
ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 1 

               ปรมตฺถม ฺชุสาย นาม วิสุทฺธิมคฺคสวณฺณนาย  
                                  มหาฏีกาสมฺมตาย  
                                      ทุติโย ภาโค  
                                       ------------- 
                        อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทสวณฺณนา  
        [๑]  อิโตติ  เทวตานุสฺสติยา  ฯ  สา  หิ  ฉสุ  อนุสฺสตีสุ  
สพฺพปจฺฉา  นิทฺทิฏตฺตา  อาสนฺนา  ปจฺจกฺขา  จ  ฯ  อนนฺตรายาติ  
ตทนนฺตร  อุทฺทิฏตฺตา  วุตฺต  ฯ  มรณสฺส  สติ  มรณสฺสตีติ  มรณนฺตาว  
ทสฺเสตุ  ตตฺถ  มรณนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  กาม ฺเจตฺถ  ขนฺธาน  เภโท  
ชรามรณ  ทวีฺหิ  ขนฺเธหิ  สงฺคหิตนฺติ๑ วจนโต  จุติ ขนฺธาน วินาโส  
มรณนฺติ  วตฺตพฺพ  วิเสสโต  ปน  ต  ชวิีตินฺทฺริยสฺส  วินาสภาเวน  
กมฺมฏานิกาน  ปจฺจุปฏาตีติ  ชีวิตินฺทฺริยสฺส  อุปจฺเฉโทติ  วุตฺต  ฯ  
เตเนวาห  นิทฺเทเส  กเฬวรสฺส  นกิฺเขโป  ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโทติ ฯ  
ตตฺถ  เอกภวปริยาปนฺนสฺสาติ  เอเกน ภเวน ปริจฺฉินฺนสฺส ฯ ชีวิตินฺ- 
ทฺริยสฺส อุปจฺเฉโทติ   ชีวิตินฺทฺริยปฺปพนฺธสฺส   วิจฺเฉโท  อายุกฺขยาทิ- 
วเสน อนฺตรธาน  ฯ  สมุจฺเฉทมรณนฺติ  อรหโต  สนตฺานสฺส  สพฺพโส  
อุจฺเฉทภูต  มรณ  ฯ  สงฺขาราน  ขณภงฺคสงฺขาตนฺติ  สงฺขตธมฺมาน  
๑. อภิ. ธา. ๓๖/๑๔ ฯ   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อุทยวยปริจฺฉินฺนสฺส  ปวตฺติกฺขณสฺส  ภงฺโค  นิโรโธติ  สงฺข  คต  ฯ  
ขณิกมรณนฺติ  ยถาวุตฺตกฺขณวนฺต  ตสฺมึเยว  ขเณ  ลพฺภมาน  มรณ  ฯ  
ย  ขนฺธปฺปพนฺธ  อุปาทาย  รกฺุขาทิสม ฺา  ตสฺมึ  อนุปจฺฉินฺเนป  
อลฺลตาทิวิคมน  นิสฺสาย  มตโวหาโร  สมฺมติมรณ  ฯ  น  ต  
อิธ  อธิปฺเปตนฺติ  ต  สมุจฺเฉทขณิกสมฺมติมรณ  อิธ  มรณานุสฺสติย  
นาธิปฺเปต  ฯ อพาหุลฺลโต อนุปฏหนโต อสเวควตฺถุโต จาติ อธิปฺ- 
ปาโย ฯ อธิปเฺปต  สติยา  อารมฺมณภาเวน  ฯ  อายุอาทีน  ขยกาเล  
มรณ  กาลมรณ  ฯ  เตส  อปริกฺขีณกาเล  มรณ  อกาลมรณ ฯ  
กาลมรณ ปุ ฺกฺขเยนาติ  อิท  ยถาธกิารสมฺปตฺติภววเสน  วุตฺต  ฯ   
วิปตฺติภววเสน ปน  ปาปกฺขเยนาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  อายุสนฺตานก- 
ปจฺจยสมฺปตฺติยาติ อายุปฺปพนฺธสฺส      ปวตฺตาปนกาน     อาหาราทิปจฺจ- 
ยาน สมฺปตฺติย  ฯ  วิปกฺกวิปากตฺตาติ  อตฺตโน  พลานุรูป  ทาตพฺพ- 
วิปากสฺส ทินฺนตฺตา  ฯ  คติกาลาหาราทิสมฺปตฺติยา  อภาเวนาติ  เทวาน  
วิย  คติสมฺปตฺติยา  ปมกปฺปยาน  วิย  กาลสมฺปตฺติยา  อุตฺตรกุรกุาทีน  
วิย  อาหารสมฺปตฺติยา  อภาเวน  ฯ  อาทิสทฺเทน  อุตุสุกฺกโสณิตาทิ  
ปริคฺคยฺหติ  ฯ  อชชฺตนกาลปุริสาน  วิยาติ  วิยสทฺโท  อฏาเน   ิโต ฯ  
อชฺชตนกาลปุริสาน  วสสฺสตมตฺตปริมาณสฺส  วิย  อายุโน  ขยวเสนาติ  
โยชนา  ฯ  เอว  หิ  อนาคเตป  ปรมายุโน  สงฺคโห  กโต  โหติ  ฯ  
อตีเต  ปน  คติสมฺปตฺติยา  วิย  กาลาหาราทิสมฺปตฺติยา  ภาเวน  
อเนกวสฺสสหสฺสปริมาโณป  อายุ  อโหสิ  ฯ  อย ฺจ  วิภาโค   
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                     อนุสฺสติกมฺมานนิทฺเทส  วณฺณนา   
วตฺตมานสฺส  อนฺตรกปฺปสฺส  วเสน  วุตฺโตติ  ทฏพฺพ ฯ กลาพรุาชา- 
ทีนนฺติ อาทิสทฺเทน   นนทฺยกฺขนนฺทมาณวกาทีน  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  
ต  สพฺพมฺปติ  ย  กาลมรณ  อกาลมรณ  ตตฺถาป  ปุ ฺกฺขยมรณ  
อายุกฺขยมรณ  อุภยกฺขยมรณ  อุปกฺกมมรณนฺติ  วุตฺตปฺปเภท  มรณ  
ต สพฺพมฺป ฯ  
        [๒]  โยนิโสติ  อุปาเยน  ฯ  มนสกิาโรติ  มรณารมฺมโณ  
มนสิกาโร  ฯ  เยน  ปน  อุปาเยน  มนสิกาโร  ปวตฺเตตพฺโพ  ต  
พฺยติเรกมุเขน  ทสฺเสตุ  อโยนิโส  ปวตฺตยโตติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  
อโยนิโส  ปวตฺตยโตติ  อนุปาเยน  สตึ  สเวค  าณ ฺจ  อนุปฏ- 
เปตฺวา มรณ   อนุสฺสรโต  ฯ   ตเทต  สพฺพมฺปติ  โสกปามุชฺชาน  
อุปฺปชฺชน  สเวคสฺส  อนุปฺปชฺชน  สนตฺาสสฺส  อุปฺปชฺชน ฺจ  ยถากฺกม  
สติสเวคาณวิรหโต  โหติ  ฯ  โย  ห ิ มรณ  นาเมต  ชาตสฺส  
เอกนฺติกนฺติ  ปณฺฑิตาน  วจน  สรติ  ตตฺถ  สเวคชาโต  โหติ  
สมฺปชาโน   จ   ตสฺส   อิฏชนมรณาทินิมิตฺต   โสกาทโย อโน- 
กาสาว  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  อโยนโิส  มนสิการ  ปวตฺตยโต  
เอเต  โทสา  ตสฺมา  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถาติ  อร ฺสุสานาทีสุ  ฯ  
หตมตสตฺเตติ  โจราทีหิ  หเต  สรเสน  มเต  จ  สตฺเต  ฯ ทฏิปุพฺพา  
สมฺปตฺติ  เยส  เต  ทฏิปุพฺพสมฺปตฺตี  เตส  ทิฏปุพฺพสมฺปตฺตีน  ฯ  
โยเชตฺวาติ   อุปฏเปตฺวา  ฯ  เอกจฺจสฺสาติ  ติกฺขินฺทฺริยสฺส  
าณุตฺตรสฺส ฯ   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
        วธกปจฺจุปฏานโตติ   ฆาตกสฺส   วิย   ปฏิปฏิอุปฏานโต  
อาสนฺนภาวโต  ฯ  สมฺปตฺติวิปตฺติโตติ  อาโรคฺยาทิสมฺปตฺตีน  วิย  
ชีวิตสมฺปตฺติยา  วิปชฺชนโต  ฯ  อุปสหรณโตติ  ปเรส  มรณ  ทสเฺสตฺวา  
อตฺตโน  มรณสฺส  อุปนยนโต  ฯ  กายพหุสาธารณโตติ  สรรีสฺส  
พหูน  สาธารณภาวโต  ฯ  อายุทุพฺพลโตติ  ชีวิตสฺส  ทุพฺพลภาวโต  ฯ  
อนิมิตฺตโตติ  มรณสฺส  ววฏ ิตนิมิตฺตาภาวโต  ฯ  อทฺธานปริจฺเฉทโตติ  
กาลสฺส ปริฉินฺนภาวโต ฯ ขณปริตฺตโตติ ชีวิตกฺขณสฺส อิตฺตร- 
ภาวโต ฯ  
        [๓]  วธกปจฺจุปฏานโตติ  เอตฺถ  วิยสทฺโท  ลุตฺตนิทฺทิฏโติ  
ทสฺเสนฺโต  วธกสฺส  วิย  ปจฺจุปฏานโตติ  วตฺวา  ตเมวตฺถ  วิวรนฺโต  
ยถา  หีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  หรายมาโนติ  อาคุเรนฺโต  ปหรณาการ  
กโรนฺโต  ฯ  ปจฺจุปฏ ิโตว  อุปคนฺตฺวา   ิโต  สมีเปเอว  ฯ  ชรามรณ  
คเหตฺวาว  นิพฺพตฺตนฺติ  ยถา  อหิจฺฉตฺตกมกุล  ปสุวิรหิต  น  โหติ  
เอว  สตฺตา  นิพฺพตฺตา  ชรามรณวิรหิตา  น โหนฺตีติ เอตฺตเกน อุปมา ฯ  
อหิจฺฉตฺตกมกุล  กทาจิ  กตฺถจิ  ปสุวิรหิตมฺป  ภเวยฺย  สตฺตา  ปน  
กถ ฺจิป  ชรามรณวิรหิตา  น  โหนฺตีติ  ฯ  ขณิกมรณ  ตาว อุปมาภาเวน  
ทสฺเสตฺวา  อิธาธิปฺเปต  มรณ  ทสฺเสตุ  ตถา  หีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
อถวา  ฯ  ยทเีม  สตฺตา  ชรามรณ  คเหตฺวาว  นิพฺพตฺตนฺติ นิพฺพตฺติ- 
สมนนฺตรเมว  มริตพฺพนติฺ  โจทน สนฺธายาห ตถา หีติอาทิ ฯ อวสฺส  
มรณโตติ  อวสฺส  มริตพฺพโต  เอกนฺเตน  มรณสภาวโต  วา  ฯ   
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                   อนุสฺสติกมฺมานนิทฺเทส  วณฺณนา 
ปพฺพเตยฺยาติ  ปพฺพตโต  อาคตา  ฯ  หารหารินีติ  ปวาเห  ปติตสฺส  
ติณปณฺณาทิกสฺส  อติวิย  หรณสีลา  ฯ  สนฺทเตวาติ  สวติเอว  ฯ  
วตฺตเตวาติ ปวาหวเสน วตฺตติเอว น ติฏติ ฯ  
        ยเมกรตฺตินฺติ  ยสฺส  เอกรตฺติย  ฯ  ภุมฺมตฺเถ  อุปโยควจน  
ทฏพฺพ   อจฺจนฺตสโยเค   วา  ฯ   ปมนฺติ   สพฺพปม ปฏ-ิ 
สนฺธิกฺขเณ  ฯ  คพฺเภติ  มาตุกุจฺฉิย  ฯ  มาณโวติ สตฺโต ฯ เยภุยฺเยน  
สตฺตา  รตฺติย  ปฏิสนฺธึ  คณฺหนฺตีติ  รตฺติคฺคหณ  ฯ  อพฺภุฏ ิโตวาติ  
อุฏ ิตอพฺโภ  วิย  ฯ  อภิมขุภาเวน  วา  อุฏ ิโตว  มรณสฺสาติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  โส  ยาตีติ  โส  มาณโว  ยาติ  ปมกฺขณโต  
ปฏาย  คจฺฉเตว  ฯ  ส  คจฺฉ  น  นิวตฺตตีติ  โส  เอว  คจฺฉนฺโต  
ขณมตฺตมฺป  น  นิวตฺตติ  อ ฺทตฺถุ  มรณเยว  อุปคจฺฉติ  ฯ  
กุนฺนทีนนฺติ   ปพฺพตโต   ปติตาน   ขุทฺทกนทีน  ฯ  ปาโต อาโปรสานุ- 
คตพนฺธนานนฺติ  ปุริมทิวเส  ทิวา  สรุิยสนฺตาเปน  อนฺโต อนุปวิสิตฺวา 
  ปุน รตฺติย พนฺธนมูล อุปคเตน อาโปรเสน ตินฺตสิถิลพนฺธนตาย  
ปาโต อาโปรสานุคตพนฺธนาน ฯ  
        [๔]  อจฺจยนฺตีติ  อติกฺกมนฺติ  ฯ  อุปรุชฺณตีติ  นิรุชฺฌติ  ฯ  
อุทกเมว  โอทก  อุทโกฆ  วา  ฯ  ยสฺมา  อจฺจยนฺติ  อโหรตฺตา  
ตสฺมา  ชีวิต  อุปรุชฺฌติ  ฯ  ยสฺมา  ชีวิต  อุปรุชฺฌติ  ตสฺมา  อายุ  
ขียติ  มจฺจาน  ฯ  ปตนโตติ  ปปตนโต  ภย  สามิกาน  รกฺุเข เปตฺวา  
กมฺเม  วินิยุ ฺชิตุกามาน  เหฏา  ปวิฏาน  วา  ฯ  อุคฺคมน  ปติ   
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อุคฺคมนนิมิตฺต  ฯ  ม  อมฺม  มา  นิวารย  ปพฺพชชฺายาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
โกจิ  มิตฺตมุขสตฺตุ  รนฺธคเวสี  สห  วตฺตมาโนป  น  หเนยฺย  อยมฺปน  
เอกเสน  หนติเยวาติ  ทสฺเสตุ  สห  ชาติยา  อาคตโตติ  วตฺวา  
ชีวิตหรณโต จาติ วุตฺต ฯ  
        นนฺติ  สมฺปตฺตึ  ฯ  สขีุติ  ทิพฺพสทิเสหิ  โภเคหิ  อธิปเตยฺเยน  
จ  สุขสมงฺคี  ฯ  เทหพนฺเธนาติ  สรีเรน ฯ อโสโกติ อโสกมหา- 
ราชา ฯ โสกมาคโตติ   โสจิตพฺพต   คโต  ฯ   อาโรคฺยโยพฺพนาน  
พฺยาธิชราปริโยสานตา  ชวิีตสฺส  มรณปริโยสานตาย  อุทาหรณวเสน  
อานีตา  ปจฺจยภาควเสน  วา  ฯ  โลโกเยว  โลกสนนฺิวาโส  ยถา  
สตฺตาวาสาติ  ฯ  สนฺนิวสติพฺพตาย  วา  สตฺตนิกาโย  โลกสนฺนิวาโส  ฯ  
อนุคโตติ  อนุพนฺโธ  ปจฺจตฺถิเกน  วิย  ฯ  อนุสโฏติ  อนุปวิฏโ   
อุปวิเสน  วิย  ฯ  อภิภูโตติ  อชฺโฌตฺถโฏ  มทฺทหตฺถีหิ  วิย  ฯ  
อพฺภาหโตติ ปหโฏ ภูเตหิ วิย ฯ  
        [๕]  เสลาติ  สิลามยา  น  ปสุอาทิมยา  ฯ  วิปุลาติ  มหนฺตา  
อเนกโยชนายามวิตฺถารา  ฯ  นภ  อาหจฺจาติ  วิปุลตฺตาเอว  อากาส  
อภิวิหจฺจ  สพฺพทิสาสุ  ผริตฺวา  ฯ  อนปุริเยยฺยุนฺติ  อนุวิจเรยฺยุ  ฯ  
นิปฺโปเถนฺตาติ  อตฺตนา  อาฆาติต  จุณฺณวิจุณฺณ  กโรนฺตา  ฯ อธิ- 
วตฺตนฺตีติ  อภิภวนฺติ  ฯ  กุเลน  วา  รูเปน  วา  สีเลน  วา สุเตน  
วา  สทฺธาทีหิ  วา  เสฏโติ  สมฺภาวนาย  ขตฺติยาทีสุ  น  ก ฺจิ  
ปริวชฺเชติ  เตหิเอว  นิหีโนติ  อวม ฺมานาย๑ สุทฺทาทีสุ  น  ก ฺจิ  
๑. อวม ฺนาย ฯ   
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ปริวชฺเชติ  อ ฺทตฺถุ  สพฺพเมว  อภิมทฺทติ  นิมฺมถติ  ฯ  ทณฺฑาทิ- 
อุปายา จ  ตตฺถ  อวิสยาเอวาติ  ทสฺเสตุ  น  ตตฺถ  หตฺถีน  ภูมีติอาทิ   
วุตฺต ฯ ตตฺถ  มนฺตยุทฺเธนาติ  อาถพฺพนเวทวิหิเตน  มนฺตสงฺคามปฺ- 
ปโยเคน  ฯ ธเนนาติ   ธนทาเนน  ฯ  วาสทฺโท  อวุตฺตวิกปฺปนฏโ  ฯ  
เตน สาม (อิรุพฺเพท ยชุพฺ) เพท ฺจ สงฺคณฺหาติ ฯ  
        ปเรหิ  สทฺธึ  อตฺตโน  อุปสหรณโตติ  ปเรหิ  มเตหิ  สทฺธึ  
เตป  นาม  มตา  กิมงฺคมฺปน  มาทิสาติ  อตฺตโน  มรณสฺส อุปน- 
ยนโต  ฯ  ยสมหตฺตโตติ  ปริวารมหตฺตโต  วิภวมหตฺตโต  จ  ฯ  
ปุ ฺมหตฺตโตติ    มหาปุ ฺภาวโต  ฯ    ถามมหตฺตโตติ วิริยพล- 
มหตฺตโต  ฯ  ยุธิฏ ิโล  ธมฺมปุตฺโต  หนุโร โย พลเทเวน นิพฺพุทฺธ  
กตฺวา มาริโต ฯ  
        [๖]   สห   อิทฺธีหีติ   เวชยนฺตกมฺปนนนฺโทปนนฺททมนาทีสุ  
ทิฏานุภาวาหิ อตฺตโน อิทฺธีหิ สทฺธึ มจฺจุมุข ปวิฏโ ฯ  
        กลนฺนาคฺฆติ  โสฬสินฺติ  โสฬสนฺน  ปูรณภาค  น  อคฺฆติ  ฯ  
อิท  วุตฺต  โหติ  อายสฺมโต  เถรสฺส  สารีปุตฺตสฺส  ป ฺ  โสฬสภาเค  
กตฺวา  ตโต  เอก  ภาค  โสฬสธา  คเหตฺวา  ลทฺธ  เอกภาคสงฺขาต  
กล สมฺมาสมฺพุทฺธ เปตฺวา อ ฺเส สตฺตาน ป ฺา น อคฺฆตีติ ฯ  
        สพฺพสฺสาป  สงฺกิเลสปกฺขสฺส  สมุคฺฆาโต  าเณน  อารทฺธวิริยสฺส  
โหตีติ  อาห  าณวิริยพเลนาติ  ฯ  สมฺมาทิฏ ิสมฺมาวายาเมสุ  
หิ  สิทฺเธสุ  อฏงฺคิโก  อรยิมคฺโค  สิทโฺธเอว  โหตีติ  ฯ  เอกีภาเวน   
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ขคฺควิสาณกปฺปา  ฯ  ปรโต  โฆเสน  วินา สยเมว ภูตา ปฏิวิทฺธา- 
กุปฺปาติ สยมฺภุโน ฯ  
        หตฺถคตสุวณฺณวลยาน   อ ฺม ฺ   สงฺฆฏฏน   วสกฬีรสฺส  
กตฺถจิ  อสตฺตตาติ  เอวมาทิก  ต  ต  นมิิตฺต  การณ  อาคมฺม  ฯ  
วีมสนฺตาติ  ปวตฺตินิวตฺติโย  อุปปริกขฺนฺตา  ฯ  มหนฺตาน  สีลกฺขนฺธาทีน  
เอสนฏเน  มเหสโย  ฯ  เอกจริยนิวาเสนาติ  เอกจริยนิวาสมตฺเตน  
น  สลีาทินา  ฯ  ขคฺคมิคสิงฺคสมา  อุปมา  เยส  ขคฺคมิคสิงฺค  วา  
สมูปมา เยสนฺเต ขคฺคสิงฺคสมูปมา ฯ  
        ตมฺพนขตุงฺคนขตาทิอสีติอนุพฺย ฺชนปฏิมณฺฑิเตหิ สุปติฏ ิต- 
ปาทตาทีหิ ทฺวตฺตึสาย    มหาปุริสลกฺขเณหิ    วิจิตฺโต    อจฺฉริยพฺภูโต  
รูปกาโย  เอตสฺสาติ  อสีติ  ฯเปฯ  รูปกาโย  ฯ  สห  วาสนาย  
สพฺเพส  กิเลสาน  ปหีนตฺตา  สพฺพาการปริสุทฺธสีลกฺขนฺธาทิคุณรตเนหิ  
สมิทฺโธ  ธมมฺกาโย  เอตสฺสาติ  สพฺพาการ  ฯเปฯ  ธมฺมกาโย  ฯ  
านโสติ ตขเณเยว ฯ  
        [๘]  เอว  มหานุภาวสฺสาติ  เอว  ยถาวุตฺตรูปกายสมฺปตฺติยา  
ธมฺมกายสมฺปตฺติยา  จ  วิ ฺายมานวิปุลาปริเมยฺยพุทฺธานุภาวสฺส  ฯ  
วสมาคต  อนุรูปคมนวเสนาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  มรณ  สาม ฺ  เอตสฺสาติ  
มรณสาม ฺโ ตพฺภาโว มรณสาม ฺตา ตาย ฯ  
        กิมิกลุานนฺติ    กิมิสมุหาน    กิมชิาตีน  วา ฯ   ชิยฺยนฺตีติ   ชร  
        ปาปุณนฺติ  ฯ  นิกฺขนฺเตติ  วีติวตฺเต  ฯ ปฏิหิตายาติ ปจฺจานุคตาย ฯ   
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โส  มมสฺส  อนฺตราโยติ  สา  ยถาวุตฺตา  นเกวล  กาลกิริยาว  อถโข  
มม  อติทุลลฺภ  ขณ  ลภิตฺวา  ชีวิตสฺส  สตฺถุสาสนมนสิการสฺส  
อนฺตราโย  อสฺส  ภเวยฺย  ฯ  พฺยาปชฺเชยฺยาติ  วิปตฺตึ  คจฺเฉยฺย  ฯ  
สตฺถเกน   วิย   องฺคปจฺจงฺคาน   กนฺตนกา   มรณกาเล สนฺธิพนฺธ- 
นจฺเฉทนกวาตา สตฺถกวาตา ฯ  
        [๙]  อพลนฺติ  พลหีน  ฯ  ทุพฺพลนติฺ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  
อภาวฏโ  หิ  อย  ทุสทฺโท  ทุสฺสีโล  ทุปฺป ฺโติอาทีสุ  วิย  ฯ  
ตเทต   อายุ  ฯ  อสฺสาสปสฺสาสาน  สมวุตฺติตา  อปราปร ปเวส- 
นิกฺขโมว  ฯ  พหิ  นิกฺขนตฺนาสิกวาเต อนฺโต อปวิสนฺเต ปวิฏเ วา  
อนิกฺขมนฺเตติ   เอกสฺเสว   ปเวสนิกฺขโม   วิย  วุตฺต  ต นาสิกวาตภาว- 
สาม ฺเนาติ ทฏพฺพ ฯ อธิมตฺตตาย อจฺจาสนฺนอธิฏานาทินา ฯ  
ตทภาโว  หิ  อิริยาปถาน  สมวุตฺติตา  ฯ  อติสีเตน  อภิภูตสฺส  กายสฺส  
วิปชฺชน  มหิสรฏาทีสุ  หิมปาตกาเลน  ทีเปตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  ห ิ 
สตฺตา  สีเตน  ภินฺนสรรีา  ชีวิตกฺขย  ปาปุณนฺติ  ฯ  อติอุณฺเหน  
อภิภูตสฺส  วิปชฺชน  มรกุนฺตาเร  อุณฺหาภิตตฺตาย  ปจฺฉึ  ตตฺถ  ปต  
อุปริ  สาฏก  ปุตฺต ฺจ  อกฺกมิตฺวา  มตาย  อิตฺถิยา  ทเีปตพฺพ  ฯ  
มหาภูตาน  สมวุตฺติตา  ปโกปาภาโว  ฯ  ปวีธาตุอาทีน  ปโกเปน  
สรีรสฺส  วิการาปตฺติ  ปรโต  ธาตุกมฺมฏานกถาย  อาคมิสฺสติ  ฯ  
ยุตฺตกาเลติ ภุ ฺชิตุ ยุตฺตกาเล ขุทฺทาภิภูตกาเล ฯ  
        [๑๐]  อววฏานโตติ  กาลาทิวเสน  ววฏานาภาวโต  ฯ   
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ววฏานนฺติ  เจตฺถ  ปริจฺเฉโท  อธิปฺเปโต  น อสงฺการโต๑ววฏาน  
นิจฺฉโย  จาติ  อาห  ปริจฺเฉทาภาวโตติ  ฯ  น  นายเรติ น ายนฺติ ฯ  
อิโต  ปรนฺติ  เอตฺถ  ฯ  ปรนฺติ  ปร  อ ฺ  กาลนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เตน  
โอรกาลสฺสาป  สงฺคโห  สิทฺโธ  โหติ  ฯ  ปรามายุโต  โอรกาลเอว  
เจตฺถ  ปรนฺติ  อธิปฺเปต  ฯ  ตโต  ปร  สตฺตาน  ชีวนสฺส  อภาวโต  
ววฏานาภาวโตติ  วตฺตุ  น  สกฺกาติ  ฯ  อมฺพุทเปสีติอาทีสุ  ฯ  
อมฺพุทกาเล  เปสิกาเลติอาทินา  กาลสทฺโท  ปจฺเจก  โยเชตพฺโพ  ฯ  
กาโลติ  อิธ  ปุพฺพณฺหาทิเวลา  อธิปฺเปตา  ฯ  เตนาห  ปุพฺพณฺเหป  
หีติอาทิ  ฯ  อิเธว  เทเหน  ปติตพฺพนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ อเนกปฺปการโตติ  
นคเร  ชาตาน  คาเม  คาเม  ชาตาน  นคเร  วเน  ชาตาน ชนปเท  
ชนปเท  ชาตาน  วเนติอาทินา  อเนกปฺปการโต  ฯ  อิโต  จุเตนาติ  
อิโต  คติโต  จุเตน  ฯ  อิธ  อิมิสฺส  คติย  ฯ  ยนฺเต  ยตฺุตโคโณ  
วิยาติ  ยถา  ยนฺเต  ยุตฺตโคโณ  ยนฺต  นาติวตฺตติ  เอว  โลโก  
คติป ฺจกนฺติ เอตฺตเกน อุปมา ฯ  
        [๑๑]  อปฺป  วา  ภิยโฺยติ  วสฺสสตโต  อุปร ิ ทส  วา  วสฺสานิ  
วีสติ  วาติอาทินา  ทุติย  วสฺสสต  อปาปุณนฺโต  อปปฺก  วา  
ชีวตีติ  อตฺโถ  ฯ  คมนีโยติ  คนฺตพฺโพ  อุปปชชฺนวเสน  ฯ  สมปฺราโยติ  
ปรโลโก  ฯ  หีเฬยฺยาติ  ปริภเวยฺย  น  ภาเวยฺย  ฯ  นนฺติ  อายุ  ฯ  
สุโปริโสติ  สาธุปุริโส  ป ฺวา  ฯ  จเรยฺยาติ  สุจริต  จเรยฺย  ฯ  
เตนาห  อาทิตฺตสีโสวาติ  ฯ  สตฺตหิ  อุปมาหีติ  เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  
๑. อสงฺกรโตติ ม ฺเ ฯ   
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ติณคฺเค  อุสฺสาวพินฺทุ  สุริเย  อุคฺคจฺฉนฺเต  ขิปฺปเมว  ปฏิวิคจฺฉติ  
น  จิรฏ ิติก  โหติ  อุทเก  อุทกพุพฺพุฬ  อุทเก  ทณฺฑราชี  นท ี 
ปพฺพเตยฺยา  ทูรงฺคมา  สีฆโสตา  หารหารินี  พลวา  ปุรโิส  ชิวฺหคฺเค  
เขฬปณฺฑ  ส ฺ ูหิตฺวา  อปฺปกสิเรเนว  วเมยฺย  ทิวส  สนฺตตฺเต  
อโยกฏาเห  มสเปสิ  ปกขิฺตฺตา  ขิปฺปเยว  ปฏิวิคจฺฉติ  น  จิรฏ ิติกา  
โหติ  คาวี  วชฺฌา  อาฆาตน  นียมานา  ย ฺเทว  ปาท  อุทฺธรติ  
สนฺติเกว  โหติ  วธสฺส  สนฺติเก  มรณสฺส  เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  
โควชฺฌุปม  ชีวิต  มนุสฺสาน  ปริตฺต  ลหุส  พหุทุกขฺ  พหุปายาส  
มนฺตาย  โผฏพฺพ  กตฺตพฺพ  กุสล  จริตพฺพ  พฺรหฺมจริย  นตฺถ ิ 
ชาตสฺส อมรณนฺติ๑เอวมาคตาหิ อิมาหิ สตฺตหิ อุปมาหิ อลงฺกต ฯ  
        รตฺตินฺทวินฺติ  เอกรตฺตินฺทิว  ฯ ภควโต สาสนนฺติ อริยมคฺค- 
ปฏิเวธาวห สตฺถุ  โอวาท  ฯ  พหุ  วต  เม  กต  อสฺสาติ  พหุ  วต  
มยา  อตฺตหิต  ปพฺพชิตกจฺิจ  กต  ภเวยฺย  ฯ  ตทนฺตรนฺติ  ตขณ  ตตฺตก  
เวล  ฯ  เอก  ปณฺฑปาตนฺติ  เอกทิวส  ยาปนปฺปโหนก  ปณฺฑปาต  ฯ  
ทนฺธนฺติ  มนทฺ  จิราย  ฯ  อวิสฺสาสิโยติ  อวิสฺสาสนีโย  ฯ  จิตฺเต  
ธรนฺเตเยว  สตฺตาน  ชีวนโวหาโร  จิตฺตสฺส  จ  อติอิตฺตโร  ขโณ  
ลหุปริวตฺติภาวโต  ฯ  ยถาห  ภควา  ฯ  นาห  ภิกฺขเว  อ ฺ เอก- 
ธมฺมมฺป  สมนุปสฺสามิ  ย  เอว  ลหุปรวิตฺต  ยถยิท  ภิกฺขเว  
จิตฺตนฺติ๒  ฯ  ตสฺมา  สตฺตาน  ชีวิต  เอกจิตฺตกฺขณิกตฺตา  ลหุส  
๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๓๙-๑๔๐ ฯ   ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๐ ฯ   
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                         วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อิตฺตรนฺติ ทสฺเสนฺโต ปรมตฺถโตติอาทิมาห ฯ  
        [๑๒]  ตตฺถ  ปรมตฺถโตติ  อิมินา  ยาย  โย  จิร  ชีวติ  โส  
วสฺสสตนฺติอาทินา๑ สตฺตาน  ชีวิตปฺปวตฺติ  วุตฺตา  สา ปพนฺธ- 
วิสยตฺตา  โวหารวเสนาติ  ต  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  อติปรตฺิโตติ  อิมินา  
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  ทฬฺหธมฺมา  ธนุคฺคหา  สิกฺขิตา กต- 
หตฺถา  กตุปาสนา  จตุทฺทิสา   ิตา  อสฺสุ  อถ  ปรุิโส  อาคจฺเฉยฺย  
อห  อิเมส  ฯเปฯ  กตุปาสนาน  กณฺเฑ  ขิตฺเต  อปฺปติฏ ิเต  ปวิย  
คเหตฺวา  อาหริสฺสามีติ  ยถา  จ  ภิกฺขเว  ตสฺส  ปรุสิสฺส  ชโว  
ยถา  จ  จนฺทิมสุริยาน  ชโว  ยถา  จ  ยา  เทวตา  จนฺทิมสุริยาน  
ปุรโต  ธาวนฺติ  ตาส  เทวตาน  ชโว  ตโต  สีฆตร  อายุสงฺขารา  
ขียนฺตีติ  เอว  วุตฺต  ปริตฺตมฺป  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  ตตฺร  หิ  คมนสฺสาทาน  
เทวปุตฺตาน  เหฏ ุปริเยน  ปฏิมุข  ธาวนฺตาน  สิรสิ  ปาเท  จ พนฺธ- 
ขุรธาราสนฺนิปาตโตป  ปริตฺตโก  รูปชวิีตินฺทฺริยสฺส  โส ขโณ วุตฺโต ฯ  
จิตฺตสฺส  ปน  อติวิย  ปริตฺตตโร  ยสฺส  อุปมาป  นตฺถิ  ฯ  เตเนวาห  
ยาว ฺจิธ  ภิกฺขเว  อุปมาป  น  สุกรา  ยาว  ลหุปริวตฺต  จิตฺตนฺติ  ฯ  
ชีวิตกฺขโณติ  ชีวนกฺขโณ  เอกจิตฺตปฺปวตฺติมตฺโตเยว  เอกสฺส  จิตฺตสฺส  
ปวตฺติมตฺเตเนว  สตฺตาน  ปรมตฺถโต  ชีวนกฺขณสฺส  ปริจฺฉินฺนตฺตา  ฯ  
อิทานิ ตมตฺถ อุปมาย ปกาเสนฺโต ยถา นามาติ อาทิมาห ฯ  
        [๑๓]  ตตฺถ  ปวตฺตมานนฺติ  ปวตฺตนฺต  ฯ  เอกจิตฺตกฺขณิกนฺติ  
๑. ขุ. มหา. ๒๙/๕๑ ฯ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๔๑ ฯ   
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เอกจิตฺตกฺขณมตฺตวนฺต  ฯ  ตสฺมึ  จิตฺเต  นิรุทฺธมตฺเตติ  เยน วตฺตมาน- 
จิตฺตกฺขเณน  ชิวตีติ  วุจฺจติ  ตสฺมึ  จิตฺเต นิโรธ ภงฺค ปตฺตมตฺเต  
ตสมงฺคี  สตฺโต  นริุทฺโธ  มโตติ  วุจฺจติ  ฯ  วุตฺตเมวตฺถ  ปาลิยา  
วิภาเวตุ  ยถาหาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  เตน  ตีสุป  กาเลสุ  สตฺตาน  
ปรมตฺถโต ชวีน นาม จิตฺตกฺขณวเสเนวาติ ทสฺเสติ ฯ  
        ชีวิตนฺติ  ชีวิตินฺทฺริย  ฯ  สุขทุกฺขาติ  สุขทุกฺขเวทนา  ฯ  อุเปกฺขาป  
หิ  สุขทุกฺขาสุ  เอว  อนฺโตคธา  อิฏานิฏภาวโต  ฯ  อตฺตภาโวติ 
ชีวิตเวทนาวิ ฺาณานิ  เปตฺวา  อวสิฏธมฺมา  วุตฺตา  ฯ  เกวลาติ  
อตฺตนา  นิจฺจภาเวน  วา  อโวมิสฺสา  ฯ  เอกจิตฺตสมายุตฺตาติ  เอเกน  
จิตฺเตน  สหิตา  ฯ  ลหุโส  วตฺตเต ขโณติ วุตฺตนเยน เอกจิตฺตกฺขณิก- 
ตาย ลหุโต  อติอิตฺตโร  ชวิีตาทีน  ขโณ  วตฺตติ  ฯ  เย  นริุทฺธา  
มรนฺตสฺสาติ  จวนฺตสฺส  สตฺตสฺส  จุติโต  อุทฺธ  นิรทฺุธาติ  วตฺตพฺพา  
เย  ขนฺธา  ฯ  ติฏมานสฺส  วา  อิธาติ  อิธ  ปวตฺติย  ติฏนฺตสฺส  
จรนฺตสฺส  ภงฺคปฺปตฺติยา  นิรุทฺธา  ขนธฺา  ฯ  สพฺเพป  สทิสาติ  เต  
สพฺเพป  เอกสทิสา  ฯ  กถ  ฯ  คตา  อปฺปฏิสนฺธิยา  ปุน  อาคนฺตฺวา  
ปฏิสนฺธานาภาเวน  วิคตา  ฯ  ยถา  หิ  จุติกฺขนฺธา  น  นิวตฺตนฺติ  
เอว  ตโต  ปพฺุเพป  ขนฺธา  ฯ  กสฺมา  ฯ  เอกจิตฺตกฺขณิก  สตฺตาน  
ชีวิตนฺติ  อธปิฺปาโย  ฯ  อนิพฺพตฺเตน  น  ชาโตติ  อนุปฺปนฺเนน  จิตฺเตน  
ชาโต  น  โหติ  อชาโต  นาม  โหติ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺเนน  วตฺตมาเนน  
จิตฺเตน  ชีวติ  ชีวมาโน  นาม  โหติ  ฯ  จิตฺตภงฺคมโต  โลโกติ   
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                        วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย    
จุติจิตฺตสฺส  วิย  สพฺพสฺสาป  ตสฺส  จิตฺตสฺส  ภงฺคปฺปตฺติยา  อย  
โลโก  ปรมตฺถโต  มโต  นาม  โหติ  นิรุทฺธสฺส  อปฺปฏิสนฺธิกตฺตา  ฯ  
เอว  สนฺเตป  ป ฺตฺติ  ปรมตฺถิยา  ยา  ต  ต  ธรนฺต  จิตฺต  
อุปาทาย  ติสฺโส  ชีวติ  ปสฺุโส  ชีวตีติ  วจนปฺปวตฺติยา  วิสยีภูตา  
สนฺตานป ฺตฺติ  สา  เอตฺถ  ปรมตฺถกิา  ปรมตฺถภูตา  ฯ  ตถาหิ  
วทนฺติ นามโคตฺต น ชีรตีติ ฯ  
        อ ฺตร ฺตเรน  อากาเรน  ฯ  จิตฺตนฺติ  กมฺมฏานารมฺมณ  
จิตฺต  ฯ  อาเสวน  ลภตีติ  ภาวนาเสวน  ลภติ  ฯ  พหิทฺธา  วิกฺเขป  
ปหาย  เอกคฺควเสน  มรณารมฺมณเมว  โหตีติ  ฯ  เตนาห มรณา- 
รมฺมณา   สติ   สนฺติฏตีติ  ฯ  สภาวธมฺมาน  เภโท สภาวธมฺมคติโก- 
เอวาติ  อาห สภาวธมฺมตฺตา ปน อารมฺมณสฺสาติ ฯ เตนาห  
ภควา  ชรามรณ  ภิกฺขเว  อนิจฺจ  สงฺขต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติอาทิ๑ฯ  
สเวชนิยตฺตาติ  สเวคชนนโต  ภูเตสุ  มหาวิการตา  วิย คยฺหมานา- 
รมฺมณ อนุสสฺริยมาน   อุปรูปริ  อุพฺเพงฺคเมว  อาวหตีติ  ตตฺถ  น  
ภาวนาจิตฺต  อปฺเปตุ  สกฺโกติ  ฯ  ยท ิ สภาวธมฺมตฺตา  อปฺปน  น  
ปาปุณาติ  โลกุตฺตรชฺฌาน  เอกจฺจานิ  อรุปฺปชฺฌานานิ  จ  กถนฺติ  
อาห   โลกุตฺตรชฺฌานปฺปนาติอาทิ  ฯ  วิสุทฺธิภาวนานุกฺกมวเสนาติ  
เหฏ ิมวิสุทฺธิยา อานุภาเวน อวิคตาติสหาย ปฏิปทาาณทสฺสน- 
วิสุทฺธิภาวนาย สพฺพสงฺขาเรหิ นิพฺพินฺทนวิรชฺชนาทิวิสโยคาธิมุตฺติ- 
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๓๑ ฯ   
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                        อนุสฺสติกมฺมานนิทฺเทส  วณฺณนา  
อปฺปนาย   จ   ปฏิปกฺขภูตาน   ปาปธมฺมาน   วิคโมติ   เอวภูตสฺส วิสุทฺธิ- 
ภาวนานุกฺกมสฺส   วเสน  โลกุตฺตรชฺฌาน  อปฺปนาปฺปตฺตเมว โหติ  ฯ 
   อารมฺมณสมติกฺกมนมตฺต  ตตฺถ  โหตีติ  อ ฺเส สภาวธมฺมารมฺมณ- 
กมฺมฏานาน  วิย  จิตฺตสฺส  สมาธาเน  พฺยาปาโร นตฺถิ ยถา- 
สมาหิเตน  ปน  จิตฺเตน  อารมฺมณสมติกฺกมนตฺตเมว ภาวนาย กาตพฺพ  
ตสฺมา  สภาวธมฺเมป  อารุปฺปชฺฌาน  อปฺเปตีติ  ฯ  สตต  อปฺปมตฺโต  
โหติ  สเวคพหุลตฺตา  ฯ  ตโตเอวสฺส สพฺพภเวสุ อนภิรติส ฺาปฏิ- 
ลาโภ ฯ ชีวิตนิกนฺตึ   ชหติ   มรณสฺส   อวสฺสมฺภาวิตาทสฺสนโต  ฯ  
ปาปครหี  โหติ  อนิจฺจส ฺาปฏิลาภโต  ฯ  ตโต  เอว  อสนฺนิธิพหุลตา  
วิคตมลมจฺเฉรตา  จ  ฯ  ตทนุสาเรนาติ  อนิจฺจส ฺาปริจยานุสาเรน  ฯ  
อภาวิตมรณาติ  อภาวิตมรณานุสฺสรณา  ฯ  อภโย  อสมฺมุฬฺโห  กาล  
กโรติ ปเคว มรณส ฺาย สุปติฏ ิตตฺตา ฯ  
        [๑๓]  พุทฺธา  อุปฺปชฺชนฺติ  เอตฺถาติ  พุทฺธุปฺปาโท  พุทฺธาน  
อุปฺปชฺชนกาโล  ฯ  ตสฺมา  อ ฺตร  ฯ  ต  เปตฺวา  อ ฺสฺมึ  กาเลติ  
อตฺโถ  ฯ  นปฺปวตฺตปุพฺพนฺติ  อปฺปวตฺตปุพฺพ  ฯ  ตโต  เอว สพฺพ- 
ติตฺถิยาน  อวิสยีภูต  ฯ  นนุ  จ  สุเนตฺตสตฺถาราทโย  อ ฺเ  จ  
ตาปสปริพฺพาชกา  สรรี  อสุภนฺติ  ชานึสุ  ตถาหิ  สุเมธตาปเสน  สรรี  
ชิคุจฺฉนฺเตน วุตฺต  
                ยนฺนูนิม ปูติกาย     นานากุณปปูริต  
                ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยฺย   อนเปกฺโข อนตฺถิโกติ-  
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                         วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อาทิ  ฯ  กาม  โพธิสตฺตา  อ ฺเ จ ตาปสาทโย สรรี อสุภนฺติ  
ชานนฺติ  กมมฺฏานภาเวน  ปน  น  ชานนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อ ฺตร  
พุทฺธุปฺปาทาติอาทิ ฯ  
        สเวคาย  สวตฺตตีติ  ยาถาวโต  กายสภาวปฺปเวทนโต ฯ อตฺถายาติ  
ทิฏธมฺมิกาทิอตฺถาย  ฯ  โยคกฺเขมายาติ  จตูหิ  โยเคหิ  เขมภาวาย ฯ  
สติสมฺปช ฺายาติ  สพฺพตฺถ  สติอวิปฺปวาสาย  จ  สติฏานิยสมฺป- 
ช ฺาย จ  ฯ   าณทสฺสนปฏิลาภายาติ   วิปสฺสนาาณาธิคมาย  ฯ  
วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยายาติ  ติสฺโส  วิชฺชา  จิตฺตสฺส  อธิมุตฺติ  นิพฺพาน  
จตฺตาริ  สาม ฺผลานีติ  เอเตส  ปจฺจกฺขกรณาย  ฯ  อมตสฺส  
นิพฺพานสฺส   อธิคมเหตุตาย   อมตสทิสาตปฺปกสุขสหิตตาย   จ กาย- 
คตาสติ  อมตนฺติ  วุตฺตา  ฯ  ปริภุ ฺชนฺตีติ  ฌานสมาปชฺชเนน วฬ ฺ- 
ชนฺติ  ฯ  ปรหิีนนฺติ  ชิณฺณ๑ ฯ  วิรทฺธนฺติ อนธิคเมน วิรชฺฌิต ฯ  
อารทฺธนฺติ  สาธิต  นิปฺผาทิต  ฯ  อเนเกหิ  อากาเรหิ  เตสุ  เตสุ  
สุตฺตนฺเตสุ  ปสสิตฺวา  ยนฺต  กายคตาสติกมฺมฏาน  นิทฺทฏินฺติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  กตฺถ  ปน  นทิฺทิฏนฺติ  ฯ  กายคตาสติสุตฺเต  ฯ  ตตฺถ  
หิ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเวติอาทินา  อย  เทสนา  อาคตา ฯ ตตฺราย  
สงฺเขปตฺโถ  ภิกฺขเว  เกน  ปกาเรน  กายคตาสติภาวนา  ภาวิตา  
เกน  จ  ปกาเรน  ปุนปฺปุน  กตา  อานาปานชฺฌานาทีน  นิปฺผตฺติยา  
มหปฺผลา  เตส  เตส  วิชฺชาภาคิยาน  อภิ ฺาสจฺฉิกรณียาน ฺจ  
ธมฺมาน  อรติสหนตาทีน ฺจ  สสิทฺธิยา  มหานิสสา  จ  โหตีติ  ฯ  
๑. ชินฺน ฯ   
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                    อนุสฺสติกมฺมานนิทฺเทส  วณฺณนา  สุป ฯ  
        [๑๔]  ธาตุมนสิการกมฺมฏาเนน  ยทิป  อุปจารสมาธิ  อิชฺฌติ  
สมฺมสนวาโร  ปน  ตตฺถ  สาติสโยติ  ธาตุมนสิการปพฺพมฺป วิปสฺสนา- 
วเสน วุตฺตนฺติ  วุตฺต  ฯ  อยมฺป  โข  กาโย  เอวธมฺโม  เอวภาวี  
เอวอนตีโตติ  ตตฺถ  ตตฺถ  อสุภานิจฺจตาทีหิ  สทฺธึ  กาเย  อาทีนวสฺส  
วิภาวนวเสน  เทสนาย  อาคตตฺตา  นว  สิวฏ ิกา  ฯเปฯ  
วุตฺตานีติ  วุตฺต  ฯ  เอตฺถ  อุทฺธุมาตกาทีสูติ  เอเตสุ  สิวฏ ิกปพฺเพสุ  
อาคตอุทฺธุมาตกาทีสุ ฯ อานาปานสฺสติวเสนาติ อานาปานสฺสติ- 
ภาวนาวเสน ฯ โย  อุทริย  กรีส  มตฺถลงฺุคนฺติ  มตฺถลุงฺคโกฏาโส   
คยฺหติ ต   อิธ   ปาลิย   อฏ ิมิ ฺเชเนว   สงฺคณฺหิตฺวา  เทสนา  
อาคตาติ  ทสฺเสนฺโต  มตฺถลุงค  อฏ ิมิ ฺเชน  สงฺคเหตฺวาติ  อาห  ฯ  
อิธาติ  อิมสฺมึ  อนุสฺสตินทิฺเทเส  ฯ  กาย  คตา  กาเย  วา  คตา  
สติ  กายคตาสตีติ  สติสีเสน  อิท  ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน  อธิปฺเป- 
ตนฺติ โยชนา ฯ  
        [๑๕]  จาตุมฺมหาภูติกนฺติ  จตุมหาภูตสนฺนิสฺสย  ฯ  ปูติกายนฺติ  
ปูติภูต  ปรมทุคฺคนฺธ  กาย  ฯ  านคมนาวตฺถ  สรีร  สนฺธาย  ตสฺส  
วา  อวยเวสุ  สพฺพเหฏ ิม  ปาทตลนฺติ  วุตฺต  อุทฺธ  ปาทตลาติ  ฯ  
ติริย  ตจปริจฺฉนฺนนฺติ  เอตฺถ  นน ุ เกสโลมนขาน  ตจสฺส  จ อตจ- 
ปริจฺฉนฺนตา  อตฺถีติ  ฯ  กิ ฺจาป  อตฺถิ  ตจปริจฺฉนฺนพหุลตาย  
ปน  กายสฺส  ตจปริจฺฉนฺนตา  โหตีติ  เอว  วุตฺต  ฯ  ตโจ  ปริยนโฺต   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 18 

                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
อสฺสาติ  ตจปริยนฺโตติ  ปน  เอเตน  วจเนน  กาเยกเทสภูโต  ตโจ  
คหิโต  เอว  ตปฺปฏิพทฺธา  จ  เกสาทโย  ตทนุปวิฏมูลา  ตจปริยนฺตาว  
โหนฺตีติ  ทฺวตฺตึสาการสมุโห  สพฺโพป  กาโย  ตจปริยนฺโตติ  วุตฺโตติ  
เวทิตพฺโพ  ฯ  อตฺถีติ  วจนวิปลฺลาเสน  วุตฺต  นิปาตปท  วา  เอต  ฯ  
ตสฺมา  ตีสุป  สงฺขาสุ๑ ตเทวสฺส  รูป  ฯ  เตนาห  สวิชฺชนฺตีติ  ฯ  
อกฺขรจินฺตเกหิ  สรีเร  กายสทฺท  วณฺเณนฺเตหิป  อสุจิสมุทาย- 
ภาเวเนว อิจฺฉิตพฺโพติ   ทสฺเสนฺเตน  อสุจิส ฺจยโตติ  วตฺวา  ปุน  น  
นิรุตฺตินเยน  ทสฺเสตุ  กุจฺฉิตานนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อายภูตโตติ  
อุปฺปตฺติฏานภูตตฺตา  ฯ  ปูรนฺนานปฺปการสฺสาติ  เก  ปน  เต  ปการา  
เยหิ  นานปฺปการ  อสุจิ  วุตฺตนฺติ  เต  เกสาทิเก  ทสฺเสตุ  ปาลิย  
เกสา  โลมาติอาทิ  วุตฺตนฺติ  อิมมตฺถ  ทีเปนฺโต  อาห เอเต เกสาทโย  
ทฺวตฺตึสาการาติ  ฯ  อาการา  ปการาติ  หิ  เอโก  อตฺโถติ  ฯ  เอว  
สมฺพนฺโธติ  อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเย  นขาติอาทินา  สพฺพโกฏาเสสุ  
อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเยติ  ปทตฺตเยน  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ปริโตติ  
ติริย  สมนฺตโต  วา  ปาทตลเกสมูเลสุ  จ  ตจสฺส  ลพฺภนโต  ฯ  
สุจิภาวนฺติ  สุจิโน  สพฺภาว  สุจิเมว  วา  ฯ เยน วิธนิา อุคฺคเห กุสโล  
โหติ  โส  สตฺตวิโธ  วิธิ  อุคฺคหโกสลฺลนฺติ  วุจฺจติ  ตนฺนิพฺพตฺต  
วา าณ ฯ มนสิการโกสลฺเลป เอเสว นโย ฯ  
        [๑๖]  สชฺฌายนฺตาวาติ  สชฺฌาย  กโรนฺตาเอว  ฯ  เตส  กิร  
จตฺตาโร  มาเส  สชฺฌายนฺตาน  สชฺฌายมคฺเคเนว  โกฏาเส  
๑. เอกทุวพิหวุจนวเสน ตีสุป สงฺขาสุ วจเนลูติ อตฺโถ ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 19 

