมฺมา  อารมฺมเณน  กถิตา  พฺยาปาโท   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๗๔/๔๗๕  ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๘๗๖/๔๗๕  ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ลีน ลยีนาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๔. ม. วีตจฺจิโกป  ฯ 
# ๕. ม. องฺคาโร เนว  ฯ  ๖. ม. ปตฺตปจนฏาเนเนว  ฯ  
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อารมฺมเณน  จ  อุปนิสฺสเยน  จ  เสสา  สหชาเตน  จ  อุปนิสฺสเยน  จาติ ฯ   
สติสมฺโพชฺฌงฺคฏานียา  ธมฺมาติ  สติยา  อารมฺมณธมฺมา  สตฺตตึสโพธิปกฺขิยา   
จ  นวโลกุตฺตรธมฺมา  จ ฯ   
        ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโรติ  ตตฺถ  อุปายมนสิการสฺส  ปุนปฺปุน  
กรณ ฯ  กุสลากุสลา  ธมฺมาติอาทีสุ  กุสลาติ  โกสลฺลสมฺภูตา  อนวชฺชสุขวิปากา ฯ   
อกุสลาติ  อโกสลฺลสมฺภูตา  สาวชฺชา  ทุกฺขวิปากา ฯ  สาวชฺชาติ  อกุสลา ฯ   
อนวชฺชาติ  กุสลา ฯ  หีนปณีตกณฺหสุกฺเกสุป  เอเสว  นโย ฯ  สปฺปฏิภาคาติ  
กณฺหสุกฺกาเยว ฯ  กณฺหา  หิ  กณฺหวิปากทานโต  สุกฺกา  จ  สกฺุกวิปากทานโต 
สปฺปฏิภาคา  นาม  สทิสวิปากโกฏาสาติ  อตฺโถ ฯ  ปฏิปกฺขภูตสฺส  วา  
ภาคสฺส  อตฺถิตาย  สปฺปฏิภาคา ฯ  กณฺหาน ฺหิ  สุกฺกา  ปฏิปกฺขภาคา   
สุกฺกาน ฺจ  กณฺหา  ปฏิปกฺขภาคาติ  เอวมฺป  สปฺปฏิภาคา ฯ  สปฺปฏิพาหิตฏเน 
วา  สปฺปฏิภาคา ฯ  อกุสล ฺหิ  กุสล  ปฏิพาหิตฺวา  อตฺตโน  วิปาก  เทติ   
กุสล ฺจ  อกสุล  ปฏิพาหิตฺวาติ  เอวมฺป  กณฺหสุกฺกา  สปฺปฏิภาคา ฯ   
อารพฺภธาตูติ  ปมวีริย (๑)  ฯ นิกฺกมธาตูติ  โกสชชฺโต  นิกฺขนฺตตฺตา  ตโต   
พลวตร ฯ  ปรกฺกมธาตูติ  ปร  ปร  าน  อกฺกมนตาย  ตโตป  พลวตรนฺติ   
ตีหิป  ปเทหิ  วีริยเมว  กถติ ฯ  ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานียาติ  ปติยา   
อารมฺมณธมฺมา ฯ  กายปสฺสทฺธีติ   
# ๑. ม. ปมารมฺภวีริย  ฯ  
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ติณฺณ  ขนฺธาน  ทรถปสฺสทฺธิด(๑)  ฯ  จิตฺตปสฺสทฺธีติ  วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส   
ทรถปสฺสทฺธ ิฯ  สมถนิมตฺิตนฺติ(๒)  สมโถป  สมถนิมิตฺต  อารมฺมณมฺป ฯ 
อพฺยคฺคนิมิตฺตนฺติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏานียาติ  อุเปกฺขาย 
อารมฺมณธมฺมา  อตฺถโต  ปน  มชฺฌตฺตากาโร  อุเปกขฺาฏานียา  ธมฺมาติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  เอวเมตฺถ  สติธมฺมวิจยอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคา  อารมฺมเณน   
กถิตา  เสสา  อารมฺมเณนป  อุปนิสฺสเยนป ฯ   
        ตติเย  สลีสมฺปนฺนาติ  เอตฺถ  ขีณาสวสฺส  โลกยิโลกุตฺตรสลี   
กถิต  เตน  สมฺปนฺนาติ  อตฺโถ ฯ  สมาธิป ฺาสุป  เอเสว  นโย ฯ  วิมุตฺติ  ปน   
ผลวิมุตฺติเยว  วิมุตฺติาณทสฺสน  ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ  เอวเมตฺถ  สีลาทโย  ตโย   
โลกิยโลกุตฺตรา  วิมุตฺติ  โลกุตฺตราว  วิมุตฺติาณทสฺสน  โลกิยเมว ฯ   
ทสฺสนมฺปาหนฺติ  ทสฺสนมฺป  อห ฯ  ต  ปเนต  ทสฺสน  จกฺขุทสฺสน   
าณทสฺสนนฺติ  ทุวิธ ฯ  ตตฺถ  ปสนฺเนหิ  จกฺขูหิ  อริยาน  ทสสฺน  โอโลกน 
จกฺขุทสฺสน  นาม ฯ  อริเยหิ  ปน  ทิฏสฺส  ลกฺขณสฺส  ทสฺสน  ปฏิวิทฺธสฺส 
จ  ปฏิวิชฌฺน  ฌาเนน  วา  วิปสฺสนาย  วา  มคฺคผเลหิ  วา  าณทสฺสน   
นาม ฯ  อิมสมฺึ  ปเนตฺถ  จกฺขุทสฺสน  อธิปฺเปต ฯ  อริยาน  หิ  ปสนฺเนหิ   
จกฺขูหิ  โอโลกนมฺป  พหุการเมว ฯ  สวนนฺติ  อสุโก  นาม  ขีณาสโว  อสุกสฺมึ  
# ๑. ม. ทรถปสฺสทฺธิ  ฯ  ๒. ม. ยุ. สมถนิมิตฺต  ฯ  
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นาม  รฏเ  วา  ชนปเท  วา  คาเม  วา  นิคเม  วา  วิหาเร  วา  เลเณ  วา  
วสตีติ  กเถนฺตาน  โสเตน  สวน  เอตมฺป  พหุการเมว ฯ  อุปสงฺกมนนฺติ  ทาน  
วา  ทสฺสามิ  ป ฺห  วา  ปจฺุฉิสฺสามิ  ธมฺม  วา  โสสฺสามิ  สกฺการ  วา  กริสฺสามีติ 
เอวรูเปน  จิตฺเตน  อริยาน  อุปสงฺกมน ฯ  ปยิรุปาสนนฺติ  ป ฺหาปยิรุปาสน ฯ   
อริยาน  คุเณ  สุตฺวา  เต  อุปสงฺกมิตฺวา  นิมนฺเตตฺวา  ทาน  ทตฺวา  กึ  ภนฺเต  
กุสลนฺติอาทินา  นเยน  ป ฺหปุจฺฉนนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อนุสฺสตินฺติ  รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ  นิสินฺนสฺส  อิทานิ  อริยา  
เลณคุหมณฺฑปาทีสุ  ฌานวิปสฺสนามคฺคผลสุเขหิ  วีตินาเมนฺตีติ  อนุสฺสรณ ฯ 
โย  วา  เนส  สนฺติเก  โอวาโท  ลทโฺธ  โหติ  ต  วิภชิตฺวา(๑)  อิมสฺมึ  าเน 
สีล  กถิต  อิมสฺมึ  สมาธิ  อิมสฺมึ  วิปสฺสนา  อิมสฺมึ  มคฺโค  อิมสฺมึ  ผลนฺติ 
เอว  อนุสฺสรณ ฯ  อนุปพฺพชฺชนฺติ  อริเยสุ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  ฆรา  นิกฺขมฺม  เตส  
สนฺติเก  ปพฺพชฺช ฯ  อริยาน วา(๒)  สนฺติเก  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  เตสเยว  สนฺติเก 
ปพฺพชิตฺวา  เตสเยว  โอวาทานุสาสนึ  ปจฺจาสึสมานสฺส  จรโตป  ปพฺพชชฺา   
อนุปพฺพชฺชา  นาม ฯ  (๓)  อ ฺเส  สนฺติเก  โอวาทานุสาสนึ  ปจฺจาสึสมานสฺส  
จรโตป  (๓)  อริเยสุ  ปสาเทน  อ ฺตฺถ  ปพฺพชิตฺวา  อริยาน   
# ๑. ม. อาวชฺชิตฺวา  ฯ  ๒. ม. หิ  ฯ  ๓. ม. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ  ฯ  
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สนฺติเก  โอวาทานุสาสนึ  ปจฺจาสึสมานสฺส  จรโต  ปพฺพชฺชาป  อนุปพฺพชฺชา   
นาม ฯ  อ ฺเสุ  ปน  ปสาเทน  อ ฺเสเยว  สนฺติเก  ปพฺพชตฺิวา  อ ฺเสเยว 
โอวาทานุสาสนึ  ปจฺจาสึสมานสฺส  จรโต  ปพฺพชชฺา  อนุปพฺพชฺชา  นาม  น  โหติ ฯ   
        เอว  ปพฺพชิเตสุ  ปน  มหากสฺสปตฺเถรสฺส  ตาว  อนุปพฺพชฺช  ปพฺพชิตา   
สตสหสฺสมตฺตา  อเหสุ  ตถา  เถรสฺเสว  สทฺธิวิหาริกสฺส  จ  จนฺทคุตฺตตฺเถรสฺส   
ตสฺสาป  สทฺธิวิหาริกสฺส  สูริยคุตฺตตฺเถรสฺส  ตสฺสาป  สทฺธิวิหาริกสฺส   
อสฺสคุตฺตตฺเถรสฺส  ตสฺสาป  สทฺธิวิหาริกสฺส  โยนกธมฺมรกฺขิตตฺเถรสฺส  ตสฺส   
ปน  สทฺธิวิหาริโก  อโสกร ฺโ  กนฏิภาตา  นาม  อโหส ิ ตสฺส  อนุปพฺพชชฺ   
ปพฺพชิตา  อฑฺฒเตยฺยโกฏิสงฺขา  อเหสส ฯ  มหินฺทตฺเถรสฺส  อนุปพฺพชิตาน   
คณนปริจฺเฉโท  (๑)  นตฺถิ  ยาวชฺชทิวสา  ลงฺกาทีเป  สตฺถริ  ปสาเทน  ปพฺพชนฺตา   
มหินฺทตฺเถรสฺเสว  ปพฺพชฺช  อนุปพฺพชนฺติ  นาม ฯ  ต  ธมฺมนฺติ  ต  เตส  
โอวาทานุสาสนีธมฺม ฯ  อนุสฺสรตีติ(๒)  สรติ ฯ  อนุวิตกฺเกตีติ  วิตกฺกาหต  กโรติ ฯ  
อารทฺโธ  โหตีติ  ปริปุณฺโณ  โหติ ฯ  ปวิจินตีติอาทิ  สพฺพ  ตตฺถ  าณจารวเสเนว 
วุตฺต ฯ  อถวา  ปวิจินตีติ  เตส  เตส  ธมฺมาน  ลกฺขณ  วิจินติ ฯ  ปวิจรตีติ  ตตฺถ  
าณ  จราเปติ ฯ  ปริวีมสมาปชฺชตีติ  วีมสน  โอโลกน  คเวสน  อาปชฺชติ ฯ   
# ๑. ม. ปมาณปริจฺเฉโท  ฯ  ๒. ม. อนุสฺสรตีติ  ฯ  
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        สตฺต  ผลา  สตฺตานิสสาติ  อุภยมฺเปต  อตฺถโต  เอก ฯ  ทฏิเว  ธมฺเม   
ปฏิกจฺจ  อ ฺ  อาราเธตีติ  อรหตฺต  อาราเธนฺโต  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว   
อาราเธติ  ต ฺจ  โข  ปฏกิจฺจ  อสมฺปตฺเตเยว  มรณกาเลติ  อตฺโถ ฯ  อถ   
มรณกาเลติ  อถ  มรณสฺส  อาสนฺนกาเล ฯ  อนฺตราปรินิพฺพายีติ  โย  อายุเวมชฺฌ   
อนติกฺกมิตฺวา  ปรินิพฺพายติ  โส  ติวิโธ  โหติ ฯ  กปฺปสหสฺสายุเกสุ  ตาว  อวิเหสุ  
นิพฺพตฺติตฺวา  เอโก  นิพฺพตฺตทิวเสเยว  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  โน  เจ  
นิพฺพตฺตทิวเส  ปาปุณาติ  ปมสฺส  ปน  กปฺปสตสสฺ  มตฺถเก  ปาปุณาติ ฯ  
อยเมโก  อนตฺราปรินิพฺพายี ฯ  อปโร  เอว  อสกฺโกนฺโต  ทฺวินฺน  กปฺปสตาน   
มตฺถเก  ปาปณุาติ  อย  ทติุโย ฯ  อปโร  เอวมฺป  อสกฺโกนฺโต  จตุนฺน  กปฺปสตาน  
มตฺถเก  ปาปณุาติ  อย  ตติโย  อนฺตราปรินิพฺพายี ฯ  ป ฺจม  ปน  กปฺปสต   
อติกฺกมิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  นาม  โหติ ฯ  อตปฺปาทีสุป  
เอเสว  นโย ฯ  ยตฺถ  กตฺถจิ  อุปฺปนฺโน  ปน  สสงฺขาเรน  สปฺปโยเคน  อรหตฺต  
ปตฺโต  สสงฺขารปรินิพฺพายี  นาม  อสงฺขาเรน  อปฺปโยเคน  ปตฺโต   
อสงฺขารปรินิพฺพายี  นาม ฯ  อวิหาทีสุป  นิพฺพตฺโต  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา   
อุปรูปริ  นิพฺพตฺติตฺวา  อกนิฏ  ปตฺโต  อุทฺธโสโต  อกนิฏคามี  นาม ฯ   
        อิมสฺมึ  ปน  าเน  อฏจตฺตาฬีส  อนาคามิโน  กเถตพฺพา ฯ  อวิเหสุ  ห ิ  
ตโย  อนฺตราปรินิพฺพายี  เอโก  อุปหจฺจปรินิพฺพายี   
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เอโก  อุทฺธโสโต  อกนฏิคามีติ  ป ฺจ  โหนฺติ  เต  อสงฺขารปรินิพฺพายิโน  ป ฺจ 
สสงฺขารปรินิพฺพายิโน  ป ฺจาติ  ทส  โหนฺติ  ตถา  อตปฺปาทีสุ ฯ  อกนฏิเสุ 
ปน  อุทฺธโสโต  นตฺถ ิ ตสฺมา  ตตฺถ  จตฺตาโร  สสงฺขารปรินิพฺพายี  จตฺตาโร   
อสงฺขารปรินิพฺพายีติ  อฏาติ  เอว  อฏจตฺตาฬีส  โหนฺติ ฯ  เตส  อุทฺธโสโต  
อกนิฏคามี  สพฺพเชฏโ  เจว  โหติ  สพฺพกนิฏโ  จ ฯ  กถ  โส  หิ   
โสฬสกปฺปสหสฺสายุกตฺตา  อายุนา  สพฺเพส  เชฏโ  สพฺพปจฺฉา  อรหตฺต   
ปาปุณาตีติ  สพฺเพส  กนิฏโ ฯ  อิมสมฺึ  สุตฺเต  อปพฺุพ  อจริม  เอกจิตฺตกฺขณิกา  
นานาลกฺขณา  อรหตฺตมคฺคสฺส  ปุพฺพภาควิปสฺสนา  โพชฺฌงฺคา  กถิตา ฯ   
        จตุตฺเถ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อิติ  เจ  เม  โหตีติ  สติสมฺโพชฌฺงฺโคติ   
เอว  เจ  มยฺห  โหติ ฯ  อปฺปมาโณติ  เม  โหตีติ  อปปฺมาโณติ  เอว  เม  โหติ ฯ   
สุสมารทฺโธติ  สุปริปุณฺโณ ฯ  ติฏนฺตนฺติ(๑)  เอตฺถ  อฏหากาเรหิ   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ติฏติ  อุปฺปาท  อนาวชฺชิตตฺตา  อนุปฺปาท  อาวชฺชิตตฺตา  
สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ติฏติ  ปวตฺต  อปฺปวตฺต  นิมิตฺต  อนิมิตฺต  สงฺขาเร 
อนาวชฺชิตตฺตา  วิสงฺขาร  อาวชฺชิตตฺตา  สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ [๒]  อิเมหิ  
อฏหากาเรหิ  ติฏตีติ  เถโร  ชานาติ  วุตฺตาการวิปรีเตเหว  อฏหากาเรหิ  
จวนฺต  จวตีติ  ปชานาติ ฯ   
# ๑. ม. ติฏตีติ  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ติฏตีติ ทิสฺสติ  ฯ  
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เสสโพชฺฌงฺเคสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  เถรสฺส  ผลโพชฺฌงฺคา 
กถิตา ฯ 
        ยทา  หิ  เถโร  สติสมฺโพชฺฌงฺค  สีส  กตฺวา  ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชติ  
ตทา  อิตเร  ฉ  ตทนฺวยา  โหนฺติ ฯ  ยทา  ธมฺมวิจยาทีสุ  อ ฺตร  ตทาป  เสสา  
ตทนฺวยา  โหนฺตีติ ฯ  เอว  ผลสมาปตฺติย  อตฺตโน  จิณฺณวสิต  ทสฺเสนฺโต  เถโร  
อิม  สุตฺต  กเถสีติ ฯ   
        ป ฺจเม  โพธาย  สวตฺตนฺตีติ  พุชฺฌนตฺถาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  กึ   
พุชฺฌนตฺถาย  มคฺเคน  อสงฺขต  นิพฺพาน  ปจฺจเวกฺขณาย  กตกิจฺจต  มคฺเคน   
วา  กิเลสนิททฺาโต  ปพุชฌฺนตฺถาย  ผเลน  ปพุชฺฌนภาวตฺถายาติป  วุตฺต  โหติ ฯ   
เตเนเวตฺถ  นพฺิพานสจฺฉิกิริยา  กิเลสปปฺหาน  ปจฺจเวกฺขณาติ  สพฺพ  ทสฺสิต ฯ   
        ฉฏเ  อารามนิสาทีติ  (๑)  อาราม  นิสฺสาย  คมนภาเวน    
อารามนีหริ (๒)  ปริสาวจโรติ  ปริสาย  อวจโร ฯ  ปริส  นาม  พาลาป  ปณฺฑิตาป   
โอสรนฺติ  โย  ปน  ปรวาท (๓)  มทฺทตฺิวา  อตฺตโน  วาท  ทีเปตุ  สกฺโกติ  อย   
ปริสาวจโร  นาม ฯ  อาราเมน  อารามนฺติ  อาราเมเนว  อาราม  อนุจงฺกมามิ  น   
พาหิเรนาติ  อตฺโถ ฯ  อุยยฺาเนน  อุยฺยานนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  อ ฺเน   
วา  อาราเมน  ปวิสิตฺวา  อ ฺ  อาราม  อ ฺเนุยฺยาเนน  อ ฺ   
# ๑. ม. อารามนิสฺสยีติ  ฯ  ๒. ม. อารามนิสฺสยี  ฯ  ๓. ม. ปรปฺปวาท  ฯ  
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อุยฺยานนฺติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  อิติวาทปฺปโมกฺขานิสสนฺติ  เอว  ปุจฺฉา  โหติ   
เอว  วิสฺสชฺชน  เอว  คหณ  เอว  นิพฺเพนนฺติ  อิมินา  นเยน  อิติ  วาโท  โหติ   
อิติวาทปฺปโมกฺขาติ(๑)  เอต  อานิสส ฯ  อุปารมฺภานิสสนฺติ  อย  ปุจฺฉาย  โทโส  
อย  วิสฺสชชฺเนติ  เอว  วาทโทสานิสส ฯ  กถ  ภาวิโต  จ  กุนฺฑลยิ  อินฺทฺริยสวโรติ  
สตฺถา  เอตฺตก ฺจ น(๒)   ปริพฺพาชเกน  ปุจฺฉิต  อิทานิ  ปุจฺฉิตุ  น  สกฺโกตีติ  
ตฺวา  น  ตาว  อย  เทสนา  ยถานุสนฺธ ึ คตา  อิทานิ  น  ยถานุสนฺธึ  
ปาเปสฺสามีติ  สยเมว  ปุจฺฉนฺโต  อิม  เทสน  อารภิ ฯ   
        ตตฺถ  มนาป  นาภิชฺฌายตีติ(๓)  อิฏารมฺมณ  น  อภิชฺฌายติ ฯ  
นาภิหสตีติ  น  สามิสาย  ตุฏ ิยา  อภิหสติ ฯ   ตสฺส   ิโต  จ  กาโย  โหติ   ิต   
จิตฺต  อชฺฌตฺตนฺติ  ตสฺส  นามกาโย  จ  จิตฺต ฺจ  โคจรชฺฌตฺเต   ิต  โหติ ฯ   
สุสณฺ ิตนฺติ  กมฺมฏานวเสน  สฏุ ุ  สณฺ ิต ฯ  สุวิมุตฺตนฺติ  กมฺมฏานวิมุตฺติยา   
สุวิมุตฺต ฯ  อมนาปนฺติ  อนิฏารมฺมณ ฯ  น  มงฺกุ  โหตีติ  ตสฺมึ  น  มงฺกุ  โหติ ฯ   
อปฺปติฏ ิตจิตฺโตติ  กิเลสวเสน  อ ิตจิตฺโตติ  ฯ อาทินฺนมานโสติ(๔) โทมนสฺสวเสน 
อาทินฺนจิตฺโต  ฯ อพฺยาปนฺนเจตโสติ  โทสวเสน  อปฺปติฏจิตฺโต (๕)  ฯ   
เอว  ภาวิโต  โข  กุณฺฑลิย  อินฺทฺริยสวโร   
# ๑. ม. วาทปฺปโมกฺโขติ  ฯ  ๒. ม. เอตฺตก าน  ฯ  ๓. ม. นาภิชฺชติ  ฯ 
# ๔. ม. อีนมานโส  ฯ  ๕. สี. อปทุฏจิตฺโต  ฯ  ม. อปูติจิตฺโต  ฯ  
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เอว  พหุลีกโต  ตีณิ  สุจรติานิ  ปริปูเรตีติ  เอตฺถ  เอว  สุจริตปูรณ  เวทิตพฺพ  
อิเมสุ  ตาว  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  อฏารส  ทจฺุจริตานิ  โหนฺติ ฯ  กถ  จกฺขุทฺวาเร  
ตาว  อิฏารมฺมเณ  อาปาถคเต  กายงฺควาจงฺคานิ  อโจเจตฺวา(๑)  ตสฺมึ   
อารมฺมเณ  โลภ  อุปฺปาเทนฺตสฺส  มโนทุจฺจริต  โหติ  โลภสหคเตน  จิตฺเตน   
อโห  วติท  อิฏ  กนฺต  มนาปนฺติ  ภณนฺตสฺส  วจีทุจฺจริต  ตเทว  หตฺเถน   
ปรามสนฺตสฺส  กายทุจฺจริต ฯ  เสสทฺวาเรสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส  โสตทฺวารสฺมึ  หิ  สทฺทารมฺมณสฺส  วตฺถภูุต   
สงฺขปณวาทิตูริยภณฺฑ  อนามาส  อามสนฺตสฺส  ฆานทฺวาเร  คนฺธารมฺมณสฺส  
วตฺถุภูต  คนฺธมาลาทึ  ชิวฺหาทฺวาเร  รสารมฺมณสฺส  วตฺถุภูต  มจฺฉมสาทึ   
กายทฺวาเร  โผฏพฺพารมฺมณสฺส  วตฺถภูุต  วตฺถตูลกปาวาราทึ  มโนทฺวาเร 
ป ฺตฺติวเสน  ธมฺมารมฺมณภูต  สปฺปเตลมธุผาณิตาทึ  อามสนฺตสฺส   
กายทุจฺจริต  เวทิตพฺพ ฯ  สงฺเขปโต  ปเนตฺถ  ฉสุ  ทวฺาเรสุ  กายวีติกฺกโม   
กายทุจฺจริต  วจีวีติกฺกโม  วจีทุจฺจริต  มโนวีติกฺกโม  มโนทุจฺจริตนฺติ  ตีเณว   
ทุจฺจริตานิ  โหนฺติ ฯ  อย  ปน  ภิกฺขุ  อตฺตโน  ภาวนาปฏิสงฺขาเน   ิโต  อิมานิ  
สุจริตานิ(๒)  สุจริต  กตฺวา จรติ(๓)  ฯ  กถ  จกฺขุทฺวาเร  ตาว  อิฏารมฺมเณ 
อาปาถ  คเต  กายงฺควาจงฺคานิ  อจาเลตฺวา   
# ๑. ม. อโจเปตฺวา  ฯ  ๒. ม. ทุจฺจริตานิ  ฯ  ๓. ม. วิปริณาเมติ  ฯ  
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รูปารมฺมณ  วิปสฺสน  ปฏาปยโต  มโนสุจริต  โหติ  วิปสฺสนาสหคเตน   
จิตฺเตน(๑)  ขยธมฺม  วยธมฺมนฺติ  ภณนฺตสฺส  วจีสุจริต  อนามาสภณฺฑ  เอตนฺติ  
อนามสนฺตสฺส  กายสุจริต ฯ  เสสทฺวาเรสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอว  อิมินา  วิตฺถารโต 
อฏารส  สุจริตานิ  โหนฺติ ฯ  สงฺเขปโต  ปเนตฺถาป  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  กายสวโร  
กายสุจริต  วจีสวโร  วจีสุจริต  มโนสวโร  มโนสุจริตนฺติ  ตีเณว  สุจริตานิ  
โหนฺติ  เอว  อินฺทฺริยสวโร  ตีณิ  สุจรติานิ  ปริปูเรตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺตาวตา 
สีลานุรกฺขิต  อินฺทฺริยสวรสีล  กถิต ฯ  กายทุจฺจริต  ปหายาติอาทีสุ  ติวิธ 
กายทุจฺจริต  จตุพฺพิธ  วจีทุจฺจริต  ติวิธ  มโนทุจฺจรติ ฯ  ตสฺส  ปฏิปกฺขวเสน 
กายสุจริตาทีนิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  เอตฺตาวตา  กายสวรวจีสวเรหิ  ปาติโมกฺขสีล  
มโนสวเรน  ตีณิ  สีลานีติ  จตุปาริสุทฺธิสีล  กถิต  โหติ ฯ  สกเล  ปน  อิมสฺมึ  
สุตฺเต  สุจริตมูลกา  สติปฏานา  โลกตฺุตรมิสฺสกา  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน   
มูลภูตา  สติปฏานา  ปุพฺพภาคา  เตป  สติปฏานมูลกา  โพชฺฌงฺคา  
ปุพฺพภาคาว ฯ  วิชชฺาวิมุตฺติมูลกา  ปน  โลกุตฺตราว  กถิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
สตฺตม  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  (๒)   
        อฏเม  ปจฺจตฺตนฺติ  อตฺตนาว ฯ  โยนิโสมนสิการาติ  โยนโิส   
มนสิกาเรน ฯ  อารพฺภมาโนวาติ  กุรุมาโนเยว ฯ  สวิุมุตฺตนฺติ  
# ๑. ม. จิตฺเตน  ฯ  ๒. ม. อุตฺตานเมว  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๔ 
 
กมฺมฏานวิมุตฺติยา  สุฏ ุ  วิมุตฺต ฯ  อฏ ิกตฺวาติ  (๑)  อตฺถ  กริตฺวา ฯ  อตฺถิโก  
หุตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        นวเม  นา ฺตฺร  ตถาคตสฺส  ปาตุภาวาติ  ตถาคตสฺส  ปาตุภาว   
วินา  น  อ ฺสฺมึ  กาเล  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ทสเม  นา ฺตฺร  สคุตวินยาติ  สุคโตวาท  วินา  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ   
                                ปพฺพตวคฺโค  ปโม ฯ   
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม  จตฺตาโร  อิรยิาปเถ  กปฺเปนฺตีติ  เยส  จตฺตาโร  
อิริยาปถา  อตฺถิ  เตสเยว  วเสเนต  วุตฺต ฯ  สลี  นิสสฺายาติ  จตุปาริสุทฺธิสีล   
นิสฺสย  กตฺวา ฯ  สตฺต  โพชฺฌงฺเคติ  สหวิปสฺสเก  มคฺคโพชฺฌงฺเค(๒) ฯ   
ทุติยตติยานิ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ   
        จตุตฺเถ  ตถา  ปหีโน  จายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  โส  อาพาโธ  อโหสีติ  
เถรสฺส  กิร  อิม  โพชฺฌงฺคภาวน  สาธุก  สุณนฺตสสฺ  เอตทโหสิ  มยฺห   
ปพฺพชิตทิวสโต  สตฺตเม  ทิวเส  สจฺจานิ  ปฏิวิชฌฺนฺตสฺส  อิเม  โพชฺฌงฺคา   
ปาตุภูตาติ ฯ  อถสฺส  นิยฺยานิก  วต  สตฺถุ  สาสนนฺติ  จินฺตยโต  โลหิต  ปสีท ิ  
อุปาทารูป  วิสุทฺธ  อโหส ิ โปกฺขรปตฺเต  ปติตอุทกพินฺทุ  (๓)  วิย  สรีรโต 
โรโค  วินิวตฺติตฺวา(๔)  คโต ฯ  เตน  วุตฺต  ตถา  ปหีโน    
# ๑. ม. อฏ ึ กตฺวา  ฯ ๒. ม.  สหวิปสฺสเก มคฺคโพชฺฌงฺเค  ฯ  
# ๓. ม. ปกฺขิตอุทกพินฺทุ  ฯ  ๔. ม. วินวิตฺติตฺวา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  โพชฺฌงฺคสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๗๕ 
 
จ อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  โส  อาพาโธ  อโหสีติ ฯ  ป ฺจมฉฏเสุป  เอเสว  
นโย ฯ  อิเมส  ปน  ติณฺณมฺป  ชนาน  ปพฺพตปาเท  ปุปฺผิตวิสรุกฺขวาตสมฺผสฺเสน 
อุปฺปนฺโน  มนฺทสีตชโร  (๑)  อาพาโธติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                คิลานวคฺโค  ทุติโย ฯ   
        ตติยวคฺคสฺส  ปเม  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  โพชฺฌงฺคาติ   
วุจฺจนฺตีติ  ภนฺเต  กิตฺตเกน  น ุ โข  พุชฺฌนกองฺคา  นาม  วุจฺจนฺตีติ  ปุจฺฉติ ฯ   
โพธาย  สวตฺตนฺตีติ  พุชฺฌนตฺถาย  สวตฺตนฺติ ฯ  อิมสมฺึ  สุตฺเต  มิสสฺกโพชฺฌงฺคา   
กถิตา ฯ  ทุติเย  ธมฺมปริจฺเฉโท  กถิโต ฯ   
        ตติเย  กามราคฏานิยานนฺติ  กามราคสฺส  การณภูตาน   
อารมฺมณธมฺมาน ฯ  พฺยาปาทฏานิยาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  สกล ฺหิ  อิท  สตฺุต   
อารมฺมเณเนว  กถิต ฯ  ปมวคฺคสฺส  ทุติยสุตฺเต  วุตฺตปริจฺเฉโทเปตฺถ  ลพฺภเตว ฯ   
จตุตฺเถ  มิสฺสกโพชฺฌงฺคา  กถิตา ฯ  ป ฺจเม  อปริหานิเย  ธมฺเมติ  อปริหานิกเร   
สภาวธมฺเม ฯ  (๒)   
        ฉฏเ  เอตทโวจาติ  อิมิสฺส  ปริสติ  นิสินฺโน  อุทายิตฺเถโร  นาม   
อนุสนฺธิกุสโล  ภิกฺขุ  อตฺถิ  โส  ม  ปุจฺฉิสฺสตีติ  ภควตา  โอสาปตเทสน  ตฺวา 
เทสนานุสนฺธึ   
# ๑. ส.ี มทฺทสีตโร  ฯ  ๒. ม. สตฺต ธมฺเม  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๖ 
 
ฆเฏสฺสามีติ  ปุจฺฉนฺโต  เอต  อโวจ ฯ  วิปุลนฺติอาทิ  สพฺพ  สุภาวิตตฺต  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ  สุภาวิโต  หิ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  วิปุโล  จ  มหคฺคโต  จ  อปฺปมาโณ  จ  
อพฺยาปชฺโฌ  จ  นาม  โหติ ฯ  โส  หิ  สตฺตสตฺตา(๑)  วิปุโล  ฯมหนฺตภาว   
คตตฺตา  มหคฺคโต  วุฑฺฒิปฺปมาณตฺตา  อปฺปมาโณ  นีวรณาน  ทรูีภาเวน   
พฺยาปาทรหิตตฺตา  อพฺยาปชฺโฌ  นาม  โหติ ฯ  ตณฺหาย  ปหานา  กมฺม  ปหียตีติ  
ย  ตณฺหามูลก  กมฺม  อุปปฺชฺเชยฺย  ต  ตณฺหาปหาเนน  ปหียติ ฯ  กมฺมสฺส   
ปหานา  ทุกฺขนฺติ  ยมฺป  กมฺมมูลก  วฏฏทุกฺข  อุปปฺชฺเชยฺย  ต  กมฺมปฺปหาเนน  
ปหียติ ฯ  ตณฺหกฺขยาทโย  ตณฺหาทีนเยว  ขยา  อตฺถโต  ปเนเตหิ  นิพฺพาน   
กถิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  สตฺตม  อุตฺตานเมว ฯ   
        อฏเม  นิพฺเพธภาคิยนฺติ  นิพฺพิชฌฺนโกฏาสิย ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาวิเตนาติ  สติสมฺโพชฺฌงฺเคน  (๒)  ภาวิเตน  สติสมฺโพชฺฌงฺค  วา  ภาเวตฺวา   
 ิเตน  เอวเมตฺถ  มคฺคโพชฺฌงฺคา  มิสฺสกา ฯ  เตหิ  ภาวิต  เต  วา  ภาเวตฺวา   
 ิตจิตฺต(๓)  นิพฺพตฺติต(๓)  โลกุตฺตรเมว ฯ  ตมฺป  ปน  มคฺคนิสฺสิต  กตฺวา 
มิสฺสกเมว  กเถตุวฏฏติ ฯ   
        นวเม  ส ฺโชนวินิพนฺธาติ  ส ฺโชนสงฺขาตา  วินิพนฺธา ฯ   
อชฺโฌสานาติ  ปรินฏิเปตฺวา  คหณา ฯ   
        ทสเม  อพหุกโตติ  อกตพหุมาโน ฯ  อุกฺกุชชฺาวกุชฺชนฺติ  เอตฺถ   
อุกฺกุชฺช  วุจฺจติ  อุทโย  อวกุชฺช  วโยติ  อุทยพฺพยวเสน   
# ๑. ม. ปตฺถฏตฺตา  ฯ  ๒. ม. สติสมฺโพชฺฌงฺเค  ฯ  
# ๓. ม.  ิต จิตฺต นิปฺผตฺติต นิปฺผตฺติต จิตฺต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  โพชฺฌงฺคสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๗๗ 
 
ปริวตฺเตนฺโต  สมฺมสนฺโตติ  ทีเปติ ฯ  ธมฺโม  จ  เม  ภนฺเต  อภิสมิโตติ  
วิปสฺสนาธมฺโม  อภิสมาคโต ฯ  มคฺโคติ  วิปสฺสนามคฺโคว ฯ  สเจ  หิ  เถโร  ตสฺมึ   
สมเย  โสตาปนฺโน  อุปริ  ติณฺณ  มคฺคาน  อตฺถาย  สเจ  อนาคามี   
อรหตฺตมคฺคสฺส  อตฺถาย  อย  วิปสฺสนา  เวทิตพฺพา ฯ  ตถา  ตถา  วิหรนฺตนฺติ  
เตน  เตนากาเรน  วิหรนฺต ฯ  ตถตฺตายาติ  ตถาภาวาย ฯ  (๑)  ขีณา  ชาตีติอาทีหิ  
ตถตฺตายาติ  อธิปฺเปต  ตถาภาว  ทสฺเสติ ฯ  ปจฺจเวกฺขณตฺถาย  อุปนียตีติ  หิ  
เอตฺถ  อธิปฺปาโย  ต  ทสฺเสนฺโต  เอวมาห ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  (๒)   
                                อุทายิวคฺโค  ตติโย ฯ   
        จตุตฺถวคฺคสฺส  ตติเย  น  จ  ปภสฺสรนฺติ  น  จ  ปภาวนฺต ฯ ปภงฺคุ  จาติ  
ปภิชฺชนสภาว ฯ  อโยติ  กาฬโลห ฯ  เปตฺวา  อิธ  วุตฺตานิ  จตฺตาริ  อวเสส  โลห ฯ  
สชฺฌูติ  รชต ฯ  จิตฺตสฺสาติ  จตุภูมกจิตฺตสฺส ฯ  เตภูมิกสฺส(๓)  ตาว  อุปกฺกิเลโส 
โหตุ  โลกุตฺตรสฺส  กถ  โหตีติ  อุปฺปชฺชิตุ  อปฺปทาเนน ฯ  ยทคฺเคน  หิ   
อุปฺปชฺชิตุ[๔]  น  เทนฺติ  ตทคฺเคเนว  เต  โลกิยสฺสาป  โลกุตฺตรสฺสาป  อุปกกฺิเลสา 
นาม  โหนฺติ ฯ  ปภงฺคุ  จาติ  อารมฺมเณ  จุณฺณวิจุณฺณภาวูปคมเนน  ภิชชฺนสภาว ฯ   
        อนาวรณา  กุสลธมฺเม  น  อาวรนฺตีติ  อนาวรณา   
# ๑. ม. ตถภาวาย ตถาภาวาย  ฯ  ๒. ม. อุตฺตานเมวาติ  ฯ 
# ๓. ม. โลกยิสฺส  ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อปฺปทาเนน  ฯ  ยทคฺเคน หีติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๘ 
 
อนีวรนฺติ  น  ปฏิจฺฉาเทนฺตีติ  อนีวรณา ฯ  เจตโส  อนุปกฺกิเลสาติ  จตุภูมกจิตฺตสฺส  
อนุปกฺกิเลสา ฯ   
        สตฺตเม  ฯ  ป ฺาย  ทุพฺพลีกรณาติ  ป ฺาย  มนฺทภาวกรา ฯ   
นีวรณาน ฺหิ  อภิณฺหุปฺปาเท  สติ  อนฺตรนฺตรา  อุปฺปชฺชมานา  ป ฺา  ทุพฺพลา   
โหติ  มนฺทา  อวิสทา ฯ   
        อฏเม  ฯ ป ฺจสฺส  นีวรณา  ตสฺมึ  สมเย  น  โหนฺติ  สตฺตโพชฺฌงฺคา  ตสฺมึ  
สมเย  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺตีติ  อริยสาวกสฺส  หิ  สปฺปายธมฺมสฺสวน  สุณนฺตสฺส 
ป ฺจ  นีวรณา  ทูเร  โหนติฺ ฯ  โส  สเจ  ตสฺมึเยว  าเน  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  สกฺโกติ   
เอวมสฺส  สตฺต  โพชฌฺงฺคา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ ฯ  โน  เจ  สกฺโกติ  ตโต   
วุฏาย รตฺติฏานทิวาฏาน  คโต  ตเมว  ปตึ  อวิชหนฺโต  ป ฺจ  นีวรเณ   
วิกฺขมฺเภตฺวา  วิเสส  นิพฺพตฺเตสฺสติ  ตตฺถ  อสกฺโกนโฺตป  ยาว  สตฺตทิวสพฺภนฺตรา   
ตเมว  ปตึ  อวิชหนฺโต  นวีรเณ  วิกฺขมฺเภตฺวา  วิเสส  นิพฺพตฺเตสฺสตีติ  อิท   
สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  ธมฺมสสฺวนวเสน  สกึ  ปติปาโมชฺชปกฺขิยา  ปฏลิทฺธโพชฺฌงฺคา   
หิ  กมฺมารามตาทีนิ  อาคมฺม  นสฺสนฺติ ฯ  ตถารูป  ปน  อุตุสปฺปายาทึ  ลภิตฺวา   
ปุน  อุปฺปชชฺนฺตาป  ตสฺมึ  สมเย  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  อิจฺเจว  วุจฺจติ ฯ   
        นวเม  อชฺฌารุหาติ  อภิรุหนกา ฯ  กจฺฉโกติ  อฏ ิกจฺฉโก ฯ   
กปตฺถโนติ  มกฺกฏถนสทสิผโล  วิชาตมิลกฺขุ ฯ  (๑)   
# ๑. ม. วิชาตปลกฺโข  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  โพชฺฌงฺคสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๗๙ 
 
        ทสเม  อนฺธกรณาติ  อนฺธภาวกรณา ฯ  อจกฺขุกรณาติ  ป ฺาจกฺขุสฺส   
อกรณา ฯ  ป ฺานิโรธิกาติ  ป ฺาย  นิโรธนา ฯ  วิฆาตปกฺขิยาติ  ทุกฺขปกฺขิกา ฯ   
อนิพฺพานสวตฺตนิกาติ  นิพฺพานตฺถาย  อสวตฺตนิกา ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมว ฯ  สกเลป  อิมสฺมึ  วคฺเค  มิสฺสกโพชฺฌงฺคาว  กถติาติ ฯ   
                                นีวรณวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ   
        ป ฺจมวคฺคสฺส  ปเม  ติสฺโส  วิธาติ  ตโย  มานโกฏาสา  มาโนเยว 
วา ฯ  ตถา  ตถา  วิทหนฺโต  หิ  มาโนว  วิธาติ  วุจฺจติ ฯ   
        ทุติเย  ร ฺโ  ภิกฺขเว  จกฺกวตฺติสฺสาติ  เอตฺถ  อตฺตโน  สริิสมฺปตฺติยา   
ราชติ จตูหิ  วา  สงฺคหวตฺถูหิ  โลก  ร ฺเชตีติ  ราชา  ตสฺส  ร ฺโ ฯ ปวตฺตตุ 
ภว  จกฺกรตนนฺติ  ปุ ฺานุภาเวน  อพฺภุคฺคตาย  วาจาย  โจเทนฺโต  จกฺก   
วตฺเตตีติ  จกฺกวตฺตี  ตสฺส  จกฺกวตฺติสฺส ฯ  ปาตุภาวาติ  ปาตุภาเวน ฯ  สตฺตนฺนนฺติ   
คหณปริจฺเฉโท ฯ  รตนานนฺติ  ปริจฺฉินฺนอตฺถทสฺสน ฯ  วจนตฺโถ  ปเนตฺถ   
รติชนนฏเน  รตน ฯ  อปจ 
                จิตฺตีกต  มหคฺฆ ฺจ  อตุล  ทลฺุลภทสฺสน   
                อโนมสตฺตปริโภค  รตน  เตน  วุจฺจตีติ ฯ   
        จกฺกรตนสฺส  จ  นิพฺพตฺตกาลโต  ปฏาย  อ ฺ  เทวฏาน  นาม  น  
โหติ  สพฺเพว  คนฺธปุปฺผาทีหิ  ตสฺเสว  ปชู ฺจ  อภิวาทนาทีนิ  จ  กโรนฺตีติ   
จิตฺตีกตฏเน  รตน ฯ    
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จกฺกรตนสฺส  จ  เอตฺตก  นาม  ธน  อคฺฆตีติ  อคฺโฆ  นตฺถิ  อิติ มหคฺฆฏเนาป  
รตน ฯ  จกฺกรตน ฺจ  อ ฺเหิ  โลเก  วิชฺชมานรตเนหิ  อสทิสนฺติ  อตุลฏเน   
รตน ฯ  ยสฺมา  ปน  ยสฺมึ  กปฺเป  พุทฺธา  อุปฺปชชฺนฺติ  ตสฺมึเยว  จกฺกวตฺติโน   
พุทฺธา(๑)  จ  กทาจิ  กรหจิ  อุปฺปชฺชนติฺ  ตสฺมา  ทลฺุลภทสฺสนฏเน  รตน ฯ  
ตเทต  ชาติรูปกุลอิสฺสริยาทีหิ  อโนมสฺส  อุฬารสตฺตสฺเสว  อุปฺปชฺชติ  น   
อ ฺสฺสาติ  อโนมสตฺตปริโภคฏเนาป  รตน ฯ  ยถา  จ  จกฺกรตน  เอว  
เสสานิปติ ฯ  เตน  วุตฺต 
                จิตฺติกต  มหคฺฆ ฺจ        อตุล  ทลฺุลภทสฺสน   
                อโนมสตฺตปริโภค                รตน  เตน  วุจฺจตีติ ฯ   
        ปาตุภาโว  โหตีติ  นิพฺพตฺติ  (๒)  โหติ ฯ  ตตฺราย  โยชนา จกฺกวตฺติสฺส   
ปาตุภาวา  สตฺตนฺน  รตนาน  ปาตุภาโวติ  อยุตฺต ฯ  อุปฺปนฺน  ห ิ จกฺก  วตฺเตตฺวา   
โส  จกฺกวตฺตี  นาม  โหตีติ  นายุตฺต   กสฺมา  จกฺกวตฺตนนิยมาเปกฺขตาย ฯ   โย   
หิ  นิยเมน  จกฺก  วตฺเตสฺสติ  โส  ปฏิสนฺธิโต  ปภุติ  จกฺกวตฺติ  ปาตุภูโตติ   
วตฺตพฺพต  อาปชฺชติ ฯ  ลทฺธนามสฺส  จ  ปุริสสฺส  มูลุปฺปตฺติวจนโตป  ยุตฺตเมเวต ฯ   
โย  หิ  เอส  จกฺกวตฺตีติ  ลทฺธนาโม  สตฺตวิเสโส  ตสฺส  ปฏิสนธฺิสงฺขาโต   
ปาตุภาโวติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส  หิ  ปาตุภาวา  รตนานิ  ปาตุภวนฺติ ฯ 
ปาตุภูเตหิ   
# ๑. ม. พุทฺธา  ฯ  ๒. ม. นิพฺพตฺติ  ฯ  
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ปน  เตหิ  สทฺธึ  ปริปกฺเก  ปุ ฺสมฺภาเร  โส  สยุชชฺติ  ตทา  โลกสฺส  เตสุ   
ปาตุภาวจิตฺต  อุปฺปชชฺติ ฯ  พหุลวจนโต  จาป  ยุตฺตเมเวต ฯ  ยทา  หิ  โลกสฺส  
เตสุ  ปาตุภาวส ฺา  อุปฺปชฺชติ  ตทา  เอกเมว  ปม  ปจฺฉา  อิตรานิ  ฉ   
ปาตุภวนฺตีติ  พหุลวจนโต  จาป  เอต  ยตฺุต ฯ  ปาตุภาวสฺส  จ  อตฺถเภทโตป 
ยุตฺตเมเวต ฯ  น  เกวล  หิ  ปาตุภูตเมว  (๑)  ปาตุภาโว  ปาตุภาวยตีติ   
ปาตุภาโว ฯ  อย  ปาตุภาวสฺส  อตฺถเภโท ฯ  ยสฺมา  โย  โส  ปุ ฺสมฺภาโร  
ราชาน  จกฺกวตฺตึ  ปฏิสนธฺิวเสน  ปาตุภาวยติ  ปาตุภาโว  อย  ปาตุภาวสฺส 
อตฺถเภโท ฯ   ตสฺมา  ร ฺโ  จกฺกวตฺติสฺส  ปาตุภาวา ฯ  น  เกวล  ห ิ 
จกฺกวตฺติเยว  อิมานิ  ปน  สตฺต  รตนานิป  ปาตุภวนฺตีติ(๒)  อยเมตฺถ   
อตฺโถ ฯ  ยเถว  หิ  โส  ปุ ฺสมฺภาโร  ชนกเหตุ  เอว  รตนานมฺป  ปรยิาเยน 
อุปนิสฺสยเหตูติ  ยุตฺตเมเวต  ร ฺโ  ภิกฺขเว  จกฺกวตฺติสฺส  ปาตุภาวา  สตฺตนฺน   
รตนาน  ปาตุภาโว  โหตีติ ฯ  อิทานิ  เตส  รตนาน  สรูปวเสน  ทสฺสนตฺถ   
กตเมส  สตฺตนฺน  จกฺกรตนสฺสาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  จกฺกรตนสฺสาติอาทีสุ  อย  สงฺเขปาธิปฺปาโย  
# ๑. ม. ปาตุภูตเมว  ฯ  ๒. ม. ปาตุภวนฺตีติ  ฯ  
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ทฺวิสหสฺสทีปปริวาราน  จตุนฺน  มหาทีปาน  สิริวิภว  คเหตฺวา  ทาตุ  สมตฺถสฺส  
จกฺกรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  ตถา  ปุเรภตฺตเมว  สาครปริยนฺต  ปวึ   
อนุปริยายนสมตฺถสฺส    เวหาสงฺคมสฺส  หตฺถริตนสฺส  ตาทิสสฺเสว  
อสฺสรตนสฺส  จตุรงฺคสมนฺนาคเตป  อนฺธกาเร  โยชนปฺปมาณ  อนฺธการ  วิธมิตฺวา 
อาโลกทสฺสนสมตฺถสฺส  มณิรตนสฺส  ฉพฺพิธ  โทส  วิวชฺเชตฺวา  มนาปจาริโน  
อตฺถิรตนสฺส  โยชนปฺปมาเณ  ปเทเส  อนฺโตปวีคตาน  นิธีน  ทสฺสนสมตฺถสฺส   
คหปติรตนสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  สกลรชฺชานุสาสนสมตฺถสฺส 
เชฏปุตฺตสงฺขาตสฺส  ปริฌายกรตนสฺส[๑]  ปาตุภาโว  โหตีติ ฯ  อยเมตฺถ   
สงฺเขโป ฯ  วิตฺถารโต  ปน  เตส  จกฺกรตนาทีน  ปาตุภาววิธาน  มหาสุทสฺสนาทีสุ   
สุตฺเตสุ  อาคตเมว  อตฺโถปสฺส  เตส  วณฺณนาย  สวณฺณิโตเยว ฯ   
        สติสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺสาติอาทีสุ  สริกฺขกตา  เอว  เวทิตพฺพา  ยเถว  หิ   
จกฺกวตฺติโน  จกฺกรตน  สพฺพรตนาน  ปุเรจร  เอว  สติสมฺโพชฺฌงฺครตน  สพฺเพส   
จตุภูมกธมฺมาน  ปุเรจรนฺติ ปุเรจรณฏเน  จกฺกวตฺติร ฺโ  จกฺกรตนสทิส  โหติ ฯ   
จกฺกวตฺติโน  จ  รตเนสุ  มหากายูปปนฺน  อจฺจุคฺคต  วิปุล  มหนฺต  หตฺถิรตน   
อิทมฺป  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺครตน  มหนฺต  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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ธมฺมกายูปปนฺน  อจฺจุคฺคต  วิปุล  มหนฺตนฺติ  หตฺถริตนสทิส  โหติ ฯ  จกฺกวตฺติโน 
อสฺสรตน  สฆี  ลหุชว  อิทมฺป  วีริยสมฺโพชฺฌงฺครตน  สีฆ  ลหุ  ชวนฺติ  อิมาย   
สีฆลหุชวตาย  อสฺสรตนสทิส  โหติ ฯ  จกฺกวตฺติโน  มณิรตน  อนฺธการ  วิธมติ   
อาโลก  ทสฺเสติ  อิทมฺป  ปติสมฺโพชฺฌงฺครตน  ตาย  เอกนฺตกุสลตฺตา   
กิเลสนฺธการ  วิธมติ  สหชาตปจฺจยาทิวเสน  าณาโลก  ทสฺเสตีติ  อิมินา  
อนฺธการวิธมนอาโลกทสฺสนภาเวน  มณิรตนสทิส  โหติ ฯ  จกฺกวตฺติโน  อิตฺถิรตน  
กายจิตฺตทรถ  ปฏิปสฺสมฺเภติ  ปริฬาห  วูปสเมติ  อิทมฺป  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺครตน   
กายจิตฺตทรถ  ปฏิปสฺสมฺเภติ  ปริฬาห  วูปสเมตีติ  อิตฺถิรตนสทิส  โหติ ฯ   
จกฺกวตฺติโน  คหปติรตน  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  ธนทาเนน  วิกฺเขป  ปจฺฉินฺทิตฺวา 
จิตฺต  เอกคฺค  กโรติ  อิทมปฺ  สมาธิสมโฺพชฺฌงฺครตน  ยถิจฺฉิตาทิวเสน  อปฺปน 
สมฺปาเทติ  วิกฺเขป  ปจฺฉินฺทิตฺวา  จิตฺต  เอกคฺค  กโรตีติ  คหปติรตนสทิส  โหติ ฯ 
จกฺกวตฺติโน  จ  ปรฌิายกรตน  สพฺพตฺถกิจฺจสมฺปาทเนน  อปฺโปสฺสุกฺกต  กโรติ  
อิทมฺป  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺครตน  จิตฺตุปฺปาท  ลีนุทฺธจฺจโต  โมเจตฺวา  
ปโยคมชฺฌตฺเต  ปยมาน  อปฺโปสฺสุกกฺต  กโรตีติ  ปริณายกรตนสทิส  โหติ ฯ 
อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  จตุภูมโก  สพฺพสงฺคาหิกธมฺมปริจฺเฉโท  กถโิตติ  เวทิตพฺโพ ฯ    
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        จตุตฺเถ  เอฬมูโคติ  มเุขน  วาจ  นิจฺฉาเรตุ  สกโฺกนฺโตป  โทเสหิ  มูโค 
อสมฺปนฺนวจโน ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานนตฺถเมวาติ ฯ   
                        จกฺกวตฺติวคฺโค  ป ฺจโม ฯ   
        ฉฏวคฺคสฺส  ปเม  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  
อุปฺปาทายาติอาทีสุ  อย  ปุริมนยโต  วิเสโส ฯ  น  เกวล ฺหิ  สติสมฺโพชฺฌงฺคาทีน   
เอเต  วุตฺตปฺปการาว  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนาน  วา  ภาวนาย  ปาริปูริยา  ปจฺจยา 
โหนฺติ  อ ฺเป  ปน  เอว  เวทิตพฺพา ฯ   
        อปเรป  หิ  จตฺตาโร  ธมฺมา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  สวตฺตนฺติ  
สติสมฺปช ฺ  มุฏสฺสติปุคฺคลปริวชฺชนตา  อุปฏ ิตสฺสติปุคฺคลเสวนตา 
ตทธิมุตฺตตาติ ฯ   
        อภิกฺกนฺตาทีสุป  หิ  สตฺตสุ  าเนสุ  สติสมฺปช ฺเน   
ภตฺตนิกฺขิตฺตกากสทิเส  มฏุสฺสติปุคฺคเล  ปริวชฺชเนน   
ติสฺสทตฺตตฺเถรอภยตฺเถราทิสทิเส  อุปฏ ิตสฺสติปุคฺคเล  เสวเนน  านนิสชฺชาทีสุ  
สติสมุฏาปนตฺถ  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตตาย  จ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปฺปชชฺติ ฯ  
เอว  จตูหิ  การเณหิ  อุปฺปนฺนสฺส  ปนสฺส  อรหตฺตมคฺเคน  ภาวนาปาริปูรี  โหติ ฯ   
        สตฺต  ธมฺมา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  สวตฺตนฺติ ปริปุจฺฉกตา   
วตฺถุวิสทกิริยา  อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนา  ทุปฺป ฺปุคฺคลปริวชฺชนา   
ป ฺวนฺตปุคฺคลเสวนา  คมฺภีร ฺาณจรียปจฺจเวกฺขณา   
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ตทธิมุตฺตตาติ   
        ตตฺถ  ปริปุจฺฉกตาติ  ขนฺธธาตุอายตนอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺค- 
มคฺคงฺคฌานงฺคสมถวิปสฺสนาน  อตฺถสนฺนิสฺสิตปริปุจฺฉาพหุลตา ฯ  
วตฺถุวิสทกิริยาติ  อชฺฌตฺติกพาหิราน  วตฺถูน  วิสทภาวกรณ ฯ  
ยทา  หิสฺส  เกสนขโลมานิ  ทีฆานิ  โหนฺติ  สรีร  วา  อุสฺสนฺนโทส ฺเจว  
เสทมลมกฺขิต ฺจ  ตทา  อชฺฌตฺติกวตฺถุ  อวิสท  โหติ  อปริสุทธฺ ฯ   
ยทา  ปน  จีวร  ชิณฺณ  กิลฏิ  ทุคฺคนฺธ  โหติ  เสนาสน  วา  อุกลฺาป   
ตทา  พาหิรวตฺถุ  อวิสท  โหติ  อปริสทฺุธ ฯ  ตสฺมา  เกสาทิเฉทเนน   
อุทฺธวิเรจนอโธวิเรจนาทีหิ  สรรีสลลฺหุกภาวกรเณน  อุจฺฉาทนนฺหาปเนน  จ 
อชฺฌตฺติกวตฺถุ  วิสท  กาตพฺพ ฯ  สูจิกมฺมโธวนรชนปริภณฺฑกรณาทีหิ  พาหิรวตฺถุ 
วิสทกาตพฺพ ฯ  เอตสฺมึ  หิ  อชฺฌตฺติกพาหิเร  วตฺถุมฺหิ  อวิสเท  อุปฺปนฺเนสุ   
จิตฺตเจตสิเกสุ  าณมฺป  อวิสท  อปรสิุทฺธ  โหติ  อปริสุทฺธานิ   
ทีปกปลฺลกวฏฏิเตลานิ  นสิฺสาย  อุปฺปนฺนทีปสิขาย  โอภาโส  วิย ฯ  วิสเท   
ปน  อชฌฺตฺติกพาหิเร  วตฺถุมฺหิ  อุปฺปนเฺนสุ  จิตฺตเจตสิเกสุ  าณป [๑]   
อปริสุทฺธ  โหติ   ิอปริสุทฺธานิ  ทีปกปลฺลกวฏฏิเตลานิ  นิสฺสาย   
อุปฺปนฺนทีปสิขาย   โอภาโส  วิย ฯ  เตน  วุตฺต  วตฺถุวิสทกิริยา   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   สวตฺตตีติ   ฯ   
        อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนา  นาม  สทฺธาทีน  อินฺทฺริยาน  สมภาวกรณ ฯ  
สเจ  หิสฺส  สทฺธินฺทฺริย  พลว  โหติ  อิตรานิ  มนฺทานิ  ตโต  วีรยิินฺทฺริย   
ปคฺคหกิจฺจ  สตินฺทฺริย  อุปฏานกิจฺจ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร  อวิสทนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  
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สมาธินฺทฺริย  อวิกฺเขปกิจฺจ  ป ฺ ินฺทฺริย  ทสฺสนกจฺิจ  กาตุ  น  สกฺโกติ ฯ  ตสฺมา  
ต  ธมฺมสภาวปจฺจเวกฺขเณน  วา  ยถา  วา  มนสกิโรโต  พลว  ชาต  ตถา   
อมนสิกรเณน  หาเปตพฺพ ฯ  วกกฺลิตฺเถรวตฺถุ  เจตฺถ  นิทสฺสน ฯ  สเจ  ปน  
วีริยินฺทฺริย  พลว  โหติ  อถ  เนว  สทธฺินฺทฺริย  อธิโมกฺขกิจฺจ  กาตุ  สกฺโกติ  น  
อิตรานิ  อิตรกิจฺจเภท ฯ  ตสฺมา  ต  ปสฺสทฺธาทิภาวนาย  หาเปตพฺพ ฯ  ตตฺราป (๑) 
โสณตฺเถรสฺส  วตฺถ ุ ทสฺเสตพฺพ ฯ  เอว  เสเสสุป  เอกสฺส  พลวภาเว  สติ  
อิตเรส  อตฺตโน  กิจฺเจสุ  อสมตฺถตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        วิเสสโต  ปเนตฺถ  สทฺธาป ฺาน  สมาธิวีริยาน ฺจ  สมต  ปสสนฺติ ฯ   
พลวสทฺโธ  หิ  มนฺทป ฺโ  มุทุปฺปสนฺโน  (๒)  โหติ  อวตฺถุสฺมึ  ปสีทติ ฯ 
พลวป ฺโ  ปน  มนฺทสทฺโธ  เกราฏกิปกฺข  ภชติ  เภสชฺชสมุฏ ิโต  วิย  โรโค 
อเตกิจฺโฉ  โหติ ฯ  จิตฺตุปฺปาทมตฺเตเนว  กุสล  โหตีติ  อติธาวิตฺวา  ทานาทีนิ  
อกโรนฺโต  นิรเย  อุปฺปชชฺติ ฯ  อุภินฺน  สมตาย  วตฺถุสฺมึเยว  ปสีทติ ฯ  พลวสมาธึ 
ปน  มนฺทวีรยิ  สมาธิสฺส  โกสชชฺปกฺขตฺตา  โกสชชฺ  อภิภวติ ฯ  พลววีริย   
มนฺทสมาธึ  วีริยสฺส  อุทธฺจฺจปกฺขตฺตา  อุทฺธจฺจ  อภิภวติ ฯ  สมาธิ  ปน  วีริเยน  
สโยชิโต  โกสชฺเช  ปติตุ  น  ลภติ  วีริย  สมาธินา  สโยชิต  อุทฺธจฺเจ  
# ๑. ม. ตตฺถาป  ฯ  ๒. ม. มุธปฺปสนฺโน  ฯ  
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ปติตุ  น  ลภติ ฯ  ตสฺมา  ตทุภย  สม  กาตพฺพ  อุภยสมตาย  หิ  อปฺปนา  
โหติ ฯ   
        อปจ  สมาธิกมฺมิกสฺส  พลวตีป  สทฺธา  วฏฏติ ฯ  เอว  สทฺทหนฺโต   
โอกปฺเปนฺโต  อปฺปน  ปาปุณิสฺสติ ฯ  สมาธิป ฺาสุ  ปน  สมาธิกมฺมิกสฺส   
เอกคฺคตา  พลวตี  วฏฏติ ฯ  เอว  ห ิ โส  อปฺปน  ปาปุณาติ ฯ  วิปสฺสนากมฺมิกสฺส   
ป ฺา  พลวตี  วฏฏติ ฯ  เอว  หิ  โส  ลกฺขณปฏิเวธ  ปาปุณาติ ฯ  อุภินฺน  ปน 
สมตายป  อปฺปนา  โหติเยว ฯ  สติ  ปน  สพฺพตฺถ  พลวตี  วฏฏติ ฯ  สติ  หิ  
จิตฺต  อุทฺธจฺจปกฺขิกาน  สทฺธาวีริยป ฺาน  วเสน  อุทฺธจฺจปาตโต   
โกสชชฺปกฺขิเกน  จ  จ  สมาธินา  โกสชฺชปาตโต  รกฺขติ ฯ  ตสฺมา  สา  โลณธูปน 
วิย  สพฺพพฺย ฺชเนสุ  สพฺพกมฺมิกอมจฺโจ  วิย  จ  สพฺพราชกิจฺเจสุ  สพฺพตฺถ   
อิจฺฉิตพฺพา ฯ  เตนาห  สติ  จ  ปน  สพฺพตฺถิกา  วุตฺตา  ภควตา  กึการณา   
จิตฺต  หิ  สติปฏิสรณ  อารกฺขปจฺจุปฏานา  จ  สติ  น  วินา  สติยา  จิตฺตสฺส 
ปคฺคหนิคฺคโห  โหตีติ ฯ   
        ทุปฺป ฺปุคฺคลปริวชฺชนา  นาม  ขนฺธาทิเภเท  อโนคาฬฺหป ฺาน   
ทุมฺเมธปุคฺคลาน  อารกา  ปริวชชฺน ฯ  ป ฺวนฺตปุคฺคลเสวนา  นาม   
สมป ฺาสขณปริคฺคาหิกาย  อุทยพฺพยป ฺาย  สมนฺนาคตปุคฺคลเสวนา ฯ   
คมฺภีร ฺาณจริยปจฺจเวกฺขณา  นาม    
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คมฺภีเรสุ  ขนฺธาทีสุ  ปวตฺตาย  คมฺภีรป ฺาย  ปเภทปจฺจเวกฺขณา ฯ  ตทธิมตฺุตตา  
นาม  านนิสชฺชาทีสุ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสมุฏาปนตฺถ  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตตา ฯ 
เอว  อุปฺปนฺนสฺส  ปนสสฺ  อรหตฺตมคฺเคน  ภาวนาปาริปูรี  โหติ ฯ   
        เอกาทส  ธมฺมา  วีรยิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
สวตฺตนฺติอปายภยปจฺจเวกฺขณตา  อานิสสทสฺสาวิตา  คมนวีถิปจฺจเวกฺขณตา  
ปณฺฑปาตาปจายนตา  ทายชฺชมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา  สตฺถุมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา  
ชาติมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา  สพฺรหฺมจาริมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา  กุสีตปุคฺคลปริวชฺชนตา  
อารทฺธวีริยปุคฺคลเสวนตา  ตทธิมุตฺตตาติ ฯ   
        ตตฺถ  นริเยสุ  ป ฺจวิธพนฺธนกมฺมการณโต  ปฏาย  มหาทุกฺข  อนุภวนกาเลป   
ติรจฺฉานโยนิย  ชาลขิปนกุมีนาทีหิ  คหิตกาเลป  ปาชนกณฺฏกาทิปฺปหารตุนฺนสฺส   
ปน  สกฏวหนาทิกาเลป  เปตฺติวิสเย  อเนกานิป  วสฺสสหสฺสานิ  เอก  พุทฺธนฺตรมฺป   
ขุปฺปปาสาหิ  อาตุรีภูตกาเลป  กาลก ฺจิกอสุเรสุ  สฏ ิหตฺถอสีติหตฺถปฺปมาเฌน 
อฏ ิจมฺมมตฺเตเนว [๑]  วาตาตปาทิทุกฺขานุภวนกาเลป  น  สกฺกา  วีริยสมฺโพชฺฌงฺค   
อุปฺปาเทตุ  อยเมว  เต  ภิกขฺุ  กาโลติ  เอว  อปายภย  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป   
วีริยสมฺโพชฌฺงฺโค  อุปฺปชฺชติ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺตภาเวนาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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        น  สกฺกา  กุสีเตน  นวโลกุตฺตรธมฺม  ลทฺธุ  อารทฺธวีริเยเนว  สกฺกา   
อยมานิสโส  วีริยสฺสาติ  เอว  อานิสสทสฺสาวิโนป  อุปฺปชฺชติ ฯ   
สพฺพพุทฺธปจฺเจกพุทฺธมหาสาวเกเหว  (๑)  คตมคฺโค  เต  คนฺตพฺโพ  โส   
จ  น  สกฺกา  กุสีเตน  คนฺตุนฺติ  เอว  คมนวีถึ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  อุปฺปชชฺติ ฯ   
        เย  ต  ปณฺฑปาตาทีหิ  อุปฏหนฺติ  อิเม  เต  มนุสฺสา  เนว  าตกา   
น  ทาสกมฺมกรา  นาป  ต  นิสฺสาย  ชีวิสฺสามา'ติ  เต  ปณีตานิ  ปณฺฑปาตาทีนิ   
เทนฺติ ฯ  อถโข  อตฺตโน  การาน  มหปฺผลต  ปจฺจาสึสมานา  เทนฺติ ฯ  สตฺถาราป   
อย  อิเม  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชิตฺวา  กายทฬฺหิพหุโล  สุข  วิหริสฺสตติ  น  เอว   
สมฺปสฺสตา  ตุยฺห  ปจฺจยา  อนุ ฺาตา  อถโข  อย  อิเม  ปริภุ ฺชมาโนว   
สมณธมฺม  กตฺวา  วฏฏทกฺุขโต  มุจฺจิสฺสตติ  เต  ปจฺจยา  อนุ ฺาตา  โส  ทานิ   
ตฺว  กุสีโต  วิหรนฺโต  น  ต  ปณฺฑ  อปจายิสฺสสิ  อารทฺธวีริยสฺเสว  หิ   
ปณฺฑปาตาปจายน  นาม  โหตีติ  เอว  ปณฺฑปาตาปจายน  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป   
อุปฺปชฺชติ  มหามิตฺตตฺเถรสฺส  วิย ฯ   
        เถโร  กริ  กสฺสกเลเณ  นาม  ปฏวิสติ ฯ  ตสฺเสว  โคจรคาเม  เอกา   
มหาอุปาสิกา  เถร  ปุตฺต  กตฺวา  ปฏชิคฺคติ ฯ  สา  เอกทิวส  อร ฺ  คจฺฉนฺตี  ธีตร   
อาห  อมฺม  อสุกสฺมึ  าเน  
# ๑. ม. สพฺพ ฺ ุพุทฺธปจฺเจก...  ฯ  
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ปุราณตณฺฑุลา  อสุกสฺม ึ ขีร  อสุกสฺม ึ สปฺป  อสุกสฺมึ  ผาณิต  ตว  ภาติกสฺส  
อยฺยมิตฺตสฺส  อาคตกาเล  ภตฺต  ปจิตฺวา  ขีรสปฺปผาณิเตหิ  สทฺธึ  เทหีติ(๑)  
ตฺว ฺจ  ภุ ฺเชยฺยาสิ(๒)  อห  ปน  หิยโฺย  ปกฺก  ปาริวาสิกภตฺต  ก ฺชิเยน   
ภุตฺตามฺหีติ ฯ  ทิวา  กึ  ภุ ฺชิสฺสสิ  อมฺมาติ ฯ  สากปณฺณ  ปกฺขิปตฺวา  กณตณฺฑุเลหิ  
อมฺพิลยาคุ  ปจิตฺวา  เปหิ  อมฺมาติ ฯ   
        เถโร  จีวร  ปารุปตฺวา  ปตฺต  นีหรนฺโตว  ต  สทฺท  สุตฺวา  อตฺตาน  โอวทิ   
มหาอุปาสิกา  กิร  ก ฺชิเยน  ปาริวาสิกภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  ทิวาป  สากปณฺณมฺพิลยาคุ(๓)   
ภุ ฺชิสฺสติ  ตุยฺห  อตฺถาย  ปน  ปุราณตณฺฑุลาทีนิ  อาจิกฺขติ  ต  นิสฺสาย  โข   
ปเนสา  เนว  เขตฺต  น  วตฺถุ  น  ภตฺต [๔]   ปจฺจาสึสติ  ติสฺโส  ปน  สมฺปตฺติโย 
ปตฺถยมานา  เทติ  ตฺว  เอติสฺสา  ตา  สมปฺตฺติโย  ทาตุสกฺขิสฺสสิ  น  สกฺขิสฺสสีติ   
อย  โข  ปน  ปณฺฑปาโต  ตยา  สราเคน  สโทเสน  สโมเหน  น  สกฺกา  
คณฺหิตุนฺติ  (๕)  ปตฺต  ถวิกาย  ปกฺขิปตฺวา  คณฺ ิก  มุ ฺจิตฺวา  นิวตฺติตฺวา   
กสกเลณเมว  คนฺตฺวา  ปตฺต  เหฏาม ฺเจ  จีวร  จีวรวเส  เปตฺวา  อรหตฺต   
อปาปุณิตฺวา  น  นิกฺขมิสฺสามีติ  วีริย  อธิฏหิตฺวา  นิสีทิ ฯ  ทีฆรตฺต  อปฺปมตฺโต   
หุตฺวา  นิวุตฺถภิกฺขุ(๖)  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  
# ๑. ม. เทหิ  ฯ  ๒. ม. ภุ ฺเชยฺยาสิ  ฯ  ๓. ม. กณปณฺณมฺพิลยาคุ  ฯ  
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร น วตฺถนฺติ ทิสฺสติ  ฯ ๕. ม. ภุ ฺชิตุนฺติ  ฯ  ๖. ม. นิวุตฺถภิกขฺุ  ฯ  
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ปุเรภตฺตเมว  อรหตฺต  ปตฺวา  วิกสมานมิว  (๑)  ปทมุ  มหาขีณาสโว  สิต  
กโรนฺโตว  นิกฺขมิ ฯ  เลณทฺวาเร  รุกขฺมฺหิ  อธิวตฺถา  เทวตา 
                นโม  เต  ปุริสาช ฺ        นโม  เต  ปุรสิุตฺตม   
                ยสฺส  เต  อาสวา  ขีณา        ทกฺขิเณยฺโยสิ  มาริสาติ   
อุทาน  อุทาเนตฺวา  ภนฺเต  ปณฺฑาย  ปวิฏาน  ตุมฺหาทิสาน  อรหนฺตาน  ภิกฺข   
ทตฺวา  มหลฺลกิตฺถี  ทุกฺขา  มุจฺจิสฺสนฺตีติ  อาห ฯ  เถโร  อุฏหิตฺวา  ทฺวาร   
วิวริตฺวา  กาล  โอโลเกนฺโต  ปาโตเยวาติ  ตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย  คาม   
ปาวิสิ ฯ   
        ทาริกาป  ภตฺต  สมปฺาเทตฺวา  อิทานิ  เม  ภาตา  อาคมิสฺสติ  อิทานิ   
อาคมิสฺสตีติ  ทฺวาร  โอโลกยมานา  นิสีทิ ฯ  สา  เถเร  ฆรทฺวาร  สมฺปตฺเต  ปตฺต   
คเหตฺวา  สปฺปผาณิตโยชิตสฺส  ขีรปณฺฑปาตสฺส  ปูเรตฺวา  หตฺเถ  เปสิ ฯ  เถโร   
สุข  โหตูติ  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สาป  ต  โอโลกยมานาว  อฏาสิ ฯ   
เถรสฺส  หิ  ตทา  อติวิย  ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  อโหสิ  วิปฺปสนฺนานิ  อินฺทฺริยานิ   
มุข  พนฺธนา  มุตฺตตาลปกฺก  วิย  อติวิย  วิโรจิตฺถ ฯ   
        มหาอุปาสิกา  อร ฺโต  อาคนฺตฺวา  กึ  อมฺม  ภาติโก  เต  อาคโตติ   
ปุจฺฉิ ฯ  สา  สพฺพ  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  อุปาสิกา  อชฺช  เม  ปุตฺตสฺส   
ปพฺพชิตกิจฺจ  มตฺถก  ปตฺตนฺติ   
# ๑. ม. วิกสติมิว  ฯ  
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ตฺวา  อภิรมติ  เต  อมฺม  ภาตา  พุทฺธสาสเน  น  อุกฺกณฺตีติ  อาห ฯ   
        มหนฺต  โข  ปเนต  สตฺถุ  ทายชชฺ  ยทิท  สตฺต  อริยธนานิ  นาม   
ต  น  สกฺกา  กุสีเตน  คเหตต ฯ  ยถา  หิ  วิปฺปฏิปนนฺ  ปุตฺต  มาตาปตโร  อย   
อมฺหาก  อปุตฺโต'ติ  ปริพาหิร  กโรนฺติ  โส  เตส  อจฺจเยน  ทายชฺช  น  ลภติ   
เอว  กุสีโตป  อิท  อริยธนทายชฺช  น  ลภติ  อารทฺธวีริโยว  ลภตีติ  ทายชฺช   
มหตฺต  ปจฺจเวกฺขโตป  อุปฺปชฺชติ ฯ   
        มหา  โข  ปน  เต  สตฺถา  สตฺถุโน  หิ  เต  มาตุ  กุจฺฉิสฺมึ   
ปฏิสนฺธิคฺคหณกาเลป  อภินิกฺขมเนป  อภิสมฺโพธิยมฺป   
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนยมกปาฏิหาริย  เทโวโรหณอายุสงฺขารโวสฺสชฺชเนสุป  
ปรินิพฺพานกาเลป  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  อกมฺปตฺถ  ยุตฺต  น ุ โข  เต  เอวรูปสฺส  
สตฺถุ  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  กุสีเตน  ภวิตุนฺติ  เอว  สตฺถุมหตฺต  ปจฺจเวกฺขโตป 
อุปฺปชฺชติ ฯ   
        ชาติยาป  ตฺว  อิทานิ  น  ลามกชาติโก  อสมฺภินฺนาย  มหาสมฺมตปฺปเวณิยา   
อาคตโอกฺกากราชวเส  (๑)  ชาโตสิ  สทฺุโธทนมหาราชสฺส  จ  มหามายาย   
เทวิยาย  (๒)  จ  นตฺตา  ราหุลภทฺทสฺส  กนฏิโ  ตยา  นาม  เอวรเูปน   
ชินปุตฺเตน(๓)  หุตฺวา  น  ยุตฺต  กุสีเตน  วิหริตุนฺติ  เอว  ชาติมหตฺต   
ปจฺจเวกฺขโตป  อุปฺปชชฺติ ฯ   
# ๑. ม. อาคตอุกฺกากราชวเส  ฯ  ๒. ม. มหามายาเทวิยา  ฯ 
# ๓. ม. ชินปตฺุเตน  ฯ  
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        สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา  เจว  อสีติมหาสาวกา  จ  วีริเยเนว  โลกุตฺตรธมฺม   
ปฏิวิชฺฌึส ุ ตฺว  ปน  เอเตส  สพฺรหฺมจารีน  มคฺค  ปฏิปชชฺสิ  น  ปฏิปชชฺสีติ   
เอว  สพฺรหฺมจาริมหตฺต  ปจฺจเวกฺขโตป  อุปฺปชชฺติ ฯ  กุจฺฉึ  ปูเรตฺวา   ิตอชครสทิเส 
วิสฺสฏกายิกเจตสิกวีริเย  กุสีตปุคฺคเล  ปริวชฺเชนฺตสฺสาป  อารทฺธวีริเย  ปหติตฺเต 
ปุคฺคเล  เสวนฺตสฺสาป  านนิสชฺชาทีสุ  วีริยุปฺปาทนตฺถ  นินนฺโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป 
อุปฺปชฺชติ ฯ  เอว  อุปฺปนฺนสฺส  ปนสสฺ  อรหตฺตมคฺเคน  ภาวนาปาริปูรี  โหติ ฯ   
        เอกาทส  ธมฺมา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  สวตฺตนฺติ  พุทฺธานุสฺสติ   
ธมฺมสฆสีลจาคเทวตานุสฺสติ  อุปสมานุสฺสติ  ลูขปคฺุคลปริวชฺชนตา   
สินิทฺธปุคฺคลเสวนตา  ปสาทนียสุตฺตนฺตปจฺจเวกฺขณตา  ตทธิมุตฺตตาติ ฯ   
        พุทฺธคุเณ  อนุสฺสรนฺตสฺสาป  หิ  ยาว  อุปจารา  สกลสรีร  ผรมาโน   
ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปฺปชฺชติ  ธมฺมสฆคุเณ  อนุสฺสรนฺตสฺสาป  ทีฆรตฺต  อขณฺฑ   
กตฺวา  รกฺขิต  จตุปาริสุทฺธิสีล  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  คิหิโน สลีานิ(๑)  
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาปทุพฺภิกฺขภยาทีสุ  ปณีตโภชน  สพฺรหฺมจารีน  ทตฺวา  เอว   
นาม  อทมฺหาติ  จาค  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  คิหิโนป  เอวรูเป  กาเล  สีลวนฺตาน   
ทินฺนทาน  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  
# ๑. ม. ทสสลีป ฺจสีลานิ  ฯ  
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เยหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคตา  เทวตฺต  ปตฺตา  ตถารูปาน  อตฺตนิ  อตฺถิต  
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  สมาปตฺติยา  วิกฺขมฺภิตา  กิเลสา  สฏ ิป  สตฺตติป  วสฺสานิ   
น  สมุทาจรนฺตีติ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  เจติยงฺคณโพธิยงฺคณเถรทสฺสเนสุ  (๑)  
อสกฺกจฺจกิริยาย  สสูจิตลูขภาเว  พุทฺธาทีสุ  ปสาทสิเนหาภาเวน   
คทฺรภปฏรชสทิเส สทิเส(๒) ลูขปุคฺคเล  ปริวชฺเชนฺตสฺสาป  พุทฺธาทีสุ   
ปสาทพหุเล  มุทุจิตฺเต  สินิทฺธปุคฺคเล  เสวนฺตสฺสาป  รตนตฺตยคุณปริทีปเก   
ปสาทนีเย  สุตฺตนฺเต  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  านนิสชชฺาทีสุ  ปติอุปฺปาทนตฺถ   
นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป  อุปฺปชชฺติ ฯ  เอว  อุปฺปนฺนสฺส  ปนสฺส   
อรหตฺตมคฺเคน  ภาวนาปาริปูรี  โหติ ฯ   
        สตฺต  ธมฺมา  ปสฺสทธฺิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  สวตฺตนฺติปณีตโภชนเสวนตา 
อุตุสุขเสวนตา  อิริยาปถเสวนตา  มชฌฺตฺตปฺปโยคตา  สารทฺธกายปุคฺคลปริวชฺชนตา 
ปสฺสทฺธกายปุคฺคลเสวนตา  ตทธิมุตฺตตาติ ฯ   
        ปณีต  หิ  สินิทฺธ  โภชน  ภุ ฺชนฺตสฺสาป  สีตุเณฺหสุ  อุตูสุ  านาทีสุ   
จ  อิริยาปเถสุ  สปฺปาย  อุตุ ฺจ  อิริยาปถ ฺจ  เสวนฺตสฺสาป  ปสฺสทฺธิ  อุปฺปชฺชติ ฯ   
โย  ปน  มหาปุริสชาติโก  สพฺพอุตุอิริยาปถกฺขโมว  โหติ  น  ต  สนฺธาเยต   
วุตฺต ฯ  ยสฺส  สภาควิสภาคตา  อตฺถิ  ตสฺเสว  วิสภาเค   
# ๑. ม. เจติยทสฺสนโพธิทสฺสนเถรทสฺสเนสุ  ฯ  ๒. ม. คทฺรปฏรชสทิเส  ฯ  
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อุตุอิริยาปเถ  วชฺเชตฺวา  สภาเค  เสวนฺตสฺส  อุปฺปชชฺติ ฯ  มชฺฌตฺตปฺปโยโค 
วุจฺจติ  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ  กมฺมสฺสกตปจฺจเวกฺขณา  อิมินา   
มชฺฌตฺตปฺปโยเคน  อุปฺปชชฺติ ฯ  โย  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  ปร  วิเหยมาโนว  วิจรติ  
เอวรูป  สารทฺธกายปุคฺคล  ปริวชฺเชนตฺสฺสาป  สยตปาณึ(๑) ปสฺสทฺธกาย  ปุคฺคล 
เสวนฺตสฺสาป  านนิสชชฺาทีสุ  ปสฺสทฺธิปาทนตฺถาย  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป  
อุปฺปชฺชติ  เอว  อุปฺปนฺนสสฺ  ปนสฺส  อรหตฺตมคฺเคน  ภาวนาปาริปูรี  โหตีติ ฯ   
        เอกาทส(๒)  ธมฺมา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  สวตฺตนฺติ-  
วตฺถุวิสทกิริยตา  อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา  นิมิตฺตกุสลตา  สมเย  จิตฺตสฺส  
ปคฺคณฺหณตา  สมเย  จิตฺตสฺส  นิคฺคณฺหณตา  สมเย  สมฺปหสนตา  สมเย   
อชฺฌุเปกฺขนตา  อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนตา  สมาหิตปุคฺคลเสวนตา  
ตทธิมุตฺตตาติ ฯ   
        ตตฺถ  วตฺถุวิสทกิริยตา  จ  อินฺทฺรยิสมตฺตปฏิปาทนตา  จ  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพา ฯ  นิมิตฺตกุสลตา  นาม  กสณินิมิตฺตสฺส  อุคฺคหณกุสลตา ฯ  สมเย   
จิตฺตสฺส  ปคฺคณฺหณตาติ  ยสฺมึ  สมเย  อติสิถิลวีริยตาทีหิ  ลีน  จิตฺต  โหติ   
ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมวิจยวีริยปติสมฺโพชฺฌงฺคสมุฏาปเนน  ตสฺส  ปคฺคณฺหณ ฯ  
สมเย  จิตฺตสฺส  นิคฺคณฺหณตาติ  ยสฺมึ  สมเย  อจฺจารทฺธวีริยตาทีหิ   
# ๑. ม. สยตปาทปาณึ  ฯ ๒. ม. ทส  ฯ  
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อุทฺธต  จิตฺต  โหติ  ตสฺมึ  สมเย  ปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขา- 
สมฺโพชฺฌงฺคสมุฏาปเนน ตสฺส  นิคฺคณฺหณ ฯ  สมเย  สมฺปห- 
สนตาติ  ยสฺมึ  สมเย  จิตฺต  ป ฺาปโยคมนฺทตาย  วา   
อุปสมสุขาน  วิคเมน  วา  นิรสฺสาท  โหติ  ตสฺมึ  สมเย   
อฏสเวควตฺถุปจฺจเวกฺขเณน  สเวเชติ ฯ  อฏ  สเวควตฺถูนิ  นาม   
ชาติชราพฺยาธิมรณานิ  จตฺตาริ  อปายทุกฺข  ป ฺจม  อตีเต  วฏฏมูลก  ทุกฺข   
อนาคเต  วฏฏมูลก  ทุกฺข  ปจฺจุปฺปนฺเน  อาหารปริเยฏ ิมูลก  ทุกขฺนฺติ ฯ  
รตนตฺตยคุณานุสฺสรเณน  จ  ปสาท  ชเนติ  อย  วุจฺจติ  สมเย  สมปฺหสนตาติ ฯ   
        สมเย  อชฺฌุเปกฺขนตา  นาม  ยสมฺึ  สมเย  สมมฺาปฏิปตฺตึ  อาคมฺม  อลีน   
อนุทฺธต  นิรสฺสาท  (๑)  อารมฺมเณ  สมปฺปวตฺต  สมถวีถึ  ปฏิปนฺน  จิตฺต  โหติ   
ตทาสฺส  ปคฺคหนิคฺคหสมฺปหสเนสุ  น  พฺยาปาร  อาปชฺชติ  สารถิ  วิย   
สมปฺปวตฺเตสุ  อสฺเสสุ ฯ  อย  วุจฺจติ  สมเย  อชฺฌุเปกฺขนตาติ ฯ  อสมาหิตปุคฺคล-   
ปริวชฺชนตา  นาม  อุปจาร  วา  อปฺปน  วา  อปฺปตฺตาน  วิกฺขิตฺตจิตฺตาน  ปุคฺคลาน   
อารกา  ปริวชฺชน ฯ  สมาหิตปุคฺคลเสวนตา  นาม  อุปจาเรน  วา  อปฺปนาย  วา   
สมาหิตจิตฺตาน  เสวนา  ภชนา  ปยิรปุาสนา ฯ  ตทธิมุตฺตตา  นาม  านนิสชฺชาทีสุ   
สมาธิอุปฺปาทนตฺถเมว  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตตา ฯ  เอว  หิ  ปฏิปชชฺโต 
# ๑. ม. อนริสฺสาท  ฯ  
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เอส  อุปฺปชชฺติ ฯ  เอว  อุปฺปนฺนสฺส  ปนสฺส  อรหตฺตมคฺเคน   
ภาวนาปาริปูรี   โหติ ฯ   
        ป ฺจ  ธมฺมา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
สวตฺตนฺติสตฺตมชฺฌตฺตตา   สงฺขารมชฌฺตฺตตา  สตฺตสงฺขาร- 
เกลายนปุคฺคลปริวชชฺนตา  สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺตปุคฺคลเสวนตา  
ตทธิมุตฺตตาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทวีฺหากาเรหิ  สตฺตมชฺฌตฺตต  สมุฏาเปติ  ตฺว  อตฺตโน  กมฺเมน 
อาคนฺตฺวา  อตฺตโนว  กมฺเมน  คมิสฺสส ิ เอโสป  อตฺตโน  กมฺเมน  อาคนฺตฺวา  
อตฺตโนว  กมฺเมน  คมิสฺสติ  ตฺว  ก  เกลายสีติ  เอว  กมฺมสฺสกตปจฺจเวกฺขเณน  
จ  ปรมตฺถโต  สตฺโตเยว  นตฺถิ  โส  ตฺว  ก  เกลายสีติ  เอว  
นิสฺสตฺตปจฺจเวกฺขเณน  จ ฯ  ทฺวีเหวากาเรหิ  สงฺขารมชฺฌตฺตต  สมุฏาเปติ  
อิท  จีวร  อนุปุพฺเพน  วณฺณวิการต ฺเจว  ชิณฺณภาว ฺจ  อุปคนฺตฺวา   
ปาทปุ ฺฉนโจฬก(๑)  หุตฺวา  ยฏ ิโกฏยิา  ฉฑฺฑนีย  ภวิสฺสติ  สเจ  ปนสฺส 
สามิโก  ภเวยฺย  นาย  เอว  วินสฺสิตุ  ทเทยฺยาติ  เอว  อสฺสามิกภาวปจฺจเวกฺขเณน 
จ  อนทฺธนิย  อิท  ตาวกาลิกนฺติ  เอว  ตาวกาลิกภาวปจฺจเวกฺขเณน  จ ฯ  ยถา  จ   
จีวเร  เอว  ปตฺตาทีสุป  โยชนา  กาตพฺพา ฯ   
        สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคลปริวชฺชนตาติ  เอตฺถ  โย  ปุคฺคโล   
# ๑. ม. ปาทปุ ฺฉนโจฬก  ฯ  
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คิหี  วา  อตฺตโน  ปุตฺตธีตาทิเก  ปพฺพชิโต  วา  อตฺตโน 
อนฺเตวาสิกสมานุปชฺฌายกาทิเก  มมายติ  สหตฺถาว  เนส  
เกสจฺเฉทนสูจิกมฺมจีวรโธวนรชนปตฺตปจนาทีนิ  กโรติ  มุหุตฺตป  อปสฺสนฺโต 
อสุโก  สามเณโร  กุหึ  อสุโก  ทหโร  กุหินฺติ  ภนฺตมิโค  วิย  อิโต  จิโต  จ  
อาโลเกติ  อ ฺเน  เกสจฺเฉทนาทีน  อตฺถาย  มุหตฺุต  ตาว  อสุก  เปเสถาติ 
ยาจิยมาโนป  อเมฺหป  ต  อตฺตโน  กมฺม  น  กาเรม  ตุเมฺห  น  คเหตฺวา  
กิลเมสฺสถาติ  น  เทติ  อย  สตฺตเกลายโน  นาม ฯ  โย  ปน   
จีวรปตฺตถาลกกตฺตรยฏ ิอาทีนิ  มมายติ  อ ฺสฺส  หตฺเถน  ปรามสิตุมฺป   
น  เทติ  ตาวกาลิก  ยาจิโตป  มยมฺป  อิม  ธนายนฺตา  น  ปริภุ ฺชาม  ตุมฺหาก   
กึ  ทสฺสามาติ  วทติ  อย  สงฺขารเกลายโน  นาม ฯ  โย  ปน  เตสุ  ทฺวีสุป  
วตฺถูสุ  มชฺฌตฺโต  อุทาสิโน  อย  สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺโต  นาม ฯ  อิติ  อย   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  เอวรูป  สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคล  อารกา   
ปริวชฺเชนฺตสฺสาป  สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺต  ปุคฺคล  เสวนฺตสฺสาป  านนิสชฺชาทีสุ  
ตทุปฺปาทนตฺถ  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชติ ฯ  เอว  อุปฺปนฺนสสฺ   
ปนสฺส  อรหตฺตมคฺเคน  ภาวนาปาริปูรี  โหติ ฯ   
        อสุภนิมิตฺตนฺติ  อุทฺธุมาตกาทิเภทา  ทส  อสุภารมฺมณา  ธมฺมา ฯ   
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโรติ  เอตฺถ  จ  (๑)  โยนิโสมนสิกาโร  
# ๑. ม. ปน  ฯ  
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นาม  อุปายมนสิกาโร  ปถมนสิกาโร  อุปฺปาทกมนสิกาโร ฯ  อปจ  ฉ  ธมฺมา 
กามจฺฉนฺทสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ-  อสุภนิมิตฺตสฺส  อุคฺคโห  อสุภภาวนานุโยโค 
อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารตา  โภชเน  มตฺต ฺ ุตา  กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ   
ทสวิธ ฺหิ  อสุภนิมิตฺต  อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป  กามจฺฉนฺโท  ปหียติ  ภาเวนฺตสฺสาป   
อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารสฺสาป  จตุนฺน  ป ฺจนฺน  อาโลปาน  โอกาเส  สติ  อุทก   
ปวิตฺวา  ยาปนสีลตาย  โภชเน  มตฺต ฺ ุโนป ฯ  เตเนต  วุตฺต   
                จตฺตาโร  ป ฺจ  อาโลเป        อภุตฺวา  อุทก  ปเว   
                อล  ผาสุวิหาราย                ปหิตตฺตสฺส  ภิกฺขุโนติ ฯ  (๑)   
        อสุภกมมฺิกติสฺสตฺเถรสทิเส  อสุภภาวนารเต  กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป   
กามจฺฉนฺโท  ปหียติ  านนิสชฺชาทีสุ  ทสอสุภนิมิตฺตาย  สปฺปายกถายป  ปหียติ ฯ   
เตน  วุตฺต  ฉ  ธมฺมา  กามจฺฉนฺทสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  อิเมหิ  ปน  ฉหิ   
ธมฺเมหิ  ปหีนสฺส  กามจฺฉนฺทสฺส  อรหตฺตมคฺเคน  อายตึ  อนุปฺปาโท  โหติ ฯ   
        เมตฺตา  เจโตวิมุตฺตีติ  เอตฺถ  เมตฺตาติ  วุตฺเต  อปฺปนาป  อุปจาโรป  
วฏฏติ  เจโตวิมุตฺตีติ  อปฺปนาเยว ฯ  โยนิโสมนสิกาโร  วุตฺตลกขฺโณว ฯ   
อปจ  ฉ  ธมมฺา  พฺยาปาทสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ เมตฺตานิมิตฺตสฺส   
อุคฺคโห เมตฺตาภาวนานุโยโค   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๖/๔๐๑  ฯ  
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กมฺมสฺสกตาปจฺจเวกฺขณตา  ปฏิสงฺขานพหุลตา  กลยฺาณมิตฺตตา   
สปฺปายกถาติ ฯ   
        โอทิสฺสกอโนทิสฺสกทิสาผรณาน ฺหิ  อ ฺตรวเสน  เมตฺต   
อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป  พฺยาปาโท  ปหียติ  ตถา  โอทโิสอโนทิโส- 
ทิสาผรณวเสน  เมตฺต  ภาเวนฺตสฺสาป  ตฺว  เอตสฺส  กุทฺโธ  กึ   
กริสฺสส ิ กิมสฺส  สลีาทีนิ  นาเสตุ  สกขิฺสฺสสิ  นนุ  ตฺว  อตฺตโน   
กมฺเมน  อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  กมฺเมเนว  คมิสฺสสิ  ปรสฺส  กุชฺฌน  นาม   
(๑)วิตจฺฉิตงฺคารตตฺตอยสลากคูถาทีนิ  คเหตฺวา  ปร  ปหริตุกามตาสทิส   
โหติ ฯ   เอโสป  ตว  กุทโฺธ  กึ  กริสฺสติ  กึ  เต  สลีาทีนิ  วินาเสตุสกฺขิสฺสติ   
เอส  อตฺตโน  กมฺเมน  อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  กมฺเมเนว  คมิสฺสติ   
อปฺปฏิจฺฉิตปเหณก(๒)  วิย  ปฏิวาต  ขิตฺตรโชมุฏ ิ  วิย  จ  เอตสฺเสเวส   
สโกโธ(๓)  มตฺถเก  ปติสสฺตีติ  เอว  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ  กมฺมสฺสกต  
ปจฺจเวกฺขโตป  อุภยกมฺมสฺสกต  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปฏิสงฺขาเน   ิตสฺสาป  
อสฺสคุตฺตตฺเถรสทิเส  เมตฺตาภาวนารเต  กลยฺาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป  พฺยาปาโท  
ปหียติ  านนิสชฺชาทีสุ  เมตฺตานิสฺสิตสปฺปายกถายป  ปหียติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ   
ธมฺมา  พฺยาปาทสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  อิเมหิ  ปน  ฉหิ  ธมฺเมหิ  ปหีนสฺส  
พฺยาปาทสฺส  อนาคามิมคฺเคน  อายตึ  อนุปฺปาโท  โหติ ฯ   
# ๑. ม. วีตจฺจิตงฺคาร...  ฯ  ๒. ม. อปฺปฏิจฺฉิตปเหณก  ฯ 
# ๓. ม. เอตสฺเสเวส โกโธ  ฯ  
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        อตฺถ ิ ภิกฺขเว  อรตีติอาทิ  วุตฺตตฺถเมว ฯ  อปจ  ฉ  ธมฺมา  ถนิมิทฺธสฺส   
ปหานาย  สวตฺตนฺติ  อติโภชเน  นิมิตฺตคฺคาโห  อิรยิาปถสมฺปรวิตฺตนตา   
อาโลกส ฺามนสิกาโร  อพฺโภกาสวาโส  กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ   
อาหรหตฺถกภุตฺตวมิตกตตฺรวฏฏกอลสาฏกกากมาสกโภชน  ภุ ฺชิตวา   
รตฺติฏานทิวาฏาเน  นิสินฺนสฺส  หิ  สมณธมฺม  กโรโต  ถินมทิฺธ  มหาหตฺถี  วิย   
โอตฺถรนฺต  อาคจฺฉติ  จตุป ฺจอาโลปโอกาส  (๑)  ปน  เปตฺวา  ปานีย  ปวิตฺวา   
ยาปนสีลสฺส  ภิกฺขุโน  ต  น  โหตีติ  เอว  อติโภชเน  นิมิตฺต  คณฺหนฺตสฺสป   
ถินมิทฺธ  ปหียติ ฯ  ยสฺม ึ อิริยาปเถ  ถนิมิทฺธ  โอกกฺมติ  ตโต  อ ฺ   
ปริวตฺเตนฺตสฺสาป  รตฺตึ  จนฺทาโลกทีปาโลกอุกฺกาโลเก  ทิวา  สูริยาโลก   
มนสิกโรนฺตสฺสาป  อพฺโภกาเส  วสนฺตสฺสาป  มหากสฺสปตฺเถรสทิเส  
ปหีนถินมิทฺเธ  กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป  ถินมทิฺธ  ปหียติ  านนิสชฺชาทีสุ   
ธุตงฺคนิสฺสิตสปฺปายกถายป  ปหียติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ  ธมฺมา  ถินมิทฺธสฺส  
ปหานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  อิเมหิ  ปน  ฉหิ  ธมฺเมหิ  ปหีนสฺส  ถนิมิทฺธสฺส   
อรหตฺตมคฺเคน  อายตึ  อนปฺุปาโท  โหติ ฯ   
        อตฺถ ิ ภิกฺขเว  เจตโส  วูปสโมติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  อปจ  ฉ  ธมฺมา   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ 
# ๑. ม. จตุป ฺจอาโลปโกฏาส  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 302 

                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐๒ 
 
พหุสฺสุตตา  ปริปุจฺฉกตา  วินเย  ปกต ฺ ุตา  วุฑฺฒเสวิตตา  กลฺยาณมิตฺตตา 
สปฺปายกถาติ ฯ   
        พาหุสจฺเจนป  หิ  เอก  วา  เทฺว  วา  ตโย  วา  จตฺตาโร  วา  ป ฺจ  วา   
นิกาเย  ปาฬิวเสน  จ  อตฺถวเสน  จ  อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ปหียติ   
กปฺปยากปฺปยปริปุจฉาพหุลสฺสาป  วินยป ฺตฺติย  (๑)  จิณฺณวสีภาวตาย  
ปกต ฺ ุโนป  วุฑฺเฒ  มหลฺลกตฺเถเร  อุปสงฺกมนฺตสฺสาป  อุปาลิตฺเถรสทิเส 
วินยธเร  กลยฺาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ปหียติ  านนิสชฺชาทีสุ   
กปฺปยากปฺปยนิสฺสิตสปฺปายกถายป  ปหียติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ  ธมฺมา   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  อิเมหิ  ปน  ฉหิ  ธมฺเมหิ  ปหีเน   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺเจ  อุทฺธจฺจสฺส  อรหตฺตมคฺเคน  กุกฺกุจฺจสฺส  อนาคามิมคฺเคน   
อายตึ  อนุปฺปาโท  โหตีติ ฯ   
        กุสลากุสลา  ธมฺมาติอาทีนิป  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  อปจ  ฉ  ธมมฺา  วิจิกิจฺฉาย   
ปหานาย  สวตฺตนฺติ  พหุสฺสุตตา  ปริปุจฺฉกตา  วินเย  ปกต ฺ ุตา  อธิโมกฺขพหุลตา   
กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ  พาหุสจฺเจนป  หิ  เอก  วา   ฯเป ฯ  ป ฺจ   
วา  นิกาเย  ปาฬิวเสน  จ  อตฺถวเสน  จ  อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป  วิจิกิจฺฉา  ปหียติ   
ตีณิ  รตนานิ  อารพฺภ  ปรปิุจฺฉาพหุลสฺสาป  วินเย  จิณฺณวสีภาวสฺสาป  ตีสุ   
รตเนสุ  โอกปฺปนิยสทฺธาสงฺขาตา  อธิโมกฺขพหุลสฺสาป 
# ๑. ม. วินยปกติย  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  โพชฺฌงฺคสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๐๓ 
 
สทฺธาธิมุตฺเต  วกฺกลิตฺเถรสทิเส  กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป  วิจิกิจฺฉา  ปหียติ  
านนิสชฺชาทีสุ  ติณฺณ  รตนาน  คุณนิสฺสิตสปฺปายกถาป  ปหียติ ฯ  เตน  วุตฺต  
ฉ  ธมฺมา  วิจิกิจฺฉาย  ปหานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  อิเมหิ  ปน  ฉหิ  ธมฺเมหิ  ปหีนาย 
วิจิกิจฺฉาย  โสตาปตฺติมคฺเคน  อายตึ  อนุปฺปาโท  โหติ ฯ  อิติ  ภควา  อิมสฺมึ  
สุตฺเต  เทสน  ตีหิ  ภเวหิ  นิวตฺเตตฺวา  อรหตฺเตน  กูฏ  คณฺหิ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ   
        ทุติเย  สมฺพหุลาติ  วินยปริยาเยน  ตโย  ชนา  สมฺพหุลาติ  วุจฺจนฺติ  ตโต 
ปร  สงฺโฆ ฯ  สุตฺตนฺตปรยิาเยน  ตโย  ตโย  เอว  ตโต  อุทฺธ  สมพฺหุลา ฯ  อิธ  
สุตฺตนฺตปริยาเยน  สมฺพหุลาติ  เวทิตพฺโพ(๑)  ฯ  ปณฺฑาย  ปวิสึสูติ  ปณฺฑาย 
ปวิฏา ฯ  เต  ปน  น  ตาว  ปวิฏา  ปวิสิสฺสามาติ  นิกฺขนฺตตฺตา  ปน  ปวิสึสูติ  
วุตฺตา ฯ  ยถา  ก ึ ยถา  คาม  คมิสฺสามีติ  นิกฺขนฺตปุริโส  ต  คาม  อปฺปตฺโตป  
กห  อิตฺถนฺนาโมติ  วุตฺเต  คาม  คโตติ  วุจฺจติ  เอว ฯ  ปริพฺพาชกาน  อาราโมติ  
เชตวนสฺส  อวิทูเร  อ ฺติตฺถิยาน  ปรพฺิพาชกาน  อาราโม  อตฺถิ  ต  สนฺธาเยต 
วุตฺต ฯ  สมโณ  อาวุโสติ  อาวุโส  ตุมฺหาก  สตฺถา  สมโณ  โคตโม ฯ   
# ๑. ม. เวทิตพฺพา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐๔ 
 
        มยมฺป  โข  อาวุโส  สาวกาน  เอว  ธมฺม  เทเสมาติ  ติตฺถิยาน  สมเย   
ป ฺจ  นีวรณา  ปหาตพฺพา  สตฺต  โพชฌฺงฺคา  ภาเวตพฺพาติ  เอต  นตฺถ ิฯ  เตน(๑)   
ปน  อาราม  คนฺตฺวา  ปริสปริยนฺเต  ตฺวา  อ ฺ  โอโลเกนฺตา  วิย  อ ฺวิหิตกา   
วิย  หุตฺวา  ภควโต  ธมฺมเทสน  สุณนฺติ ฯ  ตโต  สมโณ  โคตโม  อิท  ปชหถ   
อิท  ภาเวถา'ติ  วทตีติ  สลฺลกฺเขตฺวา  อตฺตโน  อาราม  คนฺตฺวา  อารามมชฺเฌ   
อาสน  ป ฺาเปตฺวา  อุปฏายกอุปฏายิกาหิ  ปริวุตา  สีส  อุกขิฺปตฺวา  กาย   
อุปณาเมตฺวา  (๒)  อตฺตโน  สยมฺภุาเณน  ปฏิวิทฺธาการ  ทสฺเสนฺตา  ป ฺจ 
นีวรณา  นาม  ปหาตพฺพา  สตฺต  โพชฌฺงฺคา  นาม  ภาเวตพฺพาติ  กเถนฺติ ฯ   
        อิธ  โน  อาวุโสติ  เอตฺถ  อิธาติ  อิมสฺมึ  ป ฺาปเน ฯ  โก  วิเสโสติ  กึ   
อธิก ฯ  โก  อธิปฺปยาโสติ  โก  อธิกปฺปโยโค ฯ  กึ  นานากรณนฺติ  กึ  นานตฺต ฯ   
ธมฺมเทสนาย  วา  ธมฺมเทสนนฺติ  ยทิท  สมณสฺส  วา  โคตมสฺส  ธมฺมเทสนาย   
สทฺธึ  อมฺหาก  ธมฺมเทสน  อมฺหาก  วา  ธมฺมเทสนาย  สทฺธึ  สมณสฺส  โคตมสฺส   
ธมฺมเทสน  อารพฺภ  นานากรณ  วุจฺเจยฺย  ต  กินนฺามาติ  วทนฺติ ฯ  ทุติยปเทป   
เอเสว  นโย ฯ  เนว  อภินนฺทึสูติ  เอวเมวนฺติ  น  สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  นปฺปฏิกโฺกสึสูติ  น   
# ๑. ม. เต  ฯ  ๒. สี. ปณาเมตฺวา  ฯ  ๓. ม. อุนฺนาเมตฺวา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  โพชฺฌงฺคสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๐๕ 
 
ยิท  เอวนฺติ  น  ปฏิเสธึสุ ฯ  ก ึ ปน  เต  ปโหนฺตา  เอว  อกสุ  อุทาหุ   
อปฺปโหนฺตาติ  ปโหนฺตา ฯ  น  หิ  เต  เอตฺตก  กถ  กเถตุ  น  สกโฺกนฺติ  อาวุโส   
ตุมฺหาก  สมเย  ป ฺจ  นีวรณา  ปหาตพฺพา  นาม  นตฺถิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา   
ภาเวตพฺพา  นาม  นตฺถีติ ฯ  เอว  ปน  เตส  อโหสิ  อตฺถิ  โน  เอต  กถาปาภต   
มย  เอต  สตฺถุ  อาโรเจสฺสาม  อถ  โน  สตฺถา  มธุรธมฺมเทสน  เทสิสฺสตีติ ฯ   
ปริยาโยติ  การณ ฯ   
        น  เจว  สมฺปายิสฺสนฺตีติ  สมฺปาเทตฺวา  กเถตุน  สกฺขิสฺสนฺติ ฯ   
อุตฺตริ ฺจ  วิฆาตนฺติ  อสมฺปายนโต  อุตฺตริมฺป  ทกฺุข  อาปชฺชสิฺสนฺติ ฯ   
สมฺปาเทตฺวา  กเถตุ  อสกโฺกนฺตาน  หิ  ทุกฺข  อุปฺปชฺชติ ฯ  ยถา  ต  ภิกฺขเว   
อวิสยสฺมินฺติ  เอตฺถ  ตนฺติ  นิปาตมตฺต  ยถาติ  การณวจน  ยสฺมา  อวิสเย   
ปโ ฺห  ปุจฺฉิโตติ  อตฺโถ ฯ  สเทวเกติ  สห  เทเวหิ  สเทวเก ฯ  สมารกาทีสุป   
เอเสว  นโย ฯ  เอว  ตีณิ  านานิ  โลเก  ปกฺขิปตฺวา  เทฺว  ปชายาติ  ป ฺจหิป   
สตฺตโลกเมว  ปรยิาทิยิตฺวา  เอตสฺมึ  สเทวกาทิเภเท  โลเก  เทว  วา  มนุสฺส   
วา  น  สมนปุสฺสามีติ  ทีเปติ ฯ  อิโต  วา  ปน  สุตฺวาติ  อิโต  วา  ปน  มม   
สาสนโต  สตฺุวา ฯ  อิโต  สุตฺวา  หิ  ตถาคโตป  (๑)  ตถาคตสาวโกป   
อาราเธยฺย  ปริโตเสยฺย  อ ฺถา  อาราธนา  นาม   
# ๑. ส.ี อตถาคโตป  ฯ  ม. ตถาคโต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐๖ 
 
นตฺถีติ  ทสฺเสติ ฯ   
        อิทานิ  อตฺตโน  เตส  ป ฺหาน  เวยฺยากรเณน  จิตฺตาราธน  ทสฺเสนฺโต   
กตโม  จ  ภิกขฺเว  ปริยาโยติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อชฺฌตฺต  กามจฺฉนฺโทติ  อตฺตโน  ป ฺจกฺขนฺเธ  อารพฺภ 
อุปฺปนฺนฉนฺทราโค ฯ  พหิทฺธา  กามจฺฉนฺโทติ  ปเรส  ป ฺจกฺขนฺเธ  อารพฺภ 
อุปฺปนฺนฉนฺทราโค ฯ  อุทฺเทส  คจฺฉตีติ  คณน  คจฺฉติ ฯ  อชฺฌตฺต  พฺยาปาโทติ  
อตฺตโน  หตฺถปาทาทีสุ  อุปฺปนฺนปฏิโฆ ฯ  พหิทฺธา  พฺยาปาโทติ  ปเรส  เตสุ 
อุปฺปนฺนปฏิโฆ ฯ  อชฺฌตฺต  ธมฺเมสุ  วิจิกิจฺฉาติ  อตฺตโน  ขนฺเธสุ  วิมติ ฯ   
พหิทฺธา  ธมฺเมสุ  วิจิกิจฺฉาติ  พหิทฺธา  อฏสุ  าเนสุ  มหาวิจิกิจฺฉา ฯ  อชฺฌตฺต   
ธมฺเมสุ  สตีติ  อชฌฺตฺติเก  สงฺขาเร  ปรคฺิคณฺหนฺตสฺส  อุปฺปนฺนา  สติ ฯ  พหิทฺธา 
ธมฺเมสุ  สตีติ  พหิทฺธา  สงฺขาเร  ปริคฺคณฺหนฺตสฺส  อุปฺปนฺนา  สติ ฯ  
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺเคป  เอเสว  นโย ฯ   
        กายิกนติฺ  จงฺกม  อธฏิหนฺตสฺส  อุปฺปนฺนวีริย ฯ  เจตสิกนฺติ  น  ตาวาห   
อิม  ปลลฺงฺก  ภินฺทิสฺสามิ  ยาว  เม  อนปุาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุจฺจิสฺสตีติ   
เอว  กายปโยค  วินา  อุปปฺนฺน วีริย(๑)  ฯ  กายปฺปสฺสทฺธีติ  ติณฺณ  ขนฺธาน   
ทรถปสฺสทฺธ ิฯ  จิตฺตปฺปสฺสทฺธีติ  วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส  ทรถปสฺสทธฺิ ฯ   
# ๑. ม. อุปฺปนฺนวีริย  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  โพชฺฌงฺคสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๐๗ 
 
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺเค  สติสมฺโพชฺฌงฺคสทิโสว  วินิจฺฉโย ฯ   
        อิมสฺมึ  สุตฺเต  มิสฺสกสมฺโพชฺฌงฺคา  กถิตา ฯ  เอเตสุ  หิ  อชฺฌตฺตธมฺเมสุ   
สติ  ปวิจโย(๑)  อุเปกฺขาติ  อิเม  อตฺตโน  ขนฺธารมฺมณตฺตา  โลกิกาว(๒)  
โหนฺติ  ตถา  มคฺค  อปตฺต  กายิกวีริย ฯ  อวิตกฺกอวิจารา  ปน  ปติสมาธิ   
กิ ฺจาป  รูปาวจรา  โหนฺติ  รูปาวจเร  ปน  โพชฺฌงฺคา  น  ลพฺภนฺตีติ  โลกุตฺตราว 
โหนฺติ ฯ  เย  จ  เถรา  พฺรหฺมวิหารวิปสฺสนาปาทกชฺฌานาทีสุ  โพชฺฌงฺเค   
อุทฺธรนฺติ  เตส  มเตน  รูปาวจราป  อรูปาวจราป  โหนฺติ ฯ  โพชฺฌงฺเคสุ  หิ 
อรูปาวจเร  ปติเยว  เอกนฺเตน  น  ลพฺภติ  เสสา  ฉ  มิสฺสกาว  โหนฺตีติ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  เกจิ  ภิกฺขู  โสตาปนฺนา  ชาตา  เกจิ  สกทาคามี  
เกจิ  อนาคามี  เกจิ  อรหนฺโตติ ฯ   
        ตติเย  สติ ฺจ  ขฺวาห  ภิกฺขเว  สพฺพตฺถิก  วทามีติ  โลณธูปน  วิย   
สพฺพกมฺมิกามจฺจ  วิย  จ  สพฺพตฺถ  อิจฺฉิตพฺพ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  ห ิ  
โลณธูปน  สพฺพพฺย ฺชเนสุป  นิวิสติ  ยถา  จ  สพฺพกมฺมิโก  อมจฺโจ  
โยธกมฺมมฺป  กโรติ  มนฺตกมฺมมฺป  ปฏหิารกมฺมมฺปติ  สพฺพกิจฺจานิ  สาเธติ 
เอว  อุทฺธตสฺส  จิตฺตสฺส  นิคฺคณฺหน  ลีนสฺส  ปคฺคณฺหนนฺติ  สพฺพมฺเปต(๓)  
สติยา  อิชฺฌติ  น  สกฺกา  วินา  สติยา  เอต  สมฺปาเทตุ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ   
# ๑. ม. ปวิจโย  ฯ  ๒. ม. โลกิยาว  ฯ  ๓. ม. สพฺพเมต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐๘ 
 
อิมสฺมึ  สุตฺเต  ปุพฺพภาควิปสฺสนา  โพชฺฌงฺคาว  กถิตา ฯ   
        จตุตฺเถ  เมตฺตาสหคเตน  เจตสาติอาทิ  สพฺพ  สพฺพากาเรน  
วิสุทฺธิมคฺเค  (๑)  วิตฺถาริตเมว ฯ  มยมปฺ  โข  อาวุโส  สาวกาน  เอว  ธมฺม  
เทเสมาติ  อิทมฺป  เต  ปรุมินเยเนว  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  วทนฺติ ฯ   
ติตฺถิยาน ฺหิ  สมเย  ป ฺจนีวรณปฺปหาน  วา  เมตฺตาทิพฺรหฺมวิหารภาวนา  วา 
นตฺถิ ฯ  กึคติกา  โหตีติ  กนึิปฺผตฺติ  โหติ ฯ  กิมฺปรมาติ  กึอุตฺตมา ฯ  กิมฺผลาติ 
กิมานิสสา ฯ  กิมฺปริโยสานาต  กึนิฏา  ฯ  
        เมตฺตาสหคตนฺติ  เมตฺตาย  สหคต  สสฏ  สมฺปยุตฺต ฯ  เอเสว  นโย   
สพฺพตฺถ ฯ  วิเวกนิสฺสิตาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  อปฺปฏิกูลนฺติ  ทวิุธ  อปฺปฏิกลู  
สตฺตอปฺปฏิกูล ฺจ  สงฺขารอปฺปฏิกูล ฺจ ฯ  ตสฺมึ  อปปฺฏิกูเล  อิฏเ  วตฺถุสฺมินติฺ  
อตฺโถ ฯ  ปฏกิูลส ฺ ีติ  อนิฏส ฺ ี ฯ  กถ  ปเนต  (๒)  เอว  วิหรติ  อสุภผรณ  
วา  อนิจฺจนฺติ  มนสิการ  วา  กโรนฺโต ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ปฏิสมฺภิทาย  กถ 
อปฺปฏิกูเล  ปฏิกูลส ฺ ี  วิหรติ ฯ  อิฏสฺมึ  วตฺถสฺุมึ  อสุภาย  วา  ผรติ  
อนิจฺจโต  วา  อุปสหรตีติ ฯ  (๔)  ปฏิกเูล  ปน  อนฏิเ  วตฺถุสฺม ึ เมตฺตาผรณ   
วา  ธาตุมนสิการ  วา  กโรนฺโต  อปฺปฏกิูลส ฺ ี  วิหรติ  นาม ฯ  ยถาห  กถ  
ปฏิกูเล  อปฺปฏิกูลส ฺ ี  วิหรติ  อนฏิสฺมึ  วตฺถุสมฺึ  เมตฺตาย  วา  ผรติ   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๙๑  ฯ  ๒. สี. ปเนส  ฯ  
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ธาตุโต  วา  อุปสหรตีติ ฯ  (๑)  อุภยมิสฺสกปเทสุป  เอวเสว  นโย ฯ   
อปฺปฏิกูลปฏกิูเลสุ  ห ิ ตเทว  อสุภผรณ  วา  อนิจฺจนฺติ  มนสิการ  วา  กโรนฺโต   
ปฏิกูลส ฺ ี  วิหรติ  นาม ฯ  ปฏิกูลาปฏิกูเลสุ  จ  ตเทว  เมตฺตาผรณ  วา  
ธาตุมนสิการ  วา  กโรนฺโต  อปฺปฏิกลูส ฺ ี  วิหรติ  นาม ฯ  จกขฺุนา  รูป 
ทิสฺวา  เนว  สุมโน  โหตีติอาทินา  (๒)  นเยน  วุตฺต  ปน  ฉฬงฺคุเปกฺข   
ปวตฺตยมาโน  อปฺปฏกิูเล  จ  ปฏิกูเล  จ  ตทุภย  อภินิวชฺเชตฺวา  อุเปกฺขโก  
ตตฺถ  วิหรติ  สโต  สมฺปชาโนติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอตฺตาวตา  จ  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  เมตฺตาย  ติกจตุกฺกชฺฌาน  นพฺิพตฺเตตฺวา   
ตเทว  ปาทก  กตฺวา  วิปสสฺน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตสฺส  สห  วิปสฺสนาย   
มคฺคสมฺโพชฺฌงฺคาน  อริยิทฺธิยา  จ  ทสสฺิตตฺตา  เทสนา  วินิวฏเฏตพฺพา  สิยา ฯ  
อิท  ปน  เมตฺตาฌาน  ปาทก  กตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสนฺโตป  โย  อรหตฺต   
ปาปุณิตุ  น  สกฺโกติ  ยสมฺา  ตสฺส  ปรมา(๓)  เมตฺตา  น  โหติ ฯ  ยปรมา   
ปน  โหติ  ต  ทสฺเสตพฺพ ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  ทสฺสนตฺถ  อย  เทสนา  อารทฺธา ฯ   
ปรโต  สพฺพโส  วา  ปน  รูปส ฺาน  สมติกฺกมาติอาทีสุป  อิมินา  นเยน  ปนุ 
เทสนารมฺภปโยชน  เวทิตพฺพ ฯ   
        สุภปรมนฺติ  สุภนิฏ  สุภโกฏิก  สุภนิปฺผตฺตึ ฯ  อิธ 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๙๐/๕๙๙  ฯ  ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๙๐/๖๐๐  ฯ 
# ๓. ม. อรหตฺตปรมา  ฯ  
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ป ฺสฺสาติ  อิเธว  ป ฺา  อสฺส  นยิม  โลก  อติกฺกมตีติ  อิธป ฺโ  ตสฺส  
อิธป ฺสฺส  โลกิยป ฺสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อุตฺตริวิมุตฺตึ  อปฺปฏวิิชฺฌโตติ   
โลกุตฺตรธมฺม  อปฺปฏิวิชฌฺนฺตสฺส ฯ  โย  ปน  ปฏวิิชฺฌิตุ  สกโฺกติ  ตสฺส   
อรหตฺตปรมาว  เมตฺตา  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  กรุณาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        กสฺมา  ปเนตาส  เมตฺตาทีน  สุภปรมาทิกา(๑)  วุตฺตา  ภควตาติ   
สภาควเสน  ตสฺส  ตสฺส  อุปนิสฺสยตฺตา ฯ  เมตฺตาวิหารสฺส  หิ  สตฺตา   
อปฺปฏิกูลา  โหนฺติ  อถสฺส [๒] อปฺปฏิกูลปริจยา  อปฺปฏิกูเลสุ  ปริสุทฺธวณฺเณสุ 
นีลาทีสุ  จิตฺต  อุปสหรโต  อปฺปกสิเรเนว  ตตฺถ  จิตฺต  ปกฺขนฺทติ  อิติ  เมตฺตา   
สุภวิโมกฺขสฺส  อุปนิสฺสโย  โหติ  น  ตโต  ปร  ตสฺมา  สุภปรมาติ  วุตฺตา ฯ   
        กรุณาวิหาริสฺส  อุณฺหาภิฆาตาทิรูปนิมิตฺต  สตฺตทุกฺข  สมนุปสฺสนฺตสฺส   
กรุณาย  ปวตฺติสมฺภวโต  รูเป  อาทีนโว  ปริวิทิโต  (๓)  โหติ  อถสฺส   
ปริวทิตทีนวตฺตา  ปวีกสิณาทีสุ  อ ฺตร  อุคฺฆาเฏตฺวา  รูปนสิฺสรเณ  อากาเส   
จิตฺต  อุปสหรโต(๔)  อปฺปกสิเรเนว  ตตฺถ  จิตฺต  ปกฺขนฺทติ  อิติ  กรุณา   
อากาสาน ฺจายตนสฺส  อุปนิสฺสโย  โหติ  น  ตโต  ปร  ตสฺมา   
อากาสาน ฺจายตนปรมาติ  วุตฺตา ฯ   
# ๑. ม. สุภปรมาทิตา  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อปฺปฏกิูลปริจยาติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ม. ปริจิโต  ฯ ๔. ส.ี ปฏิวิทิตรูปาทีนวสฺส  ฯ  
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        มุทิตาวิหาริสฺส  ปน  เตน  ปาโมชฺชการเณน  ปามุชฺชสตฺตาน(๑)  
วิ ฺาณ  สมนุปสฺสนฺตสฺส  มุทิตาย  ปวตฺติสมฺภวโต  วิ ฺาณคฺคหณปริจิต(๒) 
โหติ  อถสฺส  อนุกฺกมาธิคต  อากาสาน ฺจายตน  อติกฺกมฺม  อากาสนิมิตฺตโต  
จเร(๓) วิ ฺาเณ  จิตฺต  อุปสหรโต  อปฺปกสิเรเนว  ตตฺถ  จิตฺต  ปกฺขนฺทติ  
อิติ  มุทิตา  วิ ฺาณ ฺจายตนสฺส  อุปนสิฺสโย  โหติ  น  ตโต  ปร  ตสฺมา  
วิ ฺาณ ฺจายตนปรมาติ  วุตฺตา ฯ   
        อุเปกฺขาวิหาริสฺส  ปน  สตฺตา  สขิุตา  วา  โหนฺตุ  ทุกฺขโต  วา  วิมุจฺจนฺตุ   
สมฺปตฺตสุขโต  วา  มา วิคจฺฉนฺตูติ   อาโภคาภาวโต สุขทุกฺขาทีหิ  
ปรมตฺถคาหกมุขสมฺภวโตอวิชฺชมานคหเณน ทุกฺข (๔) จิตฺต โหติ  ฯ อถสสฺ  
ปรมตฺถคาหกมุขภาวยจิตฺตสฺส(๕) ปรมตฺถโต อวิชชฺมานคฺคหณทุกฺขจิตฺตสฺส(๖) 
อนุกฺกมาธิคต วิ ฺาณ ฺจายตน สมติกฺกมุมอภาเว จิตฺต อุปสหรโต  
อปฺปกสิเรเนว ตตฺถ จิตฺต ปกฺขนฺทติ  ฯ อิติ อุเปกฺขา อากิ ฺจ ฺายตนสฺส  
อุปนิสฺสโย โหติ  ฯ  น ตโต ปร ตสฺมา อากิ ฺจ ฺายตนปรมาติ วุตฺตาติ  ฯ 
# ๑. ม. ปาโมชฺชกรเณน อุปฺปนฺนปาโมชฺชสตฺตาน  ฯ  ๒. ม. ...ปริจิต  ฯ 
# ๓. ม. อากาสนิมิตฺตโคจเร  ฯ  ๔. สี. มุตฺต  ฯ  ๕. สี. ปรมตฺถคาหวิมุขภาวโต 
# ปริวิตฺตจิตฺตสฺส  ฯ ๖. ส.ี ...มุตฺตจิตฺตสฺส  ฯ  
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เทสนาปริโยสาเน  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อรหตฺต  ปตฺตาติ ฯ   
        ป ฺจเม  ปเควาติ  ปม ฺเว ฯ  กามราคปริยุฏ ิเตนาติ  กามราคคหิเตน ฯ   
กามราคปเรเตนาติ  กามราคานุคเตน ฯ  นิสฺสรณนติฺ  ติวิธ  กามราคสฺส   
นิสฺสรณ  วิกขฺมฺภนนิสฺสรณ  ตทงฺคนิสฺสรณ  สมุจฺเฉทนิสฺสรณนฺติ ฯ  ตตฺถ  อสุเภ   
ปมชฺฌาน  วิกฺขมฺภนนิสฺสรณ  นาม  วิปสฺสนา  ตทงฺคนิสฺสรณ  นาม  อรหตฺตมคฺโค   
สมุจฺเฉทนิสฺสรณ  นาม ฯ  ต  ติวิธมฺป  นปฺปชานาตีติ  อตฺโถ ฯ  อตฺตตฺถมฺปติอาทีสุ   
อรหตฺตสงฺขาโต  อตฺตโน  อตฺโถ  อตฺตตฺโถ  นาม  ปจฺจยทายกาน  อตฺโถ  ปรตฺโถ   
นาม  เสฺวว  ทุวิโธป  อุภยตฺโถ  นาม ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพวาเรสุ  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส  พฺยาปาทสฺส  นิสฺสรณนฺติอาทีสุ  หิ  เทฺวว  นิสฺสรณานิ  
วิกฺขมฺภนนิสฺสรณ ฺจ  สมุจฺเฉทนิสฺสรณ ฺจ ฯ  ตตฺถ  พฺยาปาทสฺส  ตาว  เมตฺตาย 
ปมชฺฌาน  วิกฺขมฺภนนิสฺสรณ  อนาคามิมคฺโค  สมุจฺเฉทนิสฺสรณ ฯ  ถินมทิฺธสฺส  
อาโลกส ฺา  วิกฺขมฺภนนิสฺสรณ  อรหตฺตมคฺโค  สมุจฺเฉทนิสฺสรณ ฯ   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  โย  โกจิ  สมโถ  วิกฺขมฺภนนิสฺสรณ  อุทฺธจฺจสฺส  ปเนตฺถ   
อรหตฺตมคฺโค  กุกฺกุจฺจสฺส  อนาคามิมคฺโค  สมุจฺเฉทนิสฺสรณ ฯ  วิจิกิจฺฉาย   
ธมฺมววตฺถาน  วิกฺขมฺภนนิสฺสรณ  ปมมคฺโค  สมจฺุเฉทนิสฺสรณ ฯ    
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        ยา  ปเนตฺถ  เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  สสฏโ  ลาขาย  วาติอาทิกา   
อุปมา  วุตฺตา  ตาสุ  อุทปตฺโตติ  อุทกภริตา  ปาติ ฯ  สสฏโติ  วณฺณเภทกรณวเสน   
สสฏโ ฯ [๑]  อุสฺมาทกชาโตติ (๒) ฯ  อุสฺมุทกชาโตติ  อุสุมชาโต ฯ   
เสวาลปณกปริโยนทฺโธติ  ติลพีชกาทิเภเทน  เสวาเลน  วา  นลีปณกปฏ ิวณฺเณน 
วา  (๓)  อุทกปฏ ึ  ฉาเทตฺวา  นิพฺพตฺตปณเกน  ปริโยนทฺโธ ฯ  วาเตริโตติ  วาเตน  
เอริโต  กมฺปโต ฯ  อาวิโลติ  อปฺปสนฺโน ฯ  ลฬุิโตติ  อสนฺนิสินฺโน ฯ  กลลีภูโตติ  
กทฺทมีภูโต ฯ  อนฺธกาเร  นิกขิฺตฺโตติ  โกฏนฺตราทิเภเท  อนาโลกฏาเน  ปโต ฯ 
อิมสฺมึ  สุตฺเต  ภควา  ตีหิ  ภเวหิ  (๔)  เทสน  นิวตฺเตตฺวา  อรหตฺตนิกูเฏน  
เทสน  นิฏาเปสิ  พฺราหฺมโณ  ปน  สรณมคฺเค(๕)  ปติฏ ิโต ฯ   
        ฉฏเ  อ ฺาณาย  อทสฺสนายาติ  อ ฺาณตฺถาย  อทสฺสนตฺถาย ฯ   
ตคฺฆ  ภควา  นีวรณาติ  เอกเสน  ภควา  นีวรณา ฯ  กายกิลมโถติ  กายทรโถ ฯ   
จิตฺตกิลมโถติ  จิตฺตทรโถ ฯ  โสป  เม  ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ  ตสฺส  กิร  สตฺถ ุ สนฺติเก   
สีตล  อุตุสปปฺายฏาน  ปวิสิตฺวา  นิสินฺนสฺส  กายทรโถ  ปฏิปปฺสฺสมฺภิ  ตสฺมึ   
ปฏิปฺปสฺสทฺเธ  ตทนฺวเยเนว  จิตฺตทรโถป ฯ  อปจ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปกฺกุถโิตติ กุถิโตติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ส.ี อุสฺสทกชาโตติ  ฯ 
# ๓. ส.ี นีลวณฺเณน ปตวณฺเณน วา  ฯ  ม. นีลมณฺฑูกปฏ ิวณฺเณน วา  ฯ 
# ๔. ม. สจฺเจหิ  ฯ  ๕. ม. สมณมตฺเต  ฯ  
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มคฺเคเนวสฺส  เอต  อุภยมฺป  ปฏิปฺปสทฺธนฺติ  (๑)  เวทิตพฺพ ฯ   
                        โพชฺฌงฺคสากจฺฉวคฺโค ฉฏโ  ฯ 
        สตฺตมาทีสุ  อฏ ิกส ฺาติ  อฏ ิก  อฏ ิกนฺติ  ภาเวนฺตสฺส   
อุปฺปนฺนส ฺา ฯ  ต  ปเนต  ภาวยโต  ยาว  นิมิตฺต  น(๒)  อุปฺปชฺชติ  ตาว  
ฉวิป  จมฺมมฺป  อุปฏาติ ฯ  นิมิตฺเต  ปน  อุปฺปนฺเน  ฉวิจมฺมานิ  เนว   
อุปฏหนฺติ  สงฺขวณฺโณ  สุทฺธอฏ ิกสงฺฆาโตว  อุปฏาติ  หตฺถิกฺขนฺธคต  
ธมฺมิกติสฺสราชาน  โอโลเกนฺตสฺส  สามเณรสฺส  วิย  ปฏิมคฺเค  หสมาน  
อิตฺถึ  โอโลเกนฺตสฺส  เจติยปพฺพตวาสิโน  ติสฺสตฺเถรสฺส  วิย  จาติ ฯ  วตฺถูน ิ 
วิสุทฺธิมคฺเค  (๓)  วิตฺถารติานิ ฯ   
        สติ  วา  อุปาทิเสเสติ  คหณเสเส  อุปาทานเสเส  วิชชฺมานมฺหิ ฯ   
        ปฬุวกส ฺาติ  ปุฬวนฺติ  ภาเวนฺตสฺส  อุปฺปนนฺส ฺา ฯ   
วินีลกส ฺาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  วินิจฺฉยกถา  ปเนตฺถ  สทฺธ ึ ภาวนานเยน   
วิสุทฺธิมคฺเค  (๔)  วุตฺตา ฯ  เมตฺตาทโย  ติกจตุกฺกชฌฺานวเสน  เวทิตพฺพา  
อุเปกฺขา  จตุตฺถชฺฌานวเสเนว ฯ   
                                อานาปานวคฺโค  ฯ 
        อสุภส ฺาติ  อสุเภ  ปมชฺฌานส ฺา ฯ  มรณส ฺาติ   
อวสฺส  มริตพฺพ  มรณปฏิพทฺธ  เม  ชวิีตนฺติ  อภิณฺห  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส   
# ๑. ม. ปสฺสทฺธนฺติ  ฯ  ๒. ม. ปน  ฯ ๓. วิสุทธิมคฺค. ๑/๒๕  ฯ 
# ๔. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๒๒๗  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  โพชฺฌงฺคสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๑๕ 
 
อุปฺปนฺนส ฺา ฯ  อาหาเร  ปฏิกลูส ฺาติ  โอทนกุมฺมาสาทิมฺหิ  อชโฺฌหรณีเย   
ปฏิกูลส ฺา ฯ  สพฺพโลเก  อนภิรติส ฺาติ  สกลโลกสฺม ึ อนภิรตึ  อุปฺปาเทนฺตสฺส   
อุปฺปนฺนส ฺา ฯ  ปหานส ฺา  วิราคส ฺาติ  เทฺว  ปุพฺพภาคา  นิโรธส ฺา   
มิสฺสกา ฯ  เอวเมตานิ  อฏ ิกส ฺาทีนิ  วีสติ  กมฺมฏานานิ  นิทฺทิฏานิ ฯ  เตส   
นวสุ  อปฺปนา  โหนฺติ  เอกาทส  อุปจารชฺฌานิกา ฯ  เสสา  ปเนตฺถ  วินิจฺฉยกถา   
วิสุทฺธิมคฺเค  (๑)  อาคตาว ฯ   
        คงฺคาเปยฺยาลาทโย  มคฺคสยุตฺเต  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ   
                                        นิโรธวคฺโค  ฯ 
                        โพชฺฌงฺคสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๑๕๔  ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๒    หนา  ๓๑๖ 
 
                                สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา   
        สติปฏานสยุตฺตสฺส  ปเม  อมพฺปาลิวเนติ  อมฺพปาลิยา  นาม   
รูปูปชีวินิยา  โรปเต  อมฺพวเน ฯ  ต  กิร  ตสฺสา  อุยฺยาน  อโหส ิ สา  สตฺถุ   
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  ตตฺถ  วิหาร  กาเรตฺวา  ตถาคตสฺส   
นิยฺยาเตสิ ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  เอกายนฺวายนฺติ  เอกายโน  อย ฯ  ตตฺถ 
เอกายโนติ  เอกมคฺโค  มคฺคสฺส   
                มคฺโค  ปนฺโถ  ปโถ  ปชฺโช        อ ฺชส  วฏมายน   
                นาวา  อุตฺตรเสตุ  จ                กลฺุโล  จ  ภิสิสงฺกโมติ  (๑)   
พหูนิ  นามานิ ฯ  สฺวาย  อิธ  อยนนาเมน  วุตฺโต ฯ  ตสฺมา  เอกายนฺวาย  ภิกฺขเว   
มคฺโคติ  เอตฺถ  เอกมคฺโค  อย  ภิกฺขเว  มคฺโค  น  เทฺวธา  ปถภูโตติ  เอวมตฺโถ   
ทฏพฺโพ ฯ  มคฺโคติ  เกนฏเน  มคฺโค ฯ  นิพฺพานคมนฏเน  (๒)   
นิพฺพานตฺถิเกหิ  มคฺคนียฏเน  จ ฯ   
        สตฺตาน  วิสุทฺธิยาติ  ราคาทีหิ  มเลหิ  อภิชฺฌาวิสมโลภาทีหิ  จ  
อุปกฺกิเลเสหิ  สงฺกิลฏิจิตฺตาน  สตฺตาน  วิสุทฺธตฺถาย ฯ  โสกปริเทวาน   
สมติกฺกมายาติ  โสกสฺส  จ  ปริเทวสฺส  จ  สมติกฺกมาย  ปหานายาติ  อตฺโถ ฯ 
ทุกฺขโทมสฺสาน  อตฺถงฺคมายาติ  กายิกทุกฺขสฺส  จ  เจตสิกโทมนสฺสสฺส  จาติ  
อิเมส  ทฺวินฺน   
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๖๘/๒๗๗  ฯ  ๒. ม. นิพฺพาน มคฺคฏเน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๑๗ 
 
อตฺถงฺคมาย  นิโรธายาติ  อตฺโถ ฯ  ายสฺส  อธิคมายาติ  าโย  วุจฺจติ  อริโย  
อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  ตสฺส  อธิคมาย  ปตฺติยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อย ฺหิ  ปุพฺพภาเค  
โลกโิย  สติปฏานมคฺโค  ภาวิโต  โลกุตฺตรมคฺคสฺส  อธิคมาย  สวตฺตติ ฯ   
เตนาห  ายสฺส  อธิคมายาติ ฯ  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยายาติ  ตณฺหาวานวิรหิตตฺตา 
นิพฺพานนฺติ  ลทฺธนามสฺส  อมตสฺส  สจฺฉิกิริยาย  อตฺตปจฺจกฺขายาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  อย  หิ  (๑)มคฺโค  สจฺฉิกิริยา(๑)  สาเธติ ฯ  เตนาห  นิพฺพานสฺส   
สจฺฉิกิริยายาติ ฯ   
        เอว  ภควตา  สตฺตหิ  ปเทหิ  เอกายนมคฺคสฺส  วณฺโณ  ภาสิโต  โส   
กสฺมาอิติ  เจ  ภิกฺขูน  อุสสฺาหชนนตฺถ ฯ  วณฺณภาสน ฺหิ  สุตฺวา  เต  ภิกฺขู   
อย  กริ  มคฺโค  หทยสนฺตาปภูต  โสก  วาจาวิปฺปลาปภูต  ปริเทว  กายิกอสาตภูต   
ทุกฺข  เจตสิกอสาตภูต  โทมนสฺสนฺติ  จตฺตาโร  อุปทฺทเว  หรติ  วิสุทฺธึ  าย   
นิพฺพานนฺติ  ตโย  วิเสเส  อาวหตีติ  อุสฺสาหชาตา  อิม  เทสน  อุคฺคเหตพฺพ   
ปริยาปุณิตพฺพ  ธาเรตพฺพ  อิม ฺจ  มคฺค  ภาเวตพฺพ  ม ฺ ิสฺสนฺติ ฯ  อิติ  เตส   
ภิกฺขูน  อุสฺสาหชนนตฺถ  วณฺณ  อภาสิ  กมฺพลวาณิชาทโย  กมพฺลาทีน  วณฺณ   
วิย ฯ   
        ยทิทนติฺ  นิปาโต  เย  อิเมติ  อยมสฺส  อตฺโถ ฯ  จตฺตาโรติ  คณนปริจฺเฉโท   
เตน  น  ตโต  เหฏา  น  อุทฺธนฺติ  
# ๑. ม. มคฺโค ภาวิโต อนุปุพฺเพน นิพฺพานสจฺฉิกิริย  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๑๘ 
 
สติปฏานปริจฺเฉท  ทีเปติ ฯ  สติปฏานาติ  ตโย  สติปฏานา  สติโคจโรป  ติธา 
ปฏิปนฺเนสุ  สาวเกสุ  สตฺถุโน  ปฏิฆานุนยวีติวตฺตาป  สติป ฯ  จตุนฺน  ภิกฺขเว  
สติปฏานาน  สมุทย ฺจ  อตฺถงฺคม ฺจ  เทเสสฺสามิ  ต  สุณาถ  โก  จ  ภิกฺขเว  
กายสฺส  สมทุโย  อาหารสมุทยา  กายสมุทโยติอาทีสุ  (๑)  หิ  สติโคจโร   
สติปฏานนฺติ  วุตฺตา(๒)  ฯ  ตถา  กาโย  อุปฏาน  โน  สติ  สติ  
อุปฏาน ฺเจว  สติ  จาติอาทีสุป ฯ  (๓)  ตสฺสตฺโถ  ปติฏาติ  ตสฺมินฺติ  (๔)  
ปฏาน ฯ  กา  ปติฏาติ  สติ ฯ  สติยา  ปฏาน  สติปฏาน ฯ  ปธาน  านนฺติ  
วา  ปฏาน ฯสติยา  ปฏาน  สติปฏาน [๕] หตฺถิฏานอสฺสฏานาทีนิ  วิย ฯ   
        ตโย  สติปฏานา  ยทริโย  เสวติ  ยทริโย  เสวมาโน  สตฺถา   
คณมนุสาสิตุมรหตีติ  (๖)  เอตฺถ  ติธา  ปฏิปนฺเนสุ  สาวเกสุ  สตฺถุโน   
ปฏิฆานุนยวีติวตฺตตา  สติปฏานนฺติ  วุตฺตา ฯ  ตสฺสตฺโถ ปฏเปตพฺพโต 
ปฏาน  ปวตฺตยิตพฺพโตติ  อตฺโถ ฯ  เกน  ปฏเปตพฺโพติ  สติยา ฯ  สติยา  
ปฏาน  สติปฏานนฺติ ฯ   
        จตฺตาโร  สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค 
ปริปูเรนฺตีติอาทีสุ  (๗)  ปน  สติเยว  สติปฏานนฺติ  วุตฺตา ฯ  ตสฺสตฺโถ 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๘๑๙/๒๔๖  ฯ  ๒. ม. วุตฺโต  ฯ   
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๒๗/๖๒๓  ฯ  ๔. ม. อสฺมินฺติ  ฯ   
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปธาน านนฺติ วา ปฏาน  ฯ สติยา ปฏาน 
# สติปฏานนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  ๖. ม. อุ. ๑๔/๖๓๓/๔๐๗  ฯ   
# ๗. ม. อุ. ๑๔/๒๘๗/๑๙๓  ฯ  ส. มหา. ๑๙/๑๓๘๑/๔๑๗  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๑๙ 
 
ปติฏาตีติ  ปฏาน  อุปฏาติ  โอกฺกนฺทิตฺวา  ปกฺขนฺทิตฺวา  ปวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  
สติเยว  ปฏาน  สติปฏาน ฯ  อถวา  สรณฏเน  สติ  อุปฏานฏเน  ปฏาน 
อิติ  สติ  จ  สา  ปฏาน ฺจาติป  สติปฏาน ฯ  อิทมิธ  อธิปฺเปต ฯ   
        ยท ิ เอว  กสฺมา  สติปฏานาติ  พหุวจน  กตนฺติ  สตีน  พหุตฺตา ฯ   
อารมฺมณเภเทน  หิ  พหุกา  สติโย ฯ  อถ  มคฺโคติ  กสฺมา  เอกวจนนฺติ   
มคฺคนฏเน  เอกตฺตา ฯ  จตสฺโสป  หิ  เอตา  สติโย  มคฺคฏเน(๑)  เอกตฺต   
คจฺฉนฺติ ฯ  วุตฺต  เหต  มคฺโคติ  เกนฏเน  มคฺโค  นิพฺพานมคฺคฏเน(๒)   
นิพฺพานตฺถิเกหิ  มคฺคนียฏเน  จาติ ฯ  จตสฺโสป  เจตา  อปรภาเค  กายาทีสุ   
อารมฺมเณสุ  กิจฺจ  สาธยมานา  นิพฺพาน  คจฺฉนฺติ  อาทิโต  ปฏาย  จ   
นิพฺพานตฺถิเกหิ  มคฺคิยนฺตีติ  ตสฺมา  จตสฺโสป  เอโก  มคฺโคติ  วุตฺตา ฯ  เอว ฺจ   
สติ  วจนานุสนฺธินา  สานุสนฺธิกาว  เทสนา  โหติ ฯ   
        กตเม  จตฺตาโรติ  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ  กาเย(๓) กายานุปสฺสีติ   
กาย  อนุปสสฺนสีโล  กาย  วา  อนุปสสฺมาโน ฯ  อย  ห ิ ภิกฺขุ  อิม  กาย   
อนิจฺจานุปสฺสนาทีน  สตฺตนฺน  อนุปสสฺนาน  วเสน  อนิจฺจโต  อนุปสฺสติ   
โน  นิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนปุสฺสติ  โน  สุขโต  อนตฺตโต  อนุปสสฺติ  โน  อตฺตโต   
# ๑. ม. มคฺคนฏเน  ฯ  ๒. ม. ...มคฺคนฏเน  ฯ  ๓. ม. กาเยติ รูปกาเย  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๐ 
 
นิพฺพินฺทติ  โน  นนฺทติ  วิรชฺชติ  โน  รชฺชติ  นิโรเธติ  โน  สมุเทติ ปฏินิสฺสชชฺติ  
โน  อาทิยติ ฯ  โส  ต  อนิจฺจโต  อนุปสฺสนฺโต  นจฺิจส ฺ  ปชหติ  ทุกฺขโต   
อนุปสฺสนฺโต  สุขส ฺ  ปชหติ  อนตฺตโต  อนุปสสฺนฺโต  อตฺตส ฺ  ปชหติ   
นิพฺพินฺทนฺโต  นนฺทึ  ปชหติ  วิรชชฺนโฺต  ราค  ปชหติ  นิโรเธนโฺต  สมุทย  ปชหติ  
ปฏินิสฺสชชฺนฺโต  อาทาน  ปชหตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        วิหรตีติ  อิรียติ ฯ  อาตาปติ  ตีสุ  ภเวสุ  กิเลเส  อาตปตีติ  อาตาโป   
วีริยสฺเสต  นาม ฯ  อาตาโป  อสฺส  อตฺถีติ  อาตาป ฯ  สมฺปชาโนติ   
สมฺปช ฺสงฺขาเตน  าเณน  สมนฺนาคโต ฯ  สติมาติ  กายปริคฺคาหิกาย 
สติยา  สมนฺนาคโต ฯ  อย  ปน  ยสฺมา  สติยา  อารมฺมณ  ปริคฺคเหตฺวา   
ป ฺาย  อนุปสฺสติ ฯ  น  หิ  สติวิรหิตสฺส  อนุปสฺสนา  นาม  อตฺถิ  เตเนวาห  
สติ ฺจ  ขฺวาห  ภิกฺขเว  สพฺพตฺถิก  วทามีติ ฯ   ตสมฺา  เอตฺถ  กาเย  กายานุปสฺสี 
วิหรตีติ ฯ  เอตฺตาวตา  กายานุปสฺสนาสติปฏาน  วุตฺต  โหติ ฯ  อถวา  ยสมฺา   
อนาตาปโน  อนฺโตสงฺเขโป  อนฺตรายกโร  โหติ  อสมฺปชาโน  อุปายปริคฺคเห   
อนุปายปริวชฺชเน(๑)  จ  สมฺมุยฺหติ  มฏุสฺสติ  อุปายปริจฺจาเค 
อนุปายปริคฺคเห  (๒)  จ  อสมตฺโถ  โหติ  เตนสฺส  ต  กมฺมฏาน  น   
สมฺปชฺชติ  ตสฺมา  เยส  ธมฺมาน  อานุภาเวน  ต  สมฺปชฺชติ   
# ๑. ม. อนุปายปริวชฺชเน  ฯ  ๒. ส.ี อนุปายาปริจฺจาเค อุปายาปริคฺคเห  ฯ  
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เตส  ทสฺสนตฺถ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมาติ  อิท  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
อิติ  กายานุปสฺสนาสติปฏาน  สมฺปโยคงฺค ฺจสฺส  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
ปหานงฺค  ทสฺเสตุ  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺนฺติ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  วิเนยฺยาติ  ตทงฺควินเยน  วา  วิกฺขมฺภนวินเยน  วา  วินยิตฺวา ฯ  
โลเกติ  ตสฺมเึยว  กาเย ฯ  กาโย  ห ิ อิธ  ลุชชฺนปลชุชฺฏเน   โลโกติ  
อธิปฺเปโต ฯ  ยสฺมา  ปนสสฺ  น  กายมตฺเตเยว  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ปหิยฺยติ   
เวทนาทีสุ  ปหิยฺยติเยว ฯ  ตสฺมา  ป ฺจป  อุปาทานกฺขนฺธา  โลโกติ  วิภงฺเค(๑)  
วุตฺต ฯ  โลกสงฺขาตตฺตา  วา  เตส  ธมมฺาน  อตฺถุทธฺารนเยเนต  วุตฺต ฯ  ย  
ปนาห  ตตฺถ  กตโม  โลโก ฯ  เสฺวว  กาโย  โลโกติ  (๑)  อยเมเวตฺถ  อตฺโถ ฯ  
ตสฺมึ  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  วิเนยฺยาติ  เอว  สมฺพนฺโธ  ทฏพฺโพ ฯ   
        เวทนาสูติ  เอตฺถ  ติสฺโส  เวทนา  ตาว(๒)  โลกิยาเอว  จิตฺตมฺป  โลกยิ   
ตถา  ธมฺมา ฯ  ยถา  ปน  เวทนา  อนุปสฺสิตพฺพา  ตถา  อนุปสฺสนฺโต  เอส   
เวทนานุปสฺสีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอส  นโย  จิตฺตธมฺเมสุ ฯ  กถ ฺจ  เวทนา   
อนุปสฺสิตพฺพาติ  สุขา  ตาว  เวทนา  ทุกฺขโต  ทุกขฺา  สลฺลโต  อทุกฺขมสุขา   
อนิจฺจโต ฯ  ยถาห 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๔๐/๒๖๐  ฯ  ๒. ม. ตา จ  ฯ  
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                โย  สุข  ทุกฺขโต  อทฺท        ทุกฺขมทฺทกฺขิ  สลฺลโต   
                อทุกฺขมสุข  สนฺต                อทฺทกฺขิ  น  อนิจฺจโต   
                ส  เว  สมฺมทฺทโส  ภิกฺขุ        อุปสนฺโต  จริสฺสตีติ ฯ  (๑)   
        สพฺพา  เอว  เจตา  ทุกฺขาติป  อนุปสฺสติพฺพา ฯ  วุตฺต  เหต  ยงฺกิ ฺจิ   
เวทยิต  สพฺพ  ต  ทุกฺขสฺมินฺติ  วทามีติ ฯ  (๒)  สขุทุกฺขโตป  จ  อนุปสฺสิตพฺพา   
ยถาห  สุขา  โข  อาวุโส  วิสาข  เวทนา   ิติสุขา  วิปริณามทุกฺขาติ  (๓)  สพฺพ   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  อปจ  อนจฺิจาทิสตฺตอนุปสฺสนาวเสนป  อนุปสฺสิตพฺพา ฯ   
        จิตฺตธมฺเมสุป  จิตฺต  ตาว  อารมฺมณาธิปติสหชาตภูมิกมฺมวิปากกิริยาทิ-   
นานตฺตเภทาน  อนิจฺจาทิอนุปสฺสนาน  สราคาทีน ฺจ  เภทาน  วเสน  อนุปสฺสิตพฺพ   
ธมฺมา  สลกขฺณสาม ฺลกฺขณาน  สุ ฺตธมฺมสฺส  อนิจฺจตาทิสตฺตอนุปสฺสนาน   
สนฺต  วา  อชฌฺตฺต  กามจฺฉนฺทนฺติอาทีน ฺจ  ปเภทาน  วเสน  อนุปสฺสิตพฺพา ฯ   
เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  ทีฆมชฌฺมิฏกถาสุ  (๔)   
สติปฏานวณฺณนาย  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ทุติเย  สโตติ  กายาทิอนุปสฺสนา  สติยา  สมนฺนาคโต ฯ  สมฺปชาโนติ   
จตุสมฺปช ฺป ฺาย  สมนฺนาคโต ฯ  อภิกฺกนฺเต   
# ๑. ม. ปริชานาติ เวทนาติ  ฯ  ส. สฬา. ๑๘/๓๖๘/๒๕๗  ฯ 
# ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๙๑/๒๖๘  ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๕๑๑/๕๕๒  ฯ  
# ๔. สุมงฺคล. ๒  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 323 