                   อนุสฺสติกมฺมานนิทฺเทส  วณฺณนา   
อุปธาเรนฺตาน  ปฏิปาฏิยา  ทฺวตฺตึสาการา  วิภูตตรา  หุตฺวา  ขายึสุ  ฯ  
ปฏิกูลส ฺาสณฺปเต  ตสฺมึ  นิมิตฺเต  ฌาน  ปตฺวา  ฌานปาทก  
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ทสฺสนมคฺค  ปฏิวิชฺฌึสุ  ฯ  เตน  วุตฺต สชฌฺา- 
ยนฺตาว โสตาปนฺนา  อเหสุนฺติ  ฯ  ปรจฺิฉินฺทิตฺวาติ  ตจป ฺจกาทิ- 
วเสเนว ปริจฺเฉท   กตฺวา  ฯ   ปวีธาตุพหุลภาวโต   มตฺถลุงฺคสฺส  
กรีสาวสาเน  ตนฺติอาโรปนมาห  ฯ  เอตฺถ  จ  มส  นฺหารู  อฏ ี  
อฏ ิมิ ฺช  วกฺก  วกกฺ  อฏ ิมิ ฺช  อฏ ี  นฺหารู  มส  ตโจ  
ทนฺตา  นขา  โลมา  เกสาติ  เอว  วกฺกป ฺจกาทีสุ  อนุโลมสชฺฌาย  
วตฺวา  ปฏิโลมสชฺฌาโย  ปุริเมหิ  สมพฺนฺโธ  วุตฺโต  ฯ  สฺวาย  
สมฺโมหวิโนทนิย  วิสุ  ติป ฺจาห  ปุริเมหิ  เอกโต  ติป ฺจาหนฺติ  
ฉป ฺจาห  สชฺฌาโย  วุตฺโต  ฯ  ตตฺถ  อาทิอนฺตทสฺสนวเสน  วุตฺโตติ  
ทฏพฺโพ  ฯ  อนุโลมปฏโิลมสชฌฺาเยป  หิ  ปฏโิลมสชฺฌาโย  อนฺติโม  
โหติ   สชฺฌายปฺปการนฺตร   วา   เอตมฺปติ  เวทิตพฺพ  ฯ หตฺถ- 
สงฺขลิกาติ องฺคุลิปนฺติมาห ฯ  
        [๑๗]  มนสา  สชฺฌาโยติ  จิตฺเตน  จินฺตนมาห  ย  มานส  
ชปฺปนนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  สมมฺเทว  อชฺฌาโยติ  วา  สชฌฺาโย  จินฺตนนฺติ  
อตฺโถ  ฯ  จิรตร  สฏุ ุ  ปวตฺตเนน  ปคุณภูตา  กมมฺฏานตนฺติ  
สมาวชฺชิตฺวา  มนสิกโรนฺตสฺส  อาทิโต  ปฏาย  ยาว  ปริโยสานา  
กตฺถจิ  อสชชฺมานา  นิรนฺตรเมว  อุปฏาติ  ฯ  ตทนุสาเรน  ตทตฺโถป  
วิภูตตโร  หตฺุวา  ขายตีติ  อาห  วจสา  สชฺฌาโย  หิ  ฯเปฯ   
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ปฏิเวธสฺส ปจฺจโย โหตีติ ฯ ลกฺขณปฏิเวธสฺสาติ อสุภลกฺขณปฏิเวธสฺส ฯ  
        ปฏิกูลสภาวสลฺลกฺขณสฺส  กสสฺจิ  วณฺณคฺคหณมุเขน  โกฏาสา  
ววฏาน   คจฺฉนฺติ   กสสฺจิ   สณฺานคฺคหณมุเขน   กสฺสจิ ทิสา- 
วิภาคคฺคหณมุเขน   กสฺสจิ   ปติฏ ิโตกาสคฺคหณมุเขน  กสฺสจิ  
สพฺพโส    ปริจฺฉิชฺชคฺคหณมุเขนาติ    วณฺณาทิโต   สลฺลกฺขณ อุคฺคห- 
โกสลลฺาวห  วุตฺตนฺติ  ต  ทสฺเสนฺโต  เกสาทีน  วณฺโณ ววฏ- 
เปตพฺโพติอาทิมาห  ฯ  อตฺตโน  ภาโค สภาโค สภาเคน ปริจฺเฉโท  
สภาคปริจฺเฉโท  ฯ  เหฏ ูปริติริยนฺเตหิ  สโกฏาสิกเกสนฺตราทีหิ  จ  
ปริจฺเฉโทติ   อตฺโถ  ฯ  อมิสฺสกตาวเสนาติ  โกฏาสนฺตเรหิ  
อโวมิสฺสกตาวเสน  ฯ  อสภาโค  หิ  อิธ  วิสภาโคติ  อธิปฺเปโต  
น  วิรุทฺธสภาโค  ฯ  สฺวายมตฺโถ  เกสาทิสทฺทโตเอว  ลพฺภติ  ฯ  
สทฺทนฺตรตฺถาโปหวเสน  สทฺโท  อตฺถ  วทตีติ  เกสาติ  วุตฺเต  
อเกสา  น  โหนฺตีติ  อยมตฺโถ  วิ ฺายติ  ฯ  เก  ปน  เต  
อเกสา  โลมาทโย  น  จ  ฆฏาทีสุ  ปสงฺโค  ปกรเณเนว  เตส  
นิวตฺติตตฺตา ฯ  
        [๑๘]  ปฏิกูลวเสเนว  กถิต  ธาตุวิภงฺคสฺส  สาม ฺโตป  
อคฺคหิตตฺตา  ฯ  ตเถว  วิสุ  ธาตุกมฺมฏานสฺส  กถติตฺตา  จ  
ธาตุวิภงฺโค ปุกฺกุสาติสุตฺต วิภงฺคปฺปกรเณ ธาตุวิภงฺคปาลิ จ ฯ  
ยสฺส  วณฺณโต  อุปฏาติ  เกสาทิ  ต  ปคฺุคล  สนฺธาย  ฌานานิ   
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เกสาทีสุ  วณฺณกสิณารมฺมณานิ  วิภตฺตานิ  ฯ  ตฺวา  อาจิกฺขิ- 
ตพฺพนฺติ ยทตฺถ  วุตฺต  ต  ทสฺเสตุ  ตตฺถ  ธาตุวเสนาติ อาทิ   
วุตฺต  ฯ อิธาติ  อิมสฺมึ  ปฏิกูลมนสิการปพฺเพ  ฯ  กายคตาสติสุตฺเต  หิ  
ปฏิกูลมนสิการปพฺพ คเหตฺวา อิธ กายคตาสติภาวนา นิทฺทิสิยติ ฯ  
        น  เอกนฺตริกายาติ  เอกนฺตริกายป  น  มนสิกาตพฺพ  ฯ  ปเคว  
ทฺวนฺตริกาทินาติ   อธิปฺปาโย  ฯ   น  ภาวน  สมฺปาเทติ ลกฺขณ- 
ปฏิเวธ น ปาปุณาติ เอกนฺตริกาย มนสิกโรนฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๑๙]  โอกฺกมนวิสชชฺนนฺติ  ปฏิปชฺชิตพฺพวิสชเฺชตพฺเพ  มคฺเค  ฯ  
ปุจฺฉิตฺวาว    คนฺตพฺพ   โหติ   คเหตพฺพวิสชฺเชตพฺพฏานสฺส อสลฺ- 
ลกฺขณโต  ฯ  กมฺมฏาน  ปริโยสาน  ปาปุณาตีติ  อาทิโต  ปฏาย  
ยาว  ปริโยสานา  มนสิการมตฺต  โหตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อวิภูตมฺปน  
โหติ  ปฏิกูลาการสฺส  สุฏ ุ  อสลฺลกฺขณโต  ฯ  ตโตเอว  น  วิเสส  
อาวหติ ฯ  
        กมฺมฏาน  ปริโยสาน  น  คจฺฉตีติ  ปฏิปาฏิยา  สพฺพโกฏาเส  
มนสิกโรโตเยว   วิภูตา  หุตฺวา  อุปฏหนฺติ  เต  สาติสย ปาฏิ- 
กุลฺยโต  มนสิกโรนฺตสฺส  กมฺมฏาน  ปริโยสาน  คจฺเฉยฺย  อิมสฺส  
ปน  อติวิย  ทนฺธ  มนสิกโรโต  วิภูตโต  อุปฏานเมว  นตฺถ ิ 
กุโต  ปาฏกิลุยฺตาย  สณฺาน  ฯ  เตนาห  วิเสสาธิคมสฺส  ปจฺจโย  
น โหตีติ ฯ  
        พหิทฺธา   ปุถุตฺตารมฺมเณติ   อสุจิ   ปฏิกูลนฺติ  เกสาทีสุ ปวตฺเต-  
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ตพฺพ  อสุภานุปสฺสน  หตฺิวา  สุภาทิวเสน  คยฺหมานา  เกสาทโยป  
อิธ  พหิทฺธา  ปุถุตฺตารมฺมณเมวาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  รูปาทโย  ห ิ 
นิลาทิวเสน  ปุถุสภาวตาย  ปถุุตฺตารมฺมณ  นาม  นานารมฺมณนฺติ  
อตฺโถ  ฯ  อสมาธานเจตโส  วิรูโป  เขโปติ  วิกฺเขโป  ฯ  โส  สตึ  
สุปฏ ิต  กตฺวา  สกฺกจฺจ  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺเตน  ปฏิพาหิตพฺโพ  ฯ  
ปริหายตีติ หียติ ฯ ปริทฺธสตีติ วินสฺสติ ฯ  
        ยา  อย  เกสา  โลมาติอาทิกา  โลกสงฺเกตานุคตา  ป ฺตฺตีติ  
อฏ    ธมฺเม    อุปาทาย    ปณฺณตฺติ    ต    เกสาทิปณฺณตฺตึ  ฯ  
อติกกฺมิตฺวาติ  ปฏิกลูภาวนาย  อติกฺกมิตฺวา  อุคฺฆาเฏตฺวา  ฯ  ตสฺส  
อุคฺฆาฏิตตฺตา  ตสฺมึ  ตสฺมึ  โกฏาเส  ปฏิกลูโต  อุปฏหนฺเต  ปฏิกูลนฺติ  
จิตฺต  เปตพฺพ  ฯ  อิทานิ  ตมตฺถ  อุปมาย  วิภาเวนฺโต  ยถา  
หีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺริท  อุปมาสสนฺทน  มนุสฺสา  วิย  โยคาวจโร  
อุทปาน    วิย   โกฏาสา   ตาลปณฺณาทิส ฺาณ   วิย  
เกสาทิป ฺตฺติ  เตน  มนสฺุสาน  อุทปาเน  นฺหานปวนาทิ  วิย  
โยคาวจรสฺส  ปุพฺพภาเค  เกสา  โลมาติ  ปณฺณตฺติวเสน  มนสิกาโร  
อภิณฺหส ฺจาเรน  มนุสฺสาน  ส ฺาเณน  วินา  อุทปาเน  กิจฺจกรณ  
วิย   โยคาวจรสฺส   มนสกิารพเลน   ปณฺณตฺตึ   อติกฺกมิตฺวา ปฏิกูล- 
ภาเวเยว  จิตฺต  เปตฺวา  ภาวนานุโยโค  ฯ  ปุพฺพภาเค  ฯเปฯ  
ปากโฏ   โหตีติ   เกสา  โลมาติอาทินา  ภาวนมนุยุ ฺชนฺตสฺส เกสาทิ- 
ป ฺตฺติยา  สติเยว  โกฏาสาน  ปฏิกูลภาโว  ปพฺุพภาเค ปากโฏ   
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โหติ  ฯ  อถาติ  ปจฺฉา  ภาวนาย  วิธิปฏปินฺนกาเล  ฯ ปฏิกลู- 
ภาเวเยว  จิตฺต  เปตพฺพนฺติ  โกฏาสาน  ปฏิกลูากาเรเยว ภาวนา- 
จิตฺต ปวตฺเตตพฺพ ฯ  
        [๒๐]  อนุปุพฺเพน  มุ ฺจน  อนุปุพฺพมุ ฺจน  อนุปฏหนฺตสฺส  
อนุปฏหนฺตสฺส  มุ ฺจนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  กถมฺปน  อนุปฏาน  โหตีติ  
อาห  อาทิกมฺมิกสฺสาติอาทิ  ฯ  ปริโยสานโกฏาสเมว  อาหจฺจ  
ติฏตีติ  อิท  กมฺมฏานนฺติ  อนุสาเรน  อาทิโต  กมมฺฏาน- 
มนสิกาโร ปวตฺตตีติ  กตฺวา  วุตฺต  ฯ  ตถาหิสฺส  มนสา  สชฺฌาโย  
วิย  มนสิกาโร  เต  เต  โกฏาเส  อามฏมตฺเต  กตฺวา  คจฺฉติ  
น  ลกฺขณสลลฺกฺขณวเสน  ฯ  ยทา  ปน  เน  ลกฺขณสลฺลกฺขณวเสน  
สุฏ ุ  อุปธาเรนฺโต  มนสกิโรติ  ตทา  เกจิ  อุปฏหนฺติ  เกจิ  
น  อุปฏหนติฺ  ฯ  ตตฺถ  ปฏิปชชฺนวิธึ  ทสฺเสนฺโต  อถสฺสาติอาทิ- 
มาห  ฯ ตตฺถ  กมฺมนฺติ  มนสิการกมฺม  ตาว  กาตพฺพ  ฯ  กีวจิรนฺติ  ฯ  
ยาว  ทฺวีสุ  อุปฏ ิเตสุ  เตสมฺป  ทฺวินฺน  เอโก  สฏุ ุตร  อุปฏหติ  
ตาว  ฯ  อุกฺกฏุ ุกฺกุฏ ิฏาเนเอว  อุฏหิตฺวาติ  ปุพฺเพ  วิย  เอกตฺถ  
กตาย  อุกฺกุฏ ิยา  กเมน  สพฺพตาเลสุ  ปติตฺวา  อุฏหิตฺวา อุฏ- 
หิตฺวา  ปริยนฺตตาล  อาทิตาล ฺจ  อาคนฺตฺวา  ตโต  ตโต  ตตฺถ  
ตตฺเถว  กตาย  อุกฺกฏุ ิยา  อุฏหิตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  เทฺว  ภิกฺขาติ  
ทฺวีสุ เคเหสุ ลทฺธภิกฺขา ฯ  
        [๒๑]  อปฺปนาโตติ  อปฺปนาการโต  ฯ  ทฺวตฺตึสากาเร  อปฺปนา   
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โหนฺติ  ฯ  ก ึ ปจฺเจก  โกฏาเสสุ  โหติ  อุทาหุ  อ ฺถาติ  
วิจารณาย  อาห  อปฺปนาโกฏาสโตติ  ฯ  โกฏาสโต  โกฏาสโตติ  
อตฺโถ ฯ เตนาห เกสาทีสูติอาทึ ฯ  
        อธิจิตฺตนฺติ  สมถวิปสฺสนาจิตฺต  ฯ  อนุยุตฺเตนาติ  ยุตฺตปฺปยุตฺเตน  
ภาเวนฺเตนาติ  อตฺโถ  ฯ  กาเลน  กาลนฺติ  กาเล  กาเล  ฯ สมาธิ- 
นิมิตฺต  อุปลกฺขิตสมาธานากาโร  สมาธิเอว ฯ มนสิกาตพฺพนฺติ จิตฺเต  
กาตพฺพ  อุปฺปาเทตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สมาธิการณ  วา  อารมฺมณ  
สมาธินิมิตฺต  ต  อาปชชฺิตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ ปคฺคหนิมิตฺตอุเปกฺขา- 
นิมิตฺเตสุป เอเสว  นโย  ฯ  าน  อตฺถติี  วจนเสโส  ฯ  ต  ภาวนาจิตฺต  
โกสชชฺาย   สวตฺเตยฺย  เอตสฺส  สวตฺตนสฺส  าน  การณ  
อตฺถีติ  อตฺโถ  ฯ  ต  วา  มนสิกรณจิตฺต  โกสชฺชาย  สวตฺเตยฺย  
เอตสฺส  าน  การณ  อตฺถติี  อตฺโถ  ฯ  มุทุนฺติ  สุภาวิตภาเวน  
มุทุภูต   วสีภาวปฺปตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  มทุุตฺตาเอว  กมฺม ฺ  
กมฺมกฺขม  กมฺมโยคฺค  ฯ  ปภสฺสรนฺติ  อุปกฺกิเลสวิคเมน  ปริสุทธฺ  
ปริโยทาตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  น  จ  ปภงฺคูติ  กมฺมนิยภาวุปคมเนน  
จ  ปภิชฺชนภาว  สุธนฺต  วิย  สุวณฺณ  วินิโยคกฺขม  ฯ  เตนาห  
สมฺมา  สมาธิยติ  อาสวาน  ขยายาติ  ฯ  อุกฺก  พนธฺตีติ  มูส  
สมฺปาเทติ  ฯ  อาลิมฺเปตีติ  อาทีเปติ  ชาเลติ  ฯ  ต ฺจาติ  ต ปลนฺธน- 
วิกติสงฺขาต  อตฺถ  ปโยชน  อสฺส  สุวณฺณการสฺส  อนุโภติ  ปโหติ  
สาเธติ  อสฺส  วา  สุวณฺณสฺส  อตฺถ  สวุณฺณกาโร  อนุโภติ   
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ปาปุณาติ  ฯ   อภิ ฺาย   อิทฺธิวิธาทิาเณน   สจฺฉิกรณียสฺส อิทฺธิ- 
วิธปจฺจนุภวนาทิกสฺส  อภิ ฺาสจฺฉิกรณียสฺส  ฯ  ยสฺส  ปจฺจกฺข  อตฺถิ  
โส  สกฺขี  ฯ  สกฺขิโน  ภพฺพตา  สกฺขิภพฺพตา  สกฺขิภวนนฺติ  วุตฺต  
โหติ  ฯ  สกขีฺ  จ  โส  ภพฺโพ  จาติ  วา  สกฺขิภพฺโพ  ฯ  อย ฺหิ  
อิทฺธิวิธาทีน  ภพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  จ  สกฺขีติ  สกฺขิภพฺโพ  ตสฺส  ภาโว  
สกฺขิภพฺพตา  ต  ปาปุณาติ  ฯ  สติ  สติ  อายตเนติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  
ปุพฺพเหตุอาทิเก การเณ สติ ฯ  
        [๒๒]  สีตีภาวนฺติ  นิพฺพาน  กิเลสทรถวูปสม  วา  ฯ  นิคฺคณฺหา- 
ตีติ อุทฺธต   จิตฺต  อุทฺธจฺจปาตโต  รกฺขนวเสน  นิคฺคณฺหาติ  ฯ  
ปคฺคณฺหาตีติ  ลีน  จิตฺต  โกสชฺชปาตโต  รกฺขนวเสน  ปคฺคณฺหาติ  ฯ  
สมฺปหเสตีติ  สมปฺปวตฺต  จิตฺต  ตถาปวตฺติยา  ป ฺาย  โตเสติ  
อุตฺเตเชติ  ฯ  ยทา  วา  นิรสฺสาท  จิตฺต  ภาวนาย  น ปกฺขนฺทติ ตทา  
ชาติอาทีนิ  สเวควตฺถูนิ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  สมฺปหเสติ  สมุตฺเตเชติ  ฯ  
อชฺฌุเปกฺขตีติ  ยทา  ปน  อลีน  จิตฺต  อนุทฺธต  สมมฺเทว  ภาวนาวีถึ  
โอติณฺณ  โหติ  ตทา  ปคฺคหนิคฺคหสมฺปหสเนสุ  กิ ฺจิ  พฺยาปาร  
อกตฺวา  สมปฺปวตฺเตสุ  ยุตฺเตสุ  สารถี  วิย  อชฺฌุเปกฺขติ  อุเปกฺขโกว  
โหติ  ฯ  ปณีตาธิมุตฺติโกติ  ปณีเต  อุตฺตเม  มคฺคผเล  อธิมุตฺโต  
นินฺนโปณปพฺภาโร ฯ  
        สุคฺคหิต  กตฺวาติ  ยถาวุตฺต  อุคฺคหโกสลลฺสงฺขาต  วิธึ  สุฏ ุ  
อุคฺคหิต  ปริยาปุณนาทินา  สุปริคฺคหิต  กตฺวา  ฯ  สุฏ ุ  ววฏเปตฺวาติ   
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มนสิการโกสลฺลสงฺขาต วิธึ สมฺมเทว สลฺลกฺขณวเสน อุปธาเรตฺวา ฯ  
        [๒๓]  วิเสสนฺติ  ปุพฺเพนาปร  ภาวนาย  วิเสส  ฯ  ปุนปฺปนุ  
ปริวตฺเตตฺวาติ  กมฺมฏานตนฺตึ  ปคุณภาว  ปาเปนฺโต  ภิยฺโย  ภิยฺโย  
วาจาย  มนสา  จ  ปริวตฺเตตฺวา  ฯ  คณฺ ิฏานนฺติ  ยถา  รุกฺขสฺส  
ทุพฺพินิเภโท  อร ฺสฺส  วา  คหนภูโต  ปเทโส  คณฺ ิฏานนฺติ  
วุจฺจติ  เอว  กมฺมฏานตนฺติยา  อตฺถโต  ทุพฺพินิเภโท  คหนภูโต  
จ   ปเทโส  คณฺ ิฏานนฺติ  วุจฺจติ  ต  ปริปุจฺฉนาทิลทฺเธน าณ- 
ผรสุนา  ฉินฺทิตฺวา  ฯ  นมิิตฺตนฺติ  กมฺมฏานนิมิตฺต  อสุภากาโร  ฯ  
อีทิเสน  ปโยชเนน  ลุ ฺจนมฺป  อนวชชฺนฺติ  ทสฺเสตุ  ลุ ฺจิตฺวาติ  
วุตฺต  ฯ  ฉินนฺฏาเนติ  มุณฺฑิตฏาเน  ฯ  วฏฏติเยว  นิสฺสรณชฌฺาสเยน  
โอโลกนโต  ฯ  อุสฺสทวเสนาติ  อปลติาน  วา  ปลติาน วา พาหุลฺลตาย  
วเสน  ฯ  ทิสวฺาว  นิมิตฺต  คเหตพฺพ  ทสฺสนโยคฺยตาย  ตจป ฺจกสฺส  ฯ  
อิตเรสุ สุตฺวา จ ตฺวา จ นิมิตฺต คเหตพฺพ ฯ  
        อฬารฏิกวณฺณาติ      อภินวาริฏกผลวณฺณา  ฯ กณฺณ- 
จูฬิกาหีติ  อุปริ  กณฺณสงฺขลิกาย  ปรภาค  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ติริย  
อ ฺม ฺเน  ปริจฺฉินฺนา  ฯ  กถ  ฯ  เทฺว  เกสา  เอกโต  นตฺถีติ  ฯ  
อาสโยติ นิสฺสโย ปจฺจโยติ อตฺโถ ฯ  
        [๒๔]  อสมฺภินฺนกาฬกาติ  อ ฺเน  วณฺเณน  อสมฺมิสฺสกาฬกา  ฯ  
ปตฺตสทิสตฺตา  นขาเอว  นขปตฺตานิ  ฯ  นขา  ติรย  อ ฺม ฺเน  
ปริจฺฉินฺนาติ  วิสุ  ววฏ ิตต  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ตเมว  หิ  อตฺถ   
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ทสฺเสตุ  เทฺว  นขา  เอกโต  นตฺถีติ  อาห  ฯ  ทนฺตปาฬิยาติ  
ทนฺตาพลิยา  ฯ  ยานกอุปตฺถมฺภนีติ  สกฏสฺส  ธุรฏาเน อุปถมฺภก- 
ทณฺโฑ ฯ ทนฺตาน อาธารภูตา อฏ ิ หนุกฏ ิ ฯ  
        [๒๕]  สงฺกฑฺฒิยมานาติ  สมฺปณฺฑิยมานา  ฯ  โกสการกโกโส  
อุปลฺลิณฺฑุโปฏฏลก  ย  โกเสยฺยผลนฺติป  วุจฺจติ  ฯ  ปฏูพนฺธนอุปาหโน  
สกลปฏ ิปาทจฺฉาทนอุปาหโน  ฯ  อานิสท๑ อานิสทปฺปเทโส ฯ ตูณิโร  
สราจาโป  ฯ  คลก ฺจุก  กณฺตฺตาก  ฯ  กีฏกลุาวก  ขรมุขกูฏป  ฯ  
อนุโลเมน  จ  ปฏิโลเมน  จาติ  เอตฺถ  อสปฺปเทสโต  ปฏาย พาหุโน  
ปฏ ิปฺปเทเสน  โอตรณ  อนุโลโม  มณิพนฺธโต  ปฏาย  พาหุโน  
ปุริมภาเคน  อาโรหน  ปฏิโลโม  ฯ  เตเนว  นเยนาติ  ทกฺขิณหตฺเถ  
วุตฺเตน  นเยน  อนุโลเมน  ปฏิโลเมน  จาติ  อตฺโถ  ฯ  สุขุมมฺปติ  
ยถาวุตฺตโอฬาริกจมฺมโต  สุขุม  ฯ  อนฺโตมุขจมฺมาทิโกฏาเสสุ  วา  
ตเจน  ปฏิจฺฉนฺนตฺตา  ย  ทุรุปลกฺขณิย  ต  สุขุมนฺติ  วุตฺต  ฯ  ต ฺหิ  
วุตฺตนเยน  าเณน  ตจ  วิวริตฺวา  ปสฺสนฺตสฺส  ปากฏ  โหติ  ฯ  อิธ  
ฉวิป ตจคติกาเอวาติ ตโจ อุปริ อากาเสน ปริจฺฉินฺโน วุตฺโต ฯ  
        [๒๖]  นิสทโปโต  สิลาปุตฺตโก  ฯ  อุทฺธนโกฏีติ  มตฺติกาปณฺเฑน  
กตอุทฺธนสฺส  โกฏ ิ ฯ  ตาลคุฬปฏล นาม ปกฺกตาลผลภิสิก ปกกฺตาล- 
ผลลสิก ตาลปฏฏิกาทีสุ  ลิมฺปตฺวา  สกฺุขาเปตฺวา  อุทธฺริตฺวา  คหิต- 
ปฏล  ฯ สุขุมนฺติ   ยถาวุตฺตมสโต   สขุุม  ฯ   ปณฺหิกมสาทิถูลาน  
๑. พ. อาสนปฺปเทโส ฯ   
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สกลสรรีสฺส  กีสาน  เยภุยเฺยน  มเสน  ปฏิจฺฉาทิตตฺตา  วุตฺต  ติรยิ  
อ ฺม ฺเน ปริจฺฉินฺนนฺติ ฯ  
        [๒๗]   ชาลากาโร   ก ฺจุโก  ชาลก ฺจุโก  ฯ  วิสุ ววฏ ิต- 
ภาเวเนว นฺหารู ติริย อ ฺม ฺเน ปริจฺฉินฺนา ฯ  
        ทนฺตาน  วิสุ  คหิตตฺตา  เปตฺวา  ทฺวตฺตึส  ทนฺตฏ ีนีติ  
วุตฺต  ฯ  เอก  ชานุกฏ ิ  เอก  อูรฏุ ีติ  เอกคฺคหณ  เอเกกสฺมึ  
ปาเทติ  อธิกตตฺตา  ฯ เอว ติมตฺตานีติ เอว มตฺตสทฺเทหิ อานิสทฏ ิ- 
อาทีนิ อิธ  อวุตฺตานิป  ทสฺเสตีติ  เวทิตพฺพ  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  
อติเรกติสตอฏ ิกสมุสฺสยนฺติ  อิท ฺจ  วจน  สมตฺถติ  โหติ  ฯ กฬีา- 
โคฬกานิ  สตฺุเตน  พนฺธิตฺวา  อ ฺม ฺ  ฆเฏตฺวา  กีฬนโคฬกานิ  ฯ  
ธนุกทณฺโฑ  ทารกาน  กฬีนกขุทฺทกธนุก  ฯ  ตตฺถ  ชงฺฆฏ ิกสสฺ  
ปติฏ ิตฏานนฺติ  ชนฺนุกฏ ิมฺหิ  ปวิสตฺิวา   ิตฏานนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  
เตน อุรุฏ ินา  ปติฏ ิต  าน  ย  กฏฏิ ิโน ต อคฺคจฺฉินฺนมหา- 
ปุนฺนาคผลสทิส ฯ กุมฺภกาเรน   นิปฺผาทิต   อุทฺธน   กุมฺภการิกอุทฺธน  ฯ  
สีสกปฏฏเวธก  เวเตฺวา  ปต  สีสมยปฏฏก  ฯ  เยน  สุตฺต  กนตฺนฺติ  
ตสฺมึ  ตกฺกมหฺิ  วิชฺฌิตฺวา  ปตโคฬกา  วฏฏนา  นาม  ฯ  วฏฏนาน  
อาวฬี   วฏฏนาวฬี  ฯ   มณฺฑลากาเรน  ฉินฺนวสกฬรีขณฺฑานิ วสก- 
ฬีรจกฺกลกานิ  ฯ  อวเลขนสตฺถก อุจฺฉุตจาวเลขนสตฺถก ฯ วกกฺภาเคน  
ปริจฺฉินฺนนฺติ  วกฺกปริยนฺเตน  ภาเคน  ปริจฺฉินฺน  ฯ  อิโต  ปเรสุป  
เอวรูเปสุ เอเสว นโย ฯ   
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        [๒๘]  ย  นิสฺสายาติ  ย  โลหิต  นสิฺสาย  ฯ  นสิฺสยนิสฺสโยป  
นิสฺสโยเตฺวว  วุจฺจติ  ฯ  ภวติ  หิ  การณการเณป  การณโวหาโร  
ยถา  โจเรหิ  คาโม  ทฑฺโฒติ  ฯ  อถวา  ฯ  ยสฺม ึ รูปกลาเป  
หทยวตฺถุ  ตมฺป  โลหิตคติกเมว  หุตฺวา  ติฏตีติ  ย  นิสฺสายาติ  
วุตฺต ฯ ปณฺฑุธาตุกนฺติ ปณฺฑุกสภาว ฯ ปริโยนหนมสนฺติ ปฏจฺิฉา- 
ทกมส ฯ  
        [๒๙]  อุทรชิวฺหามสนฺติ  ชิวฺหาสณฺาน  อุทรสฺส  มตฺถกปสฺเส  
ติฏนกมส  ฯ  นลีนฺติ  วตฺวา  นีล  นาม  พหุธาตุกนฺติ  อาห  
นิคฺโคณฺฑิปุปฺผวณฺณนฺติ  ฯ  ปปฺผาสมสนฺติ  ยถาฏาเนเอว  ลมฺพิตฺวา  
โถก  ปริวตฺตกมส  ฯ  นรีสนฺติ  นิหีนรส  ฯ  นิโรชนฺติ  นิปฺปภ  
โอชารหิต วา ฯ  
        โอภคฺคาติ  อวภ ฺชิตฺวา   ิตา  ฯ  สกฺขรสุธาวณฺณนฺติ  มรมฺุเพหิ  
กตสุธาวณฺณ  ฯ  เสตสกฺขรสุธาวณฺณนฺติป  ปาโ  ฯ  เสตสกฺขร- 
วณฺณ สุธาวณฺณ ฺจาติ อตฺโถ ฯ  
        [๓๐]   อนฺตสฺส   อาภุชิตฺวา   อาภุชิตฺวา   ิตปฺปเทสา อนฺต- 
โภคฏานานิ  เตส  พนธฺนภูต  อนฺตคุณ  นามาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห 
อนฺตคุณนฺติ  อนฺตโภคฏาเนสุ  พนฺธนนฺติ  ฯ  กุททฺาลผรสุกมฺมาทีนิ  
กโรนฺตาน  อนฺตโภเค  อคฺคฬนฺเต  เอกโต  อาพนฺธิตฺวา  กึ  วิย  
ยนฺตสุตฺตกมิว  ยนฺตผลกานีติ  ฯ  กิมิว  ตตฺถ   ิตนฺติ  อาห  ปาทปุ ฺฉน  
ฯเปฯ   ิตนฺติ  ฯ  ปุริม ฺเจตฺถ  อาพนฺธนสฺส  ทุติย  านาการสฺส   
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นิทสฺสนนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
        อสิต  นาม  ภุตฺต  โอทนาทิ  ฯ  ปต  นาม  ปวนวเสน อชฺโฌ- 
หฏปานกาทิ  ฯ  ขายิต  นาม  สงฺขาทิต ปฏมูลผลขชฺชาทิ ฯ สายิต  
นาม  อสฺสาทิต  อมฺพปกกฺมธุผาณิตาทิ  ฯ  ยตฺถาติ  ยสฺม ึ อุทเร  ฯ  
ยนฺติ  จ  อุทรเมว  ปจฺจามสติ  ฯ  ยตฺถ  ปานโภชนาทีนิ  ปติตฺวา  
ติฏตีติ สมฺพนฺโธ ฯ สุวานวมถุ สารเมยฺยวนฺต ฯ วิเวกนฺติ วิภาค ฯ  
        [๓๑]  เหฏานาภิปฏ ิกณฺฏกมูลาน  อนฺตเรติ  ปุริมภาควเสน  
นาภิยา   เหฏาปเทสสฺส  ปจฺฉิมภาควเสน  เหฏ ิมปฏ ิกณฺฏกาน  
เวมชฺเฌ  ฯ  เวฬุนาฬิกสทโิส  ปเทโสติ  อธิปฺปาโย  ฯ  สโมหิตนฺติ  
นิจิต  ฯ  ปูติภาว  อาปนฺน  กุกกฺุฏณฺฑ  ปูติกุกฺกฏุณฺฑ  ฯ  อุทฺเทโก  
ปตฺตาทีหิ วินา เกวโล อุทฺธงฺคมาวาโต ฯ อาจาโม อวสาวน- 
ก ฺชิก ฯ  
        [๓๒]  วกฺกหทยยกนปปฺผาเส  เตมยมานนฺติ  เอตฺถ  ยกน  
เหฏาภาคปูรเณเนว  เตเมติ  อิตรานิ  เตส  อุปริ  โถก  โกก  
ปคฺฆรเณนาติ  ทฏพฺพ  ฯ  อุตุวิกาโร  สุณฺหวลาหกาทิเหตุโก  ฯ  
วิสมจฺฉินฺโน  ภิสาทิกลาโป  วิสม  อุทก  ปคฺฆรติ  เอวเมว  สรีร  
เกสกูปาทิวิวเรหิ  อุปร ิ เหฏา  ติริย ฺจ  เภท  วิสม  ปคฺฆรตีติ  
ทสฺเสตุ วิสมจฺฉินฺนคฺคหณ กต ฯ  
        [๓๓]  วิสมาหารนฺติ  ตทา  ปวตฺตมานสรีราวตฺถาย  อสปฺปายา- 
หาร อติกฏกอจฺจุณฺหาทิวิสภาคาหาร   วา  ฯ   สมฺโมหวิโนทนิยมฺปน   
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วิสภาคาหารนฺเตฺวว วุตฺต ตทา ปวตฺตมานาน ธาตูน วิสภาคตฺตา ฯ  
        [๓๔]   นฺหานกาเลติ  อิท  อุทกสสฺ  อุปร ิ สิเนหสฺส สภาว- 
ทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  ปริพฺภมนฺตสิเนหพินฺทุวิสฏสณฺานาติ  วิสฏ  
หุตฺวา  ปริพฺภมนฺตสิเนหพินฺทุสณฺานา  ฯ  อุตุวิภาโค  พหิทฺธา- 
สมุฏาโน ฯ ธาตุวิสภาโค   อนฺโตสมุฏาโน  ฯ   เต  ปเทสาติ   
เต หตฺถตลาทิปฺปเทสา  ฯ   กิ ฺจีติ   อุณฺหาทิรสาน   อ ฺตร  
อาหารวตฺถุ  ฯ  เนสนฺติ  สตฺตาน  ฯ  หทย อากิลายตีติ วิสภาคา- 
หาราทึ ปฏิจฺจ หทยปฺปเทโส วิวตฺตติ ฯ  
        [๓๕]  ทธิโน  วิสนทฺนอจฺฉรโส  ทธิฏ  ฯ  คฬิตฺวาติ  สนฺทิตฺวา ฯ  
ตาลุมตฺถกวิวเรน  โอตริตฺวาติ  มตฺถกวิวรโต  อาคนฺตฺวา  ตาลุมตฺถเกน  
โอตริตฺวา  ฯ  เตล  วิย  สกฏสฺส  นาภิอกฺขสีสาน  อฏ ิสนฺธีน  
อพฺภ ฺชนกิจฺจ  สาธยมานา  ฯ  กฏกฏายนฺตีติ  กฏกฏาติสทฺท  กโรนฺติ  ฯ  
อนุรวทสฺสน เหต ฯ ทุกฺขนตีติ ทุกฺขิตานิ ส ฺชาตทุกฺขานิ โหนฺติ ฯ  
        [๓๖]  สมูลกูลมาส  ฌาเปตฺวา  ฉาริก  อวสฺสเวตฺวา  คหิตยูโส  
มาสขาโร  ฯ  อุจฺฉิฏโทกคพฺภมลาทีน  ฉฑฺฑนฏาน  จนฺทนิกา  ฯ  
รวณฆฏ  นาม  ปกติยา  อมุขเมว  โหติ  ฯ  ยสฺส  ปน อารคฺค- 
มตฺตมฺป  อุทกสฺส  ปวิสนมุข  นตฺถิ  ต  ทสฺเสตุ  อโธมุเข  
รวณฆเฏติ  วุตฺต  ฯ  อายูหนนฺติ  สมีหน  ฯ  เอว ฺหีติอาทิ ยถา- 
วุตฺตาย  อุคฺคหโกสลลฺปฏปิตฺติยา  นิคมน  ฯ  อิทานิ  ยถาวุตฺต  
มนสิการโกสลฺลปฏิปตฺติมฺป  นิคมนวเสน  คเหตฺวา  กมฺมฏาน  มตฺถก   
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ปาเปตฺวา ทสฺเสตุ อนุปุพฺพโตติอาทิ อารทฺธ ฯ  
        [๓๗]  ตตฺถ  ปณฺณตฺติสมติกฺกมาวสาเนติ เกสาทิปณฺณตฺติสมติ- 
กฺกมวเสน ปวตฺตาย   ภาวนาย   อวสาเน  ฯ   อปุพฺพาจริมมิวาติ  
เอกชฺฌมิว  ฯ  เกสาติ  อิติสทฺโท  อาทอิฏโ  ปการฏโ  วา เอว- 
มาทินา  อิมินา  ปกาเรน  วาติ  อตฺโถ ฯ เต ธมฺมาติ วณฺณาทิวเสน  
ววฏาปตา  ปฏิกูลาการโต  อุปฏ ิตา  โกฏาสธมฺมา  ฯ  พหิทฺธาปติ  
สสนฺตานโต  พหิทฺธาป  ปรสนฺตานกาเยปติ  อตฺโถ  ฯ  มนสิการ  
อุปเนตีติ  ยถาวุตฺต  ปฏิกูลมนสิการ  อุปเนติ  ยถา  อิท  ตถา  
เอตนฺติ  ฯ  เอว  สพฺพโกฏาเสสุ  ปากฏีภูเตสูติ  ยถา  อตฺตโน กาเย  
เอว  ปเรสมฺป  กาเย  สพฺเพสุ  เกสาทิโกฏาเสสุ  ปาฏิกูลฺยวเสน  
วิภูตภาเวน  อุปฏ ิเตสูติ  อยเมตฺถ  กสเิณสุ  วฑฺฒนสทิโส  โยคิโน  
ภาวนาวิเสโส  ทสฺสิโต  ฯ  อนุปุพฺพมุ ฺจนาทีติ  อาทิสทฺเทน สุตฺตนฺต- 
นเยน วิภาวิต  วิริยสมตาโยชน  คณฺหาติ  ฯ  ปุนปฺปนุ  มนสิกโรโตติ  
วุตฺตนเยน  อตฺตโน  กาเย  เกสาทิเก  ปฏิกูลา  ปฏิกลูาติ  อภิณฺหโส  
มนสิการ  ปวตฺเตนฺตสฺส  ฯ  ยทา  สทฺธาทีนิ  อินฺทฺรยิานิ  ลทฺธสมถานิ  
วิสทานิ  ปวตฺตนฺติ  ตทา  อสทฺธิยาทีน  ทูรีภาเวน  สาติสย พลปฺ- 
ปตฺเตหิ  สตฺตหิ  สทฺธมฺเมหิ  ลทฺธุปตฺถมฺภานิ  วิตกฺกาทีนิ  ฌานงฺคานิ  
ปฏตรานิ  หตฺุวา  ปาตุภวนฺติ  เตส  อุชวิุปจฺจนีกตาย  นีวรณานิ  
วิกฺขมฺภิตาเนว  โหนฺติ  สทฺธึ  ตเทกฏเหิ  ปาปธมฺเมหิ  อุปจาร- 
สมาธินา จิตฺต  สมาธิยติ  โส  ตเยว  นมิิตฺต  อาเสวนฺโต  ภาเวนฺโต   
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พหุลีกโรนฺโต  อปฺปน  ปาปุณาติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อนุกฺกเมน  อปฺปนา  
อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  สพฺพาการโตติ  วณฺณาทิวเสน  ป ฺจธาป  ฯ  สาติ  
อปฺปนา  ฯ  ยทิ  ปเนต  กมฺมฏาน  อวิ ฺาณกาสุภกมฺมฏานานิ  
วิย  ปมชฺฌานวเสน  สิชฺฌติ  อถ  กสมฺา  กายคตาสตีติ  วุตฺตนฺติ  
อาห  เอว  ปมชฺฌานวเสนาติอาทิ  ฯ  นานาวณฺณสณฺานาทีสุ  
ทฺวตฺตึสาย  โกฏาเสสุ  ปวตฺตมานาย  สติยา  กิจฺจเมตฺถ  สาติสยนฺติ  
อาห  สติพเลน  อิชฌฺนโตติ  ฯ  ปนฺตเสนาสเนสุ  อธิกุสเลสุ  จ  
อรตึ  กามคุเณสุ  จ  รตึ  สหติ  อภิภวตีติ  อรติรติสโห สรรี- 
สภาวจินฺตเนน  อนภิรติยา  ปหีนตฺตา  ฯ  ตถา  โกฏาสภาวนาย  
อตฺตสิเนหสฺส  ปรกิฺขีณตฺตา  ภยเภรว  สหติ  สีหาทีน ฺจ  อธิวาสก- 
ชาติโก โหติ  ฯ  อตฺตสิเนหวเสน  หิ  ปุริสสฺส  ภยเภรว  โหติ  
ทุกฺขสฺส  จ  อนธิวาสน  ฯ  อิมมฺปน  โกฏาสภาวนมนุยุตฺตสฺส  น  
เกวล  ปมชฌฺานมตฺตเมว  อุตฺตริมฺป  ปฏิเวโธ  อตฺถีติ  ทสฺเสตุ  
เกสาทีนนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๓๘]  ยนฺต  เอว  ปสสิตฺวา  อานาปานสฺสติกมฺมฏาน  นทิฺทิฏนฺติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  กถ  ภาวิโตติอาทิกาย  ปุจฺฉาปาลิยา  
อตฺเถ  วิภาวิเต  โถมนาปาลิยาป  อตฺโถ  ติภาวิโตเยว  โหติ  
เภทาภาวโต  ตสฺมา  ต  ลงฺฆิตฺวา  กถ  ภาวิโต  จาติอาทินา  
อารภติ  ฯ  ตตฺถ  ห ิ อิโต  ปสสาภาโว  อยมฺป  โขติ วจน ฺจ วิเสโส  
เตสุ  ปสสาภาว  ทสฺเสตุ  เอว  ปสสิตฺวาติ  วุตฺต  ฯ  ปสสา  จ   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ตตฺถ  อภิรุจิชนเนน  อุสสฺาหนตฺถา  ฯ  ต  หิ  สุตฺวา  ภิกฺขู  ภควา  
อิม  สมาธึ  อเนเกหิ  อากาเรหิ  ปสสติ  สนฺโต  กริาย  สมาธิ ปณีโต  
จ  อเสจนโก  จ  สุโข  จ วิหาโร ปาปธมฺเม จ านโส อนฺตรธาเปตีติ  
ส ฺชาตาภิรุจิโย  อุสฺสาหชาตา  สกฺกจฺจ  อนุยุ ฺชิตพฺพ  ปฏิปชฺชติพฺพ  
ม ฺนฺติ  ฯ  อยมฺป  โขติ  ปทสฺส  เย  อิเม  มยา  นิพฺพานมหาสรสฺส  
โอตรณติตฺถภูตา  กสิณชฌฺานอสุภชฺฌานาทโย  เทสิตา  น  เกวลนฺเต- 
เอว อยมฺป  โขติ  ภควา  อตฺตโน  ปจฺจกฺขภูต  สมาธึ  เทสนานุภาเวน  
เตสมฺป   ภิกขฺูน  อาสนฺนปจฺจกฺข ฺจ  กโรนฺโต  สมฺปณฺฑนวเสน  
เอวมาหาติ  สมฺพนฺธมุเขน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  โสฬสวตฺถุกนฺติ  
จตูสุ  อนุปสฺสนาสุ  จตุนฺน  จตุกฺกาน  วเสน  โสฬสฏาน  ฯ  
สพฺพาการปริปูโรติ  กมมฺฏานปาลิยา  ปทฏโ  ปณฺฑฏโ  อุปมา  
โจทนา  ปรหิาโร  ปโยชนนฺติ  เอวมาทีหิ  สพฺเพหิ  อากาเรหิ  
ปริปุณฺโณ ฯ นิทฺเทโสติ กมฺมฏานสฺส วิเสสโต วิตฺถาโร ฯ  
        [๓๙]  กถนฺติ  อิท  ปจฺุฉนาการวิภาวนปท  ฯ  ปุจฺฉา  เจตฺถ  
กเถตุกมฺยตาวเสน  อ ฺเส  อสมฺภวโต  ฯ  สา  จ  อุปริ  เทสน  
อารุฬฺหาน  สพฺเพส  ปการวิเสสาน  อามสนวเสนาติ  อิมมตฺถ ทสฺเสนฺโต  
กถนฺติ  ฯเปฯ  กมฺยตาปุจฺฉาติ  อาห  ฯ  กถ  พหุลีกโตติ  เอตฺถาป  
อานาปานสฺสติสมาธีติ  ปท  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  กถนฺติ  
อานาปานสฺสติสมาธิพหุลีการ  นานปฺปการโต  วิตฺถาเรตุกมฺยตาปุจฺฉา  
พหุลีกโต  อานาปานสฺสติสมาธีติ  ตถา  ปฏุธมฺมนิทสฺสนนฺติ  อิมมตฺถ   
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                   อนุสฺสติกมฺมานนิทฺเทส  วณฺณนา   
เอเสว  นโยติ  อิมินา  อติทิสติ  ฯ  ตถา  สนฺตตาทโยป  ตสฺส  เยหิ  
ภาวนาพหุลีกาเรหิ  สิทฺธา  ตคฺคหเณเนว  คหิตา  โหนฺตีติ  ทสฺเสตุ  
กถ  พหุลีกโต  ฯเปฯ  วูปสเมตีติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโยติ  วุตฺต  ฯ  
ปุน  จปร  อุทายิ  อกฺขาตา  มยา  สาวกาน  ปฏิปทา  ยถา  ปฏิปนฺนา  
เม สาวกา จตฺตาโร สติปฏาเน ภาเวนฺตีติอาทีสุ๑อุปฺปาทนวฑฺฒ- 
นฏเน ภาวนา  วุจฺจตีติ  ตทุภยวเสน  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  ภาวิโตติ  
อุปฺปาทิโต  วฑฺฒิโต  วาติ  อาห  ฯ  ตตฺถ  ภาว  วิชชฺมานต  
อิโต  คโตติ  ภาวิโต  อุปฺปาทิโต  ปฏลิทฺธมตฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  
อุปฺปนฺโน  ปน  ลทฺธาเสวโน  ภาวิโต  ปคุณภาว  อาปาทิโต  วฑฺฒิโตติ  
อตฺโถ  ฯ  อานาปานปริคฺคาหิกายาติ  ทีฆรสฺสาทิวิเสเสหิ  สทฺธึ  
อสฺสาสปสฺสาเส  ปริจฺฉิชฺช  คาหิกาย  เต  อารพฺภ  ปวตฺตาย  
สติยา  ปจฺจยภูตายนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ปุริมสฺมิ ฺหิ  อตฺเถ  สมาธิสฺส  
สติยา  สหชาตาทิปจฺจยภาโว  วุตฺโต  สมฺปยุตฺตวจนโต  ทุติยสฺมมิฺปน  
อุปนิสฺสยภาโวป  ฯ  อุปจารชฺฌานสหคตา  หิ  สติ  อปฺปนาสมาธิสฺส  
อุปนิสฺสโย  โหตีติ  ฯ  พหุลีกโตติ  พหุล  ปวตฺติโต  ฯ  เตน  
อาวชฺชนาทิวสีภาวปฺปตฺติมาห  ฯ  โย  หิ  วสีภาว  อาปาทิโต  โส  
อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  สมาปชฺชิตพฺพโต  ปุนปฺปุน  ปวตฺติยติ  เตน  วุตฺต  
ปุนปฺปุน  กโตติ  ฯ  ยถา  อิเธว  ภิกฺขเว  สมโณติ  วิวิจฺเจว กาเมหีติ  
จ  เอวมาทีสุ  ปมปเท  วุตฺโต  เอวสทฺโท  ทุติยาทสีุป  วุตฺโตเอว  
๑. ม. ม.๓๒๔ ฯ   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
โหติ เอวมิธาปติ อาห อุภยตฺถ เอวสทฺเทน นิยโม เวทิตพฺโพติ ฯ  
        อุภยปทนิยเมน  ลทฺธคุณ  ทสฺเสตุ  อย ฺหีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
อสุภกมฺมฏานนฺติ  อสุภารมฺมณชฺฌานมาห  ฯ ต ฺหิ อสุเภสุ โยคกมฺม- 
ภาวโต โยคิโน   สุขวิเสสาน   การณภาวโต   จ  อสภุกมฺมฏานนฺติ  
วุจฺจติ  ฯ  เกวลนฺติ  อิมินา  อารมฺมณ  นิวตฺเตติ  ฯ  ปฏิเวธวเสนาติ  
ฌานปฏิเวธวเสน  ฯ  ฌาน ฺหิ  ภาวนาวิเสเสน  อิชฺฌนฺต  อตฺตโน  
วิสย  ปฏิวิชฌฺนฺตเมว  ปวตฺตติ  ยถาสภาวโต  ปฏิวิชฺฌิยติ  จาติ  
ปฏิเวโธติ  วุจฺจติ  ฯ  โอฬาริการมฺมณตฺตาติ  วิภจฺฉารมฺมณตฺตา  ฯ  
ปฏิกูลารมฺมณตฺตาติ  ชิคุจฺฉิตพฺพารมฺมณตฺตา  ฯ  ปริยาเยนาติ  การเณน  
เลสนฺตเรน  วา  ฯ  อารมฺมณสนฺตตายาติ  อนุกฺกเมน  วิเจตพฺพต  
ปตฺต  อารมฺมณสฺส  ปรมสุขุมต  สนฺธายาห  ฯ  สนเฺต  หิ  สนฺนสิินฺเน  
อารมฺมเณ  ปวตฺตมาโน  ธมฺโม  สยมฺป  สนฺนิสินฺโนว  โหติ  ฯ  เตนาห  
สนฺโต  วูปสนฺโต  นิพฺพุโตติ  ฯ  นิพฺพุตสพฺพปริฬาโหติ  อตฺโถ  ฯ  
อารมฺมณสนฺตตาย  ตทารมฺมณาน  ธมฺมาน  สนฺตตา โลกุตฺตรธมฺมา- 
รมฺมณาหิ ปจฺจเวกฺขณาหิ   ทีเปตพฺพา  ฯ   นาสฺส   สนฺตปณีตภาวาวห  
กิ ฺจิ  เสจนนฺติ  อเสจนโก  อเสจนกตฺตา อนาสิตฺตโก อนาสิตฺต- 
กตฺตาเอว อพฺโพกิณฺโณ  อสมฺมิสฺโส  ปริกมฺมาทินา  ตโตเอว   
ปาฏิเยกฺโก วิสสเยเวโก  อาเวณิโก  อสาธารโณ  ฯ  สพฺพเมต  สรสโต- 
เอว สนฺตภาว  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ  ปริกมฺม  วา  สนตฺภาวนิมิตฺต  ฯ  
ปริกมฺมนฺติ  จ  กสิณกรณาทิ  นิมิตฺตุปฺปาทปริโยสาน  ฯ  ตาทิส  อิธ   
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                      อนุสฺสติกมมฺานนิทฺเทส  วณฺณนา  
นตฺถีติ  อธิปปฺาโย  ฯ  ตทา  หิ  กมฺมฏาน  นิรสฺสาทตฺตา อสนฺตมปฺ- 
ปณีต สิยา  ฯ  อุปจาเรน  วา  นตฺถิ  เอตฺถ  สนฺตตาติ  โยชนา  ฯ  
ยสฺมา  อุปจารกฺขเณ  นีวรณวิคเมน  องฺคปาตุภาเวน  จ  ปเรส  
สนฺตตา  โหติ  น  เอวมิมสฺส  อยมฺปน  อาทิสมนฺนา  ฯ เป  ฯ  
ปณีโต จาติ โยชนา ฯ  
        [๔๐]  เกจีติ  อุตฺตรวิหารวาสิเก  สนฺธายาห  ฯ  อนาสิตฺตโกติ  
อุปเสจเนน  น  อาสิตฺตโก  ฯ  เตนาห  โอชวนฺโตติ ฯ โอชวนฺต- 
สทิโสติ อตฺโถ  ฯ   มธุโรติ  อิฏโ  ฯ  เจตสิกสุขปฏิลาภสวตฺตน  
ติกจตุกฺกชฺฌานวเสน  อุเปกฺขาย  วา  สนฺตภาเวน  สุขคติกตฺตา สพฺเพ- 
สมฺป  วเสน  เวทิตพฺพ  ฯ  ฌานสมุฏานปณีตรูปผุฏสรีรตาวเสน  
ปน  กายิกสขุปฏิลาภสวตฺตน  ทฏพฺพ  ฯ  ต ฺจ  โข  ฌานโต  
วุฏ ิตกาเล  ฯ  อิมสฺมึ  ปกฺเข  อปฺปตปฺปตกฺขเณติ  อิท  เหตุมฺหิ  
ภุมฺมวจน  ทฏพฺพ  ฯ  อวิกฺขมฺภิเตติ  ฌาเนน  สกสนฺตานโต  อนีหเฏ  
อปฺปหีเน  ฯ  อโกสลยฺสมภฺูเตติ  อโกสลฺล  วุจฺจติ  อวิชฺชา  ตโต  
สมฺภูเต  ฯ  อวิชฺชาปุพฺพงฺคมา  หิ  สพฺเพ  ปาปธมฺมา  ฯ  ขเณเนวาติ  
อตฺตโน  ปวตฺติตกฺขเณเนว  ฯ  อนฺตรธาเปตีติ  เอตฺถ  อนฺตรธาปน  
วินาสน  ฯ  ตมฺปน  ฌานวตฺถุกสฺส  อิธาธิปฺเปตตฺตา  ปริยฏุานปฺปหาน  
โหตีติ  อาห  วิกฺขมฺเภตีติ  ฯ  วูปสเมตีติ  วิเสเสน  อุปสเมติ  ฯ  
วิเสเสน  อุปสมนมฺปน  สมฺมเทว  อุปสมน  โหตีติ  อาห  สุฏ ุ  
อุปสเมตีติ  ฯ  นน ุ จ  อ ฺโป  สมาธิ  อตฺตโน  ปวตฺติตกฺขเณเนว   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปฏิปกฺขธมฺเม  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมติ  อถ  กสฺมา  อยเมว  สมาธิ  
เอว   วิเสเสตฺวา   วุตฺโตติ  ฯ   ปุพฺพภาคโต  ปฏาย นานาวิตกฺก- 
วูปสมนสพฺภาวโต  ฯ  วุตฺต ฺเหต  อานาปานสฺสติ  ภาเวตพฺพา  
วิตกฺกุปจฺเฉทายาติ  ฯ  อปจ  ติกฺขป ฺสฺส  าณุตฺตรสฺเสต  กมฺมฏาน  
าณุตฺตรสฺส  จ  กิเลสปฺปหาน  อิตเรหิ  สาติสย  ยถาสทฺธา- 
ธิมุตฺเตหิ ทิฏ ิปฺปตฺตสฺส   ตสฺมา   อิม   วิเสส   สนฺธาย   านโส  
อนฺตรธาเปติ  วูปสเมตีติ  วุตฺต  ฯ  อถวา  ฯ  นิมิตฺตปาตุภาเว  สติ  
ขเณเนว  องฺคปาตุภาวโต  อยเมว  สมาธิ  านโส  อนฺตรธาเปติ  
วูปสเมตีติ  วุตฺโต  ฯ  ยถาต  มหโต  อกาลเมฆสฺส  อุฏ ิตสฺส ธารา- 
นิปาเต  ขเณเนว  ปวิย รโชชลฺลสฺส วูปสโม ฯ เตนาห เสยฺยถาป  
ภิกฺขเว  มหาอกาลเมโฆ  อุฏ ิโตติอาทิ  ฯ  สาสนิกสฺส  ฌานภาวนา  
เยภุยฺเยน  นิพฺเพธภาคิยาว  โหตีติ  อาห  นิพฺเพธภาคิยตฺตาติ  ฯ  
พุทฺธานมฺปน  เอกเสน  นิพฺเพธภาคิยาว  โหติ  ฯ  อิมเมว หิ กมฺมฏาน  
ภาเวตฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺธา  สมฺมาสมฺโพธึ  อธิคจฺฉนฺติ  ฯ  อริยมคฺคสฺส  
ปาทกภูโต  อย  สมาธิ  อนุกฺกเมน  วฑฺฒิตฺวา  อริยมคฺคภาว  อุปคโต  
วิย  โหตีติ  อาห  อนุปุพฺเพน  อริยมคฺควุฑฺฒิปฺปตฺโตติ  ฯ  อยมฺป- 
นตฺโถ วิราคนิโรธปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสนาน  วเสน  สมฺมเทว  ยุชชฺติ  ฯ  
เหฏา  ปป ฺจวเสน  วุตฺตมตฺถ  สุขคฺคหณตฺถ  สงฺคเหตฺวา  ทสฺเสนฺโต  
อยมฺปเนตฺถ สงฺเขปตฺโถติ อาห ฯ ปณฺฑตฺโถติ วุตฺต โหติ ฯ  
        ตมตฺถนติฺ  ต  กถ  ภาวิโตติอาทินา  ปุจฺฉาวเสน  สงฺเขปโต   
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วุตฺตมตฺถ  ฯ  อิธ  ตถาคโต  โลเก  อุปปฺชฺชตีติอาทีสุ๑ อิธสทฺโท  
โลก  อุปาทาย  วุตฺโต  อิเธว  ติฏมานสฺสาติอาทีสุ  โอกาส  
อิธาห  ภิกฺขเว  ภุตฺตาวี  อสฺส  ปวาริโตติอาทีสุ  ปทปูรณมตฺต  
อิธ  ภิกฺขุ  ธมฺม  ปรยิาปุณาตีติอาทีสุ๒  ปน  สาสน  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขูติ  อิธาป  สาสนเมวาติ  ทสฺเสนฺเตน  ภิกฺขเว  อิมสฺมึ  สาสเน  
ภิกฺขูติ  วตฺวา  ตมตฺถ  ปากฏ  กตฺวา  ทสเฺสตุ  อย  หีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
ตตฺถ  สพฺพปฺปการอานาปานสฺสติสมาธินิพฺพตฺตกสฺสาติ  สพฺพปฺปการคฺ- 
คหณ โสฬสปฺปกาเร  สนธฺาย  ฯ  เต  หิ  อิมสฺมึเยว  สาสเน  ฯ  
พาหิรกา  หิ  ชานนฺตา  อาทิโต  จตุปฺปการเมว  ชานนฺติ  ฯ  เตนาห  
อ ฺสาสนสฺส  ตถาภาวปฏิเสธโนติ  ฯ  ยถา  วุตฺตสฺส  ปุคฺคลสสฺ  
นิสฺสยภาวปฏิเสธโนติ  อตฺโถ  ฯ  เอเตน  อิธ  ภิกฺขเวติ  อิท  
อนฺโตคเธวสทฺทนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  สนฺติ  หิ  เอกปทานิป  สาวธารณานิ  
ยถา  วายุภกโฺขติ  ฯ  เตเนวาห  อิเธว  ภิกฺขเว  สมโณติอาทิ  ฯ  
ปริปุณฺณสมณกรณธมฺโม หิ โส โย สพฺพปฺปการอานาปานสฺสติ- 
สมาธินิพฺพตฺตโก ฯ ปรปปฺวาทาติ   ปเรส   อ ฺติตฺถิยาน   นานปฺปการา   
วาทา ติตฺถายตนานิ  ฯ   อร ฺาทิกสฺเสว   ภาวนานุรูปเสนาสนต  
ทสฺเสตุ อิมสฺส หีติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๔๑]  ทุทฺทโม  ทมถ  อนุปคโต  โคโณ  กูฏโคโณ  ฯ  ยถา  
ถเนหิ  สพฺพโส  ขีร  น  ปคฺฆรติ  เอว  โทหปริพนฺธินี  กฏูเธนุ  ฯ  
๑. ที. สี. ๒๗๘ ฯ  ๒. องฺ. ป ฺจก ๙๘ ฯ   
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รูปสทฺทาทิเก  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชนโก  อสฺสาโท  รปูารมฺมณาทิรโส  ฯ  
ปุพฺเพ  อาจิณฺณารมฺมณนฺติ  ปพฺพชฺชโต  ปุพฺเพ  อนาทิมติ  วา  
สสาเร ปริจิตารมฺมณ ฯ  
        นิพนฺเธยฺยาติ   พนฺเธยฺย  ฯ   สติยาติ   สมฺมเทว กมฺมฏาน- 
สลฺลกฺขณวสปฺปวตฺตาย สติยา ฯ อารมฺมเณติ กมฺมฏานารมฺมเณ ฯ  
ทฬฺหนฺติ  ถิร  ฯ  ยถา  สโตการิสฺส  อุปจารปฺปนาเภโท  สมาธิ  
อิชฺฌติ ตถา ถามคต กตฺวาติ อตฺโถ ฯ วิเสสาธิคมทิฏธมฺม- 
สุขวิหารปทฏานนฺติ สพฺเพส  พุทฺธาน  เอกจฺจาน  ปจฺเจกพุทฺธาน   
พุทฺธสาวกาน ฺจ วิเสสาธิคมสฺส    เจว   อ ฺกมฺมฏาเนน   อธิคต- 
วิเสสาน ทิฏธมฺมสุขวิหารสฺส จ ปทฏานภูต ฯ  
        [๔๒] วตฺถุวิชฺชาจริโย วิย ภควา โยคีน อนุรูปนิวาสฏา- 
นุปทิสนโต ฯ ภิกฺขุ  ทีปสทิโส  อร ฺเ  เอกิโก  วิหริตฺวา  ปฏปิกฺข- 
นิมฺมถเนน อิจฺฉิตตฺถสาธนโต  ฯ   ผลมุตฺตมนฺติ   สาม ฺผลมาห  ฯ  
ปรกฺกมชวโยคฺคภูมินฺติ ภาวนุสฺสาหชวสฺส โยคฺคกรณภูมิภูต ฯ  
        [๔๓]  เอว  วุตฺตลกขฺเณสูติ  อภิธมฺมปริยาเยน  สุตฺตนฺติกปริยา- 
เยน จ  วุตฺตลกฺขเณสุ  ฯ  รกฺุขสมีปนฺติ  ยาวตา  มชฺฌนฺติกกาเล  สมนฺตา  
ฉายา  ผรติ  นิวาเต  ปณฺณานิ  ปตนฺติ  เอตฺตาวตา  รุกฺขมูลนฺติ  
วุจฺจตีติ  เอว  วุตฺตรุกฺขสฺส  สมีปฏาน  ฯ  อวเสส สตฺตวิธ เสนาสนนฺติ  
ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส ปลาลปุ ฺชนฺติ  
เอว วุตฺต ฯ  
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        อุตุตฺตยานุกุล    ธาตุจริยานุกุลนฺติ    คิมฺหาทิอุตุตฺตยสฺส เสมฺหาทิ- 
ธาตุตฺตยสฺส  โมหาทิจริยตฺตยสฺส  จ  อนุกุล  ฯ ตถาหิ คิมฺหกาเล  
อร ฺ  อนุกุล  เหมนฺเต  รุกฺขมูล วสฺสกาเล สุ ฺาคาร ฯ เสมฺห- 
ธาตุกสฺส เสมฺหปกติกสฺส   อร ฺ  ปตฺตธาตุกสฺส  รุกฺขมูล  วาต- 
ธาตุกสฺส สุ ฺาคาร  อนุกุล  โมหจริตสฺส  อร ฺ  โทสจริตสฺส   
รุกฺขมูล ราคจริตสฺส   สุ ฺาคาร   อนุกุล  ฯ  อลนีานุทฺธจฺจปกฺขิกนฺติ  
อสงฺโกจาวิกฺเขปปกฺขิก  ฯ  สยน  ห ิ โกสชฺชปกฺขิก  านจงฺกมนานิ  
อุทฺธจฺจปกฺขิกานิ  น  เอว  นิสชชฺา  ตโตเอวสฺสา  สนฺตตา  ฯ  
นิสชฺชาย  ทฬฺหภาว  ปลลฺงฺกาภุชเนน  อสฺสาสปสฺสาสาน  ปวตฺตนสุขต  
อุปริมกายสฺส  อุชกุ  ปเนน  อารมฺมณปริคฺคหุปาย  ปริมุข  สติยา  
ปเนน ทสฺเสนฺโต ฯ  
        อูรุพทฺธาสนนฺติ  อูรุนมโธพนฺธนวเสน  นิสชชฺา  ฯ  เหฏ ิมกายสฺส  
อนุชุก  ปน  นิสชฺชาวจเนเนว  โพธิตนฺติ  ฯ  อุชช  กายนฺติ  เอตฺถ  
กายสทฺโท  อุปริมกายวิสโยติ  อาห  อุปริมสรีร  อุชุก  เปตฺวาติ  ฯ  
ตมฺปน  อุชุกฏปน  สรูปโต  ปโยชนโต  จ  ทสฺเสตุ  อฏารสาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  น  ปณมนฺตีติ  น  โอณมนฺติ  ฯ  น  ปริปตตีติ  น  
วิคจฺฉติ  วีถึ  น  วิลงฺเฆติ  ฯ  ตโตเอว  ปุพฺเพนาปร  วิเสสุปฺปตฺติยา  
วุฑฺฒึ  ผาตึ  อุปคจฺฉติ  ฯ  อิธ  ปริสทฺโท  อภิสทฺเทน  สมานฏโติ  
อาห  กมฺมฏานาภิมุขนฺติ  ฯ  พหิทฺธา  ปุถุตฺตารมฺมณโต  นิวา- 
เรตฺวา กมฺมฏานเยว  ปุเรกฺขิตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  ปรีติ  ปริคฺคหฏโ   
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ปริณายิกาติอาทีสุ  วิย  ฯ  นิยฺยานฏโ  ปฏิปกฺขโต  นิคมนฏโ๑ ฯ  
ตสฺมา  ปริคฺคหิตนิยฺยานนฺติ  สพฺพถา  คหิตาสมฺโมส  ปริจฺจตฺตสมฺโมส  
สตึ กตฺวา ปรม สติเนปกฺก อุปฏเปตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        [๔๔]  สโตวาติ  สติยา  สมนฺนาคโตเอว  สรนฺโตเอว  อสฺสสติ ฯ  
นาสฺส  กาจิ  สติวิรหิตา  อสฺสาสปฺปวตฺติ  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  สโต  
ปสฺสตีติ  เอตฺถาป  สโตว  อสฺสสตีติ  เอวสทฺโท  อาเนตฺวา  
วตฺตพฺโพ  ฯ  สโตการีติ  สโตเอว  หุตฺวา  สติยาเอว  วา  กาตพฺพสฺส  
กตฺตา  กรณสีโล  วา  ฯ  ยทิ  สโตว  อสฺสสติ  สโต  ปสฺสสตีติ  
เอตสฺส  วิภงฺเค  วุตฺต  อถ  กสฺมา  อสฺสสติ  ปสฺสสติจฺเจว  อวตฺวา  
สโตการีติ  วุตฺต  ฯ  เอกรส  เทสน  กาตุกามตาย  ฯ  ปมจตุกฺเก  
ปททฺวยเมว  หิ  วตฺตมานกาลวเสน  อาคต  อิตรานิ  อนาคตกาลวเสน  
ตสฺมา  เอกรส  เทสน  กาตุกามตาย  สพฺพตฺถ  สโตการิจฺเจว  
วุตฺต  ฯ  ทีฆ  อสฺสาสวเสนาติ  ทีฆอสฺสาสวเสน  ฯ  วิภตฺติอโลป กตฺวา  
นิทฺเทโส  ฯ  ทีฆนฺติ  วา  ภควตา  วุตฺตอสฺสาสวเสน  ฯ  จิตฺตสฺส  
เอกคฺคต  อวิกฺเขปนฺติ  วิกฺเขปสฺส  ปฏปิกฺขภาวโต  อวิกฺเขโปติ          
ลทฺธนาม  จิตฺตสฺส  เอกคฺคภาว  ปชานโต  สติ  อุปฏ ิตา  โหตีติ  
อารมฺมณ  อุปคนฺตฺวา   ิตา  โหติ  ฯ  ตาย  สติยา  เตน  าเณนาติ  
ยถาวุตฺตาย  สติยา  ยถาวุตฺเตน  จ  าเณน  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  
ทีฆ  อสฺสาส  อารมฺมณภูต  อวิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส  อสมฺโมหโต  วา  
ปชานนฺตสฺส  ตตฺถ  สติ  อุปฏ ิตาเอว  โหติ  ต  สมฺปชานนฺตสฺส  
๑. นิคฺคมนฏโติ ภเวยยฺ ฯ   
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อารมฺมณกรณวเสน  วา  อสมฺโมหวเสน  วา  ตทธีนา  สติสมฺปช ฺเน  
ตสมงฺคี  โยคาวจโร  สโตการี  นาม  โหตีติ  ฯ  ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสี  
อสฺสาสวเสนาติ  ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสี  หุตฺวา  อสสฺาสนสฺส  วเสน  ฯ  
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสิอสฺสาสวเสนาติ  วา  ปาโ ฯ ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคานุ- 
ปสฺสิโน อสฺสาสา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสิอสฺสาสา เตส วเสนาติ อตฺโถ ฯ  
        วินยนเยน  อนฺโต  อุฏ ิตสสน  อสฺสาโส  พหิ  อุฏ ิตสสน  
ปสฺสาโส  ฯ  สุตฺตนฺตนเยน  ปน  พหิ  อุฏหิตฺวาป  อนฺโต  สสนโต  
อสฺสาโส  อนฺโต  อุฏหตฺิวาป  พหิ  สสนโต  ปสสฺาโส  ฯ  อยเมว  
จ  นโย  อสสฺาสาทิมชฺฌปริโยสาน  สติยา  อนุคจฺฉโต  อชฺฌตฺต  
วิกฺเขปคเตน  จิตฺเตน  กาโยป  จิตฺตมฺป  สารทฺธา  จ  โหนฺติ  อิ ฺชติา  
จ  ผนฺทิตา  จาติ  ปสฺสาสาทิมชฺฌปรโิยสาน  สติยา  อนุคจฺฉโต  
พหิทฺธา  วิกฺเขปคเตน  จิตฺเตน  กาโยป  จิตฺตมฺป  สารทฺธา  จ  โหนฺติ  
อิ ฺชิตา  จ  ผนฺทิตา  จาติ  อิมาย  ปาลยิา  สเมติ  ฯ  ปม  
อพฺภนฺตรวาโต  พหิ  นิกขฺมติ  ตสฺมา  ปวตฺติกฺกเมน  อสฺสาโส  
ปม  วุตฺโตติ  วทนฺติ  ฯ  ตาลล  อาหจฺจ  นิพฺพายตีติ  ตาลล  อาหจฺจ  
นิรุชฺฌติ  ฯ  เตน  กิร  สมปฺติชาโต  พาลทารโก  ขิปต กโรติ ฯ เอว  
ตาวาติอาทิ  ยถาวุตฺตสฺส  อตฺถสฺส  นิคมน  ฯ  เกจิ  เอว  ตาวาติ  
อเนน  ปวตฺติกฺกเมน  อสฺสาโส  พหินกิฺขมนวาโตติ  คเหตพฺพนฺติ  
อธิปฺปาโยติ วทนฺติ ฯ  
        [๔๕]  อทฺธานวเสนาติ  กาลทฺธานวเสน  ฯ  อย  ห ิอทฺธานสทฺโท   
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กาลสฺส  เทสสฺส  จ  วาจโก  ฯ  ตตฺถ  เทสทฺธาน  อุทาหรณภาเวน  
ทสฺเสตฺวา  กาลทฺธานวเสน  อสฺสาสปสฺสาสาน  ทีฆรสฺสต  วิภาเวตุ  
ยถา  หีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  โอกาสทฺธานนฺติ  โอกาสภูต  อทฺธาน ฯ  
ผริตฺวาติ  พฺยาเปตฺวา  ฯ  จุณฺณวิจุณฺณาป  อเนกกลาปภาเวน  ฯ  ทีฆ  
อทฺธานนฺติ  ทีฆ  ปเทส  ฯ  ตสฺมาติ  สณิก  ปวตฺติยา  ทีฆสนฺตานตาย  
ทีฆาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  เอตฺถ  จ  หตฺถิอาทิสรีเร  สุนขาทิสรีเร  จ  
อสฺสาสปสฺสาสาน  เทสทฺธานวิสิฏเน  กาลทฺธานวเสเนว  ทีฆรสฺสตา  
วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา  สณิก  ปูเรตฺวา  สณิกเมว  นิกขฺมนฺติ  สีฆ  
ปูเรตฺวา  สีฆเมว  นิกฺขมนฺตีติ  จ  วจนโต  ฯ  มนุสฺเสสูติ สมานป- ฺ 
ปมาเณสุป  มนุสฺสสรีเรสุ  ฯ  ทีฆ  อสฺสสนฺตีติ  ทีฆ อสฺสาสปฺปพนฺธ  
ปวตฺเตนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ปสฺสสนฺตีติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย  ฯ 
สุนขสสาทโย  วิย  รสฺส  อสฺสสนฺติ  จ  ปสฺสสนฺติ  จาติ  โยชนา  ฯ  
อิทมฺปน  ทฆี  รสฺส ฺจ  อสฺสสน  ปสสฺสน ฺจ  เตส  สตฺตาน  
สรีรสภาโวติ  ทฏพฺพ  ฯ  เตสนฺติ  สตฺตาน  ฯ เตติ อสฺสาสปสฺสาสา ฯ  
อิตฺตรมทฺธานนฺติ อปฺปก กาล ฯ  
        นวหากาเรหีติ     ภาวนมนุยุ ฺชนฺตสฺส    ปุพฺเพนาปร อลทฺธ- 
วิเสสสฺส เกวล อทฺธานวเสน อาทิโต วุตฺตา ตโย อาการา เต จ โข  
เอกจฺโจ  อสฺสาส  สุฏ ุ  สลฺลกฺเขติ  เอกจฺโจ  ปสฺสาส  เอกจฺโจ  
ตทุภยนฺติ  อิเมส  ติณฺณ  ปุคฺคลาน  วเสน  เกจิ  ปน  อสฺสสติป  
ปสฺสสติปติ  เอกชฺฌ  วจน  ภาวนาย  นรินฺตร  ปวตฺติทสฺสนตฺถนฺติ   
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วทนฺติ  ฉนฺทวเสน  ปุพฺเพ  วิย  ตโย  ตถา  ปามุชชฺวเสนาติ  อิเมหิ  
นวหากาเรหิ  ฯ  กาม ฺเจตฺถ  เอกสฺส  ปุคฺคลสฺส  ตโยเอว  อาการา  
ลพฺภนฺติ  ตนฺติวเสน  ปน  สพฺเพส  ปาลิอารุฬฺหตฺตา  เตส  วเสน  
ปริกมฺมสฺส  กาตพฺพตฺตา  จ  ตตฺราย  ภิกฺขุ  นวหากาเรหีติ วุตฺต ฯ เอว  
ปชานโตติ  เอว  ยถาวุตฺเตหิ  อากาเรหิ อสฺสาสปสฺสาเส ปชานโต ตตฺถ  
มนสิการ  ปวตฺเตนฺตสฺส  ฯ  เอเกนากาเรนาติ  ทีฆ  อสฺสาสาทีสุ  จตูสุ  
อากาเรสุ เอเกน อากาเรน นวสุ ตีสุ วา เอเกน ฯ ตถา หิ วกฺขติ  
           ทีโฆ รสฺโส จ อสฺสาโส ปสฺสาโสป จ ตาทิโส  
           จตฺตาโร วณฺณา วตฺตนฺติ นาสิกคฺเคว ภิกฺขุโนติ ฯ  
        อย  ภาวนา  อสฺสาสปสฺสาสกายานุปสฺสนาติ  กตฺวา  วุตฺต  
กายานุปสฺสนาสติปฏานภาวนา  สมฺปชฺชตีติ  ฯ  อิทานิ  ปาลวิเสเนว  
เต นว อากาเร ภาวนาวิธิ ฺจ ทสฺเสตุ ยถาหาติอาทิ อารทฺธ ฯ  
        ตตฺถ  กถ  ปชานาตีติ  ปชานนวิธึ  กเถตุกมฺยตาย  ปุจฺฉติ  ฯ  
ทีฆ  อสฺสาสนฺติ  วุตฺตลกขฺณ  ทีฆ  อสสฺาส  ฯ  อทฺธานสงฺขาเตติ  
อทฺธานนฺติ  สงฺข  คเต  ฯ  ทีเฆ  กาเล  ทีฆ  ขณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
โกฏาสปริยาโย  วา  สงฺขาตสทฺโท  เถยฺยสงฺขาตนฺติอาทีสุ๑ วิย ฯ  
ตสฺมา  อทฺธานสงฺขาเตติ  อทฺธานโกฏาเส  เทสภาเคติ  อตฺโถ  ฯ  
ฉนฺโท  อุปฺปชฺชตีติ  ภาวนาย  ปุพฺเพนาปร  วิเสส  อาวหนฺติยา  
ลทฺธสฺสาทตฺตา  ตตฺถ  สาติสโย  กตฺตุกามตาลกฺขโณ  กุสลจฺฉนฺโท  
๑ ม. มู. ๔๙๗  ฯ   
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อปฺปชฺชติ  ฯ  ฉนฺทวเสนาติ  ตถาปวตฺตฉนฺทสฺส  วเสน  สวิเสส  
ภาวนมนุยุ ฺชนฺตสฺส  กมมฺฏาน  วุฑฺฒึ  ผาตึ  คเมนฺตสฺส  ฯ  ตโต  
สุขุมตรนฺติ  ยถาวุตฺตจฺฉนฺทปฺปวตฺติยา  ปุริมโต  สขุุมตร  ฯ  ภาวนา- 
พเลน หิ    ปฏิปสฺสทฺธทรถปริฬาหตาย   กายสฺส   อสฺสาสปสฺสาสา  
สุขุมตรา  หุตฺวา  ปวตฺตนฺติ  ฯ  ปามุชฺช  อุปฺปชชฺตีติ  อสฺสาสปสฺสาสาน  
สุขุมตรภาเวน   อารมฺมณสฺส   สนฺตตรตาย  กมฺมฏานสฺส  ฯ  
วีถิปฏิปนฺนตาย  ภาวนาจิตฺตสหคโต  ปโมโท  ขุทฺทกาทิเภทา  ตรุณปติ 
อุปฺปชฺชติ  ฯ  จิตฺต  วิวฏฏตีติ  อนุกฺกเมน  อสฺสาสปสฺสาสาน  อติวิย  
สุขุมตรภาวปฺปตฺติยา   อนุปฏหเน  วิเจตพฺพาการปฺปตฺเตหิ  เตหิ  
จิตฺต  วินิวฏฏตีติ  เกจิ  ฯ  ภาวนาพเลน  ปน  สุขุมตรภาวปฺปตฺเตสุ  
อสฺสาสปสฺสาเสสุ  ตตฺถ  ปฏิภาคนิมิตฺเต  อุปฺปนฺเน  ปกติอสฺสาส- 
ปสฺสาสโต จิตฺต  นิวตฺตติ  ฯ  อุเปกฺขา  สณฺาตีติ  ตสฺมึ  ปฏิภาค- 
นิมิตฺเต อุปจารปฺปนาเภเท  สมาธิมฺหิ  อุปฺปนฺเน  ปนุ  ฌานนิพฺพตฺต- 
นตฺถ พฺยาปาราภาวโต  อชฺฌุเปกฺขน  โหตีติ  ฯ  สา  ปนาย  อุเปกฺขา  
ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        [๔๖]  อิเมหิ  นวหิ  อากาเรหีติ  อิเมหิ  ยถาวุตฺเตหิ  นวหิ  
อากาเรหิ  ปวตฺตา  ฯ  ทฆี  อสฺสาสปสฺสาสา  กาโยติ  ทีฆาการา อสฺสาส- 
ปสฺสาสา  จุณฺณวิจุณฺณาป  สมูหฏเน  กาโย  ฯ  อสฺสาสปสฺสาเส  
นิสฺสาย  อุปฺปนฺนนิมิตฺตมฺเปตฺถ  อสสฺาสปสฺสาสสาม ฺเมว  วุตฺต  ฯ  
อุปฏาน  สตีติ  ต  อารมฺมณ  อุปคนฺตฺวา  ติฏตีติ  สติ  อุปฏาน   
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นาม  ฯ  อนุปสฺสนา  าณนฺติ  สมถวเสน  นิมิตฺตสฺส  อนุปสฺสนา  
วิปสฺสนาวเสน  อสฺสาสปสฺสาเส  ตนฺนิสฺสย ฺจ  กาย  รูปนฺติ  จิตฺต  
ตสมฺปยุตฺตธมฺเม  จ  อรูปนฺติ  ววฏเปตฺวา  นามรูปสฺส  อนุปสฺสนา  
จ  าณ  ตตฺถ  ยถาภูตาวโพโธ  ฯ  กาโย  อุปฏานนฺติ  โส  กาโย  
อารมฺมณกรณวเสน  อุปคนฺตฺวา  สติ  เอตฺถ  ติฏตีติ  อุปฏาน  
นาม  ฯ  เอตฺถ  จ  กาโย  อุปฏานนฺติ  อิมินา  อิตรกายสฺสาป  
สงฺคโห  โหติ  ยถาวุตฺตสมฺมสนวารสฺสาป  อิธ  อิจฺฉิตตฺตา  ฯ  โน  
สตีติ  โส  กาโย  สติ  นาม  น  โหติ  ฯ  สติ  อุปฏาน ฺเจว  สติ  
จ  สรณฏเน  อุปติฏนฏเน  จ  ฯ  ตาย  สติยาติ  ยถาวุตฺตาย  
สติยา  ฯ  เตน  าเณนาติ  ยถาวุตฺเตเนว  าเณน  ฯ  ต  กายนฺติ  
ต  อสฺสาสปสฺสาสกาย ฺเจว  ตนฺนิสฺสย  รูปกาย ฺจ  ฯ  อนุปสฺสตีติ  
ฌานสมฺปยุตฺตาเณน  เจว  วิปสฺสนาาเณน  จ  อนุปสฺสติ  ฯ  เตน  
วุจฺจติ  กาเย  กายานุปสฺสนาสติปฏานภาวนาติ  เตน  อนุปสฺสเนน  
ยถาวุตฺเต  กาเย  อย  กายานุปสฺสนาสติปฏานภาวนาติ  วุจฺจติ  ฯ  
อิท  วุตฺต  โหติ  ยา  อย  ยถาวุตฺเต  อสฺสาสปสฺสาสกาเย  ตสฺส  
นิสฺสยภูเต  กรชกาเย  จ  กายสฺเสว  อนุปสฺสนา  อนุทกภูตาย  มรจิียา  
อุทกานุปสฺสนา  วิย  น  อนิจฺจาทิสภาเว  กาเย  นิจฺจาทิภาวานุปสฺสนา  
อถโข  ยถารห  อนิจฺจทุกฺขานตฺตาสุภภาวสฺเสว  อนุปสฺสนา  ฯ  อถวา ฯ  
กาเย  อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  อิตฺถีติ  วา  ปุริโสติ  วา คเหตพฺพสฺส  
กสฺสจิ  อภาวโต  ตาทิส  อนนุปสฺสิตฺวา  กายมตฺตสฺเสว  อนุปสฺสนา   
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กายานุปสฺสนา  ตาย  กายานุปสฺสนาย  สมฺปยุตฺตา  สติเยว  อุปฏาน  
สติปฏาน  ตสฺส  ภาวนา  วฑฺฒนา  กายานุปสฺสนาสติปฏาน- 
ภาวนาติ  ฯ เอส นโยติ นวหิ อากาเรหีติอาทินา วุตฺตวิธึ รสฺสปเท  
อติทิสติ ฯ  
        เอตฺถาติ  เอตสฺมึ  ยถาทสฺสิเต  กถ  ทีฆ  อสฺสสนฺโตติอาทินา  
อาคเต  ปาลินเย  ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  รสฺสปทวเสน อาคเต ปาลินเย ฯ  
อยนฺติ  โยคาวจโร  ฯ  อทธฺานวเสนาติ  ทีฆกาลวเสน ฯ อิตฺตรวเสนาติ  
ปริตฺตกาลวเสน  ฯ  อิเมหิ  อากาเรหีติ  อิเมหิ  นวหิ  อากาเรหิ  ฯ  
ตาทิโสติ  ทีโฆ  รสฺโส  จ  ฯ  จตฺตาโร  วณฺณาติ จตฺตาโร อาการา ฯ  
เต  จ  ทีฆาทโยเอว  ฯ  นาสิกคฺเค  ว  ภิกฺขุโนติ  คาถาสุขตฺถ  รสสฺ  
กตฺวา  วุตฺต  ฯ  นาสิกคฺเควาติ  วาสทฺโท  อนิยมฏโ  ฯ  เตน  
อุตฺตโรฏ สงฺคณฺหติ ฯ  
        [๔๗]  สพฺพกายปฏิสเวทีติ  สพฺพกายสฺส  ปฏิปฏ ิ ปจฺเจก  กตฺวา  
สมฺมเทว  เวทนสีโล  ชานนสีโล  ตสฺส  วา  ปฏิปฏิ  สมฺมเทว  เวโท  
เอตสฺส  อตฺถิ  ต  วา  ปฏิปฏิ  สมฺมเทว  เวทมาโนติ  อตฺโถ  ฯ  
ตตฺถ  ตตฺถ  สพฺพคฺคหเณน  อสฺสาสาทิกายสฺส  อนวเสสปริยาทาเน  
สิทฺเธป  อเนกกลาปสมุทายภาวโต  ตสฺส  สพฺเพสมฺป  ภาคาน  
สเวทนทสฺสนตฺถ   ปฏิสทฺทคฺคหณ   ตตฺถ  สกฺกจฺจการิภาวทสฺสนตฺถ  
สสทฺทคฺคหณนฺติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  สกลสฺสาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  
ยถาสมาเนป  อสฺสาสปสฺสาเสสุ  โยคิโน  ปฏิปตฺติวิธาเน  ปจฺเจก   
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สกฺกจฺจเยว  ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ  ทสฺเสตุ  วิสุ  เทสนา  กตา  ฯ  
เอวนฺตเมวตฺถ  ทีเปตุ  สติป  อตฺถสฺส  สมานตาย  สกลสฺสาติ- 
อาทินา ปททฺวยสฺส  วิสุ  วิสุ  อตฺถวณฺณนา  กตาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  
ปากฏ  กโรนฺโตติ  วิภูต  กโรนฺโต  สพฺพโส  วิภาเวนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  
ปากฏีกรณ  วิภาวน  ตตฺถ  อสมฺมุยฺหน  าเณเนว  เนส  ปวตฺต- 
เนน โหตีติ  ทสฺเสนฺโต  เอว  วิทิต  กโรนฺโตติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  
ตสฺมาติ  ยสฺมา  าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตเนว  อสฺสาสปสฺสาเส  ปวตฺเตติ  
น  วิปปฺยุตฺตจิตฺเตน  ตสฺมา  ฯ  เอวภูโต  สพฺพกายปฏิสเวที อสฺส- 
สิสฺสามิ  ปสสฺสิสฺสามีติ  สิกขตีติ  วุจฺจติ  พุทฺธาทีหีติ  โยชนา  ฯ  
จุณฺณวิสเฏติ  อเนกกลาปตาย  จุณฺณวิจุณฺณาภาเวน  วิสเฏ  ฯ  อาทิ  
ปากโฏ  โหติ  สติยา  าณสฺส  จ  วเสน  ตถา  ปุ ฺาภิสงฺขารสฺส  
ปวตฺตตฺตา  ฯ  ตาทิเสน  ภวิตฺตพฺพนฺติ  จตุตฺถปุคฺคลสทิเสน  ภวิตพฺพ  ฯ  
ปเคว  สติ  าณ ฺจ  ปจฺจุปฏเปตฺวา  ตีสุป  าเนสุ  าณสมฺปยุตฺต- 
เมว จิตฺต ปวตฺเตตพฺพนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        เอวนฺติ  วุตฺตปฺปกาเรน  สพฺพกายปฏิสเวทนวเสเนว  ฯ  ฆฏตีติ  
อุสฺสหติ  ฯ  วายมตีติ  วายาม  กโรติ  มนสิการ  ปวตฺเตตีติ  อตฺโถ ฯ  
ตถาภูตสฺสาติ  อานาปานสฺสตึ  ภาเวนฺตสฺส  ฯ  สวโรติ  สติ  วิรยิมฺป  
วา  ฯ  ตาย  สติยาติ  ยา  อานาปาเน  อารพฺภ  ปวตฺตา  สติ  
ตาย  ฯ  เตน  มนสิกาเรนาติ  โย  โส  ตตฺถ  สติปุพฺพงฺคโม  
ภาวนามนสิกาโร  เตน  สทฺธินฺติ  อธปิฺปาโย  ฯ  อาเสวตีติ  ติสฺโส   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
สิกฺขาโยติ  วุตฺเต  อธิกุสลธมฺเม  อาเสวติ  ฯ  ตทาเสวน  เหตฺถ  
สิกฺขนนฺติ   อธิปฺเปต  ฯ  ปุริมนเยติ  ปรุิมสฺมึ  ภาวนานเย ปม- 
วตฺถุทฺวเยติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ตตฺถาป  กาม  าณุปฺปาทน  ลพฺภเตว  
อสฺสาสปสฺสาสาน  ยาถาวโต  ทีฆรสฺสภาวาวโพธสพฺภาวโต  ตถาป  
ต  น  ทุกฺกร  ยถาปวตฺตาน  เตส  คหณมตฺตภาวโตติ  ตตฺถ  
วตฺตมานกาลปฺปโยโค  กโต  ฯ  อิทมฺปน  ทุกฺกร  ปรุิสสฺส  ขุรธาราย  
คมนสทิส  ตสฺมา  สาติสเยเนตฺถ  ปุ ฺาภิสงฺขาเรน  ภวิตพฺพนฺติ  
ทีเปตุ  อนาคตกาลปฺปโยโค  กโตติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสตุ  ตตฺถ  
ยสฺมาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  าณุปฺปาทนาทีสูติ  อาทิสทฺเทน  
กายสงฺขารปสฺสมฺภนปติปฏิสเวทนาทึ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  เกจิ  ปเนตฺถ  
สวรสมาทานาน  สงฺคโหติ  วทนฺติ  ฯ  กายสงฺขารนฺติ  อสฺสาสปสฺสาส ฯ  
โส  ห ิ จิตฺตสมุฏาโนป  สมาโน  กรชกายปฺปฏิพทฺธวุตฺติตาย  เตน  
สงฺขริยตีติ  กายสงฺขาโรติ  วุจฺจติ  ฯ  โย  ปน  กายสงฺขาโร วจี- 
สงฺขาโรติ  เอวมาคโต  กายสงฺขาโร  เจตนาลกฺขโณ  สติป ทฺวา- 
รนฺตรุปฺปตฺติย  เยภุยฺยวุตฺติยา  ตพฺพหุลวุตฺติยา  จ  กายทฺวาเรน  
ลกฺขิโต  โส  อิธ  นาธิปฺเปโต  ฯ  ปสฺสมฺเภนฺโตติ  อาทีสุ  ปจฺฉิม  
ปจฺฉิม  ปท  ปุริมสฺส  ปรุมิสฺส  อตฺถวจน  ฯ  ตสฺมา  ปสฺสมฺภน  นาม  
วูปสมน  ต ฺจ  ตถา  ปโยเค  อสติ  อุปปฺชฺชนารหสสฺ  โอฬาริกสฺส  
กายสงฺขารสฺส ปโยคสมปฺตฺติยา อนุปฺปาทนนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
        [๔๘]  ตตฺเรวนฺติ  โอฬาริก  กายสงฺขาร  ปสฺสมฺเภนฺโตติ เอตฺถ ฯ   
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                   อนุสฺสติกมฺมานนิทฺเทส  วณฺณนา   
อปริคฺคหิตกาเลติ  กมฺมฏานสฺส  อนารทฺธกาเล  ตโตเอว กายจิตฺตา- 
นมฺป อปริคฺคหิตกาเล  ฯ  นิสีทติ  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชช  กาย  
ปณิธายาติ  หิ  อิมินา  กายปริคฺคโห  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวาติ  
อิมินา  จิตฺตปริคฺคโห  วุตฺโต  ฯ  เตเนวาห  กาโยป  จิตฺตมฺป  
ปริคฺคหิตา  โหนฺตีติ  ฯ  กาโยติ  กรชกาโย  ฯ  สทรถาติ สปรฬิาหา ฯ  
สา  จ  เนส  สทรถตา  ครภุาเวน  วิย  โอฬาริกตาย  อวินาภาวินีติ  
อาห  โอฬารกิาติ  ฯ  พลวตราติ  สพลา  ถูลา  ฯ  สนตฺา  โหนฺตีติ  
จิตฺต  ตาว  พหิทฺธา  วิกฺเขปาภาเวน  เอกคฺค  หุตฺวา  กมฺมฏาน  
ปริคฺคเหตฺวา  ปวตฺตมาน  สนฺต  โหติ  วูปสนฺต  ตโตเอว  ตสมุฏานา  
รูปธมฺมา  ลหุมุทุกมฺม ฺภาวปฺปตฺตา  ตทนุคุณตาย  เสสนฺติ  สนฺตติ- 
รูปนฺติ เอว  จิตฺเต  กาเย  จ  วูปสนฺเต  ปวตฺตมาเน  ตนฺนิสฺสิตา  
อสฺสาสปสฺสาสา  สนฺตสภาวา  อนุกฺกเมน  สุขุมสุขุมตรสุขุมตมา  หุตฺวา  
ปวตฺตนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  ยทา  ปนสฺส  กาโยปติ  อาทิ  ฯ  อาภุชน  
อาโภโค  ปสสฺมฺเภมีติ  ปมาวชฺชนา  ฯ  สมฺมา  อนุอนุอาหรณ  
สมนฺนาหาโร  ตสฺมึเยว  อตฺเถ  อปราปร  ปวตฺตอาวชฺชนา  ฯ  
ตสฺเสว  อตฺถสฺส  มนส ิ กรณ  จิตฺเต  ปน  มนสิกาโร  ฯ  วีมสา  
ปจฺจเวกฺขณา ฯ  
        [๔๙]  สารทฺเธติ  สทรเถ  สปริฬาเห  ฯ  อธิมตฺตนฺติ  พลว  
โอฬาริก  ฯ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  วุตฺต  ฯ  กายสงฺขาโรติ หิ อธิปฺเปโต ฯ  
อธิมตฺต  หุตฺวา  ปวตฺตตีติ  กริิยาวิเสสน  วา  เอต  ฯ  สุขุมนฺติ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 52 