                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๒๓ 
 
ปฏิกฺกนฺเตติ  เอตฺถ  อภิกกฺนฺต  วุจฺจติ  คมน  ปฏิกกฺนฺต  นิวตฺตน  ตทุภยมฺป   
จตูสุ  อิริยาปเถสุ  ลพฺภติ ฯ  คมเน  ตาว  ปุรโต  กาย  อภิหรนฺโต  อภิกฺกมติ   
นาม  ปฏินิวตฺตนฺโต  ปฏกิฺกมติ  นาม ฯ  าเนป   ิตโกว  กาย  ปุรโต  โอนมนฺโต   
อภิกฺกมติ  นาม  ปจฺฉโต  อปนาเมนฺโต  ปฏิกฺกมติ  นาม ฯ  นิสชชฺายป   
นิสินฺนโกว  อาสนสฺส  ปุริมองฺคาภิมุโข  สสรนฺโต  อภิกฺกมติ  นาม   
ปจฺฉิมองฺคปฺปเทส  ปจฺจาสสรนฺโต  ปฏิกฺกมติ  นาม ฯ  นิปชชฺเนป  เอเสว  นโย ฯ   
        สมฺปชานการี  โหตีติ  สมฺปช ฺเน  สพฺพกิจฺจการี  สมฺปช ฺสฺเสว  วา   
การี ฯ  โส  หิ  อภิกฺกนฺตาทีสุ  สมฺปช ฺ  กโรเตว ฯ  น  กตฺถจิ  สมฺปช ฺวิรหิโต   
โหติ ฯ   
        ตตฺถ  สาตฺถกสมฺปช ฺ  สปฺปายสมฺปช ฺ  โคจรสมฺปช ฺ   
อสมฺโมหสมฺปช ฺนฺติ  จตุพฺพิธ  สมฺปช ฺ ฯ  ตตฺถ  อภิกฺกมนจิตฺเต  อุปฺปนฺเน  
จิตฺตวเสเนว  อคนฺตฺวา  กึ  นุ  เม  เอตฺถ  คเตน  อตฺโถ  อตฺถิ  นตฺถีติ  อตฺถานตฺถ   
ปริคฺคณฺหิตฺวา  อตฺถปริคฺคณฺหณ  สาตฺถกสมฺปช ฺ ฯ  ตตฺถ  จ  อตฺโถติ   
เจติยทสฺสนโพธิทสฺสนสฆทสฺสนเถรทสฺสนอสุภทสฺสนาทิวเสน  ธมฺมโต  วุฑฺฒิ ฯ   
เจติย  ทิสฺวาป  หิ  พุทฺธารมฺมณ  สฆทสฺสเนน  สฆารมฺมณ  ปตึ  อุปฺปาเทตฺวา  
ตเทว  ขยโต  สมฺมสนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  มหาวิหารสฺมึ  หิ  ทกฺขิณทฺวาเร 
ตฺวา  มหาเจติย    
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โอโลเกนฺตา  ตึสสหสฺสภิกฺขู  อรหตฺต  ปาปุณึสุ  ตถา  ปจฺฉิมทฺวาเร   
อุตฺตรทฺวาเร  (๑)  ปาจีนทฺวาเร  จ  ตถา  ป ฺหมณฺฑปฏาเน อภยวาสี ปาลิย(๒)  ฯ   
ถูปารามทฺวาเร  นครสฺส  ทกฺขิณทฺวาเร  อนุราธวาสี ปาลิย(๓)  ฯ 
        มหาอรยิวสภาณกตฺเถโร  ปนาห  กึ  ตุเมฺห  วทถ  มหาเจติยสฺส  สมนฺตา 
กุจฺฉิเวทิกาย  เหฏ ิมภาคโต  ปฏาย  ป ฺายนฏาเน  ยตฺถ  ยตฺถ  เทฺว   
ปาทา  สกฺกา  โหนฺติ  สม  ปติฏาเปตุ  ตตฺถ  ตตฺถ  เอกปทุทฺธาเร  (๔)   
ตึส  ตึส  ภิกขฺุสหสฺสานิ  อรหตฺต  ปาปุณึสูติ  สกฺกา  วตฺตุนฺติ ฯ  อปโร  ปน   
มหาเถโร  อาห  มหาเจติยตเล  อากิณฺณวาลิกาย  พหุตรา  ภิกฺขู  อรหตฺต   
ปตฺตาติ ฯ  เถเร  ทิสฺวา  เตส  โอวาเท  ปติฏาย  อสุภ  ทิสฺวา  ตตฺถ  ปมชฌฺาน   
อุปฺปาเทตฺวา  ตเทว  ขยโต  สมฺมสนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  ตสฺมา  เอเตส   
ทสฺสน  สาตฺถ ฯ  เกจิ  ปน  อามิสโตป  วุฑฺฒิ  อตฺโถเยว  ต  นสิฺสาย   
พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย  ปฏิปนฺนตฺตาติ  วทนฺติ ฯ   
        ตสฺมึ  (๕)  ปน  คมเน  สปฺปายาสปฺปาย  ปรคฺิคเหตฺวา  (๖)  
สปฺปายปริคฺคณฺหณ  สปฺปายสมฺปช ฺ ฯ  เสยฺยถทิ  เจติยทสฺสน  ตาว  สาตฺถ ฯ 
สเจ  ปน  เจติยสฺส  มหาปูชาย  ทสทวฺาทสโยชนนฺตเร   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๒. ม. อภยวาปปาฬิย  ฯ  ๓. ม. อนุราธวาปปาฬิย  ฯ 
# ๔. ม.เอกปทวาเร  ฯ  ๕. สี. ตสฺมึ  ฯ  ๖. ม. ปริคฺคณฺหิตฺวา  ฯ  
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ปริสา  สนฺนปิตนฺติ  อตฺตโน  วิภวานุรปู(๑) อิตฺถิโยป  ปุริสาป  อลงฺกตปฏิยตฺตา  
จิตฺตกมฺมรูปกานิ  วิย  ส ฺจรนฺติ ฯ  ตตฺร  จสฺส  อิฏเ  อารมฺมเณ  โลโภ  อนิฏเ 
ปฏิโฆ  อสมเปกฺขเนน(๒)  โมโห  อุปปฺชฺชติ  กายสสคฺคาปตฺตึ  อาปชฺชติ   
ชีวิตพฺรหฺมจริยาน[๓]  วา  อนฺตราโย  จ  โหติ ฯ  เอวนฺต  าน  อสปฺปาย  โหติ  
วุตฺตปฺปการอนฺตรายาภาเว  สปฺปาย ฯ  สฆทสฺสนมฺป  สาตฺถ ฯ  สเจ  ปน  
อนฺโตคาเม  มหามณฺฑป  กาเรตฺวา  สพฺพรตฺตึ  ธมฺมสฺสวน  กาเรนฺเตสุ  มนสฺุเสสุ 
วุตฺตปฺปวาเรเนว  ชนสนฺนปิาโต  เจว  อนฺตราโย  จ  โหติ  เอว  ต  าน  อสปฺปาย  
อนฺตรายาภาเว  สปฺปาย ฯ  มหาปริวาราน  เถราน  ทสฺสเนป  เอเสว  นโย ฯ   
อสุภทสฺสนมฺป  สาตฺถ ฯ  ตทตฺถทีปนตฺถ ฺจ  อิท  วตฺถุ 
        เอโก  กริ  ทหรภิกฺขุ  สามเณร  คเหตฺวา  ทนฺตกฏตฺถาย  คโต  สามเณโร 
มคฺคา  โอกฺกมิตฺวา  ปุรโต  คจฺฉนฺโต  อสุภ  ทิสฺวา  ปมชฺฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา   
ตเทว  ปาทก  กตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสนโฺต  ตีณิ  ผลานิ  สจฺฉิกตฺวา  อุปริมคฺคตฺถาย   
กมฺมฏาน  ปริคฺคเหตฺวา  อฏาสิ ฯ  ทหโร  ต  อปสฺสนฺโต  สามเณราติ  ปกฺโกสิ ฯ   
โส  มยา  ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  ภิกขฺุนา  สทฺธึ  เทฺว  กถา  นาม  น  กถิตปุพฺพา   
อ ฺสฺมิมฺป  ทิวเส   
# ๑. ม. วิภวานุรูปา  ฯ  ๒. ม. อสมเปกฺขเน  ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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อุปริวิเสส  นพฺิพตฺเตสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  กึ  ภนฺเตติ  ปฏิวจน  อทาสิ  เอหีติ  จ  
วุตฺโต(๑)  เอกวจเนเนว  อาคนฺตฺวา  ภนฺเต  อิมินา  ตาว  มคฺเคน  คนฺตฺวา  มยา   
 ิโตกาเส  มุหุตฺต  ปุรตฺถาภิมุขา  หุตฺวา  โอโลเกถาติ  อาห  โส  ตถา  กตฺวา  
เตน  ปตฺตวิเสสเมว  ปาปุณิ ฯ  เอว  เอก  อสุภ  ทฺวินฺน  ชนาน  อตฺถาย  ชาต ฯ 
เอว  สาตฺถมฺป  ปเนต  ปรุสิสฺส  มาตุคามาสุภ  อสปฺปาย  มาตุคามสฺส  จ 
ปุริสาสุภ  สภาคเมว  สปฺปายนฺติ  เอว  สปฺปายปริคฺคณฺหณ  สปฺปายสมฺปช ฺ ฯ   
        เอว  ปรคฺิคหิตสาตฺถสปฺปายสฺส  ปน  อฏตึสกมฺมฏาเนสุ  อตฺตโน   
จิตฺตรุจิย  กมฺมฏานสงฺขาต  โคจร  อุคฺคเหตฺวา  ภิกฺขาจารโคจเร  ต  คเหตฺวาว 
คมน  โคจรสมฺปช ฺ  นาม ฯ  ตสฺสาวิภาวตฺถ  อิท  จตุกฺก  เวทิตพฺพ  อิเธกจฺโจ 
ภิกฺขุ  หรติ  น  ปจฺจาหรติ  เอกจฺโจ  ปจฺจาหรติ  น  หรติ  เอกจฺโจ  ปน  เนว   
หรติ  น  ปจฺจาหรติ  เอกจฺโจ  หรติ  จ  ปจฺจาหรติ  จ ฯ   
        ตตฺถ  โย  ภิกฺขุ  ทิวส  จงฺกเมน  นิสชฺชาย  จ  อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต   
ปริโสเธตฺวา  ตถา  รตฺติยา  ปมยาม  มชฺฌิมยาเม  เสยฺย  กปฺเปตฺวา  ปจฺฉิมยาเมป   
นิสชฺชาจงฺกเมหิ  วีตินาเมตฺวา  ปเคว  เจติยงฺคณโพธิยงฺคณวตฺต  กตฺวา  โพธริุกฺเข   
อุทก  อาสิ ฺจิตฺวา  ปานีย  ปรโิภชนีย  ปจฺจุปฏเปตฺวา   
# ๑. ม. วุตฺเต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๒๗ 
 
อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทีนิ  สมาทาย  วตฺตติ  โส  หิ  (๑)  สรรีปริกมฺม  กตฺวา  
เสนาสน  ปวิสิตฺวา  เทฺว  ตโย  ปลฺลงฺเก  อุสุม  คาหาเปนฺโต  กมฺมฏานมนุยุ ฺชิตฺวา 
ภิกฺขาจารเวลาย  อุฏหิตฺวา  กมฺมฏานสีเสเนว  ปตฺตจีวรมาทาย  เสนาสนโต  
นิกฺขมิตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺโตว  เจติยงฺคณ  คนฺตฺวา  สเจ   
พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏาน  โหติ  ต  อวิสฺสชฺเชตฺวาว  เจติยงฺคณ  ปวิสติ ฯ  อ ฺ  
เจ  กมฺมฏาน  โหติ  โสปานปาทมูเล  ตฺวา  หตฺเถน  คหิตภณฺฑ  วิย  ต   
เปตฺวา  พุทฺธารมฺมณ  ปตึ  คเหตฺวา  เจติยงฺคณ  อารุยฺห  มหนฺต  เจติย  เจ  
ติกฺขตฺตุปทกฺขิณ  กตฺวา  จตูสุ  าเนสุ  วนฺทิตพฺพ  ขุทฺทก  เจ  ตเถว  ปทกฺขิณ 
กตฺวา  อฏสุ  าเนสุ  วนทฺิตพฺพ ฯ  เจติย  วนฺทิตฺวา  โพธิยงฺคณ  ปตฺเตนาป   
พุทฺธสฺส  ภควโต  สมฺมุขา  วิย  นิปจฺจการ   ทสฺเสตฺวา  โพธิ  วนฺทติพฺพา ฯ   
โส  เอว  เจติย ฺจ  โพธิ ฺจ  วนฺทิตฺวา  ปฏิสามิตฏาน  คนฺตฺวา  
ปฏิสามิตภณฺฑก  หตฺเถน  คณฺหนฺโต  วิย  นิกฺขิตฺตกมฺมฏาน  คเหตฺวา   
คามสมีเป  กมฺมฏานสีเสเนว  จีวร  ปารุปตฺวา  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสติ ฯ   
        อถ  น  มนสฺุสา  ทิสวฺา  อยฺโย  โน  อาคโตติ  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ปตฺต   
คเหตฺวา  อาสนสาลาย  วา  เคเห  วา  นิสีทาเปตฺวา  ยาคุ  ทตฺวา  ยาว   
ภตฺต  น  นฏิาติ  ตาว  ปาเท  โธวิตฺวา  
# ๑. ม. หิสทโฺท นตฺถ ิ ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๘ 
 
มกฺเขตฺวา  ปุรโต  นิสีทิตฺวา  ป ฺห  วา  ปุจฺฉนฺติ  ธมฺม  วา  โสตุกามา  โหนฺติ ฯ  
สเจป  น  กถาเปนฺติ  ชนสงฺคหณตฺถ  ธมฺมกถา  นาม  กตฺตพฺพาเยวาติ   
อฏกถาจริยา  วทนฺติ ฯ  ธมฺมกถา  ห ิ กมฺมฏานวินิมุตฺตา  นาม  นตฺถ ิ ตสฺมา  
กมฺมฏานสีเสเนว  ธมฺม  กเถตฺวา  กมมฺฏานสีเสเนว  อาหาร  ปริภุ ฺชิตฺวา  
อนุโมทน  กตฺวา  นิวตฺติยมาเนหิป  (๑)  มนุสฺเสหิ  อนุคโตว  คามโต  
นิกฺขมิตฺวา  ตตฺถ  เต  นิวตฺเตตฺวา  มคฺค  ปฏิปชฺชติ ฯ  อถ  น  ปเุรตร   
นิกฺขมิตฺวา  พหิคาเม  กตภตฺตกิจฺจา  สามเณรทหรภิกฺขู  (๒)  ทสิฺวา   
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ปตฺตจีวรมสฺส  คณฺหนฺติ ฯ   
        โปราณกา ภิกฺขู  กิร  น  อมฺหาก  อุปชฺฌาโย  อาจริโยติ  มุข  โอโลเกตฺวา 
วตฺต  กโรนฺติ  สมฺปตฺตปริจฺเฉเทเนว  กโรนฺติ ฯ  เต  ต  ปุจฺฉนฺติ  ภนฺเต  เอเต  
มนุสฺสา  ตุมฺหาก  กึ  โหนฺติ  มาติปกฺขโต  สมฺพนธฺา  ปติปกฺขโตติ ฯ  กึ  ทสิฺวา  
ปุจฺฉถาติ ฯ  ตุเมฺหสุ  เอเตส  เปม  พหุมานนฺติ ฯ  อาวุโส  ย  มาตาปตูหิป  
ทุกฺกรตร  ต  เอเต  อมฺหาก  กโรนฺติ  ปตฺตจีวรมฺป  โน  เอเตส  สนฺตกเมว 
เอเตส  อานุภาเวน  เนว  ภเย  ภย  น  ฉาตเก  ฉาตก  ชานาม  เอทิสา  นาม 
อมฺหาก  อุปการิโน  นตฺถติี  เตส  คุเณ  กถยนโฺต  คจฺฉติ ฯ  อย  วุจฺจติ  หรติ 
น  ปจฺจาหรตีติ ฯ   
# ๑. ม. อนิวตฺตยมาเนหิป  ฯ  ๒. ม. สามเณราทโย  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๒๙ 
 
        ยสฺส  ปน  ปเคว  วุตฺตปฺปการ  วตฺตปฏิปตฺตึ  กโรนฺตสฺส  กมฺมชเตโช   
ปชฺชลติ  อนปุาทินฺนก  มุ ฺจิตฺวา  อุปาทินฺนก  คณฺหาติ  สรีรโต  เสทา  มุจฺจนฺติ   
กมฺมฏานวีถึ  นาโรหติ  โส  ปเคว  ปตฺตจีวรมาทาย  เวคสาว  เจติย  วนฺทิตฺวา   
โครูปาน  นกิฺขมนเวลายเมว  คาม  ยาคุภิกฺขาย  ปวิสิตฺวา  ยาคุ  ลภิตวา   
อาสนสาล  คนฺตฺวา  ปวติ ฯ  อถสฺส  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุอชฺโฌหรณมตฺเตเนว  กมมฺชเตโช  
อุปาทินฺนก  มุ ฺจิตฺวา  อนุปาทินฺนก  คณฺหาติ  ฆฏสเตน  นฺหาโต  วิย   
เตโชธาตุปริฬาหนิพฺพาน  ปตฺวา  กมฺมฏานสีเสน  ยาคุ  ปริภุ ฺชิตฺวา  ปตฺต ฺจ   
มุข ฺจ  โธวิตฺวา  อนฺตราภตฺเต  กมฺมฏาน  มนสิกตฺวา  อวเสสฏาเน  ปณฺฑาย 
จริตฺวา  กมฺมฏานสีเสน  อาหาร  ปริภุ ฺชิตฺวา  ตโต  ปฏาย  โปงฺขานุโปงฺข  
อุปฏหมาน  กมฺมฏาน  คเหตฺวาว  อาคจฺฉติ ฯ  อย  วุจฺจติ  อาหรติ(๑)  น   
หรตีติ ฯ  เอทิสา  จ  ภิกฺขู  ยาคุ  ปวิตฺวา  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  พุทฺธสาสเน   
อรหตฺต  ปตฺตา  นาม  คณนปถ  วีติวตฺตา ฯ  สีหลทีเปเยว  เตสุ  เตสุ  คาเมสุ 
อาสนสาลาย  น  ต  อาสน  อตฺถ ิ ยตฺถ  ยาคุ  ปวิตฺวา  อรหตฺต อปตฺตา(๒)  
ภิกฺขู  นตฺถีติ ฯ   
        โย  ปน  ปมาทวิหารี  โหติ  นิกฺขิตฺตธุโร  สพฺพวตฺตานิ  ภินฺทิตฺวา   
ป ฺจวิธเจโตวินิพนฺธพทฺธจิตฺโต  วิหรนฺโต  กมฺมฏาน  
# ๑. ม. ปจฺจาหรติ  ฯ  ๒. ม. ปตฺตา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๓๐ 
 
นาม  อตฺถีติป  ส ฺ  อกตฺวา  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  อนนุโลมิเกน 
คิหิสสคฺเคน  สสฏโ  จรตฺิวา  จ  ภุ ฺชิตฺวา  จ  ตุจฺโฉ  นิกฺขมติ  อย  วุจฺจติ   
เนว  หรติ  น  ปจฺจาหรตีติ ฯ   
        โย  ปนาย  หรติ  จ  ปจฺจาหรติ  จาติ  วุตฺโต  โส  คตปจฺจาคติกวตฺตวเสน   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อตฺตกามา  หิ  กุลปุตฺตา  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ทสป  วีสมฺป  ตึสมฺป   
จตฺตาฬีสมฺป  ป ฺาสมฺป  สตมฺป  เอกโต  วสนฺตา  กติกวตฺต  กตฺวา  วิหรนฺติ   
อาวุโส  ตุเมฺห  น  อิณตฺตา(๑)  น  ภยตฺตา(๒)  น  ชวิีกปฺปกตฺตา  (๓)  
ปพฺพชิตา  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกามา  ปเนตฺถ  ปพฺพชิตา  ตสฺมา  คมเน  อุปฺปนฺนกิเลส  
คมเนเยว  นิคฺคณฺหถ  าเน  นิสชฺชาย  สยเน  อุปฺปนฺนกิเลส  สยเนเยว   
นิคฺคณฺหถาติ ฯ  เต  เอว  กติกวตฺต  กตฺวา  ภิกฺขาจาร  คจฺฉนฺตา   
อฑฺฒอุสภอุสภอฑฺฒคาวุตคาวุตนฺตเรสุ  ปาสาณา  โหนฺติ  ตาย  ส ฺาย   
กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตาว  คจฺฉนฺติ ฯ  สเจ  กสฺสจิ  คมเน  กิเลโส  อุปฺปชชฺติ  
ตตฺเถว  น  นคฺิคณฺหาติ ฯ  ตถา  อสกฺโกนฺโต  ติฏติ ฯ  อถสฺส  ปจฺฉโต   
อาคจฺฉนฺโตป  ติฏติ  โส  อย  ภิกฺขุ  ตุยฺห  อุปฺปนนฺวิตกฺก  ชานาติ  อนนุจฺฉวิก   
เต  เอตนฺติ  อตฺตาน  ปฏิโจเทตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ตตฺเถว  อริยภูมึ   
โอกฺกมติ  ตถา  อสกฺโกนฺโต  นิสีทตีติ  โส  เอว  นโย ฯ  
# ๑. ม. อิณฏฏา  ฯ  ๒. ม. ภยฏฏา  ฯ  ๓. ส.ี อาชีวิกปกตา  ฯ ม. ชีวิตปฺปกตา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๓๑ 
 
อริยภูมึ  โอกกฺมิตุ  อสกฺโกนฺโตป  ต  กิเลส  วิกฺขมฺเภตฺวา  กมฺมฏาน  มนสกิโรนฺโตว   
คจฺฉติ  น  กมฺมฏานวิปฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  ปาท  อุทฺธรติ ฯ  อุทฺธรติ  เจ   
ปฏินิวตฺติตฺวา  ปุริมปเทสเยว  (๑)  เอติ  อาลินฺทกวาสี  มหาปุสฺสเทวตฺเถโร  วิย ฯ   
        โส  กิร  เอกูนวีสติวสฺสานิ  คตปจฺจาคติกวตฺต  ปูเรนฺโต  เอว  วิหาสิ  (๒)   
มนุสฺสาป  สทุ  อนฺตรามคฺเค  กสนฺตา  จ  วปนฺตา  จ  มทฺทนฺตา  จ  กมฺมานิ  จ   
กโรนฺตา  เถร  ตถา  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อย  เถโร  ปนุปฺปุน  นิวตฺติตฺวา  คจฺฉติ   
กึ  น ุ โข  มคฺคมูโฬฺห  อุทาหุ  กิ ฺจิ  ปมุฏโติ  สมลฺุลปนฺติ ฯ  โส  ต  อนาทิยิตฺวา   
กมฺมฏานยุตฺตจิตฺเตเนว  สมณธมฺม  กโรนฺโต  วีสติวสฺสพฺภนฺตเร  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
อรหตฺตปฺปตฺตทิวเส  จสฺส  จงฺกมนโกฏิย  อธิวตฺถา  เทวตา  องฺคุลีหิ  ทีป   
อุชฺชาเลตฺวา  อฏาสิ ฯ  จตฺตาโรป  มหาราชาโน  สกฺโก  จ  เทวานมินฺโท  พฺรหฺมา  จ   
สหมฺปติ  อุปฏาน  อาคมสุ ฯ  ต ฺจ  โอภาส  ทิสฺวา  วนวาสี  มหาติสฺสตฺเถโร  ต   
ทุติยทิวเส  ปุจฺฉิ  รตฺติภาเค  อายสฺมโต  สนฺติเก  โอภาโส  อโหสิ  ก ึ โส  โอภาโสติ ฯ   
เถโร  วิกฺเขป  กโรนฺโต  โอภาโส  นาม  ทีโปภาโสป  โหต ิ มณิโอภาโสปติ   
เอวมาทิมาห ฯ  ตโต  ปฏจฺิฉาเทถ  ตุเมฺหติ  นิพทฺโธ  (๓)  อามาติ  ปฏิชานิตฺวา   
อาโรเจสิ ฯ  กาลวลฺลิมณฺฑปวาสี  มหานาคตฺเถโร  วิย  จ ฯ   
# ๑. ปรุิมปาเทสุเยว  ฯ  ๒. ม. อคมาสิ  ฯ  ๓. ม. นิพฺพุทฺโท  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๓๒ 
 
        โสป  กริ  คตปจฺจาคติกวตฺต  ปูเรนฺโต  ปม  ตาว  ภควโต  มหาปธาน   
ปูเชสฺสามีติ  สตฺต  วสฺสานิ  านจงฺกมเมว  อธิฏาสิ ฯ  ปุน  โสฬส  วสฺสานิ   
ตปจฺจาคติกวตฺต  ปูเรตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  โส  กมฺมฏานยุตฺเตเนว  จิตฺเตน 
ปาท  อุทฺธรนฺโต  วิปฺปยตฺุเต  น  อุทฺธเฏ  ปฏินิวตฺตนฺโต  คามสมีป  คนฺตฺวา  
คาวี  นุ  ปพฺพชิโต  นูติ  อาสงฺกนียปเทเส  ตฺวา  จีวร  ปารุปตฺวา  กจฺฉกรกโต(๑)  
อุทเกน  ปตฺต  โธวิตฺวา  อุทกคณฺฑูส  กโรติ ฯ  กึการณา  มา  เม  ภิกฺข  ทาตุ  วา 
วนฺทิตุ  วา  อาคเต  มนุสฺเส  ทีฆายุกา  โหถา'ติ  วจนมตฺเตนาป  กมฺมฏานวิกฺเขโป 
อโหสีติ ฯ  อชฺช  ภนฺเต  กติมีติ  ทิวส  วา  ภิกฺขุคณน  วา  ป ฺห  วา  ปุจฺฉิโต  ปน  
อุทก  คิลิตฺวา  อาโรเจติ ฯ  สเจ  ทิสาทิปุจฺฉกา  (๒)  น  โหนฺติ  นิกฺขมนเวลาย  
คามทฺวาเร  นุฏหิตฺวา(๓)  ยาติ ฯ  กลมฺพติตฺถวิหาเร  วสฺสูปคตา  ป ฺาส  ภิกฺขู  
วิย  จ ฯ   
        เต  กิร  อาสาฬฺหปุณฺณมาย  (๔)  กติกวตฺต  อกสุ  อรหตฺต  อปตฺวา   
อ ฺม ฺ  นาลปสฺสามาติ ฯ  คาม ฺจ  ปณฺฑาย  ปวิสนฺตา  อุทกคณฺฑูส  กตฺวา 
ปวิสึสุ ฯ  ทิวสาทีสุ  ปุจฺฉิเตสุ  วุตฺตนเยเนว  ปฏิปชชฺึสุ ฯ  ตตฺถ  มนุสฺสา  นิฏ ุปท(๕)  
ทิสฺวา   
# ๑. ม. กจฺฉกนฺตรโต  ฯ  ๒. ม. ทิวสปุจฺฉกา  ฯ  ๓. ม. นฏิ ุภิตฺวา  ฯ 
# ๔. ม. อาสาฬฺหิปุณฺณมย  ฯ  ๕. ม. นิฏ ุภน  ฯ  
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ชานึสุ  อชฺเชโก  อาคโต  อชฺช  เทฺวติ ฯ  เอว ฺจ  จินฺเตสุ  กึ  นุ  โข  เอเต  
อเมฺหเหว  สทฺธึ  น  สลฺลปนฺติ  อุทาหุ  อ ฺม ฺมฺป ฯ  ยทิ  อ ฺม ฺ  น 
สลฺลปนฺติ  อทฺธา  วิวาทชาตา  ภวิสฺสนฺติ ฯ  เอถ  เน  อ ฺม ฺ  ขมาเปสฺสามาติ 
สพฺเพ  วิหาร  คนฺตฺวา  ป ฺาสาย  ภิกฺขูสุ  เทฺวป  ภิกฺขู  เอโกกาเส  
นาทฺทสึสุ ฯ  (๑)  ตโต  โย  เตสุ  จกฺขุมา  ปุริโส  โส  อาห  น  โภ  กลหการกาน  
โอกาโส  อีทโิส  โหติ  สสุมฺมฏ  เจติยงฺคณ  โพธิยงฺคณ  สุนิกฺขิตฺตา  สมฺมชฺชนิโย 
สุปฏ ิต  ปานีย  ปริโภชนียนฺติ ฯ  เต  ตโตว  นิวตฺตา ฯ  เตป  ภิกฺขู   
อนฺโตเตมาเสเยว  อรหตฺต  ปตฺวา  มหาปวารณาย  วิสุทฺธิปวารณ  ปวาเรสส ฯ   
        เอว  กาลวลฺลิมณฺฑปวาสี  มหานาคตฺเถโร  วิย  กลมฺพติตฺถวิหาเร  วสฺสูปคตา   
ภิกฺขู  วิย  จ  กมฺมฏานยุตฺเตเนว  จิตฺเตน  ปาท  อุทฺธรนฺโต  คามสมีป  ปตฺวา  (๒)   
อุทกคณฺฑูส  กตฺวา  วีถิโย  สลฺลกฺเขตฺวา  ยตฺถ  สุราโสณฺฑธุตฺตาทโย  กลหการกา   
จณฺฑหตฺถิอสฺสาทโย  วา  นตฺถ ิ ต  วีถ ึ ปฏิปชชฺติ ฯ  ตตฺถ  จ  ปณฺฑาย  จรมาโน   
น  ตุริตตุริโต  วิย  ชเวน  คจฺฉติ ฯ  น  หิ  ชเวน  ปณฺฑปาติกธุตงฺค  นาม  กิ ฺจิ   
อตฺถิ ฯ  วิสมภูมิภาคปตฺต  ปน  อุทกสกฏ  วิย  นิจฺจโล  หุตฺวา  คจฺฉติ ฯ  อนุฆร   
ปวิฏโ  จ  ทาตุกาม  วา  อทาตุกาม  วา  สลฺลกฺเขตุ  ตทนุรูป  กาล   
# ๑. ม. นาททฺสสุ  ฯ  ๒. ม. คนฺตฺวา  ฯ  
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อาคเมนฺโต  ภิกฺข  คเหตฺวา  อนฺโตคาเม  วา  พหิคาเม  วา  วิหารเมว  วา 
อาคนฺตฺวา  ยถาผาสุเก  ปฏิรูเป  โอกาเส  นิสีทิตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺโต  
อาหาเร  ปฏกิูลส ฺ  อุปฏเปตฺวา  อกฺขพฺภ ฺชนวณเลปนปุตฺตมสูปมาวเสน 
ปจฺจเวกฺขนฺโต  อฏงฺคสมนฺนาคต  อาหาร  อาหาเรติ  เนว  ทวาย  น  มทาย  
น  มณฺฑนาย  น  วิภูสนาย   ฯเป ฯ  ภุตฺตาวี  จ  อุทกกิจฺจ  กตฺวา  มุหุตฺต   
ภตฺตกิลมถ  ปฏิปสฺสมฺเภตฺวา  ยถา  ปุเรภตฺต  เอว  ปจฺฉาภตฺต  ปุริมยาม  
ปจฺฉิมยาม ฺจ  กมฺมฏานเมว  มนสิกโรติ ฯ  อย  วุจฺจติ  หรติ  จ  ปจฺจาหรติ 
จาติ ฯ   
        อิม  ปน  หรณปจฺจาหรณสงฺขาต  คตปจฺจาคติกวตฺต  ปูเรนฺโต  ยท ิ  
อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  โหติ  ปมวเย  เอว  อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  โน  เจ  ปมวเย   
ปาปุณาติ  อถ  มชฺฌิมวเย  ปาปุณาติ ฯ  โน  เจ  มชฌฺิมวเย  ปาปุณาติ  อถ   
ปจฺฉิมวเย  ปาปุณาติ  โน  เจ  ปจฺฉิมวเย  ปาปุณาติ [๑] อถ  มรณสมเย ฯ  
โน  เจ  มรณสมเย  ปาปุณาติ  อถ  เทวปุตฺโต  หุตฺวา ฯ  โน  เจ  เทวปุตฺโต   
หุตฺวา  ปาปุณาติ  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  นิพฺพตฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกโรติ ฯ  โน 
เจ  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกโรติ  อถ  พุทฺธาน  สมฺมุขีภาเว  ขิปฺปาภิ ฺโ  วา  โหติ 
เสยฺยถาป  เถโร  พาหิโย  ทารุจิริโย  มหาป ฺโ  วา  เสยฺยถาป  เถโร  
สาริปุตฺโต  มหิทฺธิโก  วา  เสยฺยถาป  เถโร  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อถ ปจฺฉิมวเย ปาปุณาติ โน เจ ปจฺฉิมวเย  
# ปาปุณาตีติ ทิสฺสติ  ฯ  
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มหาโมคฺคลฺลาโน  ธุตวาโท  วา  เสยฺยถาป  เถโร  มหากสฺสโป  ทิพฺพจกฺโก   
เสยฺยถาป  เถโร  อนุรุทฺโธ  วินยธโร  วา  เสยฺยถาป  เถโร  อุปาลิ  ธมฺมกถโิก 
วา  เสยฺยถาป  เถโร  ปุณฺโณ  มนฺตานิปุตฺโต  อาร ฺ ิโก  วา  เสยฺยาถาป   
เถโร  เรวโต  พหุสฺสุโต  วา  เสยฺยถาป  เถโร  อานนฺโท  สกิฺขากาโม  วา   
เสยฺยถาป  เถโร  ราหุโล  พุทฺธปุตฺโตติ ฯ  อิติ  อิมสมฺึ  จตุกฺเก  ยวฺาย  หรติ  
จ  (๑)  ปจฺจาหรติ  จ  ตสฺส  โคจรสมปฺช ฺ  สิกขฺาปฺปตฺต  โหติ ฯ   
        อภิกฺกมาทีสุ  ปน  อสมฺมุยฺหน  อสมฺโมหสมฺปช ฺ ฯ  ต  เอว  เวทิตพฺพ 
อิธ  ภิกฺขุ  อภิกฺกมนฺโต(๒)  วา  ปฏกิกฺมนฺโต(๓)  วา  ยถา  อนธฺปุถุชชฺนา 
อภิกฺกมาทีสุ  อตฺตา  อภิกฺกมติ  อตฺตนา  อภิกฺกโม  นิพฺพตฺติโตติ  วา  อห  
อภิกฺกมามิ  มยา  อภิกฺกโม  นิพฺพตฺติโตติ  วา  สมฺมยฺุหนฺติ  ตถา  อสมฺมุยฺหนฺโต  
อภิกฺกมามีติ  จิตฺเต  อุปฺปชฺชมาเน  เตเนว  จิตฺเตน  สทฺธึ  จิตฺตสมุฏานา   
วาโยธาตุ  วิ ฺตฺตึ  ชนยมานา  อุปฺปชฺชติ  อิติ  จิตฺตกิริยวาโย  ธาตุวิปฺผารวเสน 
อย  กายสมฺมโต  อฏ ิสงฺฆาโฏ  อภิกกฺมติ ฯ  ตสฺเสว  อภิกฺกมโต  เอเกกปาทุทฺธรเณ   
ปวีธาตุ  อาโปธาตูติ  เทฺว  ธาตุโย  โอมตฺตา  โหนฺติ  มนฺทา  อิตรา  เทฺว   
อธิมตฺตา  โหนฺติ  พลวติโย  ตถา  อติหรณวีติหรเณสุ  
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิ ฯ  ๒. ม. อภิกฺกมนฺโต  ฯ  ๓. ม. ปฏิกฺกมนฺโต  ฯ  
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โวสฺสชฺชเน  เตโชธาตุ วาโยธาตูติ  เทฺว  ธาตุโย  โอมตฺตา  โหนฺติ  มนฺทา  
อิตรา  เทฺว  อธิมตฺตา  โหนฺติ  พลวติโย  ตถา  สนนฺิกฺเขปนสนฺนิรุมฺภเนสุ ฯ(๑)   
        ตตฺถ  อุทฺธรเณ  ปวตฺตา  รูปารูปธมฺมา  อติหรณ  น  ปาปุณนฺติ  ตถา   
อติหรเณ  ปวตฺตา  วีติหรณ  วีติหรเณ  ปวตฺตา  โวสฺสชฺชน  โวสฺสชฺชเน   
ปวตฺตา  สนฺนิกฺเขปน  สนฺนิกฺเขปเน  ปวตฺตา  สนฺนิรุมฺภน  น  ปาปุณนฺติ   
ตตฺถ  ตตฺเถว  ปพฺพปพฺพ  สนฺธิสนฺธิ  โอธิโอธิ  หุตฺวา  ตตฺตกปาเล   
ปกฺขิตฺตติลานิ  วิย  ตฏตฏายนฺตา  ภิชชฺนฺติ ฯ  ตตฺถ  โก  เอโก  อภิกฺกมติ  
กสฺส  วา  เอกสฺส  อภิกฺกมน ฯ  ปรมตฺถโต  หิ  ธาตูนเยว  คมน  ธาตูน   
าน  ธาตูน  นิสชฺชา  ธาตูน  สยน ฯ  ตสฺมึ  ตสฺมิ ฺหิ  โกฏาเส  สทฺธึ  รูเปน   
                อ ฺ  อุปฺปชฺชเต  จิตฺต        อ ฺ  จิตฺต  นิรชฺุฌติ   
                อวีจิมนุสมฺพนฺโธ(๒)        นทีโสโตว  วตฺตตีติ ฯ   
เอว  อภิกฺกมาทีสุ  อสมฺมุยฺหน  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  นามาติ ฯ   
        นฏิ ิโต  อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเต  สมฺปชานการี  โหตีติ  ปทสฺส  อตฺโถ ฯ   
        อาโลกิเต  วิโลกิเตติ  เอตฺถ  ปน  อาโลกิต  นาม  ปุรโต  เปกฺขน   
วิโลกิต  นาม  อนุทิสา  เปกฺขน ฯ  อ ฺานิป  เหฏา   
# ๑. ม. ...สนนฺิรุชฺฌเนสุ  ฯ  ๒. ม. อวีจิมนุสมฺพนฺโธ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๓๗ 
 
อุปริ  ปจฺฉโต  อนุเปกฺขนวเสน  โอโลกิตอุลฺโลกติาปโลกิตานิ(๑)  นาม  โหนฺติ  
ตานิ  อิธ  น  คหิตานิ  สารุปฺปวเสน  ปน  อิมาเนว  เทฺว  คหิตานิ ฯ  อิมินา  วา  
มุเขน  สพฺพานิป  ตานิ  คหิตาเนวาติ ฯ  ตตฺถ  อาโลเกสฺสามีติ  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน   
จิตฺตวเสเนว  อโนโลเกตฺวา  อตฺถปริคฺคณฺหณ  สาตฺถกสมฺปช ฺ ฯ  ต  อายสฺมนฺต  
นนฺท  กายสกฺขี  กตฺวา  เวทิตพฺพ ฯ  วุตฺต  เหต  ภควตา  สเจ  ภิกฺขเว  นนฺทสฺส 
ปุรตฺถิมา  ทสิา  อาโลเกตพฺพา  โหติ  สพฺพ  เจตสา  สมนฺนาหริตฺวา  นนฺโท   
ปุรตฺถิม  ทิส  อาโลเกติ  เอว  เม  ปรุตฺถิม  ทิส  อาโลกยโต  นาภิชฺฌาโทมนสฺสา   
ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  อนฺวาสฺสวิสฺสนฺตติ ฯ  อิติ  ตตฺถ  สมฺปชาโน  โหติ ฯ   
สเจ  ภิกฺขเว  นนฺทสฺส  ปจฺฉิมา  ทิสา  อุตฺตรา  ทิสา  ทกฺขิณา  ทิสา  อุทฺธ  อโธ 
อนุทิสา  อาโลเกตพฺพา  โหติ  สพฺพ  เจตสา  สมนฺนาหริตฺวา  นนฺโท  อนุทิส   
อาโลเกติ  เอว  เม  อนุทิส  อาโลกโต   ฯเป ฯ  สมฺปชาโน  โหตีติ ฯ  (๒)   
        อปจ  อิธาป  ปุพฺเพ  วุตฺตเจติยทสฺสนาทิวเสเนว  สาตฺถกตา  จ  สปฺปายตา   
จ  เวทิตพฺพา ฯ   
        กมฺมฏานสฺส  ปน  อวิชหนเมว  โคจรสมฺปช ฺ  ตสฺมา   
ขนฺธธาตุอายตนกมฺมฏานิเกหิ  อตฺตโน  กมฺมฏานวเสเนว  
# ๑. ม. โอโลกิตอุลฺโลกติาปโลกิตานิ  ฯ  ๒.  องฺ. อฏก. ๒๓/๙๙/๑๖๙  ฯ  
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กสิณาทิกมฺมฏานิเกหิ  วา  ปน  กมฺมฏานสีเสเนว  อาโลกนวิโลกน  กาตพฺพ ฯ   
อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  อาโลเกตา  วา  วิโลเกตา  วา  นตฺถิ  อาโลเกสฺสามติ   
ปน  จิตฺเต  อุปฺปชฺชมาเน  เตเนว  จิตฺเตน  สทฺธ ึ จิตฺตสมุฏานา  วาโยธาตุ 
วิ ฺตฺตึ  ชนยมานา  อุปฺปชฺชติ ฯ  อิติ  จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผารวเสน  เหฏ ิม  
อกฺขิทล  อโธ  สีทติ  อุปริม  อุทฺธ  ลงฺเฆติ   โกจิ  ยนฺตเกน  วิวรนฺโต  นาม   
นตฺถิ  ตโต  จกฺขุวิ ฺาณ  ทสฺสนกิจฺจ  สาเธนฺต  อุปฺปชฺชตีติ  เอว  ปชานน   
ปชเนตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  นาม ฯ   
        อปจ  มลูปริ ฺาอาคนฺตุกตาวกาลิกภาววเสน  เจตฺถ  (๑)  
อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ  มูลปริ ฺาวเสน  ตาว 
                ภวงฺคาวชฺชน ฺเจว(๒)        ทสฺสน  สมปฺฏิจฺฉน   
                สนฺตีรณ  โวฏพฺพน        ชวน  ภวติ  สตฺตม ฯ   
        ตตฺถ  ภวงฺค  อุปปตฺติภวสฺส  องฺคกิจฺจ  สาธยมาน  ปวตฺตติ  ต   
อาวชฺเชตฺวา  (๓)  กริิยมโนธาตุ  อาวชฺชนกิจฺจ  สาธยมานา  ตนฺนิโรธา  
จกฺขุวิ ฺาณ  ทสฺสนกิจฺจ  สาธยมาน  ตนฺนิโรธา  วิปากมโนธาตุ  สมฺปฏิจฺฉนกิจฺจ  
สาธยมานา  ตนฺนิโรธา  วิปากมโนวิ ฺาณธาตุ  สนฺตีรณกิจฺจ  สาธยมานา  
ตนฺนิโรธา  กริิยมโนวิ ฺาณธาตุ  โวฏพฺพนกิจฺจ  สาธยมานา  
# ๑. ม. ...วเสนเปตฺถ  ฯ ๒. ม. ภงฺคาวชฺชน ฺเจว  ฯ  ๓. ม. อาวฏเฏตฺวา  ฯ  
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ตนฺนิโรธา  สตฺตกฺขตฺตุ  ชวน  ชวติ ฯ  ตตฺถ  ปมชวเนป  อย  อิตฺถี  อย  ปุรโิสติ   
รชฺชนทุสฺสนมุยฺหนวเสน  อาโลกิตวิโลกิต  น  โหติ  ทุติยชวเนป   ฯเป ฯ   
สตฺตมชวเนป ฯ  เอเตสุ  ปน  ยุทฺธมณฺฑเล  โยเธส ุ วิย  เหฏ ุปริยวเสน  ภิชชฺิตฺวา  
ปติเตสุ  อย  อิตฺถี  อย  ปุรโิสติ  รชชฺนาทิวเสน  อาโลกิตวิโลกิต  โหติ ฯ  เอว   
ตาเวตฺถ  มูลปริ ฺาวเสน  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        จกฺขุทฺวาเร  ปน  รูเป  อาปาถมาคเต  ภวงฺคจลนโต  อุทฺธ   
สกกิจฺจนิปฺผาทนวเสน  อาวชฺชนาทีสุ  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺเธสุ  อวสาเน  ชวน   
อุปฺปชฺชติ  ต  ปุพฺเพ  อุปฺปนฺนาน  อาวชฺชนาทีน  เคหภูเต  จกฺขุทฺวาเร  
อาคนฺตุกปุริโส  วิย  โหติ ฯ  ตสฺส  ยถา  ปรเคเห  กิ ฺจิ  ยาจิตุ  ปวิฏสฺส   
อาคนฺตุกปุริสสฺส  เคหสามิเกสุ  ตุณฺหีมาสิเนสุ  อาณากรณ  น  ยุตฺต  เอว   
อาวชฺชนาทีน  เคหภูเต  จกฺขุทฺวาเร  อาวชฺชนาทีสุป  อรชฺชนฺเตสุ  อทุสฺสนเฺตสุ 
อมุยฺหนฺเตสุ  จ  รชฺชนทุสสฺนมุยฺหน  อยุตฺตนฺติ  เอว  อาคนฺตุกภาววเสน   
อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ยานิ  ปเนตานิ  จกฺขุทฺวาเร  โวฏพฺพนปริโยสานานิ  จิตฺตานิ  อุปฺปชชฺนฺติ   
ตานิ  สทฺธึ  สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ  ตตฺถ  ตตฺเถว  ภิชฺชนติฺ  อ ฺม ฺ  น  ปสฺสนฺติ   
อิตรานิ  ตาวกาลิกานิ  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  ยถา  เอกสฺมึ  ฆเร  สพฺเพสุ  มานุสเกสุ   
มเตสุ  อวเสสสฺส  เอกสฺส  ตงฺขณเยว  มรณธมฺมสสฺ  น  ยุตฺตา   
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นจฺจคีตาทีสุ  อภิรติ  นาม  เอวเมว  เอกทฺวาเร  สสมฺปยุตฺเตสุ  อาวชฺชนาทีสุ 
ตตฺถ  ตตฺเถว  มเตสุ  อวเสสสฺส  ตงฺขณเยว  มรณธมมฺสฺส  ชวนสฺสาป   
รชฺชนทสฺสนมุยฺหนวเสน  อภิรติ  นาม  น  ยุตฺตาติ  เอว  ตาวกาลิกภาววเสน  
อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อปจ  ขนฺธายตนธาตุปจฺจยปจฺจเวกฺขณวเสน  เจต  (๑)  เวทิตพฺพ ฯ  เอตฺถ 
หิ  จกฺขุ  เจว  รูปา  จ  (๒)  รูปกฺขนฺโธ [๓]  ทสฺสน  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  ตสมฺปยุตฺตา 
เวทนา  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺา  ส ฺากฺขนฺโธ  ผสฺสาทิกา  สงฺขารา  สงฺขารกฺขนฺโธ   
เอวเมเตส  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  สมวาเย  อาโลกนวิโลกน  ป ฺายติ ฯ  ตตฺถ  โก  
เอโก  อาโลเกติ  โก  วิโลเกติ ฯ  ตถา  จกฺขุ  จกฺขฺวายตน  รูป  รปูายตน  ทสฺสน  
มนายตน  เวทนาทโย  สมฺปยุตฺตธมฺมา  ธมฺมายตน  เอวเมเตส  จตุสฺสนฺน(๔)   
อายตนาน  สมวาเย  อาโลกนวิโลกน  ป ฺายติ ฯ  ตตฺถ  โก  เอโก  อาโลเกติ   
โก วิโลเกติ ฯ  ตถา  จกฺขุ  จกฺขุธาตุ  รปู  รูปธาตุ  ทสฺสน  จกฺขุวิ ฺาณธาตุ  
ตสมฺปยุตฺตา  เวทนาทโย  ธมฺมา  ธมฺมธาตุ  เอวเมเตส  จตุนฺน   ธาตูน  สมวาเย  
อาโลกนวิโลกน  ป ฺายติ ฯ  ตตฺถ  โก  เอโก  อาโลเกติ  โก   
# ๑. ม. ...วเสนเปต  ฯ  ๒. สี. รูป ฺจ  ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ทสฺสน วิ ฺาณกฺขนฺโธติ  
# ทิสฺสติ  ฯ  ๔. จตุนฺนนฺติ ภเวยฺย  ฯ  
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วิโลเกติ ฯ  ตถา  จกฺขุ  นิสสฺยปจฺจโย  รปู  อารมฺมณปจฺจโย  อาวชฺชน  
อนนฺตรสมนนฺตรูปนิสฺสยนตฺถิวิคตปจฺจโย  อาโลโก  อุปนิสฺสยปจฺจโย  เวทนาทโย 
สหชาตปจฺจโย ฯ  เอวเมเตส  ปจฺจยาน  สมวาเย  อาโลกนวิโลกน  ป ฺายติ ฯ 
ตตฺถ  โก  เอโก  อาโลเกติ  โก  วิโลเกตีติ  เอวเมตฺถ   
ขนฺธายตนธาตุปจฺจยปจฺจเวกฺขณวเสนป  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        สมฺมิ ฺชิเต  ปริสาริเตติ  ปพฺพาน  สมิ ฺชนปสารเณ ฯ  ตตฺถ  จิตฺตวเสเนว   
สมิ ฺชนปสารณ  อกตฺวา  หตฺถปาทาน  สมิ ฺชนปสารณปจฺจยา  อตฺถานตฺถ   
ปริคฺคณฺหิตฺวา  อตฺถปริคฺคณฺหณ  สาตฺถกสมฺปช ฺ ฯ  ตตฺถ  หตฺถปาเท  อติจิร   
สมิ ฺชิตฺวา  วา  ปสาเรตฺวา  วา   ิตสฺส  ขเณ  ขเณ  เวทนา  อุปฺปชฺชนฺติ  จิตฺต   
เอกคฺค  น  ลภติ  กมฺมฏาน  ปริปตติ  วิเสส  นาธิคจฺฉติ ฯ  กาเล  สมิ ฺชนฺตสฺส   
กาเล  ปสาเรนฺตสฺส  ปน  ตา  เวทนา  นุปฺปชฺชนฺติ  จิตฺต  เอกคฺค  โหติ   
กมฺมฏาน  ผาตึ  คจฺฉติ  วิเสสมธิคจฺฉตีติ  เอว  อตฺถานตฺถปริคฺคณฺหณ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        อตฺเถ  ปน  สติป  สปฺปายาสปฺปาย  ปริคฺคณฺหิตฺวา  สปฺปายปริคฺคณฺหณ   
สปฺปายสมฺปช ฺ ฯ  ตตฺราย  นโย  มหาเจติยงฺคเณ  กิร  ทหรภิกฺขู  สชฺฌาย   
คณฺหนฺติ  เตส  ปฏ ิปสฺเส  ทหรภิกฺขุนิโย  ธมฺม  สุณนฺติ  ตตฺเถโก  ทหโร    
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หตฺถ  ปสาเรนฺโต  กายสสคฺค  ปตฺวา  เตเนว  การเณน  คิหี  ชาโต ฯ  อปโร   
ภิกฺขุ  ปาท  ปสาเรนฺโต  อคฺคิมฺหิ  ปสาเรสิ  อฏ ึ  อาหจฺจ  ปาโท  ฌายิ ฯ  อปโร   
วมฺมิเก  ปสาเรสิ  โส  อาสิวิเสน  ทฏโ ฯ  อปโร[๑]  จีวรกุฏิทณฺฑเก  ปสาเรสิ   
ต  มณิสปฺโป  ฑสิ ฯ  ตสฺมา  เอวรูเป  อสปฺปาเย  อปสาเรตฺวา  สปฺปาเย   
ปสาเรตพฺพ ฯ  อิทเมตฺถ  สปฺปายสมฺปช ฺ ฯ   
        โคจรสมฺปช ฺ  ปน  มหาเถรวตฺถุนา  ทีเปตพฺพ  มหาเถโร  กิร   
ทิวาฏาเน  นิสินฺโน  อนเฺตวาสิเกหิ  สทฺธึ  กถยมาโน  สหสา  หตฺถ  สมิ ฺชิตฺวา   
ปุน  ยถาาเน  เปตฺวา  สณิก  สมิ ฺเชสิ ฯ  ต  อนเฺตวาสิกา  ปุจฺฉึสุ  กสฺมา   
ภนฺเต  สหสา  หตฺถ  สมิ ฺชิตฺวา  ปุน  ยถาาเน  เปตฺวา  สณิก  สมิ ฺชิตฺถาติ ฯ   
ยโต  ปฏายาห  อาวุโส  กมฺมฏาน  มนสิกาตุ  อารทฺโธ  น  เม  กมฺมฏาน   
มุ ฺจิตฺวา  หตฺโถ  สมิ ฺชติปุพฺโพ  อิทานิ  ปน  ตุเมฺหหิ  สทฺธึ  กถยมาเนน   
กมฺมฏาน  มุ ฺจิตฺวา  สมิ ฺชิโต  ตสฺมา  ปุน  ยถาาเน  เปตฺวา  สมิ ฺเชสินฺติ ฯ   
สาธุ  ภนฺเต  ภิกฺขุนา  นาม  เอวรูเปน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ  เอวเมวตฺถาป   
กมฺมฏานาวิชหนเมว  โคจรสมฺปช ฺนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  สมิ ฺชนฺโต  วา  ปสาเรนฺโต  วา  นตฺถ ิ  
วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรน  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วมฺมิเกติ ทิสฺสติ  ฯ  
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ปน  สุตฺตากฑฺฒนวเสน  ทารุยนฺตสฺส  (๑)  หตฺถปาทลฬน   วิย   
สมฺมิ ฺชนปสารณ  โหตีติ  ปรชิานน  ปเนตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณติ  เอตฺถ  สงฺฆาฏิจีวราน  นิวาสนปารุปนวเสน   
ปตฺตสฺส  ภิกฺขาปฏิคฺคหณาทิวเสน  ปริโภโค  ธารณ  นาม ฯ  ตตฺถ   
สงฺฆาฏิจีวรธารเณ  ตาว  นิวาเสตฺวา  ปารุปตฺวา  จ  ปณฺฑาย  จรนฺโต  อามิสลาโภ   
สีตสฺส  ปฏิฆาตายาติอาทินา  นเยน  ภควตา  วุตฺตปฺปกาโรเยว  จ  อตฺโถ  อตฺโถ  
นาม ฯ  ตสฺส  วเสน  สาตฺถกสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อุณฺหปกติกสฺส  ปน  ทุพฺพลสฺส  จ  จีวร  สุขุม  สปฺปาย  สตีาลุกสฺส   
ฆน  ทุปฏฏ ฯ  วิปรีต  อสปฺปาย ฯ  ยสฺส  กสฺสจิ  ชิณฺณ  อสปฺปายเมว ฯ  
อคฺคฬาทิทาเนน  หิสฺส  ต  ปลิโพธกร  โหติ ฯ  ตถา  ปฏฏณฺณทุกูลาทิเภท  
โลภนียจีวร ฯ  ตาทิส ฺหิ  อร ฺเ  เอกสฺส  นิวาสนฺตรายกร  ชวิีตนฺตรายกร ฺจาป   
โหติ ฯ  นิปปฺริยาเยน  ปน  ย  นิมิตฺตกมฺมาทิมิจฺฉาชีววเสน  อุปฺปนฺน  ย ฺจสฺส  
เสวมานสฺส  อกุสลา  ธมมฺา  อภิวฑฺฒนฺติ  กุสลา  ธมฺมา  ปริหายนฺติ  ต  
อสปฺปาย ฯ  วิปรีต  สปฺปาย  ตสฺส  วเสเนตฺถ  สปปฺายสมฺปช ฺ  
กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว  จ  โคจรสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
# ๑. ม. รูปยนฺตสฺส  ฯ  
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        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  จีวร  ปารุปนโฺต  นตฺถิ   
วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  ปน  จีวรปารุปน  โหติ ฯ  ตตฺถ  จีวรมฺป  
อเจตน  กาโยป  อเจตโน ฯ  จีวร  น  ชานาติ  มยา  กาโย  ปารุปโตติ ฯ  กาโยป  น 
ชานาติ  อห  จีวเรน  ปารุปโตติ ฯ  ธาตุโยว  ธาตุสมูห  ปฏิจฺฉาเทนฺติ  ปฏปโลติกาย   
โปตฺถกรูปปฏิจฺฉาทเน  วิย ฯ  ตสฺมา  เนว  สุนฺทร  จีวร  ลภิตฺวา  โสมนสฺส  กาตพฺพ   
น  อสุนฺทร  ลภิตฺวา  โทมนสฺส ฯ  นาควมฺมิกเจติยรุกฺขาทีสุ  หิ  เกจิ  
มาลาคนฺธธูมวตฺถาทีหิ  สกฺการ  กโรนฺติ  เกจิ  คูถมุตฺตกทฺทมทณฺฑสตฺถปฺปหาราทีหิ   
อสกฺการ ฯ  น  เตหิ  นาควมฺมิกรุกฺขาทโย  โสมนสฺส  วา  กโรนฺติ [๑]  เอวเมว   
เนว  สุนฺทร  จีวร  ลภิตฺวา  โสมนสฺส  กาตพฺพ  น  อสุนฺทร  ลภิตฺวา   
โทมนสฺสนฺติ  เอว  ปวตฺตปฏิสงฺขานวเสเนตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ปตฺตธารเณป  ปตฺต  สหสาว  อคฺคเหตฺวา  อิม  คเหตฺวา  ปณฺฑาย   
จรมาโน  ภิกขฺ  ลภิสฺสามีติ  เอว  ปตฺตคฺคหณปจฺจยา  ปฏลิภิตพฺพอตฺถวเสน   
สาตฺถกสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ  กิสทพฺุพลสรีรสฺส  ปน  ครุปตฺโต  อสปฺปาโย ฯ  ยสฺส   
กสฺสจิ  จตุป ฺจคณฺฑิกาหโต  ทุพฺพิโสธนีโย  อสปฺปาโยว ฯ  ทุทฺโธตปตฺโต  หิ  น   
วฏฏติ  ต  โธวนฺตสฺเสว  จสฺส  ปลิโพโธ  โหติ ฯ  มณิวณฺณปตฺโต 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โทมนสฺส วาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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ปน  โลภนีโย  จีวเร  วุตฺตนเยเนว  อสปฺปาโย ฯ  นมิิตฺตกมฺมาทิวเสน  ลทฺโธ  ปน 
ย ฺจสฺส  เสวมานสฺส  อกสุลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ  กุสลา  ธมฺมา  ปริหายนฺติ   
อย  เอกนฺตอสปฺปาโยว ฯ  วิปรีโต  สปปฺาโย ฯ  ตสฺส  วเสเนตฺถ  สปฺปายสมฺปช ฺ   
กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว  จ  โคจรสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  ปตฺต  คณฺหนฺโต  นตฺถิ  
วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  ปตฺตคฺคหณ  นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ 
ปตฺโตป  อเจตโน  หตฺถาป  อเจตนา ฯ  ปตฺโต  น  ชานาติ  อห  หตฺเถหิ  คหิโตติ ฯ  
หตฺถาป  น  ชานนฺติ  ปตฺโต  อเมฺหหิ  คหิโตติ ฯ  ธาตุโยว  ธาตุสมูห  คณฺหนฺติ  
สณฺฑาเสน  อคฺคิวณฺณปตฺตคฺคหเณ  วิยาติ  เอว  ปวตฺตปฏิสงฺขานวเสเนตฺถ  
อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อปจ  ยถา  ฉินฺนหตฺถปาเท  วณมุเขหิ  ปคฺฆริตปุพฺพโลหิตกิมิกุเล   
นีลมกฺขิกสมฺปริกิณฺเณ  อนาถสาลาย  อนาถมนุสฺเส  ทิสฺวา  ทยาลุกา  ปุริสา  เตส   
วณปฏโจฬกานิ  เจว  กปาลาทีหิ  จ  เภสชฺชานิ  จ  อุปนาเมนฺติ ฯ  ตตฺถ   
โจฬกานิป  เกส ฺจิ  สณฺหานิ  เกส ฺจิ  ถลูานิ  ปาปุณนฺติ  เภสชฺชกปาลานปิ   
เกส ฺจิ  สุสณฺานานิ  เกส ฺจิ  ทุสณฺานานิ  ปาปุณนฺติ  น  เต  ตตฺถ  สุมนา   
วา  ทุมฺมนา  วา  โหนฺติ ฯ  วณปฏิจฺฉาทนมตฺเตเนว  หิ  โจฬเกน   
เภสชฺชปฏิคฺคหณมตฺเตเนว  จ  กปาลเกน  เตส    
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อตฺโถ ฯ  เอวเมว  โย  ภิกขฺุ  วณโจฬก  วิย  จีวร  เภสชฺชกปาลก  วิย  จ  ปตฺต   
กปาเล  เภสชฺชมิว  จ  ปตฺเต  ลทฺธภิกขฺ  สลลฺกฺเขติ  อย  สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ   
อสมฺโมหสมฺปช ฺเน  อุตฺตมสมฺปชานการีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อสิตาทีสุ  อสิเตติ  ปณฺฑปาตโภชเน ฯ  ปเตติ  ยาคุอาทิปาเน ฯ  ขายิเตติ   
ปฏขชฺชกาทิขาทเน ฯ  สายิเตติ  มธุผาณิตาทิสายเน ฯ  ตตฺถ  เนว  ทวายาติอาทินา   
นเยน  วุตฺโต  อฏวิโธป  อตฺโถ  อตฺโถ  นาม  ตสฺส  วเสน  สาตฺถกสมฺปช ฺ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        ลูขปณีตติตฺตมธุราทีสุ  ปน  เยน  โภชเนน  ยสฺส  อผาสุ  โหติ  ต  ตสฺส   
อสปฺปาย ฯ  ย  ปน  นิมิตฺตกมฺมาทิวเสน  ปฏิลทฺธ  ย ฺจสฺส  ภุ ฺชโต  อกุสลา  
ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ  กุสลา  ธมฺมา  ปริหายนฺติ  ต  เอกนฺตอสปฺปายเมว ฯ  วิปรีต  
สปฺปาย ฯ  ตสฺส  วเสเนตฺถ  สปฺปายสมฺปช ฺ  กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว  จ   
โคจรสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  ภุ ฺชโก  นตฺถ ิ ฯ 
วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  ปน  (๑)  ปตฺตปฏิคฺคหณ   
นาม  โหติ  จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  หตฺถสฺส  ปตฺเต   
โอตารณ  นาม  โหติ  จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว   
# ๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิ ฯ  
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อาโลปกรณ  อาโลปอุทฺธรณ  มุขวิวรณ  จ  โหติ ฯ  น  โกจิ  กุ ฺจิกาย  น   
ยนฺตเกน หนุกฏ ีนิ  วิวรติ  จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  อาโลปสฺส  มุเข  ปน   
อุปริทนฺตาน  มุสลกิจฺจสาธน  เหฏาทนฺตาน  อุทุกฺขลกิจฺจสาธน  ชิวฺหาย  
หตฺถกิจฺจสาธน ฺจ  โหติ ฯ  อิติ  น  ตตฺถ  อคฺคชิวฺหาย  ตนุกเขโฬ  มูลชิวฺหาย 
พหลเขโฬ  มกฺเขติ ฯ  ต  เหฏาทนฺตอุทุกฺขเล  ชิวฺหาหตฺถปริวตฺติต  เขฬอุทกเตมิต   
อุปริทนฺตมุสลส ฺจุณฺณิต  โกจิ  กฏจฺฉุนา  วา  ทพฺพิยา  วา  อนโฺต  ปเวเสนฺโต   
นาม  นตฺถิ  วาโยธาตุยาว  ปวิสติ ฯ  ปวิฏ  ปวิฏ  โกจิ  ปลาลสนฺถร  กตฺวา   
ธาเรนฺโต  นาม  นตฺถิ  วาโยธาตุวเสเนว  ติฏติ ฯ   ิต   ิต  โกจิ  อุทฺธน  [๑]  
กตฺวาปจนฺโต  นาม  นตฺถิ  เตโชธาตุยาว  ปจฺจติ ฯ  ปกฺก  ปกกฺ  โกจิ  ทณฺฑเกน   
วา  ยฏ ิยา  วา  พหิ  นีหรโณ  นาม  นตฺถิ  วาโยธาตุเยว  นีหรติ ฯ  อิติ  วาโยธาตุ  
อติหรติ  จ  วีติหรติ  จ  ธาเรติ  ปริวตฺเตติ  จ  ส ฺจุณฺเณติ  จ  วิโสเสติ  จ  
นีหรติ  จ  ปวีธาตุ  ธาเรติ  จ  ปริวตฺเตติ  จ  ส ฺจุณฺเณติ  จ  วิโสเสติ  จ   
อาโปธาตุ  สิเนเหติ  จ  อลฺลตฺต ฺจ  อนุปาเลติ  เตโชธาตุ  อนฺโตปวิฏ  ปริปาเจติ  
อากาสธาตุ  อ ฺชโส  โหติ  วิ ฺาณธาตุ  ตตฺถ  ตตฺถ  สมฺมาปโยคมนฺวาย 
อาภุชตีติ  เอว  ปวตฺตปฏสิงฺขานวเสเนตฺถ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อคฺคึ ชาเลตฺวาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อปจ  คมนโต  ปริเยสนโต  ปริโภคโต  อาสยโต  นิธานโต  อปริปกกฺโต   
ปริปกฺกโต  ผลโต  นิสฺสนฺทโต  สมฺมกฺขณโตติ  เอว  ทสวิธ  ปฏิกูลภาว   
ปจฺจเวกฺขณโตเปตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ  วิตฺถารกถา  ปเนตฺถ   
วิสุทฺธิมคฺเค  (๑)  อาหารปฏิกูลส ฺานิทฺเทสโต  คเหตพฺพา ฯ   
        อุจฺจารปสฺสาวกมฺเมติ  อุจฺจารสฺส  จ  ปสฺสาวสฺส  จ  กรเณ ฯ  ตตฺถ   
ปตฺตกาเล  อุจฺจารปสฺสาว  อกโรนฺตสสฺ  สกลสรรีโต  เสทา  มุ ฺจนฺติ  อกฺขีนิ   
ภมนฺติ  จิตฺต  น  เอกคฺค  โหติ  อ ฺเ  จ  โรคา  อุปปฺชฺชนฺติ ฯ  กโรนฺตสฺส  
ปน  สพฺพ  ต  น  โหตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส  วเสน  สาตฺถกสมฺปช ฺ  
เวทิตพฺพ ฯ  อฏาเน  อุจฺจารปสฺสาว  กโรนฺตสฺส  ปน  อาปตฺติ  โหติ  อยโส  
วฑฺฒติ  ชีวิตนฺตราโยป  โหติ ฯ  ปติรูเป  าเน  กโรนฺตสฺส  สพฺพ  ต  น  โหตีติ  
อิทเมตฺถ  สปฺปาย  ตสฺส  วเสน  สปฺปายสมฺปช ฺ  กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว 
จ  โคจรสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  อุจฺจารปสฺสาวกมฺม  กโรนฺโต  นตฺถ ิ  
จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  ปน  อุจฺจารปสฺสาวกมฺม  โหติ ฯ  ยถา  ปน  
ปกฺเกว  (๒)  คณฺเฑ  คณฺฑเภเทน  ปุพฺพโลหิต  อกามตาย  นิกฺขมติ  ยถา  
จ  อติภริตา  อุทกภาชนา  อุทก   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๑๕๔  ฯ  ๒. ม. ปกฺเก  ฯ  
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อกามตาย  นิกฺขมติ  เอว  ปกฺกาสยมุตฺตวตฺถีสุ  สนนฺิจิตา  อุจฺจารปสฺสาวา   
วายุเวคสมุปฺปฬิตา  อกามตายป  นิกขฺมนฺติ ฯ  โส  ปนาย  เอว  นิกฺขมนฺโต  
อุจฺจารปสฺสาโว  เนว  ตสฺส  ภิกฺขุโน  อตฺตโน  โหติ  น  ปรสฺส  เกวล   
สรีรนิสฺสนฺโทว  โหติ ฯ  ยถา  ก ึ ยถา  อุทกตุมฺพโต  ปุราณอุทก  ฉฑฺเฑนฺตสฺส   
เนว  ต  อตฺตโน  โหติ  น  ปเรส  เกวล  ปฏชิคฺคนมตฺตเมว  โหติ ฯ  เอว   
ปวตฺตปฏิสงฺขานวเสเนตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ   
        คตาทีสุ  คเตติ  คมเน ฯ   ิเตติ  าเน ฯ  นิสินฺเนติ  นิสชชฺาย ฯ 
สุตฺเตติ  สยเน ฯ  ชาคริเตติ  ชาครเณ ฯ  ภาสิเตติ  กถเน ฯ  ตุณฺหีภาเวติ  
อกถเน ฯ  
        เอตฺถ  จ  โย  จิร  คนตฺฺวา  วา  จงฺกมิตฺวา  วา  อปรภาเค   ิโต  อิติ 
ปฏิส ฺจิกฺขติ  จงฺกมนกาเล  ปวตฺตา  รปูารูปธมฺมา  เอตฺเถว  นิรุทฺธาติ  อย  
คเต  สมฺปชานการี  นาม ฯ  โย  สชฺฌาย  วา  กโรนฺโต  ป ฺห  วา  วิสฺสชฺเชนโฺต 
กมฺมฏาน  วา  มนสิกโรนฺโต  จิร  ตฺวา  อปรภาเค  นิสินฺโน  อิติ  
ปฏิส ฺจิกฺขติ   ิตกาเล  ปวตฺตา  รูปารูปธมฺมา  เอตฺเถว  นิรุทฺธาติ  อย   ิเต  
สมฺปชานการี  นาม ฯ  โย  สชฺฌายาทิกรณวเสเนว  จิร  นิสีทิตฺวา  อปรภาเค 
นิปนฺโน(๑)  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  นิสินฺนกาเล  ปวตฺตา  รูปารูปธมมฺา  เอตฺเถว 
นิรุทฺธาติ  อย   
# ๑. ม. นิปนโฺน  ฯ  
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นิสินฺเน  สมปฺชานการี  นาม ฯ  โย  ปน  นิปนฺนโกว  สชฺฌาย  วา  กโรนฺโต 
กมฺมฏาน  วา  มนสิกโรนฺโต  นิทฺท  โอกฺกมิตฺวา  อปรภาเค  วุฏาย  อิติ  
ปฏิส ฺจิกฺขติ  สยนกาเล  ปวตฺตา  รูปารูปธมฺมา  เอตฺเถว  นิรุทฺธาติ  อย  สุตฺเต 
จ  ชาคริเต  จ  สมฺปชานการี  นาม ฯ  กิริยมยจิตฺตาน ฺหิ  อปฺปวตฺต  สุตฺต  นาม  
ปวตฺต  ชาคริต  นามาติ ฯ   
        โย  ปน  ภาสมาโน  อย  สทฺโท  นาม  โอฏเ  จ  ปฏิจฺจ  ทนฺเต  จ   
ชิวฺห ฺจ  ตาลุ ฺจ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสฺส  จ  ตทนุรูป  ปโยค  ปฏิจฺจ  ชายตีติ  สโต   
สมฺปชาโน  ภาสติ  จิร  วา  ปน  กาล  สชฺฌาย  วา  กตฺวา  ธมฺม  วา  กเถตฺวา   
กมฺมฏาน  วา  ปริวตฺเตตฺวา  ป ฺห  วา  วิสฺสชฺเชตฺวา  อปรภาเค  ตุณฺหีภูโต  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ  ภาสิตกาเล  อุปฺปนฺนา  รปูารูปธมฺมา  เอตฺเถว  นิรุทฺธาติ  อย   
ภาสิเต  สมฺปชานการี  นาม ฯ  โย  ตุณฺหีภูโต  จิร  ธมฺม  วา  กมฺมฏาน  วา 
มนสิกตฺวา  อปรภาเค  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  ตุณฺหีภูตกาเล  ปวตฺตา  รูปารูปธมมฺา 
เอตฺเถว  นิรุทฺธาติ ฯ  อุปาทารูปปวตฺติยา  สติ  ภาสติ  นาม  อสติ  ตุณฺหี  ภวติ 
นามาติ  อย  ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี  นามาติ ฯ  เอวเมตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺ   
ตสฺส  วเสน  สมฺปชานการิตา  เวทิตพฺพา ฯ  อิมสฺม ึ สุตฺเต   
สติปฏานมิสฺสกสมฺปช ฺ  ปุพฺพภาค  กถิต ฯ   
        ตติเย  เอวเมว  ปนิเธกจฺเจติ  โส  กิร  ภิกฺขุ  กมฺมฏาน    
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กถาเปตฺวา  อิโต  จิโต  จ  อาหิณฺฑติ  กายวิเวก  นานุยุ ฺชติ ฯ  เตน  น  ภควา   
นิคฺคณฺหนฺโต  เอวมาห ฯ  ตสฺมาติ  ยสมฺา  สงฺขิตฺเตน  เทสน  ยาจสิ  ตสฺมา ฯ   
ทิฏ ีติ  กมฺมสฺสกตาทิฏ ิ ฯ   
        จตุตฺเถ  ธมฺมวินโยติ  ธมฺโมติ  วา  วินโยติ  วา  อุภยเมต  สตฺถุสาสนสฺเสว  
นาม ฯ  สมาทเปตพฺพาติ  คณฺหาเปตพฺพา ฯ  เอโกทภูิตาติ  ขณิกสมาธินา   
เอกคฺคภูตา ฯ  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตาติ  อุปจารปฺปนาวเสน  สมฺมา  ปตจิตฺตา  
จ  เอกคฺคจิตฺตา  จ ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  นวกภิกฺขูหิ  เจว  ขีณาสเวหิ  จ   
ภาวิตสติปฏานา  ปุพฺพภาคา  สตฺตหิ  เสกฺเขหิ  ภาวิตา  มิสฺสกา ฯ   
        ฉฏเ  สกุณคฺฆีติ  สกุณ  หนตติี  สกุณคฺฆิ  เสนสฺเสต  อธิวจน ฯ   
สหสา  อชฺฌปฺปตฺตาติ  โลภสาหเสน  ปตฺตา ฯ  อลกฺขิกาติ  นิสฺสิริกา ฯ  อปฺปปุ ฺาติ   
ปริตฺตปุ ฺา ฯ  สเจชฺช(๑)  มยนฺติ  สเจ  อชฺช  มย ฯ  นงฺคลกฏกรณนฺติ  นงฺคเลน   
กสิกร  อธุนา  กฏ  เขตฺตฏานนฺติ  อตฺโถ ฯ  เลฑฺฑุฏานนฺติ  เลฑฺฑูน  าน ฯ   
อวทมานาติ  อวทมานา(๒)  จ  อตฺตโน  พลสฺส  สฏุ ุ  วณฺณ  วทมานาติ  อตฺโถ ฯ   
มหนฺต  เลฑฺฑุ(๓)  อภิรหูิตฺวาติ  อุทฺธนสณฺาเนน   ิเตสุ  ตีสุ  เลฑฺฑูสุ  อิโต  เสเน   
อาคจฺฉนฺเต  อิโต  นิกฺขมสิฺสามิ  อิโต  อาคจฺฉนฺเต  อิโตติ  สลลฺกฺเขตฺวา  เตสุ   
เอก  เลฑฺฑุ  อภิรุหิตฺวา  อฏาสิ  ฯ อวาทมานาติ วทมานา  ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ สเจชฺช  ฯ  ๒. ม. สมฺมา วทมานา  ฯ  
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๖๙๘/๑๙๗ เลฑฺฑุ  ฯ  
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สนฺนยฺหาติ (๑) อุรปฺป(๒)  สนฺนยฺหมาโน วิย  สนนฺยฺหิตฺวา  สุฏ ุ  เปตฺวา ฯ  
พหุอาคโต  โข  มฺยายนฺติ  มยฺห  อตฺถาย  อย  ทูรตราน(๓)  อาคโต  อปฺป   
อวสิฏ  อิทานิ  ม  คณฺหิสฺสตีติ  ตฺวา  ทารุคุโฬ  (๔)  วิย  วินวิตฺติตฺวา  
ตสฺเสว  เลฑฺฑุสฺส  อนฺตเร  ปจฺจุปาทิ  ปฏิปนฺโน  ปวิฏโติ  อตฺโถ ฯ  อุร  
ปจฺจตาเฬสีติ  เอกปฺปหาเรเนว  ลาปสสฺ  สีส  ฉินฺทตฺิวา  คเหสฺสามีติ  ปกฺขนฺตตฺตา  
เวค  สนฺธาเรตุ(๕)  อสกฺโกนฺโต  ตสฺม ึ เลฑฺฑุสฺมึ  อุร  ปตาเฬสิ ฯ   
ตาวเทวสฺส  หทยมส  ผาลิยิตฺถ ฯ  อถ  ลาโป  ทิฏา  วต  สตฺตุโน  ปฏ ีติ   
หฏตุฏโ  ตสฺส  หทเย  อปราปร  จงฺกมิ ฯ   
        สตฺตเม  ทุคฺคาติ  ทุคฺคมา ฯ  จารีติ  ส ฺจาโร ฯ  เลป  โอฑฺเฑนฺตีติ   
วฏรุกฺขุราทีหิ  โยเชตฺวา  เลป  กโรนฺติ  ต  มกฺกฏาน  ธุวคมนฏานนฺติ   
สลฺลกฺเขตฺวา  รุกฺขสาขาทีสุ  เปนฺติ ฯ  ป ฺโจฑฺฑิโตติ  ป ฺจสุ  าเนสุ  กาชทณฺฑก   
ปเวเสตฺวา  คเหตพฺพา  กาชสิกฺกา  วิย  โอฑฺฑิโต ฯ  ถุน  เสตีติ  ถุนนฺโต  สยติ ฯ   
        อฏเม  สูโทติ  ภตฺตการโก ฯ  นานจฺจเยหีติ  นานาจเยหิ  นานาวิเธหีติ   
อตฺโถ ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  อมฺพิลคฺเคหีติ   
# ๑. ม. สนฺนยฺหาติ  ฯ  ๒. ม. ขุรปฺป  ฯ  ๓. ม. พหุต าน  ฯ 
# ๔. ม. ทารจูุฬาย  ฯ  ๕. ม. สนฺธาเรตุ  ฯ  
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อมฺพิลโกฏาเสหิ ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  อภิหรตีติ  คหณตฺถาย  หตฺถ   
ปสาเรติ ฯ  พหุ  คณฺหาตีติ  เอกคฺคหเณน  พหุ  คณฺหนฺโตป  ปุนปฺปุน  
คณฺหนฺโตป  พหุ  คณฺหเตว ฯ  อภิหารานนฺติ  สต  วา  สหสฺส  วา  อุกฺขิปตฺวา 
อภิหฏาน  ทายาทาน(๑)  ฯ  อุปกฺกิเลสาติ  ป ฺจ  นีวรณา ฯ  นิมตฺิต  น   
อุคฺคณฺหาตีติ  อิท  เม  กมมฺฏาน  อนุโลม  วา  โคตฺรภภ  วา  อาหจฺจ   
 ิตนฺติ  น  ชานาติ  อตฺตโน  จิตฺตสฺส  นิมิตฺต  คณฺหิตุ  น  สกฺโกติ ฯ  อิมสฺม ึ 
สุตฺเต  ปุพฺพภาควิปสฺสนา  สติปฏานาว  กถิตา ฯ   
        นวเม  เวฬุวคามเกติ  เวสาลิยา  สมีเป  เอวนามโก  ปาทคาโม  (๒) 
อตฺถิ  ตสฺมึ ฯ  ยถามิตฺตนฺติอาทีสุ  มิตฺตาติ  มิตฺตาว ฯ  สนฺทิฏาติ(๓)  ตตฺถ 
ตตฺถ  สงฺคมฺม  ทฏิมตฺตา  นาติทฬฺหมิตฺตา ฯ  สมฺภตฺตาติ(๔)  สุฏ ุ  ภตฺตา 
สิเนหวนฺโต  ทฬฺหมิตฺตา ฯ  เยส  ยตฺถ  ยตฺถ  เอวรูปา  ภิกฺขู  อตฺถ ิ เต  ตตฺถ  
ตตฺถ  วสฺส  อุเปถาติ  อตฺโถ ฯ  กสฺมา  เอวมาห  เตส  ผาสุวิหารตฺถาย ฯ  เตส 
กิร  เวฬุวคามเก  เสนาสน  นปฺปโหต ิ ภิกฺขาป  มนฺทา ฯ  สมนตฺา  เวสาลิยา   
ปน  พหูนิ  เสนาสนานิ  ภิกฺขาป  สุลภา ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ   
        อถ  กสมฺา  ยถาสุข  คจฺฉถาติ  น  วิสฺสชฺเชสิ  เตส   
# ๑. ม. ทายาน  ฯ  ๒. สี. ทฺวารคาโม  ฯ  ม. ปาทคาโม  ฯ  ๓. ม. สนฺทิฏาติ  ฯ 
# ๔. ม. สมฺภตฺตาติ  ฯ  
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อนุกมฺปาย ฯ  เอว  กริสฺส  อโหสิ  อห  อฑฺฒมาสมตฺต  ตฺวา  ปรนิพฺพายิสฺสามิ ฯ   
สเจ  อิเม  ทูร  คจฺฉิสฺสนฺติ  ม  ปรินิพฺพานกาเล  ทฏ ุ  น  สกฺขิสฺสติ ฯ  อถ  เนส   
สตฺถา  ปรินพฺิพายนฺโต  อมฺหาก  สติมตฺตมฺป  น  อทาสิ ฯ  สเจ  ชาเนยฺยาม  น   
เอว  ทูเร  วเสยฺยามา'ติ  วิปฺปฏิสาโร  ภเวยฺย ฯ  เวสาลิยา  สมนตฺา  ปน  วสสฺ  
วสนฺตา  มาสสฺส  อฏ  วาเร  อาคนฺตฺวา  ธมฺม  สณิุสฺสนฺติ  สคุโตวาท   
ลภิสฺสนฺตีติ  น  วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
        ขโรติ  ผรุโส ฯ  อาพาโธติ  วิสภาคโรโค ฯ  พาฬฺหาติ  พลวติโย ฯ   
มรณนฺติกาติ  มรณนฺต  มรณสนฺติก  ปาปนสมตฺถา ฯ  สโต  สมปฺชาโน 
อธิวาเสตีติ  สตึ  สูปฏ ิต  กตฺวา  าเณน  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  อธิวาเสสิ ฯ  
อวิห ฺมาโนติ  เวทนานุวตฺตนวเสน  อปราปร  ปรวิตฺตน  อกโรนฺโต   
อปฬิยมาโน  อทุกฺขิยมาโน  จ   อธิวาเสสิ ฯ  อนามนฺเตตฺวาติ  อชานาเปตฺวา ฯ  
อนปโลเกตฺวาติ  อชานาเปตฺวาว   โอวาทานุสาสนึ  อทตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
วีริเยนาติ  ปุพฺพภาควีริเยน  เจว  ผลสมาปตฺติวีริเยน  จ ฯ  ปฏิปณาเมตฺวาติ   
วิกฺขมฺเภตฺวา ฯ  ชีวิตสงฺขารนฺติ  เอตฺถ  ชีวิตมฺป  ชีวิตสงฺขาโร ฯ  เยน  ชีวิต  
สงฺขารียติ  ฉิชฺชมาน  ฆเฏตฺวา  ปยติ  โส  ผลสมาปตฺติธมฺโมป  ชีวิตสงฺขาโร ฯ  
โส  อิธ  อธปิฺเปโต ฯ  อธิฏายาติ  อธิฏหิตฺวา  ปวตฺเต (๑)  ชีวิตปนสมตฺถ 
ผลสมาปตฺตึ   
# ๑. ม. ปวตฺเตตฺวา  ฯ  
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สมาปชฺเชยฺยนฺติ  อยเมตฺถ  สงฺเขปตฺโถ ฯ  ก ึ ปน  ภควา  อิโต  ปพฺุเพ   
ผลสมาปตฺตึ  น  สมาปชฺชตีติ  สมาปชฺชติ ฯ  สา  ปน  ขณิกสมาปตฺติ ฯ   
ขณิกสมาปตฺติ ฯ  ขณิกสมาปตฺติ  จ  อนฺโตสมาปตฺติยเยว  เวทน  วิกฺขมฺเภติ  
สมาปตฺติโต  วุฏ ิตมตฺตสฺส  กฏปาเตน  วา  กพลปาเตน  วา  ฉินฺนเสวาโล   
วิย  อุทก  ปนุ  สรรี  เวทนา  อชฺโฌตฺถรติ ฯ  ยา  ปน  รูปสตฺตก ฺจ  นิคฺคุมฺพ   
นิชฺชฏ  กตฺวา  มหาวิปสฺสนาวเสน  สมาปนฺนา  สมาปตฺติ  สา  สุฏ ุ  วิกฺขมฺเภติ ฯ  
ยถา  นาม  ปรุิเสน  โปกฺขรณึ  โอคาเหตฺวา  หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  สุฏ ุ  
อปพฺยูฬฺหเสวาโล  (๑)  จิเรน  อุทก  โอตฺถรติ  เอวเมว  ตโต  วุฏ ิตสฺส   
จิเรน  เวทนา  อุปฺปชชฺติ ฯ  อิติ  ภควา  ตทิวส  มหาโพธิปลฺลงฺเก  อภินว  (๒)   
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา(๓)  วิย  รูปสตฺตก  อรูปสตฺตก ฺจ  นิคฺคุมฺพ  นิชชฺฏ   
กตฺวา  จุทฺทสหากาเรหิ  สนฺเนตฺวา  (๔)  มหาวิปสฺสนาย  เวทน  วิกฺขมฺเภตฺวา  
ทส  มาเส  มา  อุปฺปชฺชิตฺถาติ  สมาปตฺตึ  สมาปชฺช ิ สมาปตฺติวิกฺขมฺภิตา  
เวทนา  ทส  มาเส  น  อุปปฺชฺชิเยว ฯ  คิลานา  วุฏ ิโตติ  คิลาโน  หุตฺวา  ปุน  
วุฏ ิโต ฯ   
        มธุรกชาโต  วิยาติ  ส ฺชาตครุภาโว  ส ฺชาตถทฺธภาโว  สเูล  อุตฺตาสิตปุริโส  
วิย ฯ น  ปกขฺายนฺตีติ(๕)   
# ๑. ม. อพฺยฬฺุหเสวาโล  ฯ  ๒. สี. อธิคต  ฯ  ๓. ม. ปฏเปนฺโต  ฯ 
# ๔. สี. สนฺเตตฺวา  ฯ ม. สนฺนยฺหิตฺวา  ฯ  ๕. ม. ปกาสนฺติ  ฯ  
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น  ปกาสนฺติ  นานาการโต  น  อุปฏหนฺติ ฯ  ธมมฺาป  ม  นปปฺฏิภนฺตีติ   
สติปฏานธมฺมา  มยฺห  ปากฏา  น  โหนฺตีติ  ทีเปติ ฯ  ตนฺติธมมฺา  ปน  เถรสฺส   
สุปฺปคุณา ฯ  น  อุทาหรตีติ  ปจฺฉิมโอวาท  น  เทติ  ต  สนฺธาย  วทติ ฯ   
อนนฺตร  อพาหิรนฺติ  ธมมฺวเสน  วา  ปุคฺคลวเสน  วา  อุภย  อกตฺวา ฯ   
เอตฺตก  ธมฺม  ปรสฺส  น  เทเสสฺสามีติ  หิ  จินฺเตนฺโต  ธมฺม  อนฺตร  กโรติ   
นาม  เอตฺตก  ปรสฺส  เทเสสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  พาหิร  กโรติ  นาม ฯ  อิมสฺส   
ปุคฺคลสฺส  เทเสสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  ปน  ปุคฺคล  อพฺภนฺตร  กโรติ  นาม   
อิมสฺส  น  เทเสสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  ปุคฺคล  พาหิร  กโรติ  นาม ฯ  เอว  อกตฺวา   
เทสิโตติ  อตฺโถ ฯ  อาจริยมุฏ ีติ  ยถาพาหิรกาน  อาจริยมุฏ ิ  นาม  โหติ   
ทหรกาเล  กสฺสจิ  อกเถตฺวา  ปจฺฉิมกาเล  มรณม ฺเจ  นิปนฺนา  ปยมนาปสฺส   
อนฺเตวาสิกสฺส  กเถนฺติ  เอว  ตถาคตสฺส  อิท  มหลลฺกกาเล  ปจฺฉิมาเน  (๑)   
กเถสฺสามีติ  มุฏ ึ  กตฺวา  ปริหริตฺวา  ปต  กิ ฺจิ  นตฺถีติ  ทสฺเสติ ฯ   
        อห  ภิกขฺุสฆนฺติ  อหเมว  ภิกฺขุสฆ  ปริหริสฺสามีติ  วา ฯ  มมุทฺเทสิโกติ  วา   
อหอุทฺทิสิตพฺพฏเน  อุทฺเทโส  อสสฺาติ  มมุทฺเทสิโก  มมเมว  อุทฺทิสิตฺวา  ม   
ปจฺจาสึสมาโน  ภิกฺขุสงฺโฆ  โหตุ  มม  อจฺจเยน  มา  วา  อโหสิ  ย  วา  ต  วา   
โหตูติ   
# ๑. ม. ปจฺฉิมทฺธาเน  ฯ  
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อิติ  วา  ปน  ยสฺส  อสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  น  เอว  โหตีติ  โพธิปลลฺงฺเกเยว  
อิสฺสามจฺเฉราน  วิคตตฺตา  เอว  น  โหติ ฯ  ส  กินฺติ  โส  กึ ฯ  อาสีติโกติ  
อสีติสวจฺฉริโก  อิท  ปจฺฉิมวย  อนุปฺปตฺตภาวทีปนตฺถ  วุตฺต ฯ  เวมิสฺสเกนาติ(๑)   
พาหพนฺธจกฺกพนฺธาทินา  ปฏิสงฺขรเณน  (๒)  เวมิสฺสเกน ฯ  ม ฺเติ  ชรสกฏ 
วิย  เวมิสฺสเกน  ม ฺเ  ยาเปติ  อรหตฺตผลเวฏเนน  จตุอิริยาปถกปฺปน   
ตถาคตสฺส  โหตีติ  ทสฺเสติ ฯ  อิทาน ิ ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต  ยสฺม ึ อานนฺท   
สมเยติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ สพฺพนิมิตฺตานนฺติ  รูปนิมิตฺตาทีน ฯ  เอกจฺจาน  เวทนานนฺติ   
โลกิยาน  เวทนาน ฯ  ตสฺมา  ติหานนฺทาติ  ยสฺมา  อิมินา  ผลสมาปตฺติวิหาเรน 
ผาสุ  โหติ  ตสฺมา  ตุเมฺหป  ตทตฺถาย  เอว  วิหรถาติ  ทสฺเสติ ฯ  อตฺตทีปาติ  
มหาสมุทฺทคตา  (๓)  ทีป  วิย  อตฺตาน  ทีป  ปติฏ  กตฺวา  วิหรถ ฯ   
อตฺตสรณาติ  อตฺตคติกา  โหถ  มา  อ ฺคติกา ฯ  ธมฺมทีปธมมฺสรณปเทสุป   
เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  จ  ธมฺโมติ  นววิโธ  โลกุตฺตรธมฺโม  เวทิตพฺโพ ฯ   
ตมตคฺเคติ   ตมอคฺเค  มชเฺฌ  ตกาโร  ปทสนฺธิ๓  วเสน  วุตฺโต  อิท  วุตฺต   
โหติ  อิเม  อตฺตกามา(๔) เอว   สพฺพ  ตมโสต  ฉินฺทิตฺวา  อติวิย  อคฺเค  
อุตฺตมภาเว  เต   
# ๑. ม. เวมิสฺสเกนาติ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒. ม. ปฏสิงฺขารเกน  ฯ   
# ๓. ม. มหาสมุทฺทคต  ฯ  ๔. ส.ี อคฺคตมา  ฯ  ม. อคฺคตมาติ ตมตคฺคาติ  ฯ  
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อานนฺท  มม  ภิกฺขู  ภวิสฺสนฺติ  เตส  อคฺเค  ภวิสฺสนฺติ ฯ  เยเกจิ  สกิฺขากามา 
สพฺเพส  เตส  จตุสติปฏานโคจรา  จ  ภิกฺขู  อคฺเค  ภวิสฺสนฺตีติ  อรหตฺตกูเฏน 
เทสน  คณฺหาตีติ ฯ   
        ทสเม  เตนุปสงฺกมีติ  ตสฺมึ  อุปสสฺเย  กมฺมฏานกมฺมิกา  ภิกฺขุนิโย   
อตฺถิ  ตาส  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  กมฺมฏาน  กเถสฺสามีติ  อุปสงฺกมิ ฯ  อุฬาร   
ปุพฺเพนาปร  วิเสสนฺติ  ปพฺุพวิเสสโต  อปร  โอฬารวิเสส ฯ  
        ตตฺถ  มหาภูตปริคฺคโห  ปุพฺพวิเสโส  อุปาทารูปปริคฺคโห  อปรวิเสโส 
นาม ฯ  ตถา  สกลรูปปริคฺคโห  ปุพฺพวิเสโส  อรูปปริคฺคโห  อปรวิเสโส  นาม ฯ 
รูปารูปปริคฺคโห  ปุพฺพวิเสโส  ปจฺจยปริคฺคโห  อปรวิเสโส  [๑] ติลกฺขณาโรปน   
อปรวิเสโส นาม ฯ เอว  ปุพฺเพนาปร  โอฬาร  วิเสส  ชานาตีติ  อตฺโถ ฯ   
        กายารมฺมโณติ  ย  กาย  อนุปสฺสติ  ตเมว  อารมฺมณ  กตฺวา  อุปฺปชฺชติ   
กิเลสปริฬาโห ฯ  พหิทฺธา  วา  จิตฺต  วิกฺขิปตีติ  พหิทฺธา  วา  ปุถตฺุตารมฺมเณ   
จิตฺตุปฺปาโท  วิกฺขิปติ ฯ  กิสฺมิ ฺจิเทว  ปสาทนีเย  นิมิตฺเต  จิตฺต  ปณิทหิตพฺพนฺติ   
เอว  กิเลสปริฬาเห  จ  ลนีตฺเต  จ  พหิทฺธา  วิกฺเขเป  จ  อุปฺปนฺเน   
กิเลสานุร ฺชิเตน  (๒) จริตพฺพ กิสฺมิ ฺจิเทว ปสาทนีเย ปสาทาวเห พุทฺธาทีสุ 
อ ฺตรสฺมึ าเน กมฺมฏานจิตฺต เปตพฺพ  ฯ จิตฺต 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสน ปุพฺพวิเสโสติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๒. ม. ...นรุ ฺชิเตน  ฯ  
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สมาธิยตีติ  อารมฺมณ  สมมฺา  อาทิยติ  สุฏ ุ  ปต  (๑)  ปยติ ฯ  ปฏิสหรามีติ   
ปสาทนียฏานโต  ปฏิสหรามิ  มูลกมฺมฏานาภิมุขเยว  น  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  โส 
ปฏิสหรติ  เจวาติ  มูลกมมฺฏานาภิมุข ฺจ  เปเสติ ฯ  น  จ  วิตกฺเกติ  น  วิจาเรตีติ 
กิเลสวิตกฺก  น  วิตกฺเกติ  กิเลสวิจาร  น  วิจาเรติ ฯ  อวิตกฺโกมหฺิ  อวิจาโรติ  
กิเลสวิตกฺกวิจาเรหิ  อวิตกฺกาวิจาโร ฯ  อชฌฺตฺต  สติมา  สุขมสฺมีติ  โคจรชฌฺตฺเต 
ปวตฺตาย  สติยา  สติมาหมสฺมิ  สุขิโต  จาติ  ปชานาติ ฯ   
        เอว  โข  อานนฺท  ปณิธาย  ภาวนา  โหตีติ  เอว  อานนฺท  เปตฺวา   
ภาวนา  โหติ ฯ  อิมสฺส  ห ิ ภิกฺขุโน  ยถา  นาม  ปุริสสฺส  มหนฺต  อุจฺฉุภาร   
อุกฺขิปตฺวา  ยนฺตสาล  เนนฺตสฺส  กิลนฺตกิลนฺตกาเล  ภูมิย  เปตฺวา  อุจฺฉุขณฺฑ   
ขาทิตฺวา  ปุน  อุกฺขิปตฺวา  คมน  โหติ  เอวเมว  อรหตฺต  ปาปุณิตุ 
อุคฺคหิตกมฺมฏานสฺส  กายปริฬาหาทีสุ  อุปฺปนฺเนสุ  ต  กมฺมฏาน  เปตฺวา   
พุทฺธคุณาทีสุ  อนุสฺสรเณน  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  กมฺมนิย  กตฺวา  ภาวนา  ปวตฺตา 
ตสฺมา  ปณิธาย  ภาวนาติ  (๒)  วุตฺต ฯ  ตสฺส  ปน  ปุริสสฺส  ต  อุจฺฉุภาร  ยนตฺสาล   
เนตฺวา  ปเฬตฺวา  รสปาน  วิย  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  กมมฺฏาน  มตฺถก  ปาเปตฺวา   
อรหตฺต  ปตฺตสฺส  ผลสมาปตฺติสุขานุภวน  เวทิตพฺพ ฯ   
# ๑. ส.ี สฏุปต  ฯ  ๒. ม. ภาวนา โหตีติ  ฯ  
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        พหิทฺธาติ  มูลกมฺมฏาน  ปหาย  พหิ  อ ฺสฺมึ  อารมฺมเณ ฯ  อปฺปณิธายาติ   
อฏเปตฺวา ฯ  อถ  ปจฺฉา  ปุเร  อสงฺขิตฺต  วิมุตฺต  อปฺปณิหิตนฺติ  ปชานาตีติ   
เอตฺถ  กมฺมฏานวเสน  วา  สรีรวเสน  วา  เทสนาวเสน  วา  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
ตตฺถ  กมฺมฏาเน  ตาว  กมฺมฏานสฺส  อภินิเวโส  ปุเร  นาม  อรหตฺต   
ปจฺฉา  นาม ฯ  ตตฺถ  โย  ภิกฺขุ  มูลกมฺมฏาน  คเหตฺวา  กิเลสปริฬาหสฺส  วา   
ลีนตฺตสฺส  วา  พหิทฺธา  วิกฺเขปสฺส  วา  อุปฺปชชฺิตุ  โอกาส  อเทนฺโต  สุทนฺตโคเณ   
โยเชตฺวา  สาเรนฺโต  วิย  จตุรสฺสจฺฉิทฺเท  สุตจฺฉิต  จตุรสฺสฆฏิก  จ  ปกฺขิเปนฺโต   
วิย  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อติฏนฺโต  อลคฺคโก(๑)  อรหตฺต  ปาปุณาติ  ฯ เตสุ(๒) 
ปุเรสงฺขาตสฺส  กมฺมฏานาภินิเวสสฺส  ปจฺฉาสงฺขาตสฺส  อรหตฺตสฺส  จ  วเสน   
ปจฺฉา  ปุเร  อสงฺขิตฺต  วิมุตฺต  อปฺปณิหิตนฺติ  ปชานาติ  นาม ฯ  สรีเร  ปน   
ปาทงฺคุลีน  อคฺคปพฺพานิ  ปุเร  นาม  สีสกฏาห  ปจฺฉา  นาม ฯ  ตตฺถ  โย  ภิกฺขุ  
ปาทงฺคุลีน  อคฺคปพฺพอฏ ิเกสุ  อภินิวิสิตฺวา  พฺยาภงฺคิยา  ยวกลาป  โมเจนฺโต 
วิย  วณฺณสณฺานทิโสกาสปริจฺเฉทวเสน  อฏ ีนิ  ปริคฺคณฺหนฺโต   
อนฺตรากิเลสปริฬาหาทีน  อุปฺปตฺตึ  วาเรตฺวา  ยาว  สีสกฏาหา  ภาวน  ปาเปติ  
โส  ปุเรสงฺขาตาน  อคฺคปาทงฺคุลิปพฺพาน  ปจฺฉาสงฺขาตสฺส  สีสกฏาหสฺส   
จ  วเสน   
# ๑. ม. อติฏนฺโต อลคฺคนฺโต  ฯ  ๒. ม. โส  ฯ  
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ปจฺฉา  ปุเร  อสงฺขิตฺต  วิมุตฺต  อปฺปณิหิตนฺติ  ปชานาติ  นาม ฯ   
        เทสนายป  ทฺวตฺตึสาการเทสนาย  เกสา  ปุเร  นาม  มตฺถลุงฺค  ปจฺฉา   
นาม ฯ  โย  ภิกฺขุ  เกเสสุ  อภินิวิสิตฺวา  วณฺณสณฺานทิโสกาสวเสน  เกสาทโย   
ปริคฺคณฺหนฺโต  อนฺตรา  กเิลสปริฬาหาทีน  อุปฺปตฺติ  วาเรตฺวา  ยาว  มตฺถลุงฺคา   
ภาวน  ปาเปติ  โส  ปุเรสงฺขาตาน  เกสาน  ปจฺฉาสงฺขาตสฺส  มตฺถลุงฺคสฺส  จ  วเสน   
ปจฺฉา  ปุเร  อสงฺขิตฺต  วิมุตฺต  อปฺปณิหิตนฺติ  ปชานาติ  นาม ฯ   
        เอว  โข  อานนฺท  อปฺปณิธาย  ภาวนา  โหตีติ  เอว  อานนฺท  อเปตฺวา   
ภาวนา  โหตีติ(๑)  ฯ  อิมสฺส  หิ  ภิกฺขุโน  ยถา  นาม  ปุริสสฺส  คุฬภาร  ลภิตฺวา   
อตฺตโน  คาม  อติหรนฺตสฺส  อนฺตรา  อเปตฺวา  อุจฺจงฺเค  ปกฺขิตฺตานิ  
คุฬขณฺฑาทีนิ  ขาทนียานิ  ขาทนฺตสฺส  อตฺตโน  คาเมเยว  โอตรณ   
โหติ  เอวเมว  อรหตฺต  ปาปุณิตุ  อารทฺธภาวนสฺส  ปริฬาหาทีน   
อุปฺปตฺตึ  วาเรตฺวา  กมฺมฏานภาวนา  ปวตฺตา  ตสฺมา  อปฺปณิธาย   
ภาวนาติ  วุตฺตา ฯ  ตสฺส  ปน  ปุริสสฺส  ต  คุฬภาร  อตฺตโน  คาม   
เนตฺวา  าตีหิ  สทฺธึ  ปรโิภโค  วิย  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  กมฺมฏาน  มตฺถก   
ปาเปตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตสฺส  ผลสมาปตฺติสุขานุภวน  เวทิตพฺพ ฯ  อิมสฺม ึ สุตฺเต   
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิ ฯ  
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ปุพฺพภาควิปสฺสนา  กถิตา ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตา  นเมวาติ ฯ   
                        อมฺพปาลวิคฺโค  ปโม ฯ   
        ทุติยวคฺคสฺส  ทุติเย  นาลนฺทายนฺติ  นาลนฺทาติ  เอวนามเก  นคเร   
ต  นคร  โคจรคาม  กตฺวา ฯ  ปาวาริกมฺพวเนติ  ทุสฺสปาวาริกเสฏ ิโน  อมฺพวเน ฯ   
ต  กิร  ตสฺส  อุยฺยาน  อโหสิ ฯ  โส  ภควโต  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ภควติ  ปสนฺโน   
ตสฺมึ  อุยฺยาเน  กฏุิเลณมณฺฑปาทิปฏิมณฺฑิต  ภควโต  วิหาร  กตฺวา  นิยฺยาเทสิ   
โส  วิหาโร  ชีวกมฺพน  วิย  ปาวาริกมพฺวน  เตฺวว  สงฺข  คโต  ตสฺมึ   
ปาวาริกมฺพวเน  วิหรตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  ปสนฺโนติ  เอว  สมฺปนฺนสทฺโธ  (๑)  เอว  สทฺทหามีติ  อตฺโถ ฯ   
ภิยฺโยภิยฺยตโรติ  (๒)  ภิยยฺตโร  อภิ ฺาโต  ภิยฺยตราภิ ฺโ  วา   
อุตฺตริตราโณติ  อตฺโถ ฯ  สมฺโพธิยนฺติ  สพฺพ ฺ ุตาเณ  อรหตฺตมคฺคาเณ  
วา ฯ  อรหตฺตมคฺเคเนว  หิ  พุทฺธคุณา  นิปฺปเทสา  คหิตา  โหนฺติ  เทฺวป   
อคฺคสาวกา  อรหตฺตมคฺเคเนว  สาวกปารมีาณ  ปฏิลภนฺติ  ปจฺเจกพุทฺธา 
ปจฺเจกโพธิาณ  พุทฺธา  สพฺพ ฺ ุตาณ ฺเจว  สกเล  จ  พุทธฺคุเณ ฯ  สพฺพมฺป  
เนส  อรหตฺตมคฺเคเนว  อิชฺฌติ ฯ  ตสฺมา  อรหตฺตมคฺคาณ  สมฺโพธิ  นาม  
โหติ ฯ  เตน  อุตฺตริตโร  จ  ภควตา  นตฺถิ ฯ   
# ๑. ม. อุปนนฺสทฺโท  ฯ  ๒. สุมงฺคล. ๓  ฯ  
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เตนาห  ภควตา  ภิยฺโยภิยยฺตโร  ยทิท  สมฺโพธิยนฺติ ฯ   
        อุฬาราติ  เสฏา ฯ  อย ฺหิ  อุฬารสทฺโท  อุฬารานิ  ขาทนียานิ   
ขาทนฺตีติอาทีสุ  (๑)  มธุเร  อาคจฺฉติ ฯ  อุฬาราย  ขลุ  ภว  วจฺฉายโน  สมณ   
โคตม  ปสสาย  ปสสตีติอาทีสุ  (๒)  เสฏเ ฯ  อปปฺมาโณ  จ  โอฬาโร 
โอภาโสติอาทีสุ  (๓)  วิปเุล ฯ  สฺวายมิธ  เสฏเ  อาคโต ฯ  เตน  วุตฺต  อุฬาราติ 
เสฏาติ ฯ  อาสภีติ  อุสภสฺส  วาจาสทิสี  อจลา  อสมฺปเวธี ฯ  เอกโส  คหิโตติ   
อนุสฺสเวน  วา  อาจริยปรมฺปราย  วา  อิติกิราย  วา  ปฏกสมฺปทาเนน  วา   
อาการปริวิตกฺเกน  วา  ทฏิ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา  วา  ตกฺกเหตุ  วา  นยเหตุ  วา  
อกเถตฺวา  ปจฺจกฺขโต  าเณน  ปฏิวิชฌฺิตฺวา  วิย  เอกโส  คหิโต  สนฺนิฏานกถาว   
กถิตาติ  อตฺโถ ฯ  สีหนาโทติ  เสฏนาโท  วเน  อุนนฺาทยนฺเตน  สีเหน  วิย   
อุตฺตมนาโท  นทิโตติ  อตฺโถ ฯ   
        กินฺน ุ เต  สาริปุตฺตาติ  อิม  เทสน  กสฺมา  อารภิ  อนุโยคทาปนตฺถ ฯ   
เอกจฺโจ  หิ  สีหนาท  นทิตฺวา  อตฺตโน  สีหนาเท  อนุโยค  ทาตุ  น  สกโฺกติ   
นิฆสน  น  ขมติ  สิเลเส  ปติตมกฺกโฏ  วิย  โหติ ฯ  ยถา  ธมมาน  อปริสุทฺธ 
โลห  ฌายิตฺวา  องฺคาโร  โหติ  เอว  ฌามงฺคาโร  วิย  โหติ ฯ   
# ๑. ม.  มู. ๑๒/๔๐๗/๔๓๙  ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๓๒๙/๓๓๖  ฯ 
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๒๗/๑๘  ฯ  ม. อุ. ๑๔/๓๖๔/๒๔๙  ฯ  
# ส. มหา. ๑๙/๑๖๗๒/๕๓๒  ฯ  
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เอโก  สีหนาเท  อนุโยค  ทาปยมาโน  ทาตุ  สกฺโกติ  นิฆสน  ขมติ  ธมมาน   
นิทฺโทสชาตรูป  วิย  อธิกตร  โสภติ  ตาทิโส  เถโร ฯ  เตน  น  ภควา   
อนุโยคกฺขโม  อยนฺติ  ตฺวา  สีหนาเท  อนุโยคทาปนตฺถ  อิม  เทสน  อารภิ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพ  เตติ  สพฺเพ  เต  ตยา ฯ  เอวสีลาติ  มคฺคสีเลน  ผลสีเลน   
โลกิยโลกุตฺตรสีเลน  เอวสีลา ฯ  เอวธมฺมาติ  เอตฺถ  สมาธิปกฺขา  ธมฺมา  อธิปฺเปตา   
มคฺคสมาธินา  ผลสมาธินา  โลกิยโลกุตฺตเรน  สมาธินา  เอวสมาธีติ(๑)  อตฺโถ ฯ   
เอวป ฺาติ  มคฺคป ฺาทิวเสเนว  เอวป ฺา ฯ  เอววิหาริโนติ  เอตฺถ  ปน  
เหฏา  สมาธิปกฺขาน  ธมฺมาน  คหิตตฺตา  วิหาโร  คหิโตป  ปนุ  กสฺมา  คหิตเมว 
คณฺหาตีติ  เจ ฯ  เถเรน  อิท  คหิตเมว ฯ  อิท ฺหิ  นโิรธสมาปตฺติทีปนตฺถ  วุตฺต  
ตสฺมา  เอวนิโรธสมาปตฺติวิหาริโน  เต  ภควนฺโต  อเหสุนฺติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ   
ทฏพฺโพ ฯ  เอววิมุตฺตาติ  เอตฺถ  วิกฺขมฺภนวิมุตฺติ  ตทงฺควิมุตฺติ  สมุจฺเฉทวิมุตฺติ   
ปฏิปสฺสทฺธิวิมุตฺติ  นิสฺสรณวิมุตฺตีติ  ป ฺจธา  วิมุตฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อฏ  สมาปตฺติโย  สย  วิกขฺมฺภิเตหิ  นีวรณาทีหิ  วิมุตฺตตฺตา   
วิกฺขมฺภนวิมุตฺตีติ  สงฺข  คจฺฉนฺติ ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนาทิกา  สตฺต  อนุปสฺสนา   
สย  ตสฺส  ปจฺจนีกวเสน   
# ๑. ม. เอวสมาธีติ  ฯ  
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ปริจฺจตฺตาหิ  นิจฺจส ฺาทีหิ  วิมุตฺตตฺตา  ตทงฺควิมุตฺตีติ  สงฺข  คจฺฉนฺติ ฯ   
จตฺตาโร  อรยิมคฺคา  สย  สมุจฺฉินฺเนหิ  กิเลเสหิ  (๑)  วิมุตฺตตฺตา  
สมุจฺเฉทวิมุตฺตีติ  สงฺข  คจฺฉนฺติ ฯ  จตฺตาริ  สาม ฺผลานิ  มคฺคานุภาเวน 
กิเลสาน  ปฏปิสฺสทฺธนฺเต  อุปฺปนฺนตฺตา  ปฏิปสฺสทธฺิวิมุตฺตีติ  สงฺข  คจฺฉนฺติ ฯ 
นิพฺพาน  สพฺพกิเลเสหิ  นสิฺสชฺชตฺตา  อปคตตฺตา  ทูเร   ิตตฺตา  นิสฺสรณวิมตฺุตีติ  
สงฺข  คต ฯ  อิติ  อิมาส  ป ฺจนฺน  วิมุตฺตีน  วเสน  เอววิมุตฺตาติ ฯ  เอตฺถ  อตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ   
        ก ึ ปน  เต  สาริปุตฺต  เย  เต  ภวิสฺสนฺตีติ  อตีตา  ตาว  นิรุทธฺา   
อปณฺณตฺติกภาว  คตา  ทีปสิขา  วิย  นพฺิพุตา  เอวนิรุทฺเธ  อปณฺณตฺติกภาว  
คเต  ตฺว  กถ  ชานิสฺสสิ  อนาคตพุทฺธาน  ปน  คุณา  ตยา  อตฺตโน  จิตฺเตน   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  วิทิตาติ  ปุจฺฉนฺโต  เอวมาห ฯ  ก ึ ปน  ตฺยาห  สาริปุตฺต  เอตรหีติ   
อนาคตาป  พุทฺธา  อชาตา  อนิพฺพตฺตา  อนุปฺปนฺนา  เต  กถ  ชานิสฺสสิ ฯ  เตส  
หิ  ชานน  อปเท  อากาเส  ปททสฺสน  วิย  โหติ ฯ  อิทานิ  มยา  สทฺธึ  เอกวิหาเร  
วสสิ  เอกโต  ภิกฺขาย  จรสิ  ธมฺมเทสนากาเล  ทกขิฺณปสฺเส  นิสีทสิ  ก ึ ปน   
มยฺห  คุณา  อตฺตโน  เจตสา  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  วิทิตา  ตยาติ  อนุยุ ฺชนฺโต   
เอวมาห ฯ  เถโร   
# ๑. ส.ี ปจฺจนีกกิเลเสหิ  ฯ  
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ปน  ปุจฺฉิตปุจฺฉิเต  โน  เหต  ภนฺเตติ  ปฏิกฺขิปติ ฯ  เถรสฺส  จ  วิทิตมฺป  อตฺถิ   
อวิทิตมฺป  กึ  โส  อตฺตโน  วิทิตฏาเน  ปฏิกฺเขป  กโรติ  อวิทิตฏาเนติ   
วิทิตฏาเน  น  กโรติ  อวิทิตฏาเนเยว  กโรติ ฯ  เถโร  กิร  อนุโยเค  อารทฺเธ 
เอว  อ ฺาสิ  น  อย  อนุโยโค  สาวกปารมีาเณ  [๑]อนุโยโคติ  อตฺตโน   
สาวกปารมีาเณ(๒)  ปฏิกฺเขป  อกตฺวาว  อวิทิตฏาเน  สพฺพ ฺ ุตาเณ   
ปฏิกฺเขป  กโรติ ฯ  เตน  อิทมฺป  ทีเปติ  ภควา  มยฺห  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน   
พุทฺธาน  สีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติการณชานนสมตฺถ  สพฺพ ฺ ุตาณ  นตฺถีติ ฯ   
        เอตฺถาติ  เอเตสุ  อตีตาทิเภเทสุ  พุทฺเธสุ ฯ  อถ  กึ  จรหีติ  อถ  กสฺมา   
เอว  าเณ  อสติ  ตยา  เอว  กถิตนฺติ  วทติ ฯ  ธมมฺนฺวโยติ  ธมฺมสฺส  ปจฺจกฺขโต   
าณสฺส  (๓)  อนุโยค  อนุคนฺตฺวา  อุปฺปนฺน  อนมุานาณ  นยคฺคาโห  วิทิโต   
สาวกปารมีาเณ  ตฺวาว  อิมินา  อากาเรน  ชานามิ  ภควาติ  วทติ ฯ  เถรสฺส  หิ   
นยคฺคาโห  อปฺปมาโณ  อปริยนฺโต ฯ  ยถา  จ  สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  ปมาณ  วา   
ปริยนฺโต  วา  นตฺถ ิ เอว  ธมฺมเสนาปติโน  นยคฺคาหสฺส ฯ  เตน  โส  (๔)อิมินา   
เอววิโธ  อิมินา  เอววิโธ  อิมินา  อนุตฺตโร  อิมินา  อนุตฺตโร  สตฺถาติ(๔)  ชานาติ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สพฺพ ฺ ุต ฺาเณ ปน อยนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. ...าเณ  ฯ 
# ๓. ส.ี าตสฺส  ฯ  ๔. ส.ี อิมินา เอววิโธ อนุตฺตโร สตฺถาติ  ฯ  
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เถรสฺส  หิ  นยคฺคาโห  สพฺพ ฺ ุตาณคติโก  เอว ฯ  อิทานิ  ต  นยคฺคาห   
ปากฏ  กาตุ  อุปม  ทสฺเสนฺโต  เสยฺยถาป  ภนฺเตติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ยสฺมา  มชฺฌิมเทเส  นครสฺส  อุทฺธาปปาการาทีนิ  ถริานิ  วา   
โหนฺตุ  ทุพฺพลานิ  วา  สพฺพโส  ปน  มา  โหนฺตุ  โจราสกา(๑)  น  โหติ ฯ   
ตสฺมา  ต  อคฺคเหตฺวา  ปจฺจนฺติม  นครนฺติ  อาห ฯ  ทฬฺหุธาปนฺติ   
ถิรปาการปาทก (๒)  ฯ  ทฬฺหปาการโตรณนฺติ  ถริปาการ ฺเจว   
ถิรปฏสงฺฆาฏ ฺจ ฯ  เอกทฺวารนฺติ  กสฺมา  อาห  พหุทฺวาเร  หิ  นคเร  พหูหิ   
ปณฺฑิตโทวาริเกหิ  ภวิตพฺพ  เอกทฺวาเรว  เอโก  วฏฏติ ฯ  เถรสฺส  จ  ป ฺาย 
สทิโส  อ ฺโ  นตฺถิ  ตสฺมา  อตฺตโน  ปณฺฑิตภาวสฺส  โอปมฺมตฺถ  เอกเยว 
โทวาริก  ทสเฺสตุเอกทฺวารนฺติ  อาห ฯ   
        ปณฺฑิโตติ  ปณฺฑิจฺเจน  สมนฺนาคโต ฯ  พฺยตฺโตติ  เวยฺยตฺติเยน 
สมนฺนาคโต  วิสทาโณ ฯ  เมธาวีติ  านุปฺปตฺติกป ฺาสงฺขาตาย  เมธาย  
สมนฺนาคโต ฯ  อนุปริยายปถนฺติ  อนุปริยายนามก  (๓)  ปาการมคฺค ฯ   
ปาการสนฺธินฺติ  ทฺวินฺน  อิฏกาน  อปคตฏาน ฯ  ปาการวิวรนฺติ  ปาการสฺส 
ฉินฺนฏาน ฯ  เจตโส  อุปกฺกิเลเสติ  ป ฺจ  นีวรณา  จิตฺต  อุปกฺกิลิสฺสนฺติ  
กิลิฏ  กโรนฺติ  อุปตาเปนฺติ   
# ๑. ม. โจราน อาสงฺกา  ฯ  ๒. ม. ทฬหฺุธาปนฺติ ถิรมูลปาการ  ฯ 
# ๓. ส.ี อนุปริยายนนามก  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๖๘ 
 