                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
เอตฺถาป  เอเสว  นโย  ฯ  กายมฺหีติ  เอตฺถ  จิตฺเต  จาติ อาเนตฺวา  
สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  ปมชฌฺานโต  วุฏาย  กริยมาน  ทุติยชฌฺานสฺส  
นานาวชฺชน  ปริกมฺม  ปมชฺฌาน  วิย  ทูรสมุสฺสารติปฏิปกฺขนฺติ  
กตฺวา  ตสมุฏาโน  กายสงฺขาโร  ปมชฺฌาเน  จ  ทุติยชฺฌานุปจาเร  
จ  โอฬารโิกติ  สทิโส  วุตฺโต  ฯ  เอส  นโย  เสสุปจารทฺวเยป  ฯ  
อถวา  ฯ  ทุติยชฺฌานาทีน  อธิคมาย  ปฏิปชชฺโต  ทกฺุขาปฏิปทาทิ- 
วเสน กิลมโต  โยคิโน  กายกิลมถจิตฺตุปฆาตาทิวเสน  วิตกฺกาทิ- 
สงฺขาเตน สปริผนฺทตาย   จ   จิตฺตปฺปวตฺติยา   ทุติยชฺฌานาทิอุปจาเรสุ  
กายสงฺขารสฺส  โอฬาริกตา  เวทิตพฺพา  ฯ  อติสุขุโมติ  อ ฺตฺถ  
ลพฺภมาโน   กายสงฺขาโร   จตุตฺถชฺฌาเน  อติกฺกนฺตสุขุโม  ฯ สุขุม- 
ภาโวปสฺส  ตตฺถ  นตฺถ ิ กุโต  โอฬารกิตา  อปฺปวตฺตนโต ฯ เตนาห  
อปฺปวตฺติเมว  ปาปุณาตีติ  ฯ  ลาภิสฺส สโต อนุปุพฺพสมาปตฺติ- 
สมาปชฺชนเวล เอกาสเนเนว  สพฺเพส  ฌานาน  ปฏลิาภ  สนฺธาย   
มชฺฌิมภาณกา เหฏ ิมเหฏ ิมชฺฌานโต    อุปรูปรชิฺฌานุปจาเรป    สุขุม- 
ตร อิจฺฉนฺติ  ฯ  ตตฺถ  หิ  โสปจาราน  ฌานาน  อุปรูปริวิเสสวนฺตตา  
สนตฺตา  จ  สมฺภเวยฺย  ฯ  เอกาวชฺชนุปจาร  วา  สนฺธาย  เอว  
วุตฺต  ฯ  เอว ฺหิ  เหฏา  วุตฺตวาเทน  อิมสฺส วาทสฺส อวิโรโธ สทิฺโธ  
ภินฺนวิสยตฺตา  ฯ  สพฺเพสเยวาติ  อุภเยสมฺป  ฯ  ยสมฺา  เต  สพฺเพป  
วุจฺจมาเนน   วิธินา  ปสฺสทฺธิมิจฺฉนฺติเยว  ฯ  อปริคฺคหิตกาเล กาย- 
สงฺขาโร  ปรคฺิคหิตกาเล  ปฏิปสฺสมฺภตีติ  อิท  สทสิสนฺตานตาย   
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                      อนุสฺสติกมมฺานนิทฺเทส  วณฺณนา   
วุตฺต  ฯ  นห ิ เตเอว  โอฬาริกา  อสฺสาสาทโย  สุขุมา  โหนฺติ  ฯ  
ปสฺสมฺภนากาโร ปน เนส เหฏา วุตฺโตเยว ฯ  
        [๕๐]  มหาภูตปริคฺคเห  สุขุโมติ  จตุธาตุมุเขน  วิปสฺสนาภินิเวส  
สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  สกลรูปปริคฺคเห สุขุโม ภาวนาย อุปรูปริปณีต- 
ภาวโต ฯ เตเนวาห  รูปารปูปริคฺคเห  สุขุโมติ  ฯ  ลกฺขณา- 
รมฺมณิกวิปสฺสนาติ กลาปสมฺมสนมาห  ฯ  นิพฺพิทานุปสฺสนโต  ปฏาย   
พลววิปสฺสนา  ตโต โอร  ทุพฺพลวิปสฺสนา  ฯ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยนาติ   
อปริคฺคหิตกาเลติอาทินา สมถนเย วุตฺเตน นเยน ฯ อปริคฺคเห ปวตฺโต  
กายสงฺขาโร มหาภูตปริคฺคเห ปฏิปสฺสมฺภตีติอาทินา วิปสฺสนานเยป  
ปฏิปสฺสทฺธิ โยเชตพฺพาติ วุตฺต โหติ ฯ  
        อสฺสาติ  อิมสฺส  ปสสฺมฺภย กายสงฺขารนฺติ ปทสฺส ฯ โจทนา- 
โสธนาหีติ อนุโยคปริหาเรหิ  ฯ  เอวนติฺ  อิทานิ  วุจฺจมานากาเรน  ฯ  
กถนฺติ  ย  อิท  ปสฺสมฺภย  ฯเปฯ  สิกฺขตีติ  วุตฺต  ต  กถ  ฯ  
เกน  ปกาเรน  กายสงฺขารสฺส  ปสฺสมภฺน  โยคิโน  จ  สิกฺขน  
โหตีติ  กเถตุกามตาย  ปุจฺฉิตฺวา  กายสงฺขาเร  สรูปโต โอฬาริก- 
สุขุมโต วูปสมโต  อนุโยคปริหารโต  จ  ทสฺเสตุ  กตเม  กาย- 
สงฺขาราติอาทิ อารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  กายิกาติ  รูปกาเย  ภวา  ฯ   
กายปฏิพทฺธาติ กายสนฺนิสฺสิตา  ฯ  กาเย  สติ  โหนฺติ  อสติ  น   
โหนฺติ  ฯ ตโตเอว   เต   อาการสมุฏานาป   กาเยน   สงฺขริยนฺตีติ  
กายสงฺขารา  ฯ  ปสฺสมฺเภนฺโตติ  โอฬาริโกฬาริก  ปฏิปสฺสมฺเภนฺโต  ฯ   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
เสสปททฺวยนฺตสฺเสว  เววจน  ฯ  โอฬาริก  หิ  กายสงฺขาร อวูป- 
สนฺตสภาว  สนฺนิสีทาเปนฺโต  ปสฺสมเฺภนฺโตติ  วุจฺจติ  อนุปฺปาทนิโรธ  
ปาเปนฺโต  นิโรเธนฺโตติ  สุฏ ุ  สนฺตสภาว  นยนฺโต  วูปสเมนฺโตติ  ฯ  
ยถารูเปหีติ  ยาทิเสหิ  ฯ  กายสงฺขาเรหีติ โอฬาริเกหิ กายสงฺขาเรหิ ฯ  
อานมนาติ  อภิมุเขน  กายสฺส  นมนา  ฯ  วินมนาติ  วิสุ  วิสุ  ปสฺสโต  
นมนา  ฯ  สนฺนมนาติ  สพฺพโต  สุฏ ุ  วา  นมนา  ฯ  ปณมนาติ  
ปจฺฉโต  นมนา  ฯ  อิ ฺชนาทีนิ  อานมนาทีน  เววจนานิ  ฯ อธิ- 
มตฺตานิ  วา  อภิมุข  จลนาทีนิ  อานมนาทโย  มนทฺานิ อิ ฺชนาทโย ฯ  
ปสฺสมฺภย  กายสงฺขารนฺติ  ตถารูป  อานมนาทีน  การณภูต  โอฬาริก  
กายสงฺขาร  ปสฺสมฺเภนฺโต  ฯ  ตสฺมึ  หิ  ปสฺสมฺภิเต  อานมนาทโยป  
ปสฺสมฺภตาเอว  โหนฺติ  ฯ  สนฺต  สุขุมนฺติ  ยถารูเปหิ  กายสงฺขาเรหิ  
กายสฺส  อปริผนฺทนเหตูหิ  อานมนาทโย  น  โหนฺติ  ตถารูป ทรถา- 
ภาวโต  สนฺต  อโนฬารกิตาย  สุขุม  ฯ  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขารนฺติ  
สาม ฺโต  เอก  กตฺวา  วทติ  ฯ  อถวา  ฯ  ปุพฺเพ  โอฬาริโกฬารกิ  
กายสงฺขาร  ปฏิปสฺสมฺเภนโต  อนุกฺกเมน  กายสฺส  อปริผนฺทนเหตุภูเต  
สุขุมตเร  อุปฺปาเทตฺวา  เตป  ปฏิปสฺสมเฺภตฺวา  ปรมสุขุมตาย  
โกฏิปฺปตฺต  ย  กายสงฺขาร  ปฏิปสฺสมเฺภติ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  
สนฺต สุขุม ปสฺสมฺภย กายสงฺขารนฺติ ฯ  
        [๕๑]  อิตีติ  อาทิ  โจทกวจน  ฯ  ตตฺถ  อิตีติ  ปการตฺเถ  
นิปาโต  ฯ  กริาติ  อรุจิสูจเน  ฯ  เอว  เจติ  อตฺโถ  ฯ  อย เหตฺถ   
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                      อนุสฺสติกมมฺานนิทฺเทส  วณฺณนา  
อธิปฺปาโย  วุตฺตปฺปกาเรน  ยท ิ อติสุขุมมฺป  กายสงฺขาร  ปสฺสมฺเภตีติ ฯ  
เอว  สนฺเตติ  เอว  สติ  ตยา  วุตฺตากาเร  ลพฺภมาเน  ฯ วาตุป- 
ลทฺธิยาติ  วาตสฺส  อุปลทธฺิยา  ฯ  จสทฺโท  สมุจฺจยตฺโถ  ฯ อสฺสา- 
สาทิวาตารมฺมณสฺส  จิตฺตสฺส  ปภาวนา  อุปฺปาทนา  ปวตฺตนา  น  
โหติ  ฯ  เต  จ  เตน  ปสฺสมฺเภตพฺพาติ  อธิปฺปาโย  ฯ อสฺสาส- 
ปสฺสาสาน ฺจ  ปภาวนาติ  โอฬาริเก  อสฺสาสปสฺสาเส  ภาวนาย  
ปฏิปสฺสมฺเภตฺวา  สุขุมาน  เตส  ปภาวนา  จ  น  โหติ  อุภเยส  
เตน  ปฏิปสสฺมฺเภตพฺพโต  ฯ  อานาปานสฺสติยาติ  อานาปานารมฺมณาย  
สติยา  จ  ปวตฺตน  น  โหติ  อานาปานาน  อภาวโต  ฯ  ตโตเอว  
ตสมฺปยุตฺตสฺส  อานาปานสฺสติสมาธิสฺส  ปภาวนา  อุปฺปาทนาป  น  
โหติ  ฯ  น  หิ  กทาจิ  อารมฺมเณน  วินา  สารมฺมณธมฺมา สมฺภวนฺติ ฯ  
น  จ  น  ตนฺติ  เอตฺถ  นนติฺ  นิปาตมตฺต  ฯ  ต  วุตฺตวิธาน สมาปตฺตึ  
ปณฺฑิตา  ป ฺวนฺโต  น  เจว  สมาปชฺฌนฺติป  ตโต  น  จ  วุฏหนฺติปติ  
โยชนา  ฯ  เอว  โจทโก  สพฺเพน  สพฺพ  อภาวุปนยน  ปสฺสมฺภนนฺติ  
อธิปฺปาเยน  โจเทติ  ฯ  ปนุ  อิติ  กิราติ  อาทิ  ยถาวุตฺตาย โจทนาย  
วิสชฺชนา ฯ  
        ตตฺถ  กริาติ  ยทีติ  เอตสฺส  อตฺเถ  นิปาโต  ฯ  อิติ  กิร สิกฺขติ  
มยา  วุตฺตากาเรน  ยทิ  สกิฺขตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  สนฺเตติ  เอว  
ปสฺสมฺภเน  สติ  ฯ  ปภาวนา  โหตีติ  ยทิป  โอฬารกิา  กายสงฺขารา  
ปฏิปสฺสมฺภนฺติ    สุขุมา   ปน   อตฺเถวาติ   อนุกฺกเมน ปรมสุขุม-  
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ภาวปฺปตฺตสฺส   วเสน   นมิิตฺตุปฺปตฺติยา  อานาปนสฺสติยา อานา- 
ปานสฺสติสมาธิสฺส  จ  ปภาวนา  อิชฺฌเตวาติ อธิปฺปาโย ฯ ยถา กถ  
วิยาติ  ยถาวุตฺตวิธาน  กถ  วิย  ทฏพฺพ  ฯ  อตฺถิ  กิ ฺจิ ตทตฺถ- 
สมฺปฏิปาทเน  โอปมฺมนติฺ  อธิปฺปาโย  ฯ  อิทานิ  โอปมฺม  ทสฺเสตุ  
เสยฺยถาปติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เสยฺยถาปติ  โอปมฺมตฺเถ  นิปาโต  ฯ  
กเสติ  กสภาชเน  ฯ  นิมิตฺตนฺติ  นิมิตฺตสฺส  เตส  สทฺทาน ปวตฺตา- 
การสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ  สามิอตฺเถ  หิ  อิท  อุปฺโยควจน  ฯ สุคฺคหิ- 
ตตฺตาติ  สุฏ ุ  คหิตตฺตา  ฯ สุมนสิกตตฺตาติ สุฏ ุ จิตฺเต ปตตฺตา ฯ  
สูปธาริตตฺตาติ  สมฺมเทว  อุปธาริตตฺตา  สลฺลกฺขิตตฺตา  ฯ  สุขุมกา  
สทฺทาติ  อนุรเว  อาห  เย  อปฺปกา  ฯ  อปฺปฏโ  ห ิ อย กสทโฺท ฯ  
สุขุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมณตฺตาปติ  สุขุโม  สทโฺทว  นิมิตฺต  สุขุมสทฺท- 
นิมิตฺต ตทารมฺมณตายปติ  ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  ฯ  กาม  ตทา  สุขุมาป   
สทฺทา นิรุทฺธา  สทฺทนิมตฺิตสฺส  ปน  สุคหิตตฺตา สุขุมตรสทฺท- 
นิมิตฺตารมฺมณภาเวนาป จิตฺต  ปวตฺตติ  ฯ  อาทิโต  ปฏาย  หิ   
ตสฺส  ตสฺส  นิรุทฺธสฺส สทฺทสฺส นิมิตฺต  อวิกฺขิตฺเตน  จิตฺเตน  อุป- 
ธาเรนฺตสฺส  อนุกฺกเมน  ปริโยสาเน อติสุขุมสทฺทนิมิตฺตมฺป  อารมฺมณ   
กตฺวา   จิตฺต    ปวตฺตเตว   จิตฺต   น   วิกฺเขป   คจฺฉติ     ตสฺมึ  
ยถาอุปฏ ิเต นิมิตฺเต สมาธานสพฺภาวโต ฯ เอว สนฺเตติ  อาทิ  
วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส  นิคมนวเสน  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ยสฺส  สุตฺตปทสฺส  
สทฺธึ   โจทนโสธนาหิ   อตฺโถ   วุตฺโต   ต   อุทฺธริตฺวา กายานุปสฺสนา-  
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                      อนุสฺสติกมมฺานนิทฺเทส  วณฺณนา  
สติปฏานานิ  วิภาคโต  ทสฺเสตุ ปสฺสมฺภยนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ต  
สพฺพ วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานเมว ฯ  
  [๕๒]   อาทิกมฺมิกสฺส   กมฺมฏานวเสนาติ   สมถกมฺมฏาน  
สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  วิปสฺสนากมฺมฏานมฺปน  อิตรจตุกฺเกสุป  ลพฺภเตว  ฯ  
เอตฺถาติ  ปมจตุกเฺก  ฯ  ป ฺจสนฺธิกนฺติ  ป ฺจปพฺพ  ป ฺจภาคนฺติ  
อตฺโถ ฯ  
        [๕๓]   กมฺมฏานสฺส   อุคฺคณฺหนนฺติ   กมฺมฏานคนฺถสฺส อุคฺ- 
คณฺหน  ฯ  ตทตฺถปริปุจฺฉา  กมฺมฏานปริปุจฺฉนา  ฯ  อถวา ฯ คนฺถโต  
อตฺถโต  จ  กมฺมฏานสฺส  อุคฺคณฺหน  อุคฺคโห  ฯ  ตตฺถ  สสยปริ- 
ปุจฺฉนา ปริปุจฺฉา  ฯ  กมฺมฏานสฺส  อุปฏานนฺติ  นิมิตฺตุปฏาน  ฯ  
เอว  ภาวนมนุยุ ฺชนฺตสฺส  เอวมิธ  นมิิตฺต  อุปฏาติ  อุปธารณ  ฯ  
ตถา  กมฺมฏานปฺปนา  เอว  ฌานมปฺเปตีติ  ฯ  กมมฺฏานสฺส  
ลกฺขณนฺติ  คณนานุพนฺธนาผุสนาน  วเสน  ภาวน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  
ปนาย  สมฺปตฺติ  ตโต  ปรมฺป  วา  ลกฺขณาทิวเสน  มตฺถกมฺปตฺตีติ  
กมฺมฏานสภาวสฺส   สลลฺกฺขณ  ฯ   เตนาห   กมฺมฏานสฺส สภาว- 
ปธารณนฺติ  วุตฺต  โหตีติ  ฯ  อตฺตนาป  น  กลิมติ  โอธิโส  
กมฺมฏานสฺส  อุคฺคณฺหนโต  ฯ  ตโตเอว  อาจริยมฺป  น  วิเหเสติ  ฯ  
ธมฺมาธิกรณมฺป  วา  ภาวนาย  มตฺถก  ปาปนโต  ฯ  ตสฺมาติ  
ต  นิมิตฺต  อตฺตโน  อกิลมนอาจริยาวิเหสนเหตุ  ฯ  โถกนฺติ  โถก  
โถก  ฯ  อุคฺคเหตพฺพโต  อุคฺคโห  สพฺโพป  กมฺมฏานวิธิ  น   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปุพฺเพ  วุตฺตอุคฺคหมตฺต  ฯ  อาจริยโต  อุคฺคโห  อาจริยุคฺคโห  
ตโต ฯ เอกปทมฺปติ เอกโกฏาสมฺป ฯ  
        อนุวหนาติ  อสฺสาสปสฺสาสาน  อนุคมนวเสน  สติยา  นรินฺตร  
อนุปวตฺตนา  ฯ  ผุสนาติ  อสฺสาสปสฺสาเส  คเณนฺตสฺส  คณน  
ปฏิสหริตฺวา  เต  สติยา  อนุพนฺธนฺตสฺส  ยถา  อปปฺนา  โหติ  
ตถา  จิตฺต  เปนฺตสฺส  จ  นาสิกคฺคาธิฏานสฺส  เนส  ผุสนา  ฯ  
ยสฺมา  ปน  คณนาทิวเสน  วิย  ผุสนาวเสน  วิสุ  มนสิกาโร  
นตฺถิ  ฯ  ผุฏผุฏฏาเนเยว  คณนาทิ  กาตพฺพนฺติ  ทสฺเสตุ  อิธ  
ผุสนา  คณนนฺติ  ทีเปนฺโต  ผุสนาติ  ผุฏฏานนฺติ  อาห  ฯ  ปนาติ  
สมาธาน  ฯ  ต ฺหิ  สมฺมเทว  อารมฺมเณ  จิตฺตสฺส  อาธาน  ปน  
โหติ  ฯ  ตถา  หิ  สมาธิจิตฺตสฺส   ิติ  สณฺ ิตีติ  นิทฺทิฏโ  ฯ  
สมาธิปฏานา  ปน  อปฺปนาติ  อาห  ปนาติ  อปฺปนาติ  ฯ  
อนิจฺจตาทีน  สลลฺกฺขณโต  สลลฺกฺขณา  วิปสฺสนา  ฯ  ปวตฺตโต  
นิมิตฺตโต   จ  วินิวฏฏนโต  วิวฏฏนา  นาม  มคฺโค  ฯ สกลสงฺกิเลส- 
ปฏิปสฺสทฺธภิาวโต  สพฺพโส  สุทฺธีติ  ปาริสุทฺธิ  ผล  ฯ เตสนฺติ 
วิวฏฏนาปาริสุทฺธีน  ฯ  ปฏิปสฺสนาติ  ปฏิปฏิทสฺสนลกฺขณ  ฯ เตนาห 
 ปจฺจเวกฺขณาติ ฯ  
        [๕๔]  ขณฺฑนฺติ  เอก  ตีณิ  ป ฺจาติ  เอว  คณนาย  ขณฺฑน  ฯ  
โอกาเสติ  คณนวิธึ  สนฺธายาห  ฯ  คณนนิสฺสิโตว น กมฺมฏาน- 
นิสฺสิโต ฯ สขิาปฺปตฺต    นุ    โขติ   อิท   จิรตร   คณนาย มน-  



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 59 

                   อนุสฺสติกมฺมานนิทฺเทส  วณฺณนา  
สิกโรนฺตสฺส  วเสน  วุตฺต  ฯ  โส  หิ  ตถา  ลทฺธ  อวิกฺเขปมตฺต  
นิสฺสาย  เอว  ม ฺเยฺย  ฯ  อสฺสาสปสฺสาเสสุ  โส  อุปฏาติ  ต  
คเหตฺวาติ  อิท  อสฺสาสปสฺสาเสสุ  ยสฺส  เอโกว  ปม  อุปฏาติ  
ต  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ยสฺส  ปน  อุโภป  อุปฏหนฺติ  เตน  
อุภยมฺป  คเหตฺวา  คณิตพฺพ  ฯ  โย  อุปฏาตีติ  อิมินา  จ  ทฺวีสุ  
นาสปุฏวาเตสุ  โย  ปากฏตโร  อุปฏาติ  โส  คเหตพฺโพติ  อยมฺป  
อตฺโถ  ทีปโตติ  ทฏพฺพ  ฯ  ปวตฺตมาน  ปวตฺตมานนฺติ อาเมณฺฑิต- 
วจเนน นิรนฺตร อสฺสาสปสฺสาสาน อุปลกฺขณ ทสฺเสติ ฯ  
        เอวนฺติ  วุตฺตปฺปกาเรน  ฯ  อุปลกฺเขตฺวา  วาติ  อตฺโถ  ฯ  
ปากฏา  โหนฺติ  คณนาวเสน  พหิทฺธา  วิกฺเขปาภาวโต  ฯ  ปลฆิสฺส  
ปริวตฺตน  ต  ยตฺถ  นิกฺขิปนฺติ  โส  ปลฆิตฺถมฺโภ  ฯ  ติยามรตฺตินฺติ  
อจฺจนฺตสโยเค   อุปโยควจน  ฯ   ปุริมนเยนาติ  สีฆคณนาย โคปาลก- 
คณนายาติ  อตฺโถ  ฯ  เอก  เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริ  ป ฺจาติ คณนา- 
วิธิทสฺสน  ฯ  ตสฺมา  อฏาติ  อาทีสุป  เอกโต ปฏาเยว ปจฺเจก  
อฏาทีนิ  ปาเปตพฺพานิ  ฯ  สีฆ  สีฆ  คเณตพฺพเมว  ฯ  กสฺมาติ  ตตฺถ  
การณ  นิทสสฺน ฺจ  ทสฺเสติ  คณนปฏิพทฺเธ  หีติอาทินา  ฯ  ตตฺถ  
อริยติ  เตน  นาวาติ  อริตฺต  ปาชนทณฺโฑ  อริตฺเตน  อุปตฺถมฺภน  
อริตฺตุปตฺถมฺภน  ตสฺส  วเสน  ฯ  นิปฺปริยายโต  นรินฺตรปฺปวตฺติ  นาม  
ปนายเมวาติ  อาห  นิรนฺตร  ปวตฺต  วิยาติ  ฯ  อนฺโต  ปวิสนตฺ  
วาต  มนสิกโรนฺโต  อนฺโต  จิตฺต  ปเวเสติ  นาม  ฯ  พหิ จิตฺต-  
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
นีหรเณป  เอเสว  นโย  ฯ  วาตพฺภาหตนฺติ  อพฺภนฺตรคต  วาต  
พหุล  มนสิกโรนฺตสฺส  วาเตน  ต  าน  อพฺภาหต  วิย  เมเทน  ปรูิต  
วิย  จ  โหติ  ฯ  ตถา  อุปฏาติ  นีหรโต  ผุฏโกาส  มุ ฺจิตฺวา  
ตถา  ปน  นหีรโต  วาตสฺส  คติสมเนสนมุเขน  นานารมฺมเณสุ  
จิตฺต  วิธาวตีติ  อาห  ปุถตฺุตารมฺมเณ  จิตฺต  วิกฺขิปตีติ  ฯ  เอตนฺติ  
เอต อสฺสาสปสฺสาสชาต ฯ  
        [๕๕]  อนุคมนนฺติ  ปวตฺตปวตฺตาน อสฺสาสปสฺสาน อารมฺมณ- 
กรณวเสน สติยา  อนุอนุปวตฺตน  อนุคจฺฉน  ฯ  เตเนวาห  ต ฺจ   
โข  น อาทิมชฺฌปรโิยสานานุคมนวเสนาติ  ฯ   นาภิ   อาทิ   ตตฺถ  
ปม  อุปฺปชชฺนโต  ฯ  ปมุปฺปตฺติวเสน  หิ  อิธ  อาทิ  จินฺตา  น  
อุปฺปตฺติมตฺตวเสน  ฯ  ตถา  หิ  เต  นาภิโต  ปฏาย  ยาว นาสิกคฺคา  
สพฺพตฺถ  อุปปฺชฺชนฺเตว  ยตฺถ  ยตฺถ  จ  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ  ตตฺเถว  
ภิชฺชนฺติ  ธมมฺาน  คมนาภาวโต  ฯ  ยถาปจฺจยมฺปน  เทสนฺตรปฺุปตฺติย  
คติสม ฺา  ฯ  หทย  มชฌฺนฺติ  หทยสมีป  ตสฺส  อุปริภาโค  
มชฺฌ  ฯ  นาสิกา  ปรโิยสานนฺติ  นาสิกาฏาน  ตสฺส  ปรโิยสาน  
อสฺสาสปสฺสาสสม ฺาย  ตทวธิภาวโต  ฯ  ตถาเหเต  จิตฺตสมุฏานา  
วุตฺตา  น  จ  พหิทฺธา  จิตฺตสมุฏานาน  สมฺภโว  อตฺถิ  ฯ  เตนาห  
อพฺภนฺตร  ปวิสนวาตสฺส  นาสิกคฺค  อาทีติ  ฯ  ปวิสนนิกฺขมนปริยาโย  
ปน ตสทิสวเสน วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ วิกฺเขปคตนฺติ วิกฺเขป  
อุปคต  วิกฺขิตฺต  อสมาหิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สารทฺธายาติ  สทรถภาวาย ฯ   
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                      อนุสฺสติกมมฺานนิทฺเทส  วณฺณนา   
อิ ฺชนายาติ  กมฺมฏานมนสิการสฺส  จลนาย  ฯ  วิกฺเขปคเตน จิตฺเต- 
นาติ เหตุมฺหิ  กรณวจน  ฯ  อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  วา  ฯ  สารทฺธาติ  
สทรถา  ฯ  อิ ฺชิตาติ  อิ ฺชนกา  จลนกา  ฯ  ตถา  ผนฺทิตา  ฯ อาทิ- 
มชฺฌปรโิยสานวเสนาติ  อาทิมชฺฌปริโยสานานุคมนวเสน  ฯ  น  
มนสิกาตพฺพนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๕๖]  อนุพนฺธนาย  มนสิกโรนฺเตน  ผุสนาวเสน  จ  ปนาวเสน  
จ  มนสิกาตพฺพนฺติ  เยนาธิปฺปาเยน  วุตฺต  ต วิวริตุ คณนานุพนฺธนา- 
วเสน วิยาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺ  วิสุ  มนสกิาโร  นตฺถีติ  คณนาย  
อนุพนฺธนาย  จ  วินา  ยถากฺกม  เกวล  ผุสนาวเสน  ปนาวเสน  จ  
กมฺมฏานมนสิกาโร  นตฺถิ  ฯ  นน ุ ผุสนาย  วินา  ปนาย  วิย  
ผุสนาย  วินา  คณนายป  มนสิกาโร  นตฺถิเยว  ฯ  ยทิป  นตฺถ ิ 
คณนา  ปน  ยถา  กมฺมฏานมนสิการสฺส  มลูภาวโต  ปธานภาเวน  
คเหตพฺพา  เอว  อนุพนฺธนา  ปนาย  ตาย  วินา ปนาย อสมฺภวโต ฯ  
ตสฺมา   สติป  ผุสนาย  นานนฺตริยกภาเว  คณนานุพนฺธนาเอว มูลภาวโต 
ปธานภาเวน  คเหตฺวา  อิตราส  ตทภาว  ทสฺเสนฺโต  อาห คณนา- 
นุพนฺธนาวเสน  วิย  หิ  ผุสนาปนาวเสน  วิสุ มนสิกาโร นตฺถีติ ฯ  
ยทิ  เอวนฺตา  กสฺมา  อุทฺเทเส วิสุ คหิตาติ อาห ผุฏผุฏฏาเน- 
เยวาติ อาทิ  ฯ  ตตฺถ  ผุฏผุฏฏาเนเยว  คเณนฺโตติ  อิมินา   
คณนาย ผุสนา  องฺคนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  เตนาห  คณนาย  จ  ผุสนาย  จ  
มนสิกโรตีติ  ฯ  ตตฺเถวาติ  ผุฏผุฏฏาเนเยว  ฯ  เตติ อสฺสาส-  
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
ปสฺสาเส  ฯ  สติยา  อนุพนฺธนฺโตติ  คณนาวิถึ  อนุคนฺตฺวา  สติยา  
อนุพนฺธนฺโต  ผุฏโกาเสเยว  เต  นรินฺตร  อุปธาเรนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  
อปฺปนาวเสน  จิตฺต  เปนฺโตติ  ยถา  อปฺปนา  โหติ  เอว ยถา- 
อุปฏ ิเต  นิมิตฺเต  จิตฺต  เปนฺโต  สมาทหนฺโต  ฯ  อนุพนฺธนาย  
จาติอาทีสุ  อนุพนฺธนาย  จ  ผุสนาย  จ  ปนาย  จ  มนสิกโรตีติ  
วุจฺจตีติ  โยชนา  ฯ  สฺวายมตฺโถติ  ยฺวาย  ผุฏผุฏฏาเนเยว  
คเณนฺโต  ตตฺเถว  คณน  ปฏิสหริตฺวา  เต  สติยา  อนุพนฺธนฺโตติ  
จ  วุตฺโต  โส  อยมตฺโถ  ฯ  ยา  อจฺจนฺตาย  น  มิโนติ  น วินิจฺฉินติ  
สา มานสฺส สมีเปติ อุปมา ยถา โคโณ วิย ควโยติ ฯ  
        ปงฺคุโฬติ  ปสปฺป  ฯ  โทลาเปโข๑โส ฯ กฬีตนฺติ กีฬนฺตาน ฯ  
มาตาปุตฺตานนฺติ  อตฺตโน  ภริยาย  ปุตฺตสฺส  จ  ฯ  อุโภ  โกฏโิยติ  
อาคจฺฉนฺตสฺส  ปุริมโกฏึ  คจฺฉนฺตสฺส  ปจฺฉิมโกฏนิฺติ  เทฺวป  โกฏิโย  ฯ  
มชฺฌนฺติ   โทลาผลกสฺเสว   มชฺฌ  ฯ  อุปนิพนฺธนตฺถมฺภมูเลติ อุปนิ- 
พนฺธนตฺถมฺโภ  นาสิกคฺค  มุขนิมิตฺต  วา  ตสฺส  มูเล สมีเป ตฺวา ฯ  
กถ  ตฺวา  ฯ  สติยา  วเสน  ฯ  สตึ  หิ  ตตฺถ  สุปฏ ิต  กโรนฺโต  
โยคาวจโร  ตตฺถ   ิโต  นาม  โหติ  อวยวธมฺเมน  สมุทายสฺส  
อปทิสิตพฺพโต  ฯ  นิมิตฺเตติ  นาสิกคฺคาทินิมิตฺเต  ฯ  สติยา  นิสีทนฺโตติ  
สติวเสน  นิสีทนฺโต  ฯ  สตึ  หิ  ตตฺถาติอาทินา  าเน  วิย  
วตฺตพฺพ  ฯ  ตตฺถาติ  ผุฏผุฏฏาเน  ฯ  เตติ  นครสฺส  อนฺโต  
พหิ  คตา  มนุสฺสา  เตส  สงฺคหา  จ  หตฺถคตา  ฯ  อาทิโต  
๑. โทลาเขโปติ วา โทลาเขปโกติ วา ภเวยยฺ ฯ เสยยฺถาป ปงฺคุโฬ...โทล  
ขิปตฺวาติ วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตตฺตา ฯ   
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                      อนุสฺสติกมมฺานนิทฺเทส  วณฺณนา   
ปฏายาติ อุปเมยฺยตฺถทสฺสนโต ปฏาย ฯ  
        [๕๗]   คาถาย  ฯ  นมิิตฺตนฺติ  อุปนิพนฺธนนิมิตฺต  ฯ อนารมฺมณ- 
เมกจิตฺตสฺสาติ เอกสฺส จิตฺตสฺส น อารมฺมณ อารมฺมณา น โหนฺตีติ  
อตฺโถ  ฯ  อชานโต  จ  ตโย  ธมฺเมติ  นมิิตฺต  อสฺสาโส  ปสฺสาโสติ  
อิเม  ตโย  ธมฺเม  อารมฺมณกรณวเสน  อวินฺทนฺตสฺส  ฯ  จสทฺโท  
พฺยติเรเก  ฯ  ภาวนาติ  อานาปานสฺสติสมาธิภาวนา  ฯ  นุปลพฺภตีติ  
น  อุปลพฺภติ  น  สชิฺฌตีติ  ฯ  อย  โจทนาคาถาย  อตฺโถ  ฯ  ทุติยา  
ปน ปริหารคาถา สุวิ ฺเยฺยาว ฯ  
        กถนฺติ  ตาส  อตฺถ  วิวริตุ  กเถตุกมฺมยตาปุจฺฉา  ฯ  อิเม  
ตโย  ธมฺมาติอาทีสุ  ปทโยชนาย  สทธฺึ  อยมตฺถนทิฺเทโส  อิเม  
นิมิตฺตาทโย  ตโย  ธมฺมา  เอกจิตฺตสฺส  กถ  อารมฺมณา  น  โหนฺติ  
ตถาป  น  จิเม  ตโย  ธมฺมา  อวิทิตา  โหนฺติ  กถ  น  จ  โหนฺติ  
อวิทิตา  เตส ฺหิ  อวิทิตตฺเต  จิตฺต ฺจ  กถ  วิกฺเขป  น  คจฺฉติ  
ปธาน ฺจ  ภาวนาย  นิปฺผาทก  วิริย ฺจ  กถ  ป ฺายติ  นีวรณาน  
วิกฺขมฺภก  สมฺมเทว  สมาธานาวห  ภาวนานุโยคสงฺขาต  ปโยค ฺจ  
โยคี กถ สาเธติ อุปรูปริโลกิยโลกุตฺตร ฺจ วิเสส กถมธิคจฺฉตีติ ฯ  
        [๕๘]  อิทานิ  ตมตฺถ  กกจุปมาย  สาเธตุ  เสยฺยถาปติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  ภูมภิาคสฺส  วิสมตาย  จ ฺจเล  รุกฺเข  เฉทนกิริยา  น สกุรา  
สิยา  ตถา  จ  สติ  กกจทนฺตคติ  ทุพฺพิ ฺเยฺยาติ  อาห  สเม  
ภูมิภาเคติ  ฯ  กกเจนาติ  ขุทฺทเกน  ขรปตฺเตน  ฯ  เตนาห ปุริโสติ ฯ   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
ผุฏกกจทนฺตานนฺติ  ผุฏผุฏกกจทนฺตาน  วเสน  ฯ  เตน  กกจทนฺเตหิ  
ผุฏผุฏฏาเนเยว  ปุริสสฺส  สติยา  อุปฏาน  ทสฺเสติ  ฯ  เตนาห  
น  อาคเต  วา  คเต  วา  กกจทนฺเต  มนสิกโรตีติ  ฯ  กกจสฺส  
อากฑฺฒนกาเล  ปรุิสาภิมุข  ปวตฺตา  อาคตา  เผลฺลนกาเล๑ ตโต  
วิคตา  คตาติ  วุตฺตา  ฯ  น  จ  อาคตา  วา  คตา  วา  กกจทนฺตา  
อวิทิตา  โหนฺติ  สพฺพตฺถ  สติยา  อุปฏ ิตตฺตา  ฉินฺทิตพฺพฏาน  
อผุสิตฺวา  คจฺฉนฺตาน  อาคจฺฉนฺตาน  กกจทนฺตาน  อภาวโต  ฯ  
ปธาน ฺจาติ  รุกฺขสฺส  เฉทนวิริย  ฯ  ปโยค ฺจาติ  ตสฺเสว เฉทน- 
กิริย ฯ วิเสสนฺติ  อเนกภาวาปาทน  เตน  จ  สาเธตพฺพ  ปโยชน- 
วิเสส  ฯ ยถา  รกฺุโขติอาทิ  อุปมาสสนฺทน  ฯ  อุปนพินฺธติ  อารมฺมเณ  
จิตฺต   เอตายาติ   สติ  อุปนิพนฺธนา  นาม  ฯ  ตสฺสา อสฺสาส- 
ปสฺสาสาน  สลฺลกฺขณสสฺ  นิมิตฺตนฺติ  อุปนิพนฺธนานิมิตฺต  นาสิกคฺค  
มุขนิมิตฺต วา ฯ  
        เอวเมวาติ  ยถาป  โส  ปุรโิส  กกเจน  รุกฺข  ฉินฺทนฺโต  
อาคตคเต  กกจทนฺเต  อมนสิกโรนฺโตป  ผุฏผุฏฏาเนเยว  สติยา  
อุปฏปเนน  อาคตคเต  กกจทนฺเต  ชานาติ  สุตฺตปท ฺจ  อวิรชฌฺนฺโต  
อตฺถกิจฺจ  สาเธติ  เอวเมว  ฯ  นาสิกคฺเค  มุขนิมิตฺเตติ  ทีฆนาสิโก  
นาสิกคฺเค  อิตโร  มุข  อสน  นิมิยติ  ฉาทิยติ  เอเตนาติ มุข- 
นิมิตฺตนฺติ  ลทฺธนาเม  อุตฺตโรฏเ  ฯ อิท ปธานนฺติ เยน วิริยารมฺเภน  
อารทฺธวิริยสฺส  โยคิโน  กาโยป  จิตฺตมฺป  กมฺมนิย  ภาวนากมฺมกฺขม  
๑. เผลนกาเล ฯ   
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                     อนุสฺสติกมฺมานนิทฺเทส  วณฺณนา  
ภาวนากมฺมโยคฺค  โหติ  อิท  วิริย  ปฏานนฺติ  ผเลน  เหตุ ทสฺเสติ ฯ  
อุปกฺกิเลสา  ปหียนฺตีติ  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลสภูตานิ นีวรณานิ วิกฺขมฺภน- 
วเสน ปหียนฺติ  ฯ  วิตกฺกา  วูปสมนฺตีติ  ตโตเอว  กามวิตกฺกาทโย  
มิจฺฉาวิตกฺกา  อุปสม  คจฺฉนฺติ  ฯ  นีวรณปฺปหาเนน  วา ปมชฌฺานา- 
ธิคม ทสฺเสตฺวา   วิตกฺกวูปสมาปเทเสน   ทุติยชฺฌานาทีนมธิคมมาห  ฯ  
อย  ปโยโคติ  อย  ฌานาธิคมสฺส  เหตุภูโต  กมฺมฏานานุโยโค  
ปโยโค  ฯ  สโยชนา  ปหียนฺตีติ  ทสป  สโยชนานิ  มคฺคปฏิปาฏิยา  
สมุจฺเฉทวเสน  ปหียนฺติ  ฯ  อนุสยา  พฺยนฺตี  โหนตีฺติ  ตถา  สตฺตป  
อนุสยา  อนุปฺปตฺติธมฺมตาปาทเนน  ภงฺคมตฺตสฺสป  อนวเสสโต  วิคตนฺตา  
โหนฺตีติ  ฯ  เอตฺถ  จ  สโยชนปฺปหาน  นาม  อนุสยนิโรเธเนว  โหติ  
ปหีเนสุ  จ  สโยชเนสุ  อนุสยาน  เสโสป  น  ภวิสสฺตีติ  จ  ทสสฺนตฺถ  
สโยชนา  ปหียนฺติ  อนุสยา  พฺยนฺตี  โหนฺตีติ  วุตฺต  ฯ  อย  วิเสโสติ  
อิม  สมาธึ  นิสฺสาย  อนุกฺกเมน  ลพฺภมาโน  อย  สโยชนปฺปหานาทิโก  
อิมสฺส สมาธิสฺส วิเสโสติ อตฺโถ ฯ  
        [๕๙]  ยสฺสาติ  เยน  ฯ  อนุปุพฺพนฺติ  อนุกฺกเมน  ฯ  ปริจิตาติ  
ปริจิณฺณา  ฯ  อย  เหตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  อานาปานสฺสติ  ยถา  
พุทฺเธน  ภควตา  เทสิตา  ตเถว  เยน  ทีฆรสฺสปชานนาทิวิธินา  
อนุปุพฺพ  ปรจิิตา  สุฏ ุ  ภาวิตา  ตโตเอว  ปริปุณฺณา  โสฬสนฺน  
วตฺถูน  ปารปิูริยา  สพฺพโส  ปุณฺณา  โส  ภิกฺขุ  อิม  อตฺตโน  
ขนฺธาทิโลก  ป ฺโภาเสน  ปภาเสติ  ฯ  ยถา  ก ึ ฯ  อพฺภา  มุตฺโตว   
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จนฺทิมา อพฺภุปกฺกิเลสวิมุตฺโต จนฺทิมา ตารกราชา วิยาติ ฯ  
        อิธาติ  กกจุปมาย  ฯ  อสฺสาติ  โยคิโน  ฯ  อิธาติ  วา  อิมสฺม ึ 
าเน  ฯ  อสสฺาติ  อุปมาภูตสฺส  กกจสฺส  ฯ  อาคตคตวเสน  ยถา  
ตสฺส  ปุริสสสฺ  อมนสิกาโร  เอว  อสสฺาสปสฺสาสาน  อาคตคต- 
วเสน อมนสิการมตฺตเมว  ปโยชน  ฯ  นิมิตฺตนฺติ  ปฏิภาคนิมิตฺต  ฯ  
อวเสสชฺฌานงฺคปฏิมณฺฑิตาติ วิตกฺกาทิอวเสสชฺฌานงฺคปฏิมณฺฑิตาติ  
วทนฺติ  ฯ วิจาราทีติ ปน วตฺตพฺพ นิปฺปริยาเยน วิตกฺกสฺส อปฺปนา- 
ภาวโต ฯ โส  หิ  ปาลิย  อปฺปนา  พฺยปฺปนาติ  นิทฺทิฏโ  ฯ   
ตสมฺปโยคโต วา  ฯ  ยสมฺา  ฌาน  อปฺปนาติ  อฏกถาโวหาโร  ฌานงฺเคสุ   
จ สมาธิปฏาน  ตสฺมา  ต  อปฺปนาติ  ทสฺเสนฺโต อวเสสชฺฌานงฺค- 
ปฏิมณฺฑิตา อปฺปนาสงฺขาตา  ปนา  จ  สมฺปชชฺตีติ  อาห  ฯ  กสฺสจิ  
ปน  คณนาวเสน  มนสิการกาลโต  ปภูตีติ  เอตฺถ  อนุกฺกมโต  ฯเปฯ  
ปตฺต  วิย  โหตีติ  เอตฺตโก  คนฺโถ  ปริหีโน  ฯ  สารทฺธกายสฺส  
กสฺสจิ  ปุคฺคลสฺส  โอนมติ  ปฏิกาทีน  ปลมฺปเนน๑ ฯ วิกุชชฺตีติ สทฺท  
กโรติ  ฯ  วตฺตเนตฺถ  กุปปฺลาทีน๒  สนฺธิฏาเนสุ  วลึ  คณฺหาติ  ฯ  
ตตฺถ  ตตฺถ  วลิ  น  โหติ ฯ กสฺมา ฯ ยสมฺา สารทฺธกาโย ครุโก  
โหตีติ กายทรถวูปสเมน  สทฺธึ  สชิฺฌมาโน  โอฬารกิอสฺสาสปสฺสาส- 
นิโรโธ พฺยติเรกมุเขน ตสฺส สาธน วิย วุตฺโต ฯ โอฬาริกอสฺสาส- 
ปสฺสาสนิโรธวเสนาติ อนฺวยวเสน  ตทตฺถสาธน  ฯ  ตตฺถ  กายทรเถ   
วูปสนฺเตติ  จิตฺตชรูปาน ลหุมุทุกมฺม ฺภาเวน   โย   เสสสนฺตติรูปานมฺป  
๑. ปลมฺพเนนาติ ภเวยยฺ ฯ ๒. กุปฺปสาทีนนฺต ิม ฺเ ฯ   
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ลหุอาทิภาโว  โส  อิธ  กายสฺส  ลหุภาโวติ  อธิปฺเปโต  ฯ  สฺวาย  
ยสฺมา  จิตฺตสฺส  ลหุอาทิภาเวน  วินา  นตฺถิ  ตสฺมา  วุตฺต  กาโยป 
จิตฺตมฺป  ลหุก  โหตีติ  ฯ  โอฬาริเก  อสฺสาสปสฺสาเส  นิรุทฺเธติอาทิ  
เหฏา  วุตฺตนยมฺป  วิเจตพฺพาการปฺปตฺตสฺส  กายสงฺขารสฺส  วิจยนวิธึ  
ทสฺเสตุ  อานีต  ฯ  อุปรูปริ  วิภูตานีติ  ภาวนาพเลน  อุทฺธ  อุทฺธ  
ปากฏานิ  โหนฺติ  ฯ  เทสโตติ  ปกติยา  ผุสนเทสโต  ปุพฺเพ  อตฺตนา  
ผุสนวเสน อุปธาริตฏานโต ฯ  
        [๖๐]  กตฺถ  นตฺถีติ  านวเสน  กสฺส  นตฺถีติ  ปุคฺคลวเสน  
วีมสิยมานมตฺถ  เอกชฌฺ  กตฺวา  วิภาเวตุ  อนฺโตมาตุกุจฺฉิยนฺติ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ยถา  อุทเก  นิมุคฺคสฺส  นิรุทฺโธกาสตาย  
อสฺสาสปสฺสาสา  นปฺปวตฺตนฺติ  เอว  อนฺโตมาตุกุจฺฉิย  ยถา  มตาน  
สมุฏาปกจิตฺตาภาวโต  เอว  อส ฺ ีภูตาน  มุจฺฉาปเรตาน  อส ฺ ีสุ  
วา  ชาตาน  ตถา  นิโรธสมาปนฺนาน  จตุตฺถชฺฌานสมาปนฺนาน  ปน  
ธมฺมตาวเสเนว  เนส  อนปฺุปชฺชน  ตถา  รูปารูปภวสมงฺคีน  ฯ  เกจิ  
ปน   อนุปุพฺพโต   สุขุมตรภาวปฺปตฺติยา   จตุตฺถชฌฺานสมาปนฺนสฺส  
รูปภเว  รูปาน  ภวงฺคสฺส  จ  สุขุมภาวโต  รูปภวสมงฺคีน  นตฺถีติ  
การณ  วทนฺติ  ฯ  อตฺถิเยว  เต  อสฺสาสปสฺสาสา  ปริเสสโตติป  
อธิปฺปาโย    ยถาวุตฺตสตฺตฏานวินิวิมุตฺตสฺส    อสฺสาสปสฺสาสาน อนุปฺ- 
ปชฺชนฏานสฺส อภาวโต ฯ ปกติผุฏวเสนาติ ปกติยา ผุสนฏาน- 
วเสน ฯ นิมิตฺต    เปตพฺพนฺติ    สติยา    ตตฺถ    ตตฺถ สุขุมปฺปวตฺต-  
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นตฺถ ถริตรส ฺชานน ปวตฺเตตพฺพ ฯ ถิรส ฺาปทฏานา หิ สติ ฯ  
อิมเมวาติ  อิมเอว  อนุปฏหนฺตสฺส  กายสงฺขารสฺส  กนฺทกฏุา- 
ปนนเยน อุปฏาปนวิธิเมว  ฯ  อตฺถวสนฺติ  เหตุ  ฯ  อตฺโถติ  ผล  ฯ  
โส  ยสฺส  วเสน  ปวตฺตติ  โส  อตฺถวโสติ  ฯ  มุฏสฺสติสฺสาติ  
วินฏสฺสติสฺส  ฯ  อสมฺปชานสฺสาติ  สมฺปช ฺรหิตสฺส  ฯ  ภาเวนฺตสฺส  
อนุกฺกเมน  อนุปฏหนฺเต  อสฺสาสปสฺสาเส  วีมสิตฺวา  อิเม  เตติ  
อุปธาเรตุ  สมฺมเทว  ปชานิตุ ฺจ  สมตฺถาหิ  สติป ฺาหิ  วิรหิตสฺสาติ  
อธิปฺปาโย ฯ  
        [๖๑] อิโต อ ฺ กมฺมฏาน ฯ ครุกนฺติ ภาริย ฯ สา  
 จสฺส  ครุกตา  ภาวนาย  สุทุกฺกรภาเวนาติ  อาห  ครุกภาวนนฺติ  ฯ  
อุปรูปริ  สนตฺสุขุมภาวาปตฺติโต  พลวตี  สุวิสทา  สุรา  จ  สติ  ป ฺา  
จ  อิจฺฉิตพฺพาติ  วตฺวา  สุขุมสฺส  นาม  อตฺถสฺส  สาธเนนาป  
สุขุเมเนว  ภวิตพฺพนฺติ  ทสฺเสตุ  ยถา  หีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  อิทานิ  
อนุปฏหนฺตาน  อสฺสาสปสฺสาสาน  ปริเยสนุปาย  ทสฺเสนฺโต  ตาหิ  
จ ปนาติ อาทิมาห ฯ  
        [๖๒] ตตฺถ โคจรมุเขติ โคจราภิมุเข ฯ อนุปทนฺติ ปทานุปท ฯ  
จริตฺวาติ โคจร  คเหตฺวา  ฯ  ตสฺมึเยว  าเนติ อุปนิพนฺธนานิมิตฺต- 
ส ฺ ิตฏาเน ฯ โยเชตฺวาติ  มนสิกาเรน  โยเชตฺวา  ฯ  สติรสฺมยิา   
พนฺธิตฺวาติ  วา วุตฺตเมวตฺถมาห  ตสฺมึเยว  าเน  โยเชตฺวาติ  ฯ   
น  หิ อุปเมยฺเย ฯ พนฺธนโยชนฏานานิ    วิสุ    ลพฺภนฺติ  ฯ   นิมิตฺตนฺติ  
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อุคฺคหนิมิตฺต  ปฏิภาคนิมิตฺต  วา  ฯ  อุภยมฺป  หิ  อิธ  เอกชฺฌ  วุตฺต ฯ  
ตถาหิ  ตูลปจุอาทิ  อุปมตฺตย  อุคฺคเห  ยชฺุชติ  เตส  อุภยตฺถ  ฯ  
เอกจฺเจติ เอเก อาจริยา ฯ  
        ตารกรปู  วิยาติ  ตารกาย  ปภารปู  วิย  ฯ  มณิคุลิกาทิอุปมา  
ปฏิภาเค  วฏฏนฺติ  ฯ  กถมฺปเนต  เอกเยว  กมฺมฏาน  อเนกาการโต  
อุปฏาตีติ  อาห  ต ฺจ  ปเนตนฺติอาทิ  ฯ  สุตฺตนฺตนฺติ  เอก  สตฺุต  ฯ  
ปคุณปฺปวตฺติภาเวน  อวิจฺเฉท  มหาวิสยต ฺจ  สนฺธายาห  มหตี  
ปพฺพเตยฺยา  นที  วิยาติ  ฯ  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปตฺติยา  สมนฺตภทฺทก  สุตฺต  
สพฺพภาคมโนหรา  สพฺพปาลผุลฺลผุลลฺา๑ วนฆฏา  วิยาติ  อาห เอกา  
วนราชิ  วิยาติ  ฯ  เตนาห  ภควา วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเคติ๒ ฯ  
นานานุสนฺธิก   นานาเปยฺยาลวิวิธนยนิปุณ  พหุวิธกมฺมฏานมุขสุตฺตนฺต  
อตฺถิเกหิ  สกกฺจฺจ  สมุปชวิีตพฺพนฺติ  อาห  สีตจฺฉาโย  ฯเปฯ  รุกโฺข  
วิยาติ  ฯ  ส ฺานานตายาติ  นิมิตฺตุปฏานโต  ปุพฺเพว  ปวตฺตส ฺาน  
นานาวิธภาวโต  ฯ  อิเม  ตโย  ธมฺมาติ  อสฺสาโส  ปสฺสาโส นิมิตฺตนฺติ  
อิเม  ตโย  ธมฺมา  ฯ  นตฺถีติ  กมฺมฏานวเสน  มนสิกาตพฺพภาเวน  
นตฺถิ  น  อุปลพฺภนฺติ  ฯ  น  อุปจารนฺติ  อุปจารมฺป  น  ปาปุณาติ  
ปเคว  อปฺปนนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ยสฺส  ปนาติ  วิชชฺมานเปกฺโข  
วุตฺตนยานุสาเรน  เวทิตพฺโพ  ฯ  อิทานิ  วุตฺตสฺเสว  อตฺถสฺส สมตฺถนตฺถ  
กกจุปมาย อาคตา นิมิตฺตนฺติ อาทิกา คาถา ปจฺจานีตา ฯ  
๑. เยภุยฺเยน สพฺพผาลิ...อิติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ขุ. ขุทฺทกปา. ๖ ฯ   
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        [๖๓]  นิมิตฺเตติ  ยถาวุตฺเต  ปฏิภาคนิมิตฺเต  ฯ  เอว  โหตีติ  
ภาวนมนุยุตฺตสฺส  เอว  โหติ  ฯ  ตสฺมา  ปุนปฺปุน  เอว  มนสิกโรหีติ  
วตฺตพฺโพ  ฯ  โวสาน  อาปชฺเชยฺยาติ  นิมิตฺต  นาม  ทุกฺกร  อุปฺปาเทตุ  
ตยิท  ลทฺธ  หนฺทาหทานิ  ยทา  วา  ตทา  วา  วิเสส นิพฺพตฺเตสฺสามีติ  
สงฺโกจ  อาปชฺเชยฺย  ฯ  วิสีเทยฺยาติ  เอตฺตก  กาล  ภาวนมนุยุตฺตสฺส  
นิมิตฺตมฺป  น  อุปฺปนฺน  อภพฺโพ  ม ฺเ  วิเสสสฺสาติ  วิสาท  
อาปชฺเชยฺย  ฯ  อิมาย  ปฏปิทาย  ชรามรณโต  มุจฺจิสฺสามีติ  
ปฏิปนฺนสฺส  นิมิตฺตนฺติ  วุตฺเต  กถ  สงฺโกจาปตฺติ  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  
อุสฺสาหเมว กเรยฺยาติ นิมิตฺตมิท ฯเปฯ วตฺตพฺโพติ มชฺฌิม- 
ภาณกา อาหุ ฯ  
        เอวนฺติ  วุตฺตปฺปกาเรน  ปฏิภาคนิมิตฺเตเยว  ภาวนาจิตฺตสฺส  
ปเนน  ฯ  อิโต  ปภูตีติ  อิโต  ปฏิภาคนิมิตฺตุปฺปตฺติโต  ปฏาย  ฯ  
ปุพฺเพ  ย  วุตฺต  อนุพนฺธนาย  ผุสนาย  ปนาย  จ  มนสิกโรตีติ  
ตตฺถ  อนุพนฺธน  ผุสน ฺจ  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปนาวเสน  ภาวนา  โหตีติ  
ปนาวเสเนว  ภาเวตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  โปราเณหิ  วุตฺโตวายมตฺโถติ  
นิมิตฺเตติ คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  นมิิตฺเตติ  ปฏิภาคนิมิตฺเต  ฯ  ปย  จิตฺตนฺติ  ภาวนาจิตฺต  
เปนฺโต  ปนาวเสน  มนสิกโรนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ นานาการนฺติ จตฺตาโร  
วณฺณาติ  เอว  วุตฺต  นานาการ  ฯ  อาการสาม ฺวเสน  เหต  
เอกวจน  ฯ  วิภาวยนฺติ  วิภาเวนฺโต  อนฺตรธาเปนฺโต  ฯ นิมิตฺตุปฺ-  
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                    อนุสฺสติกมฺมานนิทฺเทส  วณฺณนา   
ปตฺติโต  ปฏาย  หิ  เต  อาการา  อมนสิกโรโต อนฺตรหิตา วิย  
โหนฺติ  ฯ  อสฺสาสปสฺสาเสติ  อสฺสาสปสฺสาเส  โย  นานากาโร  ต  
วิภาวย  อสฺสาสปสฺสาสสมฺภูเต  วา  นิมิตฺเต  ฯ  สก  จิตฺต  นิพนธฺตีติ  
ตายเอว  ปนาย  อตฺตโน  จิตฺต  อุปนิพนฺธติ  อปฺเปตีติ  อตฺโถ  ฯ  
เย  ปน  วิภาวยนฺติ  วิภาเวนฺโต  วิทิต  ปากฏ  กโรนฺโตติ  อตฺถ  
วทนฺติ  ต  ปพฺุพภาควเสน  ยชฺุเชยฺย  ฯ  อย ฺเหตฺถ  อตฺโถ ธิติ- 
สมฺปนฺนตฺตา  ธีโร  โยคี  อสฺสาสปสฺสาเส  นานาการ  วิภาเวนฺโต นานา- 
การโต  เต  ปชานนฺโต  วิทิเต  ปากเฏ  กโรนฺโต นานาการ วา  
โอฬาริโกฬาริเก  ปสฺสมฺเภนฺโต  วูปสเมนฺโต  ตตฺถ  ย  ลทฺธ  นิมตฺิต  
ตสฺมึ จิตฺต เปนฺโต อนุกกฺเมน สก จิตฺต นิพนฺธติ อปฺเปตีติ ฯ  
        วณฺณโตติ   ปจุปณฺฑตารกรูปาทีสุ  วิย  อุปฏ ิตวณฺณโต  ฯ  
ลกฺขณโตติ  ขรภาวาทิสภาวโต  อนิจฺจาทิลกฺขณโต  วา  ฯ  ลกฺขิตพฺพ  
ต  นิมิตฺตนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  นิมิตฺตสฺส  ลกฺขณ  นาม  ตตฺถ  ปฏลิทฺธสฺส  
อุปจารชฺฌานสฺส  ลกฺขเณเนว  โหตีติ  อาห  ปุนปฺปุน  มนสิการวเสน  
วุฑฺฒึ วิรุฬฺหึ คมยิตฺวาติ ฯ  
        [๖๔]  เอตฺถาติ  เอติสฺส  กายานุปสฺสนาย  ฯ  ปาริสุทฺธึ ปตฺตุ- 
กาโมติ   อธิคนฺตุกาโม  สมาปชฺชิตุกาโม  จ  ฯ  ตตฺถ สลลฺกฺขณา- 
วิวฏฏนาวเสน  อธิคนฺตุกาโม  สลลฺกฺขณาวเสน สมาปชฺชิตุกาโมติ  
โยเชตพฺพ  ฯ  นามรูป  ววฏเปตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตีติ  สงฺเขปโต  
วุตฺตมตฺถ  วิตฺถารโต  ทสเฺสตุ  กถนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ยถา   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย  
หีติ  อาทิ  กายสฺส  จิตฺตสฺส  จ  อสฺสาสปสฺสาสาน  สมุทยภาวทสฺสน  ฯ  
กมฺมารคคฺคริยาติ  กมฺมาราน  อุกฺกาย  อคฺคิธมนภสฺตา๑ ฯ ธมมา- 
นายาติ  ธมายนฺติยา  วาต  คาหาเปนฺติยาติ  อตฺโถ  ฯ  ตชชฺนฺติ  
ตทนุรูป  ฯ  เอวเมวนฺติ  เอตฺถ  กมฺมารคคฺคริ  วิย กรชกาโย วายาโม  
วิย  จิตฺต  ทฏพฺพ  ฯ  กิ ฺจาป  อสฺสาสปสฺสาสา  จิตฺตสมุฏานา  
กรชกายมฺปน  วินา  เตส  อปฺปวตฺตนโต  กาย ฺจ  จิตฺต ฺจ  ปฏิจฺจ  
อสฺสาสปสฺสาสาติ วุตฺต ฯ  
        ตสฺสาติ  นามรูปสฺส  ฯ  ปจฺจย  ปริเยสตีติ  อวิชฺชาสมุทยา  
รูปสมุทโยติอาทินา๒  อวิชฺชาทิก  ปจฺจย  วีมสติ  ปริคฺคณฺหติ  ฯ  
กงฺข  วิตรตีติ  อโหส ึ น ุ โข  อหมตีตมทฺธานนฺติอาทินยปฺปวตฺต๓  
โสฬสวตฺถุก  วิจิกิจฺฉ  อติกฺกมติ  ปชหติ  ฯ  ยกิ ฺจิ  รูป อตีตา- 
นาคตปจฺจุปฺปนฺนนฺติอาทินยปฺปวตฺต๔  กลาปสมฺมสน  ฯ ปุพฺพภาเคติ  
ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิปริยาปนฺนาย อุทยพฺพยานุปสฺสนาย ปุพฺพ- 
ภาเค  อุปฺปนฺเน  ฯ  โอภาสาทโยติ  โอภาโส  าณ  ปติ  ปสฺสทธฺิ  
สุข  อธิโมกโฺข  ปคฺคาโห  อุเปกฺขา อุปฏาน นิกนฺตีติ อิเม โอภาสา- 
ทโย ทส  ฯ  อุทย  ปหายาติ  อุทยพฺพยานุปสฺสนาย  คหิตสงฺขาราน  
อุทย  วิสฺสชฺเชตฺวา  ฯ  เตส  ภงฺคสฺเสว อนุปสฺสนโต ภงฺคานุปสฺสนา- 
าณ ปตฺวา  ฯ   อาทีนวานุปสฺสนาปุพฺพงฺคมาย   นิพฺพิทานุปสฺสนาย  
นิพฺพินฺทนฺโต  ฯ  มุ ฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขานุปสฺสนาสงฺขารุเปกฺขานุโลม- 
  
๑. อคฺคิธมนภสฺตายาติ ภเวยยฺ ฯ  ๒. ขุ.ป. ๖๑ ฯ  ๓. ม.มู. ๑๓ ฯ       ๔. ส.ขนฺธวาร. ๔๒   
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                     อนุสฺสติกมฺมานนิทฺเทส  วณฺณนา  
าณาน  จิณฺณปริยนฺเต     อุปฺปนฺนโคตฺรภุาณานนฺตร     อุปฺปนฺเนน  
มคฺคาเณน  สพฺพสงฺขาเรสุ  วิรชชฺนโฺต  วิมุจฺจนฺโต  ฯ  มคฺคกฺขเณ  
หิ  อรโิย  วิรชฺชติ  วิมุจฺจตีติ  จ วุจฺจติ ฯ เตนาห ยถากฺกเมน จตฺตาโร  
อริยมคฺเค  ปาปุณิตฺวาติ  ฯ  มคฺคผลนิพฺพานปหีนาวสิฏ- 
กิเลสสงฺขาตสฺส ปจฺจเวกฺขิตพฺพสฺส  ปเภเทน  เอกูนวีสติเภทสฺส  ฯ   
อรหโต  ห ิอวสิฏกิเลสาภาเวน เอกูนวีสติตา ฯ  
        [๖๕]   อสฺสาติ   อานาปานกมฺมฏานิกสฺส  ฯ   วิสุ กมฺมฏาน- 
ภาวนานโย  นาม  นตฺถิ  ปมจตุกฺกวเสน  อธิคตชฌฺานสฺส เวทนา- 
จิตฺตธมฺมานุปสฺสนาวเสน เทสิตตฺตา ฯ เนสนฺติ ติณฺณ จตุกฺกาน ฯ  
        ปติปฏสิเวทีติ  ปติยา  ปฏิปฏิ  สมฺมเทว  เวทนสีโล  ตสฺสา  วา  
ปฏิปฏ ิ สมฺมเทว  เวโท  ตสฺส  อตฺถ ิ ต  วา  ปฏิปฏิ  สมฺมเทว  
เวทยมาโน  ฯ  ตตฺถ  กาม  สเวทนคฺคหเณเนว ปติยา สกฺกจฺจวิทิต- 
ภาโว โพธิโต  โหติ  เยหิ  ปน  ปกาเรหิ  ตสฺสา  สเวทน  อิจฺฉิต  
ต  ทสฺเสตุ  ปฏิสทฺทคฺคหณ  ฯ  ปฏิปฏ ิ สเวทีติ  ปฏสิเวทีติ  ฯ  เตนาห  
ทฺวีหากาเรหีติอาทิ  ฯ  ตตฺถ  กถ  อารมฺมณโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา  
โหตีติ  ปุจฺฉาวจน  ฯ  สปปฺติเก  เทฺว  ฌาเน  สมาปชฺชตีติ ปติสหคตานิ  
เทฺว  ปมทุติยชฺฌานานิ  ปฏิปาฏิยา  สมาปชฺชติ  ฯ  ตสฺสาติ  เตน  ฯ  
ปฏิสวิทิตาติ  หิ  ปท  อเปกฺขิตฺวา  กตฺตุอตฺเถ  เอต  สามิวจน  ฯ  
สมาปตฺติกฺขเณติ  สมาปนฺนกฺขเณ  ฯ  ฌานปฏิลาเภนาติ  ฌาเนน  
สมงฺคิภาเวน  ฯ   อารมฺมณโตติ   อารมฺมณมุเขน  ฯ ตทารมฺมณชฺฌาน-  
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                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ปริยาปนฺนา  ปติ ปฏิสวิทิตา โหติ อารมฺมณสฺส ปฏสิวิทิตตฺตา ฯ  ก-ึ 
วุตฺต  โหติ  ฯ  ยถา  นาม สปฺปปริเยสน ฺจรนฺเตน ตสฺส อาสเย  
ปฏิสวิทิเต  โสป  ปฏิสวิทิโต  คหิโตเอว  โหติ  มนตฺาคทพเลน  ตสฺส  
คหณสฺส  สุกรตฺตา  เอว  ปติยา  อาสยภูเต  อารมฺมเณ  ปฏิสวิทิเต  
สา  ปติ  ปฏสิวิทิตา  เอว  โหติ  สลกฺขณโต  สาม ฺโต  จ  ตสฺสา  
คหณสฺส  สุกรตฺตาติ  ฯ  กถ  อสมฺโมหโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหตีติ  
อาเนตฺวา สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
         วิปสฺสนากฺขเณติ  วิปสฺสนาป ฺาย  ติกฺขวิสทปฺปตฺตาย  วิสยโต  
ทสฺสนกฺขเณ  ฯ   ลกฺขณปฏิเวเธนาติ   ปติยา   สลกขฺณสฺส สาม ฺ- 
ลกฺขณสฺส  จ  ปฏิวิชฺฌเนน  ฯ  ย ฺหิ  ยสฺส วิเสสโต สาม ฺโต จ  
ลกฺขณ  ตสฺม ึ วิทิเต  โส  ยาถาวโต  วิทิโตเอว  โหติ  ฯ  เตนาห  
อสมฺโมหโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหตีติ  ฯ  อิทานิ  ตมตฺถ  ปาลิยาเอว  
วิภาเวตุ วุตฺต ฺเหตนฺติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ทฆี  อสฺสาสวเสนาติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต  เหฏา  
วุตฺตเมว  ฯ  ตตฺถ  ปน  สโตการิตาทสฺสนวเสน  ปาลิ  อาคตา  อิธ  
ปติปฏิสวิทิตาวเสน  ฯ  ปติปฏิสเวทิตา  จ  อตฺถโต  วิภตฺตาเอว  ฯ  
อปจ  อยเมตฺถ  สเขปตฺโถ  ทีฆ  อสฺสาสวเสนาติ  ทีฆสฺส  อสฺสาสสฺส  
อารมฺมณภูตสฺส  วเสน  ฯ  ปชานโต  สา  ปติ  ปฏสิวิทิตา  โหตีติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคต  อวิกฺเขป  ปชานโตติ  ฌานปรยิาปนฺน  
อวิกฺเขโปติ  ลทฺธนาม  จิตฺตสฺเสกคฺคต  ตสมฺปยุตฺตาย  ป ฺาย   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 75 

                      อนุสฺสติกมมฺานนิทฺเทส  วณฺณนา   
ปชานโต  ฯ  ยเถว  หิ  อารมฺมณมุเขน  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหติ  เอว  
ตสมฺปยุตฺตธมฺมาป  อารมฺมณมุเขน  ปฏิสวิทิตาเอว  โหนฺตีติ  ฯ  สติ  
อุปฏ ิตา  โหตีติ  ทีฆ  อสฺสาสวเสน  ฌานสมฺปยุตฺตา  สติ  ตสฺส  
อารมฺมเณ  อุปฏ ิตา  อารมฺมณมุเขน  ฌาเนป  อุปฏ ิตา  นาม  โหติ ฯ  
ตาย  สติยาติ  เอว  อุฏ ิตาย  ตาย สติยา ยถาวุตฺเตน เตน าเณน ฯ  
สุปฏิวิทิตตฺตา  อารมฺมณสฺส  ตสฺส  วเสน  ตทารมฺมณา  สา  ปติ  
ปฏิสวิทิตา  โหติ  ฯ  ทีฆ  ปสฺสาสวเสนาติอาทีสุป  อิมนาว นเยน อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ  ฯ  เอว  ปมจตุกฺกวเสน  ทสฺสิต  ปติปฏสิเวทน อารมฺมณโต  
อสมฺโมหโต จ วิภาคโส ทสฺเสตุ อาวชฺชโตติ อาทิ วุตฺต ฯ  
        [๖๖]  ตตฺถ  อาวชฺชโตติ  ฌาน  อาวชฺชนฺตสฺส  ฯ  สา  ปตีติ  
สา   ฌานปรยิาปนฺนา   ปติ  ฯ  ชานโตติ  สมาปนฺนกฺขเณ อารมฺมณ- 
มุเขน  ชานโต  ฯ  ตสฺส  สา ปติ ปฏิสวิทิตา โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  
ปสฺสโตติ  ทสฺสนภูเตน  าเณน  ฌานโต  วุฏาย  ปสฺสนฺตสฺส  ฯ  
ปจฺจเวกฺขโตติ  ฌาน  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ฯ  จิตฺต  อธิฏหโตติ  
เอตฺตก  เกวล  ฌานสมงฺคี  ภวิสฺสามีติ  ฌานจิตฺต  อธิฏหนฺตสฺส  ฯ  
เอว  ป ฺจนฺน  วสีภาวาน  วเสน  ฌานสฺส  ปชานนมุเขน  อารมฺมณโต  
ปติยา  ปฏิสเวทนา  ทสฺสิตา  ฯ  อิทาน ิ เยหิ  ธมฺเมหิ  ฌาน วิปสฺสนา  
จ  สิชฺฌนฺติ  เตส  ฌานปรยิาปนฺนาน  วิปสฺสนามคฺคปริยาปนฺนาน ฺจ  
สทฺธาทีน วเสน ปติปฏิสเวทน ทสฺเสตุ สทฺธาย อธิมุจฺจโตติอาทิ วุตฺต ฯ   
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        ตตฺถ  อธิมุจฺจโตติ  สทฺทหนฺตสฺส  ฯ  สมถวิปสฺสนาวเสนาติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  วิริย  ปคฺคณฺหโตติอาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ อภิ ฺเยฺ- 
ยนฺติ  อภิวิสิฏาย  ป ฺาย  ชานิตพฺพ  ฯ  อภิชานโตติ วิปสฺสนา- 
ป ฺาปุพฺพงฺคมาย  มคฺคป ฺาย  ชานโต  ฯ  ปริ ฺเยฺยนฺติ ทุกฺข- 
สจฺจ  ตีรณปริ ฺาย  มคฺคป ฺาย  จ  ปริชานโต  ฯ  ปหาตพฺพนฺติ  
สมุทยสจฺจ  ปหานปริ ฺาย  มคฺคป ฺาย  ปชหโต  ฯ  ภาวยโต  
สจฺฉิกโรโต  ภาเวตพฺพ  มคฺคสจฺจ  สจฺฉิกาตพฺพ  นิโรธสจฺจ  ฯ  
เกจิ  ปเนตฺถ  ปติยาเอว  วเสน  อภิ ฺเยฺยาทีนิ  อุทฺธรนฺติ  ต  
อยุตฺต  ฌานาทิสมุทาย  อุทฺธริตฺวา  ตโต  ปติยา  นทิฺธารณสฺส อธิปฺ- 
เปตตฺตา  ฯ  เอตฺถ  จ  ทีฆ อสฺสาสวเสนาติอาทินา ปมจตุกฺกวเสน  
อารมฺมณโต  ปติปฏิสเวทน  วุตฺต  ตถา  อาวชฺชโตติอาทีหิ  ป ฺจหิ  
ปเทหิ  อภิ ฺเยฺย  อภิชานโตติอาทีหิ  ปน  อสมฺโมหโต  สทฺธาย  
อธิมุจฺจโตติ  อาทีหิ  อุภยถาป  ติสงฺเขปโต  สมถวเสน  อารมฺมณโต  
วิปสฺสนาวเสน  อสมฺโมหโต  ปติปฏิสเวทน  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  
กสฺมา  ปเนตฺถ  เวทนานุปสฺสนาย  ปติสีเสน  เวทนา  คหิตา  น  
สรูปโตเอวาติ  ฯ  ภูมิวิภาคาทิวเสน  เวทน  ภินฺทิตฺวา  จตุธา  
เวทนานุปสฺสน  ทสฺเสตุ ฯ อปจ เวทนากมฺมฏาน ทสฺเสนฺโต ภควา ปติยา  
โอฬาริกตฺตา  ตสมฺปยุตฺต  สุข  สุขคฺคหณตฺถ  ปติสีเสน  ทสฺเสติ  ฯ  
เอเตเนว  นเยน  อวเสสปทานิปติ  สุขปฏิสเวที  จิตฺตสงฺขารปฏิสเวทีติ  
ปทานิ  ปติปฏิสเวทีปเท  อาคตนเยเนว  อตฺถโต  เวทิตพฺพานิ  ฯ   
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สกฺกา  หิ  ทวีฺหากาเรหิ  สุขปฏิสเวทิตา  โหติ  จิตฺตสงฺขารปฏิสเวทิตา  
โหติ  อารมฺมณโตติอาทินา  ปติฏาเน  สุขาทิปทานิ  ปกฺขิปตฺวา  
สุขสหคตานิ  ตีณิ  ฌานานิ  จตฺตาริ  วา  ฌานานิ  สมาปชฺชตีติ  อาทินา  
อตฺถ  วิ ฺาตุ  ฯ  เตนาห  ติณฺณ  ฌานาน  วเสนาติอาทิ  ฯ  
เวทนาทโยติ อาทิสทฺเทน ส ฺา คหิตา ฯ เตนาห เทฺว ขนฺธาติ ฯ  
        วิปสฺสนาภูมิทสฺสนตฺถนฺติ ปกิณฺณกสงฺขารสมฺมสนวเสน วิปสฺ- 
สนาย  ภูมิทสฺสนตฺถ  ฯ  สุขนฺติ  เทฺว  สุขานีติอาทิ  วุตฺต  สมเถ  
กายิกสุขาภาวโต  ฯ  โสติ  โส  ปสฺสมภฺนปริยาเยน  วุตฺโต  นิโรโธ  
อิมสฺส  หิ  ภิกฺขุโน  อปรคฺิคหิตกาเลติอาทินา  วิตฺถารโต  กายสงฺขาเร  
วุตฺโต  ตสฺมา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  กายสงฺขารวเสน  
อาคโต  อิธ  จิตฺตสงฺขารวเสนาติ  อยเมว  วิเสโส  ฯ  เอว  
จิตฺตสงฺขารสฺส  ปสฺสมฺภน  อติเทเสน  ทสฺเสตฺวา  ยท ฺ  อิมสฺมึ  
จตุกฺเก วตฺตพฺพ ต ทสฺเสตุ อปจาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  ปติปเทติ  ปติปฏิสเวทีติอาทินา  เทสิตโกฏาเส  ฯ  
ปติสีเสน  เวทนา  วุตฺตาติ  ปติอปเทเสน  ตสมฺปยุตฺตา เวทนา วุตฺตา ฯ  
น  ปตีติ  อธปิฺปาโย  ฯ  ตตฺถ  การณ  เหฏา  วุตฺตเมว  ฯ  ทฺวีสุ  
จิตฺตสงฺขารปเทสูติ  จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที  ปสฺสมฺภย  จิตฺตสงฺขารนฺติ  
จิตฺตสงฺขารปฏิสยุตฺเตสุ  ทฺวีสุ  ปเทสุ  ฯ  วิ ฺาณปจฺจยา  นาม- 
รูปนฺติ๑วจนโต   จิตฺเตน  ปฏิพทฺธาติ  จิตฺตปฏิพทฺธา  ฯ  ตโตเอว  
๑. อภิ. วิ. ๑๗๑ ฯ   
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กาม  จิตฺเตน  สงฺขริยนฺตีติ  จิตฺตสงฺขารา  ส ฺาเวทนาทโย  อิธ  
ปน  อุปลกฺขณมตฺต  ส ฺาเวทนาว  อธิปฺเปตาติ  อาห  ส ฺา- 
สมฺปยุตฺตา เวทนาติ ฯ  
        จิตฺตปฏิสเวทิตาติ  เอตฺถ  ฯ  ทฺวีหากาเรหิ  จิตฺตปฏิสเวทิตา  โหติ  
อารมฺมณโต  อสมฺโมหโต  จ  ฯ  กถ  อารมฺมณโต  ฯ  จตฺตาริ  
ฌานานิ  สมาปชฺชติ  ตสฺส  สมาปตฺติกฺขเณ  ฌานปฏิลาเภนาติ- 
อาทินา วุตฺตนยานุสาเรน   สพฺพ   สุวิ ฺเยฺยนฺติ   อาห   จตุนฺน  
ฌานาน  วเสน  จิตฺตปฏิสเวทิตา  เวทิตพฺพาติ  ฯ  จิตฺต  โมเทนฺโตติ  
ฌานสมฺปยุตฺต  จิตฺต  สมปฺยุตฺตาย  ปติยา  โมทยมาโน  ต  วา  
ปตึ  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺต  วิปสฺสนาจิตฺต  ตายเอว  อารมฺมณ- 
ภูตาย ปติยา  โมทยมาโน  ฯ  ปโมเทนโฺตติอาทีนิ  ปทานิ  ตสฺเสว  
เววจนานิ  ปติปริยายภาวโต  ฯ  สมฺปยุตฺตาย  ปติยา  จิตฺต อาโมเทตีติ  
ฌานจิตฺตสมฺปยุตฺตาย  ปติสมฺโพชฺฌงฺคภูตาย  โอทคฺยลกฺขณาย  ฌาน- 
ปติยา ตเมว  ฌานจิตฺต  สหชาตาทิปจฺจยวเสน  เจว  ฌานปจฺจยวเสน  
จ  ปริพฺรูหนฺโต  หฏปหฏาการ  ปาเปนฺโต  อาโมเทติ  ปโมเทติ  
จ  ฯ  อารมฺมณ  กตฺวาติ  โอฬาร  ฌานสมฺปยุตฺต  ปตึ  อารมฺมณ  
กตฺวา  ฯ  ปวตฺตมาน  จิตฺต  ตายเอว  อารมฺมณภูตาย  ปติยา โยคา- 
วจโร หฏปหฏาการ ปาเปนฺโต อาโมเทติ ปโมเทตีติ วุจฺจติ ฯ  
        [๖๗]  สม  เปนฺโตติ  ยถา  อีสกมฺป  ลีนปกฺข  อุทฺธจฺจปกฺข ฺจ  
อนุปคมฺม  อโนนต  อนุนนฺต  ยถา  อินทฺฺริยาน  สมตฺตปฏิปตฺติยา   
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อวิสม  สมาธิสฺส  วา  อุกกฺสคมเนน  อาเน ฺชปฺปตฺติยา  สมฺมเทว  
 ิต  โหติ  เอว  อปฺปนาวเสน  เปนฺโต  ฯ  ลกฺขณปฏิเวเธนาติ  
อนิจฺจาทิกสฺส  ลกฺขณสฺส  ปฏิวิชฺฌเนน  ขเณ  ขเณ  อวโพเธน  ฯ  
ขณิกจิตฺเตกคฺคตาติ  ขณมตฺตฏ ิติโก  สมาธิ  ฯ  โสป  หิ  อารมฺมเณ  
นิรนฺตร  เอกากาเรน  ปวตฺตมาโน  ปฏิปกฺเขน  อนภิภูโต  อปปฺโต  วิย  
จิตฺต   นิจฺจล   เปติ  ฯ   เตน   วุตฺต   เอว   อุปฺปนนฺายาติ   อาทิ ฯ  
        โมเจนฺโตติ  วิกฺขมฺภนวิมุตฺติวเสน  วิเวเจนฺโต  วิสุ  กโรนฺโต  
นีวรณานิ  ปชหนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  วิปสฺสนากฺขเณติ ภงฺคานุปสฺสนากฺ- 
ขเณ ฯ ภงฺโค  หิ  นาม  อนิจฺจตาย  ปรมา  โกฏิ  ฯ  ตสฺมา  ตาย  
ภงฺคานุปสฺสโก  โยคาวจโร  จิตฺตมุเขน  สพฺพสงฺขารคต  อนิจฺจโต  
ปสฺสติ  โน  นิจฺจโต  อนิจฺจสฺส  ทุกฺขตฺตา  ทุกฺขสฺส  จ  อนตฺต- 
กตฺตา ตเทว  ทุกฺขโต  อนปุสฺสติ  โน  สุขโต  อนตฺตโต   
อนุปสฺสติ โน  อตฺตโต  ฯ  ยสฺมา  ปน  ย  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตา   
น  ต อภินนฺทิตพฺพ   ย ฺจ   น  อภินนทฺิตพฺพ  น  ต  ร ฺชิตพฺพ  
ตสฺมา  ภงฺคทสฺสนานุสาเรน  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  สงฺขารคเต  
ทิฏเ  ตสฺมึ  นิพฺพินฺทติ  โน  นนฺทติ  วิรชฺชติ  โน  รชฺชติ  ฯ  โส  
เอว  นิพฺพินฺทนฺโต  วิรชชฺนฺโต  โลกิเยเนว  ตาว  าเณน  ราค  
นิโรเธติ  โน  สมุเทติ  นาสฺส  สมุทย  กโรตีติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา  ฯ  
โส  เอว  วิรตฺโต  ยถา  ทฏิ  สงฺขารคต  ตถา  อทฏิ  อตฺตโน  
าเณน  นิโรเธติ  โน  สมุเทติ  นิโรธเมวสฺส  มนสิกโรติ  โน   
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สมุทยนฺติ  อตฺโถ  ฯ  โส  เอว  ปฏิปนฺโน  ปฏินิสฺสชชฺติ  โน อาทิยติ ฯ  
กึ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อย  หิ  อนิจฺจาทิอนุปสฺสนา  สทธฺึ ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ  
กิเลสาน  ปรจฺิจชนโต  สงฺขตโทสทสฺสเนน  ตพฺพิปรีเต  นิพฺพาเน  
ตนฺนินฺนตาย  ปกฺขนฺทนโต  ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค  จ  ปกฺขนฺทนปฏ-ิ 
นิสฺสคฺโค จาติ  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมา  ตาย  สมนฺนาคโต  โยคาวจโร   
วุตฺตนเยน กิเลเส  จ  ปริจฺจชติ  นิพฺพาเน  จ  ปกฺขนฺทติ  ฯ  เตน  วุตฺต  
โส   วิปสฺสนากฺขเณ   อนิจฺจานุปสฺสนาย  นิจฺจส ฺาโต  จิตฺต  
โมเจนฺโต  วิโมเจนฺโต  ฯเปฯ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย  อาทานโต  
จิตฺต โมเจนฺโต วิโมเจนฺโต อสฺสสติ เจว ปสฺสสติ จาติ ฯ  
        ตตฺถ  อนิจฺจสฺส  อนิจฺจนฺติ  วา  อนุปสฺสนา  อนิจฺจานุปสฺสนา  ฯ  
เตภูมิกธมฺมาน  อนิจฺจต  คเหตฺวา  ปวตฺตาย  วิปสฺสนาย  เอต  นาม ฯ  
นิจฺจส ฺาโตติ  สงฺขตธมฺเม  นิจฺจา  สสฺสตาติ  ปวตฺตาย มิจฺฉา- 
ส ฺาย ฯ ส ฺาสีเลน  จิตฺตทิฏ ีนมฺป  คหณ  ทฏพฺพ  ฯ  เอเสว   
นโย สุขส ฺาทีสุป  ฯ  นิพฺพิทานุปสฺสนายาติ  สงฺขาเรสุ  นพฺิพินฺทนา- 
กาเรน ปวตฺตาย   อนุปสสฺนาย  ฯ  นนฺทิโตติ  สปปฺติกตณฺหาโต  ฯ  
วิราคานุปสฺสนายาติ  ตถา  วิรชชฺนากาเรน  ปวตฺตาย  อนุปสฺสนาย  ฯ  
เตน  วุตฺต  ราคโต  โมเจนฺโตติ  ฯ  นโิรธานุปสฺสนายาติ  สงฺขาราน  
นิโรธสฺส  อนุปสฺสนาย  ฯ  ยถา  สงฺขารา  นิรุชฌฺนฺติเยว  อายตึ  
ปุนพฺภววเสน น อุปฺปชชฺนฺติ เอว วา อนุปสฺสนา นิโรธา- 
นุปสฺสนา ฯ มุ ฺจิตุกมฺยตา  หิ  อย  พลปฺปตฺตา  ฯ  เตนาห  สมุทยโต   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 81 

                     อนุสฺสติกมฺมานนิทฺเทส  วณฺณนา  
โมเจนฺโตติ ฯ ปฏินิสฺสชชฺนากาเรน ปวตฺตา อนุปสฺสนา ปฏินสิฺสคฺคา- 
นุปสฺสนา ฯ อาทานโตติ  นิจฺจาทิวเสน คหณโต ปฏสินฺธิคฺคหณโต  
วาติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ  
        [๖๘]  อนิจฺจนฺติ  อนุปสฺสี  อนิจฺจสฺส  วา  อนปุสฺสนสีโล อนิจฺจา- 
นุปสฺสีติ  ฯ  เอตฺถ  กึ  ปเนต  อนิจฺจ  กถ  วา อนิจฺจ กา วา  
อนิจฺจานุปสฺสนา  กสฺส  วา  อนิจฺจานุปสฺสนาติ  จตุกฺก  วิภาเวตพฺพนฺติ  
ต  ทสฺเสนฺโต  อนิจฺจ  เวทิตพฺพนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  นิจฺจ  นาม  
ธุว  สสฺสต  ยถาต  นิพฺพาน  ฯ  น  นิจฺจนฺติ  อนิจฺจ  อุทยวยวนฺต  
อตฺถโต  สงฺขตา  ธมฺมาติ  อาห  อนิจฺจนฺติ  ป ฺจกฺขนฺธา  ฯ  กสมฺา  ฯ  
อุปฺปาทวย ฺถตฺตภาวาติ  ฯ  อุปฺปาทวย ฺถตฺตสพฺภาวาติ  อตฺโถ  ฯ  
ตตฺถ  สงฺขตธมฺมาน  เหตุปจฺจเยหิ  อุปฺปชฺชน  อหุตฺวา  สมฺภโว  
อตฺตลาโภ  อุปฺปาโท  ฯ  อุปฺปนฺนาน  เตส  ขณนิโรโธ  วินาโส  
วโย  ฯ  ชราย  อ ฺถา  ภาโว  อ ฺถตฺต  ฯ ยถา หิ อุปฺปาทาวตฺถาย  
ภินฺนาย  ภงฺคาวตฺถาย  วตฺถุเภโท  นตฺถิ  เอว   ิติสงฺขาตาย ภงฺคา- 
ภิมุขาวตฺถายมฺป  วตฺถุเภโท  นตฺถ ิ ยตฺถ  ชราโวหาโร  ตสฺมา  
เอกสฺสาป  ธมฺมสฺส  ชรา  ยุชชฺติ  ยา  ขณิกชราติ  วุจฺจติ  ฯ  
เอกเสน  จ  อุปฺปาทภงฺคาวตฺถาสุ  วตฺถุโน  อเภโท  อิจฺฉิตพฺโพ  ฯ  
อ ฺถา  อ ฺโ  อุปฺปชชฺติ  อ ฺโ  ภิชฺชตีติ  อาปชฺเชยฺย  ฯ  
ตยิม  ขณิกชร  สนฺธายาห  อ ฺถตฺตนฺติ  ฯ  ยมฺปเนตฺถ  วตฺตพฺพ  
ต ปรโต กถยสิฺสาม ฯ   
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        ยสฺส  ลกฺขณตฺตยสฺส  ภาวา  ขนฺเธสุ  อนิจฺจสม ฺา  ตสฺมึ  
ลกฺขณตฺตเย  อนิจฺจตาสม ฺาติ  อนิจฺจตาติ  เตสเยว อุปฺปาทว- 
ย ฺถตฺตนฺติ วตฺวา   วิเสสโต   ธมฺมาน  ขณิกนิโรเธ  อนิจฺจตา- 
โวหาโรติ ทสฺเสนฺโต   หตฺุวา   อภาโว   วาติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ  
อุปฺปาทปุพฺพกตฺตา  อภาวสฺส  หุตฺวาคหณ  เตน  ปากภาวปุพฺพกตฺต  
วินาสภาวสฺส  ทสฺเสติ  ฯ  เตเนวากาเรนาติ  นิพฺพตฺตนากาเรน  จ  ฯ  
ขณภงฺเคนาติ   ขณิกนิโรเธน  ฯ   ตสฺสา   อนิจฺจตายาติ ขณิกภงฺค- 
สงฺขาตาย  อนิจฺจตาย  ฯ  ตาย  อนุปสฺสนายาติ  ยถาวุตฺตาย อนิจฺจานุ- 
ปสฺสนาย ฯ สมนฺนาคโตติ สมงฺคีภูโต โยคาวจโร ฯ ขโย สงฺขาราน  
วินาโส  วิรชชฺน  เตสเยว  วิลุชฺชน  วิราโค  ขโยเอว  วิราโค  
ขยวิราโค  ขณิกนิโรโธ  ฯ  อจฺจนฺตเมตฺถ  เอกสฺมึ  อธิคเต  สงฺขารา  
วิรชฺชนฺติ  นริุชฺฌนฺตีติ  อจฺจนฺตวิราโค  นิพฺพาน  ฯ  เตนาห  ขยวิราโค  
สงฺขาราน  ขณภงฺโค  อจฺจนฺตวิราโค  นิพฺพานนฺติ  ฯ  ตทุภยวเสน  
ปวตฺตาติ  ขยวิราคานุปสฺสนาวเสน วิปสฺสนาย อจฺจนฺตวิราคานุ- 
ปสฺสนาวเสน มคฺคสฺส  ปวตฺติ  โยเชตพฺพา  ฯ  อารมฺมณโต  วา   
วิปสฺสนาย ขยวิราคานุ  ปสฺสนาวเสน ปวตฺติ ตนฺนินฺนภาวโต อจฺจนฺ- 
ตวิราคานุปสฺสนาวเสน มคฺคสฺส  ปน  อสมฺโมหโต  ขยวิราคา- 
นุปสฺสนาวเสน  อารมฺมณโต อจฺจนฺตวิราคานุปสฺสนาวเสน  ปวตฺติ   
เวทิตพฺพา  ฯ เอเสว นโยติ อิมินา ยสฺมา  วิราคานุปสฺสนาปเท   
วุตฺตนยานุสาเรน  เทฺวธา  นิโรธา ขยนิโรโธ   จ   อจฺจนฺตนิโรโธ   
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จาติ  เอวมาทิอตฺถวณฺณน  อติทิสติ  ตสฺมา  วิราคฏาเน  นิโรธปท  
ปกฺขิปตฺวา  ขโย  สงฺขาราน  วินาโสติอาทินา  อิธ  วุตฺตนเยน  
ตสฺส อตฺถวณฺณนา เวทิตพฺพา ฯ  
        [๖๙]  ปฏินิสฺสชชฺน  ปหาตพฺพสฺส  ตทงฺควเสน  วา  สมุจฺเฉท- 
วเสน วา   ปริจฺจชน   ปรจฺิจาคปฏินิสฺสคฺโค  ฯ  ตถา  สพฺพุปธนี  
ปฏินิสฺสคฺคภูเตป  สงฺขาเร  อตฺตโน  นิสฺสชฺชน  ตนฺนินฺนตาย  วา  
ตทารมฺมณตาย  วา  ตตฺถ  ปกฺขนฺทน  ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค  ฯ  
ตทงฺควเสนาติ  เอตฺถ  ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนา  ตาว  ตทงฺคปฺปหานวเสน  
นิจฺจส ฺ  ปริจฺจชติ  ปริจฺจชนฺตี  จ  ตถา  อปฺปวตฺติย  เย  นิจฺจนฺติ  
คหณวเสน  กิเลสา  ตมฺมลูกา  อภิสงฺขารา  ตทุภยมูลกา  จ  วิปากา  
ขนฺธา  อนาคเต  อุปฺปชฺเชยฺยุ  เต  สพฺเพป  อปฺปวตฺติกรณวเสน  
ปริจฺจชติ  ตถา  ทุกฺขส ฺาทโย  ฯ  เตนาห  วิปสฺสนา  หิ  ตทงฺค- 
วเสน สทฺธึ  ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ  กิเลเส  ปริจฺจชตีติ  ฯ  สงฺขตโทส- 
ทสฺสเนนาติ สงฺขเต   เตภูมิเก   สงฺขารคเต  อนิจฺจตาทิโทสทสฺสเนน  ฯ  
นิจฺจาทิภาเวน  ตพฺพิปรีเต  ฯ  ตนฺนินฺนตายาติ  ตทธิมุตฺตตาย  ฯ  
ปกฺขนฺทตีติ  อนุปวิสติ  อนุปวิสนฺต  วิย  โหติ  ฯ  สทฺธึ ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ  
กิเลเส  ปริจฺจชตีติ  มคฺเคน กิเลเสสุ ปรจฺิจตฺเตสุ อวิปากธมฺมตา- 
ปาทเนน อภิสงฺขารา  ตมฺมูลกา  ขนฺธา  อนุปฺปตฺติรหภาเวน  ปริจฺจตฺตา  
นาม  โหนฺตีติ  สพฺเพป  เต  มคฺโค  ปรจฺิจชตีติ  วุตฺต  ฯ  อุภยมฺปติ  
วิปสฺสนาาณ  มคฺคาณ ฺจ  ฯ  มคฺคาณมฺป  หิ  โคตฺรภุาณสฺส   
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อนุ ปจฺฉา นิพฺพานทสฺสนโต อนุปสฺสนาติ วุจฺจติ ฯ  
        โสฬสวตฺถุวเสน   จาติ   โสฬสนฺน   วตฺถูน   วเสนาป วุจฺจมาน- 
สนฺตภาวาทวเสนาปติ  ฯ  สมุจฺจยฏโ  จสทฺโท ฯ อานาปานสฺสติ  
ภาวิตาติ ปท อาเนตฺวา สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
        อสฺสาติ อานาปานสฺสติสมาธิสฺส ฯ กามวิตกฺกาทิวิตกฺกุ- 
ปจฺเฉทสมตฺถตายป มหานิสสตา  เวทิตพฺพาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อย ฺหิ   
อานาปานสฺสติสมาธิ  ฯ อุจฺจาวเจสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺติเยว  
อิโตจิโตจ จิตฺตสฺส วิธาวน ฯ  
        [๗๐]  วิชฺชา  นาม  มคฺโค  ฯ  วิมุตฺติ  ผล  ฯ  มูลภาโว  
วิปสฺสนาย  ปาทกภาโว  ฯ  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ปริปูเรติ  
กายานุปสฺสนาทีน  จตุนฺน อนุปสฺสนาน วเสน ตสฺสา ภาวนาย ปวตฺตนโต ฯ  
สตฺต สมฺโพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺติ โพชฌฺงฺคภาวนาย วินา สติปฏาน- 
ภาวนาปาริปูริยา อภาวโต ฯ วิชชฺาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺติ โพชฺฌงฺค- 
ภาวนาย ตาส สิขาปฺปตฺติภาวโต ฯ  
        จริมกานนฺติ  อนฺติมกาน  ฯ  นิโรธวเสนาติ  นิรุชฺฌนวเสน  ฯ  
ภวจริมกาติ  ภววเสน  จริมกา  นิหีนภวปฺปวตฺติโน  ฯ  ตถา ฌาน- 
จริมกา เวทิตพฺพา  ฯ  จุติจริมกาติ  จุติยา  จริมกา  จุติกฺขณปฺ- 
ปวตฺติโน สพฺพปริโยสานกา  ฯ  ตสฺมาติ  ตีสุ  ภเวสุ  นิหีเน  กามภเว  
ปวตฺตนโต  ฯ  เตติ  อสฺสาสปสฺสาสา  ฯ  ปุรโตติ  เหฏา  ฯ  ยสมฺา  
วิภงฺคฏกถาย  รูปธมฺมาน  โสฬสจิตฺตกฺขณายุกตา  วิภาวิตา  ตสฺมา   
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โสฬสเมน  จิตฺเตน  สทฺธึ  อุปฺปชฺชิตฺวาติ  วุตฺต  ฯ  จุติจิตฺตสฺส  
ปุรโตติ  วา  จุติจิตฺต  อวธิภาเวน  คเหตฺวา  ตโต  โอร  โสฬสเมน  
จิตฺเตน  สทฺธึ  อุปฺปชชฺิตฺวาติ  เอวมฺปน  อตฺเถ  คยฺหมาเน สตฺตรส- 
จิตฺตกฺขณายุกตาว  อสฺสาสปสฺสาสาน  วุตฺตาติ  ฯ  อิเม  กิร  อิม  
กมฺมฏานมนุยุตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  ปากฏา  โหนฺตีติ  อาเนตฺวา  สมฺพนฺโธ ฯ  
ตตฺถ  การณมาห  อานาปานารมฺมณสฺส  สฏุ ุ  ปรคฺิคหิตตฺตาติ  ฯ  
ตเมวตฺถ วิภาเวตุ จุติจิตฺตสฺสาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๗๑]  ตตฺถ  อายุอนฺตร  นาม  ชีวิตนฺตร  ชีวนกฺขณาวธิ  ฯ  
ธมฺมตาเยวาติ  สภาเวเนว  รุจิวเสเนวาติ  อตฺโถ  ฯ  จนฺทาโลก  
โอโลเกตฺวาติ  ชุณฺหปกฺเข  ปโทสเวลาย  สมนฺตโต  อาสิ ฺจมานขีรธาร  
วิย  คคนตล  รชตปฏฏสทสิวาลิกาสนฺถฏ ฺจ  ภูมิภาค  ทิสฺวา  ฯ  
รมณีโย  วตาย  กาโล  เทโส  จ  มม  อชฺฌาสยสทิโส  กีวจิร  นุโข  
อย  ทุกฺขภาโร  วหิตพฺโพติ  อตฺตโน  อายุสงฺขาเร  อุปธาเรตฺวา  
ปริกฺขีเณติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เลข  กตฺวาติ  จงฺกเม  ติริย เลข กตฺวา ฯ  
อนุยุ ฺเชถาติ อนุยุ ฺเชยฺย ภาเวยฺยาติ อตฺโถ ฯ  
          อานาปานสฺสตินิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๗๒]  เอวนฺติ  ยถาวุตฺเตน  วิราคาทิคุณานุสฺสรณปฺปกาเรน  ฯ  
สพฺพทุกฺขุปสมสงฺขาตสฺสาติ  ทุกฺขทุกฺขาทิเภท  สพฺพมฺป  ทุกฺข  อุปสมฺมติ  
เอตฺถาติ สพฺพทุกฺขุปสโมติ สงฺขาตพฺพสฺส ฯ  
        ป ฺตฺติธมฺมาติ   อาทีสุ   อสภาโวป   าเณน  ธาริยติ อวธาริย-  
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย  
ตีติ  ธมฺโมติ  วุจฺจตีติ ตโต วิวตฺเตนฺโต ธมฺมาติ สภาวาติ อาห ฯ  
ภวน  ปรมตฺถโต  วิชฺชมานตา  ภาโว  สห  ภาเวนาติ  สภาวา  ฯ  
สจฺฉิกตฺถปรมตฺถโต  ลพฺภมานรูปาติ  อตฺโถ  ฯ  เต  หิ อตฺตโน สภาวสฺส  
ธารณโต  ธมฺมาติ  ยถาวุตฺเตนฏเน  สภาวาติ  จ  วุจฺจนฺติ  ฯ  
สงฺคมฺมาติ  ปจฺจยสโมธานลกฺขเณน  สงฺคเมน  สนฺนิปติตฺวา  ฯ  
สมาคมฺมาติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  ปจฺจเยหีติ  อนุรูเปหิ  ปจฺจเยหิ  ฯ  
กตาติ  นิพฺพตฺติตา  ฯ  อกตาติ  เกหิจิป  ปจฺจเยหิ น กตา ฯ อสงฺขตาติ  
ปุถุวจนสฺส  การณ  เหฏา  วุตฺตเมว  ฯ  อคฺคมกฺขายตีติ  อคฺโค  
อกฺขายติ  ฯ  มกาโร  ปทสนฺธิกโร  ฯ  โส  อสงฺขตลกฺขโณ สภาว- 
ธมฺโม  วิราโคติ  ปจฺเจตพฺโพ  วิรชฺชติ  เอตฺถ  สงฺกิเลสธมฺโมติ ฯ  
นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺตมาเนน  อริยมคฺเคน  ปหียมานา  
มานมทาทโย  ต  ปตฺวา  ปหียนฺติ  นามาติ  อาห  ต  อาคมฺม  ฯ เป ฯ  
วินสฺสนฺตีติ  ฯ   ตตฺถ   เสยฺโยหมสฺมีติอาทินา  ม ฺนาวเสน ปวตฺต- 
มาโนเอว  มานมโท  ฯ  ปุริสภาว  นสิฺสาย  อุปฺปชฺชนกมโท  
ปุริสมโท  ฯ  อาทิสทฺเทน  ชาติมทาทีน  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  
นิมฺมทาติ  วิคตมทภาวา  ฯ  อิมเมว  ห ิ อตฺถ  ทสฺเสตุ  อมทาติ  
วุตฺต  ฯ  มทา  นิมฺมทิยนฺติ  เอตฺถ  อมทภาว  วินาส  คจฺฉนฺตีติ  
มทนิมฺมทโน ฯ เอเสว นโย เสสปเทสุป ฯ  
        [๗๓]  กามปปาสาติ  กามาน  ปาตุกมฺยตา  กามตณฺหา  ฯ  
กามคุณาเอว  อาลิยนฺติ  เอตฺถ  สตฺตาติ  กามคุณาลยา  ฯ เตภูมิก-  
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                     อนุสฺสติกมฺมานนิทฺเทส  วณฺณนา 
วฏฏนฺติ  ตีสุ  ภูมีสุ  กมฺมกเิลสวิปากวฏฏ  ฯ เอส อสงฺขตธมฺโม ฯ  
อปราปรภาวายาติ  อปราปร  โยนิอาทิโต  โยนิอาทิภาวาย ฯ อาพนฺธน  
คณฺ ิกรณ  ฯ  สสิพฺพน  ตุนฺนกรณ  ฯ  นิกฺขมน  นิสสฺรณ ฺจสฺส  
ตณฺหาย  วิสโยโคเอวาติ  อาห  วิสยุตฺโตติ  ฯ  เย  คุเณ  นิมิตฺต  
กตฺวา   มทนมิฺมทนาทินามานิ   นิพฺพาเน   นริุฬฺหานิ   เต มทนิมฺม- 
ทนตาทิเก  ยถาวุตฺเต  นิพฺพตฺติตนิพฺพานคุเณเอว  คเหตฺวา  อาห  
มทนิมฺมทนตาทีน  คุณาน  วเสนาติ  น  ปน  มทา  นิมฺมทิยนฺติ  
เอเตนาติ  เอวมาทิเก  ฯ  เต  หิ  อริยมคฺคคุณา ฯ ภควตา อุปสมคุณา  
วุตฺตาติ สมฺพนฺโธ ฯ กตฺถ ปน วุตฺตาติ ฯ อสงฺขตสยุตฺตาทีสุ ฯ  
        ตตฺถ  สจฺจนฺติ  อวิตถ  ฯ  นิพฺพาน  หิ  เกนจิ  ปริยาเยน  
อสนฺตภาวาภาวโต  เอกเสเนว  สนฺตตฺตา  อวิปรีตฏเน  สจฺจ  ฯ  
เตนาห  เอก  หิ  สจฺจ  น  ทุติยมตฺถีติ๑ ฯ  ปารนฺติ  สสารสฺส  
ปรตีรภูต  ฯ  เตเนวาห  ติณฺโณ  ปารคโต  ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณติ๒  
อปฺปกา  เต  มนุสฺเสสุ  เย  ชนา  ปารคามิโนติ๓  จ ฯ สุทุทฺทสนฺติ  
ปรมคมฺภีรตาย   อติสุขุมสนฺตสภาวตาย  จ  อนุปจิตาณสมฺภาเรหิ  
ทฏ ุ  อสกฺกุเณยฺยตาย  สุฏ ุ  ทุทฺทส  ฯ  นตฺถ ิ เอตฺถ  ชรา  
เอตสฺมึ  วา  อธิคเต  ปุคฺคลสฺส  ชราภาโวติ  อชชฺร  ฯ  ตโตเอว  
ชราทีหิ  อปโลกิยตาย  ถริฏเน  ธุว  ฯ  ตณฺหาทิปฺปป ฺจาภาวโต  
๑. ขุ. สุ. ๔๑๓ ฯ ๒. ส. สฬายตน. ๑๙๔ ฯ ๓. ขุ. ธ. ๒๒ ฯ ส. มหาวาร. ๒๕ ฯ  
องฺ. หสก. ๒๒๗ ฯ   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
นิปฺปป ฺจ  ฯ  นตฺถ ิ เอตฺถ  มตนฺติ  อมต  ฯ  อสิวภาวกราน  
สงฺกิเลสธมฺมาน  อภาเวน  สิว  ฯ  จตูหิ  โยเคหิ  อนปุทฺทูตตฺตา  
เขม  ฯ  วิสงฺขารภาเวน  อจฺฉริยตาย  อภูตปุพฺพตาย  จ  อพฺภูต  ฯ  
สพฺพาส  อีตีน  อนตฺถาน  อภาเวน  อนีติก  ฯ นิททฺุกฺขตาย อพฺยา- 
ปชฺฌ ฯ สพฺพสงฺกิเลสมลโต  อจฺจนฺตสุทฺธิยา  วิเสสโต  สุทฺธติี   
วิสุทฺธิ  ฯ จตูหิป  โอเฆหิ  อนชฺโฌตฺถรณียตาย  ทีป  ฯ  สกลวฏฏ- 
ทุกฺขโต ปริปาลนฏเน  ตาณ  ฯ  สจฺจ ฺจ  โว  ภิกขฺเว  เทเสสฺสามีติ- 
อาทิกา ปาลิ  สงฺขิตฺตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  อาทิสทฺเทน  อนนฺต  อนาสว- 
นิปุณอชชฺชร อปโลกกิ อนิทสฺสน ปณีต อจฺฉริย อนีติกธมฺม มุตฺติ เลณ- 
ปรายนคมฺภีราทิวจเนหิ จ โพธิตา อิธ อวุตฺตา คุณา สงฺคยฺหนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  นตฺถิ  เอตสฺส  อุปฺปาทนฺโต  วา  วยนฺโต  วาติ  อนนฺโต  
อสงฺขตธมฺโม  ฯ  อาสวาน อนารมฺมณตาย อนาสโว ฯ นิปุณาณ- 
โคจรตาย นิปุโณ  ฯ  สงฺขตธมฺโม  วิย  ชราย  อชชชฺริตตาย  อชชฺชโร  ฯ  
พฺยาธิอาทีหิ  อปโลกิยตาย  อปโลกิก  ฯ  อจกฺขุวิ ฺาณวิ ฺเยฺยตาย  
อนิทสฺสโน  ฯ  อติตฺติกรฏเน  ปณีโต  ฯ  อปจุรตาย  อจฺฉริโย  ฯ  
อีตีหิ  อนภิภวนียสภาวตฺตา  อนีติกภาวเหตุโต  จ  อนีติกธมฺโม  ฯ  
วฏฏทุกฺขมุตฺตินิมิตฺตตาย  มุตฺติ  ฯ  สสาร  ภยโต  ปสฺสนฺเตหิ  
นิลียนียโต  เลณ  ฯ  เตสเยว  ปรา  คตีติ  ปรายโน  ฯ  ปกติาเณน  
อลทฺธปฺปติฏตาย  อคาธฏเน  คมฺภีโร  ฯ  กตปุ ฺเหิป  ทุกฺเขน  
กิจฺเฉน  อนุพุชฺฌิตพฺพโต  ทุรนโุพโธ  ฯ  สจฺฉิกิรยิ  มุ ฺจิตฺวา  น   
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ตกฺกาเณน  อวจริตพฺโพติ  อตกฺกาวจโร  ฯ  พุทฺธาทีหิ  ปณฺฑิเตเหว  
เวทิตพฺพโต  อธิคนฺตพฺพโต  ปณฺฑิตเวทนีโยติ  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  
อริยสาวกสฺเสว   อิชฺฌติ   สจฺฉิกิริยาภิสมยวเสน   นิพฺพานคุณาน ปากฏ- 
ภาวโต  ฯ  อฏาเน  จาย  เอวสทฺโท  วุตฺโต  ฯ  อิชฌฺติเอวาติ  
โยชนา  ฯ  สขุสิทฺธิวเสน  วา  เอว  วุตฺต  อริยสาวกสฺเสวาติ  ฯ  
เตเนวาห  เอว  สนฺเตปติอาทิ  ฯ  อุปสมครุเกนาติ  นิพฺพานนินฺเนน  ฯ  
มนสิกาตพฺพา  ยถาวุตฺตา  อุปสมคุณา  ฯ  สุข  สุปตีติอาทีสุ  
วตฺตพฺพ  เมตฺตากถาย  อาวิภวิสฺสติ  ฯ  ปณีตาธิมุตฺติโก  โหติ  
นิพฺพานาธิมุตฺตตฺตา ฯ  
               อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                ----------  
                           พฺรหฺมวิหารนิทฺเทสวณฺณนา  
        [๗๔]  เมตฺต  พฺรหฺมวิหาร  ภาเวตุกาเมนาติ  อุปฺปาเทตุกาเมน  
ปจฺจเวกฺขิตพฺโพติ  สมฺพนโฺธ  ฯ  สุขนสิินฺเนนาติ  วิสม  อนิสีทิตฺวา  
ปลฺลงฺกาภุชเนน  สุขนิสนิฺเนน  ฯ  กสฺมาติ  ปจฺจเวกฺขณาย การณ- 
ปุจฺฉา ฯ อ ฺ   อธิคนฺตุกาเมน   อ ฺตฺถ   อาทีนวานิสสปจฺจเวกฺขณา  
กิมตฺถิยาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เมตฺตา  นาม  อตฺถโต  อโทโส  ฯ ตถา หิ  
อโทสนิทฺเทเส  เมตฺติ  เมตฺตายนา  เมตฺตายิตตฺตนฺติ๑ นิทฺทิฏ  ฯ  
๑. อภิ. วิ. ๓๔๔ ฯ   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
ขนฺตีติ  จ  อิธ  อธิวาสนกฺขนฺติ  อธิปฺเปตา  ฯ  สา  ปน  อตฺถโต  
อโทสปฺปธานา  จตฺตาโร  อรูปกฺขนฺธาติ  เมตฺตาย  สิชฺฌมานาย  ตีติกฺขา  
ขนฺติ  สิทฺธาเอว  โหตีติ  อาห  ขนฺติ  จ  อธิคนฺตพฺพาติ  ฯ เตน  
ขนฺติย อานิสสปจฺจเวกฺขณา  สาตฺถิกาวาติ  ทสฺเสติ  ฯ  อภิภูโต  
ปริยุฏาเนน ฯ ปรยิาทิณฺณจิตฺโต  กุสลปฺปวตฺติยา  โอกาสาลาเภน  ฯ   
อาทีนโว ทฏพฺโพ ปาณฆาตาทิวเสน ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกาทิ- 
อนตฺถมูลภาวโต ฯ  
        [๗๕]  ขนฺตี  ปรม  ตโปติ  ปราปการสหนาทิกา  ตีติกฺขลกฺขณา  
ขนฺติ  อุตฺตม  ตโป  อกตฺตพฺพากรณกตฺตพฺพกรณลกฺขณาย  สมฺมา- 
ปฏิปตฺติยา มูลภาวโต  ฯ  ขนฺติพล  พลานีกนฺติ  ปรม  มงฺคลภูตา   
ขนฺติเอว พล  เอตสฺสาติ  ขนฺติพล  ฯ  วุตฺต ฺหิ  ขนฺติพลา  สมณ- 
พฺราหฺมณาติ๑ฯ โทสาทิปฏปิกฺขวิธมนสมตฺถตาย   อาณิกภูเตน๒  เตเนว   
จ ขนฺติพเลน  พลานีก  ฯ  ขนฺตฺยา  ภิยฺโย  น  วิชชฺตีติ  อตฺตโน  
ปเรส ฺจ  อนตฺถปฏิวาหโน  อตฺถวาโห  จ  ขนฺติโต  อุตฺตริ  อวสฺสโย  
นตฺถิ  ฯ  วิเวจนตฺถายาติ  วิกฺขมฺภนตฺถาย  ฯ  ขนฺติยา  สโยชนตฺถาย  
อตฺตานนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        ภาวน  ทูเสนฺตีติ  โทสา  ฯ  เยสุ  ภาวนา  น  สมฺปชฺชติ  
อ ฺทตฺถุ  วิปชฺชเตว  เตเอว  วุตฺตา  ฯ  ปมนฺติ  วกฺขมาเนน  
โกฏาสโต   โกฏาสนฺตรุปสหรณนเยน   วินา  สพฺพปม  ฯ  
๑. องฺ. อฏก. ๗๙ ฯ  ๒. อนกีภูเตนาติ ภเวยฺย ฯ   
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ปยายิตพฺโพ  ปโย  ฯ  ตปฺปฏิปกฺโข  อปฺปโย  ฯ  โส  สงฺเขปโต ทุวิโธ  
อตฺถสฺส  อการโก  อนตฺถสฺส  การโกติ  ฯ  ตตฺถ  โย อตฺตโน ปยสฺส จ  
อนตฺถสฺส  การโก  โส  เวริปุคฺคโล  ทฏพฺโพ  ฯ  โย  ปน  อตฺตโน  
ปยสฺส  จ  อตฺถสฺส  อการโก  อปฺปยสฺส  จ  อตฺถสฺส  การโก  
อตฺถ  เม  น  อจรีติอาทินา  อปฺปยสฺส  เม  อมนาปสฺส  อตฺถ  
อจรีติอาทินา  จ  อาฆาตวตฺถุภูโต  โส  อปฺปโย  อนนุกุลวุตฺติโก  
อนิฏโติ  อตฺโถ  ฯ  ลิงฺควิสภาเคติ  อิตฺถีลิงฺคาทินา  ลิงฺเคน วิสทิเส ฯ  
โอธิโสติ  ภาคโส  ฯ  ติสสฺ  ทตฺตาติอาทินา  โอธิสสฺกนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
อิทานิ  ยถาวุตฺเตสุ  ฉสุ  ปคฺุคเลสุ  อภาเวตพฺพตาย  การณ  ทสฺเสนฺโต  
อปฺปย ฺหีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อปฺปย  หิ  ปยฏาเน  เปนฺโต  
กิลมตีติ  โทเสน  ภาวนาย  สปริสฺสยตมาห  ฯ  อปปฺยตา  หิ  
ปยภาวสฺส  อุชุปฏิปกฺโข  ฯ  น  จ  ตสฺส  ปยฏาเน  ปเนน  วินา  
ภาวนา  สิชฺฌติ  ฯ  อติปฺปยสหายก  มชฺฌตฺตฏาเน  เปนฺโต  กิลมตีติ  
ราเคน ภาวนาย สปริสฺสยตมาห อติปฺปยสหายสฺส เคหสิตเปมฏาน- 
ภาวโต ฯ เตนาห  อปฺปมตฺตเกปติอาทิ  ฯ  มชฺฌตฺต  อิฏานิฏตาหิ   
มชฺฌตฺตสภาว เนว  ปย  นาปฺปยนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ครฏุาเน  ปยฏาเน   
จ  เปนฺโต กิลมติ  มชฺฌตฺเต  สมฺภาวนียปยายิตพฺพกาน  อภาวา  ฯ   
น  หิ อชฺฌุเปกฺขิตพฺเพ  ภาวนียตา  มนาปตา  วา  ปจฺจุปฏาติ  ฯ  
ปยครุภาวสมฺปนฺเน  จ  ปม  เมตฺตา  ภาเวตพฺพา  ฯ  โกโธ อุปปฺชฺชติ  
โกฏาสนฺตรภาวานุปนยโต ฯ   
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        [๗๖]  ตเมวาติ  วิสภาคลิงฺคเมว  ฯ  ลิงฺควิสภาเคติ อวิเสเสตฺวา  
ปยปุคฺคเลติ  อาห  ฯ  ภิตฺติยุทฺธมกาสีติ  สีล  อธฏิาย  ปหิตทฺวาเร  
คพฺเภ  สยนปเ  นิสีทิตฺวา  เมตฺต  ภาเวนฺโต  เมตฺตามุเขน อุปฺปนฺเนน  
ราเคน  อนฺธีกโต  ภริยาย  สนฺติก คนฺตุกาโม ทฺวาร อสลฺลกฺเขตฺวา ภิตฺตึ  
ภินฺทิตฺวาป  นิกฺขมิตุกามตาย  ภิตฺตึ  ปหริ  ฯ  เตนาห  เมตฺตามุเขน  
ราโค   ว ฺเจตีติ   อนฺธตม   ตทา   โหติ  ย   ราโค   สหเต  นรนติฺ  จ ฯ  
        อาทานนิกฺเขปปริจฺฉินฺเน   อทฺธาปจฺจุปนฺนภูเต   ธรมานตาย   
ปจฺจกฺขโต  วิย  อุปลพฺภมาเน  ขนฺธปฺปพนฺเธ  อิธ  สตฺตาทิคฺคหณ  น  
ติยทฺธคเตติ  อาห  กาลกเต  ปนาติอาทิ  ฯ  กสฺมา  ปน  กาลกเต  
เมตฺตาภาวนา  น  อิชฺฌตีติ  ฯ เมตฺตาพฺยาปารสฺส อโยคฺยฏาน- 
ภาวโต ฯ น  หิ  มตปุคฺคโล  หิตุปสหารารโห  ฯ  ยตฺถ  สติ  สมภฺเว   
ปโยคโต หิตุปสหาโร  ลพฺเภยฺย  ตตฺเถว  มานโส  หิตุปสหาโร   
ยุชฺเชยฺย  ฯ ทกฺุขาปนยนโมทปฺปวตฺตีสุป   เอเสว   นโยติ  กรุณา- 
ภาวนาทีนมฺป กาลกเต  อนิชฺฌน  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  อ ฺตฺถ   
ปคุณเมตฺตาฌาโน อาจริยสฺส  กาลกตภาว  อชานนฺโต  ต  เมตฺตาย   
ผริตุกาโม อาจริย  อารพฺภ  เมตฺต  อารภตีติ  วุตฺโต  ฯ  เตนาห  
ปคุณาว  เม  เมตฺตาฌานสมาปตฺตีติ  ฯ  นิมิตฺตนฺติ  อารมฺมณ  ฯ  
คเวสาหีติ  ย  ปุคฺคล  อุททฺิสฺส  เมตฺต  อารภติ  โส  ชีวติ  น  
ชีวตีติ  ชานาหีติ  อตฺโถ  ฯ  เมตฺตายนฺโตติ  เมตฺต  กโรนฺโต  เมตฺต  
ภาเวนฺโตติ อตฺโถ ฯ   
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        อตฺตนิ   ภาวนา  นาม  สกฺขิภาวตฺตาติ   นานาวิธสุขานุพนฺธ- 
อนวชฺชสุขอพฺยาเสกสุขาทิ ย อตฺตนิ อุปลพฺภติ ต นทิสฺเสนฺโต  
ตสฺส วตฺตมานตาย อาห อห สุขิโต โหมีติ ฯ สรรีสุข  นาม  
อเนกนฺติก อีทิสสฺส ปุคฺคลสฺส อโนกาส จิตฺต ทุกฺขนฺติ ตทภาว  
สนฺธายาห  นิทฺทุกฺโขติ  วาติ ฯ โหมีติ สมฺพนฺโธ ฯ ตถา อเวโรติ- 
อาทีสุ ฯ วิเสสโต  จ  ทุกขฺาภาเวน  สุขส ฺา  ฯ  สา  ปนาย  
นิทฺทุกฺขตา เวรีน ปุคฺคลาน  เวรส ฺ ิตาน  ปาปธมฺมาน  อภาวโต  
วิเสสโต พฺยาปาทวิรหโต อีฆส ฺ ิตาย อีติยา อภาวโต อนวชฺช- 
กายิกสุขสมงฺคิตาย จ โหตีติ ทสฺเสนฺโต อาห  อเวโร  อพฺยาปชโฺฌ   
อนีโฆ  สุขีติ ฯ อตฺตาน ปริหรามีติ เอวภูโต หุตฺวา  มม  อตฺตภาว  
ปวตฺเตมิ ยาเปมีติ อตฺโถ ฯ เอว สนฺเต ย วิภงฺเค วุตฺต  ต   
วิรุชฺฌตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอว  สนฺเตติ  เอว สติ ยทิ อตฺตนิป  
เมตฺตา  ภาเวตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ ย วิภงฺเค วุตฺตนฺติ วตฺวา วิภงฺค- 
เทสนาย สมานคติก  สุตฺตปท อาหรนฺโต กถ ฺจ ภิกฺขเวติ- 
อาทิมาห ฯ ตสฺสตฺโถ ปรโต อาคมิสฺสติ ฯ  
        [๗๗] ตนฺติ วิภงฺคาทีสุ วจน ฯ อปฺปนาวเสนาติ อปฺปนาวห- 
ภาวนาวเสน ฯ อิทนฺติ  อห  สุขิโต  โหมีติอาทิวจน  ฯ  สกฺขิ- 
ภาววเสนาติ อห วิย สพฺเพ  สตฺตา  อตฺตโน  สุขกามา  ตสฺมา   
เตสุ  มยา  อตฺตนิ  วิย สุขุปสหาโร กาตพฺโพติ เอว ตตฺถ อตฺตาน  
สกฺขิภาเว ปนวเสน ฯ เตนาห สเจป หีติอาทิ ฯ กสฺมา   
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ปน  อตฺตนิ  ภาวนา  อปฺปนาวหา  น  โหตีติ  ฯ  อตฺตสิเนหวเสน  
สปริสฺสยภาวโต  ฯ  โกฏาสนฺตเร  ปน  ภาวิตภาวนสฺส  ตตฺถป  
สีมสมฺเภโท โหติเยว ฯ  
        สพฺพา  ทิสาติ  อนวเสสา  ทสป  ทิสา  ฯ  อนุปริคมฺม  เจตสาติ  
จิตฺเตน  ปริเยสนวเสน  อนุคนฺตฺวา  ฯ  เนวชฺฌคา  ปยตรมตฺตนา  
กฺวจีติ  สพฺพุสฺสาเหน  ปริเยสนฺโต  อตฺตโต  ปยตร  อ ฺ  สตฺต  
กตฺถจิ  ทิสาย  เนว  อธิคจฺเฉยฺย  น  ปสฺเสยฺย  ฯ  เอว  ปโย  ปถุุ  
อตฺตา  ปเรสนฺติ  เอว  กสสฺจิ  อตฺตโต  ปยตรสฺส  อนุปลพฺภนวเสน  
ปุถุ  วิสุ  วิสุ  เตส  เตส  สตฺตาน  อตฺตา  ปโย  ตสฺมา  เตน  
การเณน  อตฺตกาโม  อตฺตโน  หิตสุข  อิจฺฉนฺโต  ปร  สตฺต  อนฺตมโส  
กุนฺถกิปลลฺิกมฺป  น  หึเส  น  หเนยฺย  น  วิเหเยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  
อย  นโยติ  สพฺเพหิ  สตฺเตหิ  อตฺตโน  จ  ปยตรภาว  นิทสฺเสตฺวา  
เตสุ  กรุณายน  วทตา  ภควตา  สุเขสิตาย  อตฺตาน  สกฺขิภาเว  
เปตฺวา  สตฺเตสุ  เมตฺตา  ภาเวตพฺพาติ  เมตฺตาภาวนาย  นยทสฺสน  
กตเมวาติ อตฺโถ ฯ  
        สุขปฺปวตฺตนตฺถนฺติ  สุเขน  อกิจฺเฉน  เมตฺตาย  ปวตฺตนตฺถ  ฯ  
ยฺวาสฺสาติ  โย  ปุคฺคโล  อสฺส  โยคิโน  ฯ  ปโยติ  อิฏโ ฯ มนาโปติ  
มนวฑฺฒนโก  ฯ  ครูติ  คุณวิเสสวเสน  ครุกาตพฺโพ  ฯ  ภาวนีโยติ  
สมฺภาเวตพฺโพ  ฯ  อาจริยมตฺโตติ  สีลาทินา  อาจริยปฺปมาโณ  ฯ  
ทานปยวจนาทีนีติ  อาทิสทฺเทน  อตฺถจริยาทิเก  สงฺคณฺหาติ  ฯ   
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สีลสุตาทีนีติ  อาทิสทฺเทน  สทฺธาทิเก  ธุตธมฺมชาคริยานุโยคาทิเก  จ  
สงฺคณฺหาติ  ฯ  กามนฺติ  ยตฺุตปตฺตการิตาสุขสิทฺธิทีปโน  นิปาโต  ฯ  
เตเนต  ทีเปติ  ตาทิส  ปุคฺคล  อุทฺทิสฺส  ภาวน  อารภนฺโต  โยคี  
ยุตฺตปตฺตการี  สุเขน  จสฺส  ตตฺถ  ภาวนา  อิชฺฌติ  เตน  ปน  
โยคินา  ตาวตา  สนฺโตโส  น  กาตพฺโพติ  ฯ  เตนาห  อปฺปนา  
สมฺปชฺชตีติอาทิ ฯ  
        [๗๘]  สีมสมฺเภทนฺติ  มริยาทาปนยน  อตฺตา  ปโย  มชฺฌตฺโต  
เวรีติ  วิภาคากรณนฺติ  อตฺโถ  ฯ ตทนนฺตรนฺติ ตโต ปยมนาปครุ 
ภาวนียโต ตตฺถ   วา   เมตฺตาธิคมโต  อนนฺตร  ฯ  อติปฺปยสหายเก  
เมตฺตา  ภาเวตพฺพาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ครุฏานีเย  ปฏิลทฺธ เมตฺตา- 
มนสิการ   อติปฺปยสหายเก  อุปสหริตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ สุขุปสหาร- 
กตสฺส  ต  โหติ  ปเคว  ปฏิปกฺขธมฺมาน  วิกฺขมฺภิตตฺตา  ฯ อติปฺปย- 
สหายกโต  อนนฺตร  มชฺฌตฺเต  เมตฺตา  ภาเวตพฺพา  มชฺฌตฺต  
ปยครุฏาเน  เปตุ  สุกรภาวโต  ฯ  อติปฺปยสหายกโตติ  จ  อิท  
ปุริมาวตฺถ  คเหตฺวา  วุตฺต  ฯ  ปคุณมนสิการาธิคมโต  ปฏาย  หสิฺส  
โสป  ปยฏาเนเอว  ติฏติ  ฯ  มชฺฌตฺตโต เวริปุคฺคเลติ มชฺฌตฺตปุคฺคเล  
เมตฺตายนฺเตน  ตตฺถ  ปคุณมนสิการาธิคเมน  ปยภาว  อุปสหริตฺวา  
ตทนนฺตร  เวริปุคฺคล  ภาวนาย  มชฺฌตฺเต  เปตฺวา  ตโต  มชฌฺตฺตโต  
ปยภาวุปสหาเรน  เวริปุคฺคเล  เมตฺตา  ภาเวตพฺพา  ฯ  เวริปุคฺคเลติ  
จ  อิท  ปรุิมาวตฺถ  คเหตฺวา  วุตฺต  ฯ  เอเกกสฺมึ  โกฏาเส  มุทุ   
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กมฺมนิย  จิตฺต  กตฺวาติ  ปยครุฏานีโย  อติปฺปโย  มชฺฌตฺโต   
เวรีติ จตูสุ  ปุคฺคลโกฏาเสสุ  ปม  ตาว  ปยครุฏานีเย  เมตฺตา 
ภาวน อธิคนฺตฺวา  วสีภาวปฺปตฺติยา  ตถา  ปวตฺต  จิตฺต  โกฏา- 
สนฺตรุปสหารตฺถ มุทุ  กมมฺนิย  กตฺวา  ตทนนฺตร  อติปฺปยสหาเย   
อติปยภาว วิกฺขมฺเภตฺวา ปยภาวมตฺเต  จิตฺต  เปนฺเตน  ภาวนา   
อุปสหริตพฺพา  ฯ  ตมฺป วสีภาวาปาทเนน  มุทุ  กมฺมนิย  กตฺวา   
ตทนนฺตร  มชฺฌตฺเต อุทาสินภาว วิกฺขมฺเภตฺวา  ปยภาว  อุปฏา- 
เปตฺวา  ภาวนา  อุปสหรติพฺพา  ฯ ปุน  ตมฺป  วสีภาวาปาทเนน  มุทุ   
กมฺมนิย  กตฺวา  ตทนนฺตร  เวริมฺห ิเวริส ฺ   วิกขฺมฺเภตฺวา   มชฺฌตฺต- 
ภาวุปฏปนมุเขน   ปยภาว อุปฺปาเทนฺเตน  ภาวนา  อุปสหริตพฺพา  ฯ   
เตน  วุตฺต  ตทนนฺตเร ตทนนฺตเร อุปสหริตพฺพนฺติ ฯ ฌานจิตฺต  
อุปเนตพฺพ อุปฺปาเทตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ  
        เวริปุคฺคโล  วา  นตฺถิ  กมฺมพเลน  วา  เอตรหิ  ปโยคสมปฺตฺติยา  
วา  สพฺพโส  อนตฺถกรสสฺ  อภาวโต  ฯ  มหาปุริสชาติกตฺตาติ มหา- 
ปุริสสภาวตฺตา จิรกาลปรจยสมิทฺธขนฺติเมตฺตานุทยาทิคุณสมฺปนฺนตาย  
อุฬารชฺฌาสยตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ  ตาทิโส  หิ  สพฺพสโห  ปราปราธ  
ติณายป  น  ม ฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อนตฺถ  กโรนฺเตป  ปเร  
เวริส ฺาย  นุปฺปชฺชตีติ  ฯ  เตนาติ  เตน โยคินา ฯ อตฺถิ เวริปุคฺคโลติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  ปุริมปุคฺคเลสูติ  ปยาทีสุ  ฌานสฺส  อารมฺมณภูเตสุ  
ปุริเมสุ  ปุคฺคเลสุ  ฯ  เมตฺต  สมาปชฺชตฺิวาติ  ปฏิฆ  วิกฺขมฺเภตฺวา   
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อุปฺปาทิต  เมตฺตาฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  ฯ  เมตฺตายนฺเตน  ปฏิฆ  
วิโนเทตพฺพนฺติ  เอตฺถ  เกจิ  ปน  อุปจารชฺฌาน  สมฺปาเทตฺวาติ  
อตฺถ  วทนฺติ  ฯ  เตส  อุปจารชฺฌานโต  วุฏานมฺป  อิจฺฉิตพฺพ  
สิยา  วุฏหิตฺวาติ  วุตฺตตฺตา  ฯ  ปุพฺเพ  ตสฺมึ  ปุคฺคเล  อสติยา  
อมนสิกาเรน  ปฏิฆ  อนุปปฺาเทนฺตสฺส  สาธารณโต  ต  วิกฺขมฺเภตฺวา  
ฌานสฺส  อุปปฺาทน  สมาปชฺชน ฺจ  วุตฺต  ฯ  อิทานิ  ปน  ต  
อนุสฺสรนฺตสฺสป  มนสิกโรนฺตสฺสป  ยถา  ปฏิฆ  น  อุปฺปชฺชติ  ต  วิธึ  
ทสฺเสตุ  อิท  วุตฺต  ต  ปุคฺคล  เมตฺตายนฺเตน  ปฏิฆ  วิโนเทตพฺพนฺติ ฯ  
เมตฺตายเมว หิ อิธ ปฏิฆวิโนทน อธิปฺเปต ฯ  
        น  นิพฺพาตีติ  น  วูปสมติ  ฯ  อนุสฺสรโตติ  อาคมโต  
ปจฺจเวกฺขโตติ  อตฺโถ  ฯ  ฆฏิตพฺพนฺติ  วายมิตพฺพ  ฯ  ต ฺจ  โข  
ฆฏน วายมน อิมินา อิทานิ วกฺขมาเนน อากาเรน ฯ  
        [๗๙]  อุภโต  ทฺวีสุ  าเนสุ  ทณฺโฑ  เอตสฺสาติ  อุภโตทณฺฑก  
เตน  ฯ  โอจรกา  ลามกาจารา  ปาปปุริสา  ฯ  ตตฺรปติ  เตสุ องฺค- 
มงฺคานิ  โอกฺกนฺเตสุป  ฯ  เตนาติ  มโนปโทเสน  ฯ  น สาสนกโร  
สพฺพปาปสฺส อกรณ หิ สาสน ฯ  
        ตสฺเสวาติ  ตโตป  ฯ  นิสฺสกฺเก  หิ  อิท  สามิวจน  ฯ  สมุจฺจเย  
จ  เอวสทฺโท  ฯ  ปม  กทฺุธปุริสโตปติ  อตฺโถ  ฯ เตนาติ กุชฺฌเนน ฯ  
ปาปโยติ  ปาปตโร  สารมฺภาทิกสฺส  กิเลสานุพนฺธสฺส  วตฺถุภาวโต  
โกธสฺส  สาวชฺชต  ตฺวาป  กชฺุฌนโต  ฯ  สเจ  โกเธ  อนวชชฺส ฺ ี   
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กุทฺธสฺส  ปุคฺคลสฺส  น  ปฏิกุชฺเฌยฺยาติ  เกจิ  ฯ  อุภินฺนนฺติ  ทฺวินนฺ  
ปุคฺคลาน  ฯ  เตนาห  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จาติ  ฯ  อถวา  ฯ  
อุภินฺนนฺติ อุภเยส โลกาน อิธโลกปรโลกานนฺติ อตฺโถ ฯ  
        สปตฺตกนฺตาติ  ปฏิสตฺตูหิ  อิจฺฉิตา  ฯ  สปตฺตกรณาติ  เตหิ  
กาตพฺพา  ฯ  โกธนนฺติ  กชฺุฌนสีล  ฯ  โกธนายนฺติ  โกธโน  อย  ฯ  
อยนฺติ  จ  นปิาตมตฺต  ฯ  โกธปเรโตติ  โกเธน  อนคุโต  ปราภิภูโต  
วา  ฯ  ทุพฺพณฺโณว  โหตีติ  ปกติยา  วณฺณวาป  อลงฺกตปฏิยตฺโตป  
มุขวิการาทิวเสน  วิรูโปเอว  โหติ  ฯ  เอตรหิ  อายตึ  จาติ โกธา- 
ภิภวสฺส  เอกนฺติกมิท  ผลนฺติ  ทีเปตุ  ทุพฺพณฺโณวาติ  อวธารณ  
กตฺวา  ปุน  โกธาภิภูโตติ  วุตฺต  ฯ  น  ปจุรตฺโถติ  น  ปหูตธโน ฯ น  
โภควาติ อุปโภคปริโภควตฺถุรหิโต ฯ น ยสวาติ น กิตฺติมา ฯ  
        [๘๐]   ฉวาลาตนฺติ   ฉวทหนาลาต  ฯ   จิตกาย สนฺตชฺช- 
นุมฺมุกฺกนฺติป  วทนฺติ  ฯ  อุภโต  ปทิตฺตนฺติ  อุโภสุ  โกฏีสุ ทฑฺฒ ฯ  
มชฺเฌ  คูถคตนฺติ  เวมชฺฌฏาเน  สุนขสฺส  วา  สิคาลสฺส  วา  
อุหเนน  คูเถน  มกฺขิต  ฯ  กฏตฺถนฺติ  ทารุกิจฺจ  ฯ  เนว  ผรติ  
น  สาเธติ  ฯ  ตถูปมาหนฺติ  ตถูปม  ตาทิส  อห  ฯ  อิมนฺติ  โส  จ  
โหติ  อภิชฺฌาลูติอาทินา  เหฏา  วุตฺต  สนฺธาย  สตฺถา  วทติ  ฯ  
ตสฺมา  กาเมสุ  ติพฺพสาราคาทินา  สีลรหิตนฺติ  อธปิฺปาโย  ฯ  อิธ  
ปน พฺยาปนฺนจิตฺตปทุฏมนสงฺกปฺปตาวเสน โยเชตพฺพ ฯ  
        โสทานิ   ตฺวนฺติอาทิ   ยถาวุตฺเตหิ  สุตฺตปเทหิ  อตฺตโน โอวทนา-  
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การทสฺสน  ฯ  โย  โย  ธมฺโมติ  กายสมาจาราทีสุ  โย  โย สุจริตธมฺโม ฯ 
อุปสนฺโตติ สยโต ฯ ปรสิุทฺโธติ กิเลสมลวิคเมน วิสุทฺโธ   ฯ  
กิเลสทาหาภาเวน  วา  อุปสนฺโต  ฯ  อนวชฺชภาเวน  ปริสุทโฺธ  ฯ  
กายสมาจารสฺเสว  อุปสโม  จิรกาล  สยตกายกมฺมตาย  เวทิตพฺโพ  ฯ  
เอว เสเสสุป ฯ เตติ วจีมโนสมาจาเร ฯ  
        [๘๑]  โสติ  อุปสนฺตวจีสมาจาโร  ปุคฺคโล  ฯ  ปฏิสนฺถารกุสโลติ  
ยถา  ปเรหิ  ฉิทฺท  น  โหติ  เอว  ปฏิสนฺถรณกุสโล  ฯ  สขิโลติ  
อธิวาสนขนฺติสงฺขาเตน  สขิลภาเวน  สมนฺนาคโต  ฯ  สุขสมฺภาโสติ  
ปยกโถ  ฯ  สมฺโมทโกติ  สมฺโมทนียกถาย  สมโฺมทนสีโล ฯ อุตฺตาน- 
มุโขติ วิกุณิตมุโข   อหุตฺวา   ปติโสมนสฺสวเสน   วิกสิตมุโข  ฯ  
ปุพฺพภาสีติ  เยนเกนจิ สมาคโต ปฏิสนฺถารวเสน ปมเยว อาภาสน- 
สีโล ฯ มธุเรน  สเรน  ธมมฺ  โอสาเรติ  สรภ ฺวเสน  ฯ   
สรภาณมฺปน กโรนฺโต  ปริมณฺฑเลหิ  ปริปุณฺเณหิ  ปเทหิ  จ   
พฺย ฺชเนหิ  จ อพฺยากุเลหิ  ธมฺมกถ  กเถติ  ฯ  สพฺพชนสฺส  ปากโฏ   
สกฺกจฺจกิริยายาติ อธิปฺปาโย  ฯ  เตนาห  โย  หีติอาทิ  ฯ   
โอกปฺเปตฺวาติ  สทฺทหิตฺวา ฯ โอกปฺปนลกฺขณา  ห ิ สทฺธา  ฯ   
โอหิตโสโตติ  อวหิตโสโต  สุสฺสูสนโฺตติ อตฺโถ  ฯ  อฏ ึกตฺวาติ   
อตฺถ  กตฺวา  อตฺถิโก  วา หุตฺวา ฯ เอโกป น วูปสนโฺต  โหตีติ   
ปาโ  ฯ  เอวรูโป ปุคฺคโล นิรยโต นริย อุปปชฺชนฺโต พหุกาล   
ตตฺเถว  สสรตีติ  ทสฺเสตุ  อฏมหานิรย  โสฬสอุสสฺทนิรย ฺจ   
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ปริปูรโก ภวิสฺสตีติ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  ส ฺชีวาทโย  อฏ  มหานิรยา  ฯ  อวีจิมหานิรยสฺส  
ทฺวาเร  ทฺวาเร  จตฺตาโร  จตฺตาโร  กตวฺา  กุกฺกุฬาทโย  โสฬส  
อุสฺสทนิรยา  ฯ  การุ ฺ  อุปฏเปตพฺพ  มหาทุกฺขภาคิภาวโต  ฯ  
ยสฺมึ  ปุคฺคเล  อวิเหสภูตา  ทุกฺขาปนยนกามตา  อุปติฏติ  ตตฺถ  
ปฏิโฆ  อโนกาโสวาติ  อาห  การุ ฺมฺป  หิ  ปฏิจฺจ  อาฆาโต  
วูปสมฺมตีติ  ฯ  อิมสฺส  อตฺถสฺสาติ  โย  โย  ธมฺโมติอาทินา  วุตฺตสฺส  
อตฺถสฺส ฯ  
        [๘๒]  ย  เวรี  ทุกฺขาเปตุ  สกฺโกติ  โส  ตสฺส  วเสน  อตฺตโน  
วิสเยติ  วุตฺโต  ภิกฺขุโน  กาโย  ฯ กินติฺ กึ การณ ฯ ตสฺสาติ  
เวริโน ฯ อวิสเยติ  ทุกฺข  อุปฺปาเทตุ  อสกฺกุเณยฺยตาย  อโคจเร  ฯ   
สจิตฺเตติ อตฺตโน  จิตฺเต  ฯ  มหานตฺถกรนฺติ  อิธโลกตฺถปรโลกตฺถ- 
ปรมตฺถาน วิราธนวเสน  มหโต  วิปุลสฺส  นานาวิธสฺส  จ  ทิฏ- 
ธมฺมิกาทิเภทสฺส อนตฺถสสฺ  การก  ฯ  มูลนิกนฺตนนฺติ  สีลสฺส  มูลานิ   
นาม  หิโรตฺตปฺปขนฺติเมตฺตานุทยา   เตส   ฉินฺทน  ฯ  โกโธ  หิ  
อุปฺปชฺชมาโนว  ปาณาติปาตาทิวเสน  หิโรตฺตปฺปาทีนิ  อุจฺฉินฺทติ  ฯ  
ชโฬติ  อนฺธพาโล  ฯ  อนริยกมฺมนฺติ  เวรินา  กตมหาปราธมาห  ฯ  
โย  สยนฺติ  โย  ตฺว  สยมฺป  ฯ โรเสตุกาโมติ โกธ อุปฺปาเทตุ- 
กาโม ฯ ยท ิกริ ยท ิอกาสิ ฯ โรสุปฺปาเทนาติ โรสสสฺ  
อุปฺปาทเนน ฯ ทุกฺข   ตสฺส   จ   นามาติ   ทุกฺข ฺจ   นาม   ตสฺส   
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อปราธกสฺส  ฯ  นามาติ  อสมฺภาวเน  นิปาโต  ฯ  เตน  ตสฺส  
กรณ  อเนกนฺติกนฺติ  ทสเฺสติ  ฯ  เตนาห  กาหสิ  วา  น  วาติ  ฯ  
กริสฺสสิ  น  วา  กริสฺสสติี  อตฺโถ  ฯ  อหิต  มคฺคนฺติ  อตฺตโน  
อหิตาวห  ทุคฺคติมคฺค  ฯ  อฏาเนติ  โรโส  ตว  อปปฺยสฺส  การาปโก  
สตฺตุ  ปน  ตสฺส  วสวตฺติตาย  ทาสสทิโสติ  อฏาน  ปจฺจุปกิริยาย  ฯ  
ตสฺมา  ตเมว  โรส  ฉินฺทสสฺุ  อุจฺฉินฺท  ฯ  ขณิกตฺตาติ อุทยวย- 
ปริจฺฉินฺโน อตฺตโน  ปวตฺติกาลสงฺขาโต  ขโณ  เอเตส  อตฺถีติ   
ขณิกา ตพฺภาวโต  ขณปภงฺคุภาวโตติ  อตฺโถ  ฯ  กสฺสทานีธ   
กุชฺฌสีติ อปราธกสฺส  สนฺตาเน  เยหิ  ขนฺเธหิ  เต  อปราโธ กโต  
เต ตขณเยว สพฺพโส  นิรทฺุธา  อิทานิ  ปน  อ ฺเ  ติฏนฺตีติ   
กสฺส  ตฺว  อิธ กุชฺฌสิ  ฯ  น  หิ  ยุตฺต  อนปราเธสุ  กุชฺฌนนฺติ   
อธิปฺปาโย  ฯ ต  วินา  กสสฺ  โส  กโรติ  โย  ปุคฺคโล  ยสฺส   
ทุกฺข  กโรติ  ต ทุกฺขกิริยาย  วิสยภูต  ปคฺุคล  วินา  กสฺส  นาม   
โส  ทกฺุขการโก ทุกฺข  กเร  กเรยฺย  ฯ  สยมฺป  ทุกฺขเหตุ  ตฺวมิตีติ   
เอว  สยมฺป ตฺว  เอตสฺส  ทุกฺขสฺส  เหตุ  ฯ  เอว  สมาเน  ตสฺส   
ตุยฺห ฺจ  ตสฺส ทุกฺขสฺส เหตุภาเว กึการณา ตสฺเสว กุชฺฌสิ น  
ตุยฺหนฺติ อตฺโถ ฯ  
        [๘๓]  ปรโลเกป  อนุคามิภาวโต  กมฺมเยว  สก  สนฺตก  
เอเตสนฺติ  กมฺมสฺสกา  เตส  ภาโว  กมมฺสฺสกตา  ฯ  ปจฺจเวกฺขณา  
นาม  นิเสธนตฺถา  นิเสธน ฺจ  ภาวิโน  กมฺมสฺสาติ  อาห  ย  กมฺม   
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กริสฺสตีติ  ฯ  ปฏิฆวเสน  ปน  ปวตฺต  กมฺม  ปากฏภาวโต  อาสนฺน  
ปจฺจกฺข ฺจาติ  อาห  อิทนฺติ  ฯ  จสทฺโท  พฺยติเรเก  ฯ  โส  ตสฺส  
กมฺมสฺส  ผลนิสฺสนฺเทน  เนว  สมฺมาสมฺโพธินฺติอาทินา  พฺยติเรกโต  
วุจฺจมานเมวตฺถ  โชเตติ  ฯ  เนว  สมตฺถนฺติ  สมฺพนโฺธ  ฯ  นริเย  
นิยุตฺต  ชาตนฺติ  วา  เนรยิก  ฯ  อตฺตานเยว  โอกิรติ  โทสรเชนาติ  
อธิปฺปาโย ฯ  
        [๘๔]  สตฺถุ  ปุพฺพจริยคุณา  ปจฺจเวกฺขิตพฺพา  สตฺถุ  คารเวนาป  
ปฏิฆ  วูปสเมยฺยาติ  ฯ  โพธิสตฺโตติ  สมาโน  นนุ  เต  สตฺถา  จิตฺต  
นปฺปทูเสติ ปเคว อภิสมฺพุทฺโธติ อธิปฺปาโย ฯ  
        เทวิยา  ปทุฏเนาติ  เทวิยา  สทฺธึ  ปทุพฺภินา  มิจฺฉาจารวเสน  
อปรทฺเธน  ฯ  ยตฺถ  สุสาเน  ฉวสรีร  ฉฑฺฑิยติ  ต  อามกสุสาน  ฯ  
นิกฺข ฺมาโนติ  นิกฺขณิยมาโน  ฯ  ปุรสิการ  กตฺวาติ  อาวาฏโต  
นิกฺขมนตฺถาย  พาหุพเลน  ปุริสการ  กตฺวา  ฯ  ยกฺขานุภาเวนาติ  
อฏฏวินิจฺฉเยน  อาราธิตจิตฺตสฺส  ยกฺขสฺส  อานุภาเวน  ฯ  สิริคพฺเภติ  
วาสาคาเร ฯ  
        [๘๕]  อาสึเสเถวาติ  ยถาธิปฺเปเต  อตฺเถ  ายโต  อนวชชฺโต  
อาส  กเรยฺเยว  ฯ  น  นิพฺพินฺเทยฺยาติ  เอว  กิจฺฉาปนฺนสฺส  เม กโุต  
โสตฺถิภาโวติ  น  นิพฺพินฺเทยฺย  ฯ  วุตฺต ฺหิ  อาปทาสุ  โข  มหาราช  
ถาโม  เวทิตพฺโพติ๑ ฯ  ยถา  อิจฺฉินฺติ  เยน  ปกาเรน กสฺสจิ ปฬ  
๑. ขุ. อุ. ๑๔๔ ฯ   
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อกตฺวา  รชฺเช  ปติฏ ิต  อตฺตาน  อิจฺฉึ  ตถา  อห  อหุนฺติ  ปสฺสามิ ฯ  
โวติ หิ นิปาตมตฺต ฯ  
        กาสิร ฺาติ  กลาพุนา  กาสิราเชน  ฯ  สกณฺฏกาหีตี  อยกณฺฏเกหิ  
สกณฺฏกาหิ  ฯ  มหลลฺโกติ  วุฑฺโฒ  วโย  อนุปฺปตฺโต  ฯ  รุชฺฌนฺตีติ  
นิรุชฺฌนฺติ  ฯ  จิตฺตสนฺนิคฺคณฺหณกาโลติ  วิเสวน  กาตุ  อทตฺวา  
จิตฺตสฺส สมฺมเทว ทมนกาโล ฯ  
        [๘๖]  ปุถุสลฺเลนาติ  วิปุเลน  สลเฺลน  ฯ  นาโคติ  หตฺถินาโค ฯ  
วธีติ  วิชฺฌ ิ ฯ  มาเรสีติ  วา  อตฺโถ  ฯ  อิม  าน  อาคนฺตฺวา  มยิ  
เอว  กรณ  นาม  น  ตว  วเสน  โหติ  ตสฺมา  กสฺส  วา  ร ฺโ  
ราชมตฺตสฺส  วา  อย  ปโยโค  อุยฺโยชนาติ  อตฺโถ  ฯ  ฉพฺพณฺณรสีตี  
นีลปติโลหิตาทิวเสน   ฉพฺพณฺณยุตฺต  ฯ  ฉพฺพณฺณกิรณวนฺตทนฺตตาย  
หิ เต หตฺถี ฉทฺทนฺตาติ วุจฺจนฺติ น ฉทฺทนฺตวนฺตตาย ฯ  
        ฉาโตติ  ชิฆจฺฉิโต  ฯ  ขาเทยฺยาติ  ขาเทยฺย  ฯ  อยเมว  วา  
ปาโ  ฯ  อาสิโตติ  สุหิโต  ฯ  สมฺพลนฺติ  มคฺคาหาร  ฯ  ตมฺปน  
ยสฺมา  อุปจาเรน  ปถสฺส  หิตนฺติ  วุจฺจติ  ตสฺมา  ปาเถยฺยนฺติป  
วุตฺต  ฯ  มิตฺตทุพฺภิ  วตาย  อนฺธพาโลติ  การุ ฺเน  อสฺสุปุณฺเณหิ  
เนตฺเตหิ  ต  ปุริส  อุทิกฺขมาโน  ฯ  มา  อยฺโยส ิ เม  ภทนฺเตติ  
เอตฺถ  มาติ  นิปาตมตฺต  ฯ  มาติ  วา  ปฏิกฺเขโป  ฯ  เตน  อุปริ  
เตน  กาตพฺพ  วิปฺปการ  ปฏิเสเธติ  ฯ  อยฺโย  เมติ  อยิรโก  ตฺว  
มม  อติถิภาวโต  ฯ  ภทนฺเตติ  ปยสมุทาจาโร  ฯ  ตฺว  นามาติ   
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ตฺวมฺป  เอวรูป  อกาสิ  นาม  ฯ  ติรจฺฉานภูโตป  ปน  มหากป  หตฺุวา  
เขมนฺตภูมึ สมฺปาเปสีติ โยชนา ฯ  
        [๘๗]  เปฬาย  ปกฺขิปนฺเตปติ  ขุทฺทกาย เปฬาย ปาเทหิ  
โกเฏตฺวา ปกฺขิปนฺเตป  ฯ  มทฺทนฺเตปติ  ทุพฺพลภาวกรณตฺถ  นานปฺป- 
กาเรหิ มทฺทนฺเตป ฯ อาลมฺพาเนติ เอวนามเก อหิตุณฺฑิเก ฯ  
        ปต  วาติ  เอตฺถ  วาสทฺโท  อวุตฺตตฺถวิกปฺเป  ฯ  เตน โอทาต- 
ม ฺชิฏาทึ  อวุตฺต  สงฺคณฺหาติ  ฯ  จิตฺตานุวตฺตนฺโตติ  จิตฺต  
อนุวตฺตนฺโต  ฯ  โหมิ  จินฺติตสนฺนิโภ  เอวมย  พหุลาภ  ลภตูติ  ฯ  
อานุภาเวน  ปน  ถล  กเรยฺย  อุทก  ฯเปฯ  ฉาริก  กเร  เอว  
ปน  ยท ิ จิตฺตวสี  เหสฺส  ฯเปฯ  อุตฺตมตฺโถ  น  สิชฌฺตีติ  ตทา  
อตฺตนา  ตตฺถ  ทิฏ  อาทีนว  ทสฺเสติ  ภควา  ฯ  ตตฺถ  อุตฺตมตฺโถติ  
พุทฺธภาวมาห ฯ โภชปุตฺเตหีติ ลุทฺทปุตฺเตหิ ฯ  
        [๘๘]  อุฬาราติ  เยน  สย  ตทา  ลุทฺทหตฺถโต  โมจิโต  
ต  สตฺถวาหนฺนาเมน  อาลปติ  ฯ  อติกสฺสาติ  นาสาย  อาวุฏรชฺชุ  
อากฑฺฒิตฺวา  ฯ   สมฺปริคฺคยฺหาติ  กาฬเวตฺตลตาทีหิ  สพฺพโส ปริคฺค- 
เหตฺวา  ฯ  อจฺฉริยานิ  ทุสฺสหาน สหนวเสนาติ อธิปฺปาโย ฯ อติวิย  
อยุตฺตมปฺปฏิรูป   ปฏิฆจิตฺตุปฺปาทเนน  เกนจิ  อปฺปฏิสมกฺขนฺติคุณสฺส  
สตฺถุ สาสนา โวกฺกมนปปฺสงฺคโต ฯ  
        อนมตคฺโคย  ภิกฺขเว  สสาโรติอาทินา๑ อาคตานิ  สุตฺตปทานิ  
๑. ส. นิทาน. ๑๖๒ ฯ   
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อนมตคฺคสทฺโท  ตทตฺโถ  วา  เอเตสนฺติ  อนมตคฺคิยานิ  ฯ  อเชหิ  
คมนมคฺโค  อชปโถ  ฯ  สงฺกู  ลคฺคาเปตฺวา  เต  อาลมฺพิตฺวา  
คมนมคฺโค  สงฺกุปโถ  ฯ  สงฺกูติ  องฺกุสากาเรน  กตทีฆทณฺโฑ  
วุจฺจติ  ฯ  อาทิสทฺเทน  ปปาตมคฺคทุคฺคมคฺคาทิเก  สงฺคณฺหาติ  ฯ  
อุภโต  พฺยุฬฺเหติ  สมฺปหารตฺถ  ทฺวีหิป  ปกฺเขหิ คาฬฺหสนฺนาเห ฯ  
อ ฺานิ จ  ทุกฺกรานิ  กรตฺิวาว  อนาสาย  ปพฺพตวิทุคฺคนที- 
วิทุคฺคาทิปกฺขนฺทวเสนาติ อธิปฺปาโย  ฯ  ม  โปเสสิ  อุปการ  อกาสิ   
ตตฺร  นปฺปฏริูป  มน ปทูเสตุนฺติ  เอว  จิตฺต  อุปฺปาเทตพฺพนฺติ   
สมฺพนฺโธ  ฯ  เอว จิตฺตุปฺปาทน ฺจ   เอตรหิ  ทิสฺสมาเนน  ปุตฺตาทีน   
โปสนาทินา อตีตสฺส อนุมานโต คหณวเสน เวทิตพฺพ ฯ  
        [๘๙]  เมตฺตายาติ  เมตฺตาสงฺขาตาย  เมตฺตาสหิตาย  วา  ฯ  
เจโตวิมุตฺติยาติ  จิตฺตสมาธาเน  ฯ  อาเสวิตายาติ อาทเรน เสวิตาย ฯ  
ภาวิตายาติ  วฑฺฒิตาย  ฯ  พหุลีกตายาติ  ปุนปฺปุน  กตาย  ฯ  
ยานีกตายาติ  ยุตฺตยาน  วิย  กตาย  ฯ  วตฺถุกตายาติ  อธิฏานวตฺถุ  
วิย  กตาย  ฯ  อนุฏ ิตายาติ  อธิฏ ิตาย  ฯ  ปริจิตายาติ  
ปริจิณฺณาย  จิณฺณวสีภาวาย  ฯ  สุสมารทฺธายาติ  สุฏ ุ  สมฺปาทติาย  ฯ  
ปาฏิกงฺขาติ อิจฺฉิตพฺพา อวสฺสมฺภาวิโน ฯ เสสมฺปรโต อาคมิสฺสติ ฯ  
        [๙๐]  ธาตุวินิพฺโภโคติ  สสมฺภาเร  สงฺเขปาทินา  ธาตูน วินิพฺ- 
ภุชน  ฯ  อปราโธ  นาม  อปรชฺฌนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  รูปธมฺมมุเขน  
คยฺหตีติ  กตฺวา  อาห  กึ  เกสาน  กุชฌฺสีติอาทิ  เกสาทิวินิมุตฺตสฺส   
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อปรชฺฌนกสสฺ  ปุคฺคลสฺส  อภาวโต  ฯ  อิทานิ  นิพฺพชฺชิต๑ปรมตฺถ- 
ธมฺมวเสเนว  วินิพฺโภควิธึ  ทสฺเสตุ  อถวา  ปนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
ป ฺจกฺขนฺเธ  อุปาทาย  ทฺวาทสายตนานิ  อุปาทายาติ  ปจฺเจก อุปาทาย- 
สทฺโท  โยเชตพฺโพ  ฯ  โกธสฺส  ปติฏานฏาน  น โหตีติ ยถา  
อารคฺเค  สาสปสฺส  อากาเส  จ  จิตฺตกมฺมสฺส  ปติฏานฏาน  
นตฺถิ  เอวมสฺส  เวรีติ  ปรกิปฺปเต  ปุคฺคเล  โกธสฺส  ปติฏานฏาน  
น  โหติ  เกสาทีน  อกุชฺฌติพฺพโต  ตพฺพินิมุตฺตสฺส  จ  ปุคฺคลสฺส  
อภาวโต ฯ  
        สวิภาโคติ  อามิสสวิภาโค  ฯ  ปรสฺสาติ  ปจฺจตฺถิกสฺส  ฯ  
ภินฺนาชีโวติ  อปริสุทฺธาชโีว  ฯ  ตสฺเสว  กโรโตติ  เอว  สวิภาค  
กโรนฺตสฺส  ตสฺส  ทายกสฺส  ฯ  อิตรสฺสาติ  ปฏิคฺคาหกสฺส  ฯ  มม  
มาตรา  อุปาสิกาย  ทินฺโนติ  อิท  ธมมฺิโก  ลาโภติ  เอตสฺส  
การณวจน  ฯ  เตน  ปน  ตสฺส  อาคมนสุทฺธึ  ทสฺเสติ  ฯ  สพฺพตฺถ  
สาธกนฺติ  อตฺตตฺโถ  ปรตฺโถ  ทิฏธมฺมิโก  อตฺโถ  สมฺปรายิโก  อตฺโถติ  
เอวมาทีน  สพฺเพส  อตฺถาน  หิตาน  ปโยชนาน ฺจ  นิปฺผาทก  ฯ  
อุนฺนมนฺติ ทายกา ฯ นมนฺติ ปฏิคฺคาหกา ฯ  
        [๙๑]  เอวนฺติ  ยถาวุตฺเตหิ  กกจุปโมวาทานุสฺสรณาทีหิ  อตฺตโน  
โอวทนากาเรหิ  ฯ  วูปสนฺตปฏิฆสฺสาติ ปฏิสงฺขานพเลน วิโนทติาฆา- 
ตสฺส ฯ ตสฺมิมฺปติ  เวริปุคฺคเลป  ฯ  เวรคฺิคหเณเนว  เจตฺถ  อปฺปย- 
ปุคฺคลสฺสาติ คหณ   ทฏพฺพ   เวริมฺหิ   เมตฺตาย   สทฺธาย   ตสฺมมิฺป  
๑. นิพฺพฏฏิต...อิติ ภเวยยฺ ฯ   
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เมตฺตาสิทฺธิโต  ฯ  ปยโต  ปน  อติปฺปยสหายกสฺส  วิสุ  คหณ  
อาสนฺนปจฺจตฺถิกสฺส  ทุพฺพินิโมจยภาวทสฺสนตฺถ  ฯ  เมตฺตาวเสนาติ  
เมตฺตายนวเสน ฯ  
        สมจิตฺตตนฺติ  หิตุปสหาเร  สมานจิตฺตต  ฯ  สมีสมฺเภโท  สา  เอว  
สมจิตฺตตา  ฯ  อิมสฺมึ  ปคฺุคเลติ  เมตฺตากมฺมฏานิกปุคฺคเล  ฯ  
นิสินฺเนติ ภาเวน ภาวลกฺขเณ ภุมฺม ฯ  
        [๙๒]  หิตมชฺฌตฺเตติ  ปเย  มชฺฌตฺเต  จ  ฯ  จตุพฺพิเธติ  
จตุพฺพิเธ  ชเน  ฯ  ยตฺถกตฺถจีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  นานตฺตนฺติ ปย- 
มชฺฌตฺตาทินานากรณ  ฯ  หิตจิตฺโตว  ปาณินนฺติ  เกวล  สตฺเตสุ  
หิตจิตฺโตเอวาติ  ปวุจฺจติ  น  ปน  เมตฺตาย  นิกามลาภีติ  วา  กุสลีติ  
วา  ปวุจฺจติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  ยสฺมา  อตฺตาทีสุ  ปสฺสติ  นานตฺตนฺติ  ฯ  
กสฺมา  ปนาย  หิตจิตฺโต  กุสลีติ  น  วุจฺจตีติ  ฯ  สาติสยสฺส  กุสลสฺส  
วเสน  กุสลิภาวสฺส  อธิปฺเปตตฺตา  ฯ  อิมสฺส จ ปุคฺคลสฺส เมตฺตา- 
ภาวนา น  วิเสสวตี  ฯ  อถวา  ฯ  น  นกิามลาภี  เมตฺตาย  ยโต  
อตฺตาทีสุ  ปสฺสติ  นานตฺต  กุสลีติ  ปวุจฺจติ  ฯ  ยสมฺา  หิตจิตฺโตว  
ปาณินนฺติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  คามสีมาทโย  วิย  
คามนฺตราทีหิ   สตฺตสงฺขาเต  เมตฺตาวิสเย  ภาวนาย  ปุพฺเพ อ ฺ- 
ม ฺอสงฺกิณฺณมริยาทารูเปน   ิตตฺตา  อตฺตาทโย  อิธ  สีมา  นามาติ  
อาห  จตสฺโส  สีมาโยติ  ฯ  สมฺภินฺนา  โหนฺตีติ  เอตฺถ  วตฺต  
สมฺเภท  ทสฺเสตุ  สม  ผรติ  เมตฺตายาติ  วุตฺต  ฯ  มหาวิเสโสติ   
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มหนฺโต ภาวนาย วิเสโส อติสโย ปุริมโต ปุริเมน อตฺตาทินานตฺต- 
ทสฺสินา ฯ น นายตีติ น ายติ ฯ  
        นิมิตฺตนฺติ  ยถา  กสณิกมฺมฏานาทีสุ  ต ต กสิณมณฺฑลาทิ- 
ปริคฺคหมุเขน ภาวนเสน  ลทฺธ  อุคฺคหนิมิตฺต  นิสฺสาย  ฌานสฺส   
โคจรภาเวน ปฏิภาคนิมิตฺต  อุปติฏติ  น  เอวมิธ  อุปฏ ิต  นิมิตฺต   
นาม  อตฺถิ  ฯ โย  ปนาย  ยถาวุตฺโต  สีมสมฺเภโท  ลทฺโธ  เสฺวว  นิมิตฺต  
วิยาติ  นิมิตฺต  ฯ  ตสฺมิ ฺหิ  ลทฺเธ  ภาวนาย  สาติสยตฺตา  
นีวรณานิ  วิกฺขมฺภิตาเนว  โหนฺติ  ฯ  กิเลสา  สนฺนสิินฺนาว  ฯ อุปจาร- 
สมาธินา  จิตฺต  สมาหิตเมว  ฯ เตนาห นิมิตฺต ฺจ อุปจาร ฺจ ลทฺธ  
โหตีติ  ฯ  ตเมว  นิมิตฺตนฺติ  สีมสมฺเภทวเสน  ปวตฺต  สมถนิมิตฺต  ฯ  
อปฺปกสิเรเนว อกิจฺเฉเนว ปเคว ปริพนฺธสฺส วิโสธิตตฺตา ฯ  
        เอตฺตาวตาติ  เอตฺตเกน  ภาวนานุโยเคน  ฯ  เตน  โยคินา  ฯ  
ป ฺจงฺควิปฺปหีนนฺติอาทีน  ปทาน  อตฺโถ  เหฏา  วุตฺโตเอว  ฯ  
ปมชฺฌานาทีน  อ ฺตรวเสนาติ  อิท  วกฺขมานาย  วิกุพฺพนาย  เตส  
สาธารณตาย  วุตฺต  อปฺปนาจิตฺตปฺปตฺตสฺเสว  น  อุปจารมตฺตลาภิโน  
ปคุณพลวภาวาปาทเนน  เวปุลฺลาทิวิเสสปฺปตฺตสฺส  โอธิโส  อโนธิโส  
จ  ทิสาผรณชฺฌานาทิวเสน  ฌานสฺส  ปฏิวิชมฺภนา  วิวิธา  กิริยาติ  
กตฺวา ฯ  
        [๙๓]  เมตฺตาสหคเตนาติ  อุปฺปาทโต  ยาว  ภงฺคา  เมตฺตาย  
สห  ปวตฺเตน  สสฏเน  สมฺปยุตฺเตนาติ  อตฺโถ  ฯ  ยสฺมา  ปน  ต   
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วุตฺตนเยน  เมตฺตาย  สหคตาย  เอกุปฺปาทาทิวิธินา  สมฺมเทว  อาคต  
โหติ  ตสฺมา  วุตฺต  เมตฺตาย  สมนฺนาคเตนาติ  ฯ  เจโตสทฺโท  
อธิเจตโสติอาทีสุ  สมาธิปริยาโยป  โหตีติ  ตโต  วิเสเสตุ  เจตสาติ  
จิตฺเตนาติ  วุตฺต  ฯ  เอตนติฺ  เอต  ปท  ฯ  ทิโสธิปรคฺิคโห สตฺโตธิ- 
ปริคฺคหมุเขเนว  โหตีติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  เอกิสฺสา  ทิสาย ปม- 
ปริคฺคหิต  สตฺต  อุปาทายาติ  ฯ  ทิสาส ุ หิ   ิตสตฺตา  ทิสาคหเณน  
คหิตา  ฯ  เตนาห  เอกทิสปริยาปนฺนสตฺตผรณวเสน  วุตฺตนฺติ  ฯ  
ผรณ ฺจ  สารมฺมณสฺส  ธมฺมสฺส  อตฺตโน  อารมฺมณสฺส  ผสฺสนา  
ปจฺจกฺขโต  ทสฺสน  คหณ  อารมฺมณกรณเมวาติ  อาห  ผริตฺวาติ  
ผุสิตฺวา อารมฺมณ กตฺวาติ ฯ พฺรหฺมวิหาราธิฏ ิตนฺติ เมตฺตา- 
ฌานุปตฺถมฺภิต ฯ  
        ตถาติ  นิยมน  ฯ  ต อนิยมาเปกฺขสมฺพนฺธิภาวโต อุปมาการ- 
นิยมน ฯ ทุติยนฺติ  อุปเมยฺยทสฺสน  ฯ  อุปเมยฺย ฺจ  นาม  อุปมนฺเตน  
สมฺพนฺธ ฺจ  วินา  นตฺถีติ  ตทุภยมฺป  ทสฺเสตุ  ยถา  ปุรตฺถิมาที- 
สูติอาทิ วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ยถา  ทุติยนฺติ  เอตฺถ  ผริตฺวา  วิหรตีติ  
อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ  เอว  ตติย  จตุตฺถนฺติ  เอตฺถาป  ฯ  
ตทนนฺตรนฺติ  จ  ผรณาเปกฺข  อนนฺตรคฺคหณ  น  ผริตพฺพทิสาเปกฺข  
ทิสาน  อทิฏรูปตฺตา  ฯ  ผรณานุกฺกเมน  หิ  ตาส  ทุติยาทิตา  น  
สรูปโต  ฯ  เตเนวาห  ยกิ ฺจิ  เอก  ทิสนฺติ  ฯ  อิตีติ  เอว  
ยถาวุตฺตา  จตสฺโส  เอว  อุทฺธ  ทิส  ผริตฺวา  วิหรตีติ  อตโถ  ฯ   
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เตนาห  เอเตเนว  จ  นเยนาติ  ฯ  ปาลิย  อโธ  ติริยนติฺ  เอตฺถ  
ปสทฺโท  ลุตฺตนิทฺทิฏโติ  ทสฺเสตุ  อโธทิสมฺป  ติรยิทิสมฺปติ  วุตฺต  ฯ  
เอเตเนว  ทุติยนฺติอาทีสุป  ปสทฺทสฺส  ลุตฺตนิทฺทิฏตา  ทีปตาติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  เอวเมวาติ  อิทมฺป  อิติสททฺสฺเสว  อตฺถทสฺสน  ฯ  เอตฺถ  
จ  อโธติ  อิมนิา  ยถา  นิรเยสุ  นาคภวนาทีสุ  ยตฺถ  ตตฺถ  วา  
อตฺตโน  เหฏ ิมทิสาย  สตฺตา  คยฺหนฺติ  เอว  อุทฺธนฺติ  อิมินา  
เทวโลเก  ยตฺถ  ตตฺถ  วา  อตฺตโน  อุปริมทิสาย  สตฺตา  คหิตาติ  
เวทิตพฺพ ฯ  
        มชฺฌตฺตาทีติ  อาทิสทฺเทน  อิตฺถีปุริสอริยานริยนิรย- 
เทวมนุสฺสาทิเก ปเภเท  สงฺคณฺหาติ  ฯ  อีสกมฺป  พหิ  อวิกฺขิปมาโนติ   
อปฺปกมฺป กมฺมฏานโต   พหิ   วิกฺเขป   อนาปชฺชนฺโต   หิตุปสหารโต  
อ ฺถา  โถกมฺป  อวตฺตมาโน  ฯ สพฺพตฺตตายาติ วา สพฺเพน อตฺต- 
ภาเวน ยถา  สพฺพภาเวน  อตฺตนิ  อตฺตโน  อตฺตภาเว  หิเตสิตา  เอว  
สพฺพธิ  สพฺพสตฺเตสุ  เมตฺตาย  ผริตฺวา  วิหรตีติ  อตฺโถ  ฯ  เมตฺตาย  
วุจฺจมานตฺตา  สตฺตวิสโย  สพฺพสทฺโท  ฯ  โส  จ  ทฆี  กตฺวา วุตฺโต ฯ  
ตสฺมา  สพฺพตฺตกายสงฺขาตา  ปชา  เอตสฺส  อตฺถีติ  สพฺพาวนฺโตติ  
ปทตฺถโต  ทสฺเสนฺโต  สพฺพาวนฺตนฺติ  สพฺพสตฺตวนฺตนฺติ  อาห  ฯ  
เอตฺถ  จ  สพฺพธีติ  ทิโสธนิา  เทโสธินา  จ  อโนธโิส  ผรณ  วุตฺต ฯ  
สพฺพตฺตตาย  สพฺพาวนฺตนฺติ  สตฺโตธนิา  ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต  อโนธิโส  
ทสฺสนตฺถนฺติ  ฯ  เอกเมวตฺถ  ปการโต  ปรยิายนฺติ  าเปนฺตีติ ปริยายา   
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เววจนานิ  ฯ  วิปุลาทิสทฺทา  เจตฺถ  ตาทิสาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เตนาห  
วิปุเลนาติ  เอวมาทิปริยายทสฺสนโตติ  ฯ  ปรยิายทสฺสเน  จ  ปุพฺเพ  
คหิตปทานิป  ปุน  คยฺหนฺติ  ยถา  สทฺธา  สทฺทหนาติ  เอตฺถ  
วุตฺตมฺป   สทธฺาปท   ปุน   อินฺทฺริยาทิปริยายทสฺสเน   สทฺธา สทธฺินฺ- 
ทฺริยนฺติ  วุตฺต  ฯ  ตถาสทฺโท  วา  อิติสทฺโท  วา  น  วุตฺโตติ เมตฺตา- 
สหคเตน  เจตสา  เอก  ทสิ  ผริตฺวา วิหรตีติ เอตสฺส อนุวตฺตโก  
ตถาสทฺโท  อิติสทฺโท  จ  เตส  ผรณนตฺราทิฏาน  อฏานนฺติ  กตฺวา  
เตน  วุตฺตาติ  ปุน  เมตฺตาสหคเตน  เจตสาติ  วุตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส  ปุน  วจน  นิคมนนฺติ  อาห  นิคมนวเสน  วา  
เอต  วุตฺตนฺติ  ฯ  นน ุ จ  สมาปนวเสน  วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส  ปุน  วจน  
นิคมนนฺติ  ฯ  นาย  โทโส  โอธโิส  อโนธิโส  ผรณาน  สมาปเนเอว  
วุตฺตตฺตา ฯ  
        [๙๔]  วปิุเลนาติ  มหนฺเตน  ฯ  มหตฺต ฺจสฺส  อสุภกมฺมฏานาทีสุ  
วิย  อารมฺมณสฺส  เอกเทสเมว  อคฺคเหตฺวา  อนวเสสคฺคหณวเสนาติ  
อาห  ผรณวเสน  วิปุลตา  ทฏพฺพาติ  ฯ  กิเลสวิกฺขมฺภนสมตฺถตาทีหิ  
มหตฺต  คต  มหนฺเตหิ  วา  โอฬารจฺฉนฺทจิตฺตวิริยป ฺเหิ  คต  
ปฏิปนฺนนฺติ  มหคฺคต  ฯ  ตยิท  ยสฺมา  เอกนฺตโต  รปูาวจร  ตสฺมา  
วุตฺต  ภูมิวเสน  มหคฺคตนฺติ  ฯ  นิรฬฺุโห  หิ  รูปารปูาวจเรสุ  
มหคฺคตโวหาโร  ฯ  ปคุณวเสนาติ  ปการโต  คุณิต  พหุลีกต  ปคุณ  
ตสฺส  วเสน  สุภาวิตภาเวนาติ  อตฺโถ  ฯ  ต ฺหิ  ปมาณ  คเหตุ   
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อสกฺกุเณยฺยตาย  อปฺปมาณ  นาม  โหติ  ฯ  อปฺปมาณสตฺตารมฺมณ- 
วเสนาติ อปริมาณสตฺตารมฺมณกรณวเสน  ฯ  สยมปฺ  เวรรหิตตฺตา   
ตสมงฺคิโน เวราภาวเหตุตฺตา  จ  อเวร  ฯ  ตยิท  ทฺวย  ยโต  ลภติ  ต  
ทสฺเสตุ พฺยาปาทปจฺจตฺถิกปฺปหาเนนาติ  วุตฺต  ฯ  เจตโส  พฺยาปตฺติ 
วเสน หนนโต พฺยาปชฺช  เจตสิก  อสาต  ฯ  ตทภาวโต  อพฺยาปชฺช  ฯ   
เตนาห  นิทฺทุกฺขนฺติ  ฯ  ตมฺปนสฺส  อพฺยาปชฺชตฺต  ป ฺจวิ ฺาณาทีน   
วิย  น สภาวโต  อถโข  ปจฺจตฺถิกวิเวกโตติ  ทสฺเสนฺโต  โทมนสฺสปฺ- 
ปหานโตติ อาห  ฯ  อยนฺติ  อิธ  ยถานีต  อปฺปม ฺาวิภงฺเค  เตสุ  เตสุ   
จ  สุตฺตปฺปเทเสสุ  อาคต  เมตฺตาพฺรหฺมวิหารวิกุพฺพนมาห  ฯ   
ตถาติ อิมินา  อิมิสฺสา  ป ฺจหากาเรหิ  สตฺตหากาเรหิ  ทสหากาเรหีติ  
อาการวิภาเคน  ปฏิสมฺภิทาย  วุตฺตาย  จ วิกุพฺพนาย มชฺเฌ ภินฺน- 
สุวณฺณสฺส วิย   เภทาภาวมุปสหรติ   โอธิโสผรณอโนธิโสผรณทิสา- 
ผรณวเสน เทสนาย   อาคตตฺตา  ฯ   เกวลมฺปเนตฺถ  ปฏิสมฺภิทามคฺเค  
วิย  สตฺโตธิ  น  คหิโตติ  อยเมว  วิเสโส  ฯ  ยมฺปติ  วิกุพฺพน  
สนฺธายาห ฯ  
        อิทานิ  เภทาภาวทสฺสนมุเขน  อุทฺเทสโต  อานีต ปฏิสมฺภิทา- 
มคฺคปาลึ นิทฺเทสโต  ทสฺเสตฺวา ตสฺสา อนุตฺตานปทวณฺณน กาตุ  
ตตฺถ จาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  สพฺเพ  สตฺตาติ  สพฺพสทฺโท  กาม   
ปเทสสพฺพวิสโย  น สพฺพวิสโย ยถา  สพฺพ  ชานาตีติ  สพฺพ ฺ ุ- 
ต ฺาณนฺติ  สตฺตาติ  ปน  ปเทน อวิจฺฉินฺน อตฺตโน วิสย   
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อเสเสตฺวาว ปริยาทิยตีติ อาห อนวเสสปริยาทานเมตนฺติ ฯ  
        [๙๕]  ตตฺราติ  ตสฺมึ  รูเป  ฯ  สตฺโตติ  สชชฺนกิจฺเจน ฉนฺทาทิ- 
ปริยาเยน  โลเภน  อาสตฺโต ลคฺโค ฯ ตตฺราติ วา กรเณ ภุมฺม ฯ  
เตน  ฉนฺทาทินาติ  อตฺโถ  ฯ  ยทิ  สตฺตตาย  สตฺตา  กถ  วีตราเคสูติ  
อาห  รุฬฺหิสทฺเทนาติอาทิ  ฯ  อวีตราเคสุ  รฬฺุเหน  อวีตราเคสุ  วา  
ปวตฺติตฺวา  อินฺทฺริยพทฺธกขฺนฺธสนฺตานตาย  ตสทิเสสุ  วีตราเคสุ  รุฬฺเหน  
สทฺเทน  ฯ  อถวา  ฯ  กิ ฺจิ  นิมิตฺต  คเหตฺวา  สติป  อ ฺสฺมึ  
ตนฺนิมิตฺตยุตฺเต  กตฺถจิ  วิสเย  สมฺมุติยา  จิรกาลตาย  นิมิตฺตวิรเหป  
ปวตฺติ  รุฬฺห ิ นาม  ยถา  คจฺฉนฺตีติ  คาโวติ  ฯ  เอว  สตฺตสทฺทสฺสาป  
รุฬฺหิภาโว  ทฏพฺโพ  ฯ  ภูตปุพฺพคติยา  วา  วีตราเคสุ  สตฺตโวหาโร  
ทฏพฺโพ  ฯ  สตฺตโยคโตติ  เอตฺถ  สตฺต  นาม  พุทธฺิ  วิริย  เตโช  
วา ฯ เตน โยคโต สตฺตา ยถา นีลคุณโยคโต นีโล ปโฏติ ฯ  
        [๙๖]  ปาณนฺติ  เอเตนาติ  ปาณน  อสฺสาสปสฺสาสา  ตสฺส  
กมฺม  ปาณนตา  ตาย  ฯ  อสฺสาสปสฺสาสปฺปโยเคนาติ  อตฺโถ  ฯ  
ภูตตฺตาติ  กมฺมกิเลเสหิ  ชาตตฺตา  ฯ  ปูรณโต  คลนโต  จ  ปุคฺคลาติ  
เนรุตฺตา  ฯ  สตฺตา  หิ  นพฺิพตฺตนฺตา  ต  ต  สตฺตนิกาย  ปูเรนฺตา วิย  
โหนฺติ  สพฺพาวตฺถนิปาติตาย  จ  คลนติฺ  จวนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  
อปริ ฺาตวตฺถุกาน  อตฺตาติ  ภวติ  เอตฺถ  อภิธาน  จิตฺต ฺจาติ  
อตฺตภาโว  สรีร  ขนฺธป ฺจกเมว  วา  ฯ  ตนฺติ  ขนฺธป ฺจก  ฯ  
อุปาทายาติ  คเหตฺวา  อุปาทาน  นิสฺสย  กตฺวา  ฯ  ป ฺตฺติมตฺต   
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สภาวโตติ  ปรมตฺถโต  อสนฺเตป  สตฺตส ฺ ิเต  ป ฺตฺติมตฺเตน  
สภาวโต  ฯ  ยถา  จ  สตฺตาติ  วจนนฺติ  ยถา  สตฺตสทฺโท ยถา- 
วุตฺเตนตฺเถน   นิปฺปรยิายโต   ปเทสวุตฺติป   รุฬฺหิวเสน อนวเสสปริยา- 
ทายโก  ฯ  เสสานิปติ  ปาณาทิวจนานิป  ฯ  ตานิป  หิ รูปา- 
รูปภวุปคจตุตฺถชฺฌานาทิสมงฺคีน อสฺสาสปสฺสาสาภาวโต อวินิปาต- 
ธมฺมาน  ปุคฺคลสฺส  อภาวโต  ปเทส  วุตฺตนฺติ  ฯ  รุฬฺหิวเสน อาโร- 
เปตฺวาติ  ยถาวุตฺตาย  รุฬหฺิยา  วเสน  กตฺถจิ วิสเย อวิชฺชมานมฺป  
ปาณปุคฺคลภาว  อาโรเปตฺวา  ฯ  ยท ิ สาธารณโต  สตฺตเววจนานีติ  
คเหตฺวา  อโนธิโส  ผรณา  เมตฺตา  วุจฺจติ  อถ  กสมฺา  ป ฺจเหว  
อากาเรหิ  วุตฺตาติ  อนุโยค  สนฺธายาห  กาม ฺจาติอาทิ  ฯ  เกจิ  
ปนาหุ  น  โข  ปเนตานิ  สตฺตาติอาทีนิ  ปทานิ  เววจนตามตฺต  
อุปาทาย  คหิตานิ  ยโต  ชนฺตุอาทีนมฺป  คหณ  อาปชฺเชยฺย อตฺถ- 
วิเสสมฺปน  นิมิตฺตภูต  อุปาทาย  คหิตานีติ  เต  สนธฺายาห  เย  
ปนาติอาทิ  ฯ  ตตฺถ  อตฺถโตติ  สชฺชนฏเน  สตฺตา  ปาณนฏเน  
ปาณาติ  เอวมาทิอตฺถโต  ฯ  เตส  ต  มติมตฺตนฺติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  
อโนธิโส  ผรณา  วิรุชฌฺตีติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  เกจิ  สตฺตา  เกจิ  ปาณา  
เกจิ  ปุคฺคลาติ  อาปชฺชนโต  ฯ  ตถา  อตฺถ อคฺคเหตฺวาติ สตฺตาทิ- 
สทฺทา สปฺปเทสวิสยาติ  เอวมตฺถ  อคฺคเหตฺวา  ฯ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน  
นิปฺปเทสวิสยาติ  เอวมตฺถ คเหตฺวาติ อธิปฺปาโย ฯ เตนาห อิเมสูติ- 
อาทิ ฯ ป ฺจสุ  อากาเรสูติ  สพฺเพ  สตฺตาติอาทินา  ปาลิย  อาคเตสุ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 115 