วิเหเนฺติ  ตสฺมา  เจตโส  อุปกฺกิเลสาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ป ฺาย  ทุพฺพลีกรเณติ  
นีวรณา  อุปฺปชฺชมานา  อนุปฺปนฺนาย  ป ฺาย  อุปฺปชฺชิตุ  น  เทนฺติ  ตสฺมา  
ป ฺาย  ทุพฺพลีกรณาติ(๑)  วุจฺจนฺติ ฯ  สุปติฏ ิตจิตฺตาติ  จตูสุ  สติปฏาเนสุ   
สุฏ ุ  ปตจิตฺตา  หุตฺวา ฯ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ยถาภูตนฺติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
ยถาสภาเวน  ภาเวตฺวา ฯ  อนุตฺตร  สมมฺาสมฺโพธินฺติ  อรหตฺต  สพฺพ ฺ ุตาณ  
ปฏิวิชฺฌึสูติ  ทสฺเสติ ฯ   
        อปเจตฺถ  สติปฏานาติ  วิปสฺสนา  โพชฺฌงฺคา  มคฺโค  อนุตฺตรสมฺมาสมฺโพธิ   
อรหตฺต ฯ  สติปฏานาติ  วา  วิปสฺสนา  โพชฺฌงฺคา  มิสฺสกา  สมฺมาสมฺโพธิ   
อรหตฺตเมว ฯ  ทีฆภาณกมหาสิวตฺเถโร  ปนาห  สติปฏาเน  วิปสฺสน  คเหตฺวา   
โพชฺฌงฺเค  มคฺโค  จ  สพฺพ ฺ ุตาณ ฺจาติ  คหิเต  สุนฺทโร  ปโ ฺห  ภเวยฺย  น   
ปเนว  คหิตนฺติ ฯ  อิติ  เถโร  สพฺพพุทฺธาน  นีวรณปฺปหาเน  สติปฏานภาวนาย   
สมฺโพธิย ฺจ  มชฺเฌ  ภินนฺสุวณฺณรชตาน  วิย  นานตฺตาภาว  ทสฺเสนฺโต(๒)  ฯ   
        อิธ  ตฺวา  อุปมา  สสนฺเทตพฺพา  อายสฺมา  หิ  สาริปุตฺโต  ปจฺจนฺตนคร   
ทสฺเสสิ  ปาการ  ทสฺเสสิ  ปริยายปถ(๓)  ทสฺเสสิ (๔)  ปณฺฑิตโทวาริก   
ทสฺเสสิ  นคร  ปวิสนกนิกฺขมนเก   
# ๑. ม. ทุพฺพลีกรณาติ  ฯ  ๒. ม. ทสฺเสติ  ฯ  ๓. ม. อนุปริยายปถ  ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ทฺวาร ทสฺเสสีติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๖๙ 
 
โอฬาริเก  ปาเณ  ทสฺเสสิ  โทวาริกสฺส  เตส  ปาณาน  ปากฏภาว  ทสฺเสสิ ฯ  ตตฺถ 
กึ  เกน  สทิสนฺติ  เจ ฯ  นคร  วิย  หิ  นพฺิพาน  ปากาโร  วิย  สลี  ปริยายปโถ  
วิย  หิร ี ทฺวาร  วิย  อริยมคฺโค  ปณฺฑิตโทวาริโก  วิย  ธมฺมเสนาปติ  นคร  
ปวิสนกนิกฺขมนกา  โอฬาริกปาณา  วิย  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา  พุทฺธา  
โทวาริกสฺส  เตส  ปาณาน  ปากฏภาโว  วิย  อายสฺมโต  สาริปุตฺตสฺส   
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  พุทฺธาน  สีลสมถาทีหิ  ปากฏภาโว ฯ  เอตฺตาวตา  
เถเรน  ภควโต  เอวมห  สาวกปารมีาเณ  ตฺวา  ธมฺมนฺวเยน  นยคฺคาเหน  
ชานามีติ  อตฺตโน  สีหนาทสฺส  อนุโยโค  ทินฺโน  โหติ ฯ   
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  น  โข  เมต  ภนฺเต  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ  อรหนฺเตสุ   
สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ  เจโตปริยาณ  อตฺถิ  อปจ  ธมฺมนวฺโย  วิทโิตติ  วทสิ   
ตสฺมา ฯ  อภิกฺขณ  ภาเสยฺยาสีติ  ปุนปฺปุน  ภาเสยฺยาสิ  ปุพฺพเณฺห  เม  กถิตนฺติ   
มา  มชฺฌนฺหกิาทีสุ  น  กถยิตฺถ  อชชฺ  วา  เม  กถิตนฺติ  ปรทิวสาทีสุ  (๑)  น   
กถยิตฺถาติ  อตฺโถ ฯ  สา  ปหียิสฺสตีติ  สาริปุตฺตสทิโสป  นาม  าณชวนสมฺปนฺโน   
สาวโก  พุทธฺาน  จิตฺตจาร  ชานิตุ  น  สกฺโกติ  เอว  อปฺปเมยฺยา  ตถาคตาติ   
จินฺเตนฺตาน  ยา  ตถาคเต  กงฺขา  วา  วิมติ  วา  สา  ปหียิสฺสติ ฯ  (๒)   
# ๑. ม. อปรชฺชทิวสาทีสุ  ฯ  ๒. ม. ปหียิสฺสตีติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๐ 
 
        ตติเย  มคเธสูติ  เอวนามเก  ชนปเท ฯ  นาฬกคามเกติ  ราชคหสฺส   
อวิทูเร  อตฺตโน  กุลสนฺตเก  เอวนามเก  คาเม ฯ  จุนโฺท  สมณุทฺเทโสติ  อย   
เถโร  ธมฺมเสนาปติสฺส  กนิฏภาติโก  ต  ภิกฺขู  อนุปสมฺปนฺนกาเล  จุนฺโท   
สมณุทฺเทโสติ  สมุทาจริตฺวา  เถรกาเลป  ตเถว  สมุทาจรึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  จุนฺโท   
สมณุทฺเทโสติ ฯ  อุปฏาโก  โหตีติ  มุโขทกทนฺตกฏทาเนน(๑)  เจว   
ปริเวณสมฺมชฺชนปฏ ิปรกิมฺมกรณปตฺตจีวรคฺคหเณน  จ  อุปฏานกโร  โหติ ฯ   
ปรินิพฺพายีติ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุโต ฯ  กตรสฺมึ  กาเลติ  
ภควโต  ปรนิิพฺพานสวจฺฉเร ฯ  ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา   
        ภควา  กิร  วุตฺถวสฺโส  เวฬุวคามโต  นิกฺขมิตฺวา  สาวตฺถึ  คมิสฺสามีติ  
อาคตมคฺเคเนว  ปฏินิวตฺเตนฺโต  อนุปพฺุเพน  สาวตฺถึ  ปตฺวา  เชตวน  ปาวิสิ ฯ 
ธมฺมเสนาปติ  ภควโต  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  ทิวาฏาน  คโต  โส  ตตฺถ  อนฺเตวาสิเกสุ   
วตฺต  ทสฺเสตฺวา  ปฏิกฺกนฺเตสุ  ทิวาฏาน  สมฺมชฺชิตฺวา  จมฺมขณฺฑ  ป ฺาเปตฺวา  
ปาเท  ปกฺขาเลตฺวา  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  ผลสมาปตฺตึ  ปาวิสิ ฯ  อถสฺส  ยถา  
ปริจฺเฉเทน  (๒)  ตโต  วุฏ ิตสฺส  อย  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  พุทฺธา  นุ  โข   
ปม  ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ  (๓)  อุทาหุ  อคฺคสาวกาติ  ตโต  อคฺคสาวกา  ปมนฺติ 
ตฺวา  อตฺตโน  อายุสงฺขาร  
# ๑. ม. ...ทาเนน  ฯ  ๒. ม. อทฺธาปริจฺเฉเทน  ฯ  ๓. ม. ปรินิพฺพายนฺติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๗๑ 
 
โอโลเกสิ ฯ  โส  สตฺตาหเมว  เม  อายสุงฺขารา  ปวตฺติสฺสนฺตีติ  ตฺวา  กตฺถ 
ปรินิพฺพายามีติ  จินฺเตสิ ฯ   
        ตโต  ราหุโล  ตาวตึเสสุ  ปรินิพฺพุโต  อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถโร  ฉทฺทนตฺทเห   
อห  กตฺถ  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  ปุนปฺปุน  จินฺเตนฺโต  มาตร  อารพฺภ  สเวค  (๑)  
อุปฺปาเทสิ  มยฺห  มาตา  สตฺตนฺน  อรหนฺตาน  มาตา  หุตฺวาป  พุทฺธธมฺมสเฆสุ  
อปฺปสนฺนา  อตฺถิ  น ุ โข  ตสฺสา  อุปนิสฺสโย  นตฺถิ  นุ  โขติ ฯ  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  
อุปนิสฺสย  ทสิฺวา  กสฺส  เทสนาย  อภิสมโย  ภวิสฺสตีติ  โอโลเกนฺโต  มเมว  
ธมฺมเทสนาย  ภวิสฺสติ  น  อ ฺสฺส ฯ  สเจ  โข  ปนาห  อปฺโปสฺสุกฺโก  ภเวยฺย  
ภวิสฺสนฺติ  เม  วตฺตาโร  สาริปุตฺตตฺเถโร  อวเสสชนานมฺป  อวสฺสโย  โหติ  ตถา  
หิสฺส  สมจิตฺตสุตฺตนฺตเทสนาทิวเส  (๒)  โกฏิสตสหสฺสเทวตา  อรหตฺตปฺปตฺตา   
ตโย  มคฺเค  ปฏิวิทฺธเทวตาน  คณนา  นตฺถิ  อ ฺเสุ  จ  าเนสุ  อเนกา   
อภิสมยา  ทิสฺสนฺติ  เถเร  จ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตาเนว  อสีติ   
กุลสหสฺสานิ  โส  ทานิ  สกมาตุมิจฺฉาทสฺสนมตฺตมฺป  หริตุ  นาสกฺขติ  ตสฺมา   
มาตร  มิจฺฉาทสฺสนา  โมเจตฺวา  ชาโตวรเกเยว  ปรนิิพฺพายิสฺสามีติ  สนฺนิฏาน   
กตฺวา  อชฺเชว  ภควนฺต  อนุชานาเปตฺวา  นิกฺขมิสฺสามีติ  จุนฺทตฺเถร  อามนฺเตสิ   
อาวุโส   
# ๑. ม. สตึ  ฯ  ๒. องฺ. ทกุ. ๒๐/๒๘๑/๘๐  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๒ 
 
จุนฺท  อมฺหาก  ป ฺจสตาย  ภิกฺขุปริสาย  ส ฺ  เทหิ  คณฺหถาวุโส  ปตฺตจีวรานิ   
ธมฺมเสนาปติ  นาลกคาม  คนฺตุกาโมติ ฯ  เถโร  ตถา  อกาสิ ฯ   
        ภิกฺขู  เสนาสน  สสาเมตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เถรสฺส  สนติฺก  อคมสุ ฯ   
เถโร  เสนาสน  สสาเมตฺวา  ทิวาฏาน  สมฺมชฺชิตฺวา  ทิวาฏานทฺวาเร  ตฺวา   
ทิวาฏาน  โอโลเกตฺวา  อิท  ทานิ  ปจฺฉิมทสฺสน  ปุน  อาคมน  นตฺถีติ   
ป ฺจสตภิกฺขุปริวุโต  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อนุชานาตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  อนุชานาตุ  สุคโต  ปรินิพฺพานกาโล  เม  โอสสฺฏโ 
เม  อายุสงฺขาโรติ ฯ  พุทฺธา  ปน  ยสฺมา  ปรินิพฺพาหีติ  วุตฺเต  มรณวณฺณ   
สวณฺเณนฺตีติ  มา  ปรินิพฺพาหีติ  วุตฺเต  วฏฏสฺส  คุณ  กเถนฺตีติ  มิจฺฉาทิฏ ิกา  
โทส  อาโรเปสฺสนฺติ  ตสฺมา  ตทุภยมฺป  น  วทนฺติ ฯ  เตน  น  ภควา  กตฺถ   
ปรินิพฺพายิสฺสสิ  สาริปุตฺตาติ  วตฺตา  อตฺถิ  ภนฺเต  มคเธสุ  นาลกคาเม   
ชาโตวรโก  ตตฺถาห  ปรนิิพฺพายิสฺสามีติ  วุตฺเต  ยสฺส  ทานิ  ตฺว  สาริปุตฺต   
กาล  ม ฺสิ  อิทานิ  ปน  เต  เชฏกนิฏภาติกาน  ตาทิสสฺส  ภิกฺขุโน  ทสฺสน 
ทุลฺลภ  ภวิสฺสติ  เทเสหิ  เนส  ธมฺมนฺติ  อาห ฯ   
        เถโร  สตฺถา  มยฺห  อิทฺธิวิกุพฺพนปุพฺพงฺคม  ธมฺมเทสน  ปจฺจาสึสตีติ   
ตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ตาลปฺปมาณ    
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๗๓ 
 
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  โอรุยฺห  ทสพลสฺส  ปาเท  วนฺทิ  ปนุ  ทฺวิตาลปฺปมาณ   
อพฺภุคฺคนฺตฺวา โอรุยฺห  ทสพลสฺส  ปาเท  วนฺทิตฺวา(๑)  เอเตนุปาเยน   
สตฺตตาลปฺปมาณ  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อเนกานิ  ปาฏิหาริยสตานิ  ทสฺเสนฺโต  
ธมฺมกถ  อารภิ ฯ  ทิสฺสมาเนนป  กาเยน  กเถติ  อทสิฺสมาเนนป ฯ  อุปริเมน  วา  
เหฏ ิเมน  วา  อุปฑฺฒกาเยน  กเถติ  อทิสฺสมาเนนป  ทิสฺสมาเนนป  กาเลน  
จนฺทวณฺณ  ทสฺเสติ  กาเลน  สูริยวณฺณ  กาเลน  ปพฺพตวณฺณ  กาเลน   
สมุทฺทวณฺณ  กาเลน  จกฺกวตฺติราชา  โหติ  กาเลน  เวสฺสวณมหาราชา  กาเลน   
สกฺโก  เทวราชา  กาเลน  มหาพฺรหฺมาติ  เอว  อเนกานิ  ปาฏิหาริยสตานิ  
ทสฺเสนฺโต  ธมฺมกถ  กเถสิ ฯ  สกลนคร  สนฺนิปติ ฯ  เถโร  โอรุยหฺ  ทสพลสสฺ   
ปาเท  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อาห  โก  นาโม  อย  สาริปุตฺต 
ธมฺมปริยาโยติ ฯ  สีหวิกฬีโิต  นาม  ภนฺเตติ ฯ  ตคฺฆ  สาริปุตฺต  สีหวิกีฬิโต 
ตคฺฆ  สาริปุตฺต  สีหวิกีฬโิตติ ฯ   
        เถโร  อลตฺตกวณฺเณ  หตฺเถ  ปสาเรตฺวา  สตฺถุ  สุวณฺณกจฺฉปสทิเส  ปาเท   
โคปฺผเกสุ  คเหตฺวา  ภนฺเต  อิเมส  ปาทาน  วนฺทนตฺถาย  กปฺปสตสหสฺสาธิก   
อสงฺเขฺยยฺย  ปารมิโย  ปรูติา  โส  เม  มโนรโถ  มตฺถก  ปตฺโต  อิโต  ทานิ  
ปฏาย  ปฏสินฺธิวเสน  น  ปุน  เอกฏาเน  สนฺนิปาโต  สมาคโม  นตฺถิ(๒)   
# ๑. ม. วนฺท ิ ฯ  ๒. ม. อตฺถิ  ฯ  
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ฉินฺโน  เอส  วิสฺสาโส  อเนเกหิ  พุทฺธสตสหสฺเสหิ  ปวิฏ  อชร  อมร  เขม  สุข  
สีตล  อภย  นิพฺพานปุร  ปวิสิสฺสามิ  สเจ  เม  กิ ฺจิ  กายิก  วา  วาจสิก  วา  น  
โรเจตฺถ(๑) ขมถ  ต  ภควา  คมนกาโล  มยฺหนฺติ ฯ  ขมามิ  เต  สาริปุตฺต  น   
โข  ปน  เต  กิ ฺจิ  กายิก  วา  วาจสิก  ว  มยฺห  อรุจฺจนก  อตฺถิ  ยสฺส  ทานิ   
ตฺว  สาริปุตฺต  กาล  ม ฺสีติ ฯ   
        อิติ  ภควตา  อนุ ฺาตสมนนฺตร  สตฺถุ  ปาเท  วนฺทิตฺวา  อุฏ ิตมตฺเต   
อายสฺมนฺเต  สิเนรุจกฺกวาฬหิมวนฺตปริภณฺฑปพฺพเต  ธารยมานาป  อชฺช  อิม   
คุณราสึ  ธาเรตุ  น  สกโฺกมีติ  วทนฺตี  วิย  เอกปฺปหาเรเนว  วิวรมานา  มหาปวี   
ยาว  อุทกปรยินฺตา  อกมฺป  อากาเส  เทวทุนฺทุภิโย  ผลึส ุ มหาเมโฆ  อุฏหิตฺวา   
โปกฺขรวสฺส  วสฺสิ ฯ  สตฺถา  ธมฺมเสนาปตึ  ปฏิปาเทสฺสามีติ  ธมฺมาสนา  วุฏาย 
คนฺธกุฏิอภิมุโข  คนฺตฺวา  มณิผลเก  อฏาสิ ฯ  เถโร  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา 
จตูสุ  าเนสุ  วนฺทิตฺวา  ภควา  อิโต  กปฺปสตสหสฺสาธิกสฺส  อสงฺเขฺยยฺยสฺส   
อุปริ  อโนมทสฺสิสฺส  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส  ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  ตุมฺหาก  ทสฺสน 
ปตฺเสึ(๒)  สา  เม  ปตฺนา  สมิทฺธา  ทิฏา  ตุเมฺห  ต  ปมทสฺสน  อิท   
ปจฺฉิมทสฺสน  ปุน  ตุมฺหาก  ทสฺสน  นตฺถีติ  วตฺวา  ทสนขสโมธานสมุชฺชล   
อ ฺชลึ   
# ๑. ม. โรเจถ  ฯ  ๒. ม. ปตฺเถสิ  ฯ  
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ปคฺคยฺห  ยาว  ทสฺสนวิสยา  อภิมุโขว  ปฏิกฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ปุน 
มหาปวี  ธาเรตุ  อสกฺโกนฺตี  อุทกปรยินฺต  กตฺวา  อกมฺป ฯ  ภควา  ปริวาเรตฺวา 
 ิเต  ภิกฺขู  อาห  อนุคจฺฉถ  ภิกฺขเว  ตุมฺหาก  เชฏกภาติกนฺติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ   
จตสฺโสป  ปริสา  สมฺมาสมฺพุทฺธ  เอกกเยว  เชตวเน  โอหาย  นริวเสสา  นิกฺขมึสุ ฯ   
        สาวตฺถนิครวาสิโนป  สาริปุตฺตตฺเถโร  กิร  สมฺมาสมฺพุทฺธ  อาปุจฺฉิตฺวา  
ปรินิพฺพายิตุกาโม  นิกฺขนฺโต  ปสฺสิสสฺาม  นนฺติ  นครทฺวารานิ  นิโรกาสานิ 
กโรนฺตา  นกิฺขมิตฺวา  คนฺธมาลาทิหตฺถา  เกเส  วิกิริตฺวา  อิทานิ  มย  กห   
มหาป ฺโ  นิสินฺโน  กห  ธมฺมเสนาปติ  นิสินฺโนติ  ปุจฺฉนฺตา  กสฺส  สนฺติก  
คมิสฺสาม  ตสฺส  หตฺเถ  สกฺการ  เปตฺวา  เถโร  ปกกฺนฺโตติอาทินา  นเยน   
ปริเทวนฺตา  โรทนฺตา  เถร  อนุพนฺธึส ุฯ  เถโร  มหาป ฺาย   ิตตฺตา  สพฺเพส  
อนติกฺกมนีโย  เอส  มคฺโคติ  มหาชน  โอวทิตฺวา  ตุเมฺหป  อาวุโส  ติฏถ  มา  
ทสพเล  ปมาท  อาปชฺชิตฺถาติ  ภิกฺขุสฆมฺป  นิวตฺเตตฺวา  อตฺตโน  ปริสาเยว  
สทฺธึ  ปกฺกามิ ฯ  เยป  มนุสฺสา  ปุพฺเพ  อยฺโย  ปจฺจาคมนจาริก  จรติ  อิท  
ทานิ  คมน  น  ปุน  ปจฺจาคมนายาติ  ปริเทวนฺตา  อนุพนฺธึสุเยว  เตป  
อปฺปมตฺตา  อาวุโส  โหถ  เอวภาวิโน  นาม  สงฺขาราติ  นิวตฺเตสิ ฯ    
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๖ 
 
        อถ โข อายสฺมา  สาริปุตฺโต  สพฺพตฺถ  เอกรตฺติวาเสน  อนฺตรามคฺเค  
สตฺตาห  มนุสฺสาน  สงฺคห  กโรนฺโต  สาย  นาลกคาม  ปตฺวา  คามทฺวาเร   
นิโคฺรธรุกฺขมูเล  อฏาสิ ฯ  อถ  อุปเรวโต  นาม  เถรสฺส  ภาคิเนยฺโย  พหิคาม   
คจฺฉนฺโต  เถร  ทิสฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  เถโร  ต  อาห  อตฺถิ  
เคเห  เต  อยฺยิกาติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  คจฺฉ  อมฺหาก  อิธาคตภาว  อาโรเจหิ  
กสฺมา  อาคโตติ  จ  วุตฺเต  อชฺช  กิร  เอกทิวส  อนฺโตคาเม  ภวิสฺสติ  ชาโตวรก  
ปฏิชคฺคถ  ป ฺจนฺน ฺจ  กิร  ภิกฺขุสตาน  วสนฏาน  ชานาถาติ ฯ  โส  คนฺตฺวา   
อยฺยิเก  มยฺห  มาตุโล  อาคโตติ  อาห ฯ  อิทานิ  กหุินฺติ ฯ  คามทฺวาเรติ ฯ   
เอกโต(๑)  อ ฺโป  โกจิ  อตฺถีติ ฯ  อตฺถิ  ป ฺจสตา  ภิกฺขูติ ฯ  กึการณา  
อาคโตติ ฯ  โส  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  พฺราหฺมณี  กึ  นุ  โข  เอตฺตกาน  วสนฏาน  
ปฏิชคฺคาเปติ  ทหรกาเล  ปพฺพชิตฺวา  มหลฺลกกาเล  คิหี  โหตุกาโมติ  จินฺเตนฺตี  
ชาโตวรก  ปฏิชคฺคาเปตฺวา  ป ฺจสตาน  วสนฏาน  กาเรตฺวา  ทณฺฑทีปกา   
ชาเลตฺวา  เถรสฺส  ปาเหสิ ฯ   
        เถโร  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  ปาสาท  อารุยฺห  ชาโตวรก  ปวิสิตฺวา  นิสีทิ  นิสีทตฺิวา   
ตุมฺหาก  วสนฏาน  คจฺฉถาติ   
# ๑. ม. เอกโกว  ฯ  
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ภิกฺขู  อุยฺโยเชสิ  เตสุ  คตมตฺเตสุเยว  เถรสฺส  ขโร  อาพาโธ  อุปฺปชฺช ิ 
โลหิตปกฺขินฺทิมารณนฺติกา(๑)  เวทนา  วตฺตนฺติ ฯ  เอก  ภาชน  ปวิสติ  เอก  
นิกฺขมติ ฯ  พฺราหฺมณี  มม  ปุตฺตสฺส  ปวตฺติ  มยฺห  น  รุจฺจตีติ  อตฺตโน   
วสนคพฺภทฺราร  นิสฺสาย  อฏาสิ ฯ   
        จตฺตาโร  มหาราชาโน  ธมฺมเสนาปติ  กุหึ  วิหรตีติ  โอโลเกนฺตา  
นาลกคาเม  ชาโตวรเก  ปรินิพฺพานม ฺเจ  นิปนฺโน  ปจฺฉิมทสฺสน  คมิสฺสามาติ   
อาคมฺม  วนฺทิตฺวา  อฏสุ ฯ  เก  ตุเมหฺติ ฯ  มหาราชาโน  ภนฺเตติ ฯ  กสฺมา  
อาคตตฺถาติ ฯ  คิลานุปฏากา  ภวิสฺสามาติ ฯ  โหติ  อตฺถิ  คิลานุปฏาโก   
คจฺฉถ  ตุเมฺหติ  อุยฺโยเชส ิฯ  เตส  คตาวสาเน  เตเนว  นเยน  สกโฺก  
เทวานมินฺโท ฯ  ตสฺมึ  คเต  มหาพฺรหฺมา  จ  อาคมึสุ ฯ  เตป  ตเถว  เถโร 
อุยฺโยเชสิ ฯ   
        พฺราหฺมณี  เทวตาน  อาคมน จ(๒)  ทิสฺวา  เกน  น ุ โข  เอเต  มม   
ปุตฺต  วนฺทิตฺวา  คจฺฉนฺตีติ  เถรสฺส  คพฺภทฺวาร  คนฺตฺวา  ตาต  จุนฺท  กา   
ปวตฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  ต  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  มหาอุปาสิกา  ภนฺเต  อาคตาติ   
อาห ฯ  เถโร  กสฺมา  อเวลาย  อาคตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  สา  ตุยฺห  ตาต  
ทสฺสนตฺถายาติ  วตฺวา  ตาต  ปม  เก  อาคตาติ  ปุจฺฉิ ฯ   
# ๑. ม. โลหิตปกฺขนฺทิกา มารณนฺติกา  ฯ  ๒. ม. อาคมนฺ ฺจ คมน ฺจ  ฯ  
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จตฺตาโร  มหาราชาโน  อุปาสิเกติ ฯ  ตาต  ตฺว  จตูหิ  มหาราเชหิ  มหนฺตตโรติ ฯ  
อารามิกสทิสา  เอเต  อุปาสิเก  อมฺหาก  สตฺถ ุ ปฏสินฺธิคฺคหณโต  ปฏาย   
ขคฺคหตฺถา  หุตฺวา  อารกฺข  อกสูติ ฯ  เตส  ตาต  คตาวสาเน  โก  อาคโตติ ฯ 
สกฺโก  เทวานมินฺโทติ ฯ  เทวราชโตป  ตฺว  ตาต  มหนฺตตโรติ ฯ  
ภณฺฑคฺคาหกสามเณรสทิโส  เอส  อุปาสิเกติ(๑)  อมฺหาก  สตฺถุ  ตาวตึสโต   
โอตรณกาเล  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  โอติณฺโณติ ฯ  ตสฺส  ตาต  คตาวสาเน 
โชตยมาโน  วิย  โก  อาคโตติ ฯ  อุปาสิเก  ตุยฺห  ภควา  จ  สตฺถา  จ  มหาพฺรหฺมา  
นาม  เอโสติ ฯ  มยฺห  ภควโต  มหาพฺรหฺมโตป  ตฺว  ตาต  มหนฺตตโรติ ฯ  อาม  
อุปาสิเก  เอเต  นาม  กริ  อมฺหาก  สตฺถุ  ชาตทิวเส  จตฺตาโร  มหาพฺรหฺมาโน 
มหาปุริส  สวุณฺณชาเลน  ปฏิคฺคณฺหึสูติ ฯ   
        อถ  พฺราหฺมณิยา  ปุตฺตสฺส  ตาว  เม  อย  อานุภาโว  กีทิโส  วต  มยฺห   
ปุตฺตสฺส  ภควโต  สตฺถ ุ อานุภาโว  ภวิสฺสตีติ  จินฺตยนฺติยา  สหสา  ป ฺจวณฺณา  
ปติ  อุปฺปชชฺตฺิวา  สกลสรรี  ผริ ฯ  เถโร  อุปฺปนฺน  เม  มาตุ  ปติโสมนสฺส  อย  
ทานิ  กาโล  ธมฺมเทสนายาติ  จินฺเตตฺวา  กึ  จินฺเตสิ  มหาอุปาสิเกติ  อาห ฯ  
สา  ปุตฺตสฺส  ตาว  เม  อย  คุโณ  สตฺถุ  ปนสฺส  กีทโิส  ภวิสฺสตีติ  ตาต  อิท   
จินฺเตมีติ  อาห ฯ  มหาอุปาสิเก  
# ๑. ม. อุปาสิเก  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๗๙ 
 
มยฺห  สตฺถ ุ ชาตกฺขเณ  มหาภินิกฺขมเน  สมฺโพธิย  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน  จ  
ทสสหสฺสิโลกธาตุ  กมปฺตฺถ ฯ  สีเลน  สมาธินา  ป ฺาย  วิมุตฺติยา   
วิมุตฺติาณทสฺสเนน  สโม  นาม  นตฺถิ  อิติป  โส  ภควาติ  วิตฺถาเรตฺวา   
พุทฺธคุณปฏิสยุตฺตธมฺมเทสน  กเถสิ ฯ   
        พฺราหฺมณี  ปยปุตฺตสฺส  ธมฺมเทสนาปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย   
ปุตฺต  อาห  ตาต  อุปติสฺส  กสฺมา  เอว  อกาสิ  เอวรูป  นาม  อมต  มยฺห  เอตฺตก   
กาล  น  อทาสีติ ฯ  เถโร  ทินฺน  ทานิ  เม  มาตุ  รูปสาริยา  พฺราหฺมณิยา   
โปสาวนิกมูล  เอตฺตเกน  วฏฏิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  คจฺฉ  มหาอุปาสิเกติ  พฺราหฺมณึ   
อุยฺโยเชตฺวา  จุนฺท  กา  เวลาติ  อาห ฯ  พลวปจฺจูสกาโล  ภนฺเตติ ฯ  ภิกฺขุสฆ   
สนฺนิปาเตหีติ ฯ  สนฺนิปาโต  ภนฺเต  ภิกฺขุสงฺโฆติ ฯ  ม  อุกฺขิปตฺวา  นิสีทาเปหิ   
จุนฺทาติ  อุกฺขิปตฺวา  นิสีทาเปสิ ฯ   
        เถโร  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อาวุโส  จตุจตฺตาฬีส  โว  วสฺสานิ  มยา  สทฺธึ   
วิจรนฺตาน  ย  เม  กายิก  วา  วาจสิก  วา  น  โรเจถ  ขมถ  ต  อาวุโสติ ฯ   
เอตฺตก  ภนฺเต  อมฺหาก  ฉายา  วิย  ตุเมฺห  อมุ ฺจิตฺวา  วิจรนฺตาน  อรุจฺจนก   
นาม [๑] นตฺถิ  ตุเมฺห  ปนมฺหาก  ขมถาติ ฯ  อถ   
# ๑. ม. อตฺถนฺตเร โนติ ทสิฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๐ 
 
เถโร  มหาจีวร  สงฺกฑฺฒิตฺวา  มุข  ปธาย  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  นปินฺโน  สตฺถา   
วิย  นว  อนุปุพฺพสมาปตฺติโย  อนุโลมปฏิโลมโต  สมาปชฺชิตฺวา  ปุน  ปม  
ฌาน  อาทึ  กตฺวา  ยาว  จตุตฺถชฺฌานา  สมาปชฺช ิ ตโต  วุฏาย  อนนฺตรเยว   
มหาปวึ  อุนฺนาเทนฺโต  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ   
        อุปาสิกา  กึ  นุ  โข  เม  ปุตฺโต  น  กิ ฺจิ  กเถตีติ  อุฏาย  ปฏ ิปาเท   
ปริมชฺชนฺตี  ปรินิพฺพุตภาว  ตฺวา  มหาสทฺท  กุรมุานา  ปาเทสุ  นิปติตฺวา   
ตาต  มย  อิโต  ปุพฺเพ  ตว  คุณ  น  ชานิมฺหา  อิทานิ  ปน  ต  อาทึ  กตฺวา   
อเนกสเต  อเนกสหสฺเส  อเนกสตสหสฺเส  ภิกฺขู  อิมสฺมึ  นิเวสเน  นิสีทาเปตฺวา   
โภเชตุ  น  ลภิมฺหา  จีวเรหิ  อจฺฉาเทตุ  น  ลภิมฺหา  วิหารสต  วิหารสหสฺส   
กาเรตุ  น  ลภิมฺหาติ  ยาว  อรุณุคฺคมนา  ปริเทวิ ฯ  อรุเณ  อุคฺคตมตฺเตเยว   
สุวณฺณกาเร  ปกฺโกสาเปตฺวา  สุวณฺณคพฺภ  วิวราเปตฺวา  สุวณฺณกฏิโย   
มหาตุลาย  ตุลาเปตฺวา  ป ฺจ  กูฏาคารสตานิ  ป ฺจ  อคฺฆิกสตานิ  กโรถาติ   
ทาเปติ ฯ  (๑)   
        สกโฺกป  เทวราชา  วิสฺสุกมฺม  (๒)  เทวปุตฺต  อามนฺเตตฺวา  ตาต   
ธมฺมเสนาปติ  ปรินิพฺพุโต  ป ฺจ  กูฏาคารสตานิ  ป ฺจ  อคฺฆิกสตานิ  จ  
มาเปหีติ  อาห ฯ  อิติ  มหาอุปาสิกา  การิตานิ  
# ๑. ส.ี เปเสสิ  ฯ  ๒. ม. วิสฺสกมฺม  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๘๑ 
 
วิสฺสุกมฺเมน  นิมฺมิตานิ  จ  สพฺพานิป  เทฺว  สหสฺสานิ  อเหสส ฯ  ตโต [๑]  
นครมชฺเฌ  สารมย  มหามณฺฑป  กาเรตฺวา  มณฺฑปมชฺเฌ  มหากูฏาคาร  
เปตฺวา  เสสานิ  ปริวารสงฺเขเปน  เปตฺวา  สาธุกีฬิก  อารภึสุ ฯ  เทวาน  
อนฺตเร  มนสฺุสา  มนุสฺสาน  อนฺตเร  เทวา  อเหสส ฯ   
        เรวตี  นาม  เอกา  เถรสฺส  อุปฏายิกา  อห  เถรสฺส  ปชู  กริสฺสามีติ   
สุวณฺณปุปฺผาน  ตโย  กุมเฺภ  กาเรสิ ฯ  เถรสฺส  ปชู  กริสฺสามีติ  สกฺโก  เทวราชา   
อฑฺฒเตยฺยโกฏินาฏเกหิ  ปริวาริโต  โอตริ ฯ  สกฺโก  โอตรตีติ  มหาชโน   
ปจฺฉามุโข  ปฏิกฺกมิ ฯ  ตตฺถ  สาป  อุปาสิกา  ปฏกิฺกมมานา  ครุภารตฺตา  
เอกมนฺต  อปสกฺกิตุ  อสกฺโกนฺตี  มนสฺุสาน  อนฺตเร  ปปตา(๒)  มนุสฺสา   
อปสฺสนฺตา  ต  มทฺทิตฺวา  อคมสุ  สา  ตตฺเถว  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  
กนกวิมาเน  นิพฺพตฺติ ฯ  นิพฺพตฺตกฺขเณเยวสฺส  รตนกฺขนฺโธ  วิย  ติคาวุตปฺปมาโณ  
อตฺตภาโว  อโหสิ  สฏ ิสกฏปูรปฺปมาณอลงฺการปฏิมณฺฑิตา   
อจฺฉราสหสฺสปริวาริตา ฯ  อถสฺสา  ทิพฺพ  สพฺพกายิกาทาส  ปุรโต  ปยึสุ ฯ  สา 
อตฺตโน  สิรสิมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  โอฬารา  อย  สมฺปตฺติยา(๓)  กึ  นุ  โข  เม  กมฺม   
กตนฺติ  จินฺตยมานา  อทฺทส  มยา  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  ปรินิพฺพุตฏาเน  ตีหิ  
สุวณฺณปุปฺผกุมฺเภหิ  ปูชา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นครมชฺเฌติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๒. ม. ปติ  ฯ  ๓. ม. โอฬารา อย สมปฺตฺติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๒ 
 
กตา  มหาชโน  ม  มทฺทิตฺวา  คโต  สาห  ตตฺถ  กาล  กตฺวา  อิธูปปนฺนา  เถร 
นิสฺสาย  ลทธฺ  อิทานิ  ปุ ฺวิปาก  มนุสฺสาน  กเถสฺสามีติ  สห  วิมาเนเนว   
โอตริ ฯ   
        มหาชโน  ทูรโตว  ทิสฺวา  กึ  นุ  โข  เทฺว  สรูยิา  อุฏ ิตาติ  (๑)   
โอโลเกนฺโต  วิมาเน  อาคจฺฉนฺเต  กูฏาคารสณฺาน  ป ฺายติ  นาย  สูริโย   
วิมานเมต  เอกนฺติ  อาห ฯ  ตมฺป  วิมาน  ตาวเทว  อาคนฺตฺวา  เถรสฺส   
ทารุจิตกมตฺถเก  เวหาส  อฏาสิ ฯ  เทวธีตา  วิมาน  อากาเสเยว  เปตฺวา  ปวึ   
โอตริ ฯ  มหาชโน  กา  ตฺว  อยฺเยติ  ปจฺุฉิ ฯ [๒] ม  ตุเมฺห  ชานาถ  เรวตี   
นามาห  ตีหิ  สุวณฺณปุปฺผกุมฺเภหิ  เถรสฺส  (๓)  ปชู  กตฺวา  มนสฺุเสหิ  มทฺทติา  
กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺตา  ปสฺสถ  เม  สิริสมฺปตฺตึ  ตุเมฺหป  ทานิ   
ทานานิ  เทถ  ปุ ฺานิ  กโรถาติ  กุสลกิริยาย  วณฺณ  กเถตฺวา  เถรสฺส   
จิตก  ปทกฺขิณ  กตฺวา  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  เทวฏานเยว  คตา ฯ   
        มหาชโนป  สตฺตาห  สาธุกีฬิก  กฬีิตฺวา  สพฺพคนฺเธหิ  จิตกมกาสิ   
จิตกา  เอกูนรตนสติกา  อโหสิ ฯ  เถรสฺส  สรีร  จิตก  อาโรเปตฺวา  อุสีรกลาเปหิ   
อาลิมฺเปสส ฯ  อาฬาหเน  สพฺพรตฺตึ  ธมฺมสฺสวน  ปวตฺติ ฯ  อนุรทฺุธตฺเถโร   
สพฺพคนฺโธทเกน  เถรสฺส  จิตก  นิพฺพาเปสิ ฯ  จุนฺทตฺเถโร  ธาตุโย   
# ๑. ส.ี อุฏ ิตาติ  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทสิฺสติ  ฯ  ๓. ม. เถร  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๘๓ 
 