                   พฺรหฺมวิหารนิทฺเทส  วณฺณนา  
ป ฺจสุ ภาวนากาเรสุ ฯ อ ฺตรวเสนาติ ยสฺสกสฺสจิ วเสน ฯ  
        อิทานิ  ทฺวาวีสติยา  ภาวนากาเรสุ  อปฺปนา  ปริคฺคเหตฺวา  
ทสฺเสตุ เอตฺถ  จาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  พฺยาปาทวิรหิตาติ โทมนสฺส- 
พฺยาปาทวิรหิตา ฯ ตสฺมาติ  ยสฺมา  น  เกวล  ยถาวุตฺตอาการ- 
วิภาคมตฺตโต  อปฺปนาวิภาโค ตสฺมา ฯ อิเมสุป ปเทสูติ สพฺเพ  
สตฺตา อเวรา โหนฺตูติอาทิโกฏาเสสุป ฯ ย  ย  ปากฏ  โหตีติ   
ยทิป  ปุพฺพภาเค  ตตฺถ  ตตฺถ  อภินิเวเส อเนกโกฏาสวเสเนว   
มนสิการ  ปวตฺเตติ  ภาวนาย  สมิชฺฌนกฺขเณ ปน ตตฺถ  ย   
ปคุณตรตาย  สุปากฏ  โหติ  ตสฺส วเสน อปฺปนา โหติ ยถา ต  
ทฺวตฺตึสากาเร  ฯ  ตตฺถ  ปน  อารมฺมณ  อิธ  ภาวนากาโรติ  อยเมว  
วิเสโส  ฯ  จตุนฺนนฺติ  จตุนฺน  จตุนฺน  ฯ  พฺยาปนิจฺฉาโลเปน  ห ิ 
นิทฺทิฏ  ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป  ฯ  ลิงฺควเสน  วุตฺต  เตส  
ปจุรโต  ลพฺภมานตฺตา  ฯ  ตติยา  ปน  ปกติ  ยทิป  ปมทุเกน  
สงฺคหิตา  ทุติยทุเกน  ปน  ติเกน  จ  สงฺคหิตาเอว  ฯ  อิติ  
สพฺพานิปติ  อโนธิโส  ผรเณ  วีสติ  โอธิโส  ผรเณ  อฏวีสติ  
ทิสาผรเณ  จตฺตาริ  สตานิ  อสีติ  จาติ  เอว  สพฺพานิป  ฯ  
สตฺตสทฺทาเปกฺขาย นปปสกนิทฺเทโส ฯ  
        [๙๗]  เอว  เมตฺตาภาวน  วิภาเวตฺวา  อิทานิ  ตตฺถ  อานิสเส  
วิภาวิตุ  อิตีติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  ตตถ  เสสา  ชนาติ  เมตฺตาย  
เจโตวิมุตฺติยา  อลาภิโน  ฯ  สมฺปริวตฺตมานาติ  ทกฺขิเณเนว  ปสฺเสน   
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อสยิตฺวา  สพฺพโส  ปริวตฺตมานา  ฯ  กากจฺฉมานาติ  ฆุรุฆุรุปสสฺาส- 
วเสน วิสฺสร  กโรนฺตา  ฯ  สุข  สุปตีติ  เอตฺถ  ทุวิธา  สุปนา  สยเน  
ปฏ ิปฺปสารณลกฺขณา   กิริยามยจิตฺเตหิ  อโวกิณฺณภวงฺคปฺปวตฺติ- 
ลกฺขณา จ  ฯ  ตตฺถาย  อุภยถาป  สุขเมว  สยติ  ฯ  ยสฺมา  สณิก  
นิปชฺชิตฺวา  องฺคปจฺจงฺคานิ  สโมธาย  ปาสาทิเกน  อากาเรน  สยติ  
นิทฺโทกฺกมเนป  ฌาน  สมาปนฺโน  วิย  โหติ  ฯ  เตนาห  เอว  
อสุปตฺวาติอาทิ  ฯ  นิทฺทากาเล  สุข  อลภิตฺวา  ทุกฺเขน  สุตฺตตฺตาเอว  
ปฏิพุชฺฌนกาเล   สรีรเขเทน   นิตฺถุนน   วิชมฺภน  อิโตจิโตจ  
วิปริวตฺตน ฺจ  โหตีติ  อาห  นิตฺถุนนฺตา  วิชมฺภนฺตา  สมฺปริวตฺตนฺตา  
ทุกฺข  ปฏิพุชฌฺนฺตีติ  ฯ  อยมฺปน  สุเขน  สุตฺตตฺตา  สรีรเขทาภาวโต  
นิตฺถุนาทิรหิโตว  ปฏิพุชฌฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  เอว อปฺปฏิพุชฺฌิตฺวาติ- 
อาทิ ฯ สุขปฏิโพโธ  จ  สรีรวิการาภาเวนาติ  อาห  สุข  นิพฺพิกา- 
รนฺติ  ฯ ภทฺทกเมว  สุปน  ปสฺสตีติ  อิท  อนุภูตปุพฺพวเสน  เทว- 
ตูปสหารวเสน จสฺส  ภททฺกเมว  สุปน  โหติ  น  ปาปกนฺติ  กตฺวา   
วุตฺต  ฯ เตนาห  เจติย  วนทฺนฺโต  วิยาติอาทิ  ฯ  ธาตุกฺโขภเหตุกมฺป  
จสฺส  พหุล  ภทฺทกเมว  สิยา  เยภุยฺเยน  จิตฺตชรูปานุคุณตาย อุตุ- 
อาหารชรูปาน  ฯ  อุเร  อามุตฺตมุตฺตาหาโร  วิยาติ  คีวาย พนฺธิตฺวา  
อุเร  ลมฺพิตมุตฺตาหาโร  วิยาติ  เกหิจิ  วุตฺต  ฯ  ต  เอกาวลิวเสน  
วุตฺต  สิยา  ฯ  อเนกรตนาวลิสมูหภูโต  ปน  มุตฺตาหาโร  อสปฺปเทสโต  
ปฏาย  ยาว  กฏิปฺปเทสสฺส  เหฏาภาคา  ลมฺพนฺโต  อุเร อามุกโฺก-  
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เยว นาม โหติ ฯ  
        [๙๘]  ตตฺเถวาติ  ปาตลิปุตฺเตเยว  ฯ  สกฺกา  นสิีทิตุ  วา  
นิปชฺชิตุ  วา  เทสสฺส  เขมตาย  ตสฺส  ตสฺส  ปเทสสฺส  รมฺมณียตาย  
จ  ฯ  ทสาว  อนฺโต  ทสนโฺต  วตฺถสฺส  โอสานนฺโต  ฯ สมวตฺตวาสนฺติ  
ตตฺถ ตตฺถ วิหาเร สมฺปวตฺต วาส ฯ  
        เถโร  กริ  อตฺตนา  ปวิฏปวิฏวิหาเร  อหเมตฺถ  อาคนฺตุโกติ  
อจินฺเตตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ยถารห อตฺตนา กาตพฺพวตฺตานิ ปริปูเรนฺโต- 
เอว วิหาสิ  ฯ  อปเร  ปน  ภณนฺติ สพฺพสตฺเตสุ สมปฺปวตฺตเมตฺตา- 
วิหารวาส ฯ อย ฺหิ เถโร อรหตฺตาธิคมโต ปุพฺเพป ปจฺฉาป  
เมตฺตาวิหารี อโหสิ ฯ  
        [๙๙]  วนนฺตเร   ิโตติ  เถโร  กิร  ตถา  สมปฺปวตฺตวาสวเสน  
จรมาโน  เอกทิวส  อ ฺตร  รมฺมณีย  วนนฺตร  ทิสฺวา  ตตฺถ อ ฺ- 
ตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชตฺิวา  ยถาปรจฺิเฉเทน  ตโต  
วุฏ ิโต  อตฺตโน  คุณาวชฺชนเหตุเกน  ปติโสมนสเฺสน  อุทาเนนฺโต  
ยาวตา  อุปสมฺปนฺโนติ  คาถ  อภาสิ  ตมตฺถ  ทสฺเสตุ  วนนฺตเร  
 ิโตติ  ปมคาถา  ปตา  ฯ  ตตฺถ  คชชฺมานโกติ  สีหคชฺชิต  
คชฺชนฺโต  ฯ  คุณเมสนฺโตติ  อตฺตโน  คุณสมุทย  คเวสนฺโต ปจฺจ- 
เวกฺขนฺโต  ฯ  มณิลรุกฺเข  นิวาสิตาย  ต  เทวต มณิลยาติ โวหรนฺติ  
ตสฺมา  สา  เทวตาป  อห  ภนฺเต  มณิลยิาติ  อาห  ฯ รุกฺขเทวตา- 
น ฺหิ เยภุยฺเยน  นิวาสรุกขฺวเสน  โวหาโร  ยถา  ผนฺทนเทวตาติ  ฯ   
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ตตฺเถวาติ จิตฺตลปพฺพเตเยว ฯ  
        [๑๐๐]  พลวปยจิตฺตตายาติ  อิมินา  พลวปยจิตฺตตามตฺเตนป  
สตฺถ  น  กมติ  ปเคว  เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยาติ  ทสฺเสติ  ฯ  
ขิปฺปเมว  จิตฺต  สมาธิยตีติ  เกนจิ  ปริปนฺเถน  ปริหีนชฺฌานสฺส  
พฺยาปาทสฺส  ทูรสมุสฺสารติภาวโต  ขิปฺปเมว  สมาธิยติ  ฯ  อาสวาน  
ขยายาติ  เกจิ  ฯ  เสส  สุวิ ฺเยฺยเมว  ฯ  เอตฺถ  จ  กิ ฺจาป  
อิโต   อ ฺกมฺมฏานวเสน   อธิคตชฺฌานานมฺป   สุขสุปนาทโย  
อานิสสา ลพฺภนฺติ ฯ ยถาห ฯ  
        สุข สุปนฺติ มุนโย    อชฺฌตฺต สุสมาหิตา  
        สุปฺปพุทฺธ   ปพุชฺฌนฺติ      สทา  โคตมสาวกาติ  จ  
อาทิ  ฯ  ตถาปเม  อานิสสา  พฺรหฺมวิหารลาภิโน  อนวเสสา  ลพฺภนฺติ  
พฺยาปาทาทีน  อุชุวิปจฺจนีกภาวโต  พฺรหฺมวิหาราน  ฯ  เตเนวาห  
นิสฺสรณ  เหต  อาวุโส  พฺยาปาทสฺส  ยทิท  เมตฺตา เจโตวิมุตฺตีติ- 
อาทิ ฯ พฺยาปาทาทิวเสน  จ  สตฺตาน  ทุกฺขสุปนาทโยติ  ตปฺปฏปิกฺข- 
ภูเตสุ พฺรหฺมวิหาเรสุ สิทฺเธสุ สุขสุปนาทโย หตฺถคตาเอว โหนฺตีติ ฯ  
            เมตฺตาพฺรหฺมวิหารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๑๐๑]   กรุณนฺติ  กรณุาพฺรหฺมวิหาร  ฯ  นิกฺกรณุตายาติ  
วิเหสาย  ฯ  อิเธกจฺโจ  ปาณินา  วา  เลฑฺฑุนา  วา  ทณฺเฑน  วา  
สตฺเถน  วา  อ ฺตร ฺตเรน  วา  สตฺตาน  วิเหนชาติโก  โหตีติ  
เอว  วุตฺตวิเหเนติ  อตฺโถ  ฯ  อาทีนวนฺติ  โทส  ฯ  ยถา  ตถา   
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สตฺตาน  วิเหนาย  ปาปโก  วิปาโก  อิธ  เจว  สมฺปราเย  จ  ฯ  
ตถา  หิ  โย  สตฺเต  ชีวิตา  โวโรปเนน  วา  องฺคปจฺจงฺคจฺเฉทเนน  
วา  ธนชานิยา  วา  อลาภาย  วา  อยสาย  วา  อนตฺถาย  วา  
อยสตฺถาย  วา  ปริสสกฺกเนน  วา  อนตฺมโส  ยถาวชฺชทสฺสเนนป  
วิเหเติ  ตสฺส  โส  ปมาทวิหาโร  ทฏิเว  ธมฺเม  อลาภายป  โหติ  
ลทฺธสฺส  ปรหิานายป  โหติ  ตนฺนิมิตฺต  ปาปโก  กตฺิติสทฺโท อพฺภุคฺ- 
คจฺฉติ  อวิสารโท  ปริส  อุปสงฺกมติ  มงฺกุภูโต  สมฺมุฬฺโห  กาล  
กโรติ  กายสฺส  เภทา  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา  สุคติยมฺป  มนุสฺสภูโต  
ทุชฺชจฺโจป  โหติ  นีจกุลโิก  ทุพฺพณฺโณป  โหติ  ททฺุทสิโก  พหวา- 
พาโธป โหติ  โรคพหุโล  ทุคฺคโตป  โหติ  อปฺปนฺนปาโน  อปปฺา- 
ยุโกป โหติ   ปริตฺตชีวิโกติ   เอวมาทิอเนกานตฺถานุพนฺธิตา   วิเหสาย  
ปจฺจเวกฺขิตพฺพา  ฯ   ตปฺปฏิปกฺขโต   กรุณาย   อานสิสา ปจฺจ- 
เวกฺขิตพฺพา  ฯ  เตน  วุตฺต  นิกฺกรุณตาย  อาทีนว  กรณุาย  จ  
อานิสส  ปจฺจเวกฺขิตฺวาติ  ฯ  ปโย  หีติอาทินา  ปม  ปยปุคฺคลาทีสุ  
อารภนฺตสฺส  การณมาห  ฯ  ปยมฺป  ห ิ ปุคฺคล  กรุณายิตุกามาร- 
ภนฺตสฺส น  ตาย  ปยภาโว  วิคจฺฉติ  อวิคเต  จ  ตสฺมึ  กโุต   
กรุณายนา  ฯ เตนาห  ปยฏาเนเยว  ติฏตีติ  ฯ  เสสปุคฺคเลสุป   
เอเสว  นโย  ฯ ลิงฺควิสภาคกาลกตาน  อกฺเขตฺตภาเว  การณ  เหฏา   
วุตฺตเมว  ฯ ยตฺถ  ปน  ปม  อารภิตพฺพา  ต ปาลินเยเนว  
ทสฺเสตุ กถ ฺจ ภิกฺขูติอาทิ อารทฺธ ฯ   
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        ตตฺถ  ทคฺุคตนฺติ  ทลิทฺท  ฯ  โส  หิ  โภคปารชิุ ฺโต สุข- 
สาธนาน  อภาเวน  ทุกฺข  คโต  อุปคโต  ทุคฺคโตติ  วุจฺจติ  ฯ  
อถวา  ฯ  ทุคฺคตนฺติ  ทุกฺเขน  สมงฺคิภาวคต  ฯ  ทรุุเปตนฺติ กาย- 
ทุจฺจริตาทีหิ  อุเปต  ฯ  คติกุลรูปาทิวเสน วา ตมภาเว  ิโต ทุคฺคโต  
กายทุจฺจริตาทีหิ  อุเปตตฺตา  ตมปรายนภาเว   ิโต  ทุรุเปโตติ เอว ฺ- 
เจตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ปรมกิจฺฉปฺปตฺตนฺติ อติวิย กิจฺฉมาปนฺน  
มหาพฺยสนนิมุคฺค  ฯ  อปฺเปว  นามาติ  สาธุ  วต  ฯ  วเธถ  นนฺติ  
ฆาเตถ  น  โจรนฺติ  เอว  ปณิหิตาย  ร ฺโ  อาณาย  ฯ  ขาทนียมฺป  
ฯเปฯ  เทนฺติ  อิทาเนว  มาริยมาโน  เอตฺตกมฺป  สุข  ลภตูติ  ฯ  
สุสชฺชิโตติ  สุขานุภวเน  สนฺนทฺโธ  ฯ  เอเตเนวุปาเยนาติ  เยน  เยน  
วิธินา  เอตรหิ  ยถาวุตฺเต  ปรมกิจฺฉาปนฺเน  อายตึ  วา  ทุกฺขภาคิมฺหิ  
ปุคฺคเล  กรุณายิตุ  กรุณา  อุปฺปาทิตา  เอเตเนว  นเยน  ฯ ปย- 
ปุคฺคเลติ  ปยายิตพฺพปุคฺคเล  ฯ  เอตรหิ  วา  ทิสฺสมาน  อายตึ  วา  
ภาวินีทุกฺขปฺปตฺตึ  คเหตฺวา  กรุณา  ปวตฺเตตพฺพาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
มชฺฌตฺตเวรีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  โส  กรุณาย  วตฺถภูุโต  ทุวิโธ  
ปุคฺคโล  วุตฺโต  ฯ  กาม  ตตฺถ  กรุณาภาวนา  สุเขเนว  อิชฺฌติ  
อิมินา  ปน  ภิกฺขุนา  ตตฺถ  ภาวน  ปคุณตร  กตฺวา  สีมาสมฺเภท  
กาตุ  ตทนนฺตร  ปยปุคฺคเล  ตโต  มชฌฺตฺเต  ตโต  เวริปุคฺคเล  
กรุณา ภาเวตพฺพา ฯ ภาเวนฺเตน จ เอเกกสฺมึ โกฏาเส มุทุ  
กมฺมนิย  จิตฺต  กตฺวา  ตทนนฺตเร  ตทนนฺตเร  อุปสหริตพฺพ  ฯ   
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ยสฺส  ปน  เวริปุคฺคโล  วา  นตฺถ ิ มหาปุริสชาติกตฺตา  วา  อนตฺถ  
กโรนฺเตป  เวริส ฺาว  นุปฺปชฺชติ  เตน  มชฺฌตฺเต  เม  จิตฺต  
กมฺมนิย  ชาต  อิทานิ  เวริมฺหิ  อุปสหรามีติ  พฺยาปาโรว  น  
กาตพฺโพ ฯ ยสฺส ปน อตฺถิ ต สนฺธายาห สเจ ปนาติอาทิ ฯ  
        [๑๐๒]  ตตฺถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยนาติ  เมตฺตากมฺมฏานิกสฺส  
วุตฺตนเยน  ฯ  ต  เมตฺตาย  วุตฺตนเยเนว  วูปสเมตพฺพนฺติ  อถาเนน  
ปุริมปุคฺคเลสูติอาทินา  กกจุปมโอวาทาทีน  อนุสฺสรโตติอาทินา  จ  
เมตฺตาภาวนาย  วุตฺเตน  นเยน  ต  ปฏฆิ  วูปสเมตพฺพ  ฯ  เอว  
เอตรหิ  มหาทุกฺขปฺปตฺเต  สุขิเตป  อกตกุสลตาย  อายตึ  ทุกฺขปฺ- 
ปตฺติยา วเสน  กรุณายนวิธึ  ทสเสตฺวา  อิทานิ  กตกลฺยาเณป  ต   
ทสฺเสตุ โยป  เจตฺถาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  เตสนฺติ  พฺยสนาน  ฯ  วฏฏ- 
ทุกฺข อนติกฺกนฺตตฺตาติ   สมฺมาสมฺพุทฺเธนาป   อกขฺาเนน  ปริโยสาเปตุ  
อสกฺกุเณยฺยสฺส  อนาคตสฺส  อาปายิกสฺส  สุคตีสุป  ชาติชราทิเภทสฺสาติ  
อปริมิตสฺส  สสารทุกฺขสฺส  อนติกฺกนฺตภาวโต  ฯ  สพฺพถาป  กรุณา- 
ยิตฺวาติ ทุกฺขปฺปตฺติยา   สขุปฺปตฺติยา   อกตกุสลตาย  วา  กตกุสลตาย  
วาติ  สพฺพปฺปกาเรนป  กรุณาย  วตฺถุภาวสฺส  สลฺลกฺขเณน  ตสฺมึ  
ตสฺมึ  ปุคฺคเล  กรุณ  กตฺวา  กรุณภาวน  วฑฺเฒตฺวา  ฯ วุตฺต- 
นเยเนวาติ อถาเนน   ปุนปฺปุน   เมตฺตายนฺเตนาติอาทินา   เมตฺตา- 
ภาวนาย วุตฺเตน  นเยน  ฯ  ตนฺนิมิตฺตนฺติ  สีมาสมฺเภทวเสน  ปวตฺต  
สมถนิมิตฺต ฯ เมตฺตาย    วุตฺตนเยเนวาติ    ยถา    เมตฺตาภาวนาย   
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อปฺปกสิเรเนวาติอาทินา  ติกจตุกฺกชฺฌานวเสน  อปฺปนา  เอก  ทสิ  
ผริตฺวา  วิหรตีติอาทินา  ตสฺสา  วฑฺฒนา  จ  วุตฺตา  เอวมิธ  
กรุณาภาวนาย   ติกจตุกฺกชฺฌานวเสน  อปฺปนา  เวทิตพฺพา  จ วฑฺเฒ- 
ตพฺพา  จ  ฯ  ตเถวสฺสา  วฑฺฒนวิธิป  เวทิตพฺโพติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
วุตฺตนเยเนวาติ  อวธารเณน  ปม  เวริปุคฺคโล  กรณุายิตพฺโพติ  อิท 
ยถา  ปาลิวิรทฺุธ  เอว  ยุตฺติวิรุทฺธมฺปติ  อิมมตฺถ  ทีเปติ  ฯ  ปม ฺหิ  
เวรึ  สมนุสฺสรโต  โกโธ  อุปฺปชฺเชยฺย  น  กรุณา  ฯ  อตฺตาป  
สกฺขิภาเวน  กรุณายนวเสน  คเหตพฺโพ  โส  กิมิติ  ปจฺฉา  คยฺหตีติ  ฯ  
อปฺปนา   วฑฺเฒตพฺพาติ   อิมินา   จ  อปฺปนาปฺปตฺตจิตฺตสฺเสว กรุณา- 
สหคเตน  เจตสา  เอก  ทสิ  ผริตฺวา วิหรตีติอาทินา วุตฺตวิกุพฺพนา  
อิชฺฌตีติ  อยมตฺโถ  ทสฺสโิต  ฯ  กรุณาปทมตฺตเมว  จสฺสา  ปาลิยา  
วิเสโสติ  ต  อนามสิตฺวา  ปฏิสมฺภิทาย  วุตฺตวิกุพฺพนา  เมตฺตาย  
วุตฺตอานิสสา  จ  อิธ  ลพฺภนฺตีติ  ทสฺเสตุ  ตโต  ปร  ฯเปฯ  
เวทิตพฺพาติ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ตโต  ปรนฺติ  กรุณาสหคเตน  เจตสาติ  
วุตฺตวิกุพฺพนโต อุปริ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ  
        [๑๐๓]  ปยปุคฺคลาทีสูติ  ปยมชฌฺตฺตเวรีสุ  น  อารภิตพฺพา  
มุทิตาภาวนาติ  วิภตฺตึ  ปริณาเมตฺวา  โยชนา  ฯ  น  หีติอาทิ  
ตตฺถ  การณวจน  ฯ  ปยภาวมตฺเตเนวาติ  เอตฺถ  มตฺตสทฺโท วิเสส- 
นิวตฺติอฏโ  ฯ  เตน  โสมนสฺสปฏิสนฺธิกตาทิสิทฺธา  นิจฺจปหสิตมุขตา  
ปุพฺพภาสิตา  สุขสมฺภาสสขิลตา  สมฺโมทกตาติ  เอวมาทิเก  มุทิตาย   
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ปทฏานภูเต  วิเสเส  อุลฺลิงฺเคติ  ฯ  อีทิเสหิ  วิเสเสหิ วิรหิโตติ วุตฺต  
โหติ  ฯ  เอวกาเรน  ปน  ปยปุคฺคลสฺส  สุขสมปฺปตตาทิมุทิตาย  
เหตุภูต  ปโมทปฺปวตฺตึ  นิวตฺเตติ  ฯ  ปยปุคฺคเลป  หิ  ปรมาย  
สมฺปตฺติยา  ปมุทิเต  หฏตุฏเ  ภิกฺขุโน  มุทิตา  โอกาส  ลเภยยฺ  ฯ  
วกฺขติ  หิ  ปยปุคฺคล  วาติอาทิ  ฯ  อาทโิต  มชฺฌตฺตปุคฺคล  
อนุสฺสรนฺตสฺส  อุทาสีนตา  สณฺาติ  เวรึ  สมนุสฺสรนฺตสฺส  โกโธ  
อุปฺปชฺชติ  ฯ  เตนาห  ปเคว  มชฌฺตฺตเวริโนติ  ฯ  ปโมทปฺปวตฺติยา  
โสณฺฑสทิโส   สหาโย   โสณฺฑสหาโย  ฯ   มุทิตมุทิโตวาติ ปสาท- 
โสมฺมตาย  อติวิย  มุทิโตเอว  ฯ ปสาเท หิ อิท อาเมณฺฑิต ฯ เอว  
อฏกถานเยน  อาทิโต  มุทิตาภาวนาย  วตฺถุ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
ปาลินเยน ทสฺเสตุ ปยปุคฺคล วาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  สขิุตนฺติ  ส ฺชาตสุข  สุขปฺปตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สชชฺตินฺติ  
สุขานุภวเน  สนฺนทฺธ  ปฏยิตฺตสุขสาธน  ฯ  อโห  สาธูติ  ตสฺส  สตฺตสฺส  
สมฺปตฺติย  สมฺปช ฺปุพฺพปโมทนาการทสฺสน  ฯ  ปุน  อโห  สฏุ ูติ  
ตสฺส   ปโมทนสฺส  พหลุีการทสฺสน  ฯ  ปยมนาปนฺติ  เอตฺถ มนา- 
ปคฺคหเณน  ปาลิยมฺป  อติปฺปยสหายโก  อธิปฺเปโตติ เอเก ฯ อตีเตติ  
ตสฺมึเยว  อตฺตภาเว  อตีเต  ฯ  อนาคเตติ  เอตฺถาป  เอเสว นโย ฯ  
น  หิ  ภวนฺตรคเต  พฺรหฺมวิหารภาวนา  รูหติ  ฯ ยท ิเอว อตีตา- 
นาคเต กถนฺติ  ฯ  นาย  โทโส  โสเอวาย  ทตฺโต ติสฺโสติ อทฺธาปจฺจุปฺ- 
ปนฺนตาย วิชฺชมานภาเวน  คเหตพฺพโต  ฯ  กถมฺปนสฺส  อนาคเต  สมฺปตฺติ   
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อารมฺมณ   โหตีติ  ฯ   อเทสาทิโต   ปจฺจุปฺปนฺนาย  วา ปโยค- 
สมฺปตฺติยา  อนุมานโต  ลทฺธาย  คเหตพฺพโต  ฯ  ปยปุคฺคเลติ โสณฺฑ- 
สหายส ฺ ิเต  อติปฺปยปุคฺคเล  ปยปุคฺคเล  จ  ฯ  ทวิุโธป เจส อิธ  
ปยภาวสาม ฺโต  ปยปุคฺคโลติ  วุตฺโต  ฯ  อนุกฺกเมนาติ  อติปฺปย- 
ปุคฺคโล ปยปคฺุคโล  มชฺฌตฺโต  เวรีติ  จตูสุ  โกฏาเสสุ  เอเกกสฺมึ  
กมฺมฏาน  ปคุณ  มุทุ  กมฺมนิย ฺจ  กตฺวา  เสเสสุ อุปสหรณา- 
นุกฺกเมน ฯ กิ ฺจาป   จตูสุ   ชเนสุ  สมจิตฺตตาว  สีมาสมฺเภโท   
สีมา สมฺภิชฺชติ  เอตายาติ  กตฺวา  ภาวนาย  ปน  ตถา  พหุโส  
ปวตฺตมานาย  ปุริมสิทฺธ  เหตุ  อิตร  ผล ฺจ  กตฺวา  วุตฺต  สมจิตฺต- 
ตาย สีมาสมฺเภท  กตฺวาติ  ฯ  ยถาวุตฺตสีมาภาโว  วา  สีมาสมฺเภโทติ  
วุตฺต  สมจิตฺตตาย  สีมาสมฺเภท  กตฺวาติ  ฯ  เสสเมตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  
ต เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ  
        [๑๐๔]  อุเปกฺขาภาวนนฺติ  อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหารภาวน  ฯ  ยสฺมา  
ปุริมพฺรหฺมวิหารตฺตยนิสฺสนฺโท   จตุตฺถพฺรหฺมวิหาโร   ตสฺมา  วุตฺต  
เมตฺตาทีสุ   ปฏิลทฺธติกจตุกฺกชฺฌาเนนาติ  ฯ   ปคุณตติยชฺฌานาติ  
สุภาวิต  วสีภาว  ปาปต  ปคุณ  ตถารปูา  ตติยพฺรหฺมวิหารชฺ- 
ฌานโต ฯ อปฺปคุณ ฺหิ  อุปริชฺฌานสฺส  ปทฏาน  น  โหติ  ฯ   
จตุกฺกนยวเสน เจตฺถ  ตติยคฺคหณ  ฯ  สุขิตา  โหนฺตูติอาทิวเสนาติ   
อาทิสทฺเทน นิทฺทุกฺขา  โหนฺตูติ  เอวมาทีน  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ   
สตฺตเกลายน สตฺเตสุ   มมายน   มมตฺตกรณ  ฯ   ตถา   มนสิกาเรน   
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โยโค   สตฺตเกลายนมนสิการยุตฺตตฺต  ฯ  ตสฺมา  เมตฺตาทีน ราคเคห- 
สิตโทมนสฺสโสมนสฺสาน  อาสนฺนวุตฺติตาย  ยถารห  ปฏิฆานุนย  
สมีปจาริตา  เวทิตพฺพา  ฯ  อถวา  ฯ สขิุตา โหนฺตุ ทุกฺขโต มุ ฺจนฺตุ๑ 

โมทนฺตูติ  หเิตสิภาวปฺปวตฺติยา  ติสฺสนฺนมฺป  อนนุยสฺส  อาสนฺนจาริตา  ฯ  
สติ  จ  ตพฺพิปริยาเย  โลหิตปโกเป  ปุพฺโพ  วิย  ลทฺโธกาสเมเวตฺถ  
ปฏิฆนฺติ  อวิเสเสน  ตาส  ปฏิฆานุนยสมีปจาริตา  ทฏพฺพา  ฯ  
โสมนสฺสโยเคน  โอฬาริกตฺตาติ  อิท  ตติยชฺฌานสฺส  วเสน  วุตฺต  ฯ  
ตโต  วุฏ ิตสฺส  อิทมาทีนวทสฺสนนฺติ  เมตฺตาทิวเสน  ปน  โอฬาริกภาเว  
วุจฺจมาเน  วิตกฺกวิจารปฏิโยเคเนว  โอฬาริกตา  วตฺตพฺพา  สิยา  
ตาหิป  ตาส  สมาโยคสพฺภาวโต  อุเปกฺขาย  จ  ตทภาวโต  น  วา  
วตฺตพฺพา  ตติยชฺฌานิกานเยว  เมตฺตาทีน  อิธาธิปฺเปตตฺตา  ฯ ตตฌาน- 
สมติกฺกเมเนว  จตตฌานิกาเมตฺตาทโยป  สมติกฺกนฺตาเอว  นาม โหนฺติ 
ฌานสาม ฺเน  วิย  เมตฺตาทิสาม ฺเน  โวหารมตฺต  ฯ ปุริมาสูติ- 
เมตฺตากรุณามุทิตาสุ  ฯ    สนฺตสภาวโตติ ยถาวุตฺตสตฺตเกลายนาทิ- 
อนุปสนฺตภาวาภาวโต  อุเปกฺขาย  สนฺตสภาวโต ฯ สนฺตสภาวโตติ- 
 จ อิท นิทสสฺนมตฺต ทฏพฺพ ฯ สุขุมตา ปณีตตา วิทูรกิเลสตา  
วิปุลผลตาติ  เอวมาทโยป  อุเปกฺขาย  อานิสสา  ทฏพฺพา  ฯ ปกติ- 
มชฺฌตฺโตติ  กิ ฺจิ  การณ  อนเปกฺขิตฺวา  ปกติสภาเวเนว  อิมสฺส  
ภิกฺขุโน  อุทาสีนปกฺเข   ิโต  ฯ  อชฌฺุเปกฺขิตฺวาติ  อตฺตนา กตกมฺม- 
วเสเนวายมายสฺมา  อาคโต  คจฺฉติ  จ  ตฺวมฺป  อตฺตนา กตกมฺม- 
๑. มุจฺจนฺตุ ฯ   
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วเสเนว  อาคโต  คจฺฉสิ  จ  น  ตสฺส  ตว  ปโยเคน กิ ฺจิ สุข  
วา  อุปเนตุ  ทุกฺข  วา  อปเนตุ  ลพฺภา  เกวลมฺปเนต  จิตฺตสฺส  
อนุชุกมฺม  ยทิท  เมตฺตายนาทินา  สตฺเตสุ  เกลายน  พุทฺธาทีหิ  
อริเยหิ  คตมคฺโค  เจส  อปณฺณกปฏิปทาภูโต  ยททิ  สพฺพสตฺเตสุ  
มชฺฌตฺตตาติ    เอว    ปฏิปกฺขชิคุจฺฉามุเขน    มชฺฌตฺตตาย สมุปชาต- 
คารวพหุมานาทิเภท  ปุคฺคล  ปุนปฺปุน  อชฌฺุเปกฺขติ  ฯ  ตตฺถ  จ  
สวิเสส  อุเปกฺข  ปจฺจุปฏเปติ  ตสฺส  ตถา  ปฏิปชชฺโต  ปกติยาป  
อุทาสีนตฺตา  สาติสย  ตตฺถ  มชฺฌตฺตตา  สณฺาติ  ภาวนาพเลน  
นีวรณานิ  วิกฺขมฺภิตาเนว  โหนฺติ  กิเลสา  สนฺนิสินนฺาเอว  โหนฺติ  ฯ  
โส  ต  อุเปกขฺ  ปยปุคฺคลาทีสุ  อุปสหรติ  ฯ  เตนาห  อุเปกฺขา  
อุปฺปาเทตพฺพา ตโต ปยปุคฺคลาทีสูติ ฯ  
        เอก  ปคฺุคลนฺติ  เอตฺถ  อ ฺฏโ  เอกสทฺโท  อิตฺเถเก  
อภิวทนฺตีติอาทีสุ  วิย  ฯ  เอกวจเนเนว  เจตฺถ  สงฺขฺยาวิเสโส  
สิทฺโธ  ฯ  ตสฺมา  อ ฺ  เอก  ปุคฺคลนฺติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ  เตน  
อตฺตาน  นิวตฺเตติ  ฯ  เนว  มนาปนฺติ อิมินา ปยปุคฺคล อติปฺปยสหาย- 
ก ฺจ นิวตฺเตติ  อตฺตานมฺป  วา  อตฺตน ิ อมนาปตาย  อภาวโต  ฯ  
น  อมนาปนฺติ  อิมินา  อปฺปย  เวริปุคฺคล ฺจ  ปริเสสโต มชฺฌตฺต- 
ปุคฺคลสฺส คหณ  อาปนฺน  ฯ  อิติ  เอก  ปุคฺคล  เนว  มนาป   
นามนาปนฺติ อิมินา  อตฺตโน  ปยาทีน ฺจ  ปฏิกฺเขปมุเขน  อุทาสีนปุคฺคล   
ทสฺเสติ  ฯ วุตฺตนเยนาติ    ยฺวาสฺส    ปกติมชฺฌตฺโตติอาทินา   อนนฺตร   
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วุตฺเตน  นเยน  ฯ  อตฺตสิเนหสฺส  พลวภาวโต  เวริโตป  อตฺตนิ  
มชฺฌตฺตาย  ทุรุปสหารตฺตา  อิเมสุ  จ  อตฺตนิ  จาติ  อตฺตา ปุจฺฉา- 
วุตฺโต  ฯ  ปวีกสิเณ  วุตฺตนเยเนวาติ  อย  สมาปตฺติ อาสนฺนปติ- 
ปจฺจตฺถิกาติอาทินา  ปวีกสิเณ  วุตฺเตน  นเยน  ฯ  ย ฺหิ เหฏา- 
ปคุณตติยชฺฌานา  วุฏายาติอาทิ  วุตฺต  ต  เหฏา  ตีสุ พฺรหฺม- 
วิหาเรสุ  จตุตฺถพฺรหฺมวิหาเร  จ  อาทีนวานิสสทสฺสนวเสน  วุตฺต ฯ  
อิทมฺปน  ตติยชฺฌาเน  อาทีนว  จตุตฺถชฺฌาเน  จ  อานิสส  ทิสฺวา  
จตุตฺถาธิคมาย  โยค  กโรนฺตสฺส  จตุตฺถชฺฌานสฺส  อุปฺปชฺชนาการ- 
ทสฺสน ฯ ตตฺถ  ตสฺมา  ตตฺถ  วุตฺต  ปวีสทฺท  อปเนตฺวา  ตเทว   
นิมิตฺต อารมฺมณ กตฺวา มโนทฺวาราวชฺชน อุปฺปชฺชตีติอาทินา  
โยเชตพฺพ ฯ  
        [๑๐๕]    ปวีกสิณาทีสูติ    อาทิสทฺเทน   เสสกสิณานิ อสฺสาส- 
ปสฺสาสนิมิตฺต ฺจ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  กาม  กสิณาปาเนสุ อุปฺปนฺนสฺสาป  
ตติยชฺฌานสฺส  อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหาเรน  รูปาวจรชฺฌานาทิตาย  อตฺเถว  
สภาคตา  ตมฺปน  อการณ  อารมฺมณสฺส  วิสทิสตายาติ  อาห  
อารมฺมณวิสภาคตายาติ  ฯ  นน ุ จ  อ ฺเถว  กสิณาทิภาวนา  
อ ฺถา  พฺรหฺมวิหารภาวนาติ  ภาวนาวเสนาป  ยถาวุตฺตชฺฌานาน  
อตฺเถว  วิสทิสตาติ  ฯ  สจฺจเมต  ฯ  ภาวนาวเสน  ปน  วิสทิสตา  
อนุปฺปตฺติยา  น  เอกนฺติกการณ  ฯ  ตถาหิ  อ ฺถาว  เมตฺตาทิ- 
ภาวนา อ ฺถา     อุเปกฺขาภาวนา     ตถาป    สตฺเตสุ ยถาปวตฺติตหิเต-  



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 128 

                             วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สิตาทิอาการ พฺยติเรกมุเขน อามสนฺติ ตโต วินิวฏฏมานรูเปน  
อชฺฌุเปกฺขนากาเรน  พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา  ปวตฺตติ  ฯ  ตถาหิ  วกขฺติ  
กมฺมสฺสกา  สตฺตา  เต  กสฺส  รุจิยา  สขิุตา  วา  ภวิสฺสนฺตีติอาทิ  ฯ  
อารมฺมณสภาคตาป  เจตฺถ  อตฺถีติ  เมตฺตาทิวเสน  ปฏิลทฺธตติยช-ฺ 
ฌานสฺส อิชฌฺติ  อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหาโร  ฯ  เตน  วุตฺต  เมตฺตาทีสูติ- 
อาทิ  ฯ ตตฺถ  เมตฺตาทีสูติ  เมตฺตาทีสุ  นิปฺผาเทตพฺเพสุ  เมตฺตาทิ- 
วเสนาติ อตฺโถ ฯ เสส เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ  
        พฺรหฺมตฺุตเมนาติ  เอตฺถ  สมฺมุติพฺรหฺมาโน  อุปปตฺติพฺรหฺมาโน  
วิสุทฺธิพฺรหฺมาโนติ ติวิธา พฺรหฺมาโน ฯ  
          สมฺปนฺน สาลิเกทาร    สุวา ภุ ฺชนฺติ โกสิย  
          ปฏิเวเทมิ เต พฺรหฺเม   น เต วาเรตุมุสฺสเห  
          ปริพฺพช มหาพฺรหฺเม    ปจนฺต ฺเป ปาณิโนติ จ  
เอวมาทีสุ หิ พฺรหฺมสทฺเทน สมฺมุติพฺรหฺมาโน วุตฺตา ฯ  
            อปารุตา เตส อมตสฺส ทฺวารา  
            เย โสตวนฺโต ปมุ ฺจนฺตุ สทฺธ  
            วิหึสส ฺ ี ปคุณ น ภาสึ  
            ธมฺม ปณีต มนุเชสุ พฺรหฺเม  
อถโข  พฺรหฺมา  สหปตีติ๑จ เอวมาทีสุ หิ พฺรหฺมสทฺเทน อุปปตฺติ- 
พฺรหฺมา วุตฺโต  ฯ  พฺรหฺมจกฺก  ปวตฺเตตีติอาทิวจนโต๒  พฺรหฺมนฺติ  
๑. ส. สคาถก. ๑๘๗ ฯ  ๒. อ. ทสก. ๓๐ ฯ ส. นิทาน. ๒๖ ฯ   
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อริยธมฺโม  วุจฺจติ  ฯ  ตโต  นิพฺพตฺตา  อวิเสเสน  สพฺเพป  อริยา  
วิสุทฺธิพฺรหฺมาโน  นาม  ปรมตฺถพฺรหฺมตาย  ฯ  วิเสสโต  ปน  พฺรหฺมาติ  
ภิกฺขเว  ตถาคตสฺเสต  อธิวจนนฺติอาทิวจนโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุตฺตม- 
พฺรหฺมา นาม  สเทวเก  โลเก  พฺรหฺมภูเตหิ  คุเณหิ  อุกฺกสปารมิปฺ- 
ปตฺติโต  ฯ อิติ  พฺรหฺมาน  อุตฺตโม  พฺรหฺมา  จ  โส  อุตฺตโม   
จาติ วา  พฺรหฺมุตฺตโม  ภควา  เตน  กถิเต  โส  เมตฺตาสหคเตน  
เจตสาติอาทินา  ตตฺถ  ตตฺถ  เวเนยฺยาน  เทสิเต  ฯ  อิตีติ  เอว  
ยถาวุตฺเตน  ภาวนานุกกฺเมน  เจว  อตฺถวณฺณนากฺกเมน  จ  วิทิตฺวา  
ชานิตฺวา  ฯ  ปกิณฺณกกถาป  วิ ฺเยฺยาติ  ปุพฺเพ  วิย  อสาธารณ  
ต  ต  พฺรหฺมวิหารปฏินิยตเมว  อตฺถ  อคฺคเหตฺวา  สาธารณภาวโต  
ตตฺถ  ตตฺถ  ปกิณฺณ  วิสฏ  อตฺถ  คเหตฺวา  ปวตฺติตา  ปกิณฺณก- 
กถาป วิชานติพฺพา ฯ  
        เมชชฺตีติ  ธมฺมโต  อ ฺสฺส  กตฺตุนิวตฺตนตฺถ  ธมฺมเมว  กตฺตาร  
กตฺวา  นิทฺทิสติ  ฯ  สินิยหฺตีติ  เอตฺถ  ฯ  สตฺเตสุ  พฺยาปชฺชนวเสน ลูข- 
ภาวสฺส  ปฏปิกฺขภูต  าณปุพฺพงฺคม  หิตาการปฺปวตฺติวเสน  สิเนหน  
ทฏพฺพ  น  ตณฺหายนวเสน  ฯ  ต  หิ  โมหปุพฺพงฺคม  ลุพฺภน- 
สภาว  ฯ อิทมฺปน  อทุสสฺนสภาว  อโลภสมฺปยุตฺต  ฯ  นนุ  จ   
ตณฺหาสิเนโหป พฺยาปาทวิโรธิ  เตน  สหานวฏานโต  ฯ  ยทปิ  เตน   
สห เอกสฺมึ  จิตฺเต  น  ปวตฺตติ  วิโรธิ  ปน  น  โหติ  อปฺปหายกโต  ฯ  
เมชฺชตีติ  มิตฺโต  หิตชฺฌาสโย  ขนฺธปฺปพนฺโธ  ฯ  ตปฺปริยาปนฺนตาย   
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มิตฺเต  ภวา  มิตฺเต  วา  อารมฺมณภูเต  ปเย  ปุคฺคเล  ภวา  มิตฺตสฺส  
เอสา  ปวตฺติ  เมชฺชนวเสเนวาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  กโรตีติ  กรุณา  ฯ กึ  
กโรติ  เกส  กินฺนิมิตฺตนฺติ  อาห  ปรทุกฺเข  สติ  สาธูน  กมฺปนนติฺ  ฯ  
กมฺปนนฺติ  จ  ปเรส  ทุกฺข  ทิสฺวา  ตสฺส  อปเนตุกามสฺส อสหนากาเรน  
จิตฺตสฺส  อ ฺถตฺต  ฯ  ตยิท  สปฺปรุิสานเยว  โหตีติ  อาห  สาธูนนฺติ ฯ  
สปฺปุริสา  หิ  สปรหิตสาธเนน  สาธูติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  วินาเสตีติ  อทสฺสน  
คเมติ  อปเนตีติ  อตฺโถ  ฯ  เตเนตฺถ  หสึน  อปนยนนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  
ปรทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺติลกฺขณา  หิ  กรุณา  ฯ  ผรณาวเสนาติ  
ผุสนวเสน  อารมฺมณกรณวเสนาติ  อตฺโถ  ฯ  อารมฺมณกรณ ฺเจตฺถ  
ทุกฺขิเตสุ  ทุกฺขาปนยนากาเรเนวาติ  ทฏพฺพ  ฯ  โมทนฺติ  ตายาติ  
โมทนากิริยาย  มุทิตาย  กรณภาวนิทฺเทโส  ฯ  สฺวาย  อุปจารสิทฺโธ  
มุทิตาวินิมุตฺโต  นตฺถ ิ ฯ  ตตฺถ  โกจิ  กตฺตาติ  ตเมว  กตฺตุภาเวน  
นิทฺทิสติ  ฯ  สย  วา  โมทตีติ  อยมฺป  อุปจารนิทฺเทโสว  ธมฺมาน  
อวสวตฺตนโตติ  วสวตฺติภาวนิวารณตฺถ  โมทนมตฺตเมว  วา  ตนฺติ  
มุทิตาติ  อาห  ฯ  ปยาทสีุ  ปกฺขปาตุปจฺเฉทนมุเขน  อุทาสีนภาว- 
สงฺขาตา อุปปตฺติโต  อิกขฺา  อุเปกฺขา  ฯ  เตนาห  อเวรา  โหนฺตูติ- 
อาทิ  ฯ ตตฺถ อุเปกฺขตีติ กตฺตุนิทฺเทเส การณ เหฏา วุตฺตเมว ฯ  
        [๑๐๖]  หิโต  นาม  อตฺถจโร  ฯ  ตสฺมา หิตาการปฺปวตฺติ- 
ลกฺขณาติ สตฺตาน  หิตจรณากาเรน  ปวตฺติลกฺขณา หิตาการสฺส  
วา ปวตฺตนลกฺขณา ฯ หิตุปสหารรสาติ   สตฺเตสุ   หิตสฺส อุปนยน- 
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กิจฺจา  อุปนยนสมฺปตฺติกา  วา  ฯ  อนตฺถ  เม  อจรีติอาทินา  
ปวตฺตนกสฺส  อาฆาตสฺส  วินยนากาเรน  ปจฺจุปติฏติ  าณสฺส  
โคจรภาว  คจฺฉติ  ยตฺถ  วา  สย  อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ  อาฆาตวินย  
ปจฺจุปฏเปตีติ  อาฆาตวินยปจฺจุปฏานา  ฯ  อมนาปานมฺป  สตฺตาน  
ปฏิกูเล  อปฺปฏิกูลส ฺ ิตารูเปน  ปเคว  มนาปาน  ย  มนาปภาว- 
ทสฺสน ตถาปวตฺโต   โยนิโสมนสิกาโร   ต   ปทฏาน   เอติสฺสาติ มนา- 
ปภาวทสฺสนปทฏานา  ฯ  พฺยาปาทุปสโมติ พฺยาปาทสฺส วิกฺขมฺภน- 
วเสน วูปสโม  ฯ  สมฺปตฺติ  สมฺปชชฺน  สมฺมเทว  นพฺิพตฺติ  ฯ  สิเนห- 
สมฺภโวติ ตณฺหาสิเนหสฺส  อุปฺปตฺติ  ฯ  วิปตฺตีติ  วินาโส  ฯ  เมตฺตา- 
มุเขน หิ  ราโค  ว ฺเจติ  ฯ  กรุณาทีน  ลกฺขณาทีน  อิมินา  นเยน   
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ วิเสสมตฺตเมว วณฺณยิสฺสาม ฯ  
        สตฺตาน  ปวตฺตทุกฺขสฺส  อปนยนากาโร  ฯ  อปนยนมฺปน  โหตุ  
วา   มา  วา  โย  ทุกฺขาปนยนากาโร  ตถาปวตฺติลกฺขณา ทุกฺขา- 
ปนยนาการปฺปวตฺติลกฺขณา  ฯ  อปเนตุกามตาย  ปเรส  ทุกฺขสฺส  
อสหน  อนธิวาสน  ปรทุกฺขาสหน  ฯ  น  วิหึสา  อวิหึสา  สตฺตาน  
อวิเหน  ฯ  ต  ปจฺจุปฏเปติ  วิหึสาย วา ปฏิปกฺขภาเวน ปจฺจุปติฏตีติ  
อวิหึสาปจฺจุปฏานา  ฯ  วิหึสูปสโมติ  เอตฺถ  ฯ  วิหึสนฺติ  เอตาย  
สตฺเต  วิหึสน  วา  เนส  ตนฺติ  วิหึสา  สตฺตาน  โปถนากาเรน  
ปวตฺโต  กรณุาย  ปฏิปกขฺภูโต  ปฏิฆจิตฺตุปฺปาโท  ฯ  กรุณามุเขน  
โสโก ว ฺเจตีติ อาห โสกสมฺภโว วิปตฺตีติ ฯ  
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        ปโมทนลกฺขณาติ  ปรสมฺปตฺติยา  ปโมทนลกฺขณา  ฯ  อนิสฺสา- 
ยนรสาติ อิสฺสายนสฺส   ปฏิปกฺขภาวกิจฺจา  ฯ   สตฺตาน   สมฺปตฺติยา  
ปนฺตเสนาสเนสุ  อธิกุสลธมฺเมสุ  จ  อสหน  อรมณ  อรติ  อิจฺเจว  
สงฺคห  คจฺฉติ  ฯ  ตสฺสา  วิหนนากาเรน  ปจฺจุปติฏติ  ตสฺสา  วา  
วิฆาต  วูปสมน  ปจฺจุปฏเปตีติ  อรติวิฆาตปจฺจุปฏานา  ฯ  ปหาโส  
เคหสิตปติวเสน ปหฏภาโว อุพฺพิลาวิตตฺต ฯ  
        สตฺเตสุ  สมภาวทสฺสนรสาติ  ปยาทิเภเทสุ  สพฺพสตฺเตสุ  อุทาสี  
นวุตฺติยา  สมภาวสฺเสว  ทสฺสนกิจฺจา  อุปปตฺติโต  อิกฺขนโต สมภาเว- 
เนว เตส  คหณกิจฺจาติ  อตฺโถ  ฯ  สตฺเตสุ  ปฏิกลูาปฏิกูลาการาน  
อคฺคหณโต  ตตฺถ  ปฏิฆานุนยาน  วูปสมนากาเรน  วุตฺติยา  เตส  
วูปสม  วิกฺขมฺภน  ปจฺจุปฏเปตีติ  ปฏิฆานุนยวูปสมปจฺจุปฏานา  ฯ  
เอว  ปวตฺตกมฺมสฺสกตาทสฺสนปทฏานาติ  เอตฺถ  เอวนฺติ  อิมินา  
พฺยติเรกมุเขน หิตุปสหารทุกฺขาปนยนสมฺปตฺติปโมทนากาเร ปจฺจา- 
มสนฺโต  เมตฺตาทีน  ติสฺสนฺน  ปวตฺติอาการปฏิเสธนมุเขน  ปวตฺต  
กมฺมสฺสกตาณ   อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหารสฺส   อาสนฺนการณ   น  
ยงฺกิ ฺจีติ ทสฺเสติ ฯ  
        วิปสฺสนาสุข ฺเจว  ภวสมฺปตฺติ  จาติ  เอตฺถ  ทิฏธมฺมสุข- 
วิหาโร จาติ  วตฺตพฺพ  ฯ  ตมฺป  หิ  เนส  สาธารณปฺปโยชน  ฯ   
ตถา  สุข สุปตีติอาทโย  เอกาทสานิสสา  ฯ  เต  ปน  เหฏา   
วุตฺตาเอวาติอิธ   น   คหิตา  ฯ   นิสฺสรติ  อปคจฺฉติ  เอเตนาติ   
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นิสฺสรณ  ปหายก  ฯ  กาม ฺเจเตหิ  ป ฺจป  นีวรณานิ  ตเทกฏา  
จ  ปาปธมฺมา  วิกฺขมฺภนวเสน  ปหียนฺติ  อุชุวิปจฺจนีกทสฺสนวเสน  ปน  
พฺยาปาทาทโย  ปาลิย  วุตฺตา  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  ราคนิสฺสรณตา- 
วจน อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหารสฺส  สฏุ ุ  สมตฺถิต  ทฏพฺพ  ฯ  เอตฺถาติ  
เอเตสุ   พฺรหฺมวิหาเรสุ  ฯ   เมตฺตา  สตฺเตสุ  ยถารห ทานปย- 
วจนาทิสีลสุตาทิคุณคฺคหณวเสน  ปวตฺตติ  ฯ  เตน  วุตฺต  สตฺตาน  
มนาปภาวทสฺสนปทฏานาติ ฯ  
        [๑๐๗]  ราโคป  ตตฺถ  ยถา  ตถา  คุณคฺคหณมุเขเนว  ปวตฺตติ  
มนาปส ฺาปฏิลาภโตติ  อาห  คุณทสฺสนสภาคตายาติ  ฯ  ตสมฺา  
มิตฺตมุขสปตฺโต  วิย  ตุลฺยากาเรน  ทูสนโต  ราโค  เมตฺตาย อาสนฺน- 
ปจฺจตฺถิโก  ฯ  โส  ลหุ  โอตาร ลภติ สติสมฺโมสมตฺเตนาป เมตฺต  
อปนิยตสฺสา๑ วตฺถุสฺมึ  อุปฺปชฺชนารหตฺตา  ฯ  ตโตติ ราคโต ราคสฺส  
วา  โอตารลาภโต  ฯ  สภาควิสภาคตายาติ  สภาคสฺส  สภาเวน  
วา  วิสภาคตาย  ฯ  สตฺเตสุ  หิ  มนาปาการคาหิโน  เมตฺตาสภาคสฺส  
ตพฺพิปรีตสภาโว  พฺยาปาโท  เตน  วิสภาโค  ฯ  ตสฺมา  โส  โอตาร  
ลภมาโน  จิเรเนว  ลเภยฺยาติ  ปุริสสฺส  ทูเร   ิตสปตฺโต วิย เมตฺตาย  
ทูรปจฺจตฺถิโก  ฯ  ตโตติ  พฺยาปาทโต ฯ นิพฺภเยนาติ อนุสงฺกน- 
ปริสงฺกเนน ลทฺธปฺปติฏาย  เมตฺตาย  พฺยาปาเทน  ทุปฺปธสิยตฺตาติ   
อธิปฺปาโย  ฯ เตนาห เมตฺตายิสฺสตีติอาทิ ฯ  
        อิฏานนฺติ  ปยาน  ฯ  กนฺตานนฺติ  กมนียาน  ฯ  มนาปานนฺติ  
๑. อปนีย ตสฺสา ฯ   
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มนวฑฺฒนกาน  ฯ  ตโต  เอว  มโน  รเมนฺตีติ  มโนรมาน  ฯ โลกา- 
มิสปฏิสยุตฺตานนฺติ   ตณฺหาสนฺนิสฺสิตาน  ฯ   อปฺปฏิลาภโต สมนุ- 
ปสฺสโตติ  อปฺปฏิลาเภน  สหมิเม๑น ลภามีติ ปริตสฺสโต ฯ อตีตนฺติ  
อติกฺกนฺต  ฯ  นิรุทฺธนฺติ  นิโรธปฺปตฺต  ฯ  วิปริณตนฺติ  สภาควิคเมน  
วิคต  ฯ  สมนุสฺสรโตติ  อนุตฺถุนนวเสน  จินฺตยโต  ฯ  เคหสิตนฺติ  
กามคุณนิสฺสิต  ฯ  อาทินาติ  อิมินา  โสตวิ ฺเยฺยาน  สทฺทานนฺติ  
เอวมาทึ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  วิปตฺติทสฺสนสภาคตายาติ  เยสุ  สตฺเตสุ  
โภคาทิวิปตฺติทสฺสนมุเขน  กรุณา  ปวตฺตติ  เตสุ  ต  นิมิตฺตเมว  
อโยนิโส  อาโภเค  สติ  ยถาวุตฺตโทมนสฺสมุเขน  โสโก  อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  
โส  กรุณาย  อาสนฺนปจฺจตฺถิโก  ฯ โสโก ห ิอิธ โทมนสฺสสีเสน  
วุตฺโต ฯ สภาควิสภาคตายาติ  เอตฺถ  ฯ  สตฺเตสุ  ทุกขฺาปนยน- 
กามตาการสฺส กรุณาสภาคตสฺส   เตสุ   ทุกฺขาปนยนากาโร   วิเหสา- 
สภาโค วิสภาโคติ  ตาย  สภาควิสภาคตาย  โอตาร  ลภมานา  จิเรเนว  
ลเภยฺยาติ  ปุริสสฺส  ทูเร   ิตสปตฺโต วิย กรุณาย ทรูปจฺจตฺถิกา  
วุตฺตา ฯ สมฺปตฺติทสฺสสภาคตายาติ  เยสุ  สตฺเตสุ  โภคาทิสมฺปตฺติ- 
ทสฺสนมุเขน มุทิตา  ปวตฺตติ  เตสุ  ตนฺนิมิตฺตเมว  อโยนิโส  อาโภเค   
สติ จกฺขุวิ ฺเยฺยาน   รูปานนฺติอาทินา   วุตฺตโสมนสฺสมุเขน  ปหาโส  
อุปฺปชฺเชยฺย  ฯ  โส  จ  มุทติาย  อาสนฺนปจฺจตฺถิโก  ฯ  ปหาโส ห ิอิธ  
โสมนสฺสสีเสน  วุตฺโต  ฯ  สภาควิสภาคตายาติ  โภคาทิสมฺปตฺตีหิ  
มุทิเตสุ   สตฺเตสุ   ปโมทนาการสฺส   มุทิตาสภาคสฺส   ตตฺถ อนภิรมนา- 
๑. อหมิเมติ ม ฺเ ฯ   
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การา  อรติ วิสภาคาติ ตาย สภาควิสภาคตาย โอตาร ลภมานา  
จิเรเนว  ลเภยฺยาติ  ปุริสสสฺ  ทูเร   ิตสปตฺโต  วิย  มทุิตาย ทูร- 
ปจฺจตฺถิกา  วุตฺตา  ฯ  ปมทุิโต  จาติอาทิ  มุทิตาย  สิทฺธาย  
อยมฺป  อรติ  น  โหตีติ  ลทฺธพฺพคุณทสฺสนวเสน  วุตฺต  น อิธา- 
ธิปฺเปตอรตินิคฺคหทสฺสนวเสน  ฯ  กายจิตฺตวิเวกปฏิปกฺขาย วา อรติยา  
วิกฺขมฺภิตาย  มุทิตาย  ปฏปิกฺขา  อรติ  สุวิกฺขมฺภเนยฺยา  โหตีติ  
ทสฺสนตฺถ  เอกเทเสน  อรติ  ทสฺสิตาติ  ทฏพฺพ  ฯ  อธิกุสลธมฺเมสูติ  
สมถวิปสฺสนาธมฺเมสุ ฯ  
        [๑๐๘]  พาลกรธมฺมโยคโต  พาลสฺส  ฯ  อตฺตหิตปรหิตพฺยา- 
มุฬฺหตาย มุฬหฺสฺส  ฯ  ปุถนู  กิเลสาทีน  ชนนาทีหิ  การเณหิ  ปุถชุ-ฺ 
ชนสฺส  ฯ กิเลโสธีน  มคฺโคธีหิ  อชิตตฺตา  อโนธิชนิสฺส  ฯ  โอธิชินา  
วา  เสขา  โอธิโสว  กิเลสาน  ชิตตฺตา  ฯ  เตน  อิมสสฺ โอธิชิตภาว  
ปฏิกฺขิปติ  ฯ  สตฺตมภวาทิโต  อุทฺธ  ปวตฺตนวิปากสฺส  อชิตตฺตา  
อวิปากชินสฺส  ฯ  วิปากชนิา  วา  อรหนฺโต  อปฺปฏสินฺธิกตฺตา  ฯ  
เตนสฺส  อเสขตฺต  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  อเนกาทีนเว  สพฺเพสมฺป  ปาปธมฺมาน  
มูลภูเต  สมฺโมเห  อาทีนวาน  อทสฺสนสีลตาย  อนาทีนวทสฺสาวิโน  ฯ  
อาคมาธิคมาภาวา  อสฺสุตวโต  ฯ  เอทิโส  เอกเสน  อนฺธปุถุชชฺโน  
นาม  โหตีติ  ตสฺส  อนฺธปุถุชชฺนภาวทสฺสนตฺถ  ปนุป  ปถุุชชฺนสฺสาติ  
วุตฺต  ฯ  เอวรูปาติ  วุตฺตากาเรน  สมฺโมหปุพฺพิกา  ฯ  รูป  สา  
นาติวตฺตตีติ  รูปาน  สมติกฺกมนาย  การณ  น  โหติ  ฯ  รูปารมฺมเณ   
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กิเลเส  นาติวตฺตตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  โสมนสฺสโทมสฺสรหิต  อ ฺาณ- 
เมว อ ฺาณุเปกฺขา  ฯ  โทสคุณาวิจารวเสน  สภาคตายาติ  ยถา  
พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา  เมตฺตาทโย  วิย  สตฺเตสุ  หิตุปสหาราทิวเสน  
คุณโทเส  อวิจาเรนฺตี  เกวล  อชฺฌุเปกขฺนวเสเนว  ปวตฺตติ  เอว  
อ ฺาณุเปกฺขา  สตฺเตสุ  วิชฺชมานมฺป  คุณโทส  อจินฺเตนฺตี  เกวล  
อชฺฌุเปกฺขนวเสเนว  ปวตฺตตีติ  โทสคุณาวิจารวเสน  สภาคา  ฯ  
ตสฺมา   สา   ลหุ   โอตาร  ลภตีติ  พฺรหมฺวิหารุเปกฺขาย อาสนฺน- 
ปจฺจตฺถิกา  วุตฺตา  ฯ  สภาควิสภาคตายาติ  อิฏานิฏเสุ มชฺฌตฺตา- 
การสฺส  อุเปกฺขาสภาคสฺส  ตตฺถ  อนุโรธวิโรธวุตฺติกามราคปฏิฆา  
วิสภาคาติ  ตาย  สภาควิสภาคตาย  เต  โอตาร  ลภมานา  จิเรเนว  
ลเภยฺยุนฺติ  ปรุิสสฺส  ทูเร   ิตสปตฺโต  วิย  อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหารสฺส  
ทูรปจฺจตฺถิกา วุตฺตา ฯ  
        กตฺตุกามตาฉนฺโท อาทิ ฉนฺทมูลกา กุสลา ธมมฺาติ วจนโต ฯ  
อถวา ฯ สตฺเตสุ   หิเตสิตาทุกฺขาปนยนกามตาทินา   อนวชชฺา- 
ภิปฏนาวเสน ปวตฺตนโต  กตฺตุกามตาฉนฺโท  อาทีติ  วุตฺต  ฯ   
อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหาโรป หิ  สตฺเตสุ  อนริากตหิตจฺฉนฺโทเยว  ตตฺถ   
อพฺยาวฏตา  อปณฺณกปฏิปทาติ อชฺฌุเปกฺขนากาเรน  ปวตฺตติ  มาตา  
วิย สกิจฺจปสุเต ปุตฺเต ฯ นีวรณาทีติ อาทิสทฺเทน  ตเทกฏ- 
กิเลสาน  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  กตฺถจิ สตฺตคฺคหณมฺป  สงฺขารคฺ- 
คหณเมว  โหติ  ปุคฺคลาธิฏานาย  เทสนาย ยถา   สพฺเพ   สตฺตา   
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อาหารฏ ิติกาติ  น  เอวมิธาติ  อาห  ป ฺตฺติธมฺมวเสน  เอโก  วา  
สตฺโต  อเนเก  วา  สตฺตา  อารมฺมณนฺติ  ฯ  ป ฺตฺติธมฺมวเสนาติ  
ป ฺตฺติสงฺขาตธมฺมวเสน  ฯ  กาม ฺเจตฺถ  สุขิตา  โหนฺตูติอาทินา  
ภาวนาย  สุขาทิคฺคหณมฺป  ลภติ  ตมฺปน  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ  
วิปสฺสนาย  อนิจฺจลกฺขณคฺคหณ  วิย  อปฺปธานภูต  ฯ  สตฺตป ฺตฺติ  
เอว  ปธานภาเวน  คยฺหตีติ  ทฏพฺพ  ฯ  อุปจาเร  วา  ปตฺเต  
อารมฺมณวฑฺฒน ตตฺถป สมีาสมฺเภทสิทฺธิโตติ อธิปฺปาโย ฯ  
        เอก  อาวาส  ปริจฺฉินฺทิตฺวาติ  เอตฺถ  สตฺเต  เมตฺตาย ผริสฺสามีติ  
เอว  าเณน  ปริจฺเฉท  กตฺวา  เอกา  รจฺฉา  ปริจฺฉินฺทิตพฺพาติ  
โยชนา  ฯ  รจฺฉาคฺคหเณน  รจฺฉาวาสิโน  สตฺตา  คหิตา  ฯ  ยถา  
เอก  ทิส  เอว  สพฺพตฺถ  ฯ  กสิณาน  นิสฺสนฺโทติ  กสิณชฺฌานาน  
นิสฺสนฺทผลสทิสา  อารุปฺปา  อรูปชฌฺานิกกสิณชฺฌานาน  ปาริปูริยาว  
สิชฺฌนโต  ฯ  เตหิ  วินา  อสิชฺฌนโตติ  เกจิ  ฯ  สมาธีน  นิสฺสนโฺทติ  
รูปชฺฌานสมาธีน  เหฏ ิมาน  ติณฺณ  อรูปชฺฌานสมาธีน ฺจ  นิสฺสนฺโท  
ปฏิปาฏิยา  เต  อธิคนฺตฺวาว  ปฏลิภิตพฺพโต  ฯ  วิปสฺสนานิสฺสนฺโท  
วิปสฺสนานุภาเวน  ลทฺธพฺพโต  วิปสฺสนาวเสเนว  จ  สมาปชชฺิตพฺพโต  ฯ  
สมถวิปสฺสนานิสฺสนฺโท  นิโรธสมาปตฺติ  ฯ  ยถาห  ฯ  ทฺวีหิ  พเลหิ  
สมนฺนาคตตฺตาติอาทิ  ฯ   ปุริมพฺรหฺมวิหารตฺตยนิสฺสนฺโทติ  อิมินา  
เมตฺตาทิวเสน  ตีณิ  ฌานานิ  อธิคนฺตฺวา   ิตสฺเสว อุเปกฺขาพฺรหฺม- 
วิหาโร น  อิตรสฺสาติ  ทสฺเสติ  ฯ  ตเมว  อตฺถ  อุปมาย  ปากฏตร   
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กตฺวา  ทสฺเสตุ  ยถา  หีติ  อาทิ  วุตฺต  ฯ  ยมฺปเนตฺถ  วตฺตพฺพ  ต  
เหฏา วุตฺตเมว ฯ  
        [๑๐๙]  สิยาติ  วุจฺจมานากาเรน  สิยา  กสฺสจิ  ปริวิตกฺโก  ฯ  
เอตฺถาติ  เอเตสุ  เมตฺตาทีสุ  พฺรหฺมวิหารตา  เวทิตพฺพา  ฯ อิตร- 
กมฺมฏานานิ  อตฺตหิตปฏิปตฺติมตฺตานิ  อิมานิ  ปน  สพฺเพ  สตฺตา  
สุขิตา  โหนฺตูติอาทินา  ปรหิตปฏิปตฺติภูตานิ  ฯ  ตสฺมา  สตฺเตสุ  
สมฺมาปฏิปตฺติภาเวน  เสฏา  เอเต  วิหารา  ฯ  พฺรหฺมาโนติ อุปปตฺติ- 
พฺรหฺมาโน  ฯ  เต  ห ิ อิธ  ฌานภาวนาย  วินีวรณจิตฺตา  หุตฺวา  
พฺรหฺมโลเก  อุปฺปนฺนา  ตตฺถ  ยาวตายุก  วินีวรณจิตฺตาว  โหนฺติ  ฯ  
ตสฺมา  นิทฺโทสจิตฺตา  วิหรนฺตีติ  วทนฺติ  ฯ  พฺรหฺมาโนติ  วา สกล- 
พุทฺธคุณเหตุภูตาน  ทานปารมิตาทีน  พุทฺธกรธมมฺาน  ปริปูรณวเสน  
พฺรูหิตคุณา  มหาสตฺตา  โพธิสตฺตา  ฯ  เต  หิ  สพฺพสตฺตาน หิเต- 
สเนน    อหิตาปนยเนน    สมฺปตฺติปโมทเนน   สพพฺตฺถ วิวชฺชิตาคติคมนา- 
มชฺฌตฺตภาวาธิฏาเนน  จ  นิทฺโทสจิตฺตา  วิหรนฺติ  ฯ เอวนฺติ  ยถา 
เต  อุปปตฺติพฺรหฺมาโน  มหาโพธิสตฺตพฺรหฺมาโน  วา เอว เอเตหิ 
พฺรหฺมวิหาเรหิ  สมฺปยุตฺตา  สมงฺคีภูตา ฯ จตสฺโสติอาทิป ฺหสฺสาติ  
จตสฺโสติอาทิกสฺส ติวิธสฺส ป ฺหสฺส ฯ  
        [๑๑๐]  วิสุทฺธิมคฺคาทิวสาติ  เอตฺถ  พฺยาปาทสงฺกิเลสาทิโต  
วิสุชฺฌนุปาโย  วิสุทฺธิมคฺโค  ฯ  อาทิสทฺเทน  หิตุปสหาราทิมนสิการ- 
วิเสสา สงฺคหิตา  ฯ  อาส  เมตฺตาทีน  ฯ  อปฺปมาเณติ  ปมาณรหิเต  ฯ  
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เยนาติ เยน การเณน ฯ ตนฺติ ตสฺมา ฯ ทกาโร ปทสนธฺิกโร ฯ  
        พฺยาปาทพหุลสฺส  วิสุทฺธิมคฺโคติ  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  
อุชุวิปจฺจนีกภาวโตติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป  ฯ ปกขฺ- 
ปาตวเสน  อนาภุชนมนาโภโค  มชฺฌตฺตากาโรติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
ยฺวาย  จตุพฺพิโธ  สตฺเตสุ  มนสิกาโร  วุตฺโต  ตเมว  อุปมาย  ทสฺเสตุ  
ยสฺมา  จ  ยถา  มาตาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  วุตฺตสฺสาป หิตุป- 
สหาราทิอตฺถสฺส  อุปเมยฺยภาว  อุปเนตฺวา  ทสฺเสตุ  อตฺถุปนยนฏโ  
ยสฺมา  จาติ  จสทฺโท  ฯ  ปริยาเยติ  วาเร  ตสฺมึ  ตสฺมึ  กิจฺจวเสน  
ปริวตฺตนกฺกเมติ  อตฺโถ  ฯ  อพฺยาวฏาติ  อนุสฺสุกฺกา  ฯ  ตถาติ  
ยถา  มาตา  ทหราทีสุ  ปตฺุเตสุ  ตถา  สพฺพสตฺเตสุ  เมตฺตาทิวเสน  
เมตฺตายนาทิวสิเกน  ภวิตพฺพนฺติ  โยชนา  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  สพฺเพป  
สงฺกิเลสธมฺมา  ยถารห  โทสโมหราคปกฺขิยา  เตหิ  จ  วิสุชฌฺนปุาโย  
อปฺปม ฺา  หิตุปสหาราทิวเสน  จตุพฺพิโธว  สตฺเตสุ  มนสิกาโร  
ตสฺมา  วิสุทฺธิมคฺคาทิวสา  จตสฺโสว  อปฺปม ฺา  ฯ  จตสฺโสป  เอตา  
ภาเวตุกาเมน น เอเกกนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        สติ  หิ  สพฺพสงฺคเห  กเมน  ภวิตพฺพ  หิเตสิตาเมตฺตายนนฺติ  
อาห  เอว  ปฏ ิตหิตานนฺติ  ฯ  สมฺภาเวตฺวา  วาติ  อิมาย  
ปฏิปตฺติยา  อย  นิรยาทีส ุ นิพฺพตฺเตยฺยาติ  ปริกปฺเปตฺวา  วา  ฯ  
ทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺติวเสน  ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตโต  
ปรนฺติ  ตโต  หิตาการปฺปวตฺติอาทิโต  ปร  ฯ  กตฺตพฺพาภาวโตติ   
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จตุตฺถสฺส  กตฺตพฺพสฺส  อภาวโต  ฯ  อย  กโมติ  อย  อิมาส  
อปฺปม ฺาน  เยภุยฺเยน  ปวตฺตนกฺกโมติ  กตฺวา  วุตฺต  น  อิมินาว  
กเมน  เอตาส  ปวตฺติ  น  อ ฺถาติ  ฯ  เมตฺตาทีน ฺหิ  ติสฺสนฺน  
ภาวนาน  กมนิยโม  นตฺถิ  ย  วา  ต  วา  ปม  ภาเวตุ  ลพฺภา  ฯ  
เทสนากฺกมวเสน วา เอว วุตฺต ฯ  
        [๑๑๑]   เอกสตฺตสฺสาปติ   เอกสฺสาป   สตฺตสฺส  ฯ อปฺปฏ-ิ 
ภาคนิมิตฺตตฺตา  ปริจฺเฉทคฺคหณ  นตฺถิ  น  จ  สมฺมติสจฺจวเสน  
ปวตฺต  สตฺตคฺคหณ  ปริจฺฉินฺนรูปาทิคฺคหณ  โหตีติ  อปฺปนาปฺปตฺติยา  
อปรามาสสตฺตคฺคหณมุทฺธภูตาน   เมตฺตาทีน   เอกสตฺตารมฺมณานมฺป  
อปฺปมาณโคจรตา  วุตฺตา  ฯ  เอว  ปมาณ  อคฺคเหตฺวาติ  ยถา  
อุทฺธุมาตากาทีสุ  อติเรกุทธฺุมาตกาทิภาวปฺปตฺเต  ปเทเส  นิมิตฺต  คยฺหติ  
เอว ปมาณ อคฺคเหตฺวา ฯ สกลผรณาวเสนาติ นิรวเสสผรณาวเสน ฯ  
        นิสฺสรณตฺตาติ  เอตฺถ  ฯ  ย  ยสฺส  นิสฺสรณ  ต  ตสฺส อุชุปฏ-ิ 
ปกฺขภูตเมว  โหติ  ยถา  กามาน  เนกฺขมฺม รูปาน อรูป สงฺขาราน  
นิพฺพาน  เอว  โทมนสฺสสหิตาน  พฺยาปาทวิหึสารตีน  นิสฺสรณภูตา  
เมตฺตากรุณามุทิตา  น  โสมนสฺสรหิตา  โหนฺติ  นสิฺสรณคฺคหเณเนว  
จ  ปุพฺพภาคิยาน  ตาส  อุเปกฺขาสมฺปโยโคป  อนุ ฺาโตติ  ทฏพฺพ  
อนิสฺสรณภาวโต  ฯ   ตถาหิ   อฏวีสติยา   จิตฺตุปฺปาเทสุ กรุณา- 
มุทิตาน ปวตฺตึ อาจริยา อิจฺฉนฺติ ฯ น หิ พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา  
อุเปกฺขาเวทน  วินา  วตฺตติ  ปาริสุทฺธอุิเปกฺขา  วิย  น  หิ  กทาจิ   
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ปาริสุทฺธิอุเปกฺขา เวทนุเปกฺข วินา วตฺตตีติ ฯ  
        [๑๑๒]  สาตสหคตนฺติ  สุขสหคต  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  ตโต  ตฺว  
ภิกฺขูติอาทิกาย  เทสนายจตุนฺนมฺป  อปฺปม ฺาน  สวิตกฺกาทิภาโว  วิย  
อุเปกฺขาสหคตภาโวป  วิ ฺายติ  ตสฺมา  ฯ  จตสฺโสป  อปฺปม ฺา  
จตุกฺกป ฺจกชฺฌานิกาติ  โจทกสฺส  อธปิฺปาโย  ฯ  เอว ฺหิ  สตีติ  ยท ิ 
มูลสมาธิมฺหิ  วุตฺตมตฺถ  อนนฺตร  วุตฺตตาย  พฺรหฺมวิหาเรสุ  ปกฺขิปติ  
เอว  สนฺเต  กายานุปสฺสนาทโยป  จตุกฺกป ฺจกชฺฌานิกา  สิยุ  ฯ  
น  ปน  โหนฺติ  วิปสฺสนาวเสน  เทสิตตฺตาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  โหนฺตุ  
กายานุปสฺสนาทโย   อานาปานภาวนาวเสน   จตุกฺกป ฺจกชฺฌานิกาติ  
วเทยฺยาติ   อาสงฺกนฺโต   อาห  เวทนานุปสฺสนาทีสูติอาทิ  ฯ พฺย ฺชนจฺ- 
ฉายามตฺต  คเหตฺวาติ  เมตฺตา  เม  เจโตวิมุตฺติ  ภาวิตา ภวิสฺสตีติ- 
อาทีหิ  พฺย ฺชเนหิ  ปกาสโิตเอว  จิตฺตสมาธิ  อชฺฌตฺต  เม จิตฺต 
 ิต  ภวิสฺสตีติอาทีหิป  พฺย ฺชเนหิ  ปกาสิโตติ  พฺย ฺชนโต ลพฺภ- 
มานสมาธิจฺฉายามตฺต  คเหตฺวา  อุภยตฺถ  ลพฺภมาน  อธิปฺปาย  
อคฺคเหตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  สตฺุตตฺถ  หิ  อ ฺถา  วทนฺโต  อ ฺถา  
วาทิตาย  สตฺถาร  อวทนฺโต  นาม  โหติ  ฯ  เตนาห  มา  ภควนฺต  
อพฺภาจิกฺขีติ  ฯ  ตยิม  โทส  ปริหริตุกาเมน  น สพฺพ สุตฺต นีตตฺถ- 
เมว ฯ ตสฺมา   ครุกลุโต   อธิปฺปาโย   มคฺคิตพฺโพติ   ทสฺเสนฺโต  
คมฺภีร ฺหีติอาทึ  วตฺวา  ตตฺถ  อาทิโต  ปฏาย  อธปิฺปาย  ทสฺเสตุ  
อย ฺหีติอาทิมาห ฯ   
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        อายาจิตา  ธมฺมเทสนา  เอเตนาติ  อายาจิตธมฺมเทสโน  ต  
อายาจิตธมฺมเทสน  ฯ  เอวเมวาติ  ครหเน  นิปาโต  มุทาเอวาติ๑ 

อตฺโถ  ฯ  อชฌฺตฺตนฺติ  โคจรชฺฌตฺเต  กมฺมฏานารมฺมเณติ  อตฺโถ  ฯ  
ยสฺมา  จิตฺเตกคฺคตา  นาม  สกสนฺตติปริยาปนฺนา  โหติ  ตสฺมา  
อตฺถวณฺณนาย  นิยกชฺฌตฺตวเสนาติ  วุตฺต  ฯ  จิตฺต   ิต  ภวิสฺสตีติ  
พหิทฺธา  อวิกฺขิปมาน  เอกคฺคภาเวน   ิต  ภวิสฺสติ  ตโตเอว  
สุสณฺ ิต  สุฏ ุ  สมาหิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อุปฺปนฺนาติ  อวิกฺขมฺ- 
ภิตา  ฯ ปาปกาติ   ลามกา  ฯ  อกุสลา  ธมฺมาติ  กามจฺฉนฺทาทโย  
อโกสลฺลสมภฺูตฏเน  อกุสลา  ธมฺมา  ฯ  จิตฺต  ปริยาทาย  ปวตฺติตุ  
โอกาสาทาเนน  กุสลจิตฺต  เขเปตฺวา  น  สฺสนฺตีติ  โยชนา  ฯ  
อิมินา  ยถาวุตฺตสฺส  สมาธานสฺส  การณมาห  ฯ  จิตฺเตกคฺคตา- 
มตฺโตติ ภาวนมนุยุตฺเตน   ปฏิลทฺธมตฺต  นาติสุภาวิต  สมาธาน  ตมฺปน  
อุปริ  วุจฺจมานาน  สมาธิวิเสสาน  มูลการณภาวโต  มลูสมาธีติ  
วุตฺโต  สฺวาย  จิตฺเตกคฺคตามตฺโต  อชฌฺตฺตเมว  จิตฺต  สณฺเปมิ  
สนฺนิสาเทมิ  เอโกทึ  กโรมิ  สมาทหามีติอาทีสุ  วิย  ขณิกสมาธิ  
อธิปฺเปโต  ฯ  ยเถว  หิ  อ ฺตฺถาป  อารทฺธ  โข  ปน  เม  
ภิกฺขเว  วิริย  อโหสิ  อสลลฺีน  ฯเปฯ  สมาหิต  จิตฺต  เอกคฺคนฺติ  
วตฺวา  วิวิจฺเจว  กาเมหีติอาทิวจนโต  ปม  วุตฺตจิตฺเตกคฺคตา  
ขณิกสมาธีติ  วิ ฺายติ  เอวมิธาปติ  ฯ  เอว  โส  สมาธีติ  
มูลสมาธิมาห  ฯ  อสฺสาติ  ภิกฺขุโน  ฯ  อสฺส  วา  มูลสมาธิสฺส  ฯ  
๑. มุธาเอว ฯ   
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ภาวนนฺติ  วฑฺฒน  ฯ  อย  สมาธีติ  จ  มูลสมาธิเยว  อธิปฺเปโต  ฯ  
เอว  ภาวิโตติ  ยถา  อรณิสหิเตน  อุปฺปาทิโต  อคฺคิ  โคมยจุณฺณาทีหิ  
วฑฺฒิโต  โคมยคฺคิอาทิภาว  ปตฺโตป  อรณิสหิเตน  อุปฺปาทิตมูลคฺคิ- 
เตฺวว วุจฺจติ เอวมิธาป มูลสมาธิเอว เมตฺตาทิวเสน วฑฺฒิโตติ  
กตฺวา วุตฺต ฯ  
        [๑๑๓]  อ ฺเสุป  อารมฺมเณสุ  ปวีกสิณาทีสุ  ฯ  ตตฺถ  ยถา  
เมตฺตาภาวนาปุพฺพงฺคเมน    ภาวนานเยน    ปวีกสิณาทีสุ สวิตกฺกาทิ- 
ภาววเสน  จตุกฺกป ฺจกชฺฌานสมฺปาปนวิธินา  มูลสมาธิสฺส ภาวนา  
วุตฺตา  เอว  กรุณาทิภาวนาปุพฺพงฺคม  ปวีกสิณาทีสุป  ภาวนาวิธึ  
ทสฺเสตฺวา  ปจฺฉา  กายานุปสฺสนาทิปุพฺพงฺคม  ภาวนาวิธึ  ทสฺเสนฺโต  
อาสวกฺขยาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ เตน วุตฺต กรุณา เม เจโต- 
วิมุตฺตีติอาทิ ฯ ยทิ  เอว  ธมฺมานุปสฺสนาปริโยสนาย  เทสนาย   
อรหตฺตาธิคมาย กมฺมฏานสฺส  กถิตตฺตา  ปุน  ตโต  ตฺว ภิกฺขุ  
อิม สมาธึ สวิตกฺกมฺปติอาทิ กสฺมา  วุตฺตนฺติ  ฯ  ธมฺมานุปสฺสนาย   
มตฺถกปฺปตฺติทสฺสนตฺถ  ฯ  สา  หิ สงฺขารุเปกฺขาภาเวน  วตฺตมานา   
ยถาวุตฺตชฺฌานธมฺเม  สมมฺสนฺตี วิเสสโต  มตฺถกปฺปตฺตา  นาม  โหติ  ฯ   
ผลสมาปตฺติภูมิทสฺสนตฺถ วุตฺตนฺติ เกจิ ฯ ปุน ยโต โข เตติอาทิ  
อรหตฺตปฺปตฺติโต อุทฺธ ลทฺธพฺพผาสุวิหารทสฺสน ฯ ตตฺถ คจฺฉสีติ  
คมิสฺสสิ ฯ  
        [๑๑๔]  ตสฺมาติ  สวิตกฺกมฺปติอาทิกา  เทสนา  เมตฺตาทีน   
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อารมฺมณโต  อ ฺสฺมึ  อารมฺมเณ  สมาธึ  สนฺธาย  วุตฺตา  น  
อปฺปม ฺา  ตสฺมา  ฯ  ตเถวาติอาทินา  คนฺถนฺตเรนป  ตเมวตฺถ  
สมตฺเถติ  ฯ  ตตฺถ  ตเถวาติ  ติกจตุกฺกชฺฌานวเสเนว  ฯ  อภิธมฺเมติ  
จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ อปฺปม ฺาวิภงฺคาทีสุ จ ตตฺถ ตตฺถ อภิธมฺมปฺ- 
ปเทเสสุ ฯ 
        สุภปรมาทิวเสนาติ  สุภสทฺโท  สภุมิจฺเจว  อธิมุตฺโต  โหตีติ  
เอว  วุตฺตสุภวิโมกฺข  สนธฺาย  วุตฺโต  อุตฺตรปทโลเปน  ฯ ปรม- 
สทฺโท  อุกกฺสฏโ  ฯ  สโุภ  สุภวิโมกฺโข  ปรโม  อุกฺกโส  ปรมา  
โกฏ ิ เอติสฺสาติ  สุภปรมา  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  ฯ  ตโต  ปร  ตาย  
สาเธตพฺพ  นตฺถีติ  อตฺโถ  ฯ  อสาธารณสฺส  อตฺถสฺส  อธิปฺเปตตฺตา  
วิปสฺสนาสุขาทโย  ฯ  อิธ  ปน  อนวสรา  อิตเรตรวิสิฏาเปเต  
วิเสสา  ปเคว  ปเรหิ  ฯ  เตนาห  อ ฺม ฺ  อสทิโส อานุ- 
ภาววิเสโส  เวทิตพฺโพติ  ฯ  วิเสเสตฺวาติ  อ ฺม ฺ  วิสิฏ  
กตฺวา  ฯ  ตสสฺ  ตสฺส  อุปนิสฺสยตฺตาติ  สุภวิโมกฺขาทิกสฺส  ตสฺส  
ตสฺส  วิโมกขฺสฺส  ปกตุปนิสฺสยวเสน  อุปนิสฺสยปจฺจยภาวโต  ฯ  
อิทานิ  ตมตฺถ  ปากฏตร  กตฺวา  ทสฺเสตุ  เมตฺตาวิหาริสฺสาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  อสสฺ  เมตฺตาวิหาริสฺส  ฯ  จิตฺต  อุปสหรโตติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
อปฺปฏิกูลปรจิยาติ   เมตฺตาภาวนาวเสน  สตฺตส ฺ ิเต  ยตฺถ  กตฺถจิ  
อารมฺมเณ  อปฺปฏิกูลากาเรเนว  คหณสฺส  ปริจิตตฺตา  ตสฺส สงฺขาร- 
ภูตมฺป ยงฺกิ ฺจิ   อารมฺมณ  อปฺปฏิกลูากาเรเนว  ปจฺจุปติฏติ  ปเคว   
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สภาวโต  อปฺปฏิกูลนฺติ  ฯ  ตตฺถสฺส  จิตฺต  อภิรติวเสน  นิราสงฺก  
ปวตฺตติ  ปจฺจนีกธมฺเมหิ  จ  สุเขน  สุฏ ุ  จ  วิมุจฺจติ  ฯ  ย  
ตสฺส  ฌานสฺส  วิโมกฺขปริยาโย  วุตฺโต  เตนาห  อปฺปฏิกูเลสูติอาทิ  ฯ  
ยถาวุตฺโต  จ  อตฺโถ  อนตฺถจรณาทิอธิปฺปาเยน  สเจตเน  อารมฺมเณ  
อาฆาต  อุปฺปาเทนฺตสฺส  ปฏิกลูปริจยา  อเจตเนป  วาตาตปาทิเก  
อาฆาตุปฺปตฺติยา  วิภาเวตพฺโพ  ฯ  น  ตโต  ปรนฺติ  ตโต สุภวิโมกฺขโต  
ปร กสฺสจิ วิโมกฺขสฺส อุปนิสฺสโย น โหตีติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๑๕] อภิหนนฺติ เอเตนาติ อภิฆาโต ทณฺโฑ อภิฆาโต  
 ยสฺส  ต  ทณฺฑาภิฆาต  ต  อาทิ  ยสสฺ  ต  ทณฺฑาภิฆาตาทิ  
ทณฺฑา  ฯเปฯ  รูป  นิมิตฺต  ยสฺส  ต  ทณฺฑาภิฆาตาทิรูปนิมิตฺต  ฯ  
กิมฺปน   ตนฺติ   อาห  สตฺตทุกฺขนฺติ  ฯ  ทณฺฑปฺปหาราทิชนิต กรชรูป- 
เหตุก  สตฺตาน  อุปฺปชชฺนกทุกฺขนฺติ  อตฺโถ  ฯ  รูเป  อาทีนโว  
สุปริวิทิโต  โหติ  กรุณาวิหาริสฺส  รปูนิมิตฺตตฺตา  ทุกฺขสฺส  กรณุาย  
จ  ปรทุกฺขาสหนรสตฺตาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ตตฺถ  อากาเส  จิตฺต  
ปกฺขนฺทติ สพฺพโส รูปาน อภาโว วิวรมปคโมติ ฯ  
        เตน  เตนาติอาทีสุ  อย  โยชนา  เตน  เตน  โภคสมฺปตฺติอาทินา  
ปามุชฺชการเณน   ปมุทิตาน   สตฺตาน   อุปฺปนฺนปามุชฺชวิ ฺาณ  
สมนุปสฺสนฺตสฺส  โยคิโน  สาธุ  วตาย  สตฺโต  ปโมทตีติ  มุทิตาย  
ปวตฺติสมฺภวโต   ปมุทิตวิ ฺาณสฺส   ทสฺสเนน  วิ ฺาณคฺคหณปริจิต  
จิตฺต  โหตีติ  ฯ  อนุกฺกมาธิคตนฺติ  อากาสกสิณวชฺเช  ยตฺถกตฺถจิ   
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กสิเณ  รูปาวจรชฺฌานาธิคมานุกฺกเมน  รูปวิราคภาวนาย  อธิคต  ฯ  
อากาสนิมิตฺต   โคจโร  เอตสฺสาติ  อากาสนิมิตฺตโคจร  ตสฺมึ อากาส- 
นิมิตฺตโคจเร  ปมารุปฺปวิ ฺาเณ  ฯ  จิตฺต  อุปสหรโตติ ทุติยา- 
รุปฺปาธิคมาย  ภาวนาจิตฺต  ชเนนฺตสฺส  ตถา  ภาวยโตติ  อตฺโถ ฯ  
ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ปมารุปปฺวิ ฺาเณ  ฯ  จิตฺตนฺติ  วิ ฺาณ ฺจายตน- 
จิตฺต  ฯ ปกฺขนฺทตีติ อนุปวิสติ วิโมกฺขภาเวน อปฺเปติ ฯ  
        อาโภคาภาวโตติ  สุขิตา  โหนฺตูติอาทินา  สุขาทิอาสึสนาทิ- 
วเสน อาภุชนาภาวโต  ฯ  สตฺตาน  สขุาสึสนาทิวเสน  ปวตฺตมานา  
เมตฺตาทิภาวนา  ปรมตฺถคฺคหณมุเขน  สตฺเต  อารมฺมณ  กโรติ  
อุเปกฺขาภาวนา  ปน  ตถา  อปฺปวตฺติตฺวา  เกวล  อชฌฺุเปกฺขน- 
วเสเนว สตฺเต   อารมฺมณ   กโรตีติ   อาห   อุเปกฺขาวิหาริสฺส  
สุขทุกฺขาทิปรมตฺถคฺคาหวิมุขภาวโต    อวิชชฺมานคฺคหณทุกฺข   จิตฺต  
โหตีติ  ฯ  นนุ  จ  กมฺมสสฺกา  สตฺตา  เต  กสฺส  รุจิยา  สุขิตา  วา  
ภวิสฺสนฺตีติอาทินา    ปฏิกเฺขปวเสนาป    ปรมตฺถคฺคหณมุเขเนว อุเปกฺขา- 
พฺรหฺมวิหาโรป  สตฺเต  อารมฺมณ  กโรตีติ  ฯ สจฺจเมต ฯ ต ปน  
ภาวนาย  ปุพฺพภาเค  ฯ  มตฺถกปฺปตฺติย  ปน  เกวล อชฺฌุเปกฺขน- 
วเสเนว สตฺเต  อารมฺมณ  กโรตีติ  สวิเสส  ปรมตฺถโต  อวิชชฺมาเนเอว  
วิสเย  ตสฺส  ปวตฺติ  ฯ  อวิชฺชมานคฺคหณทุกฺขตา  จ  อชฺฌุเปกฺขนวเสน  
อปฺปนาปฺปตฺติยา   อปรามาสสตฺตคฺคหณมุทฺธภูตตาย  เวทิตพฺพา  ฯ  
เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
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        [๑๑๖]  สพฺพาเปตาติ  สพฺพาป  เอตา  อปฺปม ฺา  ฯ  
ทานาทีนนฺติ  ปารมิภาวปฺปตฺตาน  ทานาทีน  พุทฺธกรธมฺมาน  ฯ  
สพฺพกลฺยาณธมฺมานนฺติ  สพฺเพส  อนวชฺชธมฺมาน  สมตึสาย  ปารมิตาน  
ตนิมิตฺตาน  พุทฺธยานิยาน ฺจ  ฯ  สพฺเพหิ  วา  สุนทฺรสภาวาน  ฯ  น  
หิ  โลกิยธมมฺา  พุทฺธกรธมฺเมหิ  อานุภาวโต  อุกฺกฏา  นาม  อตฺถิ  ฯ  
พุทฺธธมฺเมสุ  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ  ฯ  ปรปิูริกาติ  ปารปิูริกรา  ฯ  
อธิฏานานิ  วิย  หิ  อปฺปม ฺา  สพฺพาส  ปารมิตาน  ปาริปูรกิรา  ฯ  
หิตชฺฌาสยตายาติอาทินา  เมตฺตาพฺรหฺมวิหาราทีน  อุเปกฺขาพฺรหฺม- 
วิหารสฺส อธิฏานภาวทสฺสนมุเขน    จตูหิ    อปฺปม ฺาหิ    อตฺตโน  
สนฺตานสฺส  ปเคว  อภิสงฺขตตฺตา  มหาโพธิสตฺตา  ทานาทิปารมิโย  
ปูเรตุ  สมตฺถา  โหนฺติ  นา ฺถาติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสติ  ฯ  อิมสฺส  
ทาตพฺพ  อิมสฺส  น  ทาตพฺพนฺติ  นิทสฺสนมตฺต  ทฏพฺพ  อิท  
ทาตพฺพ  อิท  น  ทาตพฺพนฺติ  จ  วิภาค  อกตฺวาติ  วตฺตพฺพโต  ฯ  
เทยฺยปฏิคฺคาหกวิกปฺปรหิตา หิ ทานปารมิตา ฯ ยถาห ฯ  
          ยถาป กุมฺโภ สมฺปณฺุโณ  ยสฺส กสฺสจิ อโธกโต  
          วมเต อุทก นิสฺเสส   น ตตฺถ ปรริกฺขตีติ-  
อาทิ  ฯ  สพฺพสตฺตานนฺติ  อิท  สุขนิทานนฺติ  อิมินาป  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  
เทนฺตีติ  อิมินา  จ  เตน  เทยฺยธมฺเมน  วิย ทานธมฺเมนาป มหาสตฺตาน  
โลกสฺส  พหุปการตา  วุตฺตา  โหติ  ตถา  ตสฺส  ปรณิามนโต  ฯ  
ตทตฺถทีปนตฺถ  หิ  วิภาค  อกตฺวาติ  วตฺวาป  สพฺพสตฺตานนฺติ   
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วุตต   ฯ   เตสนฺติ  สพฺพสตฺตาน  ฯ  อุปฆาตนฺติ  เอตฺถาป  วิภาค 
อกตฺวาติ  อาเนตฺวา  สมฺพนฺฑิตพฺพ  ฯ  อย  เหตฺถ  ปทโยชนา 
วิภาค  อกตฺวา  อุปฆาต  ปริวชฺชยนฺตา  สพฺพสตฺตาน  สุขนิทาน 
สีล  สมาทยนฺตีติ ฯ  สตฺเต  กาลวิกปปฺรหิตา  ห  สีลปารมิตา ฯ 
โลกตฺถเมว  จสฺส  ผล  ปริณมิยติ ฯ  เนกฺขมฺมั  ภชนฺตีติ  ปพฺพชชฺ 
อุปคจฺฉนฺติ ฯ  ปพฺพชิตสฺส  หิ  สพฺพโส  สลี  ปริปรูติ  น  คหฏสฺส ฯ 
อิธาป  วิภาค  อกตฺวา  สพฺพสตฺตาน  สุขนิทานนฺติ  อิท  อาเนตฺวา 
สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  น  หิ  โพธิสตฺตา  กาลวิภาค  กตฺวา  ปพฺพชฺช 
อนุติฏนฺติ  สีล  วา  สมาทิยนฺติ  ฯ  นทิสฺสนมตฺตเมต  ฌานาทิเนกฺขมฺม- 
ภชนสฺสาป   อิจฺฉิตพฺพตฺตา ฯ  สพฺพสตฺตาน  สุขนิทานตา  เหฏา 
วุตฺตานยาว  ฯ  เอส  นโย   เสเสสุป  ฯ  หิตาหิเตสูติ  อตฺถานตฺเถสุ  ฯ 
อสมโมหตฺถายาติ  สมฺโมหวิทฺธสนาย  ฯ  ปฺ   ปริโยทเปนฺตีติ 
โยควิหิต  วิชชฺาฏานาทึ  อสฺสุต  สุณนฺตา  สุต  โวทเปนฺตา  อหการ- 
มมการาทึ  วิธุนนฺตา  าณ  วิโสเธนฺติ  อห  มมาติวิกปฺปรหิตา 
หิ  ปฺาปารมิตา  ฯ  นิจฺจนฺติ  สตต  อวิจฺฌฉเทน  ปฏิปกฺเขน  อพฺโพ- 
กิณฺณ  ฯ  วิรยิมารภนฺตีติ  ยถา  สตฺตาน  อนุปฺปนฺน  หิตสุข  อุปฺปชฺชติ 
อุปฺปนฺน  อภิวฑฺฌติ  เอว  ปรกฺกม  กโรนฺติ  ฯ  สงฺโกจวิกฺเขปวิรหิตา 
หิ  วิริยปารมติา ฯ  วีรภาว  ปตฺตาปติ  อิมินา   อปรทฺธาน  นิคฺคห- 
สมตฺถต  ทสเฺสติ  ฯ  นานปฺปการ  อปราธ  ขมนฺตีติ  มมฺมจฺเฉทนากาเรน 
อตฺตนิ  ปวตฺติต  นานาวิธ  อปราธ  สหนฺติ ฯ  อตฺตปรวิกปฺปวิรหิตา  
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หิ  โทสสหนา ขนฺติปารมิตา ฯ ปฏิ ฺ น วิสวาเทนฺตีติ อวิสวาทน- 
สาม ฺเน สพฺพสฺสป   อนริยโวหารสฺส   อการณมาห  ฯ   ปฏิ ฺาเต  
อปฏิ ฺาเต  จ  ทฏิาทิเก  มิจฺฉาวิกปฺปรหิตา  หิ  สจฺจปารมิตา  ฯ  
อวิจลาธิฏานาติ  ยถาสมาทินฺเนสุ  ทานาทิธมฺเมสุ  นิจฺจลาธิฏายิโน  ฯ  
อจลสมาทานาธิฏาน  สมาทินฺเนสุ  จ  พุทฺธกรธมฺเมสุ  สมฺมเทว  
อวฏาน  อธิฏานปารมิตา  ฯ  เตสูติ  สตฺเตสุ  ฯ  อวิจลายาติ  
ปฏิปกฺเขน  อกมฺปนียาย  ฯ  เอวนฺติ  ยถาวุตฺเตน  สตฺเตสุ หิตชฺฌา- 
สยตาทิอากาเรน  ฯ  ยถา จ พฺรหฺมวิหาราธิฏานา ปารมิโย เอว  
อธิฏานาธิฏานาป  ฯ  ตถา  หิ  ยถาปฏิ ฺ  ปรานุคฺคหาย  ปารมีน  
อนุฏาเนน  สจฺจาธิฏาน  ฯ  ตปฺปฏิปกฺขปริจฺจาคโต  จาคาธิฏาน  ฯ  
ปารมีหิ  สจิตฺตุปสมโต  อุปสมาธิฏาน  ฯ  ตาหิ  ปรหิตุปายโกสลฺลโต  
ป ฺาธิฏาน  ฯ  เอว  ปจฺเจกมฺป  ปารมิตาสุ  ยถารห  เนตพฺพ  ฯ  
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ  
        วิตฺถารโต  ปน  ปารมิตาสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต  ปรมตฺถทีปนีย  
จริยาปฏกวณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  อติวิตฺถารภเยน  น  
วิตฺถารยิมฺหา  ฯ  ตถา  ทสพลาณาทิเกติ  ฯ  เอตาว  โหนฺตีติ  เอตา  
โหนฺติเอวาติ โยชนา ฯ  
            พฺรหฺมวิหารนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
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        [๑๑๗]  อุทฺทิฏเสูติ  จตฺตาโร  อารุปฺปาติ  เอว  อุทฺทิฏเสุ  ฯ  
นิทฺธารเณ  เจต  ภุมฺม  ฯ  เตเนวาห  จตูสุ  อารุปฺเปสูติ  ฯ  ตตฺถ  
รูปวิเวเกเนว  อรูป  ฯ  อรปูเมว  อารุปฺป  ฌาน  ฯ  อิธ  ปน ตทตฺถ  
กมฺมฏาน  อธิปฺเปต  ฯ  ต  ภาเวตุกาโม  จตุตฺถชฺฌาน  อุปฺปาเทตีติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  รูปาธิกรณนติฺ  รูปเหตุ  ฯ  เหตุอฏโ  หิ  เอตฺถ อธิกรณ- 
สทฺโท  กามาธิกรณนฺติอาทีสุ  วิย  ฯ  ทณฺฑนฏเน  ทณฺโฑ  
มุคฺคราทิ  ฯ  ปรปฬาธิปฺปาเยน  ตสฺส  อาทาน  ทณฺฑาทาน  ฯ  สตฺตาน  
หึสนฏเน  สตฺถ  อาวุธ  ฯ  ภณฺฑน  กลโห  ฯ  วิโรโธ  วิคฺคโห  ฯ  
นานาวาทตา  วิวาโท  ฯ  เอตนฺติ  ยถาวุตฺต  ทณฺฑาทานาทิก  ฯ  
สพฺพโสติ  อนวเสสโต  ฯ  อารุปฺเป  อรูปภาเว  อารุปฺเป  วา  
ภเว  ฯ  รูปานเยวาติ  ทิฏาทีนวาน  รปูานเยว  ฯ  น  อรูปานนฺติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  นิพฺพิทายาติ  วิกฺขมฺภนวเสน  นิพฺพินฺทนตฺถาย  ฯ  
วิราคายาติ  วิรชฺชนตฺถาย  ฯ  นิโรธายาติ  นิรชฺุฌนตฺถาย  ฯ  สพฺพเมต  
สมติกฺกม  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ทณฺฑาทานาทีนนฺติ  อาทิสทฺเทน  
อทินฺนาทานาทิก  สพฺพ  รูปเหตุก  อนตฺถ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  น  อิธ ปาลิย  
อาคตเมวาติ  ทฏพฺพ  ฯ  กรชรูเปติ  ยถาวุตฺตาทีนวาธิกรณภาวโยคฺย  
ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ  โอฬาริกรูเปติ  อตฺโถ  ฯ  อาทีนวนฺติ  โทส  ฯ  
ตสฺสาติ  รูปสฺส  ฯ  อาโลโกป  วณฺณวิเสโสเอวาติ  ตตฺถ  ปวตฺต   
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ปฏิภาค  นิมิตฺต  อุคฺฆาเฏตฺวา  สิยา  อากาสนิมิตฺต  อุคฺคเหตุ  น  
ปน  ปริจฺฉนนฺากาสกสิณ  อุคฺฆาเฏตฺวา  ตสฺส  หิ  อุคฺฆาฏนา  นาม  
รูปนิมิตฺเตเนว  สิยาติ  อาห  เปตฺวา  ปริจฺฉินฺนากาสกสิณ  นวสูติ  ฯ  
เกจิ  ปน  อาโลกกสิณมฺป  เปตฺวา  อฏสูติ  วทนฺติ  ฯ  ตสฺส  ปน  
ปเน การณ น ทิสฺสติ ฯ  
        กรชรูป  อติกฺกนฺต  โหติ  ตสฺส  อนาลมฺพนโต  ฯ  ยทิ  เอว  
กสฺมา  จตุตฺถชฺฌานวเสนาติ  วุตฺต  นนุ  ปมชฺฌานาทีนิ  ตสฺส  
อาลมฺพนวเสเนว  ปวตฺตนฺติ  ปฏิภาคนิมิตฺตารมฺมณตฺตา  ฯ  สจฺจเมต  ฯ  
โอฬาริกงฺคปฺปหานโต   ปน   สนฺตสภาเวน   อาเน ฺชปฺปตฺเตน จตุตฺ- 
ถชฺฌาเนน   อติกฺกนฺต   สฏุ ุ  อติกฺกนฺต  นาม  โหตีติ จตุตฺถชฺฌาน- 
วเสนาติ  วุตฺต  ฯ  เกจิ  อสฺสาสปสฺสาสาน  นิรุชฌฺนโต  
กามธาตุสมติกฺกมนโต  จาติ  วทนฺติ  ฯ  ต  อการณ  อิตเรส จิตฺต- 
สมุฏานรูปาน  สมฺภวโต เหฏ ิมชฺฌานาน ฺจ อกามธาตุสวตฺตฺต- 
นิยโต ฯ ตปฺปฏิภาคเมวาติ   กรชรูปปฏิภาคเมว  ฯ  นิมิตฺตคฺคาห- 
สภาวโต สทิส ฺจ  นาม  ต  น  โหติ  ฯ  ตสฺมา  กนิฺตสฺส   
สมติกฺกมเนนาติ อนุโยค สนฺธาย กถ ยถาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  กถนฺติ  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา  ฯ  ยถาติ  โอปมฺมตฺเถ  
นิปาโต  ฯ  เลขาจิตฺตนฺติ  กาฬวณฺณาทินา  กตปรกิมฺมาย  เลขาย  
จิตฺต  ฯ  ผลิตนฺตรนฺติ  วิวร  ฯ  ทิสฺวาติ  ทูรโต  ทิสวฺา  ฯ สมาน- 
รูปสทฺทสมุทาจารนฺติ  สทิสรูปสณฺานสรปฺปโยค  ฯ  อารมฺมณวเสนาติ   
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มม  จกฺขุ  โสภณ  มม  กาโย  ถิโร  มม  ปรกิฺขารา  สุนฺทราติ  
เอว   อารมฺมณกรณวเสน  ฯ  กรชรูปสมงฺคิกาโลติ  อตฺตโน อตฺต- 
ภาวรูเปน  เจว  อารมฺมณรูเปน  จ  สมนฺนาคตกาโล  ฯ ตมฺปติ 
กสิณรูปสฺสาป  ฯ  สามิอตฺเถ  หิ  อิท  อุปโยควจน  ฯ ภย- 
สนตฺาสอทสฺสนกามตา  วิย  สมติกฺกมิตุกามตาติ  โยชนา  ฯ  อิท ฺจ  
ยถาวุตฺตาน  นิพฺเพทวิราคนิโรธาน  สาธารณวจน  ฯ  เต  ห ิ ตโย  
อเปกฺขิตฺวา ภยสนฺตาสอทสฺสนกามตา วุตฺตา ฯ  
        [๑๑๘]  เอโก  กริ  สนุโข  วเน  สกูเรน  ปหฏมตฺโต ปลาโต ฯ  
โส  อรูปทสสฺนเวลาย  ภตฺตปจนอุกฺขลึ  ทูรโต  ทสิฺวา  สูกรส ฺาย  
ภีโต  อุตฺตสนฺโต  ปลายิ  ฯ  ปสาจภีรุโก  ปรุโส  รตฺติภาเค  อปริจิเต  
เทเส   มตฺถกจฺฉินฺนตาลกฺขนฺธ   ทิสฺวา   ปสาจส ฺาย  ภีโต  
อุตฺตสนฺโต  มุจฺฉิโต  ปปตติ  ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  สูกรา  ฯเปฯ  
วตฺตพฺพาติ ฯ  
        เอวนฺติ  ยถาวุตฺต  โอปมฺมตฺถ  นิคเมนฺโต  อาห  ฯ  โสติ  
โยคาวจโร  ฯ  ตสฺมึ  ฌาเน  อาทีนว  ปสฺสตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  รปูนฺติ  
กสิณรูป  ฯ  สนฺตวิโมกฺขโตติ  อรูปชฌฺานโต  ฯ  ตานิ  หิ  เย  เต  
สนฺตา  วิโมกฺขา  อติกฺกมฺม  รูเป  อารุปฺปาติอาทีสุ  สนฺตวิโมกฺโขติ  
อาคตานิ  ฯ  สนฺตตาสิทฺธิ  จสฺส  อนุสฺสติโต  ทฏพฺพา  ฯ  ยเถวาติ  
เอวกาเรน  เยน  ปกาเรน  เอต  รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาน  ทุวงฺคิก  
เอว  อารุปฺปานิปติ  อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตาวเสน  ทุวงฺคิกตามตฺต  ทสฺเสติ   
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น  ตติยชฺฌาเน  วิย  ทุวงฺคิกตามตฺต  ฯ นนุ เจตฺถาป ทุวงฺคิกตา- 
มตฺตเมว ภูมิเภทโตติ ฯ นาย โทโส อุปโมปเมยฺยภาวสฺส  
ภินฺนาธิกรณโต ฯ  
        ตตฺถาติ  ตสฺมึ  รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาเน  ฯ  นิยนติฺนฺติ  อเปกฺข  ฯ  
ปริยาทายาติ  อาทีนวทสฺสเนน  ตสฺมึ  ฌาเน  เขเปตฺวา  อนเปกฺโข  
หุตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  สนฺตโต  มนสิกรเณเนว  ปณีตโต  สุขุมโต  จ  
มนสิกาโร  สิทฺโธ  โหตีติ  อาห  สนตฺโต  มนสิกริตฺวาติ  ฯ ปตฺถริตฺวาติ  
ปเคว  วฑฺฒิต  ตทาวฑฺฒนวเสน  ปตฺถริตฺวา  ฯ  เตนาติ  กสิณรูเปน  ฯ  
อุคฺฆาเฏติ   กสิณนฺติ   รปูาวจรจตุตฺถชฺฌานสฺส   อารมฺมณภูต ปวี- 
กสิณาทิกสิณรูป  อปเนติ  ฯ  อุคฺฆาฏนวิธึ ปน ทสฺเสนฺโต อุคฺฆาเฏนฺโต  
หีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  สเวลฺเลตีติ  ปฏิสหรติ  ฯ  อ ฺทตฺถูติ  
เอกเสน  ฯ  เนว  อุพฺพฏฏตีติ  เนว  อุฏหติ  ฯ  น  วิวฏฏตีติ  น  
วินิวฏฏติ  ฯ  อิมสฺสาติ  อิมสฺส  กสิณรปูสฺส  ฯ  อมนสิการนฺติ  
มนสิ  อกรณ  อจินฺตน  ฯ  มนสิการ ฺจ  ปฏิจฺจาติ  อากาโส  
อากาโสติ  ภาวนมนสิการ ฺจ  นิสฺสาย  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ รูปาวจร- 
จตุตฺถชฺฌานสฺส  อารมฺมณภูต  กสิณรปู น สพฺเพน สพฺพ มนสิกโรโต  
เตน  จ  ผุฏโกาส  อากาโส  อากาโสติ  ภาวนมนสิกโรโต  ยทา  
ต  ภาวนานุภาเวน  อากาส  หุตฺวา  อุปฏาติ  ตทา  โส  
กสิณ  อุคฺฆาเฏติ  นาม  ต ฺจ  เตน  อุคฺฆาฏิต  นาม  โหตีติ  ฯ  
เตนาห  กสิณุคฺฆาฏิมากาสมตฺต  ป ฺายตีติ  ฯ  สพฺพเมตนฺติ  ติวิธ   
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เจต เอกเมว ปริยายภาวโต ฯ  
        [๑๑๙]  นีวรณานิ วิกฺขมฺภนฺตีติ กสฺมา วุตฺต นนุ รูปาวจร- 
ปมชฺฌานสฺส อุปจารกฺขเณเยว  นีวรณานิ  วิกฺขมฺภิตานิ  ตโต   
ปฏาย  จสฺสะ น  เนส  ปริยุฏาน ฯ ยทิ สิยา ฌานโต  
ปริหาเยยฺย ฯ ย ปเนเก วทนฺติ อตฺเถว  สุขุมานิ  อรูปชฺฌาน- 
วิกฺขมฺภเนยฺยานิ  นีวรณานิ  ตานิ  สนธฺาเยต วุตฺตนฺติ  ต  เตส   
มติมตฺต  ฯ  น หิ มหคฺคตกุสเลสุ โลกตฺุตรกุสเลสุ วิย โอธิโส 
ปหาน  นาม  อตฺถิ  ฯ  โย  ปน  รูปาวจเรหิ  อารุปฺปาน โอฬาร- 
ผลตาทิวิเสโส  โส  ภาวนาวิเสเสน  สนฺตตรปณีตตรภาเวน เตสุเยว 
ปุริมปุริเมหิ  ปจฺฉิมปจฺฉิมาน  วิยาติ ทฏพฺพ ฯ วิกขฺมฺภนฺตีติ ปน  
วจน  วณฺณภณนวเสน  วุตฺต  ฯ  ตถาหิ  อ ฺตฺถาป  เหฏา  
ปหีนาน  อุปริ  ปหาน  วุจฺจติ  ฯ  เย  ปน  สพฺเพ  กสุลา  ธมฺมา  
สพฺเพส  อกุสลาน  ปฏิปกฺขาติ  กตฺวา  เอว  วุตฺตนฺติ  วทนฺติ  เตหิ  
ทุติยชฺฌานุปจาราทีสุ  นีวรณวิกฺขมฺภนาวจนสฺส  การณ  วตฺตพฺพ  ฯ  
สติ  สนฺติฏตีติ  อากาสนิมิตฺตารมฺมณา  สติ  สมฺมา  สุปติฏ ิตา  
หุตฺวา  ติฏติ  ฯ  สติสีเสน  เจตฺถ  อุปจารชฺฌานานุคุณาน สทฺธา- 
ป ฺจมาน  สกิจฺจโยค  ทสฺเสติ  ฯ  อุปจาเรนาติ อุปจารชฺฌาเนน ฯ  
อิธาปติ  รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาน  สนฺธาย  สมฺปณฺฑน  ฯ  ต  หิ  
อุเปกฺขาเวทนาสมฺปยุตฺต  ฯ  เสสนฺติ เสสานิ กามาวจรานีติอาทิ ฯ ย อิธ  
วตฺตพฺพ  อวุตฺต  ต  ปน  ปวีกสิณนิทฺเทเส  วุตฺตนยานุสาเรเนว   
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เวทิตพฺพนฺติ อาห ปวีกสิเณ วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
        เอว  ย  ตตฺถ  อวิสิฏ  ต  อติทิสตฺิวา  อิทานิ  วิสิฏ  
ทสฺเสตุ  อย  ปน  วิเสโสติอาทิมาห  ฯ  ยานปฺปโตฬิกุมฺภิมุขาทีนนฺติ  
โอคุณฺนสิวิกาทิยานาน  มุข  ยานมุข  ปโตฬิยา  ขุทฺทกทฺวารสฺส  
มุข  ปโตฬิมขุ  ฯ  กุมฺภิมขุนฺติ  ปจฺเจก  มุขสทฺโท  สมฺพนฺธิตพฺโพ  ฯ  
อากาสเยว  ยานมุขาทิปริจฺฉินฺน  ฯ  ปริกมฺมมนสิกาเรนาติ  ปริกมฺม- 
ภูเตน มนสิกาเรน  อุปจารชฺฌาเนน  ฯ  ปริกมฺม  อนุโลม  อุปจาโรติ  
จ อนตฺถนฺตร เหต ฯ เปกฺขมาโน อรูปาวจรชฺฌานจกฺขุนา ฯ  
        [๑๒๐]  สพฺพากาเรนาติ รูปนิมิตฺตทณฺฑาทานสมฺภวทสฺสนาทินา  
สพฺเพน รูปธมฺเมสุ ปวีกสิณาทิรูปนิมิตฺเตสุ ตทารมฺมณชฺฌาเนสุ  
จ โทสทสฺสนากาเรน เตสุเอว  วา  รปูาทีสุ  นิกนติฺปฺปหานอนา- 
วชฺชิตุกามตาทินา ฯ รูปชฌฺานมฺป รูปนฺติ  วุจฺจติ  อุตฺตรปทโลเปน   
รูปูปปตฺติยา  มคฺค  ภาเวตีติอาทีสุ๑ยถา  รูปภโว  รูป  ฯ  รูปติ  หิ   
รูปชฺฌานลาภีติ  อตฺโถ ฯ อารมฺมณมฺป กสิณรูป  รปูนฺติ  วุจฺจติ   
ปุริมปทโลเปน  ยถา  เทวทตฺโต  ทตฺโตติ  ฯ รูปานิ  ปสฺสตีติ  
กสิณรูปานิ ปสฺสติ กสิณรูปานิ ฌานจกฺขุนา ปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ  
ตสฺมาติ  ยสฺมา  อุตฺตรปทโลเปน  ปุรมิปทโลเปน  จ  ยถากฺกม  
รูปชฺฌานกสิณรูเปสุ  รูปโวหาโร  ทิสสฺติ  ตสฺมา  รเูป  รูปชฺฌาเน  
ตสหคตา  ส ฺา  รูปส ฺา  ฯ  ตทารมฺมณสฺส  จาติ  จสทฺเทน  
๑. อภิ. ส. ๗๐ ฯ   
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                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
ยถาวุตฺต   รปูาวจรชฺฌาน   สมฺปณฺเฑติ  ฯ  เตน  ปาลิย รูป- 
ส ฺานนฺติ  สรูเปกเสเสน  นิทฺเทโส  กโตติ  ทสฺเสติ  ฯ  วิราคาติ  
ชิคุจฺฉนโต  ฯ  นิโรธาติ  ตปฺปฏิพทฺธจฺฉนฺทราควิกฺขมฺภเนน  นิโรธนโต  ฯ  
วุตฺตเมวตฺถ  ปากฏตร  กาตุ  กึ  วุตฺต  โหตีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตสฺส  
สพฺพากาเรน  วิราคา  อนวเสสาน  นิโรธาติ  เอว  วา เอตฺถ โยชนา  
กาตพฺพา  ฯ  อารมฺมเณ  อวิรตฺตสฺส  ส ฺาสมติกฺกโม  น  โหตีติ  
อิท  ยสฺมา  อิมานิ  ฌานานิ  อารมฺมณาติกฺกเมน  ปตฺตพฺพานิ  น  
องฺคาติกฺกเมนาติ  กตฺวา  วุตฺต  ยสฺมา  ปเนตฺถ  ส ฺาสมติกฺกโม  
อารมฺมณสมติกฺกเมน  วินา  น  โหติ  ตสฺมา  สมติกฺกนฺตาสุ  จ  
ส ฺาสุ  อารมฺมณ  สมติกฺกนฺตเมว  โหตีติ  อาห  ฯ  อวตฺวา  
วุตฺโตติ   สมพฺนฺโธ  ฯ  สมาปนฺนสฺสาติอาทีสุ  กุสลส ฺาวเสน  
สมาปนฺนคฺคหณ  วิปากส ฺาวเสน  อุปปนฺนคฺคหณ  กิริยส ฺา- 
วเสน ทิฏธมฺมสุขวิหารคฺคหณ  ฯ  อรหโต  ห ิ ฌานานิ  วิเสสโต  
ทิฏธมฺมสุขวิหาโร ฯ  
        [๑๒๑]  ยทิ  ส ฺาสมติกฺกมสฺส  อนนิปฺผาทิตอารมฺมณสม- 
ติกฺกโม วิภงฺเค  จ  อวุตฺโต  อถ  กสฺมา  อิธ  คหิโตติ  อนุโยค   
สนฺธายาห ยสฺมา  ปนาติอาทิ  ฯ  อารมฺมณสมติกฺกมวเสนาป   
อยมตฺถวณฺณนา กตา  ตทารมฺมณสฺส  เจต  อธิวจนนฺติอาทินา   
วิภงฺเค  วิย  ส ฺาย สมติกฺกมเมว อวตฺวาติ อธิปฺปาโย ฯ  
         ปฏิฆาเฏนาติ    ปฏหินเน   วิสยวิิสยสโมธาเนน  ฯ อตฺถงฺคมาติ-  
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                           อารุปฺปนิทฺเทส  วณฺณนา   
อาทีสุ  ปุริม  ปุริม  ปจฺฉิมสฺส  ปจฺฉิมสฺส  อตฺถวจน  ฯ ตสฺมา  
ปฏิฆส ฺาน  อตฺถงฺคโม  ฌานสมงฺคิกาเล  อนุปฺปตฺตีติ  ตสฺส  อิเธว  
คหเณ  การณ  อนุโยคมุเขน  ทสฺเสตุ  กาม ฺเจตาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
อุสฺสาหชนนตฺถ  ปฏิปชชฺนกาน  ฯ  เอตาส  ปฏิฆส ฺาน  เอตฺถ  
ปมารุปฺปกถาย  วจน  อตฺถงฺคมวเสน  ฯ  ก ึ วา  ปสสากิตฺตเนน  ฯ  
ปฏิฆส ฺาน  ปน  อตฺถงฺคโม  อิเธว  วตฺตพฺพตฺตา  วุตฺโตติ  ทสฺเสตุ  
อถวาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  สภาวธมฺมสฺส  อภาโว  นาม  ปฏิปกฺเขน  ปหีนตาย  วา  
ปจฺจยาภาเวน  วา  ฯ  เตสุ  รูปชฺฌานสมงฺคิโน  ปฏิฆส ฺาน  อภาโว  
ปจฺจยภาวมตฺเตน   น   ปฏปิกฺขาธิคเมนาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห กิ ฺจา- 
ปติอาทิ  ฯ  ตตฺถ  ตาติ ปฏิฆส ฺา ฯ รูปาวจรนฺติ รูปาวจรชฺฌาน ฯ  
สมาปนฺนสฺสาติ  สมาปชฺชิตฺวา  วิหรนตฺสฺส  ฯ  กิ ฺจาป  น  สนตีฺติ  
โยชนา  ฯ  น  ปหีนตฺตา  น  สนฺตีติ  น  ตทา  ปฏิฆส ฺา  
ปหีนภาเวน  น  สนฺติ  นาม  ฯ  ตตฺถ  การณมาห  น  หิ  รูปวิราคาย  
รูปาวจรภาวนา  สวตฺตตีติ  ฯ  นนุ  จ  ปฏิฆส ฺาป  อรูปธมฺมาเอวาติ  
โจทน  สนฺธายาห  รูปายตฺตา  จ  เอตาส  ปวตฺตีติ  ฯ  อย  
ปน  ภาวนาติ  อรูปภาวนมาห  ฯ  ธาเรตุนฺติ  อวธาเรตุ  ฯ  อิธาติ  
อรูปชฺฌาเน  ฯ  อเน ฺชาภิสงฺขารวจนาทีหิ  อาเน ฺชตา  ฯ  เย  เต  
สนฺตา  วิโมกฺขา  อติกฺกมฺม  รูเป  อารุปฺปาติอาทินา  สนฺตวิโมกฺขตา  
จ  วุตฺตา  ฯ  โทสทสฺสนปุพฺพกปฏิปกฺขภาวนาวเสน  ปฏิฆส ฺาน   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สุปฺปหีนตฺตา  มหตาป  สทฺเทน  อรูปสมาปตฺติโต  น  วุฏาติ  ฯ  
ตถา  ปน  น  สุปฺปหีนตฺตา  สพฺพรูปาวจรสมาปตฺติโต  วุฏาน  สิยา  ฯ  
ปมชฺฌาน  ปน  อปฺปกมปฺ  สทฺท  น  สหตีติ  ต  สมาปนฺนสฺส  
สทฺโท  กณฺฏโกติ  วุตฺต  ฯ  อารุปฺปภาวนาย  อภาเว  จุติโต  อุทฺธ  
อุปฺปตฺติรหาน  รูปส ฺาปฏิฆส ฺาน  ยาว  อตฺตโน  วิปากปปฺวตฺติ  
ตาว อนุปฺปตฺติธมฺมตาปาทเนน สมติกฺกโม อตฺถงฺคโม จ วุตฺโต ฯ  
        [๑๒๒]  นานตฺตส ฺาสุ  ปน  ยา  ตสฺมึ  ภเว  น  อุปฺปชฺชนฺติ  
เอกนฺตรูปนิสฺสิตา  ตา  อโนกาสตาย  น  อุปฺปชชฺนติฺ  น อารุปฺป- 
ภาวนาย นิวาริตตฺตา  ฯ  อนิวาริตตฺตา  จ  กาจิ  อุปฺปขฺชนฺติ  ฯ  ตสฺมา  
ตาส  อมนสิกาโร  อนาวชฺขน  อปจฺจเวกฺขณ  ชวนปฏิปาทเกน  วา  
ภวงฺคมนสฺส อนฺโต อกรณ อปฺปเวสน วุตฺต ฯ  
        [๑๒๓]  เตน  จ  นานตฺตส ฺามนสิการเหตูน  รูปาน  สมติกฺกมา  
สมาธิสฺส  ถริภาว  ทสฺเสตุ  สงฺเขปโตติอาทิ  วุตฺต  ฯ  อปจ  อิเมหิ  
ตีหิ  ปเทหิ  อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา  วณฺโณ  กถิโต  โสตูน  
อุสฺสาหชนนตฺถ  ปโลภนตฺถ ฺจ  ฯ  เย  หิ  อกุสลา  เอวคาหิโน  
สพฺพสฺสาทรหิเต  อากาเส  ปวตฺติตส ฺาย  โก  อานิสโสติ  เต  
ตโต  มิจฺฉาคาหโต  นิวตฺเตตุ  ตีหิ  ปเทหิ  ฌานสฺส  อานิสโส กถโิต ฯ  
ต  หิ  สุตฺวา  เตส  เอว  ภวิสฺสติ  เอว  สนฺตา  กิราย  สมาปตฺติ  
เอว ปณีตา หนฺทสฺสา นิพฺพตฺตนตฺถ อุสฺสาห กริสสฺามาติ ฯ  
        อสฺสาติ  อากาสสฺส  ฯ  อุปฺปาโทเอว  อนฺโต  อุปฺปาทนฺโต  ฯ   
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                            อารุปฺปนิทฺเทส  วณฺณนา   
ตถา  วยนฺโต  ฯ  สภาวธมฺโม  ห ิ อหุตฺวา  สมฺภวโต  หุตฺวา  จ  
วินสฺสนโต  อุทยวยปริจฺฉินฺโน  ฯ  อากาโส  ปน  อสภาวธมฺมตฺตา  
ตทุภยาภาวโต  อนนฺโต  วุตฺโต  ฯ  อชฏฺากาสปริจฺฉินฺนากาสาน  อิธ  
อนธิปฺเปตตฺตา  อากาโสติ  กสิณุคฺฆาฏิมากาโส  วุจฺจตีติ  อาห  ฯ  
กสิณ  อุคฺฆาฏิยติ  เอเตนาติ  กสิณุคฆาโฏ  ฯ  ตเทว  กสิณุคฺฆาฏิม  ฯ  
มนสิการวเสนาปติ  รูปวิเวกมตฺตคฺคหเณน  ปริจฺเฉทสฺส  อคฺคหณโต  
อนนฺตผรณากาเรน  ปวตฺตปริกมฺมมนสิการวเสนาป  ฯ  อนนฺต  ผรตีติ  
อคฺคหิตปริจฺเฉทตาย   อนนฺต   กตฺวา   ปริกมฺมสมฺผสฺสปุพฺพเกน ฌาน- 
สมฺผสฺเสน  ผุสติ  ฯ  ยถา ภิสชฺชเมว เภสชฺช เอว อากาสานนฺตเมว  
อากาสาน ฺจ  สโยคปรสฺส  ตการสฺส  จการ  กตฺวา  ฯ  ฌานสฺส  
ปวตฺติฏานภาวโต  อารมฺมณ  อธิฏานฏเน  อายตนมสฺสาติ  วุตฺต  
อธิฏานฏเน อายตนสทฺทสฺส ทสฺสนโต ฯ การณากรส ฺชาติ- 
เทสนิวาสตฺเถป อายตนสทฺโท อิธ ยชุชฺเตว ฯ  
        [๑๒๔]  จิณฺโณ  จริโต  ปคุณีกโต  อาวชฺชนาทลิกฺขโณ    
วสิภาโว   เอเตนาติ  จิณฺณวสิภาโว  เตน  จิณฺณวสิภาเวน  รูปา- 
วจรส ฺ อนติกฺกมิตฺวา  อนธิคนฺตพฺพโต  ฯ  ตสหคตส ฺามนสิการ- 
สมุทาจารสฺส หานภาคิยภาวาวหโต  ต  สมติกฺกเมเนว  ตท ฺเส   
สมติกฺกมิตพฺพาน สมติกฺกมสทฺธิโต  จ  วุตฺต  อาสนฺนรูปาวจรชฺ- 
ฌานปจฺจตฺถิกาติ  ฯ วีถิปฏิปนฺนาย  ภาวนาย  อุปรูปริวิเสสาวห- 
ภาวโต  ปณีตภาวสิทฺธิโต จ    ปมารุปฺปโต    ทติุยารุปฺป สนฺตตร-  
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สภาวนฺติ  อาห  โน  จ  วิ ฺาณ ฺจายตนมิว  สนฺตาติ  ฯ  วกฺขติ  
หิ  สุปฺปณีตตรา  โหนฺติ  ปจฺฉิมา  ปจฺฉิมา  อิธาติ  ฯ  อนนฺต  
อนนฺตนฺติ  เกวล  อนนฺต  อนนฺตนฺติ  น  มนสิกาตพฺพ  น  ภาเวตพฺพ  
อนนฺต  วิ ฺาณ  อนนฺต  วิ ฺาณนฺติ  ปน  มนสกิาตพฺพ  วิ ฺาณ  
วิ ฺาณนฺติ  วา  ฯ  ตสฺมึ  นิมิตฺเตติ  ตสฺมึ  ปมารปฺุปวิ ฺาณ- 
สงฺขาเต วิ ฺาณนิมิตฺเต  ฯ   จิตฺต   จาเรนฺตสฺสาติ   ภาวนาจิตฺต  
ปวตฺเตนฺตสฺส  ฯ  อากาสผุฏเ  วิ ฺาเณติ  กสิณุคฺฆาฏิมากาส  
ผริตฺวา  ปวตฺเต  ปมารุปฺปวิ ฺาเณ  อารมฺมณภูเต  ฯ  อปฺเปตีติ  
อปฺปนาวเสน  ปวตฺตติ  ฯ  สภาวธมฺเมป  อารมฺมณสมติกฺกมภาวนา- 
ภาวโต อิท  อปฺปนาปฺปตฺต  โหติ  จตุตฺถารุปฺป  วิย  ฯ  อปฺปนานโย  
ปเนตฺถ  วุตฺตนเยเนวาติ  เอตฺถ  ฯ  ทุติยารุปฺปชฺฌาเน  ปุริมภาเค  ตีณิ  
จตฺตาริ  วา  ชวนานิ  กามาวจรานิ  อุเปกฺขาเวทนาสมฺปยุตฺตาเนว  
โหนฺติ  ฯ  จตุตฺถ  ป ฺจม  วา  อรูปาวจรนฺติอาทินา  ปมารุปฺปชฺฌาเน  
วุตฺเตน  นเยน  ฯ  อถวา  ฯ  อปฺปนานโยติ  สภาวธมฺเมป  อารมฺมเณ  
ฌานสฺส  อปปฺนานโย  อารมฺมณาติกฺกมภาวนาวเสน  อารุปฺป  อปฺปน  
ปาปุณาติ  ฯ  อปฺปนาปฺปตฺตสฺเสว  ฌานสฺส  อารมฺมณสมติกฺกมนมตฺต  
ตตฺถ  โหตีติ  มรณานุสฺสตินิทฺเทเส  วุตฺเตน  นเยน  เวทิตพฺโพติ  
อตฺโถ ฯ  
        สพฺพโสติ สพฺพากาเรน ปมารุปฺเป อาสนฺนรุปฺปชฺฌาน- 
ปจฺจตฺถิกตา อสนฺตสภาวตาติเอวมาทินา    สพฺเพน    โทสทสฺสนา-  