ปริสฺสาวเน  ปกฺขิปตฺวา  น  ทานิ  มยา  อิเธว  สกกฺา  าตุ(๑)  มยฺห   
เชฏภาติกสฺส  ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตตฺเถรสฺส  ปรนิิพฺพุตภาว   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อาโรเจสฺสามีติ  ธาตุปริสฺสาวน  เถรสฺส  จ  
ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  สาวตฺถึ  อคมาสิ เอกฏาเนป  จ  เทฺว  รตฺติโย   
อวสิตฺวา  สพฺพตฺถ  เอกรตฺติวาเสเนว  สาวตฺถึ  ปาปุณิ ฯ  เอตมตฺถ   
ทสฺเสตุ  อถโข  จุนฺโท  สมณุทฺเทโสติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  เยนายสฺมา  อานนฺโทติ  เยนสฺส  อตฺตโน  อุปชฌฺาโย   
ธมฺมภณฺฑาคาริโก  อายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ ฯ  กสฺมา  ปเนส  อุชุก  สตฺถุ  
สนฺติก  อคนฺตฺวา  เถรสฺส  สนฺติก  อคมาสีติ  สตฺถริ  จ  เถเร  จ  คารเวน ฯ   
เชตวเน  มหาวิหาเร  โปกฺขรณิย  กริสฺส  นฺหาตฺวา  ปจฺจุตฺตริตฺวา   
สุนิวตฺถสุปารุตสฺส  เอตทโหสิ  พุทฺธา  นาม  มหาปาสาณจฺฉตฺต  วิย  ครโุน  
ผณกตสปฺปสีหพฺยคฺฆมตฺต-  วรวารณาทโย  วิย  จ  ทุราสทา  น  สกฺกา  มยา 
อุชุกเมว  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  กเถตุ  กสฺส  นุ  โข  สนฺติก  คนตฺพฺพนฺติ ฯ 
ตโต  จินฺเตสิ  อุปชฌฺาโย  เม  ธมฺมภณฺฑาคาริโก  เชฏภาติกตฺเถรสฺส  
อุตฺตมสหาโย  ตสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา  ต(๒)  อาทาย  สตฺถารา  สทฺธึ  กเถสฺสามีติ  
สตฺถริ  เจว  เถเร  จ  คารเวน  อุปสงฺกมิ ฯ  อิทมสฺส  ปตฺตจีวรนฺติ  อยมสฺส  
ปริโภคปตฺโต  อิท  ธาตุปริสฺสาวนนฺติ  เอว  เอเกก   
# ๑. ม. สนฺธาเรตุ  ฯ  ๒. สี. ต อาทาย สตฺถุ สนฺติก อุปสงฺกมิสฺสามีติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๔ 
 
อาจิกฺขิ ฯ  ปาฬิย  ปน  อิทมสฺส  ปตฺตจีวรนฺติ  เอตฺตกเมว  วุตฺต ฯ กถาปาภตนฺติ   
กถามูล ฯ  มลู ฺหิ  ปาภตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ยถาห 
                อปฺปเกนป  เมธาวี                ปาภเตน  วิจกฺขโณ   
                สมุฏาเปติ  อตฺตาน        อณุ  อคฺคึว  สนฺธมนฺติ  (๑)   
        ภควนฺต  ทสฺสนายาติ  ภควนฺต  ทสฺสนตฺถาย ฯ  ก ึ ปนิมินา  ภควา  น   
ทิฏปุพฺโพติ  โน  น  ทฏิปุพฺโพ ฯ  อย  ห ิ อายสฺมา  ทิวา  นว  วาเร  รตฺตึ   
นว  วาเรติ  เอกาห  อฏารส  วาเร  อุปฏานเมว  คจฺฉติ ฯ  ทิวสสฺส  ปน  สตวาร   
สหสฺสวาร  วา  คนฺตุกาโม  สมาโนป  น  อการณา  คจฺฉติ  เอก  ป ฺหทฺวาร  (๒)   
คเหตฺวาว  คจฺฉติ ฯ  โส  ตทิวส  เตน  กถาปาภเตน  คนฺตุกาโม  เอวมาห ฯ   
อิทมสฺส  ปตฺตจีวรนฺติ  เถโรป  อิท  ตสฺส  ปตฺตจีวร  อิท  จ  ธาตุปริสฺสาวนนฺติ   
ปาฏิเยกฺกเยว  ทสฺเสตฺวา  อาจิกฺขิ ฯ   
        สตฺถา  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  ธาตุปริสฺสาวน  คเหตฺวา  หตฺถตเล  เปตฺวา   
ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  โย  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปุริมทิวเส  อเนกานิ  ปาฏิหาริยสตานิ   
กตฺวา  ปรินพฺิพาน  อนุชานาเปสิ  ตสฺส  ทานิ  อิมา  สงฺขวณฺณปฏิภาคา  (๓)   
ธาตุโยว  ป ฺายนฺติ  กปฺปสตสหสฺสาธิกอสงฺเขฺยยฺย  ปรูิตปารมี  เอส   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๔/๒  ฯ  ๒. สี. ป ฺหวาร  ฯ  ๓. ม. สงฺขวณฺณสนฺนิภา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๘๕ 
 
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  มยา  ปวตฺติต  ธมฺมจกฺก  อนุปวตฺตโก  (๑)  เอส  ภิกฺขุ   
ปฏิลทฺธทุติยกอาสโน  (๒)  เอส  ภิกขฺุ  ปูริตสาวกสนฺนิปาโต  เอส  ภิกฺขุ  เปตฺวา  
ม  ทสส ุ จกกฺวาฬสหสฺเสสุ  ป ฺาย  อสทิโส  เอส  ภิกฺขุ  มหาป ฺโ  เอส   
ภิกฺขุ  ปุถุป ฺโ  หาสป ฺโ  ชวนป ฺโ  ติกฺขป ฺโ  นิพฺเพธิกป ฺโ  เอส  
ภิกฺขุ  อปฺปจฺโฉ  เอส  ภิกขฺุ  สนฺตุฏโ  ปวิวิตฺโต  อสสฏโ  อารทฺธวีริโย  โจทโก 
ปาปครหี  เอส  ภิกฺขุ  ป ฺจ  ชาติสตานิ  ปฏิลทฺธมหาสมฺปตฺติโย  ปหาย   
ปพฺพชิโต  เอส  ภิกฺขุ  มม  สาสเน  ปวีสมขนฺติโก  เอส  ภิกฺขุ  ฉินฺนวิสาณอุสภสทิโส  
เอส  ภิกฺขุ  จณฺฑาลปุตฺตสทิสนีจจิตฺโต  เอส  ภิกฺขุ  ปสฺสถ  ภิกขฺเว  มหาป ฺสฺส 
ธาตุโย  ปสฺสถ  ภิกฺขเว  ปถุุป ฺสฺส  มหาป ฺสฺส  ชวนป ฺสฺส  ติกฺขป ฺสฺส   
นิพฺเพธิกป ฺสฺส  อปฺปจฺฉสฺส  สนฺตุฏสฺส  ปวิวิตฺตสฺส  อสสฏสฺส  อารทฺธวีริยสฺส   
โจทกสฺส  ปสฺสถ  ภิกฺขเว  ปาปครหิสฺส  ธาตุโยติ ฯ   
                โย  ปพฺพช ี ชาติสตานิ  ป ฺจ   
                ปหาย  กามานิ  มโนรมานิ   
                ต  วีตราค  สุสมาหิตินฺทฺริย   
                ปรินิพฺพุต  วนทฺถ  สาริปุตฺต ฯ   
                ขนฺติพโล  ปวีสโม  น  กปฺุปติ   
# ๑. ม. อนุปวตฺติโต  ฯ  ๒. ม. ...อาสโน  ฯ  
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                น  จาป  จิตฺตสฺส  วเสน  วตฺตติ   
                อนุกมฺปโก  การุณิโก  จ  นพฺิพุโต   
                ปรินิพฺพุต  วนทฺถ  สาริปุตฺต ฯ   
                จณฺฑาลปุตฺโต  ยถา  นคร  ปวิฏโ   
                นจีมโน  จรติ  กโฬปหตฺโถ     
                ตถา  อย  วิหรติ  (๑)  สาริปุตฺโต   
                ปรินิพฺพุต  วนทฺถ  สาริปุตฺต ฯ   
                อุสโภ  ยถา  ฉินฺนวิสาณโสโต(๒)   
                อเหยนฺโต  จรติ  ปรุนฺตเร  ปน(๓)   
                ตถา  อย  วิหรติ  สาริปุตฺโต   
                ปรินิพฺพุต  วนทฺถ  สาริปุตฺตนฺติ ฯ   
        อิติ  ภควา  ป ฺจหิ  คาถาสเตหิ  เถรสฺส  วณฺณ  กเถสิ ฯ  ยถา  ยถา   
ภควา  เถรสฺส  วณฺณ  กเถสิ  ตถา  ตถา  เถโร(๔)  สณฺาตุ  น  สกฺโกติ   
วิฬารมุเข  ปกฺขนฺตกุกฺกุโฏ  วิย  ปเวเธติ ฯ  เตนาห  อป  เม  ภนฺเต  มธุรกชาโต   
วิย  กาโยติ  สพฺพ  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        ตตฺถ  มธุรกชาโตติอาทีนมตฺโถ  วุตฺโตเยว ฯ  อิธ  ปน  ธมมฺาติ   
อุทฺเทสปริปุจฺฉาธมฺมา  อธิปฺเปตา ฯ  ตสฺส  หิ  อุทฺเทสปริปุจฺฉาธมฺเม  อคหิเต  
วา  คเหตุ  คหิเต  วา  สชฌฺาย  กาตุ   
# ๑. ส.ี วิจรติ  ฯ  ๒. ม. ฉินฺนวิสาณโก  ฯ  ๓. ม. วเน  ฯ  ๔. ม. อานนฺทตฺเถโร  ฯ  
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จิตฺต  น  ปวตฺตติ ฯ  อถ  สตฺถา  ป ฺจปสาทวิจิตฺรานิ  อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา   
เถร  โอโลเกนฺโต  อสฺสาเสสฺสามิ  นนติฺ  อสฺสาเสนฺโต  ก ึ น ุ โข  เต  อานนฺท   
สาริปุตฺโตติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สลีกฺขนฺธนฺติ  โลกิยโลกุตฺตรสีล ฯ  สมาธิป ฺาสุป  เอเสว  นโย ฯ   
วิมุตฺติ  ปน  โลกุตฺตราว ฯ  วิมุตฺติาณทสฺสน  ปจฺจเวกฺขณาณ  ต  โลกิยเมว ฯ  
โอวาทโกติ  โอวาททายโก ฯ  โอติณฺโณติ  โอติณฺเณสุ  วตฺถูสุ  นานปฺปกาเรน 
โอตรณสีโล ฯ  วิ ฺาปโกติ  ธมฺมกถากาเล  อตฺถ ฺจ  การณ ฺจ  วิ ฺาเปตา ฯ   
สนฺทสฺสโกติ  ขนฺธธาตุอายตนวเสน  เตส  เตส  ธมมฺาน  ทสฺเสตา ฯ  สมาทปโกติ  
อิท ฺจิท ฺจ  คณฺหถาติ  เอว  คณฺหาปโก ฯ  สมุตฺเตชโกติ  อพฺภุสฺสาหโก ฯ   
สมฺปหสโกติ  ปฏิลทฺธคุเณหิ  โมทาปโก  โชตาปโก ฯ   
        อกลิาสุ  ธมฺมเทสนายาติ  ธมฺมเทสน  อารภิตฺวา  สีส  วา  เม  รชฺุชติ   
หทย  วา  กุจฺฉิ  วา  ปฏ ิ  วาติ  เอว  โอสกฺกนาการวิรหิโต  นกิฺกลิาสุ  วิสารโท   
เอกสฺสาป  ทฺวินฺนมฺป  สีหเวเคเนว  ปกฺขนฺทติ ฯ  อนุคฺคาหโก  สพฺรหฺมจารีนนฺติ   
ปทสฺส  อตฺโถ  ขนฺธกวคฺเค  วิตฺถาริโตว ฯ  ธมโฺมช  ธมฺมโภคนฺติ  อุภเยนป   
โภโคว  กถิโต ฯ  ธมฺมานคฺุคหนฺติ  ธมฺเมน  อนุคฺคหณ ฯ  สตฺถา  อติวิย  ย  ภิกฺขุ 
กิลมตีติ  ปุน  ต  อสฺสาเทนฺโต  น  น ุ ต  อานนฺท  มยาติอาทิมาห ฯ   
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        ตตฺถ  ปเยหิ  มนาเปหีติ  มาตาปตาภาตาภคินีอาทิเกหิ  ชาติยา  นานาภาโว  
มรเณน  วินาภาโว  ภเวน  อ ฺถาภาโว ฯ  ต  กุเตตฺถ  อานนฺท  ลพฺภา  ยนฺตนฺติ   
ตสฺมา  (๑)  ยสฺมา  สพฺเพหิ  ปเยหิ  มนาเปหิ  นานาภาโว  ตสฺมา  ทส  ปารมิโย 
ปูเรตฺวาป  สมฺโพธึ  ปตฺวาป  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตฺวาป  ยมกปาฏหิาริย  ทสฺเสตฺวาป  
เทโวโรหณ  กตฺวาป  ยนฺต  ชาต  ภูต  สงฺขาต(๒)  ปโลกธมฺม  ต  ตถาคตสฺสาป  
สรีร  มา  ปลชฺุชีติ  เนต  าน  วิชฺชติ  โรเทนฺเตนป  กเถนฺเตนป  น  สกฺกา  ต   
การณ  ลทฺธนฺุติ ฯ  โส  ปลุชฺเชยฺยาติ  โส  ภิชฺเชยฺย ฯ   
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  โยชนสตุพฺเพโธ  มหาชมฺพุรุกฺโข  วิย  ภิกฺขุสงฺโฆ   
ตสฺส  ทกฺขิณทิสคโต  ป ฺาสโยชนิโก  มหาขนฺโธ  วิย  ธมฺมเสนาปติ  ตสฺมึ   
มหาขนฺเธ  ภินฺเน  ตโต  ปฏาย  อนุปพฺุเพน  วฑฺฒิตฺวา  ปุปฺผผลาทีหิ  ต  าน   
ปูเรตุ  สมตฺถสฺส  อ ฺสฺส  ขนฺธสฺส  อภาโว  วิย  เถโร ปรินิพฺพุโต(๓) โสฬสนฺน   
ป ฺหาน  มตฺถก  ปตฺตสฺส  อ ฺสฺส  ทกฺขิณาสเน  นิสีทนสมตฺถสฺส  ภิกฺขุโน  
อภาโว  ตาย  ปริภินฺนาย  โส   รกฺุโข  วิย  ภิกฺขุสงฺโฆ  ขนฺโธ  เตฺวว  ชาโตติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺมาติ  ยสมฺา  สพฺพสงฺขต(๔)  ปโลกธมฺม  ต  มา   
# ๑. ส.ี ลพฺภา ย ตนฺติ กสมฺา  ฯ  ๒. ม. สงฺขาต  ฯ  ๓. ม. เถเร ปรินิพฺพุเต  ฯ 
# ๔. ม. สพฺพสงฺขาต  ฯ  
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ปลุชชฺีติ  น  สกฺกา  ลทฺธุ  ตสฺมา ฯ   
        จตุตฺเถ  อจิรปรินิพฺพุเตสุ  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสูติ  น  จิรปรินิพฺพุเตสุ  
ทฺวีสุ  อคฺคสาวเกสุ ฯ  เตส  หิ  ธมฺมเสนาปติ  กตฺติกมาสปุณฺณมาย  ปรินิพฺพุโต  
มหาโมคฺคลฺลาโน  ตโต  อฑฺฒมาสาติกฺกเมน อฑฺฒมาสกาฬปกฺขอุโปสเถ (๑)   
สตฺถา  ทฺวีสุ  อคฺคสาวเกสุ  ปรินิพฺพุเตสุ  มหาภิกฺขุสฆปริวาโร  มหามณฺฑเล   
จาริก  จรมาโน  อนุปุพฺเพน  อุกฺกเจลนคร  ปตฺวา  ตตฺถ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  
คงฺคาปฏเ  รชตปตฺตวณฺณวาลิกาปุลิเน  วิหาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อจิรปรินิพฺพุเตสุ   
สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสูติ ฯ  เย  มหนฺตตรา  ขนฺธา  เต  ปลุชฺเชยฺยุนฺติ  อิธาป   
โยชนสตุพฺเพโธ  มหาชมฺพุรุกฺโข  วิย  ภิกฺขุสงฺโฆ  ตสฺส  ทกฺขิณโต  จ  อุตฺตรโต   
จ  คตา  ป ฺาสโยชนิกา  เทฺว  มหาขนฺธา  วิย  เทฺว  อคฺคสาวกาติ ฯ  เสส   
ปุริมนเยเนว  โยเชตพฺพ ฯ   
        ป ฺจเม  ทิฏ ีติ  กมฺมสฺสกตทิฏ ิ ฯ   
        ฉฏเ  มจฺจุเธยฺยสฺส  ปารนฺติ  เตภูมกวฏฏสฺส  ปารภูต  นพฺิพาน ฯ   
        อฏเม  กาเย  วา  ภิกฺขูติ  ตสฺมึ  กาเล  ภิกฺขุเยว  นตฺถ ิ เอว   
สนฺเตป  โย  สติปฏาเน  ภาเวติ   
# ๑. ม. อนาวสุโปสเถ  ฯ  
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โส  กิเลสภินทฺเนน  ภิกฺขูเยวาติ  ทสฺเสนฺโต   
        เอวมาห ฯ  เอกายนนฺติ  เอกมคฺค ฯ  ชาติกฺขยนฺตทสฺสีติ  ขาติยา  ขโยติ  
จ  อนฺโตติ  จ  นิพฺพาน  ต  ปสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  มคฺค  ปชานาตีติ  เอกายนสงฺขาต   
เอกมคฺคภูต  มคฺค  ปชานาติ ฯ  เอกายนมคฺโค  วุจฺจติ  ปุพฺพภาคสติปฏานมคฺโค   
ต  ปชานาตีติ  อตฺโถ ฯ   
        นวเม  สุมฺเภสูติ  เอวนามเก  ชนปเท ฯ  เมทกถาลิกาติ  เอว  อิตฺถลิิงฺควเสน 
ลทฺธนาม ฯ  มม  รกฺุข  อห  ต  รกฺขิสสฺามีติ  เอตฺถ  อย  ตสฺส  ลทฺธิ  อาจริโย  
อุกฺขิตฺตวส  สุคฺคหิต  อคณฺหนฺโต  อนเฺตวาสิเกน  ปกฺขนฺตปกฺขนฺตทิส  อคจฺฉนฺโต 
สพฺพกาล  จ  วสคฺค  อนวโลเกนฺโต  (๑)  อนฺเตวาสิก  น  รกฺขติ  นาม  เอว   
อรกฺขิโต  อนฺเตวาสิโก  ปติตฺวา  จุณฺณวิจุณฺณ   โหติ ฯ  วส  ปน  สุคฺคหิต  
คณฺหนฺโต  เตน  ปกฺขนฺตปกฺขนฺตทิส  คจฺฉนฺโต  สพฺพกาล  จ  วสคฺค  โอโลเกนฺโต(๒)  
ต  รกฺขติ  นาม ฯ  อนฺเตวาสิโกป  อิโต  จิโต  จ  ปกขฺนฺทิตฺวา  มิโค  วิย  กฬีนโฺต 
อาจริย  น  รกฺขติ  นาม ฯ  เอว ฺหิ  สติ  ติขิณวสโกฏิ  อาจริยสฺส  ตเล(๓) วา   
นลาเฏ  วา  ปตา   ิตฏาน  ภินฺทิตฺวา  คจฺเฉยฺย ฯ  อาจารสมฺปนฺนตาย  วโส   
นมติ    ตโต  อนาเมนฺโต  ต  อากฑฺฒนฺโต  วิย  เอกโต  ภาคิย  กตฺวา  
ธาตุปฺปตฺถมฺภ(๔) 
# ๑. ม. อนลุโฺลเกนฺโต  ฯ  ๒. ม. อุลโลเกนฺโต  ฯ  ๓. ม. คลวาฏเก  ฯ 
# ๔. ม. วาตฺปตฺถมฺภ  ฯ  
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คาหาเปตฺวา  สตึ  สูปฏ ิต  กตฺวา  นิจฺจโลว นิสีทนฺโต  อาจริย  รกฺขติ  นามาติ ฯ   
        ตฺว  อาจริย  อตฺตาน  รกฺข  อห  อตฺตาน  รกฺขิสฺสามีติ  เอตฺถ   
อยมธิปฺปาโยอาจริโย  วส  สุคฺคหิต  คณฺหนฺโต  อนเฺตวาสิเกน  ปกฺขนฺตปกฺขนฺตทิส   
คจฺฉนฺโต  สพฺพกาล  จ  วสคฺค  โอโลเกนฺโต  อตฺตานเมว  รกฺขติ  นาม  น   
อนฺเตวาสิก  อนฺเตวาสิโกป  กายมฺป  เอกโต  ภาคิย  กตฺวา  วาตูปตฺถมฺภ   
คาหาเปตฺวา  สตึ  สูปฏ ิต  กตฺวา  นิจฺจโลว  นิสีทมาโน  อตฺตานเยว  รกฺขติ   
นาม  น  อาจริย ฯ   
        โส  ตตฺถ  กาโยติ(๑)  ย  เมทกถาลิกา  อาจริย(๒)  โส  ตตฺถ  าโย  โส   
อุปาโย  ต  การณนฺติ  อตฺโถ ฯ  สติปฏาน  เสวิตพฺพนฺติ  จตุพฺพิธ  สติปฏาน   
เสวิตพฺพ ฯ  อาเสวนายาติ  กมฺมฏานเสวนาย ฯ  เอว  โข  ภิกขฺเว  อตฺตาน   
รกฺขนฺโต  ปร  รกฺขตีติ  โย  ภิกฺขุ  กามราคาทีนิ  (๓)  ปหาย  รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ   
มูลกมฺมฏาน  อาเสวนฺโต  ภาเวนฺโต[๔]  อรหตฺต  ปาปุณาติ  อถ  น  ปโร   
ทิสฺวา  ภทฺทโก  วตาย  ภิกฺขุ  สมฺมาปฏิปนฺโนติ  ตสฺมึ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา   
สคฺคปรายโน  โหติ  อย  อตฺตาน  รกฺขนฺโต  ปร  รกขฺติ  นาม ฯ   
# ๑. สฺยา. าโย  ฯ  ๒. ม. อาห  ฯ  ๓. ม. กมฺมารามตาทีนิ  ฯ   
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ภาเวนฺโตติ ทิสฺสติ  ฯ  
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        ขนฺติยาติ  อธิวาสนขนฺติยา ฯ  อวิหึสายาติ  สปุพฺพภาคาย  กรุณาย ฯ   
เมตฺตจิตฺตตายาติ  สปุพฺพภาคาย  เมตฺตาย ฯ  อนุทยตายาติ  อนุวฑฺฒิยา   
สปุพฺพภาคาย  มุทิตายาติ  อตฺโถ ฯ  ปร  รกฺขนฺโต  อตฺตาน  รกฺขตีติ  เอตฺถ 
โย  ภิกฺขุ  รตฺติฏานทิวาฏาน  คโต  ตีสุ  พฺรหฺมวิหาเรสุ  ติกจตุกฺกชฺฌานานิ   
นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌาน  ปาทก  กตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสนฺโต  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณาติ  อย  ปร  รกฺขนฺโต  อตฺตาน  รกฺขติ  นามาติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ทสเม  ชนปทกลฺยาณีติ  ชนปทมฺหิ  กลฺยาณี  อุตฺตมา  ฉสรีรโทสรหิตา   
ป ฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา ฯ  สา  หิ  ยสมฺา  นาติทีฆา  นาติรสฺสา  นาติกิสา   
นาติถูลา  นาติกาฬา  นาจฺโจทาตา  อติกฺกนฺตา  มานุสวณฺณ  อปฺปตฺตา  
ทิพฺพวณฺณ  ตสฺมา  ฉสรีรโทสรหิตา ฯ  ฉวิกลฺยาณ  มสกลฺยาณ  นหารุกลยฺาณ   
อฏ ิกลฺยาณ  วยกลฺยาณนฺติ  อิเมหิ  ปน  กลฺยาเณหิ  สมนฺนาคตตฺตา   
ป ฺจกลฺยาเณหิ  สมนฺนาคตตฺตา  นาม ฯ  ตสฺสา  ห ิ อาคนฺตุโกภาสกิจฺจ   
นตฺถิ  อตฺตโน  สรโีรภาเสเนว  ทฺวาทสหตฺถฏาเน  อาโลก  กโรติ  ปยงฺคุสามา  
วา  โหติ  สุวณฺณสามา  วา  อยมสฺสา  ฉวิกลฺยาณตา ฯ  จตฺตาโร  ปนสฺสา  
หตฺถปาทา  มุขปริโยสาน  จ  ลาขารสปริกมฺมกต  วิย  รตฺตปวาฬรตฺตกมฺพลสทิส  
โหติ  อยมสสฺา  มสกลฺยาณตา ฯ    
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๙๓ 
 
วีสติ  ปน  นขปตฺตานิ  มสโต  อมุตฺตฏาเน  ลาขารสปูริตานิ  วิย  มุตฺตฏาเน   
ขีรธาราสทิสานิ  โหนฺติ  อยมสฺสา  นหารุกลฺยาณตา ฯ (๑) ทฺวตฺตึสทนฺตาสุ   
สุผุสฺสิตา  สุโธตวชิรปนฺตี  วิย (๑) ขายนฺติ  อยมสฺสา  อฏ ิกลฺยาณตา ฯ  
วีสวสฺสสติกาป  ปน  สมานา  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  วิย  โหติ  นปิฺปลิตา  อยมสฺสา 
วยกลฺยาณตา ฯ  ปรมปาสาวินีติ  เอตฺถ  จ  ปสวน  ปสาโว  ปวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ 
ปสาโว  เอว  ปาสาโว ฯ  ปรโม  ปาสาโว  ปรมปาสาโว  โส  อสฺสา  อตฺถีติ   
ปรมปาสาวินี ฯ  นจฺเจ  จ  คีเต  จ  อุตฺตมปวตฺติ  เสฏกิริยา  อุตฺตมเมว  นจฺจ   
นจฺจติ  คีต  วา  คายตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  อิเมสุ 
ปน  ทฺวีสุ  สตฺุเตสุ  [๒] ปุพฺพภาควิปสฺสนาว  กถิตาติ ฯ  
                                นาลนฺทวคฺโค  ทุติโย ฯ   
        ตติยวคฺคสฺส  ปเม  สีลานีติ  จตุปาริสุทฺธสีลานิ ฯ  ทุติเย  อุมฺมงฺโคติ  (๓) 
ป ฺหมคฺโค  ป ฺหคเวสน ฯ  (๓)   
        ตติเย  ปริหาน  โหตีติ (๔)  ปุคฺคลวเสน  ปรหิาน  โหติ ฯ  โย   
หิ  พุทฺเธสุ  ธรนฺเตสุป  จตฺตาโร  สติปฏาเน  น  ภาเวติ  ตสฺส  สทฺธมฺโม   
อนฺตรหิโต  นาม  โหติ  เทวทตฺตาทีน  วิย ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ตสฺส   
ปุคฺคลสฺเสว  ธมฺมนฺตรธาน   
# ๑. ม. ทวตฺตึสทนฺตา สุผุสฺสิตา สุโธตวชิรปนฺตี วิย  ฯ  
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สุตฺเตสูติ ทิสฺสติ  ฯ   
# ๓. ส.ี อุมฺคฺโคติ ป ฺามคฺโค ป ฺาคเวสน  ฯ  ๔. ม. ปริหาน โหตีติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๙๔ 
 
กถิต ฯ  จตุตฺถป ฺจเมสุ  สพฺพ  อุตฺตานเมว ฯ   
        ฉฏเ  ปเทส  ภาวิตตฺตาติ  ปเทสโต  ภาวิตตฺตา ฯ  จตฺตาโร  หิ   
มคฺเค  ตีณิ  จ  ผลานิ  นิพฺพตฺตนฺเตน  สติปฏานา  ปเทส  ภาวิตา  นาม   
โหนฺติ ฯ   
        สตฺตเม  สมตฺต  ภาวิตตฺตาติ  สมตฺตา  ภาวิตตฺตา ฯ  อรหตฺตผล ฺจ   
อุปฺปาเทนฺเตน  หิ  สติปฏานา  สมตฺตา  ภาวิตา  นาม  โหนฺติ ฯ   
        อฏเม  มหาภิ ฺตนฺติ  (๑)  ฉนฺน  อภิ ฺาน  วเสน  วุตฺต ฯ   
สหสฺสโลก  อภิชานามีติ  สตตวิหารวเสเนว  วุตฺต ฯ  เถโร  กริ  ปาโตว  อุฏาย   
มุข  โธวิตฺวา  เสนาสเน  นิสินฺโน  อตีเต  กปฺปสหสฺส  อนาคเต  กปฺปสหสฺส   
อนุสฺสรติ  ปจฺจุปฺปนฺเนป  สหสฺส  จกกฺวาฬาน  ตสฺสาวชฺชนสฺส  คตึ  อนุพนฺธติ   
อิติ  โส  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  สหสฺส  โลก  อภิชานาติ  อยมสฺส  สตตวิหาโร ฯ  
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                                สลีฏ ิติวคฺโค  ตติโย ฯ   
        จตุตฺถวคฺคสฺส  ป ฺจเม  วิทิตา  เวทนาติ  ยา  เวทนา  สมฺมสตฺิวา  
อรหตฺต  ปตฺโต  ตาวสฺส  วิทิตา  อุปฺปชฺชนฺติ  วิทิตา  อุปฏหนฺติ   
วิทตา  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ  นาม ฯ  ยา  จ  ปน  ปริคฺคหิเตสุ  วตฺถารมฺมเณสุ 
ปวตฺตา  เวทนาป  วิทิตา   
# ๑. ส.ี มหาภิ ฺานนฺติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๓๙๕ 
 
อุปฺปชฺชนฺติ [๑] วิทิตา  อุปฏหนฺติ  วิทิตา  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ  นาม ฯ  วิตกกฺาทีสุป  
เอเสว  นโย ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ   
                                อนนุสฺสุตวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ   
        ป ฺจมวคฺคสฺส  ทุติเย  อาหารสมุทยา  กายสฺส  สมุทโยติ  อาหารสมุทเยน   
กายสมุทโย ฯ  เอเสว  นโย  เสเสสุ ฯ  มนสิการสมุทยาติ  เอตฺถ  ปน   
โยนิโสมนสิการสมุทยา  โพชฺฌงฺคธมฺมาน  สมุทโย  อโยนโิสมนสิการสมุทยา   
นีวรณาน  ธมฺมาน ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  สารมฺมณสติปฏานา  กถิตา ฯ   
        จตุตฺถ  สุทฺธิก  กตฺวา  สมุทเย  กถิเต  พุชฺฌนกาน  อชฺฌาสเยน  วุตฺต ฯ   
        ฉฏเ  ปาติโมกฺขสวรสวุโตติ  จตุนฺน  สีลาน  เชฏกสีล  ทสฺเสนฺโต   
เอวมาห ฯ  ติปฏกจุลฺลนาคตฺเถโร  ปนาห  ปาติโมกฺขสวโรว  สลี  อิตรานิ  ตีณิ   
สีลนฺติ  วุตฺตฏาน  นาม  นตฺถีติ  วตฺวา  ต  อนุชานนฺโต  อาห  อินฺทฺริยสวโร   
นาม  ฉทฺวารรกฺขณมตฺตเมว  อาชีวปาริสุทฺธิธมฺเมเนว  สเมน  ปจฺจยุปฺปตฺติมตฺตก   
ปจฺจยสนฺนิสฺสิต  ปฏลิทฺธปจฺจเย  อิทมตฺถนฺติ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุ ฺชนมตฺตก ฯ   
นิปฺปริยาเยน  ปาติโมกฺขสวโรว  สลี ฯ  ยสฺส  โส  ภินฺโน  อย  ฉินฺนสีโส  วิย   
ปุริโส  หตฺถปาเท  เสสานิ  รกฺขิสฺสตีติ  น  วตฺตพฺโพ ฯ  ยสฺส  ปน  โส 
อโรโค  อย   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วิทิตา อุปฏหนฺตีติ ทิสฺสติ  ฯ  
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อจฺฉินฺนสีโส  วิย  ปุรโิส  ชีวิต  เสสานิ  ปุน  ปากติกานิ  กตฺวา  รกฺขิตุมฺป   
สกฺโกตีติ ฯ  ตสฺมา  ปาติโมกฺขสวโรว  สีล  เตน  ปาติโมกฺขสวเรน  สวุโตติ   
ปาติโมกฺขสวเรน  สวุโต  อุปคโต  (๑)  สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ ฯ   
        อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ  อาจาเรน  จ  โคจเรน  จ  สมฺปนโฺน ฯ  อนุมตฺเตสูติ   
อปฺปมตฺตเกสุ ฯ  วชฺเชสติู  อกุสลธมฺเมสุ ฯ  ภยทสฺสาวีติ  ภยทสฺสี  สมาทายาติ   
สมฺมา  อาทิยิตฺวา ฯ  สิกฺขสฺสุ  สิกฺขาปเทสูติ  สิกฺขาปเทสุ  ต  ต  สิกฺขาปท   
สมาทิยิตฺวา  สิกฺขา  ย  ย  ปน  กิ ฺจิ  สิกฺขาปเทสุ  สิกฺขาโกฏาเสสุ  สิกฺขิตพฺพ   
กายิก  วา  (๒)วาจสิก  วา  ต  ต  สพฺพ  สมฺมาทาย  สิกฺขสฺสูติ(๒)  อยเมตฺถ   
สงฺเขปตฺโถ ฯ  วิตฺถาโร  ปน  วิสุทฺธิมคฺเค (๓)  วุตฺโต ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต   
ปาติโมกฺขสวรสีลเมว  กถิต ฯ   
        สตฺตเม  กายสุจริตวจีสุจริตานิ  ปาติโมกฺขสวรสีล  มโนสุจริต   
อิตรานิ  ตีณิ  สีลานีติ  จตุปาริสุทฺธิสีล  กถิต  โหติ ฯ  อิมินา  นเยน  
ปป ฺจสุตฺเต(๔) นวสุ  กุสลกมฺมปเถสุ  ปจฺฉิมาป  ตโย  สีล  โหตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  
เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ  ฉฏสตฺตเมสุ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
                                อมตวคฺโค  ป ฺจโม ฯ   
                        สติปฏานสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. อุเปโต  ฯ  ๒. ม. วาจสิก วา ต ต สพฺพ สมฺมาทาย สิกฺขสฺสูติ  ฯ 
# ๓. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๒๔  ฯ   ๔. ม. ป ฺจสุตฺเต  ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๒    หนา  ๓๙๗ 
 
                                อินฺทรฺิยสยุตฺตวณฺณนา 
        อินฺทฺริยสยุตฺตสฺส  ปเม  สทฺธินฺทฺริย  สตินฺทริย  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ   
อิมานิ  ตีณิ  จตุภูมกกุสลวิปาเกสุ  เจว  กริิยาสุ  จ  ลพฺภนฺติ ฯ  
วีริยินฺทฺริยสมาธินฺทฺริยานิ  จตุภูมกกุสเลสุ  อกุสลวิปาเก  กิริยายาติ  สพฺพตฺถ 
ลพฺภนฺติ ฯ  อิติ  อิท  สุตฺต  จตุภูมกสพฺพสงฺคาหกธมฺมปริจฺเฉทวเสน  วุตฺตนฺติ 
เวทิตพฺพ ฯ   
        สตฺตเม  สทฺธินฺทฺริย  นปฺปชานนฺตีติ  ทุกฺขสจฺจวเสน  น  ปชานนฺติ ฯ   
สทฺธินฺทฺริยสมุทย  นปฺปชานนฺตีติ  สมุทยสจฺจวเสน  น  ปชานนฺติ ฯ  เอว  นโิรธ   
นิโรธสจฺจวเสน  ปฏิปท  มคฺคสจฺจวเสนาติ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        สุกฺกปกเฺข  ปน  อธิโมกฺขวเสน  อาวชฺชนสมุทยา  สทฺธินฺทรฺิยสมุทโย  โหติ   
ปคฺคหวเสน  อาวชฺชนสมทุยา  วีริยินฺทรฺิยสมุทโย  อุปฏานวเสน  อาวชฺชนสมุทยา   
สตินฺทฺริยสมุทโย  อวิกฺเขปวเสน  อาวชฺชนสมุทยา  สมาธินฺทฺริยสมุทโย  ทสสฺนวเสน   
อาวชฺชนสมุทยา  ป ฺ ินฺทฺริยสมุทโย  โหติ ฯ  ตถา  ฉนฺทวเสน  อาวชฺชนสมทุยา   
สทฺธินฺทฺริยสมุทโย  โหติ  ฉนฺทวเสน  อาวชฺชนสมุทยา  วีริยสติสมาธิป ฺ ินฺทฺริย-   
สมุทโย  โหติ  มนสิการวเสน  อาวชฺชนสมุทยา  สทฺธินฺทฺริยสมุทโย  โหติ ฯ   
มนสิการวเสน  อาวชฺชนสมุทยา  วีริยสติสมาธิป ฺ ินฺทฺริยสมุทโย    
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โหตีติ  เอวมฺป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิเมสุ  ปฏิปาฏยิา  ฉสุ  สุตฺเตสุ  จตุสจฺจเมว  
กถิต ฯ   
        อฏเม  กตฺถ  จ  ภิกขฺเว  สทฺธินฺทฺริย  ทฏพฺพ  จตูสุ   
โสตาปตฺติยงฺเคสูติอาทิ  อิเมส  อินฺทฺริยาน  สวิสเย  เชฏกภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ   
ยถา  ห ิ จตฺตาโร  เสฏ ิปุตฺตา  ราชาติราชป ฺจเมสุ  สหาเยสุ  นกฺขตฺต  กีฬิสสฺามาติ   
วีถึ  โอติณฺเณสุ  เอกสฺส  เสฏ ิปุตฺตสฺส  เคห  คตกาเล  อิตเร  จตฺตาโร  ตุณฺหี   
นิสีทนฺติ  เคหสามิโกว  อิเมส  ขาทนีย  โภชนีย  เทถ  คนฺธมาลาลงฺการาทีนิ   
เทถาติ  เคเห  วิจาเรติ ฯ  ทุติยสฺส  ตติยสฺส  จตุตฺถสฺส  เคห  คตกาเล  อิตเร   
จตฺตาโร  ตุณฺหี  นิสีทนฺติ  เคหสามิโกว  อิเมส  ขาทนีย  โภชนีย  เทถ  คนฺธมาลา-   
ลงฺการาทีนิ  เทถาติ  เคเห  วิจาเรติ ฯ  อถ  สพฺพปจฺฉา  ร ฺโ  เคห  คตกาเล   
กิ ฺจาป  ราชา  สพฺพตฺถ  อิสฺสโร  อิมสฺมึ  ปน  กาเล  อตฺตโน  เคเหเยว  อิเมส   
ขาทนีย  โภชนีย  เทถ  คนฺธมาลาลงฺการาทีนิ  เทถาติ  เคเห  วิจาเรติ ฯ  เอวเมว   
สทฺธาป ฺจมเกสุ  อินฺทฺริเยสุ  เตสุ  สหาเยสุ  เอกโต  วีถ ึ โอตรนฺเตสุ  วิย   
เอการมฺมเณ  อุปฺปชฺชมาเนสุป  ยถา  ปมสฺส  เคเห  อิตเร  จตฺตาโร  ตุณฺหี   
นิสีทนฺติ  เคหสามิโกว  วิจาเรติ  เอว  โสตาปตฺติยงฺคานิ  ปตฺวา  อธิโมกฺขลกขฺณ   
สทฺธินฺทฺริยเมว  เชฏก  โหติ  ปุพฺพงฺคม  เสสานิ  ตทนฺวยานิ  โหนฺติ ฯ  ยถา   
ทุติยสฺส    
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เคเห  อิตเร  จตฺตาโร  ตุณฺหี  นิสีทนฺติ  เคหสามิโกว  วิจาเรติ  เอว   
สมฺมปฺปธานานิ  ปตฺวา  ปคฺคหลกฺขณ  วีริยินฺทฺริยเมว  เชฏก  โหติ  ปุพฺพงฺคม   
เสสานิ  ตทนฺวยานิ  โหนฺติ ฯ  ยถา  ตติยสฺส  เคเห  อิตเร  ตุณฺหี  นิสีทนฺติ   
เคหสามิโกว  วิจาเรติ  เอว  สติปฏานานิ  ปตฺวา  อุปฏานลกฺขณ  สตินฺทฺรยิเมว 
ชฏก  โหติ  ปุพฺพงฺคม  เสสานิ  ตทนฺวยานิ  โหนฺติ ฯ  ยถา  จตุตฺถสฺส  เคเห  
อิตเร  จตฺตาโร  ตุณฺหี  นสิีทนฺติ  เคหสามิโกว  วิจาเรติ  เอว  ฌานวิโมกฺเข   
ปตฺวา  อวิกฺเขปลกฺขณ  สมาธินฺทฺริยเมว  เชฏก  โหติ  ปุพฺพงฺคม  เสสานิ   
ตทนฺวยานิ  โหนฺติ ฯ  สพฺพปจฺฉา  ร ฺโ  เคห  คตกาเล  ปน  ยถา  อิตเร   
จตฺตาโร  ตุณฺหี  นิสีทนฺติ  ราชาว  เคเห  วิจาเรติ  เอวเมว  อริยสจฺจานิ  ปตฺวา   
ปชานนลกฺขณ  ป ฺ ินฺทฺริยเมว  เชฏก  โหติ  ปุพฺพงฺคม  เสสานิ  ตทนฺวยานิ   
โหนฺตีติ ฯ   
        นวเม  สติเนปกฺเกนาติ  เอตฺถ  นปิกฺกสฺส  ภาโว  เนปกฺก  ป ฺาเยต 
นาม ฯ  กสฺมา  ปน  สติภาชเน  ป ฺา  วุตฺตาติ  สติยา  พลวภาวทสฺสนตฺถ ฯ   
พลวสติ(๑)  หิ  อิธ  อธิปฺเปตา ฯ  สา  จ  ป ฺาสมฺปยุตฺตาว  พลวตี  โหติ   
น  วิปฺปยุตฺตาติ  ป ฺาสมฺปยุตฺตสตึ  ทสฺเสนฺโต  เอวมาห ฯ  จิรกตนฺติ  จิร   
กาล  กต  ทาน  วา  สลี  วา  อุโปสถกมฺม  วา ฯ  จิรภาสิตนฺติ   
# ๑. ม. พลวตี  ฯ  
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อสุกสฺมึ  าเน  อสุก  นาม  ภาสิตนฺติ  เอว  จิรกาเล  ภาสิตพฺพา(๑)  
โวสฺสคฺคารมฺมณ  กริตฺวาติ  นิพฺพานารมฺมณ  กตฺวา ฯ  อุทยตฺถคามินิยาติ  อุทย ฺจ 
อตฺถ ฺจ  คจฺฉนฺติยา  อุทยพฺพยปริคฺคหิกายาติ  อตฺโถ ฯ  อิมสฺม ึ สุตฺเต   
สทฺธาสติป ฺ ินฺทฺริยานิ  ปุพฺพภาคานิ  วีริยินฺทฺริยมสิฺสก  สมาธินฺทฺริย  
นิพฺพตฺติตโลกุตฺตรเมว  กถิต ฯ  ทสเมป  อยเมว  ธมฺมปริจฺเฉโทติ ฯ   
                                สุทฺธกิวคฺโค (๒)ปโม ฯ   
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม  สมฺมปฺปธาเน  อารพฺภาติ  สมฺมปฺปธาเน  ปฏิจฺจ  
สมฺมปฺปธาเน  ภาเวนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  สตินฺทฺริเยป  เอเสว  นโย ฯ   
        ทุติเย  ตโตติ  วิปสฺสนามคฺคผลวเสน  มิสฺสก  เวทิตพฺพ ฯ  สมตฺตานิ   
หิ  ปริปุณฺณานิ  ป ฺ ินฺทฺริยานิ  อรหตฺตมคฺคสฺส  วิปสฺสนินฺทฺริยานิ  นาม 
โหนฺติ ฯ  ตโต  มุทุตเรหีติ  เตหิ  อรหตฺตมคฺคสฺส  วิปสฺสนินฺทฺริเยหิ  มุทุตรานิ   
อนาคามิมคฺคสฺส  วิปสฺสนินฺทฺริยานิ  นาม  โหนฺติ  ตโต  มุทุตรานิ   
สกทาคามิมคฺคสฺส  ตโต  มุทุตรานิ  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  วิปสฺสนินฺทฺริยานิ  นาม 
โหนฺติ  ตโต  มุทุตรานิ  ธมฺมานุสาริมคฺคสฺส  ตโต  มุทุตรานิ  สทฺธานุสาริมคฺคสฺส 
วิปสฺสนินฺทฺริยานิ  นาม  โหนฺติ ฯ   
# ๑. ม. ภาสติ  ฯ  ๒. กตฺถจิ. สทฺธินฺทรฺิยวคฺโค  ฯ  
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        ตถา  สมตฺตานิ  ปริปุณฺณานิ  ป ฺ ินฺทฺริยานิ  อรหตฺตมคฺคินฺทฺริยานิ  นาม   
โหนฺติ  ตโต  มุทุตรานิ  อนาคามิมคฺคินฺทฺริยานิ  นาม  โหนฺติ  ตโต  มุทุตรานิ   
สกทาคามิมคฺคินฺทฺริยานิ(๑)  นาม  โหนฺติ  ตโต  มทุุตรานิ  โสตาปตฺติมคฺคินฺทฺริยานิ   
นาม  โหนฺติ  ตโต  มุทุตรานิ  ธมฺมานุสาริมคฺคินฺทฺริยานิ  ตโต  มุทุตรานิ   
สทฺธานุสาริมคฺคินฺทฺริยานิ  นาม  โหนฺติ ฯ  สมตฺตานิ  ปริปุณฺณานิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  
อรหตฺตผลินฺทฺริยานิ  นาม  โหนฺติ  ตโต  มุทุตรานิ  อนาคามิผลินฺทฺริยานิ  ตโต  
มุทุตรานิ  สกทาคามิผลินฺทฺริยานิ  ตโต  มุทุตรานิ  โสตาปตฺติผลินฺทฺริยานิ  นาม 
โหนฺติ ฯ  ธมมฺานุสาริสทฺธานุสาริโน  ปน  เทฺวป  โสตาปตฺติมคฺคฏปุคฺคลา  
มคฺคฏปุคฺคลวเสน  เนส  นานตฺต  ชานนฺติ  อาคมเนนป  มคฺเคนป ฯ  สทฺธานุสารี  
ปุคฺคโล  ห ิ อุทฺทิสาเปนฺโต  ปริปุจฺฉนฺโต  อนุปุพฺเพน  มคฺค  ปาปุณาติ  
ธมฺมานุสารี  เอเกน  วา  ทวีฺหิ  วา  สวเนหิ ฯ  เอว  ตาว  เนส  อาคมเน  นานตฺต  
เวทิตพฺพ ฯ   
        ธมฺมานุสาริสฺส  ปน  มคฺโค  ติกฺโข  โหติ  สูร  าณ  วหติ  อสงฺขาเรน   
อปฺปโยเคน  กิเลเส  ฉินฺทติ  กทลกิฺขนฺธ  วิย  ติขิณา  อสิธารา ฯ  สทฺธานุสาริสฺส   
น  ตสฺส  วิย  มคฺโค  ติกฺโข  โหติ  น  สูร  าณ  วหติ  อสงฺขาเรน(๒)   
อปฺปโยเคน  กิเลเส  ฉินฺทติ  กทลกิฺขนฺธ  วิย  อติขิณา  อสิธารา ฯ  กิเลสกฺขเย  
# ๑. ม. อนาคามิมคฺคินฺทฺริยานิ  ฯ  ๒. ม. สสงฺขาเรน  ฯ  
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ปน  เตส  นานตฺต  นตฺถิ ฯ  อวเสสา  จ  กิเลสา  ขียนฺติ ฯ   
        ตติเย  ตโตติ  ผลวเสน  มิสฺสก  เวทิตพฺพ ฯ  สมตฺตานิ  หิ  ปริปุณฺณานิ  
ป ฺจินฺทฺริยานิ  อรหตฺตผลินฺทฺริยานิ  นาม  โหนฺติ  อรหตฺตผเลน  สมนฺนาคโต   
ปุคฺคโล  อรหา  นาม  โหติ ฯ  อรหตฺตผลโต  มุทุตรานิ  อนาคามิผลินฺทฺริยานิ   
นาม  โหนฺติ  ตโต  มุทุตรานิ  สกทาคามิผลินฺทฺริยานิ  ตโต  มุทตุรานิ   
โสตาปตฺติผลินฺทฺริยานิ  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  โสตาปนฺโน   
นาม  โหติ ฯ  อินฺทฺริยเวมตฺตตา  ผลเวมตฺตตา  โหตีติ  อินฺทฺริยนานตฺเตน [๑] 
ผลนานตฺต  ผลนานตฺเตน  ปุคฺคลนานตฺตนฺติ ฯ   
        จตุตฺเถ  ปริปูร  ปริปรูการี  อาราเธตีติ  ปริปูร  อรหตฺตมคฺค  กโรนฺโต  
อรหตฺตผล  อาราเธติ ฯ  ปเทส  ปเทสการีติ  อวเสเส  ตโย  ปเทสมคฺเค   
กโรนฺโต  ปเทส  ผลตฺตยมคฺคเมว  อาราเธติ ฯ  อิติ  อิเมสุ  จตูสปุ  สุตฺเตสุ   
มิสฺสกาเนว  อินฺทฺริยานิ  กถิตานิ   
        ป ฺจเม  ตโต  มุทุตเรหีติ  วิปสฺสนาวเสน  มิสฺสก  เวทิตพฺพ ฯ  
ปริปุณฺณานิ  หิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  อรหตฺตมคฺคสฺส  วิปสฺสนินฺทฺริยานิ  โหนฺติ  
ตโต  มุทุตรานิ  อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส  วิปสฺสนินฺทฺริยานิ  ตโต  มุทุตรานิ   
อุปหจฺจปรินิพฺพายิสฺส  ตโต  มุทุตรานิ  อสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส  ตโต   
มุทุตรานิ สสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส  ตโต  มุทุตรานิ  อุทฺธโสตอกนิฏคามิสฺส   
วิปสฺสนินฺทฺริยานิ  นาม  โหนฺติ ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ผลานตฺตนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  
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        อิมสฺมึ  ปน  าเน  อรหตฺตมคฺเคเยว  ตฺวา  ป ฺจ  มิสฺสกานิ  นีหริตพฺพานิ ฯ   
อรหตฺตมคฺคสฺส  หิ  วิปสสฺนินฺทฺริเยหิ  มุทุตรานิ  ปมอนฺตราปรินิพฺพายิสฺส   
วิปสฺสนินฺทฺริยานิ  ตโต  มทุุตรานิ  ทุติยอนฺตราปรินิพฺพายิสฺส  ตโต  มุทุตรานิ   
ตติยอนฺตราปรินิพฺพายิสฺส  ตโต  มุทตุรานิ  อุปหจฺจปรินิพฺพายิสฺส  ตโต  มุทุตรานิ  
อุทฺธโสตอกนิฏคามิสฺส  วิปสฺสนินฺทฺริยานิ ฯ  อสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส   
สสงฺขารปรินิพฺพายิโนป  เอเตว  ป ฺจ  ชนา [๑] ฯ  อิตรานิ  ตีณิ  มิสฺสกาน ิฯ   
สกทาคามิมคฺคสฺส  หิ  อินฺทฺริยานิ (๒)  ฯ  [๓] ฉฏสตฺตมานิ วุตฺตนยาเนว  ฯ 
อิเมสุ ปน ตีสุป สุตฺเตสุ ปุพฺพภาควิปสฺสนินฺทฺริยาเนว กถิตานิ  ฯ 
        อฏเม  ตโต  มุทุตเรหีติ  มคฺคผลวเสน  นิสสฺกฺก  เวทิตพฺพ ฯ  ต  ปาฬยิ  
วุตฺตเมว ฯ  พาหิโรติ  อิเมหิ  อฏหิ  ปุคฺคเลหิ  พหิภูโต ฯ  ปถุชฺุชนปกฺเข   ิโตติ   
ปุถุชชฺนโกฏาเส   ิโต ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  โลกุตฺตราเนว  อินฺทฺริยานิ  กถิตานิ ฯ   
        นวเม  อินฺทฺริยสมฺปนฺโนติ  ปริปณฺุณินฺทฺริโย ฯ  ทสม  อุตฺตานเมว ฯ  อิมสฺมึ  
สุตฺตทฺวเย  มิสฺสกานิ  อินทฺฺริยานิ  กถิตานีติ ฯ   
                        มุทุตรวคฺโค  ทุติโย ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อิทานีติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. อินฺทฺรเิยหิ  ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มุทุตรานิ โสตาปตฺติมคฺเคเยว อินฺทฺริเยหิ มุทุตรานิ 
# ธมฺมานุสาริมคฺคินฺทฺริยานิ  ฯ เตหิป มุทุตรานิ สทฺธานุสาริมคฺคินฺทฺริยานีติ 
# ทิสฺสติ  ฯ  
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        ตติยวคฺคสฺส  ทุติเย  อิตฺถินฺทฺริยนติฺอาทีสุ  อิตฺถิภาเว  อินฺทฏ  กโรตีติ 
อิตฺถินฺทฺริย ฯ  ปุริสภาเว  อินฺทฏ  กโรตีติ  ปุริสินทฺฺริย ฯ  ชีวิเต  อินฺทฏ  กโรตีติ   
ชีวิตินฺทฺริย ฯ  อตฺถุปฺปตฺติก  กิเรต  สุตฺต ฯ  สฆมชฌฺสฺมึ  ห ิ กติ  น ุ โข 
วฏฏินฺทฺริยานีติ  กถา  อุทปาทิ  อถ  ภควา  วฏฏนิฺทฺริยานิ  ทสฺเสนฺโต  ตีณิมานิ   
ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ   
        ตติเย  อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ  อนมตคฺเค  สสาเร  อชานิตปุพฺพ  
ธมฺม  ชานิสฺสามีติ  ปฏิปนฺนสฺส  โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  อุปฺปนฺนอินฺทฺริย ฯ   
อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ  เตส ฺเว  าตธมฺมาน  อาชานนากาเรน  โสตาปตฺติผลาทีสุ   
ฉสุ  าเนสุ  อุปฺปนฺน  อินทฺฺริย ฯ  อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ  อ ฺาตาทีสุ  อรหตฺตผเล 
ธมฺเมสุ  อุปฺปนฺน  อินฺทฺรยิ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  เตน  เตนากาเรน  อุปฺปนฺนสฺส   
าณสฺเสเวต  อธิวจน ฯ  อิทมฺป  สุตฺต  อตฺถุปฺปตฺติกเมว ฯ  สฆมชฺฌสฺมึ  หิ  กติ 
นุ  โข  โลกุตฺตรินฺทฺริยานีติ  กถา  อุทปาทิ  อถ  ภควา  ตานิ  ทสฺเสนฺโต  ตีณิมานิ 
ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานีติอาทิมาห ฯ  จตุตฺเถ  ตโต  มุทุตเรหีติ  วิปสฺสนโต  นิสฺสกกฺ  
เวทิตพฺพ ฯ  สมตฺตานิ  หิ  ป ฺจ  อินฺทฺริยานิ  อรหตฺตมคฺคสฺส  วิปสฺสนินฺริยานิ  
นาม  โหนฺติ  ตโต  มุทุตรานิ  อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส วิปสฺสนินฺทฺริยานิ  ตโต   
มุทุตรานิ  อุปหจฺจปรินิพฺพายิสฺส  ตโต  มุทุตรานิ  อสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส  ตโต   
มุทุตรานิ  สสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส  ตโต  มุทุตรานิ  อุทฺธโสตอกนิฏคามิสฺส    
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วิปสฺสนินฺทฺริยานิ  นาม ฯ  อิธาป  ปุริมนเยเนว  อรหตฺตมคฺเค  ตฺวา  ป ฺจ   
นิสฺสกฺกานิ  นีหริตพฺพานิ ฯ  ยถา  ปน  ปุริมนเยเนว  (๑)  สกทาคามิมคฺเค   
ตฺวา  ตีณิ  นิสฺสกฺกานิ  เอวมิธ  ป ฺจ  นีหริตพฺพานิ ฯ  สกทาคามิมคฺคสฺส  หิ 
วิปสฺสนินฺทฺริเยหิ  มุทุตรานิ  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  วิปสฺสนินฺทฺริยานิ   
โสตาปตฺติมคฺคสฺส  จ  เตหิ  วิปสฺสนินทฺฺริเยหิ  มุทุตรานิ  เอกพีชอีาทีน  มคฺคสฺส 
วิปสฺสนินฺทฺริยานิ ฯ   
        เอตฺถ  จ  เอกพีชีติอาทีสุ  โย  โสตาปนฺโน  หตฺุวา  เอกเมว  อตฺตภาว   
ชเนตฺวา(๒)  อรหตฺต  ปาปุณาติ  อย  เอกพีชี  นาม ฯ  ยถาห  กตโม  จ  ปุคฺคโล   
เอกพีชี  อิเธกจฺโจ  ปุคฺคโล  ติณฺณ  สโยชนาน  ปรกิฺขยา  โสตาปนฺโน  โหติ   
อวินิปาตธมฺโม  นยิโต  สมฺโพธิปรายโน  โส  เอก ฺเว  มานุสก  ภว  สนฺธาวิตฺวา   
สสริตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กโรติ  อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล  เอกพีชีติ ฯ  (๓)  โย  ปน  เทฺว 
ตโย  ภเว  สสริตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กโรติ  อย  โกลงฺโกโล  นาม ฯ  ยถาห  กตโม  จ 
ปุคฺคโล  โกลงฺโกโล ฯ  อิเธกจฺโจ  ปุคฺคโล  ติณฺณ  สโยชนาน  ปริกฺขยา  โสตาปนฺโน  
โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมโฺพธิปรายโน  โส  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  กลุานิ   
สนฺธาวิตฺวา  สสริตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กโรติ  อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล  โกลงฺโกโลติ ฯ  (๔) 
ตตฺถ  
# ๑. ม. ปรุิมนเย  ฯ  ๒. ม. ชเนตฺวา  ฯ  ๓. อภิ. ป.ุ ๓๖/๔๙/๑๔๗  ฯ 
# ๔. อภิ. ปุ. ๓๖/๔๘/๑๔๗  ฯ  
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กุลานีติ  ภวา  เวทิตพฺพา ฯ  เทฺว  วา  ตีณิ  วาติ  อิท ฺเจตฺถ  เทสนามตฺตเมว  ยาว  
ฉฏภวา  สสรนฺโต  ปน  โกลงฺโกโลว  โหติ ฯ   
        ยสฺส  สตฺตกฺขตฺตุ  ปรมา  อุปปตฺติ  อฏมภวนฺนาทิยติ  อย  สตฺตกฺขตฺตุปรโม   
นาม ฯ  ยถาห  กตโม  จ  ปุคฺคโล  สตฺตกฺขตฺตุปรโม ฯ  อิเธกจฺโจ  ปุคฺคโล  ติณฺณ   
สโยชนาน  ปริกฺขยา  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมโฺพธิปรายโน   
โส  สตฺตกฺขตฺตุ  เทเว  จ  มานุเส  จ  สนฺธาวิตฺวา  สสริตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กโรติ   
อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล  สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ ฯ  (๑)  ภควตา  คหิตนามวเสเนว  เจตานิ  
เตส  านานิ ฯ  (๒)  เอตฺตก  หิ  าน  คโต  เอกพีช ี นาม  โหติ  เอตฺตก   
โกลงฺโกโล  เอตฺตก  สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ  ภควตา  เอเตส  นาม  คหิต ฯ  นิยมโต  
ปน  อย  เอกพีชี  อย  โกลงฺโกโล  อย  สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ  นตฺถิ ฯ   
        โก  ปน  เนส  เอตฺตก  (๓)  ปเภท  นิยเมตีติ  เกจิ  ปน  เถรา  ปุพฺพเหตุ   
นิยเมตีติ  วทนฺติ  เกจิ  ปมมคฺโค  เกจิ  อุปริ  ตโย  มคฺคา  เกจิ  ติณฺณ  มคฺคาน   
วิปสฺสนาติ ฯ  ตตฺถ  ปุพฺพเหตุ  นิยเมตีติ  วาเท  ปมมคฺคสฺส  อุปนิสฺสโย  กโต   
นาม  โหติ  อุปริ  ตโย  มคฺคา  อนุปนิสฺสยา  อุปฺปนฺนาติ  วจน  อาปชฺชติ ฯ   
ปมมคฺโค  นิยเมตีติ  วาเท  อุปร ิ ติณฺณ  
# ๑. อภิ. ปุ. ๓๖/๔๗/๑๔๗  ฯ  ๒. ม. นามานิ  ฯ  ๓. ม. เอต  ฯ  
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มคฺคาน  นิรตฺถกตา  อาปชฺชติ ฯ  อุปร ิ ตโย  มคฺคา  นิยเมนฺตีติ  วาเท  ปมมคฺเค 
อนุปฺปนฺเนว  อุปริ  ตโย  มคฺคา  อุปฺปนฺนาติ  อาปชฺชติ ฯ  ติณฺณ  มคฺคาน  วิปสฺสนา 
นิยเมตีติ  วาโท  ปน  ยุชชฺติ ฯ  สเจ  หิ  อุปร ิ ติณฺณ  มคฺคาน  วิปสฺสนา  พลวตี  
โหติ  เอกพีช ี นาม  โหติ  ตโต  มนฺทตราย  โกลงฺโกโล  ตโต  มนฺทตราย   
สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ ฯ   
        เอกจฺโจ  หิ  โสตาปนฺโน  วฏฏชฌฺาสโย  โหติ  วฏฏาภิรโต  ปุนปฺปุน   
วฏฏสฺมึเยว  วิจรติ  สนฺทิสฺสติ ฯ  อนาถปณฺฑิกเสฏ ี  วิสาขา  อุปาสิกา   
จุลฺลรถมหารถา  เทวปุตฺตา  อเนกวณฺโณ  เทวปุตฺโต  สกฺโก  เทวราชา  นาคทตฺโต   
เทวปุตฺโตติ  อิเม  หิ  เอตฺตกา  ชนา  วฏฏชฺฌาสยา  วฏฏาภิรตา  อาทิโต   
ปฏาย  ฉเทวโลเก  โสเธตฺวา  อกนิฏเ  ตฺวา  ปรนิิพฺพายิสฺสนฺติ  อิเม  อิธ   
น  คหิตา ฯ  น  เกวลปเม(๑)  โยป  มนสฺุเสสุเยว  สตฺตกฺขตฺตุ  สสริตฺวา  อรหตฺต   
ปาปุณาติ  โยป  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  เทเวสุเยว  สตฺตกฺขตฺตุ  อปราปร  สสริตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณาติ  อิเมป  อิธ  น  คหิตา ฯ  กาเลน  เทเว  กาเลน  มนุสฺเส   
สสริตฺวา  ปน  อรหตฺต  ปาปุณนฺโตว  อิธ  คหิโต ฯ  ตสฺมา  สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ   
อิท  อิธฏกโวกิณฺณสุกฺขวิปสฺสกสฺส  นาม  กถิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
# ๑. ม. เกวล ฺจิเม  ฯ  
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        ธมฺมานุสารี  สทฺธานุสารีติ  เอตฺถ  ปน  อิมสฺมึ  สาสเน  โลกุตฺตรธมฺม   
นิพฺพตฺเตนฺตสฺส  เทฺว  ธรุานิ[๑]  เทฺว  สีสานิ  เทฺว  อภินิเวสา  สทฺธาธุร  ป ฺาธุร   
สทฺธาภินิเวโส  ป ฺาภินิเวโสติ ฯ  ตตฺถ  โย  ภิกขฺุ  สเจ  สทฺธาย  สกฺกา   
นิพฺพตฺเตตุ  นิพฺพตฺเตสฺสามิ  โลกุตฺตรมคฺคนฺติ  สทฺธาธุร  กตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค   
นิพฺพตฺเตติ  โส  มคฺคกฺขเณ  สทฺธานุสารี  นาม  โหติ ฯ  ผลกฺขเณ  ปน   
สทฺธาวิมุตฺโต  นาม  หุตฺวา  เอกพีชี  โกลงฺโกโล  สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ  ติวิโธ  โหติ  
ตตฺถ  เอเกโก  ทุกฺขาปฏิปทาทิวเสน  จตุพฺพิธภาว  อาปชฺชตีติ  สทฺธาธุเรน  ทฺวาทส   
ชนา  โหนฺติ ฯ  โย  ปน  สเจ  ป ฺาย  สกกฺา  นพฺิพตฺเตตุนิพฺพตฺเตสฺสามิ   
โลกุตฺตรมคฺคนฺติ  ป ฺาธุร  กตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  นิพฺพตฺเตติ  โส  มคฺคกฺขเณ   
ธมฺมานุสารี  นาม  โหติ ฯ  ผลกฺขเณ  ปน  ป ฺาวิมุตฺโต  นาม  หุตฺวา   
เอกพีชิอาทิเภเทน  ทฺวาทส  เภโทว  โหติ ฯ  เอว  เทฺว  มคฺคฏา  ผลกฺขเณ  จตุวีสติ   
โสตาปนฺนา  โหนฺตีติ ฯ   
        ติปฏกติสฺสตฺเถโร  กริ  ตีณิ  ปฏกานิ  โสเธสฺสามีติ  ปรตีร  คโต  ต  เอโก 
กุฏมฺพิโก  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏาสิ  เถโร  อาคมนกาเล  คจฺฉามิ  อุปาสิกาติ   
อาห ฯ  กห  ภนฺเตติ ฯ  อมฺหาก  อาจริยุปชฺฌายาน  สนฺติกนฺติ ฯ  น  สกฺกา  ภนฺเต   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เทฺว สีสานีติ ทิสฺสติ  ฯ  
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มยา  คนฺตุ  ภทฺทนฺต  ปน  นิสฺสาย  มยา  สาสนสฺส  คุโณ  าโต  ตุมฺหาก   
ปรมฺมุขา  กทีิส  ภิกฺขุ  อุปสงฺกมามีติ ฯ  อถ  น  เถโร  อาห  โย  ภิกฺขุ  จตุวีสติ  
โสตาปนฺเน  ทฺวาทส  สกทาคามี  อฏจตฺตาฬีส  อนาคามี  ทฺวาทส  อรหนฺเต   
ทสฺเสตฺวา  ธมฺมกถ  กเถตุสกฺโกติ  เอวรูป  ภิกฺขุ  อุปฏาตุวฏฏตีติ ฯ  อิมสฺม ึ  
สุตฺเต  วิปสฺสนา  กถิตาติ ฯ   
        ป ฺจเม  จกฺขุ  จ  ต  จกฺขุทฺวาเร  นิพฺพตฺตาน  ธมฺมาน   
อาธิปเตยฺยสงฺขาเตน  อินฺทฏเน  อินทฺฺริย  จาติ  จกฺขุนฺทฺริย ฯ  โสตินฺทฺริยาทีสุป  
เอเสว  นโย ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  อิมสฺมึ  วคฺเค  ปมสุตฺต  เจว  
ฉฏาทีนิ  จ  ป ฺจาติ  ฉ  สุตฺตานิ  จตุสจฺจวเสน  กถิตานีติ ฯ   
                        ฉฬินฺทรฺิยวคฺโค  ตติโย ฯ   
        จตุตฺถวคฺคสฺส  ปเม  สุข ฺจ  ต  สหชาตาน  อาธิปเตยฺยสงฺขาเตน   
อินฺทฏเน  อินฺทฺริย ฺจาติ  สุขินฺทฺริย ฯ  ทุกฺขินฺทฺรยิาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ   
จ  สุขินฺทฺริยทุกฺขินฺทฺริยโทมนสฺสินฺทฺริยานิ  กามาวจราเนว  โสมนสฺสินฺทฺริย   
เปตฺวา  อรูปาวจร  เสส  เตภูมก  อุเปกฺขินฺทฺริย  จตุภูมก ฯ  ทุติยาทีนิ  จตฺตาริ   
จตุสจฺจวเสเนว  กถิตานิ ฯ   
        ฉฏเ  กายิกนฺติ  กายปฺปสาทวตฺถุก ฯ  สุขนฺติ  อยมสฺส  สรูปนิทฺเทโส ฯ   
สาตนฺติ  ตสฺเสว  เววจน  มธุรนฺติ  วุตฺต   
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๐ 
 
โหติ ฯ  กายสมฺผสฺสชนฺติ  กายสมฺผสสฺโต  ชาต ฯ  สุข  สาตนฺติ  วุตฺตนยเมว ฯ  
เวทยิตนฺติ  อยมสฺส  สพฺพเวทนา  สาธารณา(๑)  อ ฺธมฺมวิสิฏโ  สภาวนิทฺเทโส ฯ  
อิมินา  นเยน  เสเสสุป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  กายิก  วา  เจตสิก  วาติ  เอตฺถ  ปน  
จกฺขาทโย  จตฺตาโร  ปสาทกาเย  วตฺถุ  กตฺวา  อุปฺปตฺติวเสน  กายิกนฺติ  วุตฺต ฯ  
กายปสาทวตฺถุก  ปน  อทุกฺขมสุข  นาม  นตฺถ ิฯ   
        นวเม  ทฺวินฺน  กฏานนฺติ  ทฺวินฺน  อรณีน ฯ  สฆฏฏนสโมธานาติ   
สฆฏฏเนน  เจว  สโมธาเนน  จ ฯ  อุสมฺาติ  อุสุมากาโร ฯ  เตโชติ  อคฺคิธูโม ฯ   
เอตฺถ  จ  อธรารณี  วิย  วตฺถารมฺมณ  อุตฺตรารณี  วิย  ผสฺโส  สงฺฆโธ(๒)  วิย 
ผสฺสสงฺฆฏฏน  อคฺคิ  วิย  เวทนา  ทฏพฺพา ฯ  วตฺถารมฺมณ  วา  อุตฺตรารณี  วิย 
ผสฺโส  อธรารณี  วิย  ทฏพฺโพ ฯ   
        ทสม  ยถา ธมฺมเทสนา(๓)  ปฏิปาฏิยา  วุตฺตมฺป  อิมสฺมึ  อินฺทฺริยวิภงฺเค   
เสสสุตฺตานิ  วิย  อเทสิตตฺตา  อุปฺปฏิปาฏิกสุตฺต  นามาติ  เวทิตพฺพ ฯ  
        ตตฺถ  นมิิตฺตนฺติอาทีนิ  สพฺพานิ  ปจฺจยเววจนาเนว ฯ  ทุกฺขินฺทฺริย ฺจ   
ปชานาตีติ  ทุกฺขสจฺจวเสเนว  ปชานาติ ฯ  ทุกฺขินทฺฺริยสมุทยนติฺ  กณฺฏเกน  วา   
วิทฺธสฺส  มงฺกุเณน(๔)  วา  ทฏสฺส  ปจฺจตฺถรเณ  วา  วลิยา  ผุฏสฺส  ทุกฺขสหคต   
# ๑. ม. สาธารโณ  ฯ  ๒. ม. สงฺฆฏโฏ  ฯ  ๓. ม. ยถาธมฺมรเสน  ฯ 
# ๔. ม. มงฺกุเลน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  อินฺทฺริยสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๑๑ 
 
วิ ฺาณ (๑) อุปฺปชฺชติ  ต  เอตสฺส  สมทุโยติ  ปชานาติ ฯ   
        ปรโต  โทมนสฺสินฺทฺริยสมุทยนติฺอาทีสุป  เตส  เตส  การณวเสเนว  สมุทโย   
เวทิตพฺโพ ฯ  ปตฺตจีวราทีน  พาหิรสงฺขาราน(๒) สทฺธิวิหาริกาทีน  วา  สตฺตาน   
วินาเสน  โทมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชชฺตีติ  เตส  วินาส  ตสฺส  สมุทโยติ  ปชานาติ ฯ   
สุโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  วรสยเน  นิปนฺนสสฺ  หตฺถปาทสมฺพาหนตาลวณฺฏวาตาทิสมฺผสฺเสน   
สุขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ต  ผสฺส  ตสฺส  สมุทโยติ  ปชานาติ ฯ  วุตฺตปฺปการาน  ปน   
สตฺตสงฺขาราน  มนาปน(๓)  ปฏิลาภวเสน  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ  ต  ปฏิลาภ   
ตสฺส  สมุทโยติ  ปชานาติ ฯ  มชฺฌตฺตากาเรน  ปน  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชชฺติ  ต   
สตฺตสงฺขาเรสุ  มชฺฌตฺตาการ  ตสฺส  สมุทโยติ  ปชานาติ ฯ   
        กตฺถ  จุปฺปนฺน  ทุกฺขินฺทฺริย  อปริเสส  นิรชฺุฌติ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว   
กาเมหีติอาทีสุ  ปน  อย  เอกโตว  วินิจฺฉยกถา  ทุกขิฺนฺทฺริย  ห ิ ปมชฺฌานสฺส   
อุปจารกฺขเณเยว  นิรุชฌฺติ  ปหีน  โหติ  โทมนสฺสาทีนิ  ทุติยชฌฺานาทีน ฯ  เอว   
สนฺเตป  เตส  อติสยนิโรธตฺตา  อย  ฌาเนสุเยว  นิโรโธ  วุตฺโต ฯ  อติสยนิโรโธ  หิ   
เตส  ปมชฺฌานาทีสุ  น  นิโรโธเยว  นิโรโธเยว  ปน  อุปจารกฺขเณ  นาติสยนิโรโธ ฯ   
ตถา  หิ  นานาวชฺชเน   
# ๑. ม. กายวิ ฺาณ  ฯ  ๒. ม. วา หิ สงฺขาราน  ฯ  ๓. ม. มนาปาน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๒ 
 
ปมชฺฌานุปจาเร  นิรุทฺธสฺสาป  ทุกฺขินฺทฺริยสฺส ฑสมกสาทิสมฺผสฺเสน  วา  
วิสมาสนุปตาเปน  วา  สิยา  อุปฺปตฺติ  น  เตฺวว  อนโฺตอปฺปนาย ฯ  อุปจาเร  วา   
นิรุทฺธมฺเปต  น  สฏุ ุ  นริทฺุธ  โหติ  ปฏิปกฺเขน  อวิหตตฺตา ฯ  อนฺโตอปฺปนาย   
ปน  ปติผรเณน  สพฺโพ  กาโย  สโุขกฺกนฺโต  โหติ  สุโขกฺกนฺตกายสฺส  จ   
สุฏ ุ  นริุทฺธ  โหติ  ทุกฺขินฺทฺริย  ปฏิปกฺเขน  วิหตตฺตา ฯ  นานาวชฺชเนเยว  จ   
ทุติยชฺฌานุปจาเร  ปหีนสฺส  โทมนสฺสนิฺทฺริยสฺส  ยสฺมา  เอต  วิตกฺกวิจารปจฺจเยหิ   
กายกิลมเถ  จิตฺตุปฆาเต  จ  สติ  อุปฺปชฺชติ  วิตกฺกวิจาราภาเวเนว  อุปฺปชชฺติ ฯ   
ยตฺถ  ปน  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  วิตกฺกวิจาราภาเว อปฺปนา(๑)  เอว  จ   
ทุติยชฺฌานุปจาเร  วิตกฺกวิจาราติ  ตตฺถสฺส  สิยา  อุปฺปตฺติ ฯ  น  เตฺวว   
ทุติยชฺฌาเน ปหีนปจฺจยตฺตา ฯ  ตถา  ตติยชฺฌานุปจาเร  ปหีนสฺสาป   
สุขินฺทฺริยสฺส  ปติสมุฏานปณีตรูปผุฏกายสฺส  สิยา  อุปฺปตฺติ  น  เตฺวว   
ตติยชฺฌาเน ฯตติยชฺฌาเนหิ  สุขสฺส  ปจฺจยภูตา  ปติ  สพฺพโส  นริุทฺธา ฯ   
ตถา  จตุตฺถชฌฺานุปจาเร  ปหีนสฺสาป  โสมนสฺสินฺทฺริยสฺส  อาสนฺนตฺตา   
อปฺปนาปตฺตาย อุเปกฺขาย  อภาเวน  สมฺมา  อนติกฺกนฺตตฺตา  จ  สิยา  
อุปฺปตฺติ  น  เตฺวว จตุตฺถชฺฌาเน ฯ  ตสฺมา  เอตฺถ  จุปฺปนฺน  ทุกฺขินฺทฺริย   
อปริเสส  นิรชฺุฌตีติ  ตตฺถ  ตตฺถ  อปริเสสคฺคหณ  กต ฯ  ย   
# ๑. ม. อปฺปหีนา  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 413 

                *เลมที่ ๑๒  อินฺทฺริยสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๑๓ 
 
ปเนตฺถ  ตถตฺตาย  จิตฺต  อุปสหรตีติ  วุตฺต  ตตฺถ  อลาภี  สมาโน   
อุปฺปาทนตฺถาย  จิตฺต  อุปสหรติ  ลาภี  สมาโน  สมาปชฺชนตฺถายาติ  เอวมตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ  อิเมสุ  ทฺวีสปุ  สุตฺเตสุ  สมฺมสนวาโร  จ  กถโิตติ ฯ   
                                สุขินทฺฺริยวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ   
        ป ฺจมวคฺคสฺส  ปเม  ปจฺฉาตเกติ(๑) ปาสาทจฺฉายาย  ปุรตฺถิมทิส   
ปฏิจฺฉนฺนตฺตา  ปาสาทสฺส  ปจฺฉิมทิสาภาเค  อาตโป  โหติ  ตสฺมึ  าเน   
ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโนติ  อตฺโถ ฯ  ปฏ ึ  โอตาปยมาโน นิสีทติ ตสฺมา(๒)  
สมฺพุทฺธนสฺสป  อุปาทินฺนกสรีเร  อุณฺหกาเล  อุณฺห  โหติ  สีตกาเล  สีต  อย   
จ  หิมปาตสีตสมโย  ตสฺมึ(๓)  มหาจีวร  โอตาเรตฺวา  สูริยรสฺมหีิ  ปฏ ึ   
โอตาปยมาโน  นิสีท ิฯ  กึ  ปน  พุทฺธรสฺมิโย  มททฺิตฺวา  สูริยรสฺมิ  อนฺโต  ปวิสิตุ   
สกฺโกตีติ ฯ  น  สกโฺกติ ฯ  เอว  สนฺเต  กึ  ตาเปตีติ ฯ  รสฺมิเตช ฯ  ยเถว  หิ  
 ิตมชฺฌนฺติเก  ปริมณฺฑลาย  ฉายาย  รกฺุขมูเล  นิสนิฺนสฺส  กิ ฺจาป  สูริยรสฺมโิย  
สรีร  น  ผุสสฺนฺติ  สพฺพทิสาสุ  ปน  เตโช  ผรติ  อคฺคิชาลาหิ  ปริกฺขิตฺโต  วิย  
โหติ  เอว  สรูิยรสฺมีสุ  พุทฺธรสฺมิโย  มทฺทิตฺวา  อนฺโต  ปวิสิตุ  อสกฺกุณนฺตีสุป   
สตฺถา  เตช  ตาเปนฺโต  นิสินฺโนติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ ปจฺฉาตเป  ฯ  ๒. ม. ยสฺมา  ฯ  ๓. ม. ตสฺมา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๔ 
 
        อโนมชชฺนฺโตติ  ปฏ ิปริกมฺมกรณวเสน  อนุมชฺชนฺโต ฯ  อจฺฉริย  ภนฺเตติ   
เถโร  ภควโต  ปฏ ิโต  มหาจีวร  โอตาเรตฺวา  นิสินฺนสฺส  ทฺวินฺน  อสกูฏาน   
อนฺตเร  สุวณฺณาวฏฏ  วิย  เกสคฺคปฺปมาณ  วลิยาวฏฏ  ทิสฺวา  เอวรูเปป  นาม   
สรีเร  ชรา  ป ฺายตีติ  ส ฺชาตสเวโค  ชร  ครหนฺโต  เอวมาห ฯ  ครหนจฺฉริย   
นาม  กิเรต ฯ  น  เจว  ทานิ  ภนฺเต  ภควโต  ตาว  ปริสุทฺโธติ  ยถาปกติยา   
ฉวิวณฺโณ  ปริสุทฺโธ  น  เอวเมตรหีติ  ทีเปนฺโต  เอวมาห ฯ  ตถาคตสฺส  หิ   
ทหรกาเล  สงฺกุสตสมพฺภาหตอุสภจมฺม  วิย  วิหตวลิโก  กาโย  โหติ  ตสฺมึ  จ  
ปติโต(๑) จ หตฺโถ  ภสฺสเตว  น  สนฺติฏติ(๒)  เตลปุจฺฉนาการปฺปตฺโต  วิย  
โหติ ฯ  มหลลฺกกาเล  มนสิรา ชาลา(๓)  มลิายนฺติ  (๔)  สนฺธิปพฺพานิ  สิถิลานิ  
โหนฺติ  มส  อฏ ิโต  มุจฺจิตฺวา  สิถิลภาว  อาปชฺชิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  โอลมฺพติ ฯ  
พุทฺธาน  ปน  เอวรูป  น  โหติ ฯ  อ ฺเส  อปากฏ  สนฺติกาว  จรตฺตา  
อานนฺทตฺเถรสฺเสว  ปากฏ  โหติ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ   
        สถิิลาน ิ จ  คตฺตานีติ  อ ฺเส  มุเข  มสกูฏนฺตเรติ  เตสุ  เตสุ  าเนสุ   
วลิโย  สนฺติฏนฺติ  สตฺถ ุ ปเรต  นตฺถ ิ เถโร  จ  ทฺวินฺน  อสกูฏาน  อนฺตเร   
วลิยาวฏฏก  ทิสฺวา  เอวมาห ฯ   
# ๑. ม. สปโต  ฯ  ๒. ม. ภสฺสเตว  ฯ  สนฺติฏติ  ฯ  ๓. ม. ปน สริาชาลา  ฯ 
# ๔. กตฺถจิ. สิราชาลาป ชายนฺติ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 415 

                *เลมที่ ๑๒  อินฺทฺริยสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๑๕ 
 
สณฺานิ วลีชาตานีติ(๑) อิทป  อตฺตโน  ปากฏวเสเนวาห  สตฺถุ  ปน  อ ฺเส  
วิย  วลโิย  นาม  นตฺถิ ฯ  ปุรโต  ปพฺภาโร  จ  กาโยติ  สตฺถา  พฺรหฺมุชุคตฺโต  
เทวนคเร  สมุสฺสิตสุวณฺณโตรณ  วิยสฺส  กาโย  อชุุกเมว  อุคฺคโต ฯ  มหลลฺกกาเล 
ปน  กาโย  ปรุโต  วงฺโก  โหติ  สฺวาย  อ ฺเส  อปากโฏ  สนฺติกาว  จรตฺตา   
ปน  เถรสฺเสว  ปากโฏ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  ทิสฺสติ  จ  อินฺทฺริยาน  อ ฺถตฺตนฺติ   
อินฺทฺริยานิ  นาม  น  จกฺขุวิ ฺเยฺยานิ ฯ  ยโต  ปน  ปกติยา  ปรสิุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ   
อิทานิ  น  ตถา  ปริสุทโฺธ  อสกูฏนฺตเร  วลิ  ป ฺายติ  พฺรหฺมุชุกาโย  ปุรโต  
วงฺโก  อิมินาว  การเณน  จกฺขาทีน  จ  อินฺทฺริยาน  อ ฺถตฺเตน  ภวิตพฺพนฺติ  
นยคฺคาหโต  เอวมาห ฯ   
        ธ ี ต  ชมฺมิชเร  อตฺถติู  ลามเก  ชเร   ธี  ต  ตุยฺห  โหติ(๒)  ธิกฺกาโร  
ต  ผุสตุ(๓)  ฯ  พิมฺพนฺติ  อตฺตภาโว ฯ   
        ทุติเย  โคจรวิสยนฺติ  โคจรภูต  วิสย ฯ  อ ฺม ฺสฺสาติ  จกฺขุโสตสฺส  
โสต  วา  จกขฺุสฺสาติ  เอว  เอก  เอกสฺส  โคจรวิสย  น  ปจฺจนุโภติ ฯ  สเจ  ห ิ 
นีลาทิเภท  รปูารมฺมณ  สโมธาเนตฺวา  โสตินฺทฺริยสสฺ  อุปเนยฺยอิงฺฆ  ตฺว  ตาว   
น  ววตฺถเปหิ  วิภาเวหิ  กนิฺนาเมต  อารมฺมณนฺติ(๔)  จกฺขุวิ ฺาณ  วินาป   
มุเขน  อตฺตโน  
# ๑. ม. ย.ุ สพฺพานิ พลิยชาตานิ  ฯ  ๒. ม. โหตุ  ฯ  ๓. ม. ผุสติ  ฯ   
# ๔. ม. กินฺนามต  อารมฺมณนฺติ  ฯ  รูปารมฺมณ นาเมตนฺติ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 416 

                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๖ 
 
ธมฺมตาย  เอว  วเทยฺย  อเร  อนฺธพาล  วสฺสสตมฺป  วสฺสสหสฺสมฺป   
วสฺสสตสหสฺสมฺป  ปริธาวมาโน  อ ฺตฺร  มยา  กหุึ  เอตสฺส  ชานนก  ลภิสสฺสิ   
ต  อาหร  จกขฺุปฺปสาเท  อุปเนหิ  อหเมต  อารมฺมณ  ชานิสฺสามิ  ยทิ  วา  นลี   
ยทิ  วา  ปตก ฯ  น  หิ  เอโส  อ ฺสฺส  วิสโย  มยฺหเมเวโส  วิสโยติ ฯ  เสสทฺวาเรสุป   
เอเสว  นโย ฯ  เอวเมตานิ  อ ฺม ฺสฺส  โคจรวิสย  น  ปจฺจนุโภนฺติ  นาม ฯ   
        ก ึ ปฏิสรณนฺติ  เอเตส  ก ึ ปฏิสรณ  ก ึ เอตานิ  ปฏิสรณนฺตีติ  ปุจฺฉติ ฯ   
มโน  ปฏิสรณนฺติ  ชวนมโน  ปฏิสรณ ฯ  มโน  วา  เนสนฺติ  มโน  ทฺวาริกชวนมโนว   
เอเตส  โคจรวิสย  รชฺชนาทิวเสน  อนุโภติ ฯ  จกฺขุวิ ฺาณ  หิ  รปูทสฺสนมตฺตเมว   
เอตฺถ  รชฺชน  วา  ทุสฺสน  วา  มุยฺหน  วา  นตฺถิ ฯ  เอกสฺมึ  ปน  ทฺวาเร  ชวน   
รชฺชติ  วา  ทสฺุสติ  วา  มุยหฺติ  วา ฯ  โสตวิ ฺาณาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        ตตฺราย  อุปมา  ฯ  ป ฺจ  กิร  ทุพฺพลโภชกา  ราชาน  เสวิตฺวา  กิจฺเฉน   
กสิเรน  เอกสฺมึ  ป ฺจกุลิเก  คาเม  ปรตฺิตก  อาย  ลภึสุ ฯ  เตส  ตตฺถ  มจฺฉภาโค   
มสภาโค  อทฺทุกหาปโณ  วา  โยตฺตกหาปโณ(๑)  มาสกหาปโณ  วา  อฏกหาปโณ   
วา  โสฬสกหาปโณ  วา  จตุสฏ ิกหาปโณ  วา  ทณฺโฑติ  เอตฺตกมตฺตเมว   
ปาปุณาติ  สตวตฺถุก  ป ฺจสตวตฺถุก  สหสฺสวตฺถุก  มหาพลึ  ราชาว  คณฺหาติ ฯ   
ตตฺถ  ป ฺจ  กุลิกคามา  วิย  ป ฺจ  ปสาทา   
# ๑. ม. อทฺทกุหาปโณ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 417 

                *เลมที่ ๑๒  อินฺทฺริยสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๑๗ 
 
ทฏพฺพา  ป ฺจ  ทุพฺพลโภชกา  วิย  ป ฺจ  วิ ฺาณานิ  ราชา  วิย  ชวน  
ทุพฺพลโภชกาน  ปริตฺตก  อายปาปุณน  วิย  จกฺขุวิ ฺาณาทีน  รปูทสฺสนาทิมตฺต   
รชฺชนาทีนิ  (๑)  ปน  เอเตสุ  นตฺถ ิฯ  ร ฺโ  มหาพลิคฺคหณ  วิย  เตสุ  ทฺวาเรสุ  
ชวนสฺส  รชชฺนาทีนิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  เอวเมตฺถ  มโนติ  กุสลากสุลชวน  วุตฺต ฯ   
        สติ  ปฏสิรณนฺติ  มคฺคสติ  ปฏิสรณ ฯ  ชวนมโน  หิ  มคฺคสติ  ปฏิสรณ ฯ(๒)   
วิมุตฺตีติ  ผลวิมุตฺติ ฯ  ปฏสิรณนฺติ  ผลวิมุตฺติยา  นิพฺพาน  ปฏิสรณ ฯ  ต ฺหิ   
สา  ปฏิสรติ ฯ  นาสกฺขิ  ป ฺหสฺส  ปริยนฺต  คเหตุนฺติ  ป ฺหสฺส  ปริจฺเฉท ปมาณ 
คเหตุ  นาสกฺขิ  อปฺปฏิสรณธมฺม  ปฏิสรณ(๓)  ปุจฺฉิ ฯ  นิพฺพาน  นาเมต   
อปฺปฏิสรณ  น  กิ ฺจิ  ปฏสิรติ ฯ  นิพฺพาโนคธนฺติ  นิพฺพานพฺภนฺตร  นิพฺพาน   
อนุปวิฏ ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  มคฺคพฺรหฺมจริย ฯ  นิพฺพานปรายนนฺติ  นิพฺพาน   
ปร  อยน  อสฺส  ปรา  คติ  น  ตโต  ปร  คจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ  นพฺิพานปริโยสาน(๔)   
อวสาน  อสฺสาติ  นิพฺพานปริโยสาน ฯ   
        มลูชาตา  ปติฏ ิตาติ  มคฺเคนาคตสทฺธา  วุจฺจติ ฯ  อิมมฺหิ  เจ  ภิกฺขเว   
สมเยติ  กึ  สนฺธายาห  ฌานอนาคามิต ฯ  ตสฺมึ  หิ  สมเย  พฺราหฺมณสฺส  
ปมมคฺเคน  ป ฺจ  อกุสลจิตฺตานิ  ปหีนานิ   
# ๑. ม. รชชฺนาทิ  ฯ  ๒. ม. มคฺคสติ ปฏิสรติ  ฯ  ๓. ม. อปฺปฏสิรณ ธมฺม  ฯ 
# สปฺปฏิสรณนฺติ  ฯ  ๔. ม. นิพฺพาน ปริโยสาน  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 418 

                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๘ 
 
ปมชฺฌาเนน  ป ฺจ  นีวรณานีติ  ปรนิิพฺพาเยยฺย ฯ  สเจ  ปนสสฺ  ปุตฺตทาร   
อนุสาสนฺตสฺส  กมฺมนฺเต  วิจาเรนฺตสฺส  ฌาน  นสฺสติ  นฏเ  ฌาเน  คติ   
อนิพทฺธา  โหติ  อนฏเ  ปน  นิพทฺธาติ  อิม  ฌานอนาคามิต  สนฺธาเยวมาห ฯ   
        ตติเย  อ ฺชนวเนติ  อ ฺชนวณฺณปุปฺผาน  รุกขฺาน  โรปตวเน ฯ  ย  ภิกฺขเว   
สทฺธินฺทฺริย  ต  สทฺธาพลนฺติ  ต  ห ิ อธิโมกฺขลกฺขเณ  อินฺทฏเน  สทฺธินฺทฺรยิ   
อสทฺธินฺทฺริเย  (๑)  อกมปฺเนน  สทฺธาพล ฯ  อิตเรส   
ปคฺคหอุปฏานอวิกฺเขปปชานนลกฺขเณสุ  อินฺทฏเน  อินฺทฺริยภาโว   
โกสชชฺมุฏสจฺจวิกฺเขปาวิชฺชาสุ  อกมฺปเนน  พลภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  เอวเมว  โขติ  
ตสฺสา  นทิยา  เอกโสต  วิย  สทฺธาวีรยิสติสมาธิป ฺาวเสน  เอเตส   
นินฺนานาการณ  เวทิตพฺพ  เทฺว  โสตานิ  วิย  อินฺทฏอกมฺปนฏเหิ   
อินฺทฺริยพลวเสน  นานากรณ  เวทิตพฺพ ฯ   
        จตุตฺเถ  อมโตคธนฺติ  อมตพฺภนฺตร ฯ  อมตปรายนนฺติ  อมตนิพฺพตฺติก(๒)  ฯ   
อมตปริโยสานนฺติ  อมตนิฏ ฯ  สาธุ  สาธูติ  เถรสฺส  พฺยากรณ  ปสสนฺโต   
สาธุการ  เทติ ฯ   
        ป ฺจเม  ตทนฺวยาติ  ต  อนุคจฺฉมานา  อนุวตฺตมานาติ  อตฺโถ ฯ   
ปุพฺพโกฏก  อาทึ  กตฺวา  ปฏิปาฏิยา  ฉสุ  สุตฺเตสุ  ผลินฺทฺริยาเนว  กถิตานิ ฯ   
# ๑. ม. อสฺสทฺธิเย  ฯ  ๒. ม. อมตนิพฺพตฺติก  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 419 

                *เลมที่ ๑๒  อินฺทฺริยสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๑๙ 
 
        ทสเม  อิเม  โข  เต  ธมฺมาติ  อุปริ  สห  วิปสสฺนาย  ตโย  มคฺคา ฯ  เย  
เม  ปุพฺเพ  สตุาว  อเหสุนฺติ  เย  ธมฺมา  มยา  ปุพฺเพ  อรหตฺตผลินฺทฺริย  นาม   
อตฺถีติ  กเถนฺตานเยว  สุตา  อเหสส ฯ  กาเยน  จ  ผุสิตฺวาติ  นามกาเยน  จ   
ผุสิตฺวา  ปฏิลภิตฺวา ฯ  ป ฺาย  จ  อติวิชฺฌ  ปสฺสามีติ  ปจฺจเวกฺขณป ฺาย  จ 
อติวิชฺฌิตฺวา  ปสฺสามิ ฯ   
        ยา  หิสสฺ  ภนฺเต  สทฺธาติ  อย  กตรสทฺธา  จตูหิ  อินฺทฺริเยหิ  สมฺปยุตฺตา   
สทฺธา  เหฏา  กถิตาว  อย  ปน  ปจฺจเวกฺขณสทฺธา ฯ  สมฺปยุตฺตสทฺธาหิ  มิสฺสกา 
ปจฺจเวกฺขณสทฺธา  โลกกิาว(๑)  ฯ  เสส  สพฺพ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                ชราวคฺโค  ป ฺจโม ฯ   
        ฉฏวคฺคสฺส  ปเม  สูเรนาติ(๒)  สูรภาเวน ฯ  โพธายาติ  พุชฺฌนตฺถาย ฯ   
        ทุติเย  มลฺลิเกสูติ (๓) เอวนามเก  ชนปเท ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต   
จตฺตารินฺทฺริยานิ  มิสฺสกานิ  อริยาณ  โลกุตฺตร  ตมฺป  ปน  จตุอินฺทฺริยนิสฺสิต   
กตฺวา  มิสฺสกนฺติ  ภาเชตุวฏฏติ ฯ   
        ตติเย  น  เหว  โข  กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรตีติ  น  นามกาเยน  ผุสิตฺวา 
ปฏิลภิตฺวา  วิหรติ  ผุสฺสิตุ  ปฏลิภิตุน  สกฺโกติ ฯ   
        ป ฺาย  จ  อติวิชฺฌ  ปสฺสตีติ  ปจฺจเวกฺขณป ฺาย  ปน  อุปร ิ 
# ๑. ม. โลกยิาว  ฯ  ๒. ม. ย.ุ สุเรนาติ  ฯ  ๓. ม. มลลฺิเกสูติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๐ 
 
อรหตฺตผลินฺทฺริย  นาม  อตฺถีติ  ปชานาติ ฯ  อเสขภูมิย  ผุสิตฺวา  วิหรตีติ   
ปฏิลภิตฺวา  วิหรติ ฯ  ป ฺายาติ  ปจฺจเวกฺขณป ฺาย  อรหตฺตผลินฺทฺริย  นาม   
อตฺถีติ  ปชานาติ ฯ  น  กหุิ ฺจิ  กิสฺมิ ฺจีติ  เทฺวป  อ ฺม ฺเววจนาเนว  กิสฺมิ ฺจิ  
ภเว  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ป ฺจินฺทฺริยานิ  โลกุตฺตรานิ  ฉ   
โลกิกานิ  วฏฏนิสฺสิตาเนว  กถิตานิ ฯ   
        จตุตฺเถ  ยานิ  กานิจิ  ปทานิ  โพธาย  สวตฺตนฺตีติ  ยานิ  กานิจิ  ธมฺมปทานิ  
เยเกจิ  ธมฺมโกฏาสา  พุชฌฺนตฺถาย  สวตฺตนฺติ ฯ  ป ฺจม  อุตฺตานเมว ฯ   
        ฉฏเ  จิตฺต  รกฺขติ  อาสเวสุ  จ  สาสเวสุ  จ  ธมฺเมสูติ  เตภูมกธมฺเม   
อารพฺภ  อาสวุปฺปตฺตึ  วาเรนฺโต  อาสเวสุ  จ  สาสเวสุ  จ  ธมฺเมสุ  จิตฺต  รกฺขติ  
นาม ฯ  สตฺตม  อุตฺตานเมว ฯ   
        อฏเม  สูกรขตายนฺติ  สูกรขตเลเณ ฯ  กสฺสปพุทฺธกาเล  กริ  ต  เลณ   
เอกสฺมึ  พุทฺธนฺตเร  ปวิยา  วฑฺฒมานาย  อนฺโตภูมิคต  ชาต ฯ  อเถกทิวส  เอโก   
สูกโร  ตสฺส  ฉทนปริยนตฺสมีเป  ปสุ  ขนิ ฯ  เทเว  วุฏเ  ปสุ  โธตา  ฉทนปริยนฺโต 
ปากโฏ  อโหสิ ฯ  เอโก  วนจรโก  ทสิฺวา  ปุพฺเพ  สีลวนฺเตหิ  ปริภุตฺตฏาเนน   
ภวิตพฺพ  ปฏิชคฺคิสฺสามิ  นนฺติ  สมนฺตโต  ปสุ  อปเนตฺวา  เลณ  โสเธตฺวา   
กุฏิปริกฺเขป  กตฺวา  ทฺวารวาตปาน  โยเชตฺวา  สุปรนิิฏ ิตสุธากมฺมจิตฺตกมฺม  
รชตปฏฏสทสิาย    
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                *เลมที่ ๑๒  พลสยุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๒๑ 
 
วาลิกาย  สนถฺริต  ปริเวณ  กตฺวา  ม ฺจป  ป ฺาเปตฺวา  ภควโต  วสนตฺถาย 
อทาสิ  เลณ  คมฺภีร  อโหสิ  โอตริตฺวา  อารุหิตพฺพ(๑)  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ   
        ปรมนปิจฺจการนฺติ  ภาวนปปสก  ยถาปรมนิปจฺจการการี  (๒)  หุตฺวา   
ปวตฺตมาโน  ปวตฺตตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อนุตฺตร  โยคกฺเขมนฺติ  อรหตฺต ฯ 
สปฺปติสฺโสติ  สเชฏโก ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                สูกรขาตวคฺโค ฉฏโ  ฯ 
        สตฺตมวคฺเค  สตฺต  ผลานิ  ปุพฺพภาคานิ  เตส  เหฏา  เทฺว  ผลานิ   
อาทึ  กตฺวา  มิสฺสกานิ ฯ  เสสเมตฺถ  อิโต  ปร ฺจ  สพฺพ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                โพธปิกฺขิยวคฺโค สตฺตโม  ฯ 
                        อินฺทฺริยสยุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
        สมฺมปปฺธานสยุตฺเต  สกเลป  ปพฺุภาควิปสฺสนาว  กถิตาติ ฯ   
                        สมฺมปฺปธานสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
        พลสยุตฺเต  พลานิ  มสิฺสกาเนว  กถิตานิ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                พลสยุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. ม. อารหุิตพฺพ ต  ฯ  ๒. ม. ปรมนิปจฺจการี  ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๒    หนา  ๔๒๒ 
 
                                อิทฺธปิาทสยุตฺตวณฺณนา 
        อิทฺธิปาทสยุตฺตสฺส  ปเม  ฉนฺท  นิสฺสาย  ปวตฺโต  สมาธิ  ฉนฺทสมาธิ ฯ  
ปธานภูตา  สงฺขารา  ปธานสงฺขารา ฯ  สมนฺนาคตนฺติ  เตหิ  ธมเฺมหิ  อุเปต ฯ  
อิทฺธิยา  ปาท  อิทฺธิภูต  วา  ปาทนฺติ  อิทฺธิปาท ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  อยเมตฺถ 
สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  อิทฺธิปาทวิภงฺเค  (๑)  อาคโตว ฯ  วิสุทฺธมิคฺเค  (๒)   
ปนสฺส  อตฺโถ  ทีปโต ฯ  ตถา  มคฺคโพชฺฌงฺคสติปฏานสยุตฺเตสุ  เจว  อิธ  จ   
เอกปริจฺเฉโทว ฯ   
        ป ฺจเม  อิทฺธิปเทสนฺติ  ตโย  จ  มคฺเค  ตีณิ  จ  ผลานิ ฯ   
        ฉฏเ  สมตฺต  อิทฺธินฺติ  อรหตฺตผลเมว  อาทิโต  ปฏาย  ปน  นวสุป  
สุตฺเตสุ  วิวฏฏปาทกา  เอว  อิทฺธิปาทา  กถิตา ฯ   
        ทสเม  นิสีทนนฺติ  จมฺมกฺขณฺฑ  อธิปฺเปต ฯ  อุเทน  เจติยนฺติ  อุเทนยกฺขสฺส   
เจติยฏาเน  กตวิหาโร  วุจฺจติ ฯ  โคตมกาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ภาวิตาติ  วฑฺฒิตา ฯ 
พหุลีกตาติ  ปุนปฺปุน  กตา ฯ  ยานีกตาติ  ยุตฺตยาน  วิย  กตา ฯ  วตฺถุกตาติ   
ปติฏานฏเน  วตฺถ ุ วิย  กตา ฯ  อนุฏ ิตาติ  อธิฏ ิตา ฯ  ปริจิตาติ  สมนฺตโต  จิตา   
สุวฑฺฒิตา ฯ  สุสมารทฺธาติ  สุฏ ุ  สมารทฺธา ฯ  อิติ  อนิยเมน  กเถตฺวา  ปุน   
นิยเมตฺวา  ทสฺเสนฺโต  ตถาคตสฺส  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๓๑ อาทิ/๒๖๐  ฯ  ๒. วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๒๐๖  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  อิทฺธิปาทสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๒๓ 
 
โขติอาทิมาห ฯ  เอตฺถ  จ  กปฺปนฺติ  อายุกปฺป  ตสฺมึ  ตสฺมึ  กาเล  ย  มนุสฺสาน   
อายุปฺปมาณ  ต  ปริปุณฺณ  กโรนฺโต  ติฏเยฺย ฯ  กปปฺาวเสส  วาติ  อปฺป  วา  
ภิยฺโยติ  วุตฺตวสฺสสตโต  อติเรก  วา ฯ  มหาสีวตฺเถโร  ปนาห  พุทฺธาน  อฏาเน 
คชฺชิต  นาม  นตฺถิ  ยเถว  หิ  เวฬุวคามเก  อุปฺปนฺนมารณนฺติกเวทน  ทส  มาเส  
วิกฺขมฺเภสิ  เอว  ปุนปฺปน  ต  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชตฺิวา  ทส (๑)   มาเส  
วิกฺขมฺเภนฺโต  อิม  ภทฺทกปฺปเมว  ติฏเยฺยาติ ฯ   
        กสฺมา  ปน  น   ิโตติ  อุปาทินฺนกสรีร  นาม  ขณฺฑิจฺจาทีหิ  อภิภุยฺยติ   
พุทฺธา  นาม  ขณฺฑิจฺจาทิภาว  อปตฺวา  ป ฺจเม  อายุโกฏาเส  พหุชนสฺส   
ปยมนาปกาเลเยว  ปรินิพฺพายนฺติ ฯ  พุทฺธานุพุทฺเธสุ  จ  มหาสาวเกสุ  ปรินิพฺพุเตสุ   
เอกเกน  ขาณุเกน  วิย  าตพฺพ  โหติ  ทหรสามเณรปริวาเรน  วา  ตโต  อโห   
พุทฺธาน  ปรสิาติ  หีเฬตพฺพต  อาปชฺเชยฺย  ตสฺมา  น   ิโตติ ฯ  เอว  วุตฺเตป   
โส  ปน [๒] รุจฺจติ  อายุกปฺโปติ  อิทเมว  อฏกถาย  นิยมิต ฯ   
        ยถา  ต  มาเรน  ปริยฏุ ิตจิตฺโตติ  เอตฺถ  ตนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  ยถา  
มาเรน  ปริยฏุ ิตจิตฺโต  อชฺโฌตฺถฏจิตฺโต  อ ฺโป  โกจิ  ปถุชฺุชโน  ปฏิวิชฺฌิตุ  น   
สกฺกุเณยฺย  เอวเมว  นาสกฺขิ  ปฏิวิชฺฌตุินฺติ  อตฺโถ ฯ  มาโร  ห ิ ยสฺส  สพฺเพน   
# ๑. ม. ทส ทส  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสสฺติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๔ 
 
สพฺพ  ทฺวาทส  วิปลลฺาสา  อปฺปหีนา  ตสฺส  จิตฺต  ปริยุฏาติ ฯ  เถรสฺส  จ   
จตฺตาโร  วิปลฺลาสา  อปปฺหีนา  เตนสฺส  มาโร  จิตฺต  ปริยุฏาสิ ฯ  โส  ปน 
จิตฺต  ปริยุฏาน  กโรนโฺต  กึ  กโรตีติ  เภรว  รูปารมฺมณ  วา  ทสฺเสติ   
สทฺทารมฺมณ  วา  สาเวติ  ตโต  สตฺตา  ต  ทิสฺวา  วา  สุตฺวา  วา  สตึ  วิสฺสชฺเชตฺวา   
วิวฏฏมุขา  โหนฺติ  เตส  มุเขน  หตฺถ  ปเวเสตฺวา  หทย  มทฺทติ  เต  วิส ฺ ีว(๑)  
หุตฺวา  ติฏนฺติ ฯ  เถรสฺส  ปเนส  มุเขน  หตฺถ  ปเวเสตุ  กึ  สกขิฺสฺสติ  
เภรวารมฺมณ  ปน  ทสฺเสติ  ต  ทิสฺวา  เถโร  นิมิตฺโตภาสน(๒)  น  ปฏิวิชฺฌ ิฯ   
ชานนฺโตเยว  ภควา  กิมตฺถ  ยาวตติยก  อามนฺเตสีติ ฯ  ปุรโต (๓)  ติฏตุ  ภนฺเต 
ภควาติ  ยาจิเต  ตุเยฺหเวต  ทุกฺกฏ  ตุเยฺหเวต  อปรทฺธนฺติ  โทสาโรปเนน 
โสกตนุกรณตฺถ ฯ   
        มาโร  ปาปมาติ  เอตฺถ  สตฺเต  อนตฺเถ  นิโยเชนฺโต  มาเรตีติ  มาโร ฯ   
ปาปมาติ  ตสฺเสว  เววจน  โส  ห ิ ปาปธมฺมสมนฺนาคตตฺตา  ปาปมาติ  วุจฺจติ ฯ   
กโณฺห  อนฺตโก  นมุจิ  ปมตฺตพนฺธูติป  ตสฺเสว  นามานิ ฯ  
        ภาสิตา  โข  ปเนสาติ  อย ฺหิ  ภควโต  สมฺโพธิปตฺติยา  อฏเม  สตฺตาเห 
โพธิมณฺฑเยว  (๔)  อาคนฺตฺวา  ภควา  ยทตฺถ  ตุเมหฺหิ  ปารมิโย  ปรูิตา  โส  โว 
อตฺโถ  อนุปปฺตฺโต  ปฏิวิทฺธ   
# ๑. ม. วิส ฺ ี  ฯ  ๒. ม. นิมิตฺโตภาส  ฯ  ๓. ม. ปรโต  ฯ   
# ๔. ม. โพธมิณฺเฑเยว  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  อิทฺธิปาทสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๒๕ 
 
สพฺพ ฺ ุตาณ  กึ  โว  โลกวิจารเณนาติ  วตฺวา  ยถา  อชชฺ  เอวเมว   
ปรินิพฺพาตุ  ทานิ  ภนฺเต  ภควา  ปรินิพฺพาตุ  สุคโตติ  ยาจิ ฯ  ภควาปสฺส(๑)   
น  ตาวาหนฺติอาทีนิ  วตฺวา  ปฏิกฺขิป ฯ  ต  สนฺธาย  ภาสิตา  โข  ปเนสา   
ภนฺเตติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  วิยตฺตาติ  มคฺควเสน  พฺยตฺตา ฯ  ตเถว  วินีตา ฯ  ตถา  วิสารทา ฯ   
พหุสฺสุตาติ  เตปฏกวเสน  พหุ  สุตเมเตสนฺติ  พหุสฺสุตา ฯ  ตเทว  ธมฺม  ธาเรตีติ   
ธมฺมธรา ฯ  อถวา  ปริยตฺติพหุสฺสุตา  เจว  ปฏิเวธพหุสฺสุตา  จ   
ปริยตฺติปฏิเวธธมฺมานเยว  ธารณโต  ธมฺมธราติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ 
ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปนฺนาติ  อริยธมฺมสสฺ  อนุธมฺมภูต  วิปสฺสนาธมฺม  ปฏิปนนฺา ฯ   
สามีจิปฺปฏิปนฺนาติ  อนุจฺฉวิก  ฯ ปฏิปท  ปฏิปนฺนา ฯ  อนุธมฺมจาริโนติ  
อนุธมฺมจรณสีลา ฯ  สก  อาจริยกนฺติ  อตฺตโน  อาจริยวาท ฯ  สหธมฺเมนาติ   
สเหตุเกน  สการเณน  วจเนน ฯ  สปฺปาฏิหาริยนฺติ  ยาว  นิยฺยานิก  กตฺวา  ธมมฺ 
เทสิสฺสนฺติ ฯ   
        พฺรหฺมจริยนฺติ  สิกฺขตฺตยสงฺคหิต  สกลสาสนพฺรหฺมจริย ฯ  อิทฺธนฺติ  สมิทฺธ   
ฌานสฺสาทวเสน ฯ  ผีตนฺติ  วุฑฺฒิปฺปตฺต  สพฺพผาลิผุลฺล  (๒)  วิย   
อภิ ฺาสมฺปตฺติวเสน ฯ  วิตฺถาริตนฺติ  (๓)  วิตฺถต  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ทิสาภาเค 
ปติฏ ิตวเสน ฯ  พาหุช ฺนฺติ  พหูหิ   
# ๑. ม. ภควา จสฺส  ฯ  ๒. ม.  สพฺพปาลิผุลฺล  ฯ  ๓. ม. วิตฺถาริกนฺติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๖ 
 
าต  ปฏิวิทฺธ  มหาชนาภิสมยวเสน ฯ  ปถุุภูตนฺติ  สพฺพากาเรน  ปถุุลภาวปฺปตฺต ฯ   
กถ  ยาว  เทวมนุสฺเสหิ  สปฺุปกาสิต  ยตฺตกา  วิ ฺ ุชาติกา  เทวา  เจว  มนุสฺสา   
จ  อตฺถิ  สพฺเพหิ  สุฏ ุ  ปกาสิตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อปฺโปสฺสุกฺโกติ  นิราลโย ฯ  ตฺว  หิ  ปาปม  อฏมสตฺตาหโต  ปฏาย   
ปรินิพฺพาตุ  ทานิ  ภนฺเต  ภควา  ปรินิพฺพาตุ  สุคโตติ  วิรวนฺโต  อาหิณฺฑิตฺถ   
อชฺช  ทานิ  ปฏาย  วิคตุสฺสาโห  โหหิ  มา  มยฺห  ปรินิพฺพานตฺถ  วายาม   
กโรหีติ  วทติ ฯ  สโต  สมฺปชาโน  อายุสงฺขาร  โอสฺสชฺชีติ  สตึ  สุปติฏ ิต  กตฺวา  
าเณน  ปรจฺิฉินฺทิตฺวา  อายุสงฺขาร  วิสฺสชฺชิ  ปชหิ ฯ  ตตฺถ  น  ภควา  หตฺเถน  
เลฑฺฑุวิย  อายุสงฺขาร  อุสฺสชฺช ิ เตมาสมตฺตเมว  ปน  ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชตฺิวา 
ตโต  ปร  น  สมาปชฺชิสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  โอสฺสชชฺีติ ฯ   
อุสฺสชฺชีติป  ปาโ ฯ   
        มหาภูมิจาโลติ  มหนฺโต  ปวิกมฺโป ฯ  (๑)  ตทา  กิร  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  
อกมฺปตฺถ ฯ  ภึสนโกติ  ภยชนโก ฯ  เทวทุนฺทุภิโย  จ  ผลึสูติ  เทวเภริโย  ผลึสุ   
เทโว  สุกฺขคชฺชิต  คชฺช ิ อกาลวิชฺชุลตา  นิจฺฉรึสุ  ขณิกวสฺส  วสฺสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อุทาน  อุทาเนสีติ  กสฺมา  อุทาเนสิ  โกจิ  นาม  วเทยฺย  
# ๑. ม. ภูมิจาโล  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  อิทฺธิปาทสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๒๗ 
 
ภควา  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อนุพนฺธิตฺวา  ปรินิพฺพายถ  ภนฺเต  ปรินพฺิพายถ  ภนฺเต'ติ   
อุปทฺทุโต  ภเยน  อายุสงฺขาร  วิสฺสชฺเชสีติ ฯ  ตสฺโสกาโส  มา  โหตูติ ฯ  ภีตสฺส  หิ   
อุทาน  นาม  นตฺถีติ  ปติเวควิสฏ  อุทาเนสิ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพส  โสณสิงฺคาลาทีนมฺป  ปจฺจกฺขภาวโต  ตุลิต  ปริจฺฉินฺนนติฺ   
ตุล ฯ  กินฺต  กามาวจรกมฺม ฯ  น  ตุล  น  วา  อสฺส  ตุล  สทิสม ฺ  (๑) 
โลกิยกมฺม  อตฺถีติ  อตุล ฯ  กินฺต  มหคฺคตกมฺม ฯ  อถวา  กามาวจร  รูปาวจร  จ 
ตุล  อรูปาวจร  อตุล ฯ  อปฺปวิปาก  ตุล  พหุวิปาก  อตุล ฯ  สมภฺวนฺติ  สมฺภวเหตุภูต   
ปณฺฑการก  ราสิการกนฺติ  อตฺโถ ฯ  ภวสงฺขารนฺติ  ปุนพฺภวสฺส  สงฺขาร ฯ  อวสฺสชีติ   
วิสฺสชฺเชสิ ฯ  มุนีติ  พุทฺธมุนิ ฯ  อชฺฌตฺตรโตติ  นยิกชฺฌตฺตรโต ฯ  สมาหิโตติ   
อุปจารปฺปนาสมาธิวเสน  สมาหิโต ฯ  อภินฺทิ  กวจมิวาติ  กวจ  วิย  อภินฺทิ ฯ   
อตฺตสมฺภวนฺติ  อตฺตนิ  ชาต  กิเลส ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สวิปากฏเน  สมฺภว   
ภวาภิสงฺขรณฏเน  (๒)  ภวสงฺขารนฺติ  จ  ลทฺธนาม  ตุลาตุลสงฺขาต  โลกิยกมฺม ฺจ   
โอสฺสชิ  สงฺคามสีเส  มหาโยโธ  กวจ  วิย  อตฺตสมฺภว  กิเลส ฺจ  อชฌฺตฺตรโต   
สมาหิโต  หุตฺวา  อภินฺทีติ ฯ   
        อถวา  ตุลนฺติ  ตุเลนโฺต  ตีเรนฺโต ฯ  อตุล ฺจ  สมฺภวนฺติ   
# ๑. ม. น วา ตุล สทิสมสสฺ อ ฺ  ฯ  ๒. ม. ภวภิสงฺขณฏเน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๘ 
 
นิพฺพาน ฺเจว  ภว ฺจ ฯ  ภวสงฺขารนฺติ  ภวคามิกมฺม ฯ  อวสฺสช ิ มุนีติ  ป ฺจกฺขนฺธา 
อนิจฺจา  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  นิโรโธ  นิพฺพาน  นิจฺจนฺติอาทินา  นเยน  ตุลยนฺโต   
พุทฺธมุนิ  ภเว  อาทีนว  นิพฺพาเน  จานิสส  ทิสฺวา  ต  ขนฺธาน  มูลภูต  ภวสงฺขาร   
กมฺมกฺขยาย  สวตฺตตีติ  เอว  วุตฺเตน  กมฺมกฺขยกเรน  อริยมคฺเคน  อวสฺสช ิฯ   
กถ  อชฺฌตฺตรโต  สมาหิโต  อภินฺทิ  กวจมิวตฺตสมฺภว ฯ  โส  หิ  วิปสฺสนาวเสน   
อชฺฌตฺตรโต  สมถวเสน  สมาหิโตติ  เอว  ปุพฺพภาคโต  ปฏาย  สมถวิปสฺสนาพเลน   
กวจมิว  อตฺตภาว  ปริโยนทฺธิตฺวา  (๑)   ิต  อตฺตนิ  สมฺภวตฺตา  อตฺตสมฺภวนฺติ   
ลทฺธนาม  สพฺพกิเลสชาต  อภินฺทิ ฯ  กิเลสาภาเวน  จ  กมฺม  อปฺปฏิสนฺธิกตฺตา   
อวสิฏ  (๒)  นาม  โหตีติ  เอว  กิเลสปฺปหาเนน  กมฺม  ชหิ ฯ  ปหีนกิเลสสฺส  จ(๓)   
ภย  นาม  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  อภีโตว  อายุสงฺขาร  อุสฺสชฺช ิฯ  อภีตภาว  าปนตฺถ  จ   
อุทาน  อุทาเนสีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
                                ปาวาลวคฺโค(๔) ปโม  ฯ 
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม  น  จ  อติลีโนติอาทีนิ  ปรโต  อาวี  ภวิสฺสนฺติ ฯ   
อิมสฺมึ  สุตฺเต  ฉอภิ ฺาปาทกา  อิทฺธิปาทา  กถิตา  ตถา  ทุติเย  จ ฯ   
# ๑. ม. ปริโยนนฺธิตฺวา  ฯ  ๒. ม. อวสฺสฏ  ฯ  ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ  ฯ 
# ๔. ม. จาปาลวคฺโค  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  อิทฺธิปาทสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๒๙ 
 
        ตติเย  ฉนฺทนฺติ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺท ฯ  นิสฺสายาติ  นิสฺสย  กตฺวา   
อธิปตึ  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ปธานสงฺขาราติ  ปธานภูตา  สงฺขารา   
จตุกิจฺจสาธกสมฺมปฺปธานวีริยสฺเสต  อธิวจน ฯ  อิติ  อย  จ  ฉนฺโทติอาทิสุ  
ฉนฺโท  ฉนฺทสมาธินา  เจว  ปธานสงฺขาเรหิ  จ  ฉนฺทสมาธิ  ฉนฺเทน  เจว  
ปธานสงฺขาเรหิ  จ  ปธานสงฺขาราป  ฉนฺเทน  เจว  สมาธินา  จ  (๑)  สมนฺนาคตา ฯ 
ตสฺมา  สพฺเพ  เจเต  (๒)  ธมฺเม  เอกโต  กตฺวา  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต  อิทฺธิปาโทติ  วุตฺต ฯ   
        อิทฺธิปาทวิภงฺเค  (๓)  ปน  โย  ตถาภูตสฺส  เวทนากฺขนฺโธติอาทินา  นเยน   
อิเมหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  เสสอรูปโน  ธมฺมา  อิทฺธิปาทาติ  วุตฺตา ฯ  อปจ  
อิเม  หิ  (๔)  ตโย  ธมฺมา  อิทฺธีป  โหนติฺ  อิทฺธิปาทาป ฯ  กถ  ฉนฺท  หิ  
ภาวยโต  ฉนฺโท  อิทฺธ ิ นาม  โหติ  สมาธิปธานสงฺขารา  ฉนฺทิทฺธิปาโท  นาม ฯ 
สมาธึ  ภาเวนฺตสฺส  สมาธิ  อิทฺธิ  นาม  โหติ  ฉนทฺปฺปธานสงฺขารา   
สมาธินฺทฺริยา  (๕)  ปาโท  นาม ฯ  ปธานสงฺขาเร  ภาเวนฺตสฺส  ปธานสงฺขารา   
อิทฺธิ  นาม  โหติ  ฉนฺทสมาธิ  ปธานสงฺขาริทฺธิยา  ปาโท  นาม ฯ  สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ 
หิ  เอกสฺมึ  อิชฺฌมาเน  เสสาป  อิชฺฌนติฺเยว ฯ   
# ๑. ม. ฉนฺทสมาธินา จ  ฯ  ๒. ม. เต  ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๕๐๘/๒๙๓  ฯ 
# ๔. ม. อิเมป  ฯ  ๕. ม. สมาธิทฺธิยา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๓๐ 
 
        อปจ  เตส  เตส  ธมมฺาน  ปุพฺพภาควเสนาป  เอเตส  อิทฺธิปาทตา   
เวทิตพฺพา ฯ  ปมชฺฌาน  หิ  อิทฺธิ  นาม  ปมชฺฌานสฺส   
ปุพฺพภาคปริกมฺมสมฺปยุตฺตา  ฉนฺทาทโย  อิทฺธิปาโท  นาม ฯ  เอเตนุปาเยน  
ยาว  เนวส ฺานาส ฺายตนา  อิทฺธิวิธ  อาทึ  กตฺวา  ยาว  ทิพฺพจกฺขุอภิ ฺา   
โสตาปตฺติมคฺค  อาทึ  กตฺวา  ยาว  อรหตฺตมคฺคาทโย เนตพฺพา(๑)   
เสลิทฺธิปาเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  เกจิ  ปน  อนิปฺผนโฺน [๒]  ฉนฺโท  อิทฺธิปาโทติ   
วทนฺติ ฯ  อิธ  เตส  วาทมทฺทนตฺถาย น(๓) อภิธมฺเม  อุตฺตรจุลฺลวาโร  นาม  
อาคโตจตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  ฉนฺทิทฺธิปาโท  วีริยิทธฺิปาโท  จิตฺติทฺธิปาโท   
วีมสิทฺธิปาโท ฯ  ตตฺถ  กตโม  ฉนฺทิทธฺิปาโท  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตร   
ฌาน  ภาเวติ  นิยฺยานิก  อปจยคามึ  ทิฏ ิคตาน  ปหานาย  ปมาย  ภูมิยา  
ปตฺติยา  วิวิจฺเจว  กาเมหิ   ฯเป ฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ทุกฺขาปฏปิท  
ทนฺธาภิ ฺ  โย  ตสฺมึ  สมเย  ฉนฺโท  ฉนฺทิกตา  กตฺตุกมฺยตา  กุสโล   
ธมฺมจฺฉนฺโท  อย  วุจฺจติ  ฉนฺทิทฺธิปาโท ฯ  อวเสสา  ธมฺมา  ธมมฺา   
ฉนฺทิทฺธิปาทสมฺปยุตฺตาติ ฯ  (๔)  อิเม  ปน  โลกุตฺตรวเสเนว  อาคตา ฯ   
        ตตฺถ  รฏปาลตฺเถโร  ฉนฺท  ธุร  กตฺวา   โลกตฺุตร  ธมฺม   
# ๑. ม. อรหตฺตมคฺคา นโย เนตพฺโพ  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ฉนฺโทติ  ฯ 
# ๓. ม. นสทฺโท นตฺถ ิ ฯ  ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๕๓๑-๒/๓๐๑  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  อิทฺธิปาทสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๓๑ 
 
นิพฺพตฺเตสิ ฯ  โสณตฺเถโร  วีริย  ธรุ  กตฺวา  สมฺภุตตฺเถโร  จิตฺต  ธุร  กตฺวา   
อายสฺมา  โมฆราชา  วีมส  ธุร  กตฺวาติ ฯ  ตตฺถ  ยถา  จตูสุ  อมจฺจปุตฺเตสุ   
านนฺตร  ปฏเปตฺวา  ราชาน  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺเตสุ  เอโก  อุปฏาเน   
ฉนฺทชาโต  ร ฺโ  อชฺฌาสย  จ  รุจิ ฺจ  ตฺวา  ทิวา  จ  รตฺโต  จ  อุปฏหนฺโต   
ราชาน  อาราเธตฺวา  านนฺตร  ปาปุณิ  เอว  ฉนฺทธเุรน  โลกุตฺตรธมฺมนิพฺพตฺตโก   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอโก  ปน  ทิวเส  ทิวเส  อุปฏาตุ  น  สกโฺกมิ(๑)  อุปฺปนฺเน  กิจฺเจ   
ปรกฺกเมน  อาราเธสฺสามีติ  กุปเต  ปจฺจนฺเต  ร ฺา  ปหิโต  ปรกฺกเมน   
สตฺตุมทฺทน  กตฺวา  ปาปุณิ  ยถา  โส  เอว  วีริยธุเรน  โลกุตฺตรธมฺมนิพฺพตฺตโก   
เวทิตพฺโพ ฯ  เอโก  ทิวเส  ทิวเส  อุปฏานมฺป  อุเรน  สตฺติสรสมฺปฏิจฺฉนมฺป    
ภาโรเยว  มนฺตพเลน  อาราเธสฺสามีติ  ขตฺตวิชฺชาย  (๒)  กตปรจฺิจยตฺตา   
มนฺตสวิธาเนน  ราชาน  อาราเธตฺวา  ปาปุณิ  ยถา  โส  เอว  จิตฺตธุเรน   
โลกุตฺตรธมฺมนิพฺพตฺตโก  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อปโร  กึ  อิเมหิ  อุปฏานาทีหิ  ราชาโน  นาม  ชาติสมฺปนฺนสฺส   
านนฺตร  เทนฺติ  ตาทิสสฺส  เทนฺโต  มยฺห  ทสฺสตีติ  ชาติสมฺปตฺติเมว  นิสฺสาย   
านนฺตร  ปาปุณิ  ยถา  โส  เอว  สุปรสิุทฺธ  วีมส  นิสฺสาย  วีมสธุเรน   
โลกุตฺตธมฺม นิพฺพตฺตโก 
# ๑. ม. สกฺโกมิ  ฯ  ๒. ม. ขตฺติวิชฺชาย  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๓๒ 
 
เวทิตพฺโพติ ฯ  อิมสฺมึ  สตฺุเต  วิวฏฏปาทกอิทฺธิ  กถิตา ฯ   
        จตุตฺเถ  อุทฺธตาติ  อุทฺธจฺจปกติกา  วิปฺผนฺทมานจิตฺตา ฯ  อุทฺธจฺเจน   
หิ  เอการมฺมเณ  จิตฺต  วิปผฺนฺทติ  ธชยฏ ิย  วาเตน  ปหตา(๑)  วิย ฯ    
อุนฺนฬาติ  อุคฺคตนฬา  อุฏ ิตตุจฺฉมานาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  จปลาติ   
ปตฺตจีวรมณฺฑนาทิจาปลฺเลน  ยุตฺตา ฯ  มุขราติ  มุขขรา  ขรวจนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
วิกิณฺณวาจาติ  อส ฺตวจนา  ทิวสมฺป  นิรตฺถกวจนมฺป ลาปโน(๒)  ฯ  
มุฏสฺสติโนติ  นฏสฺสติโน ฯ  อสมฺปชานาติ  ป ฺารหิตา ฯ  อสมาหิตาติ  
อุปจารปฺปนาสมาธิวิรหิตา ฯ  วิพฺภนฺตจิตฺตาติ  (๓)  อุพฺภนฺตจิตฺตา  สมาธิวิรเหน 
ลทฺโธกาเสน  อุทฺธจฺเจน ฯ  ปากตินฺทฺริยาติ  อสวุตินฺทฺริยา ฯ   
        อิทฺธาภิสงฺขารนฺติ  อาโปกสิณ  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ปาสาเทน   
ปติฏ ิต  ปวิภาค  อุทกนฺติ  อธิฏาย  อุทกปฏเ   ิต  ปาสาท  เวหาส   
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  องฺคุฏเกน  ปหร ิฯ  คมฺภีรเนโมติ  คมฺภีรอาวาโฏ  คมฺภีรภูมิภาค   
อนุปติฏโติ  อตฺโถ ฯ  สนุิขาโตติ  สุฏ ุ  นิขาโต  โกฏเฏตฺวา  สุฏ ุ  ปโตติ   
อิธ  อภิ ฺาปาทกิทฺธิ  (๔)  กถิตา ฯ   
        ป ฺจเม  ฉนฺทปฺปหานตฺถนฺติ  ตณฺหาฉนฺทสฺส  ปหานตฺถ ฯ  อิธาป   
วิวฏฏปาทกิทฺธิ  (๕)  กถติา ฯ   
# ๑. ม. ปหตธโช  ฯ  ๒. ม. นิรตฺถกวจนปฺปลาปโน  ฯ  ๓. ม. ภนฺตจิตฺตาติ  ฯ 
# ๔. ม. อภิ ฺาปาทกิทฺธิ  ฯ  ๕. ม. วิวฏฏปาทกิทธฺิ  ฯ  
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        นวเม  โย  (๑)  ภิกฺขเว  มคฺโคติ  อภิ ฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน   
อธิปฺเปต ฯ   
        ทสเม  โกสชชฺสหคโตติ  อิธ  ภิกขฺุ  ฉนฺท  อุปปฺาเทตฺวา  กมฺมฏาน   
มนสิกโรนฺโต  นิสีทติ  อถสฺส  จิตฺเต  ลีนากาโร  โอกฺกมติ  โส  ลีนากาโร  เม   
โอกฺกนฺโตติ  ตฺวา  อปายภเยน  จิตฺต  ตชฺเชตฺวา  ปนุ  ฉนฺท  อุปฺปาเทตฺวา   
กมฺมฏาน  มนสิ  กโรติ ฯ  อถสฺส  ปนุ  ลีนากาโร  โอกกฺมติ  โส  ปุน   
อปายภเยน  จิตฺต  ตชฺเชตฺวา  (๒)  ฉนฺท  อุปฺปาเทตฺวา  กมฺมฏาน  มนส ิ 
กโรตีติ  เอวมสฺส  โกสชฺเชน  โวกิณฺณตฺตา  ฉนฺโท  โกสชฺชสหคโต  นาม  โหติ ฯ 
โกสชชฺสมฺปยุตฺโตติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  อุทฺธจฺจสหคโตติ  อิธ  ภิกฺขุ  ฉนฺท  
อุปฺปาเทตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺโต  นิสีทติ  อถสฺส  จิตฺต  อุทฺธจฺเจ   
ปตติ  โส  พุทฺธธมฺมสฆคุเณ  อาวชฺเชตฺวา  จิตฺต  หาเสตฺวา  โตเสตฺวา  กมฺมนิย  
กตฺวา  ปุน  ฉนฺท  อุปฺปาเทตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิ  กโรติ ฯ  อถสฺส  ปุน  จิตฺต 
อุทฺธจฺเจ  ปตติ  โส  ปุน  พุทฺธธมฺมสฆคุเณ  อาวชฺเชตฺวา  จิตฺต  หาเสตฺวา  
โตเสตฺวา  [๓]  กตฺวา  ฉนฺท  อุปฺปาเทตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิ  กโรตีติ  เอวมสฺส 
อุทฺธจฺเจน  โวกิณฺณตฺตา  ฉนฺโท  อุทฺธจฺจสหคโต  นาม  โหติ ฯ   
        ถีนมิทธฺสหคโตติ  อิธ  ภิกฺขุ  ฉนฺท  อุปฺปาเทตฺวา   
# ๑. ม. โย โส  ฯ  ๒. ม. อาวชฺเชตฺวา  ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร กมฺมนีย กตฺวาติ  
# ทิสฺสติ  ฯ  
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กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺโต  นิสีทติ  อถสฺส  นิทฺทา (๑)  อุปฺปชชฺติ  โส  อุปฺปนฺน  
เม  ถินมิทฺธนฺติ  ตฺวา  อุทเกน  มุข  ปุ ฺฉิตฺวา  กณฺเณ  อากฑฺฒิตฺวา  ปคุณ   
ธมฺม  สชฺฌายิตฺวา  ทิวา  คหิต  วา  อาโลกส ฺ  มนสิกริตฺวา  ถนิมิทฺธ  วิโนเทตฺวา 
ปุน  ฉนฺท  อุปฺปาเทตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิ  กโรติ ฯ  อถสฺส  ปนุ  ถินมิทฺธ   
อุปฺปชฺชติ  โส  วุตฺตนเยเนว  ปุน  ถินมิทฺธ  วิโนเทตฺวา  ฉนฺท  อุปฺปาเทตฺวา   
กมฺมฏาน  มนสิ  กโรตีติ  เอวมสฺส  ถินมิทฺเธน  โวกิณฺณตฺตา  ฉนฺโท   
ถินมิทฺธสหคโต  นาม  โหติ ฯ   
        อนุวิกฺขิตฺโตติ  อิธ  ภิกฺขุ  ฉนฺท  อุปฺปาเทตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺโต   
นิสีทติ  อถสฺส  กามคุณารมฺมเณ  จิตฺต  วิกฺขิปติ  โส  พหิทฺธา  วิกฺขิตฺต  เม   
จิตฺตนฺติ  ตฺวา  อนมตคฺค  (๒)  เทวทูต  (๓)  เวลาม  (๔)   
อนาคตภยสุตฺตาทีนิ  (๕)  สุตฺตานิ  (๖)  อาวชฺเชนฺโต  สุตฺตทณฺเฑน  จิตฺต   
ตชฺเชตฺวา  กมฺมนิย  กตฺวา  ปุน  ฉนฺท  อุปฺปาเทตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิ  กโรติ ฯ 
อถสฺส  ปุน  จิตฺต  วิกฺขิปติ  โส  ปุน  สุตฺตทณฺเฑน  จิตฺต  กมฺมนิย  กตฺวา  ฉนฺท  
อุปฺปาเทตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิ  กโรตีติ  เอวมสฺส  กามวิตกฺกโวกิณฺณตฺตา   
ฉนฺโท  พหิทธฺา  ป ฺจกามคุเณ  อารพฺภ   
# ๑. ม. ถีนมทิฺธ  ฯ  ๒. ส. นิ. ๑๖/๔๒๑/๒๑๒  ฯ  ๓. ม. อุ. ๑๔/๕๐๔/๓๓๔  ฯ 
# ๔. สฺยา. เจลสุตฺต  ฯ ม. เจโลปม...  ฯ ส. มหา. ๑๙/๑๗๑๗/๕๕๐  ฯ 
# องฺ. นวก. ๒๓/๒๒๔/๒๐/๔๐๕-๖ อาทิ  ฯ  ๕. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๗๗/๑๑๕  ฯ 
# ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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อนุวิกฺขิตฺโต  อนุวิสโฏ  โหติ ฯ   
        ยถา  ปุเร  ตถา  ปจฺฉาติ  กมฺมฏานวเสนป  เทสนาวเสนป  
ปุริมปจฺฉิมตา  เวทิตพฺพา ฯ  กถ  กมฺมฏาเน  ตาว  กมฺมฏานสฺส  อภินิเวโส 
ปุเร  นาม  อรหตฺต  ปจฺฉา  นาม ฯ  ตตฺถ  โย  ภิกฺขุ  มลูกมฺมฏาเน  อภินิวิสิตฺวา  
อติลีนาทีสุ  จตูสุ  าเนสุ  จิตฺตสฺส  โอกฺกมน  ปฏเิสเธตฺวา  ทุฏโคเณ  โยชตฺิวา 
สาเรนฺโต  วิย  จตุรสฺสฆฏิก  โอตาเรนฺโต  วิย  จตุนฺน  านาน  เอกฏาเนป  
อสชฺชนฺโต  สงฺขาเร  สมมฺสิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ  อยมฺป  ยถา  ปุเร  ตถา 
ปจฺฉา  วิหรติ  นาม ฯ  อย  กมฺมฏานวเสน  ปุรมิปจฺฉิมตา ฯ  เทสนาวเสน  ปน  
เกสา  ปุเร  นาม  มตฺถลุงฺค  ปจฺฉา  นาม ฯ   
        ตตฺถ  โย  ภิกฺขุ  เกเสสุ  อภินิวิสิตฺวา  วณฺณสณฺานาทิวเสน  เกสาทโย   
ปริคฺคณฺหนฺโต  จตูสุ  าเนสุ  อสชชฺนโฺต  ยาว  มตฺถลุงฺคา  ภาวน  ปาเปติ   
อยมฺป  ยถา  ปุเร  ตถา  ปจฺฉา  วิหรติ  นาม ฯ  เอว  เทสนาวเสน  ปุริมปจฺฉิมตา 
เวทิตพฺพา ฯ  ยถา  ปจฺฉา  ตถา  ปุเรติ  อิท  ปุริมนยสฺส  (๑)  เววจน ฯ   
        ยถา  อโธ  ตถา  อุทฺธนฺติ  อิท  สรรีวเสน  เวทิตพฺพ ฯ  เตเนวาห  อุทฺธ   
ปาทตลา  อโธ  เกสมตฺถกาติ ฯ  ตตฺถ  โย   
# ๑. ม. ปรุิมสฺเสว  ฯ  
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ภิกฺขุ  ปาทตลโต  ปฏาย  ยาว  เกสมตฺตกา  ทฺวตฺตึสาการวเสน  วา  ปาทงฺคุลีน   
อคฺคปพฺพฏ ิโต  ยาว  สีสกฏาหโต  (๑)  สีสกฏาหโต  ยาว  ปาทงฺคุลีน   
อคฺคปพฺพฏ ีนิ  ตาว  อฏ ิวเสน  วา  ภาวน  ปาเปติ  จตูสุ  าเนสุ  เอกฏาเนป   
อสชฺชนฺโต ฯ  อย  ยถา  อุทฺธ  ตถา  อโธ  ยถา  อโธ  ตถา  อุทฺธ  วิหรติ  นาม ฯ   
        เยหิ  อากาเรหีติ  เยหิ  โกฏาเสหิ ฯ  เยหิ  ลิงฺเคหีติ  เยหิ  สณฺาเนหิ ฯ   
เยหิ  นิมิตฺเตหีติ  เยหิ  อุปฏาเนหิ ฯ  อาโลกส ฺา  สุคฺคหิตา  โหตีติ  โย  ภิกฺขุ   
องฺคเณ  นิสีทิตฺวา  อาโลกส ฺ  มนสิ  กโรติ  กาเลน  นิมีเลติ  กาเลน  อุมมฺีเลติ   
อถสฺส  ยทา(๒)  นิมฺมิเลน นิมฺมิเลนฺตสฺสาป  อุมฺมีเลตฺวา  โอโลเกนฺตสฺส  วิย  
เอกสทิสเมว  อุปฏาติ  ตถา(๓)  อาโลกส ฺา  ชาตา  นาม  โหติ ฯ   
ทิวาส ฺาติป  ตสฺเสว  นาม ฯ  สาธุ(๔)  ปน  รตฺตึ  อุปฺปชชฺมานา  สุคฺคหิตา   
นาม  โหติ ฯ  สฺวาธิฏ ิตาติป  ตสฺเสว  เววจน  สุฏ ุ  อธิฏ ิตาติ(๕)  สุฏ ุ  ปตา  
สฺวาธิฏ ิตา  นาม  วุจฺจติ  สา  อตฺถโต  สุคฺคหิตาเยว  เยน(๖)  อาโลเกน  ถินมทิฺธ  
วิโนเทตฺวา  ฉนฺท  อุปฺปาเทตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิ  กโรติ  ตสฺส  ทิสฺวาป(๗)  
อาโลกส ฺา  สุคฺคหิตาเยว  สฺวาธิฏ ิตา  นาม ฯ  รตฺติ  วา  โหตุ  ทิวา  วา  เยน   
อาโลเกน  ถนิมิทฺธ  วิโนเทตฺวา  กมฺมฏาน   
# ๑. ม. สีสกฏาห  ฯ  ๒. ม. ยทา  ฯ  ๓. ม. ตทา  ฯ  ๔. ม. สา จ ปน รตฺตึ  ฯ 
# ๕. ม. อธิฏ ิตา  ฯ  ๖. ม. สุคฺคหิตาเยว  ฯ  ๗. ม. ทิวาป  ฯ  
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มนสิกโรติ  ตสฺมึ  ถินมิทธฺวิโนทเน  อาโลเก  อุปฺปนฺนา  ส ฺา  สุคฺคหิตา   
นาม ฯ  วีริยาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ฉนฺน  อภิ ฺาน  ปาทกิทฺธิ   
กถิตาติ ฯ  (๑)   
                        ปาสาทกมฺปนวคฺโค  ทุติโย ฯ   
        ตติยวคฺคสฺส  ทุติเย  อิมินา  จาตุมหาภูติเกนาติ  อิมินา   
จตุมหาภูตมเยน  เอว  ภาริเกน  ครุเกน  สมาเนนาป ฯ  โอมาตีติ  ปโหติ   สกฺโกติ  
อิท  เตปฏเก  พุทฺธวจเน  อสมฺภินฺนปท ฯ  กายมฺป  จิตฺเต  สมาทหตีติ  (๒)  กาย 
คเหตฺวา  จิตฺเต  อาโรเปติ  จิตฺตสนฺนิสฺสิต  กโรติ  จิตฺตคติยา  เปเสติ ฯ  จิตฺต  
นาม  มหคฺคตจิตฺต  คติคมน(๓)  ลหุก  โหติ ฯ  จิตฺตมฺป  กาเย  สมาทหตีติ   จิตฺต   
คเหตฺวา  กาเย  อาโรเปติ  กายสนฺนิสฺสิต  กโรติ  กายคติยา  เปเสติ  กาโย  นาม   
กรชกาโย  กายคติคมน  (๔)  ทนฺธ  โหติ ฯ  สุขส ฺ ฺจ  ลหุส ฺ ฺจาติ  อภิ ฺา   
จิตฺตสหชาตส ฺา ฯ  สา  หิ  สนฺตสุขสมนฺนาคตตฺตา  สุขส ฺา  นาม  โหติ ฯ   
กิเลสทนฺธายิตตฺตสฺส  จ  อภาวา  ลหุส ฺา  นาม ฯ   
        อโยคุโฬ  ทิวส  สนตฺตฺโต  (๕)  ลหุตโร  เจว  โหตีติ  โส  หิ  ทฺวีหิ  ตีหิ  
ชเนหิ  อุกฺขิปตฺวา  กมฺมารุทฺธเน  อุกฺขิตฺโตป  (๖)   
# ๑. ม. กถิตา  ฯ  ๒. ม. สโมทหตีติ  ฯ ๓. ม. จิตฺตคติคมน  ฯ   
# ๔. ม. กรชกายคติคมน  ฯ  ๕. ส.ี ทิวสสนฺตตฺโต  ฯ  ๖. ม. ปกขิฺตฺโตป  ฯ  
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ทิวส  ปจมาโน  วิวรานุปวิฏเน เตเชน  เจว  วาเยน  จ  วาโยสหคโต  จ  
อุสฺมาสหคโต  จ  เตโชสหคโต  จ  หตฺุวา  เอว  ลหุโก  โหติ  ยถา  น  กมฺมาโร  
มหาสณฺฑาเสน  คเหตฺวา  เอกโต  สมปฺริวตฺเตติ  (๘)  อุกฺขิปติ  พหิ  นีหรติ ฯ  
เอว  ปน  มุท ุ จ  โหติ  กมมฺนิโย  จ  ยถา  น  โส  ขณฺฑ  ขณฺฑ  วิจฺฉินฺทติ  กูเฏน  
หนนฺโต  ทีฆจตุรสฺสาทิเภท  กโรติ ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  วิกุพฺพนิทฺธิ  กถิตา ฯ   
        ตติเย  วิวฏฏปาทกิทธฺิ  กถิตา  ตถา  จตุตฺเถ ฯ  อปจ  เทฺว  ผลานิ  อาทึ  
กตฺวา  เหฏา  มิสฺสกิทฺธปิาทา  กถิตา  สตฺตสุ  ผเลสุ  ปุพฺพภาคา ฯ  สตฺตมาทีนิ 
จตฺตาริ  เหฏา  กถิตนยาเนว ฯ   
        เอกาทสมทฺวาสเมสุ  ฉ  อภิ ฺา  กถิตา ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        อิทฺธิปาทสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. เอกโต ปริวาตฺเตติ  ฯ  
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                                *เลมที่ ๑๒    หนา  ๔๓๙ 
 
                                อนุรทฺุธสยุตฺตวณฺณนา 
        อนุรุทฺธสยุตฺตสฺส  ปเม  อารทฺธาติ  ปริปุณฺณา ฯ  สงฺเขปโต   
ปเนตฺถ  ฉตฺตึสายาเนสุ(๑)  อรหตฺต  ปาเปตฺวา  วิปสฺสนา  กถติา   
        ทุติเย  ทฺวาทสสุ  าเนสุ  อรหตฺต  ปาเปตฺวา  วิปสฺสนา  กถิตา ฯ   
        ตติเย  มหาภิ ฺตฺตนฺติ  (๒)  อภิ ฺาภาว ฯ  หีน  ธมฺมนฺติอาทีสุ   
อิมาย  ปาฬิยา  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  กตเม  ธมฺมา  หนีา  ทฺวาทส  
อกุสลจิตฺตุปฺปาทา  อิเม  ธมฺมา  หีนา ฯ  กตเม  ธมมฺา  มชฺฌิมา  ตีสุ   
ภูมีสุ  กุสล  ตีสุ  ภูมีสุ  วิปาโก  ตีสุ  ภูมีสุ  กริิยาพฺยากต  สพฺพ ฺจ  รูป   
อิเม  ธมฺมา  มชฺฌิมา ฯ  กตเม  ธมฺมา  ปณีตา  จตฺตาโร  มคฺคา  อปริยาปนฺนา   
จตฺตาริ  จ  สาม ฺผลานิ  นิพฺพาน ฺจ  อิเม  ธมฺมา  ปณีตาติ ฯ  (๓)   
        จตุตฺเถ  กณฺฑกีวเนติ  มหากรมนฺทวเน ฯ   
        ฉฏเ  สหสฺส  โลกนฺติ  อิมินา  เถรสฺส  สตตวิหาโร  ทสสฺิโต ฯ  เถโร   
หิ  ปาโตว  มขุ  โธวิตฺวา  อตีตานาคเต  กปฺปสหสฺส  อนุสฺสรติ ฯ  ปจฺจุปฺปนฺเน 
ปน  ทสจกฺกวาฬสหสฺส  เอกาวชฺชนสฺส  อาปาถ  อาคจฺฉติ ฯ  สตฺตม  อุตฺตานเมว ฯ   
# ๑. ม. ฉตฺตึสาย าเนสุ  ฯ  ๒. ม. มหาภิ ฺตนฺติ  ฯ  
# ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๙๑/๓๔๗  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔๐ 
 
        อฏเม  สลฬาคาเรติ  สลฬรกฺุขมยาย  ปณฺณสาลาย  สลฬรกฺุขสฺส   
วา  ทฺวาเร   ิตตฺตา  เอวนามเก  อคาเร ฯ  อิมสฺมึ  สตฺุเต  วิปสฺสนาย  สทฺธึ   
วิปสฺสกปุคฺคโล  กถิโต ฯ   
        นวเม  อาสภึ  วาจนฺติ  อตฺตโน  อรหตฺตภาวทีปก  อุตฺตมวาจ ฯ   
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        รโหคตวคฺโค  ปโม ฯ   
        ทุติยวคฺเค  าน ฺจ  านโตติอาทีหิ  เถโร  ทสพลาณ  ปฏชิานาติ ฯ   
กึ  ปเนต  สาวกาน  โหตีติ  เอกเทเสน  โหติ  สพฺพ ฺ ุพุทฺธาน  ปเนต   
นิปฺปเทส  สพฺพาการปริปูรนฺติ ฯ   
                อนุรุทฺธสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ฌานสยุตฺตวณฺณนา   
                ฌานสยุตฺต  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
                ฌานสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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                        *เลมที่ ๑๒  หนา  ๔๔๑ 
 
                        อานาปานสยุตฺตวณฺณนา 
        อานาปานสยุตฺตสฺส  ปเม  เอกธมฺโมติ  เอโก  ธมฺโม ฯ  เสสเมตฺถ   
ย  วตฺตพฺพ  สิยา  ต  สพฺพ  สพฺพากาเรน  วิสุทฺธิมคฺเค  (๑)   
อานาปานสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทเส  วุตฺตเมว ฯ   
        ฉฏเ  ภาเวถ  โนติ  ภาเวถ  นุ ฯ  กามจฺฉนฺโทติ  ป ฺจกามคุณิกราโค ฯ   
อชฺฌตฺตพหิทฺธา  จ  (๒)  เม  ธมฺเมสูติ  อชฌฺตฺติกพาหิเรสุ  ทฺวาทสสุ   
อายตนธมฺเมสุ ฯ  ปฏิฆส ฺา  สุปฺปฏิวินีตาติ  ปฏิฆสมฺปยุตฺตา  ส ฺา  สุฏ ุ 
ปฏิวินีตา  สมุจฺฉินฺนาติ  อตฺโถ ฯ  อิมนิา  อตฺตโน  อนาคามิมคฺค  กเถติ ฯ   
อิทานิ  อรหตฺตมคฺคสฺส  วิปสฺสน  ทสเฺสนฺโต  โส  สโตว  อสฺสสิสฺสามีติอาทิมาห ฯ   
        สตฺตเม  อิ ฺชิตตฺต  วา  ผนฺทิตตฺต  วาติ  อุภเยนป  จลนเมว  กถิต ฯ   
        อฏเม  เนว  กาโยป  กลิมติ  น  จกฺขูนีติ  อ ฺเสุ  หิ  กมฺมฏาเนสุ   
กมฺม  กโรนฺตสฺส  กาโยป  กลิมติ  จกฺขูนิป  วิห ฺนฺติ ฯ  ธาตุกมฺมฏานสฺมึ   
หิ  กมฺม  กโรนฺตสฺส  กาโย  กิลมติ  ยนฺเต  ปกฺขิปตฺวา  ปฬนาการปฺปตฺโต  วิย   
โหติ ฯ  กสณิกมฺมฏาเน  กมฺม  กโรนฺตสฺส  จกขฺูนิ  ผนฺทนฺติ  กลิมนฺติ  นกิฺขมิตฺวา   
ปตฺตนาการปฺปตฺตานิ  วิย  โหนฺติ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๕๒  ฯ  ๒. ม. อชฌฺตฺต พหิทฺธา  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 442 