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 161 

                                อารปฺุปนิทฺเทส  วณฺณนา  
กาเรน  ตตฺถ   วา   นิกฺกนฺติปฺปหานอนาวชฺชิตุกามตาทิอากาเรน   สพฺพ  
วา  กุสลวิปากกิริยาเภทโต  อนวเสสนฺติ  อตฺโถ  ฯ สฺวายมตฺโถ เหฏา  
วุตฺตนเยน าตุ สกฺกาติ อาห สพฺพโสติ อิท วุตฺตนยเมวาติ ฯ  
        [๑๒๕]  ฌานสฺส  อากาสาน ฺจายตนตา  พาหิรตฺถสมาสวเสน  
เหฏา  วุตฺตาติ  อาห ปุพฺเพ วุตฺตนเยน ฌานมฺป อากาสาน ฺจา- 
ยตนนฺติ ฯ อารมฺมณสฺส   ปน   สมานาธิกรณสมาสวเสนาติ   ต  ทสฺเสตุ  
อารมฺมณมฺปติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ปุรมินเยเนวาติ  อิท  นาสฺส  
อนฺโตติอาทินา  วุตฺตปทสิทฺธึ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ยถา  อธิฏานฏเน  
เอว  ส ฺชาติเทสฏเนป  อายตนสทฺเทน  อิธ  อตฺโถ  ยุชชฺตีติ  ทสฺเสตุ  
ตถาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ส ฺชายติ  เอตฺถาติ  ส ฺชาติ ฯ ส ฺชาติ- 
เอว เทโส  ส ฺชาติเทโส  ฯ  ฌาน  อปปฺวตฺติกรเณน  อารมฺมณ  
อมนสิกรเณน  อุภยมฺป  วา  อุภยถา  โยเชตพฺพ  ฯ  ฌานสฺสาป  หิ  
อนาวชฺชน  ชวนปฏิปาทเกน  วา  ภวงฺคมนสฺส  อนฺโตอกรณ  อมนสิกรณ  
อารมฺมณสฺส  จ  อารมฺมณกรณวเสน  อปฺปวตฺตน  อปฺปวตฺติกรณนฺติ  
อตฺถสฺส สมภฺวโต เอกชฺฌ กตฺวา สาม ฺนิทฺเทเสน เอกเสส- 
นเยน วา ฯ  
        ปุพฺเพ  อนนฺตสฺส  อากาสสฺส  อารมฺมณกรณวเสน  ปมารุปฺป- 
วิ ฺาณ อตฺตโน   ผรณากาเรเนว  อนนฺตนฺติ  มนสิกาตพฺพตฺตา   
อนนฺต วิ ฺาณนฺติ  วุตฺตนฺติ  ปุน  มนสิการวเสน  วา  อนนฺตนฺติ   
วุตฺต  ฯ สพฺพโส  มนสิกรณวเสนาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เตนาห  อนวเสสโต   
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มนสิกโรนฺโต  อนนฺตนฺติ  มนสิกโรตีติ  ฯ  ฌานวิภงฺเคป  อยเมวตฺโถ  
วุตฺโตติ  ทสฺเสนฺโต  ยมฺป  วิภงฺเค  วุตฺตนฺติอาทิมาห  ฯ  ตสฺสา  
ปาลิยา  เอว  วา  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตเยว  อากาส  ผุฏ  
วิ ฺาณ  วิ ฺาณ ฺจายตนวิ ฺาเณน  มนสิกโรตีติ  อย  ปนตฺโถ  
ยุตฺโต  วิย  ทสิฺสติ  ฯ  ตเยว  อากาส  วิ ฺาเณน  ผุฏ  เตน  
คหิตาการ  มนสิกโรติ  เอว  ต  วิ ฺาณ  อนนฺต  ผรตีติ  ฯ  ย  ห ิ 
อากาส  ปมารุปฺปสมงฺคี  วิ ฺาเณน  อนนฺต  ผรติ ต ผรณาการ- 
สหิตเมว วิ ฺาณ มนสิกโรนฺโต ทุติยารุปฺปสมงฺคี อนนฺต ผรตีติ  
วุจฺจติ ฯ  
        [๑๒๖]  มนสิการวเสน  อนนฺตผรณากาเรน  อิธ  อนนฺตตา  น  
อากาสสฺส  วิย  อุปฺปาทนฺตาทิอภาเวนาติ  นาสฺส  อนฺโตติ  อนนฺตนฺติ  
เอตฺตกเมวาห  ฯ  รฬฺุหิสทฺโทติ  อิมินา  วิ ฺาณาน ฺจนฺติ  เอตสฺส  
ปทสฺส  อตฺเถ  วิ ฺาณ ฺจสทฺโท  นิรุฬฺโหติ  ทสฺเสติ  ฯ  ยถาวตฺุต  วา  
วิ ฺาณ  ทุติยารุปฺปชฺฌาเนน  อ ฺจิยติ  วุตฺตากาเรน  อาลมฺพิยตีติ  
วิ ฺาณ ฺจนฺติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  เสส  วุตฺตตฺถเมวาติ  
อาห ปุริมสทิสเมวาติ ฯ  
        ตติยารุปฺปกมฺมฏาเน  ย  เหฏา  วุตฺตสทิส  ต  วุตฺตนยา- 
นุสาเรน เวทิตพฺพ  ฯ  อปพฺุพเมว  วณฺณยิสฺสาม  ฯ  ตตฺถ  ตสฺเสวาติ  
ย อารมฺมณ อารพฺภ  วิ ฺาณ ฺจายตน  ปวตฺต  ตสฺเสว  ฯ   
กึ  ปน  ตนติ  อาห อากาสาน ฺจายตนวิ ฺาณสฺสาติ  ฯ   เอเตน   
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ตโต  อ ฺ  ตติยารุปฺปชฺฌานสฺส  อารมฺมณ  นตฺถติี  ทสฺเสติ  ฯ  
อารมฺมณภูตสฺสาติ  อิมินา  ตสฺส  อนารมฺมณภูต  ทติุยารุปฺปวิ ฺาณ  
นิวตฺเตติ  ฯ  อภาโวติ  นตฺถิตา  ฯ  สุ ฺตาติ ริตฺตตา ฯ วิวิตฺตา- 
กาโรติ วิเวโก  ฯ  ตีหิป  ปเทหิ  ปมารุปฺปวิ ฺาณสฺส  อปคมเมว   
วทติ  ฯ มนสิกาตพฺโพติ วตฺวา มนสิการวิธึ ทสฺเสตุ ต วิ ฺาณนฺติ- 
อาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  อมนสิกริตฺวาติ  สพฺเพน  สพฺพ  มนสอิกตฺวา  อจินฺเตตฺวา  ฯ  
วาสทฺโท  อนิยมฏโ  ฯ  เตน  ตีสุ  ปกาเรสุ  เอเกน  อตฺถสิทฺธติี  
ทสฺเสติ  ฯ   ตสฺมึ  นิมิตฺเตติ  ตสฺมึ  ปมารุปฺปวิ ฺาณสฺส อภาว- 
สงฺขาเต  ฌานุปฺปตฺตินิมิตฺเต  ฯ  อากาเส  ผุฏเติ อากาส ผริตฺวา  
ปวตฺเต  ฯ  อากาสผุฏเติ  วา  ปาโ  ฯ  สุ ฺวิวิตฺตนตฺถิภาเวติ  
สุ ฺภาเว  วิวิตฺตภาเว  นตฺถิภาเว  วาติ  ฯ  เยน  อากาเรน  ภาวิต  
ตสฺส  คหณตฺถ  วุตฺต  ฯ  อถวา  ฯ  สุ ฺวิวิตฺตนตฺถิภาเวติ สุ ฺ- 
วิวิตฺตสงฺขาเต  นตฺถิภาเว  ฯ  เตน  วินาสาภาวเมว  ทสฺเสติ  น  
ปุเร อภาวาทิเก ฯ  
        [๑๒๗]  ตสฺมึ  หิ  อปฺปนาจิตฺเตติ  อากิ ฺจ ฺายตนฌาน- 
สมฺปยุตฺเต อปฺปนาวเสน  ปวตฺเต  จิตฺเต  ตสฺมึ  วา  ปมารุปฺปสฺส  
อปคมนสงฺขาเต นตฺถิภาเว  ยถาวุตฺเต  อปฺปนาจิตฺเต  อุปฺปนฺเน  ฯ   
โส ภิกฺขุ อภาวเมว ปสฺสนฺโต  วิหรตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ ปุริโส กตฺถจิ  
คนฺตฺวา อาคนฺตฺวา สุ ฺเมว ปสฺสติ  นตฺถิภาวเมว   ปสฺสตีติ   
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โยชนา  ฯ  ต  านนฺติ  ต  สนฺนิปาตฏาน  ฯ  ปริกมฺมมนสิกาเรน  
อนฺตรหิเตติ  อิมินา  อารมฺมณกรณาภาเวน  ตสฺส  อนฺตรธาน  น  
นฏตฺตาติ  ทสฺเสติ  ฯ  ตตฺริท  โอปมฺมสสนฺทน  ยถา  โส  ปรุิโส  
ตตฺถ  สนฺนิปติต  ภิกฺขุสงฺฆ  ทิสฺวา  คโต  ตโต  สพฺเพสุ  ภิกฺขูสุ  
เกนจิเทว  กรณีเยน  อปคเตสุ  อาคนฺตฺวา  ต  าน  ภิกฺขูหิ  สุ ฺเมว  
ปสฺสติ  น  ภิกฺขูน  ตโตป  อปคตการณ  เอวมย  โยคาวจโร  ปุพฺเพ  
วิ ฺาณ ฺจายตนชฺฌานจกฺขุนา   ปมารุปฺปวิ ฺาณ   ทิสฺวา  ปจฺฉา  
นตฺถีติ  ปรกิมฺมมนสิกาเรน  ตสฺมึ  อปคเต  ตติยารุปฺปชฺฌานจกฺขุนา  
ตสฺส  นตฺถิภาวเมว  ปสฺสนฺโต  วิหรติ  น  ตสฺส  อปคมนการณ  วีมสติ  
ฌานสฺส   ตาทิสาโภคาภาวโตติ  ฯ  สพฺพโส  วิ ฺาณ ฺจายตน  
สมติกฺกมฺมาติ  เอตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  ต  เหฏา  วุตฺตนยานุสาเรน  
เวทิตพฺพ ฯ  
        [๑๒๘]   นตฺถิตา   ปริยายสุ ฺวิวิตฺตภาวาติ   นตฺถีติปทสฺส  
อตฺถ  วทนฺเตน  สุ ฺวิวิตฺตปทานิป  คหิตานิ  ฯ  อาเมณฺฑิตวจน  ปน  
ภาวนาการทสฺสน  ฯ  วิภงฺเคป  อิมสฺส  ปทสฺส  อยเมวตฺโถ  วุตฺโตติ  
ทสฺเสตุ  ยมฺป  วิภงฺเคติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ต ฺเว  วิ ฺาณ  
อภาเวตีติ  ย  ปุพฺเพ  อนนฺต  วิ ฺาณนฺติ  มนสิกต  ปมารุปฺป- 
วิ ฺาณ ตเยวาติ  อตฺโถ  ฯ  ตเยว  หิ  อารมฺมณภูต  ปเมน   
วิย รูปนิมิตฺต   ตติเยนารุปฺเปนาภาเวตีติ  ฯ  ขยโต  สมฺมสนนฺติ  
ภงฺคานุปสฺสนมาห  ฯ  สา  หิ  สงฺขตธมฺมาน  ภงฺคาภาวเมว  ปสฺสนฺติ   
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วิ ฺาณมฺป  อภาเวตีติอาทินา  วตฺตพฺพต  ลภตีติ  อธิปฺปาเยนาห  
ขยโต  สมฺมสน  วิย  วุตฺตนฺติ  ฯ  อสสฺาติ  ปาสฺส  ฯ  ปุน  อสฺสาติ  
วิ ฺาณสฺส  ฯ  อภาเวตีติ  อภาว  กโรติ  ฯ  ยถา  าณสฺส  น  
อุปติฏติ  เอว  กโรติ  อมนสิกรณโต  ฯ  ตโตเอว  วิภาเวติ  
วิคตภาว  กโรติ  ฯ  วินาเสติ  วา  ยถา  น  ทิสฺสติ  ตถา  
กรณโต  ฯ  เตเนว  อนฺตรธาเปติ  ติโรภาว  คเมติ  ฯ  น  อ ฺถาติ  
อิมิสฺสา  ปาลิยา  เอวมตฺโถ  น  อิโต  อ ฺถา  อยุชฺชมานกตฺตาติ  
อธิปฺปาโย ฯ  
        อสฺสาติ  ปมารุปฺปวิ ฺาณาภาวสฺส  ฯ  กิ ฺจนนฺติ  กิ ฺจิป  ฯ  
สภาวธมฺมสฺส  อปฺปาวเสสตา  นาม  ภงฺโคเอว  สิยาติ  อาห ภงฺค- 
มตฺตมฺป  อสฺส  อวสิฏ  นตฺถีติ  ฯ  สติ  หิ  ภงฺคมตฺเตป  ตสฺส  
สกิ ฺจนตา  สิยา  ฯ  อกิ ฺจนนฺติ  จ  วิ ฺาณสฺส  กิ ฺจิ  ปการ  
อคฺคเหตฺวา สพฺเพน สพฺพ วิภาวนมาห ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ  
        [๑๒๙]  โน  จ  สนฺตาติ  ยถา  เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติ  
สงฺขาราวเสสสุขุมภาวปฺปตฺติยา   สวิเสสา   สนฺตา   เอวมย อากิ ฺ- 
จ ฺายตนสมาปตฺติ  โน  จ  สนฺตา  ตทภาวโต  ฯ  ยา  อย  
ขนฺเธสุ  ปจฺจยยาปนียตาย  โรคมูลตาย  จ  โรคสรกิขฺตา  ทุกฺขตา  
สูลโยคาทินา  คณฺฑสริกฺขตา  ปฬาชนนาทินา  สลลฺสริกฺขตา  จ  สา  
ส ฺาย  สติ  โหติ  นาสตีติ  วุตฺต  ส ฺา  โรโค  ส ฺา  คณฺโฑ  
ส ฺา  สลฺลนฺติ  ฯ  สา  เจตฺถ  ปฏกิจฺจา  ป ฺจโวการภวโต   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 166 

                         วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
โอฬาริกส ฺา  เวทิตพฺพา  ฯ  น  เกวล  ส ฺาเอว  อถโข  
เวทนาเจตนาทีนมฺป  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  ส ฺาสีเสน  ปน  นิทฺเทโส  
กโต  ฯ  เอต  สนฺตนฺติ  เอต  อสนฺตภาวกรโรคาทิสริกฺขส ฺาวิรหโต  
สนฺต  ฯ  ตโตเอว  ปณีต  ฯ  ก ึ ปน ตนฺติ อาห เนวส ฺา- 
นาส ฺาติ ฯ ตทปเทเสน   ตสมฺปยุตฺต  ฌานมาห  ฯ  อาทีนวนฺติ   
เอตฺถ โรคาทิสริกฺขส ฺาทิสมฺภโวป    อาทีนโว    ทฏพฺโพ    น  
อาสนฺนวิ ฺาณ ฺจายตนปจฺจตฺถิกตาว  ฯ  อุปรีติ  จตุตฺถารุปฺเป  ฯ  
สาวาติ  สาเอว  ฯ  ปวตฺติตาติ  ปวตฺติตา  นิพฺพตฺติตา  วฬ ฺชิตา  ฯ  
ตสฺมึ  นิมิตฺเตติ  ตสฺมึ  ตติยารุปฺปสมาปตฺติสงฺขาเต  ฌานนิมิตฺเต  ฯ  
มานสนฺติ  จิตฺต  มโนเอว  มานสนฺติ  กตฺวา  ฯ  ภาวนามนสิการ  
วา ฯ ต  หิ  มนสิ  ภวนฺติ  มานสนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  ฌานสมฺปยุตฺต- 
ธมฺมานมฺป ฌานานุคุณตาย    สมาปตฺติปริยาโย    ลพฺภตีติ    อาห  
อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติสงฺขาเตสุ    จตูสุ    ขนฺเธสูติ  ฯ อารมฺมณ- 
ภูเตสูติ อธิปฺปาโย ฯ  
        ยถาวุตฺต   อากิ ฺจ ฺ   อารมฺมณปจฺจยภาวโต   อายตน การณ- 
มสฺสาติ   ฌาน   อากิ ฺจ ฺายตน  ฯ   อากิ ฺจ ฺเมว อารมฺมณ- 
ปจฺจยภูต  ฌานสฺส  การณนฺติ  อารมฺมณ  อากิ ฺจ ฺายตนนฺติ  
เอว  วา  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  เสสเมตฺถ  เหฏา  วุตฺตนยานุสาเรน  
เวทิตพฺพ ฯ  
        [๑๓๐]  ยาย  ส ฺาย  ภาวโตติ  ยาทิสาย  ส ฺาย   
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อตฺถิภาเวน  ฯ  ยา  หิ  สา  ปฏส ฺา  กิจฺจสฺส  อภาวโต  ส ฺาติป  
น  วตฺตพฺพา  ส ฺาสภาวานติวตฺตนโต  อส ฺาติป  น  วตฺตพฺพา  
ตสฺสา  วิชฺชมานตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ  ตนฺติ  ต  ฌาน  ฯ  ต  ตาว  
ทสฺเสตุนฺติ  เอตฺถ  ฯ  ตนฺติ  ต  ส ฺาปฏิปท  ยถาวุตฺต  ส ฺ  
ตสฺสา  จ  อธคิมุปายนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีติ  หิ ปุคฺคลา- 
ธิฏาเนน  ธมฺม  อุทฺธรนฺเตน  ส ฺาวนฺตมุเขน  ส ฺา อุทฺธฏา ฯ  
อ ฺถา  เนวส ฺานาส ฺายตนนฺติ  อุทฺธริตพฺพ  สิยา  ฯ  สา  
ปน  ปฏิปทา  ยตฺถ  ปวตฺตติ  ยถา  จ  ปวตฺตติ  ต  ทสฺเสตุ  
อากิ ฺจ ฺายตน   สนฺตโต   มนสิกโรติ   สงฺขาราวเสสสมาปตฺตึ ภาเว- 
ตีติ  วุตฺต  ฯ  อากิ ฺจ ฺายตน  หิ  จตุตฺถารุปฺปภาวนาย ปวตฺติฏาน- 
สงฺขาราวเสสสมาปตฺติยา  ปวตฺติอากาโรติ  ฯ  ยตฺร  ห ินามาติ  ยา- 
นาม  ฯ  นตฺถิภาวมฺปติ  วิ ฺาณสฺส  สุ ฺตมฺป  ฯ  เอว สุขุมมฺปติ 
อธิปฺปาโย  ฯ  สนฺตารมฺมณตายาติ  สนฺต  อารมฺมณ  เอติสฺสา  
สนฺตารมฺมณา  ตสฺส  ภาโว  สนฺตารมฺมณตา  ตายนชฺฌานสนฺตตาย๑ฯ  
น  หิ  ตติยารุปฺปสมาปตฺติ  จตุตฺถารุปฺปชฺฌานโต  สนฺตา  ฯ  โจทโก  
ย  สนฺตโต  มนสิกโรติ  น  ตตฺถ  อาทีนวทสฺสน  ภเวยฺย  อสติ  จ  
อาทีนวทสฺสเน  สมติกฺกโมเอว  น  สิยาติ  ทสฺเสนฺโต  สนฺตโต เจ 
มนสิกโรติ  กถ  สมติกฺกโม  โหตีติ  อาห  ฯ  อิตโร อสมาปชฺช-ิ 
ตุกามตายาติ  ปริหารมาห  ฯ  เตน  อาทีนวทสฺสนมฺป อตฺเถวาติ 
ทสฺเสติ  ฯ  โส  หีติอาทินา  วุตฺตเมวตฺถ ปากฏตร กโรติ ฯ  
๑. ตาย น ฌานสนฺตตาย ฯ   
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ตตฺถ  ยสฺม ึ ฌาเน  อภิรติ  ตตฺถ  อาวชชฺนสมาปชฺชนาติ  ปฏิปตฺติยา  
ภวิตพฺพ  ฯ  สา  ปนสฺส  ตติยารุปฺเป  สพฺพโส  นตฺถิ  ฯ  เกวล  
ส ฺาภาวโต อารมฺมณกรณมตฺตเมวาติ ทสฺเสนฺโต กิ ฺจาปติ- 
อาทิมาห ฯ  
        [๑๓๑]  สมติกฺกมิตฺวาว  คจฺฉตีติ  เตส  สิปฺปน  ชีวิตติณายป  
อม ฺมาโน  เต  วีติวตฺตติเยว  ฯ  โสติ  โยคาวจโร  ฯ  ตนฺติ ตติยา- 
รุปฺปสมาปตฺตึ  ฯ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนวาติ  สนฺตา  วตาย สมาปตฺตีติ- 
อาทินา  วุตฺเตน  นเยน  สนฺตโต  มนสกิโรนฺโต  ฯ ตนฺติ ยาย เนวส ฺ ี- 
นาส ฺ ี  นาม  โหติ  สงฺขาราวเสสสมาปตฺตึ  ภาเวตีติ วุจฺจติ ต  
ส ฺ  ปาปุณาตีติ  โยชนา  ฯ  ส ฺาสีเสน  หิ  เทสนา  ฯ ปรมสุขุมนฺติ  
อุกฺกสคตภาว  ฯ  สงฺขาราวเสสสมาปตฺตินฺติ อุกฺกสคต สุขุมตาย  
สงฺขาราน เสสตามตฺต  สมาปตฺตึ  ฯ  เตนาห  อจฺจนฺตสุขุมภาวปฺ- 
ปตฺตสงฺขารนฺติ  ฯ อนฺตมติจฺจ   อจฺจนฺต  ยโต  สขุุมตม  นาม  นตฺถิ   
ตถา ปรมุกฺกสคตสุขุมตม  สงฺขารนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ปมชฺฌานุปจารโต  
ปฏาย  หิ  คจฺฉนฺติยา  วิย  ปวตฺตมานาย  ภาวนาย  อนุกฺกเมน  
สงฺขารา  ตตฺถ  อนฺติมโกฏาสต  ปาปตา  ตโต  ปร  นโิรโธเอว  
น สงฺขารปฺปวตฺตีติ ฯ เตน วุจฺจติ สงฺขาราวเสสสมาปตฺตีติ ฯ  
        ย  ต  จตุกฺขนฺธ  ฯ  อตฺถโตติ  กสุลาทิวิเสสวิสิฏปรมตฺถโต  ฯ  
วิเสสโต  อธิป ฺาสิกฺขาย  อธิฏานภูต  อิธาธิปฺเปตนฺติ  อาห  อิธ  
สมาปนฺนสฺส  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  อธปิฺเปตาติ  ฯ  โอฬาริกาย   
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ส ฺาย  อภาวโตติ  ยทิป  จตุตฺถารุปฺปวิปากส ฺาย จตุตฺถารุปฺป- 
กุสลส ฺา โอฬาริกา  ตถา  วิปสฺสนา  มคฺคผลส ฺาหิ  ตถาป   
โอฬาริกสุขุมตา นาม   อุปาทายุปาทาย  คเหตพฺพาติ  ป ฺจโวการ- 
ภวปริยาปนฺนาย วิย  จตุโวกาเรป  เหฏา  ตีสุ  ภูมสีุ  ส ฺาย   
วิย  โอฬาริกาย อภาวโต  ฯ   สุขุมายาติ   สงฺขาราวเสสสุขุมภาวปฺ- 
ปตฺติยา สุขุมาย   ส ฺาย   ภาวโต  วิชชฺมานตฺตา  ฯ  เนวสฺสาติ  
เอตฺถ  นกาโร  อภาวฏโ  ฯ  นาส ฺาติ  เอตฺถ  นกาโร อ ฺฏโ  ฯ 
อกาโร  อภาวฏโว  ฯ  อส ฺ  อนส ฺ ฺจาติ  อตฺโถ ฯ ปริยา- 
ปนฺนตฺตาติ  เอกเทสภาเวน  อนฺโตคธตฺตา ฯ เอตฺถาติ จตุตฺถารุปฺเป  
ทุติเย  อตฺถวิกปฺเป  ฯ  เนวส ฺาติ  เอตฺถ  นกาโร  อ ฺฏโ  ฯ  
ตถา  นาส ฺาติ  เอตฺถ  นกาโร  อกาโร  จ  อ ฺฏโเอวาติ  
เตน  ทฺวเยน  ส ฺาภาโวเอว  ทสฺสิโตติ  ธมฺมายตนปริยาปนฺนตาย  
อายตนภาโว  วุตฺโต  วาติ อธิฏานฏเนาติ วุตฺต นิสฺสยปฺปจฺจย- 
ภาวโต ฯ กึ  ปน  การณ  เยเนตฺถ  ส ฺาว  เอทิสี  ชาตาติ  อนุโยค  
สนฺธายาห   นเกวลนฺติอาทิ  ฯ   ส ฺาสีเสนาย   เทสนา  
กตา  นานตฺตกายา  นานตฺตส ฺ ิโนติอาทีสุ  วิยาติ  ทฏพฺพ  ฯ  
เอส  อตฺโถติ  กิ ฺจิ  วิเสส  อุปาทาย  สภาวโต  อตฺถีติ  วตฺตพฺพสฺเสว  
ธมฺมสฺส กิ ฺจิ วิเสส อุปาทาย นตฺถีติ วตฺตพฺพตาสงฺขาโต อตฺโถ ฯ  
        [๑๓๒]  อติโถกมฺป  ยนฺเตลมตฺถิ  ภนฺเตติ  อาห  อกปฺปยภาว  
อุปาทาย  ฯ  ตเทว  นตฺถิ  ภนฺเต  เตลนฺติ  อาห นาฬิปูรณ อุปาทาย ฯ   
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เตนาห ตตฺถ ยถาติอาทิ ฯ  
        [๑๓๔]  ยทิ  อารมฺมณส ฺชานน  ส ฺากิจฺจ  ต  ส ฺา  
สมานา  กถมย  กาตุ  น  สกฺโกตีติ  อาห  ทหนกิจฺจมิวาติอาทิ  ฯ  
สงฺขาราวเสสสุขุมภาวปฺปตฺติยาเอว   เหสา  ปฏส ฺากิจฺจ  กาตุ  
น  สกโฺกติ  ตโตเอว  าณสฺส  สุคยฺหาป  น  โหติ  ฯ  เตนาห  
นิพฺพิทาชนนมฺป  กาตุ น สกฺโกตีติ ฯ อกตาภินิเวโสติ อกตวิปสฺสนา- 
ภินิเวโส อปฺปวตฺติตสมฺมสนจาโร  ฯ    ปกติวิปสฺสโกติ    ปกติยา  
วิปสฺสโก  ฯ  ขนฺธาทิมุเขน  วิปสฺสน  อภินิวิสิตฺวา  ทฺวาราลมฺพเนหิ  
สทฺธึ  ทฺวารปฺปวตฺตธมฺมาน  วิปสฺสโก  ฯ  สกกฺุเณยฺย ตพฺพิสยอุทยพฺพย- 
าณ อุปฺปาเทตุ  ฯ  ยถา  ปน  สกโฺกติ  ต  ทสฺเสตุ  โสปติ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ  กลาปสมฺมสนวเสเนวาติ  จตุตฺถารุปฺปจิตฺตุปฺปาทปริยา- 
ปนฺเน ผสฺสาทิธมฺเม  อวินิพฺภุชฺช  เอกโต  คเหตฺวา  กลาปโต  สมุหโต  
สมฺมสนวเสน  นยวิปสฺสนาสงฺขาตกลาปสมฺมสนวเสน  ฯ  ผสฺสาทิธมฺเม  
วินิพฺภุชฺชิตฺวา  วิสุ  วิสุ  สรูปโต  คเหตฺวา  อนิจฺจาทิวเสน  สมฺมสน  
อนุปทธมฺมวิปสฺสนา  ฯ  เอว  สุขุมตฺต  คตา  ยถา  ธมฺมเสนาปตินาป  
นาม อนุปท น วิปสฺสเนยฺยาติ อตฺโถ ฯ  
        เถรสฺสาติ  อ ฺตรสฺส  เถรสฺส  ฯ  อ ฺาหิปติ  เอตฺถ  
อยมฺปรา  อุปมา  เอโก  กิร  พฺราหฺมโณ  อ ฺตร  ปุริส  มนุ ฺ  
มตฺติกภาชน  คเหตฺวา   ิต  ทิสฺวา  ยาจิ  เทหิ  อิม  ภาชนนฺติ  ฯ  
โส  สรุาสิตฺตต  สนฺธาย  นายฺโย  สกกฺา  ทาตุ  สุรา  เอตฺถ   
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อตฺถีติ  อาห  ฯ  พฺราหฺมโณ  อตฺตโน  สมีเป   ิต  ปรุิส  อุทฺทิสฺส อาห  
เตนหิ  อิมสฺส  ปาตุ  เทหีติ  ฯ  อิตโร  นตฺเถยฺยาติ อาห ฯ ตตฺถ ยถา  
พฺราหฺมณสฺส  อโยคฺยภาว  อุปาทาย  อตฺถีติป  วตฺตพฺพ  ปาตพฺพตาย  
ตตฺถ อภาวโต นตฺถีติป วตฺตพฺพ ชาต เอว อิธาป ทฏพฺพ ฯ  
        ยสฺมา  ปเนตฺถ  ยถา  เหฏา  อนนฺโต  อากาโส  อนนฺต  
วิ ฺาณ  นตฺถิ  กิ ฺจีติ  ตตฺถ  ตตฺถ  ภาวนากาโร  คหิโต  เอว  
โกจิ  ภาวนากาโร  น  คหิโตติ  เกจิ  ตาว  อาหุ  ภาวนากาโร  
นาม  โสปจารสฺส  ฌานสฺส  ยถาสก  อารมฺมเณ  ปวตฺติอากาโร  
อารมฺมณ  เจตฺถ  อากิ ฺจ ฺายตนธมฺมา  เต  ปน  คยฺหมานา  
เอกสฺส  วา  ปุพฺพงฺคมธมฺมสฺส  วเสน  คเหตพฺพา  สิยุ  สพฺเพเอว  
วา  ตตฺถ  ปมปกฺเข  วิ ฺาณสฺส  คหณ  อาปนฺนนฺติ  วิ ฺาณ  
วิ ฺาณนฺติ   มนสิกาเร   จตุตฺถารุปฺปสฺส   วิ ฺาณ ฺจายตนภาโว  
อาปชฺชติ  ทติุยปกฺเข  ปน  สพฺพโส  อากิ ฺจ ฺายตนธมฺมา- 
รมฺมณตาย ฌานสฺส    อากิ ฺจ ฺ    อากิ ฺจ ฺ ฺติ    มนสิกาเร  
อากิ ฺจ ฺายตนตา  วา  สิยา  อภาวารมฺมณตา  วา  สพฺพถา  
เนวส ฺานาส ฺายตนภาโว  น  ลพฺภนฺตีติ  ตทิทมการณ  ตถา  
ฌานสฺส  อปปฺวตฺตนโต  น  หิ  จตุตฺถารุปฺปภาวนา  วิ ฺาณมา- 
กิ ฺจ ฺ วา  อามสนฺตี  ปวตฺตติ  กิ ฺจรหิ  ตติยารุปปฺสนฺตต  ฯ   
ยทิ  เอว กสมฺา  ปาลิย  สนฺตนฺติ  น  คหิตนฺติ  ฯ  กิ ฺจาป   
น  คหิตนฺต สุตฺเต   วิภงฺเค   ปน   คหิตเมว  ฯ   ยถาห  ฯ   
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ต ฺเว  อากิ ฺจ ฺายตน  สนฺตโต  มนสิกโรติ  สงฺขาราวเสส- 
สมาปตฺตึ ภาเวตีติ  ฯ  อถ  กสฺมา  วิภงฺเค  วิย  สุตฺเต  ภาวนากาโร  
น  คหิโตติ  ฯ  วิเนยฺยชฺฌาสยโต  เทสนาวิลาสโต  จ  ฯ  เย  ห ิ 
วิเนยฺยา  ยถา  เหฏา  ตีสุ  อารุปฺเปสุ  อนนฺโต  อากาโส  อนนฺต  
วิ ฺาณ  นตฺถิ  กิ ฺจีติ  ภาวนากาโร  คหิโต  เอว  อคฺคหิเตเอว  
ตสฺมึ  ตมตฺถ  ปฏิวิชฌฺนฺติ  เตส  วเสน  สุตฺเต  ตถา  เทสนา  กตา  
สุตฺตนฺตคติกา  จ  อภิธมฺเมป  สุตฺตนฺตภาชนีเย  อุทฺเทสเทสนา  ฯ  เย  
ปน  วิเนยฺยา  วิภชิตฺวา  วุตฺเตเยว  ตสฺมึ  ตมตฺถ  ปฏิวิชฺฌนฺติ  เตส  
วเสน  วิภงฺเค  ภาวนากาโร  วุตฺโต  ฯ  ธมฺมิสฺสโร  ปน  ภควา  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ธมฺมาน  เทเสตพฺพปฺปการ  ชานนฺโต  กตฺถจิ ภาวนา- 
การ  คณฺหาติ  กตฺถจิ  ภาวนาการ  น  คณฺหาติ  สา  จ เทสนา  
ยาวเทว  วิเนยฺยวินยตฺถาติ  อยเมตฺถ  เทสนาวิลาโส  ฯ สุตฺตนฺตเทสนา  
วา  ปริยายกถาติ  ตตฺถ  ภาวนากาโร  น  คหิโต  ฯ  อภิธมฺมเทสนา  
ปน  นิปฺปรยิายกถาติ  ตตฺถ  ภาวนากาโร  คหิโตติ  เอวมฺเปตฺถ  
ภาวนาการสฺส  คหเณ  อคฺคหเณ  จ  การณ  ทฏพฺพ  ฯ  อปเร  
ปน  ภณนฺติ  จตุตฺถารุปฺเป  วิเสสทสฺสนตฺถ  สุตฺเต  ภาวนาการสฺส  
อคฺคหณ  ฯ  สฺวาย  วิเสโส  อนุปุพฺพภาวนาชนิโต  สา จ อนุ- 
ปุพฺพภาวนา ปหานกฺกโมปชนิตา  ปหาตพฺพสมติกฺกเมน  ฌานาน   
อธิคนฺตพฺพโต  ฯ ตถาหิ กามาทิวิเวกวิตกฺกวิจารวูปสมปติวิราค 
โสมนสฺสตฺถงฺคมมุเขน รูปาวจรชฺฌานานิ เทสิตานิ รูปส ฺาทิ-  
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สมติกฺกมมุเขน  อรูปชฌฺานานิ  ฯ  น  เกวล ฺจ  ฌานานิเยว  
อถโข  สพฺพมฺป  สลี  สพฺพาป  ป ฺา  ปฏิปกฺขธมฺมปฺปหานวเส- 
เนว สมฺปาเทตพฺพโต    ปหาตพฺพธมฺมสมติกฺกมทสฺสนมุเขเนว   เทสนา  
อารุฬฺหา  ฯ   ตถาหิ  ปาณาติปาต  ปหาย  ปาณาติปาตา ปฏิ- 
วิรโตติอาทินา๑ สีลสวโร  ฯ  จกฺขุนา  รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี  
โหติ  นานุพฺย ฺชนคฺคาหีติอาทินา๒  อินฺทฺริยสวโร  ฯ  เนว  ทวาย น  
มทายาติอาทินา๓  โภชเน  มตฺต ฺ ุตา  ฯ  อิธ ภิกฺขุ มิจฺฉาชีว ปหาย  
สมฺมาอาชีเวน  ชีวิต  กปฺเปตีติอาทินา๔  อาชีวปาริสทฺุธิ  ฯ  อภิชฌฺ  
โลเก  ปหาย  วิคตาภิชฺเฌน  เจตสาติอาทินา๕  ชาคริยานุโยโค  ฯ  
อนิจฺจส ฺา   ภาเวตพฺพา   อสฺมิมานสมุคฺฆาตาย   อนิจฺจส ฺ ิโน  
เมฆิย  อนตฺตส ฺา  สณฺาติ  อนตฺตส ฺ ิโน  อสฺมิมาโน  สมุคฺฆาต  
คจฺฉติ  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  
ธมฺเม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติอาทินา๖ ป ฺา  
ปฏิปกฺขธมฺมปฺปหานวเสเนว  เทสิตา  ฯ  ตสฺมา ฌานานิ เทเสนฺโต  
ภควา วิวิจฺเจว กาเมหีติอาทินา๗ ปหาตพฺพธมฺมสมติกฺกมทสฺสน- 
มุเขเนว เทเสสิ ฯ เตน  วุตฺต  กามาทิวิเวกวิตกฺกวิจารวูปสมปติ- 
วิราคโสมนสฺสตฺถงฺคมมุเขน รูปาวจรชฺฌานานิ  เทสิตานิ  รูปส ฺาทิ- 
สมติกฺกมมุเขน  อรูปชฌฺานานีติ  ฯ ตตฺถ  ยถา   รปูาวจร  ปมชฺฌาน  
๑. ม. มู. ๔๙๙ ฯ ๒. องฺ. จตกุกฺ. ๒๒๑ ฯ ๓. ม. มู. ๑๖ ฯ ๔. ม. มู. ๑๑๕. ฯ  
๕. ม. ม. ๑๔ ฯ ๖. องฺ. นวก. ๙ ฯ ๗. องฺ. จตุกฺก. ๒๙๕ ฯ   
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ภาวนาวิเสสาธิคเตหิ  วิตกฺกาทีหิ  วิย  สทฺธาทีหิป  ติกฺขวิสทสูรสภาเวหิ  
ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตตฺตา  กามจฺฉนฺทาทีน  นีวรณาน  ตเทกฏาน ฺจ  
ปาปธมฺมาน  วิกฺขมฺภนโต  อุตฺตริมนุสสฺธมฺมภาวปฺปตฺต  กามาวจร- 
ธมฺเมหิ สณฺหสุขุม  สนฺต ฺจ  ปณีต ฺจ  โหติ  ทุติยชฺฌานาทีนิ  ปน   
ภาวนาวิเสเสน โอฬาริกงฺคปฺปหานโต  ตโต  สาติสย  สณฺหสุขุมสณฺห- 
สุขุมตราทิภาวปฺปตฺตานิ โหนฺติ  ตถา  อรูปาวจร  ปมชฺฌาน  รปู- 
วิราคภาวนาภาเวน  ปวตฺตมาน อารมฺมณสนฺตตายป   องฺคสนฺตตายป    
ปากติกปริตฺตธมฺเมหิ   วิย สพฺพรูปาวจรธมฺเมหิ  สนฺตสุขุมภาวปฺปตฺต   
โหติ  ฯ อารมฺมณสนฺตภาเวนาป หิ  ตทารมฺมณา ธมฺมา สนฺตสภาวา  
โหนฺติ เสยฺยถาป โลกุตฺตรธมฺมารมฺมณา ธมฺมา  ฯ  สติป  ธมฺมโต  
มหคฺคตภาเวนาป จ อเภเท รูปาวจรจตุตฺถโต อารุปฺป  องฺคโตป  
สนฺตเมว ฯ ย สนฺตวิโมกฺขตา วุตฺตา ทุตยารุปฺปาทีนิ ปน  
ปมารุปฺปาทิโต  องฺคโต  อารมฺมณโต  จ  สนฺตตรสนฺตตมภาวปฺ- 
ปตฺตานิ ตถา  ภาวนาวิเสสสมาโยคโต  สฺวาย  ภาวนาวิเสโส  
ปมชฺฌานุปจารโต ปฏาย  ตตปหาตพฺพสมติกฺกมนวเสน  ตสฺส   
ตสฺส  ฌานสฺส  สนฺตสุขุมภาว อาปาเทนฺโต  จตุตฺถารุปฺเป  สงฺขารา- 
วเสสสุขุมภาว  ปาเปสิ  ฯ  ยโต จตุตฺถารุปฺป  ยถา  อนุปทธมฺมวิปสฺส- 
นาวเสน  วิปสฺสนาย  อารมฺมณภาว อุปคนฺตฺวา  ปกติวิปสฺส- 
กสฺสาป  นิพฺเพทุปฺปตฺติยา  ปจฺจโย  น  โหติ สงฺขาราวเสสสุขุม- 
ภาวปฺปตฺติโต  ตถา  สย  ตติยารุปฺปธมฺเมสุ  ปวตฺตมาน เต ยาถาวโต   
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วิภาเวตุ  น  สกฺโกติ  ยถา  ตท ฺชฺฌานานิ  อตฺตโน  อารมฺมณ  ฯ  
เกวล  ปน  อารพฺภ  ปวตฺติมตฺตเมวสฺส  ตตฺถ  โหติ  ฯ  ตยิท  
อารมฺมณภาเวนาป   นาม  วิภูตาการตาย  าตุ   อปปฺโหนฺต อารมฺมณ- 
กรเณ  ก ึ ปโหติ  ฯ ตสฺมา ตสฺมา ตสฺส อวิภูตกิจฺจ ทิสฺวา สตฺถา  
เหฏา  ตีสุ  าเนสุ  ภาวนาการ  กตฺวา  ตาทิโส  อิธ  น  ลพฺภตีติ  
ทีเปตุ  จตุตฺถารุปฺเป  เทสนาย  สุตฺตภาวนาการ  ปรยิายเทสนตฺตา  
น  กเถสิ  ฯ  ยสฺมา  ปน  สารมฺมณสฺส  ธมฺมสฺส  อารมฺมเณ  
ปวตฺติอากาโร  อตฺเถวาติ  อติสุขุมภาวปฺปตฺตต  ทสฺเสตุ  ต ฺเว  
อากิ ฺจ ฺายตน  สนฺตโต  มนสิกโรตีติ  วิภงฺเค  วุตฺต  ยทา  จ  
ธมฺมสาสนภาวโต  ปุพฺพภาควเสน  วา  วิภงฺเค  สนฺตโต  มนสกิโรตีติ  
วุตฺต  ตทา  โยคิโน  ตสฺส  วิภูตภาวโต  ฯ  อปฺปนาวเสน  ปน  สตฺุเต  
ภาวนากาโร  น  คหิโต  อวิภูตภาวโต  ฯ  กมฺมฏาน  หิ  กิ ฺจิ  
อาทิโต  อวิภูต  โหติ  ยถาต  พุทฺธานุสฺสติอาทิ  กิ ฺจิ  มชฺเฌ  
ยถา  ต  อานาปานสฺสติ  กิ ฺจิ  อุภยตฺถ  ยถาต  อุปสมานุสฺสติ- 
อาทิ  ฯ จตุตฺถารุปฺปกมฺมฏาน   ปน   ปริโยสาเน   อวิภูต  ภาวนาย  
มตฺถกปฺปตฺติย  อารมฺมณสฺส  วิภูตภาวโต  ฯ  ตสฺมา  จตุตฺถารุปฺเป  
อิม  วิเสส  ทสฺเสตุ  สตฺถารา  สุตฺเต  ภาวนากาโร  น  คหิโต  น  
สพฺเพน สพฺพ อภาวโตติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ ฯ  
        [๑๓๕]   อสทิสรโูปติ   ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณอสีติอนุพฺย ฺชน-  
พฺยามปฺปภาเกตุมาลาทีหิ  รูปคุเณหิ  อ ฺเหิ  อสาธารณรูปกาโย  ฯ   
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สภาวฏโ  วา  รูปสทฺโท  ย  โลเก  ปยรูป  สาตรูปนฺติอาทีสุ๑ 

วิย  ฯ  ตสฺมา  อสทิสรโูปติ  อสทิสภาโว  ฯ  เตน  ทสพล จตุ- 
เวสารชฺชาทิคุณวิเสสสมาโยคทีปนโต   สตฺถ ุ ธมมฺกายสมฺปตฺติยาป  
อสทิสตา  ทสฺสิตา  โหติ  ฯ  อิตีติ  เอว  วุตฺตปฺปกาเรน  ฯ  ตสฺมนิฺติ  
อารุปฺเป  ฯ  ปกิณฺณกกถาป  วิ ฺเยฺยาติ  ปุพฺเพ  วิย  อสาธารณ  
ตตฺถ  ตตฺถ  ฌาเน  ปฏินยิตเมว  อตฺถ  อคฺคเหตฺวา  สาธารณภาวโต  
ตตฺถ  ตตฺเถว  ปกิณฺณก  วิสฏ  อตฺถ  คเหตฺวา  ปวตฺตา  ปกิณฺณก- 
กถาป วิชานติพฺพา ฯ  
        รูปนิมิตฺตาติกฺกมโตติ    กสิณรูปสงฺขาตสฺส   ปฏิภาคนิมิตฺตสฺส  
อติกฺกมนโต  ฯ   อากาสาติกฺกมโตติ   กสิณุคฺฆาฏิมากาสสฺส อติกฺก- 
มนโต  ฯ  อากาเส  ปวตฺติตวิ ฺาณาติกฺกมโตติ ปมารุปฺปวิ ฺา- 
ณสฺส อติกฺกมนโต  น  ทติุยารุปฺปวิ ฺาณาติกฺกมนโต  ฯ  ตท- 
ติกฺกมโต หิ   ตสฺเสว  วิภาวน  โหติ  ฯ  ทุติยารุปฺปวิ ฺาณวิภาวเน  
หิ  ตเทว  อติกฺกนฺต  สิยา  น  ตสฺส  อารมฺมณ  ฯ  น  จ  อารมฺมเณ  
โทส  ทิสฺวา  อนารมฺมณสฺส  วิภาวนาติกฺกโม  ยุชชฺติ  ฯ  ปาลิย ฺจ  
วิ ฺาณ ฺจายตน  สโต  สมาปชฺชติ  ฯเปฯ  สโต  วุฏหิตฺวา  ตเยว  
วิ ฺาณ  อภาเวตีติ  วุตฺต  น  วุตฺต  ตเยว  วิ ฺาณ ฺจายตน  
อภาเวตีติ  ตเยว  อภาเวตีติ  วา  ฯ  อนนฺต  วิ ฺาณนฺติ วิ ฺา- 
ณ ฺจายตน  อุปสมฺปชฺชาติ  เอตฺถ  ปน  ทฺวย  วุตฺต  อารมฺมณ ฺจ  
๑. ม. มู. ๑๑๑ ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 177 

                         อารุปฺปนิทฺเทส  วณฺณนา   
วิ ฺาณ   วิ ฺาณ ฺจายตน ฺจ  ฯ  ตสฺมึ  ทฺวเย  เยนเกนจิ  
ยโต  วา  วุฏ ิโต  เตเนว  ปฏานนิทฺทิฏเน  ตสทฺทสฺส  สมฺพนฺเธ  
อาสนฺเน   อย ฺจ   อารมฺมณาติกฺกมภาวนาติ  วิ ฺาณ ฺจายตนสฺส  
นิวตฺตนตฺถ   วิ ฺาณวจน  ฯ  ตสฺมา  ปมารุปฺปวิ ฺาณสฺเสว  
อภาวนาติกฺกโม  วุตฺโต  ฯ  เอว  สนฺเตปติ  องฺคาติกฺกเม  อสติป  ฯ  
สุปฺปณีตตราติ  สุฏ ุ  ปณีตตรา  สุนฺทรา  ปณีตตรา  จาติ  อตฺโถ  ฯ  
สติป  จตุนฺน  ปาสาทตลาน  สาฏิกาน ฺจ  ตพฺภาวโต  ปมาณโต  จ  
สมภาเว  อุปรูปริ  ปน  กามคุณาน  สุขสมฺผสฺสาทีน ฺจ  วเสน  
ปณีตตราทิภาโว  วิย  เอตาส  จตุนฺน  สมาปตฺตีน  อารุปฺปภาวโต  
องฺคโต  จ  สติป  สมภาเว  ภาวนาวิเสสสิทฺโธ  ปน  สาติสโย  
อุปรูปริ ปณีตตราธิภาโวติ อิมมตฺถ ทสฺเสติ ยถา หีติอาทินา ฯ  
        [๑๓๖]  นิสฺสิโตติ  นิสฺสาย   ิโต  ฯ  ทุฏ ิตาติ  น  สมฺมา   ิตา  
ทุกฺข  วา   ิตา  ฯ  ตนิสฺสิตนฺติ  เตน  นสิฺสิต  านนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
ตนิสฺสิตนฺติ  วา  ต  มณฺฑปลคฺค  ปุริส  นิสฺสาย   ิต  ปุริสนฺติ  อตฺโถ ฯ  
มณฺฑปลคฺค ฺหิ  อนิสฺสาย  เตน  วินาภูเต  วิวิตฺเต  พหิ  โอกาเส  
าน  วิย  อากาสลคฺควิ ฺาณสฺส  วิเวเก  ตทปคเม  ตติยารุปฺปสฺส  
านนฺติ  ฯ  อารมฺมณ  กโรเตว  อ ฺาภาเวน  ต  อิทนฺติ อาสนฺน- 
วิ ฺาณ ฺจายตนปจฺจตฺถิกรูปาสนฺนากาสารมฺมณวิ ฺาณาปคมา- 
รมฺมณ โน  จ  สนฺตนฺติ  จ  ทิฏาทีนวมฺป  ต  อากิ ฺจ ฺายตน  
อิท  เนวส ฺานาส ฺายตนชฺฌาน  อ ฺสฺส  ตาทิสสฺส อารมฺมณ-  
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ภาวโยคฺยสฺส  อภาเวน  อลาเภน  อารมฺมณ  กโรติเอว  ฯ  
สพฺพทีปปตินฺติ  อิท  ชนสฺส  อคติกภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  วุตฺตินฺติ  
ชีวิต ฯ วตฺตตีติ ชีวติ ฯ  
        [๑๓๗]  อารุฬฺโหติอาทีสุ  อย  สงฺเขปตฺโถ  ยถา  โกจิ  ปุริโส  
อเนกโปริส  ทีฆนิสฺเสณึ  อารุฬฺโห  ตสฺส  อุปริมปเท   ิโต  ตสฺสา  
นิสฺเสณิยา  พาหุเมว  โอลุมฺภติ  อ ฺสฺส  อลาภโต  ยถา  จ  
ปสุปพฺพตสฺส  มิสฺสกปพพฺตสฺส  วา  อคฺคโกฏึ  อารุฬฺโห  ตสฺส  
มตฺถกเมว  โอลุมฺกติ  ยถา  จ  คิริสิลาปพฺพต  อารุฬโฺห  ปริปฺผนฺท- 
มาโน อ ฺาภาวโต   อตฺตโน  ชนฺนุกเมว  โอลุมฺภติ  ยถา  เอต  
จตุตฺถารุปฺปชฺฌาน  ต  ตติยารุปฺป  โอลุมฺภิตฺวา  ปวตฺตตีติ  ฯ  ย  
ปเนตฺถ อตฺถโต อวิภตฺต ต อุตฺตานเมว ฯ  
              อารปฺุปนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                 -------  
               สมาธินิทฺเทสวณฺณนา  
          อุทฺเทโส  นาม  นทิฺเทสฏโ  มุทุมชฺฌิมป ฺาพาหุลฺลโต  ฯ  
อาคโต  จ  ภาโร  อวสฺส  วหิตพฺโพติ  อาห  เอกา  ส ฺาติ   
เอว อุทฺทิฏาย  อาหาเร  ปฏิกูลส ฺาย  ภาวนานิทฺเทโส  อนปฺุ- 
ปตฺโตติ  ฯ ตตฺถาย   ส ฺาสทฺโท   รูปส ฺา   สทฺทส ฺาติอาทีสุ๑ 

๑. องฺ. ฉกก. ๑๒๗ ฯ   
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ส ฺชานนลกฺขเณ  ธมฺเม  อาคโต  อนิจฺจส ฺา  ทุกฺขส ฺาติอาทีสุ๑ 

วิปสฺสนาย  อาคโต  อุทฺธุมาตกส ฺาติ  วา  โสปาก  รูปส ฺาติ  
วา  อิเม  ธมมฺา  เอกตฺถา  อุทาหุ  นานตฺถาติอาทีสุ  สมเถ อาคโต ฯ  
อิธ  ปน  สมถสฺส  ปริกมฺเม  ทฏพฺโพ  ฯ อาหาเร หิ ปฏิกลูา- 
การคฺคหณ ตปฺปภาวิต  วา  อุปจารชฺฌาน  อิธ  อาหาเร  ปฏิกูล- 
ส ฺาติ อธิปฺเปต  ฯ  ตตฺถ  ยสฺมึ  อาหาเร  ปฏิกลูส ฺา  ภาเว- 
ตพฺพา ตตฺถ   นิพฺเพทวิราคุปฺปาทนาย  ตปฺปสงฺเคน  สพฺพมฺป  อาหาร  
กจฺจปฺปเภทาทีนโวปมฺเมหิ   วิภาเวตุ   อาหรตีติ  อาหาโรติอาทิ  
อารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  อาหรตีติ  อาหารปจฺจยสงฺขาเตน  อุปฺปตฺติยา  
 ิติยา  วา  ปจฺจยภาเวน  อตฺตโน  ผล  อาเนติ  นิพฺพตฺเตติ  ปวตฺเตติ  
จาติ  อตฺโถ  ฯ  กพฬ  กรยิตีติ  กพฬิงฺกาโร  ฯ วตฺถวุเสนเปต วุตฺต ฯ  
ลกฺขณโต  ปน  โอชาลกฺขโณ  เวทิตพฺโพ  ฯ  กพฬิงฺกาโร  จ  
โส  ยถาวุตฺเตนตฺเถน  อาหาโร  จาติ  กพฬิงฺการาหาโร  ฯ  เอส  
นโย  เสเสสุป  ฯ  ผุสตีติ  ผสฺโส  ฯ  อย  ห ิ อรูปธมฺโมป  สมาโน  
อารมฺมเณ  ผุสนากาเรเนว  ปวตฺตติ  ฯ  ตถา  หิ  โส  ผุสนลกฺขโณติ  
วุจฺจติ  ฯ  เจตยตีติ  เจตนา  ฯ  อตฺตโน  สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ  สทฺธึ  
อารมฺมเณ  อภิสนฺทหตีติ  อตฺโถ  ฯ  มโนสนฺนิสฺสิตา  เจตนา  
มโนส ฺเจตนา  ฯ  อุปปตฺติปริกปฺปนวเสน  วิชานาตีติ  วิ ฺาณ  ฯ  
เอวเมตฺถ  สาม ฺตฺถโต  วิเสสตฺถโต  จ  อาหารา  เวทิตพฺพา  ฯ  
๑. องฺ. ทสก. ๒๗๗ ฯ องฺ. ฉกฺก. ๕๒ ฯ   
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กสฺมา  ปน  เต  จตฺตาโรว  วุตฺตา  อ ฺเ  ธมฺมา  ก ึ อตฺตโน  
ผลสฺส  ปจฺจยา  น  โหนตีฺติ  ฯ  โน  น  โหนฺติ  อิเม  ปน  ตถา  
จ  โหนฺติ  อถา  จาติ  สมาเนป  ปจฺจยภาเว  อติเรก- 
ปจฺจยา โหนฺติ  ตสฺมา  อาหาราติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  กถ  ฯ  เอเตสุ  หิ  
ปโม  สย  ยสฺมึ  กลาเป  ตปฺปริยาปนฺนาน  ยถารห  ปจฺจโย  
โหนฺโตว  โอชฏมก  รปู  อาหรติ  ทุติโย  ติสฺโส  เวทนา  อาหรติ  
ตติโย  ตีสุ  ภเวสุ  ปฏิสนธฺึ  อาหรติ  จตุตฺโถ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  
นามรูป  อาหรติ  ฯ  เตนาห  กพฬิงฺการาหาโรติอาทิ  ฯ  เอตฺถ  จ  
กมฺมชาติเภทภินฺนา  โอชา  สติ  ปจฺจยลาเภ  เทฺว  ติสฺโส  ปเวณิโย  
ฆเฏนฺตี  โอชฏมกรูป  อาหรติ  สุขเวทนียาทิเภทภินฺโน  ผสฺสาหาโร  
ยถารห  ติสโฺส  เวทนา  อาหรติ  ปุ ฺาภิสงฺขาราทิเภทภินฺโน  
มโนส ฺเจตนาหาโร  กามภวาทีสุ  ตีสุ  ภเวสุ  ยถารห  สวิ ฺาณ  
อวิ ฺาณ ฺจ   ปฏิสนฺธึ   อาหรติ   วิ ฺาณาหาโร  ยถาปจฺจย  
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  นาม  นามรูป ฺจ  อาหรตีติ  ทฏพฺพ  ฯ  อถวา  ฯ  
อุปตฺถมฺภกฏเน  อิเมเอว  ธมฺมา  อาหาราติ  วุตฺตา  ฯ  ยถา  หิ  
กพฬิงฺการาหาโร  รูปกายสฺส  อุปตฺถมภฺกฏเน  ปจฺจโย  เอว  อรปูโน  
อาหารา  สมฺปยุตฺตธมฺมาน  ฯ  ตถาหิ  วุตฺต  กพฬิงฺการาหาโร  
อิมสฺส  กายสฺส  อาหารปจฺจเยน  ปจฺจโย อรูปโน อาหารา สมฺปยุตฺต- 
กาน ธมฺมาน ต สมุฏานาน ฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยติ๑ฯ  
๑. อภิ. ติกปฏาน. ๘ ฯ   
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        อปโร  นโย  อชฺฌตฺติกสนฺตติยา  วิเสสปจฺจยตฺตา  กพฬิงฺการา- 
หาโร ผสฺสาทโย  ตโย  ธมฺมา  จ  อาหาราติ  วุตฺตา  ฯ  วิเสสปจฺจโย  
หิ  กพฬิงฺการภกฺขาน  สตฺตาน  รูปกายสฺส  กพฬิงฺการาหาโร  นาม- 
กาเย เวทนาย   ผสฺโส   วิ ฺาณสฺส   มโนส ฺเจตนา   นามรูปสฺส  
วิ ฺาณ  ฯ  ยถาห  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อย  กาโย อาหารฏ ิติโก  
อาหาร  ปฏิจฺจ  ติฏติ  อนาหาโร  โน  ติฏติ  ตถา  ผสฺสปจฺจยา  
เวทนา สงฺขารปจฺจยา วิ ฺาณ วิ ฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ๑ฯ  
        กพฬิงฺการาหาเรติ  กพฬิงฺกาเร  อาหาเร  ฯ  นกินฺติ  ตณฺหา  ต  
ภย  อนตฺถาวหโต  ฯ  คธติสฺส  หิ  อาหารปริโภโค  อนตฺถาย  โหติ ฯ  
เหตุอตฺเถ  ภุมฺม  ฯ  เอว  เสเสสุ  ฯ  นิกนฺตีติ นิกามนา ฉนฺทราโค ฯ  
ภายติ  เอตสฺมาติ  ภยนิกนฺติ  เอว  ภย นิกนฺติภย ฯ กพฬิงฺการา- 
หารเหตุ อิเมส  สตฺตาน  ฉนฺทราโค  ภย  ภยานก  ทิฏ- 
ธมฺมิกาทิเภทสฺส อนตฺถสสฺ สกลสฺสาป  วฏฏทุกฺขสฺส เหตุภาวโต ฯ  
เตเนวาห กพฬิงฺกาเร เจ ภิกฺขเว อาหาเร  อตฺถ ิ ราโค  อตฺถิ  นนทฺิ  อตฺถ ิ  
ตณฺหา ปติฏ ิต ตตฺถ วิ ฺาณ วิรุฬฺหนฺติอาทิ๒  ฯ   
อุปคมน  อปฺปหีนวิปลฺลาสสฺส อารมฺมเณน สโมธาน สงฺคติ ฯ  
สุขเวทนียาทิผสฺสุปฺปตฺติ ภย ภยานก ตีหิ ทุกฺขตาหิ อปริมุจฺจนโต ฯ  
เตนาห  สุขเวทนีย  ภิกฺขเว  ผสฺส  ปฏจฺิจ  อุปฺปชฺชติ  สุขา  เวทนา  
ตสฺสา  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา  ฯเปฯ ทกฺุขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ๓ ฯ  
๑. ล มหาวาร. ๘๑ ฯ  ๒. ส. นิทาน. ๙๖ ฯ  ๓. ส. สฬายตน. ๒๖๕ ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 182 

                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  อุปปชฺชติ  เอเตนาติ  อุปปตฺติ  อุปปชฺชน  วา  
อุปปตฺติ   ขิปน   ภย   ภยานก  อุปปตฺติมูลเกหิ  พฺยสเนหิ  
อปริมุตฺตโต  ฯ  เตนาห  อวิทฺวา  ภิกฺขเว  ปุริสปุคฺคโล  ปุ ฺ ฺเจ  
สงฺขาร   อภิสงฺขโรติ  ปุ ฺ ุปค  ภวติ  วิ ฺาณ  อปุ ฺ ฺเจ  
สงฺขาร   อภิสงฺขโรติ  อปุ ฺ ุปค  ภวติ  วิ ฺาณนฺติอาทิ  ฯ  
ปฏิสนฺธีติ  ภวนฺตราทีหิ  ปฏิสนฺธาน  ฯ  ต  ภย  ภยานก ปฏิสนธฺิ- 
นิมิตฺเตหิ ทุกฺเขหิ  อวิมุจฺจนโต  ฯ  เตนาห  วิ ฺาเณ  เจ  ภิกฺขเว  
อาหาเร  อตฺถิ  ราโค  อตฺถิ  นนฺทิ  อตฺถิ  ตณฺหา  ปติฏ ิต  ตตฺถ  
วิ ฺาณ วิรุฬฺหนฺติอาทิ๑ฯ  
        ปุตฺตมสุปเมน  โอวาเทน  ทีเปตพฺโพ  นิจฺฉนฺทราคปริโภคาย  ฯ  
เอว  หิ  ตตฺถ  นิกนฺติภย  น โหติ ฯ นิจฺจมฺมา คาวี ย ย าน อุปคจฺฉติ  
ตตฺถ  ตตฺเถว  น  ปาณิโน  ขาทนฺติเยว  ฯ  เอว  ผสฺเส  สติ เวทนา  
อุปฺปชฺชติ  เวทนา  จ  ทุกขฺสลฺลาทิโต  ทฏพฺพาติ  ผสฺเส  อาทีนว  
ปสฺสนฺตสฺส  อุปคมนภย  น  โหตีติ  อาห  ผสฺสาหาโร  นิจฺจมฺมคาวูปเมน  
ทีเปตพฺโพติ  ฯ  เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  สพฺพโส  อาทิตฺตา  ภวา องฺคารกาสุ- 
สทิสาติ  ปสฺสโต อุปปตฺติภย น โหตีติ อาห มโนส ฺเจตนาหาโร  
องฺคารกาสุปเมน  ทีเปตพฺโพติ  ฯ  โจรสทิส  วิ ฺาณ  อนตฺถปาตโต  
ปหารสทิสี  เวทนา  ทุรธิวาสโตติ  สมฺมเทว  ปสฺสโต  ปฏิสนฺธิภย  น  
โหตีติ อาห วิ ฺาณาหาโร สตฺติสูลุปเมน ทีเปตพฺโพติ ฯ  
๑. ส. นิทาน. ๙๖ ฯ   
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        เอว  กิจฺจาทิมุเขน  อาหาเรสุ  อาทีนว  วิภาเวตฺวา  อิทานิ ตตฺถ  
ยถาธิปฺเปต  อาหาร  นิทฺธาเรตฺวา  ปฏิกูลโต  มนสกิารวิธึ  ทสฺเสตุ  
อิเมสุ  ปนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  อุปาทายรูปนิทฺเทเสป  กพฬิงฺกาโร  
อาหาโรติ  อาคตตฺตา  ตโต  วิเสเสนฺโต  อสิตปตขายิตสายิตปฺ- 
ปเภโทติ อาห  ฯ  ภูตกถน  วา  เอต  ฯ  ตตฺถ  อสิตปตขายิตสายิต- 
ปฺปเภโทติ อสิตพฺพปาตพฺพขายิตพฺพสายิตพฺพวิภาโค กาล- 
เภทวจนิจฺฉาย อภาวโต  ยถา  ทุทฺธนฺติ  ฯ  กพฬิงฺการาหาโรวาติ   
อวธารณ ยถา  ผสฺสาหาราทินิวตฺตน  เอว  โอชาหารนิวตฺตนมฺป   
ทฏพฺพ  ฯ สวตฺถุโกเอว  หิ  อาหาโร  อิธ  กมฺมฏานภูโต  ฯ  เตน  
อาหริยตีติ  อาหาโรติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  อาหรตีติ  
อาหาโรติ  อย  ปนตฺโถ  นิพฺพตฺติตโอชาวเสน  เวทิตพฺโพ  ฯ  อิมสฺมึ  
อตฺเถติ  อิมสฺมึ  กมฺมฏานสงฺขาเต  อตฺเถ  ฯ  อุปฺปนฺนา  ส ฺาติ  
ส ฺาสีเสน  ภาวน  วทติ  ฯ  ตถาหิ  วกฺขติ  ปฏิกลูาการคฺคหณวเสน  
ปนาติอาทิ  ฯ  กมฺมฏาน  อุคฺคเหตฺวาติ  กมฺมฏาน  ปรยิตฺติธมฺมโต  
อตฺถโต  จ  สคฺุคหิต  สุมนสิกต  สูปธาริต  กตฺวา  ฯ  เตนาห  
อุคฺคหโต เอกปทมฺป อวิรชฺฌนฺเตนาติ ฯ  
        [๑๓๘]  ตตฺถ  อุคฺคหโตติ  อาจริยุคฺคหโต  ฯ  เอกปทมฺปติ  
เอกมฺป  ปท  เอกโกฏาสมฺป  วา  ปเทสมตฺตมฺปติ  อตฺโถ  ฯ  
ทสหากาเรหีติ  กสฺมา  วุตฺต  นนุ  อนฺติมชีวิกาภาวโต  ปณฺฑปาตสฺส  
อลาภลาเภสุ  ปริตสฺสนเคธาทิสมุปฺปตฺติโต  ภุตฺตสฺส  สมฺมทชนนโต   
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กิมิกุลสวทฺธนโตติ  เอวมาทีหิป  อากาเรหิ  อาหาเร  ปฏิกูลตา  
ปจฺจเวกฺขิตพฺพา  ฯ  วุตฺต ฺเหต  อนฺตมิท  ภิกฺขเว  ชีวิกาน  ยททิ  
ปณฺโฑลฺย  อภิสมฺปาย  โลกสฺมึ  ยทิท  ปณฺโฑโล  วิจรติ  ปตฺต- 
ปาณีติ๑ฯ  อลทฺธา  จ  ปณฺฑปาต  ปริตสฺสติ  ลทฺธา  จ  ปณฺฑปาต  
คธิโต  มุจฺฉิโต  อชฺฌาปนฺโน  อนาทีนวทสฺสาวี  อนิสฺสรณป ฺโ  
ปริภุ ฺชตีติ  ฯ  ภุตฺโต  จ  อาหาโร  กสฺสจิ  กทาจิ  มรณ  
วา  มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  อาวหติ  ฯ  อุกฺโกจกาทโย  ตกฺโกฏกา- 
ทโย จ   ทฺวตฺตึสทฺวตฺตึสกุลปฺปเภทา   กิมิโย  จ  น  อุปนิสฺสาย  
ชีวนฺตีติ  ฯ  วุจฺจเต  ฯ  อนฺติมชีวิกาภาโว  ตาว จิตฺตสงฺกิเลสวิโสธนตฺถ  
กมฺมฏานาภินิเวสโต  ปเคว  มนสิกาตพฺโพ  มาห  ฉวาลาตสทิโส  
ภเวยฺยนฺติ  ฯ   ตถา   ปณฺฑปาตสฺส   อลาภลาเภสุป ปริตสฺสนเคธาทิ- 
สมุปฺปตฺตินิวารณ  ปเคว  อนุฏาตพฺพ  สุปริสุทฺธสลีสฺส ปฏิสงฺขา- 
นวโต  ตทภาวโต  ฯ  ภตฺตสมฺมโท  อเนกนฺติโก ปริโภคนฺโตคโธ  
วา  เวทิตพฺโพ  ฯ  กิมิกลุสวทฺธน  ปน  สงฺคเหตพฺพ  ฯ  สงฺคหิตเมว  
วา  ทสหากาเรหีติ  เอตฺถ  นิยมสฺส  อกตตฺตา  ฯ  อิมินา  วา  นเยน  
อิตเรสมฺเปตฺถ  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  ยถาสมฺภวเมตฺถ  ปฏิกูลตา  
ปจฺจเวกฺขณสฺส  อธิปฺเปตตฺตา  ฯ  ยถา  หิ ฆรโคฬกิวจฺจมูสิกชตุก- 
วจฺจาทิก สมฺภวนฺต คหิต น เอกนฺติกนฺติ ตถา ปริเยสนาทีสุป  
ยถาสมฺภว วตฺตพฺพ ฯ  
๑. ขุ. อิติวุตฺตก. ๒๙๙ ฯ ตตฺถ ปน อภิสาโปยนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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        คมนโตติอาทีสุ   ปจฺจาคมนมฺป   คมนสภาคตฺตา  คมเนเนว  
สงฺคหิต   ปฏกิฺกมนสาลาทิอุปสงฺกมน   วิย  ฯ   ปริเยสเน สมาน- 
ปฏิกูล ฺหิ  อสุจิานกฺกมนวิรูปทุคฺคนฺธทสฺสนฆายนาธิวาสเนหิ  อุภย  
อุภเยน  ฯ  อาสยติ  เอกชฺฌ  ปวตฺตมาโนป  กมฺมพลววตฺถิโต  หุตฺวา  
มริยาทวเสน  อ ฺม ฺ  อสงฺกรโต  สยติ  ติฏติ  ปวตฺตตีติ  อาสโย  
อามาสยสฺส  อุปริ  ติฏนโก  ปตฺตาทิโก ฯ มริยาทฏโ หิ อยมากาโร ฯ  
ตโต  อาสยโต  ฯ  นิทธาติ  ยถาภุตฺโต  อาหาโร  นจิิโต หุตฺวา ติฏติ  
เอตฺถาติ  นิธาน  อามาสโย  ตโต  นิธานโต  ฯ  อปริปกฺกโตติ  
คหณิสงฺขาเตน  กมฺมชเตเชน  ปริปกฺกโต  ฯ  ผลโตติ  นิปฺผตฺติโต  ฯ  
นิสฺสนฺทโตติ  อิโตจิโตจ  วิสนฺทนโต  ฯ  สมฺมกฺขนโตติ  สพฺพโส  
มกฺขนโต  ฯ  สพฺพตฺถ  อาหาเร  ปฏิกลูตา  ปจฺจเวกฺขิตพฺพาติ  
โยชนา  ฯ  ตตกิริยานิปฺผตฺติปฏิปาฏิวเสน  จาย  คมนโตติอาทิกา  
อนุปุพฺพิ  ปตา  ฯ  สมฺมกฺขน  ปน  ปริโภคาทีสุ  ลพฺภมานมฺป  
นิสฺสนฺทวเสน วิเสสโต ปฏิกูลนฺติ สพฺพปจฺฉา ปตนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
        เอว  มหานุภาเวติ  อิทานิ  วตฺตพฺพปฏิปตฺติยา  มหานุภาเวติ  
วทนฺติ  ฯ  สพฺพตฺถกกมฺมฏานปริหรณาทิสิทฺธ  วา  ธมฺมสุธมมฺต  
ปุเรกฺขิตฺวา  โยคาวจเรน  เอว  ปฏิปชชฺติพฺพนฺติ  ทสฺเสนฺโต  เอว  
มหานุภาเว  นาม  สาสเนติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  นามสทฺโท  สมภฺาวเน  
ทฏพฺโพ  ฯ  ปพฺพชิเตน  คามาภิมุเขน  คนฺตพฺพนฺติ  โยชนา  ฯ  
อย ฺจ  คมนาทิโต  ปจฺจเวกฺขณา  โยคิโน  น  อตฺตุทฺเทสิกาว   
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อถโข  อนุทฺเทสิกาปติ  ทสฺเสนฺโต  สกลรตฺตินฺติอาทินา  ธุรทฺวย  
ปริคฺคเหสิ  ฯ  ปริเวณนฺติ  ปริเวณงฺคณ  ฯ  วีสตึสวาเรติ  เอตฺถ  
สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนวเสน  วารปริจฺเฉโทติ  เกจิ  ฯ  อปเร  ปน  
อุณฺหาสเนนาติ  วทนฺติ  ฯ นิวรณวิกฺขมฺภน หิ อปฺปตฺตา ภาวนา  
ผรณาปติยา อภาวโต  นิสชฺชาวเสน  กายกิลมถ  น  วิโนเทติเยวาติ   
อิริยาปถจลน โหติเยว  ฯ  วีสตึสคฺคหณ  ปน  ยถาสลฺลกฺขิตภิกฺขา- 
จรณเวลาวเสน  ฯ อถวา  ฯ  คมนโต  ยาว  สมฺมกฺขนา  มนสิกาโร   
เอโก  วาโร เอว  วีสตึสวาเร  กมฺมฏาน  มนสิกริตฺวา  ฯ  นชิฺชน- 
สมฺพาธานีติ ชนสมฺพาธรหิตานิ  ฯ   เตน   อปฺปากิณฺณต   อปฺปสทฺทต  
อปฺปนิคฺโฆสต  จ  ทสฺเสติ  ฯ  ตโตเอว  ปวิเวกสุขานิ  ชนวิเวเกน  
อิฏานิ  ปวิเวกสฺส  วา  ฌานานุโยคสฺส  อุปการานิ  ฯ  ยสฺมา 
ฉายูทกสมฺปนฺนานิ  ตสฺมา  สีตลานิ  ยสฺมา  สุจีนิ ตสฺมา รมณีย- 
ภูมิภาคานีติ ปุริมานิ  เทฺว  ปจฺฉิมาน  ทฺวินฺน  การณวจนาน  ฯ   
อริยนฺติ  นิทโฺทส ฯ วิเวกรตินฺติ  ฌานานุโยครตึ  ฯ  กิ ฺจาป   
โยคาวจราน วสนกฏาน นาม สุชคฺคิต  สุสมฺมฏเมว  โหติ  กทาจิ   
ปน ชคฺคนโต ปจฺฉา เอวมฺป สิยาติ ปฏิกูลตาปจฺจเวกฺขณาย  
สมฺภวทสฺสนตฺถ ปาทรชฆรโคฬิกวจฺจาทิสมฺปริกิณฺณนฺติอาทิ วุตฺตนฺติ 
  ทฏพฺพ  ฯ  ตตฺถ  ปจฺจตฺถรณนฺติ  ภูมยิา ฉวิรกฺขณตฺถ อตฺถริตพฺพ  
จิลมิกาทิอตฺถรณมาห  ฯ  ชตุกา  ขุทฺทกวคฺคุลิโย  ฯ  อุปหตตฺตาติ  
ทูสิตตฺตา  ฯ  ตโตติ  ตโต  ตโต  ฯ  อปฺเปกทา  อุลูกปาราวตาทีติ   
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อิธาป  อปฺเปกทาติ  ปท  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  อุทกจิกฺขลฺลาทีหีติ  
อาทิสทฺเทน  กจวราทึ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  ปริเวณโต วิหารงฺคณปฺปเวส- 
มคฺโค วิหารรจฺฉา ฯ  
        [๑๓๙]  วิตกฺกมาลเกติ  กตฺถ  นโุข อชฺช ภิกฺขาย จริตพฺพนฺติ- 
อาทินา วิตกฺกนมาลเก  ฯ  คามมคฺคนฺติ  คามคามิมคฺค  ฯ  ขาณุกณฺฏก- 
มคฺโคติ ขาณุกณฺฏกวนฺโต  มคฺโค  ฯ  ทฏพฺโพ โหตีติ ทสฺสเนน  
คมน อุปลกฺเขติ ฯ คณฺฑ   ปฏิจฺฉาทยมาเนนาติอาทิ   เอวมชฺฌาสเยน    
นิวาสนาทิ กาตพฺพนฺติ  วตฺตทสฺสน  ฯ  คณฺฑโรคินา  วาตาตปาทิ- 
ปริสฺสยวิโนทนตฺถ คณฺฑ  ปฏิจฺฉาทยมาเนน  วิย  ฯ  อถวา  ฯ   
คณฺฑ  วิย  คณฺฑ ปฏิจฺฉาทยมาเนนาติ  เอก  คณฺฑสทฺท  อาเนตฺวา   
สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ สวติ  คณฺโฑติ  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺเนต  อุปาทา- 
นกฺขนฺธาน อธิวจนนฺติ  วจนโต  คณฺโฑติ  อตฺตภาวสฺส  ปริยาโย  ฯ   
วิเสสโต รูปกายสฺส  ทุกขฺตา  สูลโยคโต  อสุจิปคฺฆรณโต   
อุปฺปาทชราภงฺเคหิ อุทฺธุมาตกปกฺกปภิชฺชนโต  ฯ  วณโจฬกนติฺ   
วณปฏิจฺฉาทกวตฺถขณฺฑ  ฯ นีหริตฺวาติ  ถวิกโต  อุทฺธริตฺวา  ฯ   
กุณปานิปติ  ปสทฺโท  ครหาย เอวรูปานิป  ทฏพฺพานิ  ภวนฺตีติ  ฯ   
สมฺภวทสฺสเน  วา  อิทมปฺ  ตตฺถ สมภฺวตีติ  ฯ  อธวิาเสตพฺโพติ   
ขมิตพฺโพ  อ ฺถา  อาหารสฺส อนุปลพฺภนโต  ฯ  คามทฺวาเรติ   
คามทฺวารสมีเป  อุมฺมารพฺภนฺตเร  ฯ คามรจฺฉา  วินิวิชฺฌิตฺวา   ิตา   
โอโลเกตพฺพา  โหนฺติ  ยุคฺคมตฺตทสฺสินาป สตาติ อธิปฺปาโย ฯ  
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        ปจฺจตฺถรณาทีติ   ฆรโคฬิกวจฺจาทิสงฺกิลิฏปจฺจตฺถรณาทิก  ฯ  
อเนกกุณปปริโยสานนฺติ   เอตฺถ   ทุนฺนวิตฺถทุปฺปารุตมนุสฺสสมากุลาน  
คามรจฺฉาน  โอโลกนมฺป  อาเนตฺวา  วตฺตพฺพ  ฯ  ตมฺป  หิ  
ปฏิกูลเมวาติ  ฯ  อโห  วตาติ  ครหเน  นิปาโต  ฯ โภติ ธมฺมาลปน ฯ  
ยาว ฺจิท  ปฏิกูโล  อาหาโร  ยทตฺถ  คมนมฺป  นาม  เอว  เชคุจฺฉ  
ทุรธิวาสน ฺจาติ อตฺโถ ฯ  
        คมนปฏิกูลนฺติ   คมนเมว   ปฏกิลู   คมนปฏกิูล  ฯ อธิวา- 
เสตฺวาปติ  ปสทฺโท  สมฺปณฺฑนฏโ  ฯ  เตน  เอตฺตเกนาป  มุตฺติ  
นตฺถิ  อิโต  ปรมฺป  มหนฺต  ปฏิกลู  สกล  อธิวาเสตพฺพเมวาติ  
วกฺขมานปฏิกูล  สมฺปณฺเฑติ  ฯ  สงฺฆาฏิปารุเตนาติ  สงฺฆาฏิยา  
กปฺปนปารุปเนน  ปารุตสรีเรน  ฯ  ยตฺถาติ  ยาสุ  วีถีสุ  ฯ  ยาว  
ปณฺฑิกมสาปติ  ยาว  ชงฺฆปณฺฑิกมสปฺปเทสาป  ฯ  อุทกจิกฺขลฺเลติ  
อุทกมิสฺเส  กทฺทเม  ฯ  เอเกน  จีวรนฺติ  เอเกน หตฺเถน นิวตฺถจีวร ฯ  
มจฺฉา  โธวิยนฺติ  เอเตนาติ  มจฺฉโธวน  อุทก  ฯ  สมฺมิสฺสสทฺโท  
ปจฺเจก  สมฺพนฺธิตพฺโพ  ฯ  โอฬิคลลฺานิ  อุจฺฉิฏโทกคพฺภมลาทีน  
สกทฺทมาน  สนฺทนฏานานิ  ยานิ  ชณฺณุมตฺตอสุจิภริตานิป  โหนฺติ  ฯ  
จนฺทนิกานิ  เกวลาน  อุจฺฉิฏโทกคพฺภมลาทีน  สนทฺนฏานานิ  ฯ  
ยโตติ  โอฬิคลฺลาทิโต  ฯ  คามมกฺขิกาติ  ตตฺถ  สณฺฑสณฺฑจาริโน  
นีลมกฺขิกา  ฯ  นลิียนฺติ  อจฺฉนฺติ  ฯ  ททมานาปติอาทิ  สติป  
เกส ฺจิ  สทฺธาน  วเสน  สกฺกจฺจกาเร  ปฏิกลูปจฺจเวกฺขณาโยคฺย   
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ปน  อสทฺธาน  วเสน  ปวตฺตนกอสกฺกจฺจการเมว  ทสฺเสตุ  อารทฺธ  ฯ  
ตุณฺหี  โหนฺติ  สยเมว  ริ ฺจิตฺวา  คจฺฉิสฺสตีติ  ฯ  คจฺฉาติ  อเปหิ  ฯ  
เรติ  อมฺโภ  ฯ  มุณฺฑกาติ  อนาทราลปน  ฯ  สมุทาจรนฺตีติ  กเถนฺติ ฯ  
ปณฺโฑลฺยสสฺ  อนฺติมชีวิกาภาเวนาห  กปณมนุสฺเสน  วิย  คาเม  
ปณฺฑาย จริตฺวา นิกฺขมิตพฺพนฺติ ฯ  
        [๑๔๐]  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ปตฺตคเต  อาหาเร  ฯ  ลชฺชิตพฺพ  โหติ  
อุจฺฉิฏนฺนุโข  อย  มยฺห  ทาตุกาโมติ  อาสงฺเกยฺยาติ  ฯ  เสโท  
ปคฺฆรมาโน  อาหารสฺส  วา  อุณฺหตาย  ภิกฺขุโน  วา  สปรฬิาตายาติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  สุกฺขถทฺธภตฺตมฺปติ  สุกฺขตาย  ถทฺธมฺป  ภตฺต  ฯ  ปเคว  
ตกฺกก ฺชิกาทินา  อุปสิตฺตนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เตน  เสเทน  กิลินนฺตาย  
ปฏิกูลต  วทติ  ฯ  ตสฺมินฺติ  ปณฺฑปาเต  ฯ  สมฺภินนฺโสเภติ  สพฺพโส  
วินฏโสเภ  ฯ  เวมชฺฌโต  ปฏายาติ  ชิวฺหาย  มชฌฺโต  ปฏาย  ฯ  
ทนฺตคูถโก  ทนฺตมล  ฯ  วิจุณฺณิตมกฺขิโตติ  อุภเยหิ  ทนฺเตหิ  วิจุณฺณิโต  
เขฬาทีทิ  สมุปลิตฺโต  ฯ  เอวภูตสฺส  จสฺส  ยาย  ปพฺุเพ  วณฺณสมฺปทา  
คนฺธสมฺปทา  อภิสงฺขารสมฺปทา  จ  สา  เอกเสน  วินสฺสติ  รโส   
ปน นสฺเสยฺย  วา  น  วาติ  อาห  อนฺตรหิตวณฺณคนฺธสงฺขาร- 
วิเสโสติ  ฯ สุวานโทณิยนฺติ  สารเมยฺยาน  ภุ ฺชนกอมฺพเณ  ฯ   
 ิตสุวานวมถุ วิยาติ   วนฺตสุนขฉฑฺฑน  วิย  ฯ  จกขฺุสฺส  อาปาถมตี- 
ตตฺตา อชฺโฌหริตพฺโพ โหตีติ อุกฺกสคต ปฏิกูลภาว วิภาเวติ ฯ  
        [๑๔๑]  ปริโภคนฺติ  อชฺโฌหรณ  ฯ  เอส  อาหาโร  ฯ  อนโฺต   
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ปวิสมาโน  พหุลมธุกเตลมกฺขิโต  วิย  ปรมเชคุจฺโฉ  โหตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
อนฺโตติ  โกฏาสสฺส  อพฺภนฺตเร ฯ นิธานมนุปคโต อามาสย อปฺปตฺโต- 
เยว อาหาโร  ปตฺตาทีหิ  วิมิสฺสิโต  โหตีติ  อาห  ปวิสมาโนติ  ฯ  
อามาสยปกฺกาสยวินิมุตฺโต  โกยมาสโย  นามาติ  อาสงฺก  สนฺธายาห  
ยสฺมาติอาทิ  ฯ  ปตฺตเมวาสโย  ปตฺตาสโย  ฯ  อธิโก  โหตีติ  วุตฺต  
มนฺทปุ ฺพาหุลฺลโต  โลกสฺส  ฯ  เอว  อาสยโตติ  เชคุจฺโฉ  หุตฺวา  
อนฺโต  ปวิฏโ  เชคุจฺฉตเรหิ  ปตฺตาทีหิ  วิมิสฺสิโต  อติวิย  เชคุจฺโฉ  
โหตีติ  เอว  อาสยโต  ปฏกิูลตา  ปจฺจเวกฺขิตพฺพา  ฯ  นิธานโตติ  
เอตฺถาป  เอเสว  นโย  ฯ  โสติ  อาหาโร  ฯ ทสวสฺสเิกนาติ ชาติยา  
ทสวสฺเสน สตฺเตน ฯ โอกาเสติ อาสยสงฺขาเต ปเทเส ฯ  
        [๑๔๒]  เอวรูเปติ  เอทิเส  ทส  วสฺสานิ  ยาว  วสฺสสต  
อโธตวจฺจกูปสทิเสติ   อตฺโถ  ฯ  นิธานนฺติ  นิธาตพฺพต  ฯ ยถาวุตฺตปฺ- 
ปกาเรติ  สเจ  ปน  ทสวสฺสิเกนาติอาทินา  ยถาวุตฺโต ปกาโร  
เอตสฺสาติ  ยถาวุตฺตปฺปกาโร  ตสฺม ึ ฯ  ปรมนฺธการติมิเสติ  อติวิย  
อนฺธกรณมหาตมสิ  ฯ  อติทุคฺคนฺธเชคุจฺเฉ  ปเทเส  ปรมเชคุจฺฉภาว  
อุปคนฺตฺวา  ติฏตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตตฺถ  ก ึ วิยาติ  อาห  ยถา  
นามาติอาทิ  ฯ  อกาลเมเฆน  อภิวุฏเ  อาวาเฏ  พหุโส  วสฺสเนน  
เอกจฺจ  อสุจิชาต  อุปฺปลวิตฺวา  วิคจฺเฉยฺยาติ  อกาลเมฆคฺคหณ  ฯ  
ติณปณฺณกิล ฺชขณฺฑคฺคหณ   น  อสภุสฺสาป  อสุเภน  สมฺมิสฺสตาย  
อสุภภาวาปตฺติทสฺสนตฺถ  ฯ กายคฺคิสนฺตาปกุถิตกุถนส ฺชาตเผณ-  
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ปุพฺพุฬกาจิโตติ   คหณิเตเชน   ปกฺกถุตินิปฺปกฺกตาย   สมุปฺปนนฺเผณ- 
ปุพฺพุฬนิจิโต  ฯ อปริปกฺกโตติ อปริปกกฺภาวโต ฯ  
        สุวณฺณรชตาทิธาตุโย   วิยาติ   ยถา   สุวณฺณรชตาทิธาตุโย  
วิธินา  ตาปยมานา  สุวณฺณรชตาทิเก  มุ ฺจนฺติโย  สุวณฺณรชตาทิ- 
ภาว อุปคจฺฉนฺตีติ  วุจฺจนฺติ  น  เอวมย  ฯ  อย  ปน  อาหาโร  
กายคฺคนา  ปริปกฺโก  เผณปุพฺพุฬเก  มุ ฺจนฺโต  สณฺห  กโรนฺติ  
เอตฺถาติ  สณฺหกรณีติ  ลทธฺนามเก  นิสเท  ปสิตฺวา  นาฬิเก ขุทฺทก- 
เวฬุนาฬิกาย  วณฺณสณฺานมตฺเตน  ปกฺขิปฺปมานปณฺฑุมตฺติกา  วิย  
กรีสภาว  อุปคนฺตฺวา  ปกฺกาสย  ปูเรติ  ฯ  มุตฺตภาว  อุปคนฺตฺวา  
มุตฺตวตฺถึ  ปูเรตีติ  โยชนา  ฯ  คหณิยา  อินฺธนภาโค  วิย กิมิภกฺขภาโค  
จ  อปากโฏว  ฯ  รสภาโค  ผลโต  ปกาสิยติ  ฯ  อปริปกฺกสภาคา  
จ เตติ เต อนามสิตฺวา กรีสมุตฺตภาคาเอเวตฺถ ทสฺสิตา ฯ  
        [๑๔๓]  ปฏิกลูสฺส  นาม  ผเลน  ปฏิกูเลเนว  ภวิตพฺพนฺติ  
ทสฺเสนฺโต  สมฺมา  ปริปจฺจมาโนวาติอาทิมาท  ฯ  เกสโลมนข- 
ทนฺตาทีนีติ อาทิสทฺเทน   เกวล   ตจาทีนิเอว   พตฺตึสากาเร    
ปาลิย อาคตานิ    อถโข    อกฺขิคูถกณฺณคูถทนฺตมลชลฺลิกาสมฺภวาทีนิ  
ทฺวตฺตึสโกฏาสวินิมุตฺตานิ   อสุภานิ  สงฺคณฺหนฺโต  นานากุณปานีติ  
อาหาติ ทฏพฺพ ฯ  
        นิสฺสนทฺมาโนติ  วิสฺสนฺทนฺโต  ปคฺฆรนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  อาทินา  
ปกาเรนาติ  เอตฺถ  อาทิสทฺเทน  นาสิกาย  สิงฺฆาณิกา  มุเขน   
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เขโฬ  กทาจิ  ปตฺต  เสมฺห  โลหิต  วมติ  วจฺจมคฺเคน  อุจฺจาโร  
ปสฺสาวมคฺเคน  ปสฺสาโว  สกลกาเย โลมกูเปหิ  เสทชลลฺิกาติ เอวปการ  
อสุจึ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  ปมทิวเสติ  อิท  นิสฺสนฺททิวสาเปกฺขาย  
วุตฺต  ฯ  เตนาห  ทุติยทิวเส  นิสฺสนฺเทนฺโตติ  ฯ  วิกุณิตมุโขติ  
ชิคุจฺฉาวเสน  สงฺกุจิตมุโข  ฯ  เตนาห  เชคุจฺฉีติ  ฯ  มงฺกุภูโตติ  
วิมนกชาโต  อิมมฺป  นาม  โปเสมีติ  ฯ  รตฺโตติ  วตฺถ วิย รงฺคชาเตน  
จิตฺตสฺส  วิปริณามากาเรน  ฉนฺทราเคน  รตฺโต  ฯ  คิทฺโธติ อภิกงฺขน- 
สภาเวน  อภิคิชฺฌเนน  คิทฺโธ  เคธ  อาปนฺโน  ฯ  คธิโตติ ทุมฺโม- 
จนียภาเวน  คธิโต  วิย  ตตฺถ  ปฏิพทฺโธ  ฯ  มุจฺฉิโตติ รสตณฺหาย  
มุจฺฉ  โมห  อาปนฺโน  ฯ  วิรตฺโตติ  วิคตราโค  ฯ  อฏฏิยมาโนติ  
ทุกฺขิยมาโน ฯ หรายมาโนติ ลชชฺมาโน ฯ เชคุจฺฉมาโนติ หีเฬนฺโต ฯ  
        นวทฺวาเรหีติ  ปากฏาน  มหนฺตาน  วเสน  วุตฺต ฯ โลมกูปวิวเรหิป  
สนฺทเตวาติ  ฯ  นลิียตีติ  อตฺตาน  อทสฺเสนฺโต  นคูิหติ  สงฺกุปติ๑ 