                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔๒ 
 
กมฺมฏาเน  กมฺม  กโรนฺตสฺส  เนว  กาโย  กลิมติ  น  อกฺขีนิ  วิห ฺนฺติ ฯ   
ตสฺมา  เอวมาห ฯ   
        สพฺพโส  รูปส ฺานนฺติอาทิ  กสฺมา  วุตฺต  ก ึ อานาปาเน  กสิณุคฺฆาฏน   
ลพฺภตีติ  ติปฏกจุลฺลาภยตฺเถโร  ปนาห  ยสฺมา  อานาปานนิมิตฺต  ตารกรูปมุตฺตา-   
วลิกาทิสทิส  (๑)  หุตฺวา  ป ฺายติ  ตสฺมา  ตตฺถ  กสิณุคฺฆาฏน  ลพฺภตีติ ฯ   
ติปฏกจุลฺลนาคตฺเถโร  น  ลพฺภเตวาติ  อาห ฯ  อลพฺภนฺเต  อย  อริยิทฺธิอาทิโก   
ปเภโท  กสฺมา  คหิโตติ  อานิสสทสฺสนตฺถ ฯ  อริย  วา  หิ  อิทฺธึ  จตฺตาริ  วา   
รูปาวจรชฺฌานานิ  จตสฺโส  วา  อรูปสมาปตฺติโย  นิโรธสมาปตฺตึ  วา  ปตฺถยมาเนน 
ภิกฺขุนา  อย  อานาปานสฺสติสมาธิ  สาธุก  มนสิกาตพฺโพ ฯ  ยถา  หิ  นคเร   
ลทฺเธ  ย  จตูสุ  ทิสาสุ  อุฏานกภณฺฑ(๒) จตูหิ  ทฺวาเรหิ  นครเมว  ปวิสตีติ  
ชนปโท  ลทโฺธ  จ  โหติ ฯ  นครสฺเสว  เหโส  อานิสโส ฯ  เอว   
อานาปานสฺสติสมาธิภาวนาอานิสโส  เอส  อริยทิฺธิอาทิโก  ปเภโท  สพฺพากาเรน  
ภาวิเต  อานาปานสฺสติสมาธิมฺหิ  สพฺพเมต  โยคิโน  นิปฺผชฺชตีติ  อานิสสทสฺสนตฺถ  
วุตฺต ฯ  สุข ฺเจติ  เอตฺถ  โสติ  กสฺมา ปน(๓) วุตฺต  ยสฺมา  ภิกฺขูติ  อิมสฺมึ  
วาเรนาคต ฯ   
        นวเม  เวสาลิยนฺติ  เอวนามเก  อิตฺถิลิงฺควเสน  ปวตฺตโวหาเร(๔)   
# ๑. ส.ี ...มุตฺตาคุลิกาทิสทิส  ฯ  ๒. ม. อุฏานกภณฺฑ  ฯ 
# ๓. ม. น  ฯ  ๔. ม. ปวตฺตโวหาเร  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  อานาปานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๔๓ 
 
นคเร ฯ  ต  หิ  นคร  ติกขฺตฺตุปาการปริกฺเขปวฑฺฒเนน  วิสาลีภูตตฺตา  เวสาลีติ   
วุจฺจติ ฯ  อิทมฺป  จ  นคร  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺเตเยวสมฺมาสมฺพุทฺเธ  
สพฺพาการเวปุลฺลต  ปตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เอว  โคจรคาม  ทสฺเสตฺวา 
นิวาสฏานมาห(๑)  มหาวเน  กูฏาคารสาลายนฺติ ฯ  ตตฺถ  วน(๒)  นาม  สย  
ชาต  อโรปม  สปริจฺเฉท  มหนฺต  วน ฯ  กปลวตฺถสุามนฺตา  ปน  มหาวน   
หิมวนฺเตน  สห  เอกาพทฺธ  อปริจฺเฉท  หุตฺวา  มหาสมุทฺท  อาหจฺจ   ิต ฯ  อิท   
ตาทิส  น  โหติ  สปริจฺเฉท  มหนฺต  วนนฺติ  มหาวน ฯ  กูฏาคารสาลา  ปน  
มหาวน  นิสฺสาย  กเต  อาราเม  กูฏาคาร  อนโฺต  กตฺวา  หสวฏฏกจฺฉนฺเนน 
กตา  สพฺพาการสมฺปนฺนา  พุทฺธสฺส  ภควโต  คนฺธกุฏีติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        อเนกปริยาเยน  อสภุกถ  กเถตีติ  อเนเกหิ  การเณหิ  
อสุภาการสนฺทสฺสนปฺปวตฺต  กายวิจฺฉนฺทนีย  กถ  (๓)  กเถติ ฯ  เสยฺยถิท   
อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเย  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา   ฯเป ฯ  มุตฺตนฺติ ฯ  ก ึ วุตฺต  
โหติ  ภิกฺขเว  อิมสฺมึ  พฺยามมตฺเต  กเฬวเร  สพฺพากาเรนป  วิจินนฺโต  น  โกจิ  
กิ ฺจิ  มุตฺต  วา  มณึ  วา  เวฬุริย  วา  อครุ  วา  จนฺทน  วา  กุงฺกุม  วา 
กปฺปุร  วา  วาสจุณฺณาทึ  วา  อณุมตฺตมฺป  สุจิภาว  ปสฺสติ  อถโข   
ปรมทุคฺคนฺธเชคุจฺฉอสฺสิริกทสฺสน  
# ๑. ม. นิวาสฏานมาห  ฯ  ๒. ม. มหาวน  ฯ  ๓. ม. กายวิจฺฉินฺทนิยกถ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔๔ 
 
เกสโลมาทินานปฺปการ  อสุจิเมว  ปสฺสติ  ตสฺมา  น  เอตฺถ  ฉนฺโท  วา  ราโค  วา 
กรณีโย ฯ  เยป  อุตฺตมงฺเค  สิรสฺม ึ ชาตา  เกสา  นาม ฯ  เตป  อสภุา  เจว  
อสุจิโน  จ  ปฏิกูลา  จ ฯ  โส  จ  เนส  อสุภาสุจิปฏิกูลภาโว  วณฺณโตป  
สณฺานโตป  คนฺธโตป  อาสยโตป  โอกาสโตปติ  ป ฺจหากาเรหิ  เวทิตพฺโพ ฯ   
เอว  โลมาทนีมฺปติ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  วิสุทฺธิมคฺเค  (๑) 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  อิติ  ภควา  เอกเมกสฺมึ  โกฏาเส  ป ฺจป ฺจปฺปเภเทน 
อเนกปริยาเยน  อสุภกถ  กเถติ ฯ   
        อสุภาย  วณฺณ  ภาสตีติ  อุทฺธุมาตกาทิวเสน  อสุภมาติก  นิกฺขิปตฺวา   
ปทภาชนีเยน  ต  วิภชนโฺต  วณฺเณนฺโต  อสุภาย  วณฺณ  ภาสติ ฯ  อสุภภาวนาย   
วณฺณ  ภาสตีติ  ยา  อย  เกสาทีสุ  วา  อุทฺธุมาตกาทีสุ  วา  อชฺฌตฺตพหิทฺธา   
วตฺถูสุ  อสุภาการ  คเหตฺวา  ปวตฺตสฺส  จิตฺตสฺส  ภาวนา  วฑฺฒนา  ผาติกมฺม   
ตสฺสา  อสุภภาวนาย  อานิสส  ทสฺเสนฺโต  วณฺณ  ภาสติ  คุณ  ปริกิตฺเตติ ฯ   
เสยฺยถิท  อสภุภาวนาภิยุตฺโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เกสาทีสุ  วา  วตฺถูส ุ อุทฺธุมาตกาทีสุ  
วา  ป ฺจงฺควิปฺปหีน  ป ฺจงฺคสมนฺนาคต  ติวิธกลฺยาณ  ทสลกฺขณสมฺปนฺน   
ปมชฺฌาน  ปฏิลภติ ฯ  โส  ต  ปมชฌฺานสงฺขาต  จิตฺตม ฺชุส   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๑๖๕  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  อานาปานสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๔๕ 
 
นิสฺสาย  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อุตฺตมตฺถ  อรหตฺต  ปาปุณาตีติ ฯ   
        อิจฺฉามห  ภิกฺขเว  อฑฺฒมาส  ปฏสิลฺลียิตุนฺติ  อห  ภิกฺขเว  เอก  
อฑฺฒมาส  ปฏิสลลฺียิตุ  นลิียิตุ  เอกโกว  หุตฺวา  วิหริตุอิจฺฉามีติ  อตฺโถ ฯ  นามฺหิ  
เกนจิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  อ ฺตฺร  เอเกน  ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ  โย  อตฺตนา 
ปยุตฺตวาป(๑)  อกตฺวา  มมตฺถาย  สทฺเธสุ  กุเลส ุ ปฏิยตฺตปณฺฑปาต  นีหริตฺวา   
มยฺห  อุปนาเมติ  ต  ปณฺฑปาตนีหารก  เอก  ภิกฺขุ  เปตฺวา  นามฺหิ  อ ฺเน 
เกนจิ  ภิกฺขุนา  วา  คหฏเน  วา  อุปสงฺกมิตพฺโพติ ฯ   
        กสฺมา  ปน  เอวมาหาติ  อตีเต  กิร  ป ฺจสตา  มิคลุทฺทกา(๒)  มหตีหิ   
ทณฺฑวาคุราทีหิ  (๓)  อร ฺ  ปริกฺขิปตฺวา  หฏตุฏา  เอกโตเยว  ยาวชีว   
มิคปกฺขิฆาตกกมฺเมน  ชีวิต  กปฺเปตฺวา  นิรเย  อุปฺปนฺนา ฯ  เต  ตตฺถ  ปจฺจิตฺวา 
ปุพฺเพ  กเตน  เกนจิเทว  กสุลกมฺเมน  มนุสฺเสสุ  อุปฺปนฺนา  กลยฺาณูปนิสฺสยวเสน   
สพฺเพป  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชชฺ ฺจ  อุปสมฺปท ฺจ  ลภึสุ ฯ  เตส  ตโต   
มูลากุสลกมฺมโต  อวิปกกฺวิปากา(๔)  อปราปรเจตนา  ตสฺมึ  อฑฺฒมาสพฺภนฺตเร  
อตฺตูปกฺกเมน  จ  ปรูปกกฺเมน  จ  ชีวิตูปจฺเฉทาย  โอกาสมกาสิ ฯ  ต  ภควา   
อทฺทส ฯ   
# ๑. ม. ปยุตฺตวาจ  ฯ  ๒. ม. มิคลุทฺทกา  ฯ  ๓. ม. เลฑฺฑุทณฺฑวากุราทีหิ  ฯ 
# ๔. ม. อวิปกฺกวิปากา  ฯ  
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กมฺมวิปาโก  จ  นาม  น  สกฺกา  เกนจิ  ปฏิพาหิตต ฯ  เตสุ  จ  ภิกฺขูสุ  ปุถชฺุชนาป 
อตฺถิ  โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิขีณาสวาป ฯ  ตตฺถ  ขีณาสวา  อปฺปฏิสนฺธิกา  
อิตเร  อริยสาวกา  นิยตคติกา  สุคติปรายนา   ปถุชฺุชนาน  คติ  อนิยตา ฯ   
        กถ  ภควา  จินฺเตสิ  อิเม  อตฺตภาเว  ฉนฺทราเคน  มรณภยภีตา  น   
สกฺขิสฺสนฺติ  คตึ  วิโสเธตุ  หนฺท  เนส  ฉนฺทราคปฺปหานาย  อสุภกถ  กเถมิ ฯ  
ย(๑)  สุตฺวา  อตฺตภาเว  วิคตจฺฉนฺทราคตาย  คติวิโสธน  กตฺวา  สคฺเค  ปฏิสนฺธึ   
คณฺหิสฺสนฺติ  เอว  เตส  มม  สนฺติเก  ปพฺพชฺชา  สาตฺถิกา  ภวิสสฺตีติ ฯ  ตโต   
เตส  อนุคฺคหาย  อสุภกถ  กเถสิ  กมมฺฏานสีเสน  โน  มรณวณฺณสวณฺณนาธิปฺปาเยน ฯ   
กเถตฺวา  จ  ปนสฺส  เอตทโหสิ  สเจ  อิม  อฑฺฒมาส  ภิกฺขู  ปสสฺิสฺสนฺติ   
อชฺช  เอโก  ภิกฺขุ  มโต  อชฺช  เทฺว   ฯเป ฯ  อชชฺ  ทสา'ติ  อาคนฺตฺวา   
อาโรเจสฺสนฺติ  อย ฺจ  กมฺมวิปาโก  น  สกฺกา  มยา  วา  อ ฺเน  วา  ปฏิพาหิตุ   
สฺวาห  ต  สตฺุวาป  กึ  กรสิฺสามิ  กึ  เม  อนตฺถเกน  อนยพฺพยสเนน  สุเตน   
หนฺทาห  ภิกฺขูน  อทสฺสน  อุปคจฺฉามีติ ฯ  ตสฺมา  เอวมาห  อิจฺฉามห  ภิกฺขเว   
อฑฺฒมาส  ปฏิสลลฺียิตุ  นามฺหิ  เกนจิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  อ ฺตฺร  เอเกน   
ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ ฯ   
# ๑. ม. ต  ฯ  
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        อปเร  ปนาหุ  ปรูปวาทวิวชฺชนตฺถ  เอว  วตฺวา  ปฏิสลลฺโีนติ ฯ  ปเร   
กิร  ภควนฺต  อุปวทิสฺสนฺติ  อย  สพฺพ ฺ ู  อห  สทฺธมฺมวรจกฺกวตฺตติ   
ปฏิชานมาโน  อตฺตโนป  สาวเก  อ ฺม ฺ  ฆาเตนฺเต  นิวาเรตุ  น  สกฺโกติ   
กิม ฺ  สกฺขิสฺสตีติ ฯ  ตตฺร  ปณฺฑิตา  วกฺขนฺติ  ภควา  ปฏิสลลฺานมนุยุตฺโต  น   
อิม  ปวตฺตึ  ชานาติ  โกจีสฺส  อาโรจยติาป  นตฺถิ  สเจ  ชาเนยฺย  อทฺธา   
นิวาเรยฺยาติ  อิท  ปน  อิจฺฉามตฺต  ปมเมเวตฺถ  การณ ฯ  นาสฺสุธาติ  เอตฺถ   
อสฺสุธาติ  ปทปูรณมตฺเต  อวธารณตฺเถ  วา  (๑)  นปิาโต  เนว  โกจิ  ภควนฺต   
อุปสงฺกมีติ ฯ   
        อเนเกหิ  วณฺณสณฺานาทีหิ  การเณหิ  โวกาโร  อสฺสาติ  อเนกาการโวกาโร ฯ   
อเนกาการโวกิณฺโณ  อเนกากาเรน  สมฺมิสฺโสติ  วุตฺต  โหติ ฯ  โก  โส   
อสุภภาวนานุโยโค  ต  อเนกาการโวการ ฯ  อสุภภาวนานุโยคมนุยุตฺตา  วิหรนฺตีติ   
ยุตฺตปฺปยุตฺตา  วิหรนฺติ ฯ  อฏฏียมานาติ  เตน  กาเยน  อฏฏา  ทกฺุขิตา  โหนฺติ ฯ   
หรายมานาติ  ลชชฺมานา ฯ  ชิคุจฺฉมานาติ  ชิคุจฺฉ  อุปฺปาทยมานา ฯ  สตฺถหารก   
ปริเยสนฺตีติ  ชีวิตหรณกสตฺถ  ปริเยสนฺติ ฯ  น  เกวล ฺจ  เต  สตฺถ  ปริเยสิตฺวา 
อตฺตนา  วา  (๒)  อตฺตาน  ชีวิตา  โวโรเปนฺติ  มิคลณฺฑิกมฺป  ปน  สมณกุตฺตก  
อุปสงฺกมิตฺวา  สาธุ  โน  อาวุโส  ชีวิตา  โวโรเปหีติ  วทนฺติ ฯ  เอตฺถ     
# ๑. ส.ี อวธารณมตฺเต วา  ฯ  ๒. สี. อตฺตนาว  ฯ  
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อริยา  เนว  ปาณาติปาต  กรึส ุ น  สมาทเปสุน  สมนุ ฺา  อเหสส ฯ  ปถุชฺุชนา 
ปน  สพฺพมกสุ ฯ   
        ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโตติ  เตส  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  ชีวิตกฺขยปฺปตฺตภาว   
ตฺวา  ตโต  เอกีภาวโต  วุฏ ิโต  ชานนฺโตป  อชานนฺโต  วิย  กถาสมุฏาปนตฺถ   
อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ ฯ  ก ึ นุ  โข  อานนฺท  ตนุภูโต  วิย  ภิกฺขุสงฺโฆติ   
อิโต  อานนฺท  ปุพฺเพ  พหู  ภิกฺขู  เอกโต  อุปฏาน  อาคจฺฉนฺติ  อุทฺเทส   
ปริปุจฺฉ  คณฺหนฺติ  [๑]  เอกปชฺโชโต  วิย  อาราโม  ทิสฺสติ ฯ  อิทานิ  ปน   
อฑฺฒมาสมตฺตสฺส  อจฺจเยน  ตนุภูโต  วิย  ตนุโก  มนฺโท  อปฺปโก  วิรโฬ  วิย   
ชาโต  ภิกฺขุสงฺโฆ  กึ  นุ  โข  การณ  กึ  ทิสาสุ  ปกฺกนฺตา  ภิกฺขูติ ฯ   
        อถายสฺมา  อานนฺโท  กมฺมวิปาเกน  เตส  ชีวิตกฺขยปฺปตฺตึ  อสลฺลกฺเขนฺโต   
อสุภกมฺมฏานานุโยคปจฺจยา  ปน  สลลฺกฺเขนฺโต  ตถาหิ  ปน  ภนฺเต  ภควาติ   
อาทึ  วตฺวา  ภิกฺขูน  อรหตฺตปฺปตฺติยา  อ ฺ  กมฺมฏาน  ยาจนฺโต  สาธุ  ภนฺเต   
ภควาติอาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  สาธุ  ภนเฺต  ภควา  อ ฺ  การณ  อาจิกฺขตุ   
เยน  ภิกฺขุสงฺโฆ  อรหตฺเต  ปติฏเหยฺย ฯ  มหาสมุทฺท  โอโรหณติฏานิ (๒) วิย   
อ ฺานิป  ทสานุสฺสติทสกสิณจตุธาตุววตฺถานพฺรหฺมวิหารอานาปานสฺสติปเภทานิ   
พหูนิ  นิพฺพาโนโรหณานิ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สชฺฌายนฺตีติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. โอโรหณติตฺถานิ  ฯ  
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พหู กมฺมฏานานิ สนฺติ  ฯ  เตสุ  ภควา  ภิกฺขู  สมสฺสาเสตฺวา  อ ฺตร   
กมฺมฏาน  อาจิกฺขตูติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อถ  ภควา  ตถากาตุกาโม  เถร  อุยฺโยเชนฺโต  เตนหานนฺทาติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  เวสาลึ  อุปนิสฺสายาติ  เวสาลิย  อุปนิสฺสาย  (๑)  สมนฺตา  คาวุเตป  
อฑฺฒโยชเนป  ยาวติกา  วิหรนฺติ  เต  สพฺเพ  สนฺนิปาเตหีติ  อตฺโถ ฯ  สพฺเพ  
อุปฏานสาลาย  สนฺนิปาเตตฺวาติ  อตฺตนา  คนฺตุ  ยุตฺตฏาน  สย  คนฺตฺวา  
อ ฺตฺถ  ทหรภิกฺขู  ปหณิิตฺวา  มุหุตฺเตเนว  อนวเสเส  ภิกฺขู  อุปฏานสาลาย   
สมูห  กตฺวา ฯ  ยสฺสทานิ  ภนฺเต  ภควา  กาล  ม ฺตีติ  เอตฺถ  ยมธิปฺปาโย   
ภควา  ภิกฺขุสงฺโฆ  สนฺนปิติโต  เอส  กาโล   ภิกฺขูน  ธมฺมกถ  กาตุอนุสาสนึ   
กาตุ [๒] อิทานิ  ยสฺส  ตุเมฺห  กาล  ชานาถ  ต  กาตพฺพนฺติ ฯ   
        อถ  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อยมฺป  โข  ภิกฺขเวติ  อามนฺเตตฺวา   
จ  ปน  ภิกฺขูน  อรหตฺตปฺปตฺติยา  ปุพฺเพ  อาจิกฺขิตอสุภกมฺมฏานโต  อ ฺ   
ปริยาย  อาจิกฺขนฺโต  อานาปานสฺสติสมาธีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อานาปานสฺสติสมาธีติ   
อานาปานปริคฺคหิกาย  สติยา  สทฺธึ  สมฺปยุตฺโต  สมาธิ  อานาปานสฺสติย  วา   
สมาธิ  อานาปานสฺสติสมาธิ ฯ  ภาวิโตติ  อุปฺปาทิโต  วฑฺฒิโต  วา ฯ  พหุลีกโตติ   
ปุนปฺปุน  กโต ฯ  สนโฺต   
# ๑. ส.ี เวสาลึ นิสฺสาย  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ทาตุนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  
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เจว  ปณีโต  จาติ  สนฺโต  เจว  ปณีโต  เจว ฯ  อุภยตฺถ  เอวสทฺเทน  นิยโม 
เวทิตพฺโพ ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  อย  หิ  ยถา  อสุภกมฺมฏาน  เกวล  ปฏิเวธวเสน   
สนฺต ฺจ  ปณีต ฺจ  โอฬาริการมฺมณตฺตา  ปน  ปฏิกูลารมฺมณตฺตา  จ   
อารมฺมณวเสน  เนว  สนฺต  น  ปณีต  น  เอว  เกนจิ  ปริยาเยน  อสนฺโต  วา  
อปฺปณีโต  วา  อถ(๑) โข   อารมฺมณสนฺตตายป  สนฺโต  วูปสนโฺต  นิพฺพุโต  
ปฏิเวธสงฺขาตาย  องฺคสนฺตตายป  อารมฺมณปฺปณีตตาย  ปณีโต  อติตฺติกโร   
องฺคปฺปณีตตายปติ ฯ  เตน  วุตฺต  สนโฺต  เจว  ปณีโต  จาติ ฯ   
        อเสจนโก  จ  สโุข  จ  วิหาโรติ  เอตฺถ  ปน  นาสฺส  เสจนนฺติ  อสจนโก  
อนาสิตฺตโก  อพฺโพกิณฺโณ  ปาฏิเยกฺโก  อาเวณิโก  นตฺถิ  เอตฺถ  ปริกมฺเมน  
วา  อุปจาเรน  วา  สนฺตตา  อาทิสมนฺนาหารโต  (๒)  ปภูติ  อตฺตโน  สภาเวเนว 
สนฺโต  จ  ปณีโต  จาติ  อตฺโถ ฯ  เกจิ  อเสจนโกติ  อนาสิตฺตโก  โอชวนฺโต 
สภาเวเนว  มธุโรติ  วทนฺติ ฯ  เอวมย  อเสจนโก  จ  อปฺปตปฺปตกฺขเณ   
กายิกเจตสิกสุขปฺปฏิลาภาย  วตฺตนโต(๓)  สุโข  จ  วิหาโร  จาติ   เวทิตพฺโพ ฯ 
        อุปฺปนนฺุปฺปนฺเนติ  อวิกฺขมฺภิเต ฯ  ปาปเกติ  ลามเก ฯ  อกสุเล  ธมฺเมติ   
อโกสลฺลสมภฺูเต  ธมฺเม ฯ  านโส  อนฺตรธาเปตีติ  ขเณเนว   
# ๑. ม. อปจ  ฯ  ๒. ม. อาทิสมฺมสนาหารโต  ฯ  ๓. ม. สวตฺตนโต  ฯ  
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อนฺตรธาเปติ  วิกฺขมฺเภติ ฯ  วูปสเมตีติ  สฏุ ุ  อุปสเมติ  นิพฺเพธภาคิยตฺตา   
อนุปุพฺเพน  อริยมคฺควุทฺธิปฺปตฺโต  สมุจฺฉินฺทติ  ปฏิปฺปสฺสมฺเภตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเสติ  อาสาฬฺหมาเส ฯ  อูหต  รโชชลฺลนฺติ  อฏมาเส(๑)   
วาตาตปสุกฺขาย  โคมหึสาทิปาทปฺปหารสมฺภินฺนาย  ปวิยา  อุทฺธ  หต  อูหต   
อากาเส  สมุฏ ิต  รช  จ  เรณณ  จ ฯ  มหาอกาลเมโฆติ  สพฺพ  นภ  
อชฺโฌตฺถริตฺวา  อุฏ ิโต  อาสาฬฺหชุณฺหปกฺเข  สกล  อฑฺฒมาส  วสฺสนกเมโฆ ฯ   
โส  ห ิ อสมฺปตฺเต  วสฺสกาเล  อุปฺปนฺนตฺตา  อกาลเมโฆติ  อิธ  อธิปฺเปโต ฯ  
านโส  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมตีติ  ขเณเนว  อทสฺสน  เนติ  ปวิย  สนฺนิสทีาเปติ ฯ 
เอวเมว  โขติ  โอปมฺมนิทสฺสนเมต ฯ  ตโต  ปร  วุตฺตนยเมว ฯ   
        ทสเม  กิมิลายนฺติ  (๒)  เอวนามเก  นคเร ฯ  เอตทโวจาติ  เถโร  กริ  
จินฺเตสิ  สย (๓)  เทสนา  น  ยถานุสนฺธิกา  กตา  ยถานุสนฺธึ  คมิสฺสามีติ   
เทสนานุสนฺธึ  ฆเฏนฺโต  เอต  อโวจ ฯ  กาย ฺตรนฺติ  ปวีอาทีสุ  กาเยสุ  อ ฺตร   
วทามิ  วาโยกาย  วทามีติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  จกฺขฺวายตน   ฯเป ฯ  กพฬีกาโร  อาหาโรติ   
ป ฺจวีสติ  รูปโกฏาสา  รูปกาโย  นาม  เตสุ  อานาปาน  โผฏพฺพายตเน   
สงฺคหิตตฺตา  กาย ฺตร  โหติ  ตสฺมาป  เอวมาห ฯ  ตสฺมา  ติหาติ  ยสฺมา  จตูสุ   
# ๑. ม. อฏมาเส  ฯ  ๒. สี. กิมฺพิลายนฺติ  ฯ  ๓. ม. อย  ฯ  
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กาเยสุ  อ ฺตร  วาโยกาย  ป ฺจวีสติ  โกฏาเส  วา  รูปกาเย  อ ฺตร   
อานาปาน  อนุปสฺสติ  ตสฺมา  กาเย  กายานุปสฺสีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เวทนา ฺตรนฺติ  ตีสุ  เวทนาสุ  อ ฺตร  สุขเวทน   
สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ   
        สาธุก  มนสิการนฺติ  ปติปฏิสเวทิตาทิวเสน  อุปฺปนฺน  (๑)  สุนฺทร  
มนสิการ ฯ  กึ  ปน  มนสกิาโร  สุขา  เวทนา  โหตีติ  น  โหตีติ  เทสนาสีส   
ปเนต ฯ  ยเถว  หิ  อนิจฺจส ฺาภาวนานุโยคมนุยุตฺตาติ  (๒)  เอตฺถ  ส ฺานาเมน 
ป ฺา(๓)  วุตฺตา  เอวมิธาป  มนสิการนาเมน  ฌานเวทนา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ 
เอตสฺมึ  หิ  จตุกฺเก  ปมปเท  ปติสีเสน  เวทนา  วุตฺตา ฯ  ทุติยปเท  สุขนฺติ   
สรูเปเนว  วุตฺตา ฯ  จิตฺตสงฺขารปททฺวเย  ส ฺา  จ  เวทนา  จ  เจตสิกา  เอเต 
ธมฺมา  จิตฺตปฺปฏิพทฺธา  จิตฺตสงฺขาราติ  (๔)  วจนโต  วิตกฺกวิจาเร  เปตฺวา   
สพฺเพป  จิตฺตสมฺปยุตฺตกา  ธมฺมา  จิตฺตสงฺขาเร  สงฺคหิตาติ  วจนโต  
จิตฺตสงฺขารนาเมน  เวทนา  วุตฺตา ฯ  ต  สพฺพ  มนสกิารนาเมน  สงฺคเหตฺวา  อิธ  
สาธุก  มนสกิารนฺติ  อาห ฯ   
        เอว  สนฺเตป  ยสฺมา  เอสา  เวทนา  อารมฺมณ  น  โหติ  ตสฺมา   
เวทนานุปสฺสนา  น  ยุชชฺตีติ ฯ  โน  น  ยชฺุชติ  มหาสติปฏานาทีสุป  หิ  ต  
# ๑. ม. อุปฺปนฺนุปฺปนฺน  ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๒๘๖/๑๙๓  ฯ 
# ๓. ม. ป ฺา  ฯ  ๔. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๔๑๑/๒๘๕  ฯ  
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ต  สุขาทิวตฺถุอารมฺมณ(๑)  กตฺวา  เวทนา  เวทยติ  ต  ปน  เวทนา  ปวตฺตึ   
อุปาทาย  อห  เวทยามีติ  โวหารมตฺต  โหติ  ต  สนธฺาย  สุข  เวทน  เวทยมาโน  
สุข  เวทน  เวทยามีติอาทิ  วุตฺต ฯ  อปจ  ปติปฏิสเวทีติอาทีน   
อตฺถวณฺณนายเมตสฺส  ปรหิาโร  วุตฺโตเยว ฯ  วุตฺต  เหต  วิสุทฺธิมคฺเค  (๒)   
ทฺวีหากาเรหิ  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหติ  อารมฺมณโต  จ  อสมฺโมหโต  จ ฯ  กถ  
อารมฺมณโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหติ  สปฺปติเก  เทฺว  ฌาเน  สมาปชฺชติ  ตสฺส  
สมาปตฺติกฺขเณ  ฌานปฏลิาเภน  อารมฺมณโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหติ   
อารมฺมณสฺส  ปฏิสวิทิตตฺตา ฯ  กถ  อสมฺโมหโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหติ  สปฺปติเก   
เทฺว  ฌาเน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ฌานสมฺปยุตฺตปตึ  ขยโต  วยโต  สมฺมสติ 
ตสฺส  วิปสฺสนากฺขเณ  ลกฺขณปฺปฏิเวเธน  อสมฺโมหโต  ปติ  ปฏสิวิทิตา  โหติ ฯ 
วุตฺตเ ฺหต  ปฏิสมฺภิทาย  ทีฆ  อสฺสาสวเสน  จิตฺตสฺส  เอกคฺคต  อวิกฺเขป   
ปชานโต  สติ  อุปฏ ิตา  โหติ  ตาย  สติยา  เตน  าเณน  สา  ปติ  ปฏิสวิทิตา   
โหติ(๓)  ฯ  เอเตเนว  นเยน  อวเสสปทานิป  อตฺถโต  เวทิตพฺพานีติ ฯ   
        อิติ  ยเถว  ฌานปฏลิาเภน  อารมฺมณโต  ปติสขุจิตฺตสงฺขารา  ปฏิสวิทิตา   
โหนฺติ  เอว  อิมินาป  ฌานสมฺปยุตฺเตน   
# ๑. ม. สุขาทีน  วตฺถุ  ฯ  ๒. วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๘๑  ฯ 
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๐๘/๒๘๑  ฯ ม. โหตีติ  ฯ  
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เวทนาสงฺขาตมนสิการปฏิลาเภน  อารมฺมณโต  เวทนา  ปฏิสวิทิตา  โหติ ฯ  
ตสฺมา  สุวุตฺตเมต  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  ภิกฺขุ  ตสฺมึ  สมเย  วิหรตีติ ฯ   
        นาห  อานนฺท  มุฏสฺสติสฺส  อสมฺปชานสฺสาติ  เอตฺถ  อย   
อธิปฺปาโยยสฺมา  จิตฺตปฏิสเวที  อสฺสสิสฺสามีติอาทินา  นเยน  ปวตฺโต  ภิกขฺุ 
กิ ฺจาป  อสฺสาสปฺปสฺสาสนิมิตฺต  อารมฺมณ  กโรติ  ตสฺส  ปน  จิตฺตสฺส  
อารมฺมเณ  สติ ฺจ  สมฺปช ฺ ฺจ  อุปฏาเปตฺวา  ปวตฺตนโต  จิตฺเต   
จิตฺตานุปสฺสีเยว  นาเมส  โหติ ฯ  น  หิ  มฏุสฺสติสฺส  อสมฺปชานสฺส  
อานาปานสฺสติสมาธิภาวนา  อตฺถิ  ตสฺมา  อารมฺมณโต  จิตฺตปฏิสวิทิตวเสน  
จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  ภิกฺขุ  ตสฺมึ  สมเย  วิหรตีติ ฯ   
        โส  ย  ต  โหติ  อภิชฺฌาโทมนสสฺาน  ปหาน  ต  ป ฺาย  ทิสฺวา  สาธุก   
อชฺฌุเปกฺขิตา  โหตีติ  เอตฺถ  อภิชฺฌากามจฺฉนฺทนีวรณเมว  โทมนสฺสวเสน   
พฺยาปาทนีวรณ  ทสฺสิต ฯ  อิท  (๑)  จตุกฺก  วิปสฺสนาวเสเนว  วุตฺต  
ธมฺมานุปสฺสนา  จ  นีวรณปพฺพาทิวเสน  ป ฺจธา  โหติ  ตสฺสา  นีวรณปพฺพ   
อาทิ  ตสฺสาป  อิท  นีวรณทฺวย  อาทิ ฯ  อิติ  ธมฺมานุปสฺสนาย  อาทึ   
ทสฺเสตุอภิชฺฌาโทมนสฺสานนฺติ  อาห ฯ  ปหานนฺติ  อนิจฺจานุปสฺสนาย   
นิจฺจส ฺ  ปชหตีติ  เอว  ปหานกราณ    อธิปฺเปต ฯ   
# ๑. ม. อิท ฺหิ  ฯ  
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ต  ป ฺาย  ทิสฺวาติ  ต  อนิจฺจตวิราคนิโรธปฏินิสฺสคฺคาณสงฺขาต  ปหานาณ   
อปราย  วิปสสฺนาป ฺาย  ตมฺป  อปรายาติ  เอว  วิปสฺสนาปรมฺปร  ทสฺเสติ ฯ   
อชฺฌุเปกฺขิตา  โหตีติ  ย ฺจสฺส  ปถปฏปินฺน  อชฌฺุเปกฺขติ  ย ฺจ  เอกโต  
อุปฏาน  อชฺฌุเปกฺขตีติ  ทฺวิธา  อชฺฌเุปกฺขติ  นาม  ตตฺถ  สหชาตานิ   
อชฺฌุเปกฺขติ(๑) อารมฺมณสฺสาป  อชฺฌเุปกฺขนา ฯ  อิธ  อารมฺมณอชฺฌุเปกฺขนา   
อธิปฺเปตา ฯ  ตสฺมา  ติหานนฺทาติ  ยสฺมา  อนิจฺจานุปสฺสี  อสฺสสสิฺสามีติอาทินา   
นเยน  ปวตฺโต  น  เกวล  นีวรณาทิธมฺเม  อภิชฺฌาโทมนสฺสสีเสน  ปน  วุตฺตาน   
ธมฺมาน  ปหานกราณมฺป  ป ฺาย  ทิสฺวา  อชฺฌุเปกฺขิตา  โหติ  ตสฺมา  ธมเฺมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี  ภิกฺขุ  ตสฺมึ  สมเย  วิหรตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  จตุมหาปโถ  วิย  ฉ  อายตนานิ  ทฏพฺพานิ ฯ  ตสฺม ึ  
ปสุปุ ฺโช  วิย  ฉสุ  อายตเนสุ  กิเลสา ฯ  จตูหิ  ทิสาหิ  อาคจฺฉนฺตา  สกฏรถา   
วิย  จตูสุ  อารมฺมเณสุ  ปวตฺตา  จตฺตาโร  สติปฏานา ฯ  เอเตน  สกเฏน  วา   
รเถน  วา  ปสุปุ ฺชสฺส  อุปหนน  วิย  กายานุปสฺสนาทีหิ  ปาปกาน  อกุสลาน   
ธมฺมาน  อุปฆาโต  เวทิตพฺโพติ ฯ   
                        เอกธมฺมวคฺโค  ปโม ฯ   
# ๑. ม. อชฺฌเุปกฺขนา โหติ  ฯ  
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        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม  เอว  พฺยากเรยฺยาถาติ  กสมฺา  อตฺตโน   
วิหารสมาปตฺตึ  อาจิกฺขติ  อุปารมฺภโมจนตฺถ ฯ  สเจ  หิ  เต  น  ชานามาติ   
วเทยฺยย  อถ  เนส  ติตฺถิยา  ตุเมฺห  อสุกสมาปตฺติยา  นาม  โน  สตฺถา  เตมาส   
วิหาสติป  น  ชานาถ  อถ  กสฺมา  น  อุปฏหนฺตา  วิหรถาติ  อุปารมฺภ   
อาโรเปยฺยุ(๑) โมจนตฺถ  เอวมาห ฯ  อถ  กสฺมา  ยถา  อ ฺตฺถ  สโตว  อสฺสสติ  
ทีฆ  วา  อสสฺสนฺโตติ  (๒)  เอว  วากาโร  วุตฺโต  เอว  อิธ  น  วุตฺโตติ   
เอกนฺตสนฺตตฺตา ฯ  อ ฺเส ฺหิ  อสฺสาโส  วา  ปากโฏ  โหติ  ปสฺสาโส  วา  
ภควโต  อุภย  เจต  (๓)  ปากฏเมว  นิจฺจ  อุปฏ ิตสฺสติตายาติ  เอกนฺตสนฺตตา  
น  วุตฺโต ฯ  อถ  สกิฺขามีติ  อวตฺวา  กสฺมา  อสฺสสามีติ  เอตฺตกเมว  วุตฺตนฺติ 
สิกฺขิตพฺพาภาวา ฯ  สตฺต  หิ  เสขา  สิกขิฺตพฺพภาวา  เสขา  นาม  ขีณาสวา   
อสิกฺขิตพฺพาภาวา  อเสขา  นาม  ตถาคตา  อสิกฺขิตพฺพา  อเสขา  นาม  นตฺถ ิ
เตส  สิกฺขิตพฺพกิจฺจนฺติ  สิกฺขิตพฺพาภาวา  น  วุตฺต ฯ  ทุติย  อุตฺตานเมว ฯ   
        ตติเย  ปวิจินตีติ  อนิจฺจาทิวเสน  ปวิจินติ ฯ  อิตร  ปททฺวย   
เอตสฺเสว  เววจน ฯ  นิรามิสาติ  นิกฺกิเลสา ฯ   
# ๑. ม. อาโรเปยฺยุ  ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๗๔/๓๒๕  ฯ  
# ม. ม.ู ๑๒/๑๓๓/๑๐๓  ฯ  ๓. ม. อุภยมฺเปต  ฯ  
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กายิกเจตสิกทรถปฏิปฺปสสฺทฺธิยา  กาโยป  จิตฺตมฺป  ปสฺสมฺภติ ฯ  สมาธิยตีติ   
สมฺมา  ปยติ  อปฺปนาจิตฺต   วิย  โหติ ฯ  อชฺฌุเปกฺขิตา  โหตีติ   
สหชาตอชฺฌุเปกฺขนาย  อชฺฌุเปกฺขิตา  โหติ ฯ   
        เอว  จุททฺสวิเธน  กายปริคฺคาหกสฺส  ภิกฺขุโน  ตสฺมึ  กาเย  (๑)  สติ   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ตาย  สติยา  สมฺปยุตฺตาณ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  ต   
สมฺปยุตฺตเมว  กายิกเจตสิกวีริย  วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค  ปติปสฺสทฺธิจิตฺเตกคฺคตา   
ปติปสฺสทฺธิสมาธิสมฺโพชฺฌงฺคา  อิเมส  ฉนฺน  โพชฺฌงฺคาน   
อโนสกฺกนอนติวตฺตนสงฺขาโต  มชฺฌตฺตากาโร  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  ยเถว 
หิ  สมปฺปวตฺเตสุ  อสฺเสสุ  สารถิโน  อย  โอลียตีติ  ตุทน  วา  อย  อติธาวตีติ   
อากฑฺฒน  วา  นตฺถิ  เกวล  ชวมานสฺส(๒)   ิตากาโรว  โหติ  เอวเมว  อิเมส  
ฉนฺน  โพชฌฺงฺคาน  อโนสกฺกนอนติวตฺตนสงฺขาโต  มชฺฌตฺตากาโร  
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  นาม  โหติ ฯ  เอตฺตาวตา  กึ  กถิต  เอกจิตฺตกฺขณิกา   
นาม  สลลฺกขฺณา  วิปสฺสนา  โพชฺฌงฺคา  (๓)  นาม  กถิตา ฯ   
        วิเวกนิสฺสิตนฺติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  เอตฺถ  ปน  โสฬสกขฺตฺตุกา   
อานาปานสฺสติ  มิสฺสกา  กถิตา  อานาปานมูลกา  สติปฏานา  ปุพฺพภาคา  เตส   
มูลภูตา  อานาปานสฺสติปุพฺพภาคา ฯ  
# ๑. ม. สมเย  ฯ  ๒. ม. ปสฺสมานสฺส  ฯ  ๓. ม. นานาสรสลกฺขณา  
# วิปสฺสนาโพชฺฌงฺคา  ฯ  
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โพชฺฌงฺคมูลกา(๑)  สติปฏานา  ปุพฺพภาคา  เตป  โพชฺฌงฺคา  ปุพฺพภาคา จ(๒) 
วิชฺชาวิมุตฺติปูรกา  ปน  โพชฺฌงฺคา  นิพฺพตฺติตโลกุตฺตรา  วิชฺชาวิมุตฺติโย  
อริยผลสมฺปยุตฺตา ฯ  วิชชฺา  สมานปริจฺเฉทาน ฯ  วา  จตุตฺถมคฺคสมฺปยุตฺตา  
วิมุตฺติผลสมฺปยุตฺตาติ ฯ  จตุตฺถป ฺจมฉฏานิป  อิมินาว  เสส  สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                อานาปานสยุตฺตวณฺณนา   
# ๑. ม. โพชฌฺงฺคมูลกา  ฯ  ๒. ม. ว  ฯ  
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                                โสตาปตฺติสยุตฺตวณฺณนา 
        โสตาปตฺติสยุตฺตสฺส  ปเม  กิ ฺจาปติ  อนุคฺคหครหเณสุ  นิปาโต ฯ   
จตุนฺน  หิ  มหาทีปาน  อิสฺสริยาธิปจฺจ  รชฺช  อนุคฺคหนฺโต  จตุนฺน ฺจ  อปายาน   
อปฺปหีนภาว  ครหนฺโต  สตฺถา  กิ ฺจาป  ภิกฺขเว  ราชา  จกฺกวตฺตีติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  จตุนฺน  ทีปานนฺติ  ทฺวิสหสฺสทีปปริวาราน  จตุนฺน  มหาทีปาน ฯ   
อิสฺสริยาธิปจฺจนฺติ  อิสฺสรภาโว  อิสฺสริย  อธิปติภาโว  อธิปจฺจ  อิสฺสริย  อธปิจฺจ  
เอกสฺมึ  รชฺเช  เฉทนเภทนนฺติ  อิสฺสรยิาธิปจฺจ ฯ  กาเรตฺวาติ  เอวรูป  รชฺช   
ปวตฺตาเปตฺวา ฯ [๑] กิ ฺจาป  ภิกฺขเว  อริยสาวโกติ  เอตฺถ  อนุคฺคหปสสาสุ  
นิปาโต ฯ  ปณฺฑิยาโลเปน  หิ  ยาปน  อนุคฺคหนฺโต  จตุนฺน ฺจ  อปายาน  ปหีนภาว   
ปสสนฺโต  สตฺถา  กิ ฺจาป  ภิกฺขเว  อริยสาวโกติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  นนฺตกานีติ   
อนนฺตกานิ ฯ  เตรสหตฺโถป  หิ  วตฺถสาฏโก  ทสจฺเฉทนโต  ปฏาย  นนฺตกนฺเตว   
สงฺข  คจฺฉติ ฯ   
        อเวจฺจปฺปสาเทนาติ  อจลปฺปสาเทน ฯ  โส  ปนาย  ปสาโทติ  ก ึ เอโก   
อเนโกติ  เอโกว  โส  มคฺเคน  อาคตปฺปสาโท ฯ  เยสุ  ปน  วตฺถสูุ  อปุพฺพ  อจริม   
รุหติ  เตส  วเสน  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทนาติอาทินา  นเยน  ติธา  วุตฺโต ฯ   
ยสฺมา  จ  เอโก  ตสฺมาว  นินฺนานากรโณ(๒)  โหติ ฯ  อรยิสาวกสฺส  หิ  พุทฺเธเยว   
ปสาโท   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กิ ฺจาป ภิกฺขเว อริยสาวโกติ เอตฺถ อนุคฺคปสสาสุ นิปาโต  ฯ 
# ปณฺฑิยาโลเปน หิ ยาปน อนุคฺคหนฺโต จตุนฺน ฺจ อปายาน ปหีนภาว ปสสนฺโต 
# สตฺถาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. ตสฺมาว นนิฺนานากรโณ  ฯ  
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จ  เปม  จ  คารว  จ  มหนฺต  น  ธมฺเม  วา  สเฆ  วา  ธมฺเมเยว  วา  มหนฺต  น  
พุทฺเธ  วา  สเฆ  วา  สเฆเยว  วา  มหนฺต  น  พุทฺเธ  วา  ธมฺเม  วาติ  เอก   
นตฺถิ ฯ  อิติป  โส  ภควาติอาทีนิ  วิสุทฺธิมคฺเค  วิตฺถาริตาเนว ฯ   
        อริยกนเฺตหีติ  อริยาน  กนฺเตหิเยว(๑)  มนาเปหิ ฯ  ป ฺจ  หิ  สีลานิ  
ภวนฺตรคตา  อริยา  น  โกเปนฺติ  เอว  เตสมฺป  ปยานิ ฯ  ตานิ  สนฺธาเยว   
วุตฺต ฯ  อขณฺเฑหีติอาทิ  สทิสเมว(๒)  วุตฺต ฯ  มุขวฏฏิยมฺหิ  ฉินฺเนกเทสา  
ปาฏิขณฺฑาติ  วุจฺจติ  มชฺเฌ  ภินฺนา  ฉิทฺทาติ  เอกสฺมึ  ปเทเส  วิสภาควณฺณา 
ตา วิสพลาติ(๓)นานาพินฺทุจิตฺตา  (๔)  กมฺมาสาติ  เอวเมว  ปฏิปาฏิยา  
อาทิมฺหิ  วา  อนฺเต  วา  ภินฺน  สลี  ขณฺฑ  นาม ฯ  มชฺเฌ  ภินฺน  ฉิทฺท  ยตฺถ  
กตฺถจิ  ทฺวินนฺ  วา  ติณฺณ  วา  ปฏิปาฏยิา  ภินฺนตฺตา  สพล  เอกนฺตร  ภินฺน  
กมฺมาส ฯ  เตส  โทสาน  อภาเวน  อขณฺฑาทิตา  เวทิตพฺพา ฯ  ภุชิสฺเสหีติ  
ภุชิสฺสภาวกาเรหิ ฯ  วิ ฺ ูปสตฺเถหีติ    พุทฺธาทีหิ  วิ ฺ ูหิ  ปสสิเตหิ ฯ  
อปรามฏเหีติ  อิท  นาม  ตยา  กต  อิท  วิตกฺกนฺติ(๕)  เอว  ปรามสิตุ  
อสกฺกุเณยฺเยหิ ฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหีติ  อปฺปนาสมาธึ  อุปจารสมาธึ  วา  
สวตฺเตตุสมตฺเถหิ ฯ   
# ๑. ม. กนฺเตหิ ปเยหิ  ฯ  ๒. ม. สทิสวเสน  ฯ  ๓. ม. คาวี สพลาติ  ฯ 
# ๔. ม. นานาภินฺนจิตฺตา  ฯ  ๕. ม. วิตกฺกนฺตนฺติ  ฯ  
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        ทุติเย  เยส  สทฺธาติ  ปเทน  พุทฺเธ  ปสาโท  คหิโต ฯ  สีลนติฺ  ปเทน   
อริยกนฺตานิ  สีลานิ  คหิตานิ ฯ  ปสาโทติ  ปเทน  สเฆ  ปสาโท  คหิโต ฯ   
ธมฺมทสฺสนนฺติ  ปเทน  ธมฺเม  ปสาโท  คหิโตติ  เอว  จตฺตาริ  โสตาปตฺติยงฺคานิ   
วุตฺตานิ ฯ  กาเล  ปจฺเจนฺตีติ  กาเลน  ปาปุณนฺติ ฯ  พฺรหฺมจริโยคธ  สุขนฺติ  
พฺรหฺมจริย  โอคาหิตฺวา   ิต  อุปริมคฺคตฺตยสมฺปยุตฺต  สุข ฯ  โย  ปเนส  คาถาย 
อาคโต  ปสาโท  โสปฺปสาโท  กตร  โหติ ฯ  ติปฏกจุลฺลาภยตฺเถโร   
ตาวปสาโทติ(๑)  อาห  ติปฏกจุลฺลนาคตฺเถโร  อาคตมคฺคสฺส   
ปจฺจเวกฺขณปฺปสาโทติ ฯ  อุโภป  เถรา  ปณฺฑิตา  พหุสฺสุตา  อุภินฺน  สุภาสิต ฯ   
มิสฺสกปฺปสาโท  เอโสติ ฯ   
        ตติเย  ตสฺมาติ  ยสฺมา  จตูสุ  โสตาปตฺติยงฺเคสุ  สนฺทิสฺสสิ  ตสฺมา ฯ   
วิชฺชาภาคิเยติ  วิชชฺาโกฏาสิเก ฯ  สพฺพสงฺขาเรสูติ  สพฺเพสุ  เตภูมกสงฺขาเรสุ ฯ   
เอวมสฺส  อุปริ  ติณฺณ  มคฺคาน  วิปสฺสนา  กถิตา ฯ  วิฆาตนฺติ  ทุกฺข ฯ   
จตุตฺถ  วุตฺตานเมว ฯ   
        ป ฺจเม  โสตาปตฺติยงฺคนฺติ  โสตาปตฺติยา  ปุพฺพภาคปฏิลาภงฺค ฯ  
พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาทาทโย  ปน  ปฏลิทฺธคุณา  โสตาปนฺนสฺส  องฺคา  นาม  เตป  
ปน  โสตาปตฺติยงฺคนฺติ  อาคตา ฯ  ตตฺราย  ทฺวินนฺมฺป  วจนตฺโถ  สปฺปุริสเสวนฺโต 
ภชนฺโต  ปยริุปาสนฺโต  ธมฺม  สุณนฺโต  โยนโิสมนสิกโรนฺโต  ธมฺมานุธมฺม   
# ๑. ม. ตาว มคฺคปสาโทติ  ฯ  
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ปุพฺพภาคปฏิปท  ปฏิปชชฺนฺโต  โสตาปตฺตึ  ปฏิลภตีติ สปฺปุริสสเสวาทโย 
โสตาปตฺติอตฺถาย  องฺคนฺติ  โสตาปตฺติยงฺค [๑]  อิตเร  ปมมคฺคสงฺขาตาย  
โสตาปตฺติยา  องฺคนฺติป  โสตาปตฺติยงฺค  ปฏิวิทฺธโสตาปตฺติมคฺคสฺส   
โสตาปตฺติมคฺโค  องฺคนฺติป  โสตาปตฺติยงฺค ฯ   
        ฉฏเ  สาธุเก  ปฏิวสนฺตีติ  สาธุกนามเก   อตฺตโน  โภคคามเก วสนฺติ ฯ 
เตสุ  อิสิทตฺโต  สกทาคามิ  ปุราโณ  โสตาปนฺโน  สทารสนฺตุฏโ ฯ  มคฺเค   
ปุริส  เปสนฺุติ  เตส  กริ  คามทฺวาเรน  ภควโต  คมนมคฺโค  ตสฺมา  ภควา   
กาเล  วา  อกาเล  วา  อมหฺาก  สุตฺตาน  วา  ปมตฺตาน  วา  คจฺเฉยฺย  อถ   
ปสฺสิตุ(๒)  ลเภยฺยามาติ  มคฺคมชฺเฌ  ปุริส  เปสส ฯ   
        อนุพนฺธึสูติ  น  ทูรโตว  (๓)  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนุพนฺธสึุ  ภควา  ปน   
สกฏมคฺคสฺส  มชฺเฌ  ชงฺฆมคฺเคน  อคมาสิ  อิตเร  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  อนุคจฺฉนฺตา   
อคมสุ ฯ  มคฺคา  โอกฺกมฺมาติ  พุทฺธาน  หิ  เกนจิ  สทธฺึ  คจฺฉนฺตานเยว   
ปฏิสนฺถาร  กาตุ  วฏฏติ  เกนจิ  สทฺธึ   ิตกาน  เกนจิ  สทฺธึ  ทิวสภาค  นิสินฺนาน ฯ 
ตสฺมา  ภควา  จินฺเตสิ  อิเมหิ  (๔)  สทธฺึ  คจฺฉนฺตสฺส  ปฏิสนฺถาร  กาตุอยุตฺต  
 ิตเกนป  กาตุ  น  ยุตฺต  อิเม   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นามาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. น  ฯ  ๓. ม. ปุรกฺขโตว  ฯ 
# ๔. ม. เม  ฯ  
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หิ  มยฺห  สาสเน  สามิโน  อาคตผลา  อิเมหิ  สทฺธึ  นิสีทิตฺวาว  ทิวสภาค   
ปฏิสนฺถาร  กริสฺสามีติ  มคฺคา  โอกฺกมฺม  เยน  อ ฺตร  รุกฺขมลู  เตนุปสงฺกมิ ฯ   
        ป ฺตฺเต  อาสเน  นสิีทีติ  กึ นุ(๑)  ฉตฺตุปาหน  กตรทณฺฑ   
ปาทพฺภ ฺชนเตลานิ  เจว  อฏวิธ ฺจ  ปานก  สรภปาทปลฺลงฺก ฺจ  คาหาเปตฺวา 
อคมสุ  อาภต  ปลลฺงฺก  (๒)  ป ฺเปตฺวา  อทสุ  สตฺถา  ตสฺมึ  นิสีทิ ฯ  
เอกมนฺต  นิสีทึสูติ  เสสานิ  ฉตฺตุปาหนาทีนิ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  เทถาติ  วตฺวา   
สยมฺป  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  เอมนฺต  นสิีทึสุ ฯ   
        สาวตฺถยิา  โกสเลสุ  จาริก  ปกกฺมิสฺสตีติอาทิ  สพฺพ  มชฺฌมิปฺปเทสวเสเนว   
วุตฺต ฯ  กสฺมา  นิยตตฺตา ฯ  ภควโต  หิ  จาริกาจรณมฺป  อรุณุฏาปนมฺป  [๓]   
มชฺฌิมปเทเสเยว  จาริก  จรติ  มชฺฌิมเทเส  อรุณ  อุปฏเปตีติ  นิยตตฺตา   
มชฺฌิมเทสวเสเนว  วุตฺต ฯ  อาสนฺเน  โน  ภควา  ภวิสฺสตีติ  เอตฺถ  น  เกวล   
อาสนฺนตฺตาเยว  เตส  โสมนสฺส  โหติ  อถโข  อิทานิ  ทาน ทาตุ 
คนฺธมาลาทีนิ(๔) ปูช  กาตุธมฺม  โสตุป ฺห  ปุจฺฉิตุลภิสฺสามีติ  เตส  โสมนสฺส   
โหติ ฯ   
        ตสฺมา  ติห  คหปตโย  (๕)  สมฺพาโธ  ฆราวาโสติ  คหปตโย 
# ๑. ม. เต กริ  ฯ  ๒. ม. ปลฺลงฺกมฺป  ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นิยตนฺติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๔. ม. คสฺธมาลาทีหิ  ฯ  ๕. สฺยา. ถปตโย  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๔ 
 
ยสฺมา  ตุมฺหาก  มย ิ ทรูีภูเต  อนปฺปก  โทมนสฺส  อาสนฺเน  อนปฺปก  โสมนสฺส   
โหติ  ตสฺมาป  เวทิตพฺพเมต  สมฺพาโธ  ฆราวาโสติ ฯ  ฆราวาสสฺส  หิ  โทเสน   
ตุมฺหาก  เอว  โหติ ฯ  สเจ  ปน  ฆราวาส  ปหาย  ปพฺพชิตา  อถสฺส(๑)  เอว   
โว  มยา  สทธฺึเยว  คจฺฉนฺตาน  จ  อาคจฺฉนฺตาน  จ  ต  น  ภเวยฺยาติ  อิมมตฺถ   
ทีเปนฺโต  เอวมาห ฯ  ตตฺถ  สกิ ฺจนสปลิโพธฏเน  สมฺพาธตา  เวทิตพฺพา ฯ   
มหาวาเส  วสนฺตสฺสป  หิ  สกิ ฺจนสปลิโพธฏเน  ฆราวาโส  สมฺพาโธว ฯ   
รชาปโถติ  ราคโทสโมหรชาน  อาปโถ  อาคมนตฺถานนฺติ  อตฺโถ ฯ  อพฺโภกาโส   
ปพฺพชฺชาติ  ปพฺพชฺชา  ปน  อกิ ฺจนอปลิโพธฏเน  อพฺโภกาโส ฯ  จตุรตนิเกป   
หิ  คพฺเภ  ทฺวินฺน  ภิกฺขูน  ปลฺลงฺเกน  ปลฺลงฺก  ฆเฏตฺวา  นิสินฺนานมฺป  
อกิ ฺจนอปลิโพธฏเน  ปพฺพชฺชา  อพฺโภกาโส  นาม  โหติ ฯ  อล ฺจ  ปน  โว 
ถปตโย  อปฺปมาทายาติ  เอว  สมฺพาเธ  ฆราวาเส  วสนฺตาน  ตุมฺหาก   
อปฺปมาทเมว  กาตุยุตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        เอก  ปุรโต  เอก  ปจฺฉโต  นิสีทาเปมาติ  เต  กริ  เทฺวป  ชนา 
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา(๒)เตสุ ทฺวีสุ  นาเคสุ  ตา  อิตฺถิโย  เอว  นิสีทาเปตฺวา 
ร ฺโ  นาค  มชฺเฌ  กตฺวา  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  คจฺฉนฺติ  ตสฺมา  เอวมาหสุ ฯ  
นาโคป  รกฺขิตพฺโพติ  ยถา  กิ ฺจิ  วิเสวิต  (๓)  น  กโรติ  เอว  รกฺขิตพฺโพ   
# ๑. ม. อถ  ฯ  ๒. ม. ...ปฏิมณฺฑิเตสุ  ฯ  ๓. ม. นิเสวิต  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 465 

                *เลมที่ ๑๒  โสตาปตฺติสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๖๕ 
 
โหติ ฯ  ตาป  ภคินิโยติ  (๑)  ยถา  ปมาท  นาปชฺชนฺติ  เอว  รกขิฺตพฺพา  โหนฺติ ฯ 
อตฺตาปติ  สิตหสิตกถิตวิเปกฺขิตาทีนิ  อกโรนฺเตหิ  อตฺตาป  รกฺขิตพฺโพ  โหติ ฯ(๒)  
ตถา  กโรนฺเตหิ  (๓)  สามิ  ทุพฺโภ  เอโสติ  นิคฺคเหตพฺโพ  โหติ ฯ  ตสฺมา  ติห 
ถปตโยติ  ยสฺมา  ตุเมฺห  ราชา  นิจฺจ  ราชภณฺฑ  ปฏิจฺฉาเปติ  ตสฺมาป  สมฺพาโธ  
ฆราวาโส  รชาปโถ ฯ  ยมฺมา  ปน  ปสุกูลิกภิกฺขุ  เอว  ปฏิจฺฉาเปนฺโต  นตฺถ ิ
ตสฺมา  อพฺโภกาโส  ปพฺพชฺชา ฯ  เอว  สพฺพตฺถาป  อล ฺจ  ปน  โว  ถปตโย  
อปฺปมาทาย  อปฺปมาทเมว  กโรถาติ  ทสฺเสติ ฯ  มุตฺตจาโคติ  วิสฺสฏจาโค ฯ   
ปยตปาณีติ  อาคตาคตาน  ทานตฺถาย  โธตหตฺโถ ฯ  โวสฺสคฺครโตติ  
โนสฺสคฺคสงฺขาเต  จาเค  รโต ฯ  ยาจโยโคติ  ยาจิตพฺพกยุตฺโต ฯ  ทานสวิภาครโตติ  
ทาเนเจว  อปฺปมตฺตกมฺป  กิ ฺจิ  ลทฺธ(๔)  ตโตป  สวิภาเค  รโต ฯ  (๕)   
อปฺปฏวิิภตฺตนฺติ  อิท  อมฺหาก  ภวิสฺสติ  อิท  ภิกฺขูนนฺติ  เอว  อกตวิภาค  สพฺพ   
ทาตพฺพเมว  หุตฺวา   ิตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        สตฺตเม  เวฬุทฺวารนฺติ  คามทฺวาเร  ปเวณิอาคตสฺส  เวฬุคจฺฉสฺส   
อตฺถิตาย  เอวลทฺธนาโม[๖]  ฯ  อตฺตุปนายิกนฺติ  อตฺตนิ  อุปเนตพฺพ  ฯ[๗] 
สมฺผปฺปลาปภาเสนาติ สมฺผปฺปลาปสมฺภาเสน  
# ๑. ม. ตถา ตา ภคินิโยป  ฯ  ๒. ม. เตหิ ตถา กโรนฺเตหิ น อตฺตาป รกฺขิตพฺโพ  
# โหติ  ฯ ๓. ม. กโรนฺโต หิ  ฯ  ๔. ม. ลทฺธา  ฯ  ๕. สารตฺถ. ๑/๔๗๑  ฯ 
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร คาโมติ ทิสฺสติ  ฯ  ๗. ม. เอตฺถนฺตเร สมฺผภาเสนาติ  
# อมนฺตภาเสนาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๖ 
 
นิรตฺถเกน  อ ฺาณวจเนนาติ  อตฺโถ ฯ   
        อฏเม  าติเกติ  เอก  ตฬาก  นสิฺสาย  ทฺวินฺน  จุลลฺปติมหาปติปุตฺตาน   
เทฺว  คามา  เตสุ   เอกสฺมึ  คามเก ฯ  คิ ฺชกาวสเถติ  อิฏกามเย  อาวสเถ ฯ  
โอรมฺภาคิยานนฺติ  เหฏาภาคิยาน  กามภเวเยว  ปฏิสนฺธิคฺคาหาปกานนฺติ   
อตฺโถ ฯ  โอรนฺติ  ลทฺธนาเมหิ  วา  ตีหิ  มคฺเคหิ  ปหาตพฺพานีติป  โอรมฺภาคิยานิ ฯ   
ตตฺถ  กามจฺฉนฺโท  พฺยาปาโทติ  อิมานิ  เทฺว  สมาปตฺติยา  วา  อวิกฺขมฺภิตานิ   
มคฺเคน  วา  อสมุจฺฉินฺนานิ  นิพฺพตฺติวเสน  อุทฺธภาค  (๑)  รูปภว  อรูปภว  วา   
คนฺตุ  น  เทนฺติ ฯ  สกกฺายทิฏ ิอาทีนิ  ตีณิ  ตตฺถ  นิพฺพตฺตมฺป  อาเนตฺวา   
ปุน  อิเธว  นพฺิพตฺตาเปนฺตีติ  สพฺพานิป  โอรมฺภาคิยาเนว ฯ  อนาวตฺติธมฺโมติ   
ปฏิสนฺธิวเสน  อนาคมนสภาโว ฯ   
        ราคโทสโมหาน  ตนุตฺตาติ  เอกทาป  อุปฺปตฺติยา  จ  ปริยฏุานมนฺทตาย   
จาติ  เทฺวธาป  ตนุภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  สกทาคามิสฺส  หิ  ปุถชฺุชนาน  วิย   
อภิณฺห  ราคาทโย  น  อุปปฺชฺชนฺติ  กทาจิ  กรหจิ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อุปฺปชฺชมานา[๒]   
ปุถุชชฺนาน  วิย  พหลพหลา  อุปฺปชชฺนฺติ  มกฺขิกปตฺต  วิย  ตนกุา  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ   
ทีฆภาณกติปฏกมหาสีวตฺเถโร  ปนาห  ยสฺมา  สกทาคามิสฺส  ปุตฺตธีตโร  โหนฺติ  
โอโรธา  จ  โหนฺติ   
# ๑. ม. ลทฺธภาว  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จ นาติ ทิสสฺติ  ฯ  



สยุตฺตนิกายฏกถา (สารตฺถปกาสินี ๓) - หนาท่ี 467 

                *เลมที่ ๑๒  โสตาปตฺติสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๖๗ 
 
ตสฺมา  พหลา  กิเลสา ฯ  อิท  ปน  ภววเสน(๑)  กถตินฺติ  ต  อฏกถาย  
โสตาปนฺนสฺส  สตฺต  ภเว  เปตฺวา  อฏเม  ภเว  ภวตนุก  นตฺถิ  สกทาคามิสฺส 
เทฺว  ภเว  เปตฺวา  ป ฺจสุ  ภเวสุ  ภวตนุก  นตฺถ ิ อนาคามิสฺส  รูปารูปภว   
เปตฺวา  กามภเว  ภวตนุก  นตฺถ ิ ขีณาสวสฺส  กิสมฺิ ฺจิ  ภเว  ภวตนุก  นตฺถติี   
วุตฺตตฺตา  ปฏิกฺขิตฺต  โหติ ฯ   
        อิม  โลกนฺติ  อิม  กามาวจรโลก  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  อย  เหตฺถ   
อธิปฺปาโยสเจ  หิ  มนุสฺเสสุ  สกทาคามิผล  ปตฺโต  เทเวสุ  นิพฺพตฺเตตฺวา   
อรหตฺต  สจฺฉิกโรติ  อิจฺเจต  กุสล ฯ  อสกฺโกนฺโต  ปน  อวสฺส  มนุสฺสโสก  
อาคนฺตฺวา  สจฺฉิกโรติ ฯ  เทเวสุ  สกทาคามิผล  ปตฺโตป  สเจ  มนุสฺเสสุ   
นิพฺพตฺเตตฺวา  อรหตฺต  สจฺฉิกโรติ  อิจฺเจต  กุสล ฯ  อสกฺโกนฺโต  ปน  อวสฺส   
เทวโลก  คนฺตฺวา  สจฺฉิกโรตีติ ฯ  วินิปตน  วินิปาโต  นาสฺส  วินิปาโต  ธมฺโมติ 
อวินิปาตธมฺโม  จตูสุ  อปาเยสุ  อวินิปาตสภาโวติ  อตฺโถ ฯ  นยิโตติ  ธมฺมนิยาเมน 
นิยโต ฯ  สมโฺพธิปรายโณติ  อุปริมคฺคตฺตยสงฺขาตา  สมฺโพธิ  ปร  อยน  อสฺส   
คติ  ปฏิสรณ  อวสฺส  ปตฺตพฺพาติ  สมฺโพธิปรายโณ ฯ  วิเหสาเวสาติ  เตส  เตส  
าณคตึ  าณูปปตฺตึ  าณาภิสมฺปราย  โอโลเกนตฺสฺส  กายกิลมโถว  เอส  
อานนฺท  ตถาคตสฺสาติ  ทีเปติ ฯ  จิตฺตวิเหสา   
# ๑. ม. ภวตนุกวเสน  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๘ 
 
ปน  พุทฺธาน  นตฺถ ิฯ   
        ธมฺมาทาสนฺติ  ธมฺมมย  อาทาส ฯ  เยนาติ  เยน  ธมฺมาทาเสน   
สมนฺนาคโต ฯ  ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโตติ  อิท  นริยาทีนเยว  เววจนวเสเนว(๑)   
วุตฺต ฯ  นิรยาทโย  หิ  วฑฺฒิสงฺขาตโต(๒)  อเปตตฺตา  อปาโย  ทุกฺขสฺส  คติ  
ปฏิสรณนฺติ  ทุคฺคติ  ทุกฺกฏการิโน  เอตฺถ  วิวสา  นปิตนฺตีติ  วินิปาโต ฯ  นวม   
อุตฺตานเมว ฯ   
        ทสเม  ปโรป ฺาสาติ  อติเรกป ฺาส ฯ  สาธิกนวุตีติ  อติเรกนวุติ ฯ   
ฉาติเรกานีติ  ฉหิ  อธิกานิ ฯ  โส  กริ  คาโม  กิ ฺจาป  นาติมหา  อโหสิ   
อริยสาวกา  ปเนตฺถ  พหู ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  อหิวาตโรเคน  เอกปฺปหาเรเนว   
จตุวีสติปาณสตสหสฺสานิ  กาลมกสุ  เตสุ  อริยสาวกา  เอตฺตกา  อเหสส ฯ  
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        เวฬุทฺวารวคฺโค  ปโม ฯ   
        ทุติยสฺส  ปเม  ราชการาเมติ  ร ฺา  การิตตฺตา  เอวลทฺธนาเม   
อาราเม กตรร ฺา(๓)  ฯ  ปเสนทิโกสเลน  กต ฯ  ปมโพธิย  กิร   
ลาภคฺคยสคฺคปตฺต  สตฺถาร  ทิสฺวา  ติตฺถิยา  จินฺตยึสุ  สมโณ  โคตโม  
ลาภคฺคยสคฺคปตฺโต  น  โข  ปเนส  อ ฺ  กิ ฺจิ  สีล  วา   สมาธิสฺส(๔)  
เอว  ลาภคฺคยสคฺคปตฺโต ฯ   
# ๑. ม. เววจนวเสน  ฯ  ๒. ม. วฑฺฒิสงฺขาตโต อยโต  ฯ  ๓. ม. ต ร ฺา  ฯ 
# ๔. ม. สมาธิ วา นิสฺสาย  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  โสตาปตฺติสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๖๙ 
 
ภูมิสีสสมฺปนฺน  คหิต  สเจ  มยมฺป  เชตวนสมีเป  อาราม  กาเรตุ(๑) 
สกฺกุเณยฺยาม  ลาภคฺคปฺปตฺตา  ภเวยฺยามาติ ฯ  เต  อตฺตโน  อตฺตโน  อุปฏาเก   
สมาทเปตฺวา  สตสหสฺสมตฺเต(๒)  กหาปเณ  ลภิตฺวา  เต  อาทาย  ร ฺโ  สนติฺก   
อคมสุ ฯ  ราชา  ก ึ เอตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  มย  เชตวนสมีเป  ติตฺถิยาราม  กโรม  สเจ   
สมโณ  โคตโม  วา  สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวกา  วา  อาคนฺตฺวา  วาเรสฺสนฺติ   
วาเรตุ  มา  อทตฺถาติ  ล ฺจ(๓)  อทสุ ฯ  ราชา  ล ฺจ คเหตฺวา  คจฺฉถ  กาเรถาติ   
อาห ฯ   
        เต  คนตฺฺวา  อตฺตโน  อุปฏาเกหิ  ทพฺพสมฺภาเร  อาหราเปตฺวา   
ถมฺภุสฺสาปนาทีนิ  กโรนฺตา  อุจฺจาสทฺทา  มหาสทฺทา  เอกโกลาหล  อกสุ ฯ   
สตฺถา  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมฺม  ปมุเข  ตฺวา  เก  ปน  เต  อานนฺท  อุจฺจาสทฺทา   
มหาสทฺทา  เกวฏฏา  ม ฺเ  มจฺฉวิโลเปติ  ปุจฺฉิ ฯ  ติตฺถิยา  ภนฺเต  เชตวนสมีเป   
ติตฺถิยาราม  กโรนฺตีติ ฯ  อานนฺท  อิเม  สาสเนน  (๔)  ปฏิวิรุทธฺา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
อผาสุวิหาร  กริสฺสนฺติ  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  หราเปหีติ(๕)  ฯ  เถโร  ภิกฺขุสเฆน 
สทฺธึ  คนฺตฺวา  ราชทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  ร ฺโ  เถรา  เทว  อาคตาติ  นิเวทยึสุ  ฯ 
ราชา  ล ฺชสฺส  คหิตตฺตา  น  นิกฺขมิ ฯ  เถรา  คนตฺฺวา  สตฺถุ   
# ๑. ม. การาเปตุ  ฯ  ๒. ม. สตสหสฺสมตฺเต  ฯ  ๓. ม. ล ฺช  ฯ เอวมุปริป  ฯ 
# ๔. สี. สาสเน  ฯ  ๕. ม. วาราเปหีติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๐ 
 
อาโรจยึสุ ฯ  สตฺถา  สาริปตฺุตโมคฺคลฺลาเน  เปเสสิ ฯ  ราชา  เตสมฺป   
ทสฺสนมฺป  น  อทาสิ ฯ  เต  อาคนฺตฺวา  สตฺถุ  อาโรจยึสุ  น  ภนฺเต  ราชา   
นิกฺขนฺโตติ ฯ  สตฺถา  ตขณเยว  พฺยากาสิ  อตฺตโน  รชฺเช  ตฺวา  กาล  กาตุ 
น  ลภิสฺสตีติ  (๑)  ฯ   
        ทุติยทิวเส  จ  สามเยว  ภิกฺขุสฆปริวาโร  คนฺตฺวา  ราชทฺวาเร  อฏาสิ   
ราชา  สตฺถา  อาคโตติ  สุตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  นิเวสน  ปเวเสตฺวา  สารปลฺลงฺเก   
นิสีทาเปตฺวา  ยาคุขชฺชก  อทาสิ ฯ  สตฺถา  ปริภุตฺตยาคุขาทนีโย  ยาว  ภตฺต   
นิฏาติ  ตาว  สตฺถ ุ สนฺติเก  นิสีทิสฺสามีติ  อาคนฺตฺวา  นิสินฺน  ราชาน  ตยา   
มหาราช  อิท  นาม  กตนฺติ  อวตฺวา  การเณเนว  น  ส ฺาเปสฺสามีติ  อิท   
อตีตการณ  อาหริ  ฯ  มหาราช  ปพฺพชิเต  นาม  อ ฺม ฺ  ยุชฺฌาเปตุ  น   
วฏฏติ เต(๒)  อิสโย  อ ฺม ฺ  ยุชฺฌาเปตฺวา  สห  รฏเน  ราชา  สมุทฺท   
ปวิฏโติ ฯ  กทา  ภควาติ ฯ   
        อตีเต  มหาราช  ภุรรุฏเ  ภุรรุาชา  นาม  รชชฺ  กาเรติ ฯ  ป ฺจสตา   
ป ฺจสตา  เทฺว  อิสิคณา  ปพฺพตปาทโต  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  ภุรุนคร  คนตฺฺวา   
นครสฺส  อวิทูเร  เทฺว  รุกขฺา  อตฺถิ  ปม  อาคโต  อิสิคโณ  เอกสฺส  รกฺุขสฺส   
มูเล  นิสีท ิ ปจฺฉาคโตป  เอกสฺสาติ ฯ  เต  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  ปพฺพตปาทเมว   
# ๑. ม. ลภิสสฺตีติ  ฯ  ๒. ม. อตีเตป  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  โสตาปตฺติสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๗๑ 
 
อคมสุ ฯ  เต  ปุน  อาคจฺฉนฺตาป  อตฺตโน  รุกฺขมูเลเยว  นิสีทนฺติ ฯ  อทฺธาเน   
คจฺฉนฺเต  เอโก  รุกโฺข  สกฺุขิ  ตสฺมึ  สกฺุเข  อาคตา  ตาปสา  อย  รุกฺโข  มหา   
อมฺหากมฺป  เตสมฺป  ปโหสฺสตีติ  อิตเรส  รกฺุขมูลสสฺ  เอกปเทเส  นิสีทึส ุฯ  
เต  ปจฺฉา  อาคจฺฉนฺตา  รกฺุขมูล  อปวิสิตฺวา  พหิ   ิตาว  กสฺมา  ตุเมฺห  เอตฺถ   
นิสีทถาติ  อาหสุ ฯ  อาจริยา  อมฺหาก  รกฺุโข  สุกฺโข  อย  รุกโฺข  มหา  ตุเมฺหป   
ปวิสถ  ตุมฺหากมฺป  อมฺหากมฺป  ปโหสฺสตีติ ฯ  เต  น  มย  ปวิสฺสาม  (๑)   
นิกฺขมถ  ตุเมหฺติ  กถ  วฑฺเฒตฺวา  น  ตุเมฺห  อตฺตโนว  มเนน  นกิขฺมิสฺสถาติ 
หตฺถาทีสุ  คเหตฺวา  นิกฺกฑฺฒึสุ ฯ  เต  โหตุ  สิกฺขาเปสฺสาม  เนติ  อิทฺธิยา   
โสวณฺณมยานิ  เทฺว  จกฺกานิ  รชตมย  จ  อกฺข  มาเปตฺวา  ปวตฺเตนฺตา 
ราชทฺวาร  อคมสุ ฯ  ร ฺโ  เอวรูป  เทว  ตาปสา  ปณฺณาการ  คเหตฺวา   ิตาติ  
นิเวทยึสุ ฯ  ราชา  ตุฏโ  ปกฺโกสถาติ  เต  ปกฺโกสาเปตฺวา  มหากมฺม  ตุเมฺหหิ   
กต  อตฺถิ  โว  กิ ฺจิ  มยา  กตฺตพฺพนฺติ  อาห ฯ  อาม  มหาราช  อมฺหาก   
นิสินฺนฏาน  เอกรุกฺขมูล  อตฺถิ  ต  อ ฺเหิ  อิสีหิ  คหิต  ต  โน  ทาเปหีติ ฯ   
ราชา  ปุริเส  เปเสตฺวา  ตาปเส  นิกฺกฑฺฒาเปสิ ฯ [๒]  พหิ   ิตา  กึ  น ุ โข 
ทตฺวา  ลภึสูติ  โอโลกยมานา  อิท  นามาติ  ทิสฺวา   
# ๑. ส.ี ปวิสสฺิสฺสาม  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๒ 
 
มยมฺป  ล ฺช  ทตฺวา  ปุน  คณฺหิสฺสามาติ  อิทฺธิยา  โสวณฺณมย  รถป ฺชร   
มาเปตฺวา  อาทาย  อคมสุ ฯ  ราชา  ทิสวฺา  ตุฏโ  กึ  ภนฺเต  กาตพฺพนฺติ  อาห ฯ   
มหาราช  อมหฺาก  รุกฺขมูเล  อ ฺโ  อิสิคโณ  นิสินโฺน  ต  [๑]  รกฺุขมูล   
ทาเปหีติ ฯ  ราชา  ปุริเส  เปเสตฺวา  เต  นิกฺกฑฺฒาเปสิ ฯ  ตาปสา  อ ฺม ฺ  
กลห  กตฺวา  อนนุจฺฉวิก  อเมฺหหิ  กตนฺติ  วิปฺปฏิสาริโน  หุตฺวา  ปพฺพตปาทเมว   
อคมสุ ฯ  ตโต  เทวตา  อย  ราชา  ทฺวินฺนมฺป  อิสิคณาน  หตฺถโต  ล ฺช   
คเหตฺวา  อ ฺม ฺ  กลห  กาเรสีติ  กุชฺฌิตฺวา  มหาสมุทฺท  อุพฺพฏเฏตฺวา   
ตสฺส  ร ฺโ  วิชิต  โยชนสหสฺสมตฺตฏาน  สมุททฺเมว  อกสุ ฯ   
                อิสีน  อนฺตร(๒)  กตฺวา                ภุรุราชาติ  เม  สุต   
                อุจฺฉินฺโน  สห  รฏเหิ                ส  ราชา  วิภว  คโตติ  (๓)   ฯ 
        เอว  ภควตา  อิมสฺมึ  อตีเต  ทสฺสิเต  (๔)  ยสฺมา  พุทฺธาน  นาม  กถา   
โอกปฺปนิยา  โหติ  ตสฺมา  ราชา  อตฺตโน  กิริย  สลลฺกฺเขตฺวา  อนุปธาเรตฺวา   
มยา  อกตฺตพฺพ  กมฺม  กตนฺติ  คจฺฉถ  ภเณ  ติตฺถิเย  นิกฺกฑฺฒาเปตฺวา  จินฺเตสิ   
มยา  การิโต  วิหาโร  นาม  นตฺถ ิ ตสฺมึเยว  าเน  วิหาร  กาเรสฺสามีติ  เตส   
ทพฺพสมฺภาเรหิ  อทตฺวา  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โนติ ทสิฺสติ  ฯ  ๒. สฺยา. อิสีนมนฺตร  ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๒๗๕/๗๙  ฯ  ๔. ม. อิมสฺมึ กถิเต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  โสตาปตฺติสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๗๓ 
 
วิหาร  กาเรสิ ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ   
        ทุติเย  อุทยคามินินฺติ  อตฺตโน  สมเย  วฑฺฒิคามินึ ฯ  มรณ   
อาคเมยฺยาสีติ  มรณ  อิจฺเฉยฺบสวรจิ(๑)  ตติย  อุตฺตานเมว ฯ   
        จตุตฺเถ  สพฺพทุคฺคติภย  สมติกฺกนฺโตติ  มนุสสฺโทภคฺค  ปฏิกฺขิตฺต ฯ   
        ป ฺจเม  สพฺพทุคฺคติวินิปาตภย  สมติกฺกนฺโตติ  มนุสฺสโทภคฺเคน   
สทฺธึ  จตฺตาโร  อปายา  ปฏิกฺขิตฺตา ฯ   
        ฉฏเ  มิตฺตาติ  อ ฺม ฺสฺส  เคเห  อามิสปริโภควเสน  โวหารมิตฺตา ฯ  
อมจฺจาติ  อามนฺตนปฏิมนฺตนอิริยาปถาทีสุ  เอกโต  ปวตฺตกิจฺจา ฯ  าตีติ   
สสฺสุสสุรปกขิฺกา(๒)  ฯ  สาโลหิตาติ  สมานโลหิตา  ภาติภคินิมาตุลาทโย ฯ   
        สตฺตเม  อ ฺถตฺต  นาม  ปสาท ฺถตฺต  ภาว ฺถตฺต  คติอ ฺถตฺต  
ลกฺขณ ฺถตฺต  วิปริณาม ฺถตฺตนฺติ  อเนกวิธ ฯ  ตตฺถ  มหาภูเตสุ  ภาว ฺถตฺต  
อธิปฺเปต ฯ  สุวณฺณาทิภาเวน  หิ  ฆนสณฺ ิตาย  ปวีธาตุยา  วิลียิตฺวา  อุทกภาว   
อาปชฺชมานาย  ปรุิมภาโว  วิคจฺฉติ  ภาว ฺถตฺต  ป ฺายติ ฯ  ลกฺขณ  ปน  น  
วิคจฺฉติ  กกขฺฬลกฺขณาว  โหติ ฯ  อุจฺฉุรสาทิภาเวน  จ ยูสาการสณฺ ิตาย    
อาโปธาตุยา  สุสฺสิตฺวา  (๓)  ฆนปวีภาว  อาปชฺชมานาย ปุริมภาโว  วิคจฺฉติ   
ภาว ฺถตฺต  ป ฺายติ ฯ  
# ๑. ม. อิจฺเฉยฺยาสิ ปตฺเถยฺยาสิ วา  ฯ  ๒. ม. สสฺสุสสุรปกฺขิกา  ฯ ๓. ม. ปจิตฺวา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๔ 
 
 ลกฺขณ  ปน  น  วิคจฺฉติ  อาพนฺธนลกฺขณาว  โหติ ฯ  ตตฺริท  อ ฺถตฺตนฺติ  
 เอตฺถ  ปน  คติอ ฺถตฺต  อธิปฺเปต  ต ฺหิ  อริยสาวกสฺส  นตฺถิ   
 ปสาท ฺถตฺตมฺป  นตฺถเิยว  อิธ  ปน  ปสาทผล  ปกาเสตุ  คติอ ฺถตฺตเมว  
 ทสฺสิต ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                ราชการามวคฺโค  ทุติโย ฯ   
        ตติยสฺส  ปเม  อิทฺธนฺติ  เตลมธุผาณิตาทีหิ  สมิทฺธ ฯ  ผีตนฺติ   
หตฺถปคสีสูปคคีวูปคาทิอลงฺการวเสน   ปุปฺผิต (๑)  ฯ  อากิณฺณมนุสฺสนฺติ  
นิรนฺตรมนุสสฺ ฯ  สมฺพาธวิยูหนฺติ  พฺยูหา  วุจฺจนฺติ  อวินิพฺพิทฺธรจฺฉาโย   
ยาสุ(๒) ปวิฏมคฺเคเนว  นิคจฺฉนฺติ  ตา  สมฺพาธา  พฺยูหา  (๓)  พหุกา  เอตฺถาติ 
สมฺพาธพฺยูห ฯ  อิมินาป  นครสฺส  ฆนวาสเมว  ทีเปติ ฯ  ภนฺเตนปติ  อิโต   
จิโต  จ  ปริพฺภมนฺเตน  อุทตปาริตฺตา(๔)  ฯ  ทุติย  อุตฺตานเมว ฯ   
        ตติเย  ภควาว  เอต  ชาเนยฺย  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  วา   
อสมนฺนาคต  วาติ  อิท  โส  สกโฺก  ตีหิ  วา  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตสฺส  ปุคฺคสฺส   
โสตาปนฺนภาว  จตูหิ  วา  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตสฺส  โสตาปนฺนภาว  ภควาว   
ชานาตีติ  อธิปฺปาเยน  อาห ฯ  โกจิเทว  ธมฺมสมุปปฺาโท   
# ๑. ม. สุปุปผิฺต  ฯ  ๒. ม. ยา  ฯ  ๓. ส.ี สมฺพาธพฺยูหา  ฯ  ๔. ม. ปริพฺภปนฺเตน 
# อุทฺธตจารินา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  โสตาปตฺติสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๗๕ 
 
อุปฺปชฺเชยฺยาติ  กิ ฺจิเทว  การณ  อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  (๑)  เอกโต  อสฺส  ภควา  เอกโต   
ภิกฺขุสงฺโฆติ  ยสฺมึ  การเณ  อุปฺปนฺเน  ภควา  ภิกฺขุสเฆน  นานาลทฺธิโก  หุตฺวา  
เอกวาร(๒) วทนฺโต  เอกโต  อสฺส  ภิกฺขุสงฺโฆป  เอก วตฺเตนฺโต(๓)  เอกโตติ   
อตฺโถ ฯ  เตเนวาหนฺติ  ย  วาท  ตุเมฺห  วเทถ  ตเมวาห  คเณหยฺยนฺติ ฯ  นน ุ จ   
อริยสาวกสฺส  รตนตฺตเย  ปสาทนานตฺต นตฺถิ  อถ  กสฺมา  เอวมาหาติ  ภควโต  
สพฺพ ฺ ุตาย ฯ  เอว ฺหิสฺส  โหติ  ภิกฺขุสงฺโฆ  อตฺตโน  อสพฺพ ฺ ุตาย   
อชานิตฺวาป กเถยฺย  สตฺถุ  ปน  อ ฺาณ  นาม  นตฺถีติ ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  
อ ฺตฺร  กลยฺาณา  อ ฺตฺร  กุสลาติ  กลฺยาณเมว  กุสลเมว  วทามิ  น   
กลฺยาณกุสลวิมุตฺตนฺติ ฯ  อปจสฺส  อนวชฺชนโทโส  เอโสติ ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ อิธ  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโลติ  อิท  น  เกวล  สรณานิ  เอว 
อปายโต  มุตฺโต  อิเมป  ปคฺุคลา  มุตฺตาติ  ทสฺเสตุ  อารทฺธ ฯ  มตฺตโส  นชิฺฌาน   
มนฺตีติ  ปมาเณน  จ  โอโลกน  ขมนฺติ ฯ  อิมินา  ธมฺมานุสาริมคฺคฏปุคฺคล   
ทสฺเสติ ฯ  อคนฺตา  นิรยนฺติ  มคฺคฏปุคฺคโล  ห ิ อปายโต  ปรมิุตฺโตติ  วา   
ปริมุจฺจิสฺสตีติ  วา  วตฺตุ  น  วฏฏติ ฯ  ปริมุจฺจตีติ  ปน  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  ยสฺมา 
จ  ปริมุจฺจติ  ตสฺมา  คนฺตา  นาม  น  โหตีติ  อคนฺตาติ  
# ๑. ม. อุปฺปนฺน อุปฺปชฺเชยฺย  ฯ  ๒. ม. เอก วาท  ฯ  ๓. ม. วทนฺโต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๖ 
 
วุตฺโต  น  คจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ  สทฺธามตฺต  เปมมตฺตนฺติ  อิมินา  
สทฺธานุสาริมคฺคฏปุคฺคล  ทสฺเสติ ฯ  มหาสาลาติ  สมีเป   ิเตว  จตฺตาโร   
มหาสารรุกฺเข  ทสฺเสนฺโต  อาห ฯ  มรณกาเล  สิกขฺ  สมาทิยีติ  มรณสมเย  
ตีสุ  สิกขฺาสุ  ปริปูรกิารี  อโหสีติ  ทสเฺสติ ฯ   
        ป ฺจเม ฯ ทุกฺเขตฺตนฺติ  วิสมเขตฺต ฯ  ทุพฺภูมินฺติ  (๑)  อีสรภูมึ  (๒)   
โลณูปหต ฯ  ขณฺฑานีติ  ปริภินฺนานิ ฯ  ปูตีนีติ  อุทเกน  เตเมตฺวา  ปูติภาว 
อาปนฺนานิ ฯ  วาตาตปหตานีติ  วาตาตเปน  หตตฺตา  นิโรธภาว  คตานิ ฯ   
อสาราทานีติ  อนาทินฺนสารานิ  อคหิตสารานิ ฯ  อสุขสยิตานีติ  น  โกฏาทีสุ  
ปกฺขิปตฺวา  สุฏ ุ  ปตานิ ฯ  สุขสยิตานีติ  ปตฏานโต  (๓)  จตฺตาโร 
มาเส  อจลิตานิ (๔) ฯ   
        ฉฏเ ฯ านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสสฺมฺเภยฺยาติ  ขเณน  เวทนา   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ(๕)  ฯ  มิจฺฉาาเณนาติ  มิจฺฉาปจฺจเวกฺขเณน ฯ   
มิจฺฉาวิมุตฺติยาติ  อนิยฺยานิกวิมุตฺติยา ฯ  ตสฺมา  สทฺธ ฺจ  สีล ฺจาติ  คาถา  
วุตฺตตฺถา  เอว ฯ  ยตฺร  หิ  นามาติ  โย  นาม ฯ   
        สตฺตเม  สมฺปรายิก  มรณภยนฺติ  สมฺปรายเหตุก  มรณภย ฯ   
คิหิสามีจิกานีติ  คิหีน  อนุจฺฉวิกานิ ฯ  เสส   
# ๑. ม. ทุพฺภูมนฺติ  ฯ  ๒. สี. อสารภูมิ  ฯ  ๓. ม. วสสฺิกวุฏานโต  ฯ  
# ๔. ม. อจลติานิ  ฯ  ๕. ม. ปฏิปสฺสมเฺภยฺยาติ ขเณน เวทนา ปฏิปสฺสมฺเภยฺยา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  โสตาปตฺติสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๗๗ 
 
สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                                สรณานิวคฺโค  (๑)  ตติโย ฯ   
        จตุตฺถสฺส  ปเม ฯ ปุ ฺาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทาติ  ปุ ฺนทิโย   
กุสลนทิโย ฯ  สุขสฺสาหาราติ  สุขสฺส  ปจฺจยา ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ เทวปทานีติ  เทวาน  าเณน  เทวสฺส  วา  าเณน   
อกฺกนฺตปทานิ ฯ  วิสุทฺธิยาติ  วิสุชฺฌนตฺถาย ฯ  ปรโิยทปนายาติ  ปรโิยทปนตฺถาย   
โชตนตฺถาย ฯ  อิมสฺมึ  สตฺุเต  จตฺตาโรป  ผลฏา  ปุคฺคลา  วิสุทฺธฏเน  เทวา   
นาม  ชาตา ฯ   
        อฏเม  ฯ ปาร  คนฺตฺวาติ  ปาร  วุจฺจติ  นิพฺพาน  ต  ปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
อาสวาน  ขยาย  สวตฺตนฺตีติ  น  ปม  นิพฺพาน  คนฺตฺวา  ปจฺฉา  สวตฺตนฺติ  
คจฺฉมานา  เอว  สวตฺตนฺติ ฯ  เทสนา  ปน  เอว  กตา ฯ   
        ทสเม  ทิวา  ปวิเวกาย  รตฺตึ  ปฏสิลฺลานายาติ  ทิวา  ปวิเวกตฺถาย   
รตฺตึ  ปฏิสลลฺานตฺถาย ฯ  ธมฺมา  น  ปาตุภวนฺตีติ  สมถวิปสฺสนาธมฺมา  น   
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        ปุ ฺาภิสนฺทวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ   
        ป ฺจมสฺส  ปเม  อสงฺเขฺยยฺโยติ  อาฬฺหกคณนาย  อสงฺเขฺยยฺโย   
โยชนวเสน  ปนสฺส  สงฺขา(๒)  อตฺถิ ฯ  พหุเภรวนฺติ  สวิ ฺาณกอวิ ฺาณกาน   
# ๑. ม. สรณานิวคฺโค  ฯ  ๒. ม. สงฺขยา  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๘ 
 
เภรวารมฺมณาน  วเสน  พหุเภรว ฯ  ปถุูติ  พหู ฯ  สวนฺตีติ  สนฺทมานา ฯ  อุปยนฺตีติ   
อุปคจฺฉนฺติ ฯ   
        ทุติเย  ยตฺถิมา  มหานทิโย  สสนฺทนฺติ  สเมนฺตีติ  ยสฺมึ  สมฺเภเท  เอตา   
มหานทิโย  เอกีภวนฺติ  นิรนฺตรา  ภวนตีฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ตติเย  ปุ ฺกาโมติ  ปุ ฺตฺถิโก ฯ  กุสเล  ปติฏ ิโตติ  มคฺคกุสเล   
ปติฏ ิโต ฯ  ภาเวติ  มคฺค  อมตสฺส  ปตฺติยาติ  นิพฺพานสฺส  ปาปุณนตฺถ   
อรหตฺตมคฺค  ภาเวติ ฯ  ธมฺมสาราธิคโมติ  ธมฺมสาโร  วุจฺจติ  อริยผลธมฺมสาโร [๑]  
อธิคโม   อสฺสาติ  ธมฺมสาราธิคโม  อธิคตผโลติ  อตฺโถ ฯ  ขเย  รโตติ  กิเลสกฺขเย  
รโต ฯ   
        จตุตฺเถ  อฑฺโฒ  มหทฺธโนติ  สตฺตวิเธน  อริยธเนน  อฑฺโฒ  เจว  มหทฺธโน  
จ ฯ  เตเนว  โภเคน  มหาโภโค ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        สคาถกปุ ฺาภิสนฺทวคฺโค  ป ฺจโม ฯ   
        ฉฏสสฺ  ทุติเย  อยมธิปฺปาโย  โสตาปนฺโน  ภิกฺขุ  เอตฺตเกน  โวสาน   
อนาปชฺชิตฺวา  ตาเนว  อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคานิ  สโมธาเนตฺวา  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  สกทาคามิมคฺค  ปาปุณิสฺสติ  สกทาคามี  อนาคามิมคฺค  อนาคามี   
อรหตฺตมคฺคนฺติ  อิมมตฺถ  สนฺธาย  ภควตา  อิมสฺมึ  สุตฺเต  สาสเน  ตนฺติ   
ปเวณี  กถิตาติ ฯ   
# ๑. ส.ี เอตฺถนฺตเร โสติ ทสิฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  โสตาปตฺติสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๗๙ 
 
        ตติเย  ธมฺมทินฺโนติ  สตฺตสุ  ชเนสุ  เอโก ฯ  พุทฺธกาลสฺมึ  หิ   
ธมฺมทินฺโน  อุปาสโก  วิสาโข  อุปาสโก  อุคฺโค  คหปติ  จิตฺโต  คหปติ   
หตฺถโก  อาฬวโก  จุลฺลอนาถปณฺฑิโก  มหาอนาถปณฺฑิโกติ  อิเม  สตฺต  ชนา   
ป ฺจสตอุปาสกปริวารา  อเหสุ  ฯ เตส(๑)  เอส  อ ฺตโร ฯ  คมฺภีราติ  
ธมฺมคมฺภีรา  สลฺลสุตฺตาทโย ฯ  คมฺภีรตฺถาติ  อตฺถคมฺภีรา  เจตนาสุตฺตนฺตาทโย(๒) 
 ฯ  โลกุตฺตราติ  โลกุตฺตรตฺถทีปกา  อสงฺขตสยุตฺตาทโย ฯ  สุ ฺตปฏิสยุตฺตาติ   
สตฺตสุ ฺตาทีปกา  ขชฺชนิกสุตฺตนฺตาทโย ฯ  อุปสมฺปชฺช  วิหรสิฺสามาติ   
ปฏิลภิตฺวา  วิหริสฺสาม ฯ  เอว  หิ  โว  ธมฺมทินฺน  สกิฺขิตพฺพนฺติ  เอว  ตุเมฺหหิ  
จนฺโทปมปฏิปท  รถวินีตปฏิปท  โมเนยฺยปฏิปท  มหาอริยวสปฏิปท  ปูเรนฺเตหิ 
สิกฺขิตพฺพ ฯ  อิติ  สตฺถา  อิเมส  อุปาสกาน  อสยฺหภาร  อาโรเจติ(๓)  ฯ 
กสฺมา  เอเต  กิร  น  อตฺตโน  ภูมิย  ตฺวา  โอวาท  ยาจึสุ  อวิเสเสน  ปน  
สพฺพภาร  อุกฺขิปตุ  สมตฺถา  วิย  โอวทตุ  โน  ภนฺเต  ภควาติป  (๔)   
ยาจึสุ ฯ  เตน  เตส  สตฺถา  อสยฺหภาร  อาโรเปนฺโต(๕)  เอวมาห ฯ  น  โข  
เนตนฺติ  น  โข  เอต ฯ  นกาโร  ปเนตฺถ  พฺย ฺชนสนฺธิมตฺตเมวาติ  เวทิตพฺโพ ฯ 
ตสฺมาติ  ยสฺมา  อิทานิ  อตฺตโน  ภูมิย  ตฺวา  โอวาท  ยาจถ  ตสฺมา ฯ   
# ๑. ม. เอเตสุ  ฯ ๒. ม. เจตนาสุตฺตนฺตาทโย  ฯ  ๓. ม. อาโรเปสิ  ฯ  
# ๔. ม. ภควาติ  ฯ ๕. ม. อาโรเปนฺโต  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๐ 
 
        จตุตฺเถ  น  โข  ปเนตนฺติ  น  โข  อเมฺหหิ  เอต ฯ  สป ฺโ  อุปาสโกติ  
โสตาปนฺโน  อธิปฺเปโต ฯ  อสฺสาสนิเยหิ  ธมฺเมหีติ  อสฺสาสกเรหิ  ธมฺเมหิ ฯ   
อสฺสาสตายสฺมาติ  อสฺสาสตุ  อายสฺมา ฯ  มาริโสติ  มรณปฏิพทฺโธ ฯ  มรณธมฺโมติ   
มรณสภาโว ฯ  อธิโมเจหีติ  เปหิ ฯ  อธิโมจิตนฺติ  ปต ฯ  เอว  วิมุตฺตจิตฺตสฺสาติ(๑)   
เอว  อรหตฺตผลวิมุตฺติยา  วิมุตฺตจิตฺตสฺส ฯ  ยทิท  วิมุตฺติยา  วิมุตฺตนฺติ  ย  อิท   
วิมุตฺตึ  อารพฺภ  วิมุตฺติยา  นานากรณ  วตฺตพฺพ  สิยา  ต  น  วทามิ ฯ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
หิ  เจติยงฺคณโพธิยงฺคณวตฺเตสุ  เจว  อสีติกฺขนฺธกวตฺเตสุ  จาติ  อาคมนิยคุเณสุ   
ปมาณ  นาม  นตฺถิ  ปฏิวิทฺเธ  ปน  มคฺเค  วา  ผเล  วา  อุปาสกาน ฺจ  ภิกฺขูน ฺจ   
นานากรณ  นตฺถิ ฯ   
        นวเม  ป ฺาปฏิลาภาย  สวตฺตนฺตีติ  เอตฺถ  สตฺต  เสกฺขา  ป ฺ   
ปฏิลภนฺตา  นาม  ขีณาสโว  ปฏิลทฺธป ฺโ  นามาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ปรโต   
ป ฺาวุฑฺฒิยาติอาทีสุป  (๒)  เอเสว  นโย ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        สปฺป ฺวคฺโค  ฉฏโ ฯ   
        สตฺตเม  มหาป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติอาทีสุ  มหนฺเต  อตฺเถ   
ปริคฺคณฺหาตีติ  มหาป ฺาติอาทินา  ปฏิสมฺภิทาย  (๓)   
# ๑. ม. วิมุตฺตจิตฺตสฺสาติ  ฯ  ๒. ม. ป ฺาพุทฺธิยาติอาทีสุ  ฯ 
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๖๕/๕๗๐  ฯ  
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                *เลมที่ ๑๒  สจฺจสยุตฺตวณฺณนา  หนา ๔๘๑ 
 
วุตฺตนเยเนว  สพฺพตฺถ  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        โสตาปตฺติสยุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา   
 
                                สจฺจสยุตฺตวณฺณนา 
        สจฺจสยุตฺตสฺส  ปเม  สมาธึ  ภิกฺขเวติ  เต  กิร  ภิกฺขู  จิตฺเตกคฺคตาย   
ปริหายนฺติ  อถ  เนส  สตฺถา  เอวเมเต  จิตฺเตกคฺคต  ลภิตฺวา  กมมฺฏาน   
วฑฺเฒตฺวา  วิเสส  ปาปุณิสฺสนฺตีติ  อิม  เทสน  อารภิ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท   
ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโยติ  เอตฺถ  ยถาภูตาทิวเสน  การณจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ ฯ   
อิท ฺหิ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ภิกขฺเว  ยสฺมา  สมาหิโต  ภิกฺขุ  สมาหิโต  ภิกฺขุ  จตฺตาริ   
สจฺจานิ  ยถาภูต  ปชานาติ  ตสฺมา  ตุเมฺหหิ  จ  สมาหิเตหิ  จตุนฺน  สจฺจาน  ยถาภูต   
ปชานนตฺถาย  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย ฯ  ตถา  ยสฺมา  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
ตถาคตสฺเสว  ปาตุภาวา  ปากฏานิ  โหนฺติ  ยสฺมา  จ  ตถาคเตน  สุวิภตฺตานิ   
ยสฺมา  จ  เตสุ  อปริมาณา  วณฺณา  อปริมาณานิ  ปทพฺย ฺชนานิ  ยสฺมา  จ  เตส   
อปฺปฏิวิทฺธตฺตา  วฏฏ  วฑฺฒติ  เตส  ปฏิวิทฺธกาลโต  ปฏาย  น  วฑฺฒติ  ตสฺมา   
เอว  โน  วฏฏ  น  วฑฺฒิสฺสตีติ  ตุเมฺหหิ  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย ฯ   
ทุติย  กายวิเวกวิกลาน  กายวิเวกปฏิลาภตฺถาย  วุตฺต ฯ    
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        ตติเย  อภิสมยายาติ  อภิสมยตฺถาย ฯ  สมณพฺราหฺมณาติ  เจตฺถ  
สาสนาวจรา  อธิปฺเปตา ฯ  ตถา (๑) จตุตฺเถ ป ฺจเม  สุตฺเตน  เต  อภิลาเปน   
พุชฺฌนกาน  ปน  อชฌฺาสเยเนตานิ  วุตฺตานิ(๑)  ฯ   
        ฉฏเ  อภิสมฺพุทฺธ  ปกาเสสุนฺติ  อภิสมฺพุทฺโธ  อหนฺติ  เอว  อตฺตาน   
อภิสมฺพุทฺธ  ปกาสยึสุ ฯ  อิมสฺมึ  หิ  สตฺุเต  สพฺพ ฺ ุพุทฺธา  จ  สมณคฺคหเณน   
คหิตา ฯ   
        ทสเม  อเนกวิหิตนฺติ  อเนกวิธ ฯ  ติรจฺฉานกถนฺติ  อนิยฺยานิกตฺตา   
สคฺคโมกฺขมคฺคาน  ติรจฺฉานคต(๒)  กถ ฯ  ราชกถนฺติอาทีสุ  ราชาน  อารพฺภ   
มหาสมฺมโต  มนฺธาตา  ธมฺมาโสโก  เอว  มหานุภาโวติอาทินา  นเยน   
ปวตฺตกถา  ราชกถา ฯ  เอส  นโย  โจรกถาทีสุ ฯ  เตสุ  อมุโก(๓) ราชา  อภิรูโป   
ทสฺสนีโยติอาทินา  นเยน  เคหสิตกถา จ(๔)  ติรจฺฉานกถา  โหติ ฯ  โสป  นาม   
เอว  มหานุภาโว  ขย  คโต  วย  คโตติ  เอว  ปวตฺตา  ปน  กมฺมฏานภาเว   
ติฏติ ฯ  โจเรสุป  มลูเทโว  เอว  มหานุภาโว  เมฆมาโล  เอว  มหานุภาโวติ [๕]   
เตส  กมฺม  ปฏิจฺจ  อโหสรูา  เคหสิตกถาว  ติรจฺฉานกถา ฯ  ยุทฺเธ ยุทฺธาทีสุ(๖) 
อสุเกน  อสุโก  เอว  มารโิต  เอว  วิทฺโธติ  กามสฺสาทวเสเนว  กถา   
# ๑. ม. ตถา จตุตฺถป ฺจเมสุ เตน เตน อภิลาเปน พุชฺฌนกาน ปน  
# อชฺฌาสเยเนตานิ วุตฺตานิ  ฯ  ๒. ม. ติรจฺฉานภูต  ฯ  ๓. ม. อสุโก  ฯ  
# ๔. ม. เคหสิตกถาว  ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร เมฆมาโล เอว มหานุภาโวตีติ 
# ทิสฺสติ  ฯ  ๖. ม. ยุทฺเธป ภารตยุทฺธาทีสุ  ฯ  
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ติรจฺฉานกถา  เตป  นาม  ขย  คตาติ  เอว  ปวตฺตา  ปน  สพฺพตฺถ  กมฺมฏานเมว   
โหติ ฯ  อปจ  อนฺนาทีสุ  เอว  วณฺณวนฺต  คนฺธวนฺต  รสวนฺต  ผสสฺสมฺปนฺน   
ขาทิมฺห  ภุ ฺชิมฺห  ปวิมฺห  ปริภุ ฺชิมฺหาติ  กามสฺสาทวเสน  กเถตุ  น  วฏฏติ ฯ   
สาตฺถก  ปน [๑]   ปุพฺเพ  เอว  วณฺณาทิสมฺปนฺน  อนฺน  ปาน  วตฺถ  ยาน  (๒)   
สยน  มาล  คนฺธ  วิเลปน  สีลวนฺตาน  อทมฺหา  เจติเย  ปูช  อกรมิฺหาติ   
กเถตุวฏฏติ ฯ   
        าติกถาทีสุป  อมฺหาก  าตกา  สูรา  สมตฺถาติ  วา  ปุพฺเพ  มย   
เอว  วิจิเตฺรหิ  ยาเนหิ  วิจริมฺหาติ  วา  อสฺสาทวเสน  วตฺตุน  วฏฏติ ฯ  
สาตฺถก  ปน  กตฺวา  เตป  โน  าตกา  ขย  คตาติ  วา  ปุพฺเพ  มย   
เอวรูปา  ยานานิ(๓) สงฺฆสฺส  อทมฺหาติ  วา  กเถตพฺพา ฯ  คามกถาทีสุป   
สุนิวิฏทุนฺนิวิฏสุภิกฺขทุพฺภิกฺขาทิวเสน  วา  อสกุคามวาสิโน  สูรา  
สมตฺถาติ  วา  เอว  อสฺสาทวเสน  วตฺตุ  น  วฏฏติ  สาตฺถก  ปน   
กตฺวา  สทฺธา  ปสนฺนาติ  วา  ขย  คตา  วย  คตาติ  ต  (๔)  วตฺตุวฏฏติ ฯ   
นิคมนครชนปทกถาสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อิตฺถิกถาป  วณฺณสณฺานาทีนิ  ปฏิจฺจ  อสฺสาทวเสน  วตฺตุ  น  วฏฏติ   
สทฺธา  ปสนนฺา  ขย  คตาติ  เอวเมว  วฏฏติ ฯ  สรูกถาป  นนฺทิมตฺิโต  นาม   
โยโธ  สูโร  อโหสีติ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร กตฺวาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ 
# ๓. ม. เอวรปูา อุปาหนา  ฯ  ๔. ม. ขย คตาติ วา  ฯ  
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อสฺสาทวเสน  วตฺตุ  น  วฏฏติ  สทฺโธ  ปสนฺโน  อโหสิ  ขย  คโตติ  เอวเมว   
วฏฏติ ฯ  สุรากถาติป  ปาโ ฯ  สาป  เจ(๑) สูรากถา  เอวรูปา  นาม  สุรา  ปตา 
รติชนนี  โหตีติ  อสฺสาทวเสเนว  น  วฏฏติ  อาทีนววเสเนว  (๒)  ปน   
อุมฺมตฺตกสวตฺตนิกาติอาทินา  นเยน  วฏฏติ ฯ  วิสขิากถาป  อสุกวิสิขา  สุนิวิฏา  
ทุนฺนิวิฏาติ  วา  อสุกวิสขิาย  วาสิโน  สูรา  สมตฺถาติ  วา  อสฺสาทวเสเนว  วตฺตุ 
น  วฏฏติ  สทฺธา  ปสนฺนา  ขย  คตาติ  อิจฺเจว  วฏฏติ ฯ  กุมฺภฏานกถาติ   
กุมฺภฏานกถา  (๓)  อุทกติตฺถกถา  วุจฺจติ  กุมฺภทาสิกถา  วา ฯ  สาป  ปาสาทิกา  
นจฺจิตุ  คายิตุ  เฉกาติ  อสฺสาทวเสน  น  วฏฏติ  สทธฺา  ปสนฺนาติอาทินา 
นเยเนว  วฏฏติ ฯ   
        ปุพฺพเปตกถาติ  อตีตาติกถา ฯ  ตตฺถ  วตฺตมานาติกถาสทิโสว  วินิจฺฉโย ฯ   
นานตฺตกถาติ  ปุริมปจฺฉิมกถาหิ  วิมตฺุตา  อวเสสา  นานาสภาวา  นิรตฺถกกถา ฯ   
โลกกฺขายิกาติ  อย  โลโก  เกน  นิมฺมิโต  อสุเกน  นาม  นิมฺมิโต  กาโก   
เสโต  อฏ ีน  เสตตฺตา  พลากา  รตฺตา  โลหิตสฺส  รตฺตตฺตาติ  เอวมาทิกา   
โลกายตวิตณฺฑสลฺลาปกถา ฯ  สมุททฺกฺขายิกา  นาม  กสฺมา  สมุทฺโท  สมุทโฺท  (๔)   
สาครเทเวน  ขตตฺตา  (๕)  สาคโร  ขโต   
# ๑. ม. เจสา  ฯ  ๒. ม. อาทีนววเสน  ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๔. ม. สาคโร  ฯ 
# ๕. ม. ชนิตตฺตา  ฯ  
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เมติ  หตฺถมุทฺทาย  นิเวทิตตฺตา  สมุทฺโทติ  เอวมาทิกา  นิรตฺถกสมุทฺทกฺขายิกกถา ฯ 
อิติ  ภโว  อิติ  อภโวติ  ย  วา  ต  วา  นริตฺถกการณ  วตฺวา  ปวตฺติตกถา   
อิติภวาภวกถา ฯ  เอตฺถ  จ  ภโวติ  สสฺสต  อภโวติ  อุจฺเฉท ฯ  ภโวติ  วุฑฺฒิ  อภโวติ 
หานิ ฯ  ภโวติ  กามสุข  อภโวติ  อตฺตกิลมโถ ฯ  อิติ  อิมาย  ฉพฺพิธาย   
อิติภวาภวกถาย  สทฺธึ  พาตฺตึส(๑)  ติรจฺฉานกถา  นาม  โหนฺติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ 
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                ปโม  วคฺโค ฯ   
        ทุติยสฺส  ปเม  พาราณสิยนฺติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  อิสิปตเน  มิคทาเยติ  
อิสีน  ปตนุปปฺตนวเสน  เอวลทฺธนาเม  มิคาน  อภยทานวเสน  ทินฺนตฺตา   
มิคทายสงฺขาเต  อาราเม ฯ  เอตฺถ  หิ  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนา  สพฺพ ฺ ุอิสโย  ปตนฺติ   
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนตฺถ  นิสีทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  นนฺทมูลกปพฺภารโต  สตฺตาหจฺจเยน 
นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏ ิตา  อโนตฺตทเห  กตมุขโธวนาทิกิจฺจา  อากาเสน  อาคนฺตฺวา 
ปจฺเจกพุทฺธอิสโยเปตฺถ  โอสรณวเสน  ปตนฺติ  อุโปสถ ฺจ  อนุโปสถ ฺจ(๒) 
สนฺนิปตนฺติ  คนฺธมาทน  ปฏิคจฺฉนฺตาป  ตโตว  อุปฺปตนฺตีติ  อิมินา  อิสีน   
ปตนุปฺปตนวเสน  ต  อิสปิตนนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
        อามนฺเตสีติ  ทีปงฺกรปาทมูเล  กตาภินีหารโต  ปฏาย  
# ๑. ม. พาตฺตึส  ฯ  ๒. ม. อุโปสถตฺถ ฺจ อนุโปสถตฺถ ฺจ  ฯ  
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ปารมิโย  ปูเรนฺโต  อนุปุพฺเพน  (๑)ปจฺฉิมภเว  กตาภินิกฺขมโน  อนุปุพฺเพน  (๑)   
โพธิมณฺฑ  ปตฺวา  ตตฺถ  อปราชิตปลฺลงฺเก  นิสินฺโน  มารพล  ภินฺทิตฺวา  ปมยาเม  
ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสริตฺวา  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสเธตฺวา  ปจฺฉิมยามาวสาเน 
ทสสหสฺสิโลกธาตุ  อุนนฺาเทนฺโต  กมฺเปนฺโต  (๒)  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺต 
สตฺตาหานิ  โพธิมณฺเฑ  วีตินาเมตฺวา  มหาพฺรหฺมุนา  อายาจิตธมฺมเทสโน   
พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกตฺวา  โลกานุคฺคเหน  พาราณสึ  คนฺตฺวา  ป ฺจวคฺคิเย 
ส ฺาเปตฺวา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตุกาโม  อามนฺเตสิ ฯ   
        เทฺวเม  ภิกฺขเว  อนฺตาติ  เทฺว  อิเม  ภิกฺขเว  ลามกโกฏาสา ฯ  (๓)  อิมสฺส   
ปน  ปทสฺส  สห  สมุทาหาเรน  สมุทาหารนิคฺโฆโส  เหฏา  อวีจิโต  (๔)  อุปริ   
ภวคฺค  ปตฺวา  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  ปตฺถริตฺวา  อฏาสิ ฯ  ตสฺมึเยว  สมเย   
อฏารสโกฏิสงฺขา  พฺรหฺมาโน  สมาคจฺฉึสุ  ปจฺฉิมทิสาย  สูริโย  อตฺถงฺคเมติ  (๕)   
ปาจีนทิสาย  อาสาฬฺหนกฺขตฺเตน  ยุตฺโต  ปุณฺณจนฺโท  อุคฺคจฺฉติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย   
ภควา  อิม  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต  อารภนฺโต  เทฺวเม  ภิกฺขเว  อนฺตาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺพชิเตนาติ  คิหิส ฺโชน  ฉินฺทิตฺวา  ปพฺพชฺชุปคเตน ฯ  
# ๑. ม. ปจฺฉิมภเว ปจฺฉิมภว ฺจ ปตฺวา มหาภินิกฺขมเนน อนุปุพฺเพน  ฯ  
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๓. ม. โกฏาสา  ฯ  ๔. ม. อวีจึ  ฯ  ๕. ม. อฏเมติ  ฯ  
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น  เสวิตพฺพาติ  น  วฬ ฺเชตพฺพา ฯ  โย  จาย  กาเมสุ  กามสุขลลฺิกานุโยโคติ  โย   
จ  อย  วตฺถกุาเมสุ  กิเลสกามสุขสฺส(๑)  อนุโยโค ฯ  หีโนติ  ลามโก ฯ  คมฺโมติ   
คามวาสีน  สนฺตโก ฯ  โปถุชชฺนิโกติ  อนฺธพาลชเนน  (๒)  อาจิณฺโณ ฯ  อนริโยติ   
น  อรโิย  น  วิสุทฺโธ  น  อุตฺตโม  น  วา  อริยาน  สนฺตโก ฯ  อนตฺถส ฺหิโตติ   
น  อตฺถสหิโตติ  หิตสุขาวหการณ  อนิสฺสิโตติ  อตฺโถ ฯ  อตฺตกิลมถานุโยโคติ   
อตฺตโน  กิลมถสฺส  อนุโยโค  อตฺตโน  ทุกฺขกรณนติฺ  อตฺโถ ฯ  ทุกฺโขติ   
กณฺฏกาปสฺสยเสยฺยาทีหิ  อตฺตมารเณหิ  ทุกฺขาวโห ฯ  ป ฺาจกฺขุ  กโรตีติ   
จกฺขุกรณี ฯ  ทุติยปท  ตสเฺสว  เววจน ฯ  อุปสมายาติ  กิเลสูปสมตฺถาย ฯ   
อภิ ฺายาติ  จตุนฺน  สจฺจาน  อภิชานนตฺถาย ฯ  สมฺโพธายาติ  เตสเยว   
สมฺพุชฺฌนตฺถาย ฯ  นิพฺพานายาติ  นิพฺพานสจฺฉิกิริยาย ฯ  เสสเมตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  
สิยา  ต  เหฏา  ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺตเมว ฯ  สจฺจกถาป  สพฺพปฺปกาเรเนว   
วิสุทฺธิมคฺเค  (๓)  วิตฺถารติา ฯ   
        ติปริวฏฏนฺติ  สจฺจาณกิจฺจาณกตาณสงฺขาตาน  ติณฺณ  ปริวฏฏาน  
วเสน  ติปริวฏฏ ฯ  เอตฺถ  หิ  อิท  ทุกฺข  อริยสจฺจ  อิท  ทุกฺขสมุทยนฺติ   
เอว  จตูสุ  สจฺเจสุ  ยถาภูต  าณ   
# ๑. ม. วตฺถกุาเมสุ กิเลสกามสุขสฺส  ฯ  ๒. ม. ปุถชฺุชนนฺธพาลชเนน  ฯ 
# ๓. วิสุทฺธิมคฺค. ๓/๗๖  ฯ  
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สจฺจาณ  นาม ฯ  เตสุเยว  ปริ ฺเยฺย  ปหาตพฺพนฺติ  เอว  กตฺตพฺพกิจฺจชานนาณ   
กิจฺจาณ  นาม ฯ  ปริ ฺาต  ปหีนนฺติ  เอว  ตสฺส  ตสฺส  กิจฺจสฺส   
กตภาวชานนาณ  กตาณ  นาม ฯ  ทฺวาทสาการนฺติ  เตสเยว  เอเกกสฺมึ  สจฺเจ   
ติณฺณ  ติณฺณ  อาการาน  วเสน  ทฺวาทสาการ ฯ  าณทสฺสนนฺติ  เอเตส   
ติปริวฏฏาน  ทฺวาทสนฺน  อาการาน  วเสน  อุปฺปนนฺาณสงฺขาต  ทสฺสน ฯ   
ธมฺมจกฺขุนฺติ  อ ฺตฺถ  ตโย  มคฺคา  ตีณิ  จ  ผลานิ  ธมฺมจกฺขุ  นาม  โหนฺติ   
อิธ  ปมมคฺโคว ฯ   
        ธมฺมจกเฺกติ  ปฏิเวธาเณ  เจว  เทสนาาเณ  จ ฯ  โพธิปลฺลงฺเก  นิสินนฺสฺส   
หิ  จตูสุ  สจฺเจสุ  อุปฺปนฺน  ทฺวาทสาการ  ปฏิเวธาณมฺป  อิสิปตเน  นิสินฺนสฺส   
ทฺวาทสาการาย  สจฺจเทสนาย  ปวตฺตก(๑)  เทสนาาณมฺป  ธมฺมจกฺก  นาม ฯ  
อุภยมฺป  เหต  ทสพลสฺส  อุเร  ปวตฺตาณเมว ฯ  (๒)  อิมาย  เทสนาย   
ปกาเสนฺเตน  ภควตา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺติต  นาม ฯ  ต  ปเนต  ธมมฺจกฺก  ยาว  
อ ฺาสิโกณฺฑ ฺตฺเถโร  อฏารสหิ  พฺรหฺมโกฏีหิ  สทฺธ ึ โสตาปตฺติผเล  ปติฏาติ  
ตาว  น  ภควา  ปวตฺเตติ  นาม  ปติฏ ิเต  จ  ปวตฺติต  นาม ฯ  ต  สนฺธาย   
ปวตฺติเต  จ  ปน  ภควตา  ธมฺมจกฺเก  ภุมฺมา  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุนฺติอาทิ   
วุตฺต ฯ   
# ๑. ม. ปวตฺติต  ฯ  ๒. ม. อุทฺเทสปวตฺตษณเมเวต  ฯ  
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        ตตฺถ  ภุมฺมาติ  ภุมฺมฏกเทวตา ฯ  สทฺทมนุสสฺาเวสุนฺติ  เอกปฺปหาเรเนว   
สาธุการ  ทตฺวา  เอต  ภควตาติอาทีนิ  วทนฺตา  อนุสาวยึสุ ฯ  โอภาโสติ   
สพฺพ ฺ ุตาโณภาโส ฯ  โส  หิ  ตทา  เทวาน  เทวานุภาว  อติกฺกมิตฺวา   
วิโรจิตฺถ ฯ  อ ฺาสิ  วต  โภ  โกณฺฑ ฺโติ  อิมสฺสป  อุทานสฺส  อุทาหารนิคฺโฆโส   
ทสสหสฺสิโลกธาตุผริตฺวา  อฏาสิ ฯ   
        นวเม  อปริมาณา  วณฺณาติ  อปฺปมาณานิ  อกฺขรา(๑)  ฯ  พฺย ฺชนาติ   
เตสเยว  เววจน ฯ  วณฺณาน  วา  เอกเทโส(๒)  ยททิ  พฺย ฺชน(๓)  นาม ฯ  
สงฺกาสนาติ(๔)  วิภตฺติโย ฯ  เอกเมกสฺมึ  หิ  สจฺเจ  สพฺพากาเรน  วิตฺถาริยมาเน   
วณฺณาทีน  อนฺโต  นาม  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ   
        ทสเม  สภาวาวิชหนฏเน  ตถ ฯ  ทุกฺข  หิ  ทุกฺขเมว  วุตฺต ฯ  สภาวสฺส   
อโมฆตาย  อวิตถ ฯ  น  หิ  ทุกฺข  อทุกขฺ  นาม  โหติ ฯ  อ ฺภาวานุปคเมน   
อน ฺถ ฯ  น  หิ  ทุกฺข  สมุทยาทิภาว  อุปคจฺฉติ ฯ  สมุทยาทสีุป  เอเสว  นโยติ ฯ   
                        ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนวคฺโค  ทุติโย ฯ   
        ตติยสฺส  ปเม  อนนุโพธาติ  อนนุพุชฺฌเนน ฯ  อปฺปฏิเวธาติ   
อปฺปฏิวิชฺฌเนน ฯ   
# ๑. ม. อปฺปมาณานิ อกฺขรานิ  ฯ  ๒. ม. เอกเทสา  ฯ  ๓. ม. พฺยนฺชนา  ฯ 
# ๔. ม. สงฺกาสนาติ  ฯ  
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        ทุติเย ฯ เจโตวิมุตฺติ  ป ฺาวิมุตฺตีติ  ผลสมาปตฺติผลป ฺาน  นาม ฯ   
        ตฺติเย ฯ  ตสฺมา  อริยาน  สจฺจานีติ  ยสฺมา  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ  
ตสฺมา  อริยาน  สจฺจานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  น  หิ  วิตถานิ  (๑)  อริยา  อริยสจฺจโต  
ปฏิวิชฺฌนฺติ ฯ   
        อฏเม ฯ  ตถาคโต  อริโย  ตสฺมา  อริยสจฺจานีติ  ยสฺมา  อรเิยน   
ตถาคเตน ปฏิวิทฺธตฺตา  เทสิตตฺตา  จ  ตานิ  อริยสนฺตกานิ  โหนฺติ  ตสฺมา   
อริยสฺส  สจฺจตฺตา  อริยสจฺจานีติ  อตฺโถ ฯ   
        ทสเม ฯ สห ฺจนิเกติ  สห ฺจนิยนคเร ฯ  (๒)  โย  ภิกฺขเว  ทุกฺข  ปสฺสติ   
ทุกฺขสมุทยมฺป  โส  ปสฺสตีติอาทิ  เอกปฏิเวธวเสน  วุตฺต  อิมสฺม ึ หิ  สุตฺเต   
เอกปฏิเวโธว  กถิโต ฯ   
                        โกฏิคามวคฺโค  ตติโย ฯ   
        จตุตฺถสฺส  ปเม  ยททิ ฯ อุปรีติ  ยานิ  อิมานิ  อุปริ ฯ  สีสปาวเนติ   
สีสปารุกฺเข ฯ   
        ทุติเย  ฯ อนภิสเมจฺจาติ  าเณน  อนภิสมาคนฺตฺวา  อปฺปวิชฺฌิตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ   
        ตติเย  ฯ อสฺมา  โลกา  ปร  โลกนฺติ  อิมมฺหา  มนุสฺสโลกา  ปร  นิรยมฺป   
ติรจฺฉานโยนิมฺป  เปตฺติวิสยมฺป  มนสฺุสโลกมฺป  เทวโลกมฺป   
# ๑. ส.ี วิตถานิ อ ฺถานิ จ  ฯ  ๒. ส.ี สหชนิเย นคเร  ฯ  
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คจฺฉนฺติ  ปุนปฺปุน  วฏฏสมฺึเยว  นิพฺพตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ป ฺจเม  ฯ เอว ฺเจต  ภิกฺขเว  อสฺสาติ  ภิกฺขเว  เอว  เจ  เอต  ภเวยฺย  
นิรนฺตร  สตฺติสเตหิ  ห ฺมานสฺส (๑) ทุกฺขโทมนสฺเสหิ  สเหเวส  สจฺจาภิสมโย   
ภเวยฺย  เจติ  อตฺโถ ฯ   
        นวเม ฯ มุข  โอโลเกนฺตีติ  อชฺฌาสย  โอโลเกนฺติ ฯ  อชฺฌาสโย  อิธ   
มุขนฺติ   อธิปเฺปโต ฯ   
        ทสเม ฯ  สลิายูโปติ  สิลาถมฺโภ ฯ  โสฬสกุกกฺโุกติ  โสฬสหตฺโถ ฯ  
โสฬสกุกกฺูติป  ปาโ ฯ  เหฏา  เนมงฺคมาติ  เหฏา  อาวาต  ปวิฏา ฯ   
อฏ  กุกกฺุ  อุปริเนมสฺสาติ  อฏหตฺถา  อาวาตสฺส  อุปริ  อุคฺคนฺตฺวา   
 ิตา  ภเวยฺยย ฯ  ภุสาติ  พลวตี ฯ  เสส สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                                สีสปาวนวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ   
        ป ฺจมสฺส  ปเม  สมุาคธาย  โปกฺขรณิยาติ  เอวนามิกาย  โปกฺขรณิยา ฯ  
โลกจินฺต  จินฺเตนฺโตติ  เกน  น ุ โข  จนฺทิมสูริยา  กตา  เกน  มหาปวี  เกน 
มหาสมุทฺโท  เกน  สตฺตา  อุปปาทิตา   เกน  ปพฺพตา  เกน   
อมฺพตาลนาฬิเกราทโยติ  เอวรูป  โลกจินฺต  จินฺเตนฺโต  นิสีท ิฯ  วิเจโตติ(๒)   
วิคตจิตฺโต  วิกฺขิตฺตจิตฺโต  วา ฯ  ภูตเยว  อทฺทสาติ  เต  กิร  อสรุา   
สมฺพริมาน(๓)  สมฺปริวตฺเตตฺวา  ยถา  เน  โส  ปุรโิส  หตฺถิอสฺสาทีสุ   
# ๑. ม. สตฺติสเตหิ ห ฺมานสฺส  ฯ  ๒. ม. วิคตจิตฺโต  ฯ  ๓. ม. สมฺพริมาย  ฯ  
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อารุหนฺเต  อุกฺขิปตฺวา  (๑)  ภิสมุฬาลจฺฉิทฺเทหิ  ปวิสนฺเต  ปสฺสติ  เอว   
อธิฏหึสุ ฯ  ต  สนฺธาย  สตฺถา  ภูตเยว  อทฺทสาติ  อาห ฯ  เทวานเยว  
โมหยมานาติ  เทวาน  จิตฺต  โมหยนตฺา(๒)  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  โลกจินฺต   
จินฺเตนฺโต  อุมฺมตฺตโกป  โหติ  ตสฺมา ฯ   
        ทุติเย  ปฏิภานกูโฏติ  เอโก  มหนฺโต  ปพฺพตสทิโส  มริยาทปาสาโณ ฯ  
ตติเย  อนิฏรูปนฺติ  อนิฏสภาว ฯ   
        จตุตฺเถ  เหฏ ิม  ฆร  อกริตฺวาติ  ถมฺภภิตฺติปาทุสฺสาปนาทินา  ฆรสฺส 
เหฏ ิมภาค  อกตฺวา ฯ   
        ป ฺจเม  สณฺาคาเรติ  สิปฺปุคฺคณฺหนสาลาย ฯ  อุปาสน  กโรนฺเตติ   
กณฺฑขิปนสิปฺป  (๓)  กโรนฺเต ฯ  อสน  อติปาเตนฺเตติ(๔)  กณฺฑ  อติกฺกเมนฺเต ฯ   
โปงฺขานุโปงฺขนฺติ  เอก  กณฺฑ  ขิปตฺวา   ยถา  อปรนฺตสฺส  วิชฺฌติ  อปร  โปงฺข  
นาม  ทุติยสฺส  โปงฺข  ปนุ  อปร  อนโุปงฺข  พหุ  ปุน  อปร  ตสฺส  โปขนฺติ(๕)  
เอว  อติปาเตนฺเต  อทฺทส ฯ  ยตฺร  ห ิ นามาติ  เย  นาม ฯ  ทุรภิสมภฺวตรนฺติ   
ทุกฺกรตร ฯ  สตฺตธา  (๖)  ภินฺนสฺส  วาลสฺส  โกฏิยา  โกฏ ึ ปฏิวิชฺเฌยฺยาติ  เอก   
วาล  สตฺตธา  ภินฺทิตฺวา  ตสฺส  
# ๑. ส.ี อุปฺปติตฺวา  ฯ  ๒. ม. โมหยนฺตา  ฯ  ๓. สี. กณฺฑขิปนสิกฺขน  ฯ 
# ๔. สฺยา. อสน อติปาเตยฺย  ฯ  ๕. ม. ยถา อสฺสสรสฺส โปงฺข วิชฺฌติ อปร อนุโปงฺข 
# นาม ทุติยสฺส โปงฺข ปนุ อปร ตสฺส โปงฺขนฺติ  ฯ  ๖. ม. สตธา  ฯ  
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เอก  เภท  คเหตฺวา  วาตึ  คณมชฺเฌ  พนฺธิตฺวา  อปร  เภท  กณฺฑสฺส  อคฺคโกฏิย  
พนฺธิตฺวา  อุสภมตฺเต  ิโต  กณฺฑพทฺธาย  โกฏิยา  ต  วาติ  คณพทฺธโกฏึ   
ปฏิวิชฺเฌยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  เอว  ทุปปฺฏิวิชฺฌานิ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  
ตสฺมา ฯ   
        สตฺตเม  อ ฺม ฺขาทิกาติ  อ ฺม ฺ  ขาทน ฯ  ทุพฺพลขาทิกาติ   
พลวนฺเตหิ  มจฺฉาทีหิ  ทุพฺพลาน  มจฺฉาทีน  ขาทน ฯ   
        อฏเม  มหาปวีติ  จกฺกวาฬคพฺภนฺตรา (๑) มหาปวี ฯ  อธิจฺจมิท   
ภนฺเตติ  อิท  อธิจฺจุปฺปตฺติก  สเจ  ต  ยตฺุต(๒)  น  ปติู  ภเวยฺย  สมุทฺเท  อุทก   
น  สุสฺเสยฺย  โส  จ  กจฺฉโป  น  มเรยฺย  อป  นาม  ยทิจฺฉาวเสน  สิยาติ   
อตฺโถ ฯ   
        เอว  อธจฺิจมิท  ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  มหาสีวตฺเถโร  จตฺตาริ  ยุคานิ  
ทสฺเสสิปุรตฺถิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย   ิเตน  ปุริเสน  ปกฺขิตฺตยุคฺคสฺส  หิ  ฉิคฺคเฬน 
ตสฺส  อนฺธกจฺฉปสฺส  คีวาย  ปเวสน  วิย  มนุสฺสปฏิลาโภ  อธิจฺจปฏิลาภี ฯ  
ทกฺขิณจกฺกวาฬมุขวฏฏิย   ิเตน  ปกฺขิตฺตสฺส  ปน  ปริพฺภมนฺตสฺส  ปุริมยุค   
ปตฺวา  ฉิคฺคเฬน  ฉิคฺคฬ ปริอารูฬฺหสฺส(๓)  ฉิคฺคเฬน  คีวปฺปเวสน  
# ๑. ม. จกฺกวาฬคพฺภนฺตรา  ฯ  ๒. ม. ยุค  ฯ  ๓. ม. ฉิคฺคฬุปริ อารุฬฺหสฺส  ฯ 
# เอวมุปริป  ฯ  
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วิย  ตถาคตุปฺปาโท  อธิจฺจตรสมฺภโว ฯ  ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย   ิเตน   
ปกฺขิตฺตสฺส ปน  ปริพฺภมนฺตสฺส  ปุริมยุคทฺวย  ปตฺวา  ฉิคฺคเฬน  ฉิคฺคฬุปริ   
อารุฬฺหสฺส  ฉิคฺคเฬน  คีวปฺปเวสน  วิย  ตถาคตปฺปเวทิตสฺส  ธมมฺวินยสฺส  ทปีน   
อธิจฺจตรสมฺภว ฯ  อุตฺตรจกฺกวาฬมุขวฏฏิย   ิเตน  ปกฺขิตฺตสฺส  ปน  ปริพฺภมนฺตสฺส 
ปุริมยุคตฺตย  ปตฺวา  ฉิคฺคเฬน  ฉิคฺคฬุปริ  อารฬฺุหสฺส  ฉิคฺคเฬน  คีวปฺปเวสน   
วิย  จตุสจฺจปฏิเวโธ  อติวิย  อธิจฺจตรสมฺภโว  เวทิตพฺโพ ฯ  นวมาทีนิ  
อภิสมยสยุตฺเต  วุตฺตนยาเนวาติ ฯ   
                                ปปาตวคฺโค  ป ฺจโม ฯ   
        อภิสมยวคฺโค  นิทานวคฺเค  อภิสมยสยุตฺเต  วิตฺถาริโตว ฯ   
        อามกธ ฺเปยฺยาเล  อริเยน  ป ฺาจกฺขุนาติ  วิปสฺสน  อาทึ  กตฺวา   
โลกิยโลกุตฺตเรน  าณจกฺขุนา ฯ  สุราเมรยมชชฺปฺปมาทฏานา  ปฏิวิรตาติ  เอตฺถ 
สุรา  นาม  ปฏสุรา  โอทนสุรา  ปูวสรุา  กิณฺณปกขิฺตฺตา  สมฺภารสยุตฺตาติ   
ป ฺจวิธา ฯ  เมรย  นาม  ปุปฺผาสโว  ผลาสโวติ  เอว  วุตฺโต  โย  โกจิ  อาสโว ฯ  
มชฺชนฺติ  ตเทว  อุภย  ย  วา  ปน ฺมฺป  สุราสววินิมุตฺต  มทนีย ฯ  ยาย  
เจตนาย  ต  ปวนฺติ  สา  ปมาทสฺส  การณตฺตา  ปมาทฏาน  นาม  ตโต  
ปฏิวิรตาติ  อตฺโถ ฯ   
        มตฺเตยฺยาติ(๑)  มาตุหิตา  มาตริ  สมฺมาปฏิปนฺนาติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. มตฺเตยฺยาติ  ฯ  ๒. ม. สมฺมาปฏปินฺนาติ  ฯ  
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        เปตฺเตยฺยาทีสุ  ปตุหิตา  เปตฺเตยฺยา ฯ  สาม ฺสุตฺตาทิวณฺณนา   
สมณาน  หิตา  สาม ฺา ฯ  พฺราหฺมณาน  หิตา  พฺรหฺม ฺา ฯ  เตสุ  เตสุ  
สมฺมาปฏิปนฺนานเยเวต  อธิวจน ฯ   
        กุเล  เชฏาปจายิโนติ  กุเล  เชฏาน  อปจายิโน  นีจวุตฺติโนติ  อตฺโถ ฯ   
        พีชคามภูตคามสมารมฺภาติ  มูลพีช  ขนฺธพีช  ผลุพีช  อคฺคพีช   
พีชพีชนฺติ  ป ฺจวิธสฺส  พีชคามสฺส  เจว  ยสฺส  กสสฺจิ  นีลติณรกฺุขาทิกสฺส   
ภูตคามสฺส  จ  สมารมฺภา  เฉทนปจนาทิภาเวน  วิโกปนา  ปฏิวิรตาติ  อตฺโถ ฯ   
        วิกาลโภชนาติ  กาลาติกฺกนฺตโภชนา  มชฺฌนติฺกาติกฺกมโต  ปฏาย   
ยาวกาลิกปริโภคาติ  อตฺโถ ฯ   
        มาลาทีสุ  มาลาติ  ยงฺกิ ฺจิ  ปุปฺผ ฯ  คนฺธนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  คนฺธชาต   
วิเลปนนฺติ  ฉวิราคกรณ ฯ  ตตฺถ  ปลนฺธนฺตา  ธาเรนฺติ  นาม  อูนฏาน  ปูเรนฺตา   
มณฺเฑนฺติ  นาม  คนฺธวเสน  ฉวิราควเสน  จ  สาทิยนฺตา  วิภูเสนฺติ  นาม  าน   
วุจฺจติ  การณ ฯ  ตสฺมา  ยาย  ทุสฺสลีฺยเจตนาย  ตานิ  มาลาธารณาทีนิ  มหาชโน   
กโรติ  ตโต  ปฏิวิรตาติ  อตฺโถ ฯ   
        สาสนสฺส  อนนุโลมตฺตา  วิสูก  ปฏาณีภูต  ทสฺสนนฺติ  วิสูกทสฺสน ฯ   
อตฺตนา  นจฺจนนจฺจาปนาทิวเสน  นจฺจา  จ  คีตา  จ  วาทิตา  จ  อนฺตมโส   
มยูรนจฺจาทิวเสนาป  ปวตฺตาน   
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นจฺจาทีน  วิสูกภูตา  ทสฺสนา  จาติ  นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา ฯ  
นจฺจาทีนิ (๑) หิ  อตฺตนา  ปโยเชตุ  วา  ปเรหิ  ปโยชาเปตุ  วา  
ปยุตฺตานิ  ปสฺสิตุวา  เนว  ภิกฺขูน  น  ภิกฺขุนีน  วฏฏนฺติ ฯ   
        อุจฺจาสยน  วุจฺจติ  ปมาณาติกฺกนฺต ฯ  มหาสยน  อกปฺปยตฺถรณ   
ตโต  ปฏิวิรตาติ  อตฺโถ ฯ   
        ชาตรูปนฺติ  สุวณฺณ ฯ  รชตนฺติ  กหาปโณ  โลหมาสโก  ชตุมาสโก   
ทารุมาสโกติ [๒] เย  โวหาร  คจฺฉนฺติ  ตสฺส  อุภยสฺสาป  ปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรตา   
เนว  น  อุคฺคหนฺติ  น  อุคฺคณฺหาเปนฺติ  น  อุปนิกฺขิตฺต  สาทิยนฺตีติ(๓) อตฺโถ ฯ   
        อามกธ ฺปฏิคฺคหณาติ  สาลิวีหิยวโคธูมกงฺคุวรกกุทฺรูสกสงฺขาตสฺส   
สตฺตวิธสฺสาป  อามกธ ฺสฺส  ปฏิคฺคหณา ฯ  น  เกวล ฺจ  เอเตส  ปฏิคฺคหณเมว   
อามสนมฺป  ภิกฺขูน  น  วฏฏติเยว ฯ   
        อามกมสปฏิคฺคหณาติ  เอตฺถ  อ ฺตฺร  อุทฺทิสฺส  (๔)  อนุ ฺาตา ฯ   
อามกมสมจฺฉาน  ปฏิคฺคหณเมว  ภิกฺขูน  น  วฏฏติ  โน  อามสน ฯ   
        อิตฺถิกุมาริกปฏิคฺคหณาติ  เอตฺถ  อิตฺถีติ  ปุริสนฺตรคตา  อิตรา   
กุมาริกา  นาม ฯ  ตาส  ปฏิคฺคหณมฺป  อามสนมฺป  อกปฺปยเมว ฯ   
# ๑. ม. นจฺจาทีนิ  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ทารุมาสโกติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ม. สาทิยนฺติ  ฯ  ๔.ม. โอทิสฺส  ฯ  
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        ทาสิทาสปฏิคฺคหณาติ  เอตฺถ  ทาสิทาสวเสเนว  เตส  ปฏิคฺคหณ   
น  วฏฏติ  กปฺปยการก  ทมฺมิ  อารามิก  ทมฺมีติ  เอว  วุตฺเต  ปน  วฏฏติ ฯ   
        อเชฬกาทีสุ  เขตฺตวตฺถุปริโยสาเนสุ  กปฺปยากปฺปยนโย  วินยวเสน   
อุปปริกฺขิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  เขตฺต  นาม  ยสฺมึ  ปุพฺพณฺณ  รุหติ ฯ  วตฺถุ  นาม   
ยสฺมึ  ปุพฺพนนฺ(๑)  รูหติ ฯ  วุตฺถ ุนาม ยสฺมึ อปรนฺน (๒) รูหติ  ฯ ยตฺถ วา อุภย   
รุหติ  ต  เขตฺต ฯ  ตทตฺถาย  อกตภูมิภาโค  วตฺถ ุฯ  เขตฺตวตฺถุสีเสน  เจตฺถ   
วาปตฬากาทีนิป  สงฺคหิตาเนว ฯ   
        กยวิกกฺยาติ  กยา  จ  วิกฺกยา  จ ฯ  ทูเตยฺย  วุจฺจติ  ทูตกมฺม  คิหีน 
ปณฺณ  วา  สาสน  วา  คเหตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  คมน  ปหิณคมน  วุจฺจติ   
ฆราฆร เปสิตสฺส  ขุทฺทกคมน  อนุโยโค  นาม  ตทุภยกรณ ฯ  ตสฺมา   
ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตุลากูฏาทีสุ  กูฏนฺติ  ว ฺจน ฯ  ตตฺถ  ตุลากฏู  ตาว  รูปกูฏ  องฺคกูฏ  
คหณกูฏ  ปฏิจฺฉนฺนกูฏนฺติ  จตุพฺพิธ  โหติ ฯ  ตตฺถ  รูปกูฏ  นาม  เทฺว  ตุลา  
สมรูปา  กตฺวา  คณฺหนฺโต  มหติยา  คณฺหาติ  ททนฺโต  ขุทฺทิกาย  เทติ ฯ   
องฺคกูฏ   นาม  คณฺหนฺโต  ปจฺฉาภาเค  หตฺเถน  ตุล  อกฺกมติ  ททนฺโต   
ปุพฺพภาเค ฯ  คหณกูฏ  นาม  คณฺหนฺโต  มูเล  รชฺชุ  คณฺหาติ  
# ๑. ม. ปุพฺพณฺณ  ฯ  ๒. ม. อปรณฺณ  ฯ  
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ททนฺโต  อคฺเค ฯ  ปฏิจฺฉนฺนกูฏ  นาม  ตุล  สุสริ  กตฺวา  อนฺโต  อยจุณฺณ   
ปกฺขิปตฺวา  คณฺหนฺโต  ต  ปจฺฉาภาเค  กโรติ  ททนโฺต  อคฺคภาเค ฯ  (๑)   
        กโส  วุจฺจติ  สุวณฺณปาติ  ตาย  ว ฺจน  กสกูฏ ฯ  กถ  เอก  สุวณฺณปาตึ   
กตฺวา  อ ฺา  เทฺว  ติสฺโส  โลหปาติโย  สุวณฺณวณฺณา  กโรนติฺ ฯ  ตโต  ชนปท   
คนฺตฺวา  กิ ฺจิเทว  อฑฺฒกุล  ปวิสิตฺวา  สุวณฺณภาชนานิ  กิณถาติ  วตฺวา  อคฺเฆ 
ปุจฺฉิเต  สมคฺฆตร  ทาตุกามา  โหนฺติ  ตโต  เตหิ  กถ  อิเมส  สุวณฺณภาโว   
ชานิตพฺโพติ  วุตฺเต  วีมสิตฺวา  คณฺหถาติ  สุวณฺณปาตึ  ปาสาเณ  ฆสิตฺวา   
สพฺพปาติโย  ทตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ   
        มานกูฏ  หทยเภทสิขาเภทรชฺชุเภทวเสน  ติวิธ  โหติ ฯ  
ตตฺถ  หทยเภโท  สปฺปเตลาทิมินนกาเล  ลพฺภติ ฯ  ตานิ  หิ   
คณฺหนฺโต  เหฏา  ฉิทฺเทน  มาเนน  สณิก  อาสิ ฺจาติ  วตฺวา  
อนฺโตภาชเน  พหุ  ปคฺฆราเปตฺวา  คณฺหาติ  ททนฺโต  ฉินฺท   
ปธาย  สีฆ  ปูริตฺวา  เทติ ฯ  สิขาเภโท  ติลตณฺฑุลาทิมินนกาเล   
ลพฺภติ ฯ  ตานิ  หิ  คณฺหนฺโต  สณิก  สิข  อุสฺสาเปตฺวา  คณฺหาติ   
ททนฺโต  เวเคน  สิข  ภินทฺนฺโต  เทติ ฯ  รชฺชุเภโท  เขตฺตวตฺถุมินนกาเล   
ลพฺภติ ฯ  ล ฺช  อลภนฺตา  หิ  เขตฺต  อมหนฺต  มหนฺต  กตฺวา  มนินฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี ปุพฺพภาเค  ฯ  
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        อุกฺโกฏนาทีสุ  อุกฺโกฏนนฺติ  สามิเก  อสฺสามิเก  กาตุ  ล ฺชคฺคหณ ฯ   
ว ฺจนนฺติ  เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ  ปเรส  ว ฺจน ฯ  ตตฺริทเมก  วตฺถ ุ ฯ เอโก  กิร   
ลุทฺทโก  มิค ฺจ  มิคโปตก ฺจ  คเหตฺวา  อาคจฺฉติ ฯ  ตเมโก  ธตฺุโต  ก ึ โภ  มิโค   
อคฺฆติ  กึ  มคิโปตโกติ  อาห ฯ  มิโค  เทฺว  กหาปเณ  มิคโปตโก  เอกนฺติ   
จ  วุตฺเต  กหาปณ  ทตฺวา  มิคโปตก  คเหตฺวา  โถก  คนฺตฺวา  นิวตฺโต  น  เม   
โภ  มิคโปตเกน  อตฺโถ  มิค  เม  เทหีติ  อาห ฯ  เตนหิ  เทฺว  กหาปเณ  เทหีติ ฯ   
นนุ  โภ  มยา  ปม  เอโก  กหาปโณ  ทินฺโนติ ฯ  อาม  ทินฺโนติ ฯ  อิมมฺป  
มิคโปตก  คณฺห  เอว  โส  จ  กหาปโณ  อย ฺจ  กหาปณคฺฆนโก  มิคโปตโกติ  
เทฺว  กหาปณา  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ  โส  การณ  วทตีติ  สลลฺกฺเขตฺวา  มิคโปตก   
คเหตฺวา  มิค  อทาสีติ ฯ   
        นิกตีติ  โยควเสน  วา  มายาวเสน  วา  อปามงฺค  ปามงฺคนฺติ  อมณึ   
มณินฺติ  อสุวณฺณ  สุวณฺณนฺติ  กตฺวา  ปติรูปเกน  ว ฺจน ฯ  สาจิโยโคติ   
กุฏิลโยโค  เอเตสเยว  อุกฺโกฏนาทีนเมต  นาม ฯ  ตสฺมา  อุกฺโกฏนสาจิโยคา  
ว ฺจนสาจิโยคา  นิกติสาจิโยคาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เกจิ   
อ ฺ  ทสฺเสตฺวา  อ ฺสฺส  ปริวตฺตน  สาจิโยโคติ  วทนฺติ  ต  ปน   
ว ฺจเนเนว  สงฺคหิต ฯ    
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                *เลมที่ ๑๒  มหาวารวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๐ 
 
        เฉทนาทีสุ  เฉทนนฺติ  หตฺถจฺเฉทนาทิ ฯ  วโธติ  มารณ ฯ   
พนฺโธติ  รชชฺุพนฺธนาทีหิ  พนฺธน ฯ  วิปราโมโสติ  หิมวิปราโมโส   
คุมฺพวิปราโมโสติ  ทุวิโธ ฯ  ย  หิมปาตสมเย  หิเมน  ปฏิจฺฉนฺนา   
หุตฺวา  มคฺคปฏิปนฺน  ชน  มุสนฺติ  อย  หิมวิปราโมโส ฯ  ย   
คุมฺพาทิปฏิจฺฉนฺนา  มุสนฺติ  อย  คุมฺพวิปราโมโส ฯ   
        อาโลโป  วุจฺจติ  คามนิคมาทีน  วิโลปกรณ ฯ  สหสากาโรติ   
สาหสกิริยา  เคห  ปวิสิตฺวา  มนุสฺสาน  อุเร  สตฺถ  เปตฺวา   
อิจฺฉิตภณฺฑคฺคหณ ฯ  เอวเมว  ตสฺมา  เฉทนวธพนฺธนวิปราโมส- 
อาโลปสหสาการา  ปฏิวิรตา ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
 
                อามกธ ฺเปยฺยาลวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        สจฺจสยุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา  ฯ 
        อิติ  สารตฺถปฺปกาสินิยา  สยุตฺตนิกายฏกถาย   
                        มหาวารวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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                        *เลมที่ ๑๒    หนา ๕๐๑ 
 
                                นิคมนกถา 
        เอตฺตาวตา หิ 
                พหุการสฺส  ยตีน  วิปสฺสนาจารนิปุณพุทฺธีน   
                สยุตฺตวรนิกายสฺส  อตฺถสวณฺณน  กาตต ฯ   
                สทฺธมฺมสฺส  จิรฏ ิติ  มาสิสมาเนน  ยา  มยา   
                นปิุณา  อฏกถา  อารทฺธา  สารตฺถปกาสินี  นาม ฯ   
                สา  หิ  มหาอฏกถาย  สารมาทาย  นิฏ ิตา  เอสา   
                อฏสตฺตติมตฺตาย  ปาฬิยา  ภาณวาเรหิ ฯ   
                เอกูนสฏ ิมตฺโต  วิสุทฺธิมคฺโคป  ภาณวาเรหิ   
                อตฺถปฺปกาสนตฺถาย  อาคมาน  กโต  ยสมฺา ฯ   
                ตสฺมา  เตน  สหาย  อฏกถา  ภาณวารคณนาย   
                โถเกน  อปริปูร  สตฺตตึสสต  โหติ ฯ   
                สตฺตตึสาธิกสตปริมาณ  ภาณวารโต  เอว   
                สมย  ปกาสยนฺตึ  มหาวิหาราธิวาสีน ฯ   
                มลูฏกถาสาร  อาทาย  มยา  อิม  กโรนฺเตส   
                ย  ปุ ฺมุปจิต  เตน  โหตุ  สพฺโพ  สุขี  โลโก ฯ   
                เอติสฺสา  กรณตฺถ  เถเรน  ภทนฺตโชติปาเลน   
                สจิุสีเลน  สุภาสิตสฺส  ปกาสยนฺตาเณน ฯ   
                สาสนวิภูติกาเมน  ยาจมาเนน  ม  สุภคุเณน   
                ย  สมธิคต  ปุ ฺ  เตนาป  ชโน  สุขี  ภวตูติ ฯ    
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                        *เลมที่ ๑๒ นิคมนกถา  หนา ๕๐๒ 
 
        ปรมวิสทฺุธิสทฺธาพุทฺธิวีริยปฺปฏิมณฺฑิเตน  สีลาจารชฺชว- 
มทฺทวาทิคุณสมุทยสมุทิเตน  สกสมยสมยนฺตรคหนชฺโฌคาหณสมตฺเถน   
ป ฺาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน  ติปฏกปริยตฺติปฺปเภเท  สาฏกเถ   
สตฺถุสาสเน อปฺปฏิหตาณปฺปภาเวน  มหาเวยฺยากรเณน  
กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรทารวจนลาวณฺณยุตฺเตน   
ยุตฺตมุตฺตวาทินา   วาทีวเรน  มหากวินา  ปภินฺนปฏิสมฺภิทาปริวาเร   
ฉฬภิ ฺาทิปฺปเภทคุณปฺปฏิมณฺฑิเต   อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม   
สุปติฏ ิตพุทฺธีน  เถรวสปฺปทีปาน  เถราน  มหาวิหารวาสีน 
วสาลงฺการภูเตน  วิปุลวิสทฺุธพุทฺธินา  พุทฺธโฆโสติ  ครูหิ  คหิตนามเธยฺเยน  
เถเรน  กตา  อย  สารตฺถปปฺกาสินี  นาม  สยุตฺตนิกายฏกถา 
                ตาว  ติฏตุ  โลกสฺมึ        โลกนิตฺถรเณสิน   
                ทสฺเสนฺตี  กุลปุตฺตาน        นย  สลีวิสุทฺธิยา ฯ   
                ยาว  พุทฺโธติ  นามมฺป        สุทฺธจิตฺตสฺส  ตาทิโน   
                โลกมฺหิ  โลกเชฏสฺส        ปวตฺตติ  มเหสิโนติ ฯ   
 
                มหาวารวคฺคสยุตฺตนิกายฏกถา  นิฏ ิตา ฯ   
                                สารตฺถปฺปกาสินี  นาม   
                สยุตฺตนิกายฏกถา  สพฺพากาเรน  นิฏ ิตา ฯ   