วา  ฯ  เอวนติฺ  เอเกน  ทวฺาเรน ปเวสน อเนเกหิ ทฺวาเรหิ อเนกธา  
นิกฺขามน     ปกาสน     ปเวสน      นิคุฬฺห     นิกฺขามน     ปติ- 
โสมนสฺสชาเตน ปเวสน มงฺกุภูเตน นิกฺขามน สารตฺเตน ปเวสน  
วิรตฺเตน นิกฺขามนนฺติ อิเมหิ ปกาเรหิ ฯ  
        [๑๔๔]  ปริโภคกาเลปติ  ปสทฺเทน  ปวิฏมตฺโตป  นาม  
ปเวสนทฺวาร  เชคุจฺฉ  กโรติ  ปเคว  ลทฺธปริวาโส  ปริปากปฺปตฺโต  
อิตรทฺวารานีติ  ทสฺเสติ  ฯ  เอส  อาหาโร  ฯ  คนฺธหรณตฺถนฺติ  
๑. สงกุจตีติ ม ฺเ ฯ   
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วิสคนฺธาปนยนตฺถ  ฯ  กายคฺคินาติ  คหณิเตชานุคเตน  กายุสฺมนา  ฯ  
เผณุทฺเทหกนฺติ  เผณานิ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  ปจิตฺวาติ  ปริปาก  
คนฺตฺวา  ฯ  อุตฺตรมาโนติ  อุปฺปลวนฺโต  ฯ  เสมฺหาทีติอาทิสทฺเทน  
ปตฺตาทิเก  สงฺคณฺหาติ  ฯ  กรีสาทีติอาทิสทฺเทน  เสทชลลฺิกาทิเก  ฯ  
อิมานิ  ทฺวารานิ  มุขาทีนิ  ฯ  เอกจฺจนฺติ  ปสฺสาวมคฺค  สนฺธาย วทติ ฯ  
โจกฺขชาติกา  ปน  มุขาทีนิป  โธวิตฺวา  หตฺถ  ปุน  โธวนฺติเยว  ฯ  
ปุน  เอกจฺจนฺติ  วจฺจมคฺค  ฯ  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุนฺติ  ทฺวิกฺขตฺตุ  ติกฺขตฺตุ  
วา  ฯ  เอตฺถ  จ  อาหารตฺถาย  คมนปริเยสนาน  ปฏกิูลตา  อาหาเร  
ปฏิกูลตา  วุตฺตา  ฯ  ปรโิภคสฺส  ตนิสฺสยโต  อาสยนิธานาน  
ตสมฺพนฺธโต  อิตเรส  ตพฺพิการโตติ  อย  วิเสโส  เวทิตพฺโพ  ฯ  
กิมิภกฺขภาโวป หิสฺส วิการปกฺเขเยว เปตพฺโพติ ฯ  
        [๑๔๕]  ต  นิมิตฺตนฺติ ยถาวุตฺเตหิ อากาเรหิ ปุนปฺปุน มนสกิโรนฺ- 
ตสฺส ปฏิกูลการวเสน   อุปฏ ิต   กพฬิงฺการาหารส ฺ ิต   ภาวนาย  
นิมิตฺต  อารมฺมณ  น  อุคฺคหปฏิภาคนิมิตฺต  ฯ  ยทิ  หิ  ตตฺถ อุคฺคห- 
นิมิตฺต อุปฺปชฺเชยฺย  ปฏิภาคนิมิตฺเตนป  ภวิตพฺพ  ฯ  ตถา  จ  สติ  
อปฺปนามตฺเตน  ฌาเนน  ภวิตพฺพ  น  จ  ภวติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  
ภาวนาย  นานาการโต สภาวธมฺมภาเวน จ กมฺมฏานสฺส คมฺภีร- 
ภาวโต ฯ เตนาห   กพฬิงฺการาหารสฺส  สภาวธมฺมตาย  คมฺภีรตฺตาติ  ฯ  
เอตฺถ  หิ  ยทปิ  ปฏิกูลาการวเสน  ภาวนาย  ปวตฺตติ  เย  ปน  
ธมฺเม  อุปาทาย  กพฬิงฺการาหารป ฺตฺติ  เตเอว  ธมฺมา  ปฏิกลูา   
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น  ป ฺตฺตีติ  ปฏิกลูการคฺคหณมุเขน  สภาวธมฺเมเยว  อารพฺภ  
ภาวนาย  ปวตฺตนโต  สภาวธมฺมาน ฺจ  สภาเวเนว  คมฺภีรภาวโต  
น  ตตฺถ  ฌาน  อปฺเปตุ  สกฺโกติ  คมฺภีรภาวโต  หิ  ปุริมสจฺจทฺวย  
ทุทฺทส  ชาตนฺติ  ฯ  ยทิ  อุปจารสมาธินา  จิตฺต  สมาธิยติ  กถ  
กมฺมฏานส ฺา  อิจฺเจว  โวหริยตีติ  อาห  ปฏิกูลาการคฺคหณ- 
วเสน ปนาติอาทิ  ฯ  อิทานิ  อิมิสฺสา  ภาวนาย  อานิสเส  ทสฺเสตุ  
อิม ฺจ  ปนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  รสตณฺหายาติ  มธุราทิรสวิสยาย  
ตณฺหาย  ฯ  ปฏิลียตีติ  สงฺกุปติ  อเนกาการ  ตตฺถ  ปฏิกูลตาย  
สณฺ ิตตฺตา  ฯ  ปฏิกฏุตีติ  อปสกฺกติ  น  วิสรติ  ฯ  ปฏิวตฺตตีติ  
นิวตฺตติ  ฯ  กนฺตารนิตฺถรณตฺถิโกติ  มหโต  ทุพฺภิกฺขกนฺตารสฺส  
นิตฺถรณปฺปโยชโน  ฯ  วิคตมโทติ  มานมทาทีน  อภาเวน  นิมฺมโท  ฯ  
มทาภาวคฺคหเณเนว   จสฺส   ทวมณฺฑนวิภูสนาทีนมฺป   อภาโว คหิโต- 
เยวาติ  ทฏพฺพ  ฯ  กพฬงฺิการาหารปริ ฺามุเขนาติ  วุตฺตนเยน  
ปฏิกูลาการโต  กพฬิงฺการาหารสฺส  ปรจฺิฉิชฺช  ชานนทฺวาเรน  ฯ ป ฺจ- 
กามคุณิโก  ราโคติ  อนติวตฺตนฏเน  ป ฺจกามคุเณสุ  นิยุตฺโต  
ตปฺปโยชโน  วา  ราโค  ปริ ฺ  สมติกฺกม  คจฺฉติ  ฯ  รสตณฺหาย  
หิ  สมฺมเทว  วิคตาย  รูปตณฺหาทโยป  วิคตาเอว  โหนฺติ  โภชเน  
มตฺต ฺ ุตาย  อุกฺกสคมนโต  สติ  จ  วิสยิสมติกฺกเม  วิสโย สมติกฺ- 
กนฺโตเอว  โหตีติ  อาห  โส  ป ฺจกามคุณปริ ฺามุเขน  รูปกฺขนฺธ  
ปริชานาตีติ  ฯ  รูปายตนาทีสุ  ปริ ฺ  คจฺฉนฺเตสุ  ตนฺนิสฺสยภูตานิ   
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ตคฺคาหกา ปสาทา จ สุเขเนว ปริ ฺ คจฺฉนฺตีติ ฯ อปริปกฺกาทีติ- 
อาทิสทฺเทน อาสยนิธานานมฺป  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  อปริ- 
ปกฺกนฺตาว อุทริยเมว  ฯ    อาสยคฺคหเณน   ปตฺตเสมฺหปุพฺพโลหิตาน  
ปริปกฺกคฺคหเณน  กรีสมตฺุตาน  ผลคฺคหเณน  เกสาทีน  สพฺเพส  
ปริคฺคโห  สทิฺโธ  โหตีติ  อาห  กายคตาสติภาวนาป  ปาริปูร ึ 
คจฺฉตีติ  ฯ  อสุภส ฺายาติ อสุภภาวนาย อวิ ฺาณกอสุภ- 
ภาวนานุโยคสฺสาติ อตฺโถ  ฯ  อนุโลมปฏิปท  ปฏปินฺโน  โหติ   
ปฏิกูลาการคฺคหเณน  กายสฺส อสุจิทุคฺคนฺธเชคุจฺฉภาวสลฺลกฺขณโต  ฯ   
อิม  ปน  ปฏปิตฺตินฺติ อิม อาหาเร ปฏิกลูส ฺาภาวน  ฯ  อมต- 
ปริโยสานตนฺติ  นิพฺพานนิฏ ิต  อาหาเร ปฏิกูลส ฺาภาวนาสงฺขาต   
อุปจารชฺฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา นิพฺพานาธิคมนฺติ  
อตฺโถ ฯ  
           อาหาเร ปฏิกลูส ฺานิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
          เอก  ววฏานนฺติ  เอว  นิทฺทิฏสฺส  จตุธาตุววฏานสฺส  
ภาวนานิทฺเทโส   อนุปฺปตฺโตติ   อุทฺเทโส  นาม  นิทฺเทสฏโ มุทุมชฺฌ- 
ป ฺาพาหุลฺลโต  อาคโต  จ  ภาโร  อวสฺส  วหิตพฺโพติ  กตฺวา  
วุตฺต  ฯ ตตฺถ สติป วิสยเภเทน ววฏานสฺส เภเท ววฏานภาว- 
สาม ฺเน ปน  ต  อภินฺน  กตฺวา  วุตฺต  เอก  ววฏานนฺติ  ฯ   
ปุพฺพภาเค  วา สติป  วิสยเภเท  อตฺถสิทฺธิย  ตสฺส  เอกวิสยตา- 
วาติ  เอก  ววฏานนฺติ วุตฺต  ฯ    ยถา    หิ   ทฺวตฺตึสากาเร   กมฺม   
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กโรนฺตสฺส  โยคิโน  ยทปิ  ปุพฺพภาเค  วิสุ  วิสุ  โกฏาเสสุ  
มนสิกาโร  ปวตฺตติ  อปรภาเค  ปน  เอกสฺมึเยว  โกฏาเส อตฺถ- 
สิทฺธิ  โหติ  น  สพฺเพสุ  เอวมิธาปติ  ฯ  ตตฺถ  สิยา  ยถา  
ปฏิกูลภาวสาม ฺเน  ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาเน  อเภทโต  มนสิกาโร  
ปวตฺตติ  เอว  อิธ  ธาตุภาวสาม ฺเน  อเภทโต  มนสิกาโร  
ปวตฺตตีติ  เอก  ววฏานนฺติ  วุตฺตนฺติ  ฯ  นยิทเมว  ฯ  ตตฺถ  ห ิ 
ปณฺณตฺติสมติกฺกมโต  ปฏาย  ปฏิกลูวเสเนว  สพฺพตฺถ  มนสกิาโร  
ปวตฺเตตพฺโพ  อิธ  ปน  สภาวสรสสลฺลกฺขณโต  ธาตุโย  มนสกิา- 
ตพฺพา น   ธาตุภาวสาม ฺโต  ฯ   เตเนวาห  สภาวุปลกฺขณวเสน  
สนฺนิฏานนฺติ  ฯ  กึ  วา  เอเตน  ปป ฺเจน  อ ฺเหิ เอกูน- 
จตฺตาฬีสาย  กมฺมฏาเนหิ  อสสฏ  จตุธาตุววฏาน  นาม  เอก  
กมฺมฏานนฺติ  ทสฺเสตุ  เอก  ววฏานนฺติ  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  
จตุธาตุววฏานสฺส   ภาวนานิทฺเทโสติ   กสฺมา   วุตฺต   นนุ จตุ- 
ธาตุววฏานสฺส  เภเทน  ววฏาน  ภาวนาว  สกึ  ปวตฺต  ปน  
ววฏาน  ตสฺส  พหุลีกาโร  ภาวนาติ  วจนเภเทน  วุตฺต  กถ  ปน  
ภาวนา  นิทฺทิสิยติ  ตสฺสา  วจีโคจราติกฺกนฺตภาวโตติ  ฯ  นาย  โทโส  
ภาวนฏเ  ภาวนาโวหารโต  ฯ  ภาวนฏโ  หิ  กมมฺฏานปริคฺคโห  
อิธ ภาวนาติ อธิปฺเปโต ฯ  
        [๑๔๖]  สภาวุปลกฺขณวเสนาติ  กกฺขฬตฺตาทิกสฺส  สลกฺขณสฺส  
อุปธารณวเสน  ฯ  อิท  หิ  กมฺมฏาน  ปวีกสิณาทิกมฺมฏาน  วิย  น   
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ปณฺณตฺติมตฺตสลฺลกฺขณวเสน    นีลกสิณาทิกมฺมฏาน   วิย   น นีลาท-ิ 
วณฺณสลฺลกขฺณวเสน  นาป  วิปสฺสนากมฺมฏาน  วิย  สงฺขาราน  
อนิจฺจตาทิสาม ฺลกฺขณสลฺลกฺขณวเสน  ปวตฺตติ  อถโข  ปวี- 
อาทีน สภาวสลฺลกฺขณวเสน  ปวตฺตตีติ  ฯ  เตน  วุตฺต  สภาวุปลกฺขณ- 
วเสนาติ ฯ กกฺขฬตฺตาทิกสฺส   สลกฺขณสฺส   อุปธารณวเสนาติ   อตฺโถ  ฯ  
สนฺนิฏานนฺติ  าณวินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ  น  เยวาปนกวินิจฺฉโย  
นาป  วิตกฺกาทิวินิจฺฉโย  ฯ  ธาตุมนสิกาโรติ  ธาตูสุ  มนสิกาโร  
จตสฺโส  ธาตุโย  อารพฺภ  ภาวนา  มนสิกาโรติ  อตฺโถ  ฯ  กาตพฺพโต  
กมฺม  โยคิโน  สุขวิเสสาน  การณภาวโต  าน ฺจาติ  กมฺมฏาน  
จตุนฺน  มหาภูตาน  สภาวสลฺลกฺขณวเสน  ปวตฺต  โยคกมฺม  ฯ  เตนาห  
ธาตุมนสิกาโร  ธาตุกมฺมฏาน  จตุธาตุววฏานนฺติ  อตฺถโต  เอกนฺติ  ฯ  
ตยิท  จตุธาตุววฏาน  ทฺวิธา  อาคตนฺติ  กสฺมา  วุตฺต  นน ุธาตุ- 
วิภงฺเค  นาติสงฺเขปวิตฺถารวเสน  อาคต  ตสฺมา  ติธา  อาคตนฺติ  
วตฺตพฺพนฺติ  ฯ  น  ตตฺถาป  อชฌฺตฺติกาน  ธาตูน  ปเภทโต อนวเสส- 
ปริยาทานสฺส กตตฺตา พาหิราน ฺจ ธาตูน ปริคฺคหิตตฺตา ฯ อถวา ฯ  
ทฺวิธา  อาคตนฺติ  เอตฺถ  ทวิฺธาว  อาคตนฺติ  น  เอว นิยโม คเหตพฺโพ  
อถโข  ทฺวิธา  อาคตเมวาติ  เตน  ตติยสฺสาป  ปการสฺส  สงฺคโห  
สิทฺโธ  โหติ  ฯ  โส  จ นาติสงฺเขปวิตฺถารนโย สงฺเขปโต จ วิตฺถารโต  
จาติ  เอตฺถ  อาวุตฺติวเสน  จสทฺเทเนว  วา  สงฺคหิโตติ  ทฏพฺโพ  ฯ  
อถวา  ฯ  โย  นาติสงฺเขปวิตฺถารนเยน  อติสงฺเขปปฏิกฺเขปมุเขน ลพฺภ-  
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มาโน  วิตฺถารภาโค  ต  วิตฺถารนยนฺโตคธเมว  กตฺวา  วุตฺต ทฺวิธา  
อาคตนฺติ  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  นาติติกฺขป ฺสฺส  ธาตุกมฺมฏานิกสฺส  
วเสน  วิตฺถารโต  อิท ฺจ  วจน  สมตฺถติ  โหติ  ฯ  มหาสติปฏาเนติ  
จ  อิท  นิทสสฺนมตฺต  ทฏพฺพ  สติปฏานกายคตาสติสุตฺตาทีสุป  
ตเถว  อาคตตฺตา  ฯ  ราหุโลวาเทติ  มหาราหุโลวาเท ฯ ธาตุวิภงฺเคติ  
ธาตุวิภงฺคสุตฺเต  อภิธมฺเม  ธาตุวิภงฺเค  จ  ฯ  กาม  มหาสติปฏาเน  
อตฺเถน  อุปม  ปริวาเรตฺวา  เทสนา  อาคตา  อุปมา จ นาม ยาวเทว  
อุปเมยฺยตฺถวิภาวนตฺถาติ  อุปม  ตาว  ทสฺเสตฺวา  อุปเมยฺยตฺถ  วิภาเวตุ  
เสยฺยถาปติอาทินา  ปาลิ  อานีตา  ฯ  กสฺมา ปเนตฺถ ธาตุวเสน  
ตตฺถาป จตุมหาภูตวเสน  กมฺมฏานนิทฺเทโส  กโตติ  ฯ  อตฺตสุ ฺตา- 
สนฺทสฺสนตฺถ เอตฺถ   ธาตุวเสน   ตตฺถาป   โอฬาริกภาเวน  สุปากฏตาย  
เอกจฺจวิเนยฺยชนจริตานุกุลตาย  จ  มหาภูตวเสน  กมฺมฏานนิทฺเทโส  
กโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺถ  ปวีธาตูติอาทีสุ  ธาตุฏโ  นาม  สภาวฏโ  สภาวฏโ  
นาม  สุ ฺตฏโ  สุ ฺตฏโ  นาม  นิสฺสตฺตฏโ  ฯ  เอว สภาว- 
สุ ฺตนิสฺสตฺตฏเน  ปวีเยว  ธาตุ  ปวีธาตุ  ฯ อาโปธาตุอาทีสุป  
เอเสว  นโย  ฯ  ปวีธาตูติ  สหชรูปธมมฺาน  ปติฏา  ธาตุ  ตถา  
อาโปธาตูติ  อาพนฺธนธาตุ  เตโชธาตูติ  ปริปาจนธาตุ  วาโยธาตูติ  
วิตฺถมฺภนธาตูติ  เอวเมตฺถ  สมาโส  ภาวตฺโถ  จ  เวทิตพฺโพ  ฯ  
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  ฯ  วิตฺถาโร  ปน  ปรโต  อาคมิสฺสติ  ฯ  เอว   
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ติกฺขป ฺสฺสาติอาทีสุ  เอวนฺติ  ยถาทสฺสิต  ปาลึ  ปจฺจามสติ  ฯ  
นาติติกฺขป ฺสฺส  วิตฺถารเทสนาติ  กตฺวา  อาห  ติกฺขป ฺสฺสาติ  ฯ  
ยถา  วตฺถยุค  อรหตีติ  วตฺถยุคิโก  เอว  ธาตุกมฺมฏาน  อรหติ  
ธาตุกมฺมฏานปฺปโยชโนติ วา ธาตุกมฺมฏานิโก ตสฺส ธาตุ- 
กมฺมฏานิกสฺส ฯ  
        เฉโกติ   ตตสม ฺาย  กุสโล  ฯ  ยถาชาเต  สุนสฺมึ นงฺคุฏ- 
ขุรวิสาณาทิวนฺเต  อฏ ิมสาทิอวยวสมุทาเย  อวิภตฺเต  คาวีสม ฺา  
น  วิภตฺเต  วิภตฺเต  ปน  อฏ ิมสาทิอวยวสม ฺาติ  ชานนโก  ฯ  
อนฺเตวาสีติ  กมฺมกรณวเสน  สมีปวาสี  ฯ  วิลิยนติฺ  ภิชชฺนฺติ  วิภชฺชนฺตีติ  
พีลา  ภาคา  วการสฺส  พการ  อิการสฺส  จ  อีการ กตฺวา ฯ ตเมว หิ  
ภาคตฺถ  ทสฺเสตุ  โกฏาส  กตฺวาติ  วุตฺต  ฯ  กิ ฺจาป   ิตสทฺโท  ิโต  
วาติอาทีสุ  วิย  านสงฺขาตอิริยาปถสมงฺคิตาย  คตินิวตฺติอตฺถตาย  
วา  าสทฺทสฺส  อ ฺตฺถ  เปตฺวา  คมน  วิเสสอิริยาปถสมงฺคิตาย  
โพธโก  อิธ  ปน  ยถา  ตถา  รูปกายสฺส  ปวตฺติอาการโพธโก  
อธิปฺเปโตติ  อาห  จตุนฺน  อิริยาปถาน  เยนเกนจิ  อากาเรน   ิตตฺตา  
ยถา  ิตนฺติ ฯ ตตฺถ อากาเรนาติ านาทินา รูปกายสฺส ปวตฺติ- 
อากาเรน ฯ านาทโย  หิ  อิริยาปถสงฺขาตาย  กายิกกิริยาย  ปวตฺติฏ- 
านตาย อิริยาปถาติ  วุจฺจนฺติ ฯ ยถา  ิตนฺติ ยถา ปวตฺต ฯ ยถา- 
วุตฺตฏานเมเวตฺถ ปณิธานนฺติ  อธิปฺเปตนฺติ  อาห  ยถา   ิตตฺตาว   
ยถา  ปณิหิตนฺติ  ฯ  ิตนฺติ   วา  กายสฺส  านสงฺขาตอิริยาปถ-  
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สมาโยคปริทีปน  ฯ  ปณิหิตนฺติ    ตท ฺอิริยาปถสมาโยคปริทีปน  ฯ     
 ิตนฺติ วา  กายสงฺขาตาน  รูปธมฺมาน  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ขเณ  สกิจฺจวเสน  
อวฏานปริทีปน  ฯ  ปณิหิตนฺติ  ปจฺจยกิจฺจวเสนาติ  เอวมฺเปตฺถ  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ  ฯ  ธาตุโสติ  ธาตุ  ธาตุ  ปวีอาทิธาตุ  วิสุ  วิสุ กตฺวา ฯ  
ปจฺจเวกฺขตีติ  ปติ  ปติ  อเวกฺขติ  าณจกฺขุนา  วินิพฺภุชฺชิตฺวา  ปสฺสติ ฯ  
ยถา  เฉโกติอาทินา  ปาลิยา  สทฺทตฺถวิวรณวเสน  วุตฺตเมวตฺถ  อิทานิ  
ภาวตฺถวิภาวนวเสน ทสฺเสตุ ยถา โคฆาตกสฺสาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  โปเสนฺตสฺสาติ  มสุปจยปริพฺรูหนาย  กุณฺฑกภตฺตกปฺปา- 
สฏ ิอาทีหิ สวฑฺเฒนฺตสฺส  ฯ  วธิต  มตนฺติ  หึสิต  หุตฺวา มต ฯ  
มตนฺติ จ มตมตฺต ฯ เตเนวาห ตาวเทวาติ ฯ คาวีติ ส ฺา  
น อนฺตรธายติ ยานิ องฺคปจฺจงฺคานิ อุปาทาย  คาวีส ฺา  มต- 
มตฺตายป  คาวิยา  เตส  ต  สนฺนิเวสสฺส อวินฏตฺตา  ฯ  วิภชิตฺวาติ  
อฏ ิสงฺฆาฏโต  มส  วิเวเจตฺวา  ตโต วา  วิเวจิต  มส  ภาคโส  กตฺวา  ฯ   
เตเนวาห มสส ฺา ปวตฺตตีติ ฯ ปพฺพชิตสฺสป  อปริคฺคหิต- 
กมฺมฏานสฺส ฯ ฆนวินิพฺโภคนฺติ สนฺตติสมุหกิจฺจฆนาน วินิพฺภุชฺชน   
วิเวจน ฯ ธาตุโส ปจฺจเวกฺขโตติ ยถาวุตฺต ฆนวินิพฺโภค กตฺวา  
ธาตุโส  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ฯ  สตฺตส ฺาติ  อตฺตานุทิฏ ิวเสน  ปวตฺตา  
สตฺตส ฺาติ  วทนฺติ  ฯ  โวหารวเสน  ปวตฺตสตฺตส ฺายป  ตทา  
อนฺตรธาน ยุตฺตเมว ยาถาวโต ฆนวินิพฺโภคสฺส สมฺปาทนโต ฯ  
เอว  หิ  สติ  ยถาวุตฺตโอปมฺมตฺเถน  โอปเมยฺยตฺโถ  อ ฺทตฺถุ  สสนฺทติ   
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สเมติ ฯ เตเนวาห ธาตุวเสเนว จิตฺต สนฺติฏตีติ ฯ  
        [๑๔๗]  เอว  ธาตุกมฺมฏานสฺส  สงฺเขปโต  อาคตฏาน  
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิตฺถารโต  อาคตฏาน  ทสฺเสตุ  มหาหตฺถิปทุปเม  
ปนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  เอวนติฺ  อิมินา  ราหุโลวาทธาตุวิภงฺเคสุ  
ธาตุกมฺมฏานสสฺ  วิตฺถารโต  อาคมนเมว  อุปสหรติ  น  สพฺพ  
เทสนานย อ ฺถาป ตตฺถ เทสนานยสฺส อาคตตฺตา ฯ  
        [๑๔๘]  ตตฺราติ  ตสฺมึ  ยถาทสฺสิเต  มหาหตฺถิปทุปมปาเ  ฯ  
อชฺฌตฺติกาติ   สตฺตสนฺตานปริยาปนฺนา  ฯ  อชฺฌตฺต  ปจฺจตฺตนฺติ ปท- 
ทฺวเยนาป  ตตปาฏิปุคฺคลิกธมฺโม  วุจฺจตีติ  อาห  อุภยมฺป  นิยกสฺส  
อธิวจนนฺติ  ฯ  สสนฺตติปริยาปนฺนตาย  ปน อตฺตนิ คเหตพฺพภาวุป- 
คมนวเสน อตฺตาน  อธิกิจฺจปฺปวตฺต  อชฺฌตฺต  ตตสนฺตติปริยา- 
ปนฺนตาย  ปน ปจฺจตฺต ฯ เตเนวาห อตฺตนิ ปวตฺตตฺตา  
อชฺฌตฺต อตฺตาน ปฏิจฺจ ปวตฺตตฺตา ปจฺจตฺตนฺติ ฯ กกฺขฬนฺติ   
กถิน  ฯ  ยสมฺา ต ถทฺธภาเวน สหชาตาน ปติฏา โหติ ตสฺมา  
ถทฺธนฺติ  วุตฺต  ฯ  ขริคตนฺติ  ขรีสุ  ขรสภาเวสุ  คต  ตปฺปริยาปนฺน  
ขรสภาวเมวาติ  อตฺโถ  ฯ  ยสฺมา  ปน  ขรสภาว  ผรุสากาเรน  
อุปฏานโต  ผรุสาการ  โหติ  ตสฺมา  วุตฺต  ผรุสนฺติ  ฯ  เตนาห  
ทุติย  อาการวจนนฺติ  ฯ  อุปาทินฺน  นาม  สรีรฏก  ฯ  ตมฺปน กมฺม- 
สมุฏานต  สนฺธาย  อุปาทินฺนมฺป  อตฺถิ  อนุปาทินฺนมฺป  ตณฺหาทีหิ  
อาทินฺนคหิตปรามฏวเสน   สพฺพมฺเปต  อุปาทินฺนเมวาติ  ทสฺเสตุ   
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อุปาทินฺนนฺติ  ทฬฺหอาทินฺนนฺติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  มมนฺติ  คหิต  
อหนฺติ  ปรามฏนฺติ  โยชนา  ฯ  เสยยฺถีทนฺติ  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา- 
วาจีติ อาห  ต  กตมนฺติ  เจติ  อตฺโถติ  ฯ  ตโตติ  ปจฺฉา  ฯ  
ตนฺติ  ต  อชฌฺตฺติกาทิเภทโต  ทสฺสิต  ปวีธาตุ  ฯ  ทสฺเสนฺโตติ  
วตฺถุวิภาเคน  ทสฺเสนฺโต  ฯ  กิ ฺจาป  มตฺถลุงฺค  อฏ ิมิ ฺเชเนว  
สงฺคเหตฺวา  อิธ  ปาลิย  วิสุ  น  อุทฺธฏ  ปฏิสมฺภิทามคฺเค  ปน  
วีสติยา  อากาเรหิ  ปริปุณฺณ  กตฺวา  ทสฺเสตุ  วิสุ  คหิตนฺติ  ตมฺป  
สงฺคณฺหนฺโต  ถทฺธภาวาธิกตาย  ปวีธาตุโกฏาเสสุเยว  มตฺถลงฺุค  
ปกฺขิปตฺวา  วีสติยา  อากาเรหิ  ปวีธาตุ  นิทฺทิฏาติ  เวทิตพฺพาติ  
อาห  ฯ  ย  วา  ปน ฺมฺป  กิ ฺจีติ  วา  อิมินา  ปาลิย  มตฺถลุงฺคสฺส  
สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  ตสฺมา  อิธ  ย  วา  ปน ฺมฺป  กิ ฺจีติ  อิท  
ปุพฺพปทาเปกฺข  ฯ  มตฺถลุงฺค  ปกฺขิปตฺวา  วีสติยา  อากาเรหิ  ปวีธาตุ  
นิทฺทิฏาติ  เวทิตพฺพา  ย  วา  ปน ฺมฺป  กิ ฺจีติ  วจนโต  ฯ  ปุน  
ย  วา  ปน ฺมฺป  กิ ฺจีติ  อวเสเสสุ  ตีสุ  โกฏาเสสูติ  โยเชตพฺพ ฯ  
ตีสุ  โกฏาเสสูติ  ติปฺปกาเรสุ  โกฏาเสสุ  ฯ  น  ห ิ เต  ตโย  
โกฏาสา ฯ  
        [๑๔๙]  วิสฺสนฺทนภาเวนาติ  ปคฺฆรณภาเวน  ฯ  อปฺโปตีติ  
วิสรติ  ฯ  ปปฺโปตีติ  ปาปุณาติ  ฯ  สสมฺภารอาปวเสน  เจต  วุตฺต  ฯ  
โส  ห ิ วิสฺสนฺทนภาเวน  สสมฺภารปวีสงฺขาต  ต  ต  าน  วิสรติ  
ปาปุณาติ  จ  ฯ  ลกฺขณปปฺเวเสเนว  วา  ฯ  โสป  ห ิสหชาตอ ฺ-  
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ม ฺ  นิสฺสยาทิปจฺจยตาย  เสสภูตตฺตยสงฺขาต  ต  ต  าน ทฺรว- 
ภาวสิทฺเธน  วิสฺสนฺทนภาเวน  อาพนฺธตฺต  อาสตฺตตฺต  อวิปฺปกิณฺณ ฺจ  
กโรนฺต อปฺโปติ ปปฺโปตีติ วตฺตพฺพต อรหตีติ ฯ  
        เตชนวเสนาติ  นิสิตภาเวน  ติกฺขภาเวน  ฯ  วุตฺตนเยนาติ  
กมฺมสมุฏานาทิวเสน  นานาวิเธสูติ  อาโปธาตุย  วุตฺตนเยน  ฯ กุปฺป- 
เตนาติ  ขุภิเตน  ฯ  เตโชธาตุวเสน  ลพฺภมานา  อิมสฺมึ  กาเย ชรา- 
ปวตฺติ  ปากฏชราวเสน  เวทิตพฺพาติ  ทสฺเสตุ อินฺทฺริยเวกลฺลตนติฺ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ  สรีเร  ปกติอุสุม  อติกฺกมิตฺวา  อุณฺหภาโว  สนฺตาโป  
สรีรสฺส  ทหนวเสน  ปวตฺโต  มหาทาโห  ปริทาโหติ  อยเมเตส  
วิเสโส  ฯ  เยน  ชริยตีติ  จ  เอกาหิกาทิชรโรเคน  ชริยตีติป  อตฺโถ  
ยุชฺชติ  ฯ  สตฺตกฺขตฺตุ  ตาเปตฺวา  ตาเปตฺวา  สีตุทเก  ปกฺขิปตฺวา  
อุทฺธฏสปฺป  สตโธตสปฺปติ  วทนฺติ  ฯ  อสิตนฺติ  ภุตฺต  ฯ  ขายิตนฺติ  
ขาทิต  ฯ  สายิตนฺติ  อสฺสาทิต  ฯ  สมมฺา  ปริปาก  คจฺฉตีติ  
สมเวปากินิยา  คหณิยา  วเสน  วุตฺต  ฯ  อสมฺมาปรปิาโกป  ปน  
วิสมเวปากินิยา  ตสฺสาเอว  วเสน  เวทติพฺโพ  ฯ  รสาทิภาเวนาติ  
รสรุธิรมสเมทนฺหารุอฏ ิอฏ ิมิ ฺชสุกฺกวเสน  ฯ  วิเวกนฺติ  ปุถุภาว  
อ ฺม ฺ  วิสทิสภาว  ฯ  อสิตาทิเภทสฺส  หิ  อาหารสฺส  ปรณิาเม  
รโส  โหติ  ต  ปฏิจฺจ  รสธาตุ  อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  
รสสฺส ปริณาเม รุธิรนฺติอาทินา สพฺพ เนตพฺพ ฯ  
        วายนวเสนาติ   สมุทรีณวเสน  สเวคคมนวเสน  วา  ฯ อุคฺคา-  
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รหิกฺกาทีติ  เอตฺถ  อาทิสทฺเทน  อุทฺเทกขิปนาทิปฺปวตฺตกวาตาน สงฺคโห 
ทฏพฺโพ  ฯ  อุจฺจารปสฺสาวาทีติ  อาทิสทฺเทน  ปตฺตเสมฺห ลสิกา- 
เกวลทุคฺคนฺธาทินีหรณกาน  สงฺคโห  เวทิตพฺโพ  ฯ  ยทิป กุจฺฉิสทฺโท  
อุทรปริยาโย   โกฏสทฺเทน  ปน  อนตฺนฺตรสฺส  วุจฺจมานตฺตา ตท- 
วสิฏโ  อุทรปฺปเทโส  อิธ  กุจฺฉิสทฺเทน  วุจฺจตีติ  อาห  กุจฺฉิสยา  
วาตาติ  อนฺตาน  พหิ  วาตาติ  ฯ  สมฺมิ ฺชนปสารณาทีติอาทิสทฺเทน  
อาโลกนวิโลกนอุทฺธรณาติหรณาทิกา  สพฺพา  กายิกกิริยา  สงฺคหิตา  ฯ  
อสฺสาสปสฺสาสา   จิตฺตสมุฏานาวาติ  เอเตน  อสสฺาสปสฺสาสาน  
สรีร  มุ ฺจิตฺวา  ปวตฺติ  นตฺถีติ  ทีเปติ  น  หิ  พหิทฺธา จิตฺต- 
สมุฏานสฺส  สมฺภโว  อตฺถีติ  ฯ  ยท ิ เอว  กถ  ปสสฺาโสติ  
พหินิกฺขมนนาสิกวาโต  ฯ  ทีฆนาสิกสฺส  นาสิกคฺค  อิตรสฺส  อุตฺตโรฏ  
ผุสนฺโต   ปวตฺตตีติ   วจน   พหินิกฺขมนากาเรน   ปวตฺติยา จิตฺต- 
สมุฏานสฺส  สนฺตาเน  ปวตฺตอุตุสมุฏานสฺสป  วเสน  วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  สพฺพตฺถาติ  อาโปธาตุอาทีน  ติสฺสนนฺ  ธาตูน  นทิฺเทส  
สนฺธายาห  ฯ  ตตฺถ  อาโปธาตุนิทฺเทเส  ย  วา  ปน ฺมฺปติ  อิมินา  
สมฺภวสฺส  เตโชธาตุนิทฺเทเส  สรีเร  ปากติกอุสฺมาย  วาโยธาตุ- 
นิทฺเทเส ธมนิชาลานุสฏสฺส   ตตฺถ   ตตฺถ   จมฺมขีลปฬกาทินิพฺพตฺตก- 
ายุโน สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  สมฺมิ ฺชนาทินิพฺพตฺตกา  วาตา  จิตฺต- 
มุฏานาว ฯ ยทิ  เอว  กถ  ปุริมา  ป ฺจ  จตุสมุฏานาติ  วจน  ฯ   
น  หิ สมฺมิ ฺชนาทินิพฺพตฺตกาเอว  องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา  อถโข   
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ตท ฺเปติ นตฺถิ วิโรโธ ฯ  
        [๑๕๐] อิตีติ วุตฺตปฺปการปรามสน ฯ เตนาห วีสติยา อากาเร- 
 ีติอาทิ ฯ เอตฺถาติ   เอตสฺมึ   วิตฺถารโต   อาคเต  ธาตุกมฺมฏาเนติ  
อตฺโถ  ฯ  เตน  อย  วณฺณนา  น  เกวล  มหาหตฺถิปทุปมสฺเสว  
อถโข    มหาราหุโลวาทธาตุวิภงฺคสุตฺตานมฺป    อตฺถสวณฺณนา โหติ 
เยวาติ  ทสฺสิต  โหติ  ฯ  ภาวนานเยป  เอเสว  นโย  ฯ ตถา ห ิ 
วุตฺต เอว ราหุโลวาทธาตุวิภงฺเคสุปติ ฯ  
        ภาวนานเยติ  ภาวนาย  นเย  ฯ  เยน  กมฺมฏานภาวนา  
อิชฺฌติ  ตสฺม ึ ภาวนาวิธิมฺหีติ  อตฺโถ  ฯ  เอตฺถาติ  ธาตุกมฺมฏาเน  ฯ  
ยสฺมา  เยส  ติกฺขป ฺโ  นาติติกฺขป ฺโติ  อิเมส  ทุวิธาน  ปุคฺคลาน  
วเสน  อิท  กมฺมฏาน  ทวิฺธา  อาคต  ทฺวิธา  เทสิต  ตสฺมา  
กมฺมฏานาภินิเวโสป  เตส  ทฺวิธาว  อิจฺฉิตพฺโพติ  ต  ตาว  ทสเฺสตุ  
ติกฺขป ฺสฺส  ภิกฺขุโนติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  โลมา  ปวีธาตูติ  เอตฺถ  
อิติสทฺโท  อาทิอฏโ  ฯ  เอว  วิตฺถารโต  ธาตุปรคฺคโหติ  เกสา  
ปวีธาตุ  โลมา  ปวีธาตูติอาทินา  เอว  ทฺวาจตฺตาลีสาย  อากาเรหิ  
วิตฺถารโต  ธาตุกมฺมฏานปริคฺคโห  ฯ  ปป ฺจโตติ  ทนฺธโต  สณิกโต  ฯ  
ย  ถทฺธลกฺขณนฺติ  เกสาทีสุ  ย  ถทฺธลกฺขณ  กกฺขฬภาโว  ฯ  
ย  อาพนฺธนลกฺขณนฺติอาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  เอว  มนสิกโรโตติ  
วตฺถุ  อนามสิตฺวา  เอว  ลกฺขณมตฺตโตว  มนสิการ  ปวตฺเตนฺตสฺส  ฯ  
อสฺสาติ  ติกฺขป ฺสฺส  ฯ  กมฺมฏาน  ปากฏ  โหตีติ  โยคกมฺมสฺส  
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ปวตฺติฏานภูต  ตเทว  ลกฺขณ  วิภูต  โหติ  ตสฺส  วา  ลกฺขณสฺส  
สุฏ ุ  อุปฏานโต  ต  อารพฺภ  ปวตฺตมาน  มนสิการสงฺขาต  กมฺมฏาน  
วิภูต  วิสท  โหติ  ติกฺขป ฺสฺส  อินฺทฺริยปาฏววเสน  สงฺขิตฺตรุจิ- 
าวโต ฯ สพฺพโส   มนฺทป ฺสฺส   ภาวนา   น   อิชฺฌตีติ   อาห  
นาติติกฺขป ฺสฺสาติ  ฯ  เอว  มนสิกโรโตติ  วุตฺตนเยน  สงฺเขปโต  
มนสิกโรโต  ฯ  อนฺธการ  อวิภูต  โหตีติ  อนุปฏานโต  อนฺธ  วิย  
กโรนฺต  อปากฏ  โหติ  กมฺมฏานนฺติ  โยชนา  ฯ  ปุริมนเยนาติ  
เกสา  ปวีธาตูติอาทินา  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน  ฯ  วตฺถุอามสเนน  
วิตฺถารโต  มนสิกโรนฺตสฺส  ปากฏ  โหติ  กมฺมฏาน  นาติติกฺข- 
 ฺสฺส อขิปฺปนิสนฺติตาย   วิตฺถารรุจิภาวโต  ฯ  อิทานิ  ยถาวุตฺต- 
ตฺถ อุปมาย วิภาเวตุ ยถา ทฺวีสุ ภิกฺขูสูติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๑๕๑]   ตตฺถ  เปยฺยาลมุขนฺติ  เปยฺยาลปาลิยา  มุขภูต ทฺวาร- 
ภูต  อาทิโต  วาร  วารทฺวย  วา  ฯ  วิตฺถาเรตฺวาติ อนวเสสโต  
สชฺฌายิตฺวา  ฯ  อุภโตโกฏิวเสเนวาติ  ตสฺส  ตสฺส  วารสฺส อาทิ- 
อนฺตคฺคหณวเสน  ฯ  โอฏปริยาหตมตฺตนฺติ  โอฏาน  สมฺผุสนมตฺต ฯ  
ยถา  คนฺถปรวิตฺตเน  ติกฺขป ฺสฺส  ภิกฺขุโน  สงฺเขโป  รุจฺจติ  น  
วิตฺถาโร  อิตรสฺส  จ  วิตฺถาโร  รุจฺจติ น สงฺเขโป เอว ภาวนา- 
เยปติ อุปมาสสนฺทน   เวทิตพฺพ  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  ติกฺขป ฺสฺส  
สงฺเขโป  นาติติกฺขป ฺสฺส  จ  วิตฺถาโร  สปฺปาโย  ตสฺมา  ฯ  ยสฺมา  
กมฺมฏาน  อนุยุ ฺชิตุกามสฺส  สลีวิโสธนาทิปุพฺพกิจฺจ  อิจฺฉิตพฺพ  ต   
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สพฺพาการสมฺปนฺน  เหฏา  วุตฺตเมวาติ  อิธ  น  อามฏ  ฯ ยสฺมา ปน  
วูปกฏกายสฺส  วูปกฏจิตฺตสฺเสว  จ  ภาวนา  อิชฺฌติ  น  อิตรสฺส  
ตสฺมา  ตทุภย  ทสฺเสนฺโต  รโหคเตน  ปฏิสลลฺีเนนาติ  อาห  ฯ  ตตฺถ  
รโหคเตนาติ  รหสิ  คเตน  เอกากินา  ภาวนานุกูลฏาน  อุปคเตนาติ  
อตฺโถ  ฯ  ปฏิสลลฺีเนนาติ  ปฏ ิ ปฏิ  ปุถุตฺตารมฺมณโต  จิตฺต นิเสเธตฺวา  
กมฺมฏาเน  สลฺลีเนน  ตตฺถ  สงฺกิลฏิจิตฺเตนาติ๑ อตฺโถ ฯ สกลมฺป  
อตฺตโน  รูปกาย  อาวชฺชตฺิวาติ  อุทฺธ  ปาทตลา  อโธ  เกสมตฺถกา  
ติริย  ตจปริยนฺต  สพฺพมฺป  อตฺตโน  กรชกาย  ธาตุวเสน  มนสิกโรนฺโต  
ยสฺมา  จาตุมฺมหาภูติโก  อย  กาโย  ตสฺมา  อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเย  
ปวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตูติ  จตุมหาภูตวเสน สมนฺนา- 
หริตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ อิทานิ ตาส ธาตูน ลกฺขณโต อุปฏานาการโต  
จ  มนสิการวิธึ  ทสฺเสตุ  โย  อิมสฺมึ  กาเยติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  
ถทฺธภาโวติ  ลกฺขณมาห  ฯ  ถทฺธตฺตลกฺขณา  หิ  ปวีธาตุ  ฯ  
ขรภาโวติ  อุปฏานาการ  าเณน  คเหตพฺพาการนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
ทฺรภาโว  ลกขฺณ  อาโปธาตุยา  ปคฺฆรณสภาวตฺตา  ฯ  อาพนฺธน  
อุปฏานากาโร  ฯ   อุณฺหภาโว   ลกฺขณ   เตโชธาตุยา อุสฺมา- 
สภาวตฺตา  ฯ  ปริปาจน  อุปฏานากาโร  ฯ  วิตฺถมฺภน  ลกฺขณ  
วาโยธาตุยา  อุปตฺถมฺภนสภาวตฺตา  ฯ  สมุทีรณ  อุปฏานากาโร  ฯ  
อุปฏานากาโร  จ  นาม  ธาตูน  สกิจฺจกรณวเสน  าณสฺส  
วิภูตากาโร  ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  อุภยคฺคหณ  ฯ  ปุคฺคลชฺฌาสยโต  ฯ  
๑. สสิลิฏจิตฺเตนาติ ม ฺเ ฯ   
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เอกจฺจสฺส  หิ  ธาตุโย  มนสิกโรนฺตสฺส  ตา  สภาวโต  คเหตพฺพต  
คจฺฉนฺตี  เอกจฺจสฺส  สกิจฺจกรณโต  ฯ  โย  รโสติ  วุจฺจติ  ตตฺราย  
โยคี  ธาตุโย  มนสิกโรนฺโต  อาทิโต  ปจฺเจก  สลกฺขณโต  สรสโตป  
ปริคฺคณฺหติ  ฯ  เตนาห  โย  อิมสฺมึ  กาเย  ถทฺธภาโว  วา  ขรภาโว  
วา  ฯเปฯ  เอว  สงฺขิตฺเตน  ธาตุโย  ปรคฺิคเหตฺวาติ  ฯ  ตตฺถ  
ปริคฺคเหตฺวาติ  ปริคฺคาหกภูเตน  าเณน  ธาตุโย  ลกฺขณโต  รสโต  
วา  ปริจฺฉิชฺช  คเหตฺวา  ฯ  อย  ตาว  สงฺขิตฺตโต  ภาวนานเย  
กมฺมฏานาภินิเวโส ฯ  
        เอว  ปน  ธาตุโย  ปริคฺคเหตฺวา  อตฺถิ  อิมสฺม ึ กาเย  ปวีธาตุ  
ถทฺธภาโว  วา  ขรภาโว  วา  อาโปธาตุ ทฺรวภาโว วา อาพนฺธนภาโว  
วา  เตโชธาตุ  อุณฺหภาโว  วา  ปริปาจนภาโว  วา  วาโยธาตุ  
วิตฺถมฺภนภาโว  วา  สมุทรีณภาโว  วาติ  เอว  ลกฺขณาทีหิ  สทฺธึเยว  
ธาตุโย   มนสิกโรนฺเตน   กาลสตมฺป  กาลสหสฺสมฺป  ปุนปฺปุน อาวชฺชิ- 
ตพฺพ  มนสิกาตพฺพ  ตกฺกาหต  วิตกฺกปริยาหต  กาตพฺพ  ฯ ตสฺเสว  
มนสิกโรโต  ย  ลกฺขณาทีสุ  สุปากฏ  หุตฺวา  อุปฏาติ  ตเทว  
คเหตฺวา  อิตร  วิสฺสชฺเชตฺวา  เตน  สทธฺึ  ปวีธาตุ อาโปธาตูติ- 
อาทินา มนสิกาโร  ปวตฺเตตพฺโพ  ฯ  เอว  มนสิกโรนฺเตน  หิ   
อนุปุพฺพโต นาติสีฆโต  นาติสณิกโต  วิกฺเขปปฏพิาหนโต  ปณฺณตฺติ- 
สมติกฺกมนโต อนุปฏานมุ ฺจนโต  ลกฺขณโต  ตโย  จ  สุตฺตนฺตาติ   
อิเมหิ ทสาหากาเรหิ มนสิการโกสลลฺ อนุฏาตพฺพ ฯ   
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        ตตฺถ   อนุปุพฺพโตติ   อนุปฏิปาฏิโต  อาจริยสฺส  สนฺติเก อุคฺคหิต- 
ปฏิปาฏิโต  ฯ  สา  จ  เทสนา  ปฏิปาฏิเยว  ฯ เอว อนุปุพฺพโต  
มนสิกโรนฺเตนาป  นาติสีฆโต  มนสกิาตพฺพ  ฯ  อติสีฆโต  มนสิกโรโต  
หิ  อปราปร  กมฺมฏานมนสิกาโร  นิรนฺตร  ปวตฺตติ  ฯ  กมฺมฏาน ปน  
อวิภูต  โหติ  น  วิเสส  อาวหติ  ตสฺมา  นาติสีฆโต  มนสิกาตพฺพ  ฯ  
ยถา  จ  นาติสีฆโต  เอว  นาติสณิกโตป  ฯ  อติสณิกโต  มนสกิโรโต  
หิ  กมฺมฏาน  ปรโิยสาน  น  คจฺฉติ  วิเสสาธิคมสฺส  ปจฺจโย  น  
โหติ  ฯ  อติสีฆ  อติสณิก ฺจ  มคฺค  คจฺฉนฺตา  ปุริสา  เอตฺถ  
นิทสฺเสตพฺพา  ฯ  วิกฺเขปปฏิพาหนโตติ  กมฺมฏาน  วิสฺสชฺเชตฺวา  
พหิทฺธา  ปุถตฺุตารมฺมเณ  เจตโส  วิกฺเขโป  ปฏิพาหิตพฺโพ  ฯ  พหิทฺธา  
วิกฺเขเป  หิ  สติ  กมฺมฏานา  ปริหายติ  ปริธสติ  ฯ เอกปทิกมคฺคคามี  
ปุริโส  เจตฺถ  นิทสฺเสตพฺโพ  ฯ  ปณฺณตฺติสมติกฺกมนโตติ  ยา  
อย  ปวีธาตูติ  อาทิกา  ปณฺณตฺติ  ต  อติกฺกมิตฺวา  ลกฺขเณสุเอว  
จิตฺต  เปตพฺพ  ฯ  เอว  ปณฺณตฺตึ  วิชหิตฺวา  กกฺขฬลกฺขณาทีสุเอว  
มนสิการ  ปวตฺเตนฺตสฺส  ลกฺขณานิ  สปุากฏานิ  สวิุภูตานิ  หุตฺวา  
อุปฏหนฺติ  ฯ  ตสฺเสว  ปนุปฺปุน  มนสิการวเสน  จิตฺต  อาเสวน  ลภติ  
สพฺโพ  รูปกาโย  ธาตุมตฺตโต  อุปฏาติ  สุ ฺโ  นสิฺสตฺโต  นิชชฺีโว  
ยนฺต  วิย  ยนตฺสุตฺเตน  จิตฺตสุตฺเตน  อปราปร  ปริวตฺตมาโน  ฯ  สเจ  
ปน   พหิทฺธาป   มนสิการ  อุปสหรติ  อถสฺส  อาหิณฺฑนฺตา มนุสฺส- 
ติรจฺฉานาทโย  สตฺตาการ  วิชหิตฺวา  ธาตุสมุหวเสเนว  อุปฏหนฺติถ   
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เตหิ  กริยมานา  กิริยา  ธาตุมเยน  ยนฺเตน น๑ปวตฺตยมานา หุตฺวา  
อุปฏาติ  เตหิ  อชโฺฌหรยิมาน  ปานโภชนาทีสุ  จ๒  ธาตุสงฺฆาเฏ  
ปกฺขิปมาโน  ธาตุสงฺฆาโฏ  วิย  อุปฏาติ  ฯ  อถสสฺ  ตถา ลทฺธา- 
เสวนมฺป  จิตฺต  ยทิ  อจฺจารทฺธวิริยตาย  อุทฺธจฺจวเสน  วา อติลีน- 
วิริยตาย  โกสชฺชวเสน  วา  ภาวนาวิธึ  น  โอตเรยฺย  ตทา อธิจิตฺต- 
สุตฺต  อนุตฺตรสีติภาวสุตฺต  โพชฌฺงฺคสุตฺตนฺติ  อิเมสุ  ตีสุ สุตฺเตสุ  
อาคตนเยน  วิริยสมาธิโยชนา  กาตพฺพา  ฯ  เตน  วุตฺต  ตโย  จ  
สุตฺตนฺตาติ  ฯ  เอว  ปน  วิริยสมต  โยเชตฺวา  ตสฺมึเยว  ลกฺขเณ  
มนสิการ  ปวตฺเตนฺตสฺส  ยทา  สทฺธาทีนิ  อินฺทฺริยานิ  ลทฺธสมถานิ  
สุวิสุทฺธานิ  ปวตฺตนฺติ  ตทา  อสฺสทฺธิยาทีน  ทูรีภาเวน  สาติสย  
ถามปฺปตฺเตหิ  สตฺตหิ  พเลหิ  ลทฺธุปตฺถมฺภานิ  วิตกฺกาทีนิ  ฌานงฺคานิ  
ปฏตรานิ  หตฺุวา  ปาตุภวนฺติ  ฯ  เตส  อุชุวิปจฺจนีกตาย  นีวรณานิ  
วิกฺขมฺภิตานิเยว  โหนฺติ  สทฺธึ  ตเทกฏเหิ  ปาปธมฺเมหิ  ฯ เอตฺตาวตา  
จาเนน  อุปจารชฺฌาน  สมาธิคต  โหติ  ธาตุลกฺขณารมฺมณ  ฯ  เตน  
วุตฺต  ปุนปฺปุน  ปวีธาตุ  อาโปธาตูติ  ฯเปฯ  อุปจารมตฺโต  สมาธิ  
อุปฺปชฺชตีติ ฯ  
        ตตฺถ  ธาตุมตฺตโตติ  วิเสสนิวตฺติอฏโ  มตฺตสทฺโท  ฯ  เตน  
ย  อิโต  พาหิรกา  โลกิยมหาชโน  จ  สตฺโต  ชโีวติอาทิก  วิเสส  
อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  อวิชฺชมานมฺป  กปฺปนามตฺเตเนว  สมาโรเปติ  ต  
นิวตฺเตติ  ฯ  เตเนวาห  นิสฺสตฺตโต  นชิฺชีวโตติ  ฯ  อาวชฺชิตพฺพนฺติ  
๑. อติเรกสทฺโท ม ฺเ ฯ  ๒. ปานโภชนาทิ สุทฺธ...อิติ ภเวยยฺ ฯ   
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สมนฺนาหริตพฺพ  ฯ   มนสิกาตพฺพนฺติ   ปุนปฺปุน  ภาวนาวเสน  ธาตุ- 
มตฺตโต  ธาตุลกฺขณ  มนส ิ เปตพฺพ  ฯ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพนฺติ  ตเทว  
ธาตุลกฺขณ   ปติปติ  อเวกฺขิตพฺพ  ภาวนาสิทฺเธน  าณจกฺขุนา  
อปราปร  ปจฺจกฺขโต  ปสฺสิตพฺพ  ฯ  ตสฺเสว  วายมมานสฺสาติ  ตสฺส  
โยคิโน  เอว  วุตฺตปฺปกาเรน  ภาวน  อนุยุ ฺชนฺตสฺส  ตตฺถ  จ ภาวนา- 
นุโยเค  สกฺกจฺจการิตาย  สาตจฺจการิตาย  สปฺปายเสวิตาย สมถ- 
นิมิตฺตสลฺลกขฺเณน  โพชฌฺงฺคาน  อนุปวตฺตเนน  กาเย  จ  ชีวิเต  จ  
นิรเปกฺขวุตฺติตาย  อนฺตรา  สงฺโกจ อนาปชฺชนฺเตน ภาวน อุสฺสุกฺกา- 
เปตฺวา อุสฺโสฬฺหิย  อวฏาเนน  สมฺมเทว  วายาม  ปโยค  ปรกกฺม  
ปวตฺเตนฺตสฺส  ฯ  ธาตุปฺปเภทาวภาสนป ฺาปริคฺคหิโตติ  ปวีอาทิ- 
ธาตูน สภาวลกฺขณาวภาสเนน    อวภาสนกิจฺจาย    ภาวนาป ฺาย  
อาทิมชฺฌปริโยสาเนสุ  อวิชหเนน  สพฺพโต  คหิโต  ฯ  มหคฺคตภาว  
อปฺปตฺตตาย  อุปจารมตฺโต  สิขาปฺปตฺโต  กามาวจรสมาธิ  อุปปฺชฺชติ  ฯ  
อุปจารสมาธีติ  จ  รุฬฺหิวเสน  เวทิตพฺพ  ฯ  อปฺปน  หิ  อุเปจฺจ  จารี  
สมาธิ  อุปจารสมาธิ  ฯ  อปฺปนา  เจตฺถ  นตฺถ ิ ฯ  ตาทิสสฺส  ปน  
สมาธิสฺส  สมานลกฺขณตาย  เอว  วุตฺต  ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  อปฺปนา น  
โหตีติ  ฯ  ตตฺถ  การณมาห  สภาวธมฺมารมฺมณตฺตาติ  ฯ  สภาวธมฺเม  
หิ  ตสฺส  คมฺภีรภาวโต  อสติ  ภาวนาวิเสเส  อปฺปนาฌาน  น  
อุปฺปชฺชติ  ฯ  โลกุตฺตร  ปน  ฌาน  วิสทฺุธิภาวนานุกฺกมวเสน  อารุปฺป  
อารมฺมณาติกฺกมภาวนาวเสน   อปฺปนาปฺปตฺต   โหตีติ   มรณานุสฺสติ-  
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นิทฺเทเส วุตฺโตวายมตฺโถ ฯ  
        [๑๕๒]  เอว  รูปกาเย  อวิเสเสน  จตุนฺน ธาตูน ปริคฺคณฺหน- 
วเสน ธาตุกมฺมฏาน   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   ตตฺถ   อฏ ิอาทีน  
วินิพฺภุชฺชนวเสน  สงฺเขปโตป  สุตฺเต  อาคต  ธาตุมนสิการวิธึ  ทสฺเสตุ  
อถวา  ปนาติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  เย  อิเม  จตฺตาโร  โกฏาสา  
วุตฺตาติ   สมพฺนฺโธ  ฯ  ยถาปจฺจย   ิตา  สนฺนิเวสวิสิฏา กฏวลฺล-ิ 
ติณมตฺติกาโย  อุปาทาย  ยถา  อคารสม ฺา  น  ตตฺถ  โกจิ  
อคาโร  นาม  อตฺถ ิ เอว  ยถาปจฺจย  สนฺนิเวสวิสิฏานิ  ปวตฺต- 
มานานิ อฏ ินฺหารุมสจมฺมานิ   ปฏิจฺจ   สรรีสม ฺา   น   เอตฺถ  
โกจิ  อตฺตา  ชีโว  เกวลนฺเตหิ  ปริวาริตมากาสมตฺตนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  
เทสนา    สตฺตสุ ฺตาสทสฺสนปราติ   อิมมตฺถ   วิภาเวนฺโต นิสฺสตฺต- 
ภาวทสฺสนตฺถนฺติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ   อฏ ิ ฺจ  ปฏิจฺจาติ  ปณฺหิกฏ ิกาทิเภท  ปฏิปาฏิยา  
อุสฺสิต  หุตฺวา   ิต  อติเรกติสตเภท  อฏ ึ  อุปาทาย  ฯ  นฺหารุ ฺจาติ  
ตเมว  อฏ ิสงฺฆาฏ  อาพนฺธิตฺวา   ิต  นวสตปฺปเภท  นฺหารุ  ฯ  
มสนฺติ  ตเมว  อฏ ิสงฺฆาฏ  อ  ลิมฺปตฺวา   ิต  นวเปสิสตปฺปเภท  
มส  ฯ  จมฺมนฺติ  มจฺฉิตปตฺตกจฺฉายาย  ฉวิยา  ส ฺฉาทิต  สกลสรีร  
ปริโยนทฺธิตฺวา   ิต  พหลจมฺม  ปฏิจฺจ  อุปาทาย  ฯ  สพฺพตฺถ  
จสทฺโท  สมจฺุจยฏโ  ฯ  อากาโส  ปรวิาริโตติ  ยถาภิตฺติปาทาทิวเสน  
ปต   กฏ   ตสฺเสว   อาพนฺธวลฺลิอนุเลปนมตฺติกาฉาทนติณนฺติ   
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เอตานิ  กฏาทีนิ  อนฺโต  พหิ  จ  ปริวาเรตฺวา   ิโต  อากาโส  
อคารนฺเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉติ  เคหนฺติ  ปณฺณตฺตึ  ลภติ  เอวเมว  
ยถาวุตฺตานิ  อฏ ิอาทีนิ  อนฺโต  พหิ  จ  ปริวาเรตฺวา   ิโต  อากาโส  
ตาเนว  อฏ ิอาทีนิ  อุปาทาย  รูปนฺเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉติ  สรีรนฺติ  
โวหาร  ลภติ  ฯ  ยถา  จ  กฏาทีนิ  ปฏิจฺจ  สงฺขฺย  คต  อคาร  
โลเก  ขตฺติยเคห  พฺราหฺมณเคหนฺติ  วุจฺจติ  เอวมิทมฺป  ขตฺติยสรีร  
พฺราหฺมณสรีรนฺติ  โวหริยติ  ฯ  นตฺเถตฺถ  โกจิ  สตฺโต  วา  ชีโว  
วาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เตติ  เต  จตฺตาโร  โกฏาเส  วินิพฺภุชฺชิตฺวาติ  
โยชนา  ฯ  ตนฺตอนฺตรานุสารินาติ  อฏ ินฺหารูน  นฺหารุมสาน  
มสจมฺมานนฺติ  เตส  เตส  โกฏาสาน  วิวรานุปาตินา  าณสงฺขาเตน  
หตฺเถน  ฯ  วินิพฺภุชฺชิตฺวาติ  อเนกกฺขตฺตุ  วินิเวเธตฺวา  ฯ  อถวา  ฯ  
วินิพฺภุชฺชิตฺวาติ  ปจฺเจกมฺป  อฏ ิอาทีน  อนฺตรานุสารินา  าณหตฺเถน  
วินิพฺโภค  กตฺวา  ฯ  เอเตสูติ  สกลมฺป  อตฺตโน  รปูกาย  จตุธา  
กตฺวา  วิภตฺเตสุ  ยถาวุตฺเตสุ  อฏ ิอาทีสุ  จตูสุ  โกฏาเสสุ  ฯ  
ปุริมนเยเนวาติ  โย  อิมสมฺึ  กาเย  ถทธฺภาโว  วาติอาทินา  ปุพฺเพ  
วุตฺตนเยเนว  ฯ  ย  ปเนตฺถ  วตฺตพฺพ  ภาวนาวิธาน  ต  อนฺตรนเย  
วุตฺตากาเรเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        วิตฺถารโต  อาคเต  ปน  จตุธาตุววฏาเนติ  อาเนตฺวา โยชนา ฯ  
เอว  อิทานิ  วุจฺจมานากาเรเนว  เวทิตพฺโพ  ภาวนานโย  ฯ ทฺวา- 
จตฺตาลีสาย  อากาเรหิ  ธาตุโย  อุคฺคณฺหิตฺวาติ  กสฺมา  วุตฺต  นนุ   
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อาทิโต  ทฺวตฺตึสาการา  ธาตุโย  น  โหนฺตีติ  ฯ  วตฺถุสีเสน ธาตูนเยว  
อุคฺคเหตพฺพตฺตา  นาย  โทโส  ฯ  วุตฺตปฺปกาเรติ  โคจรคามโต  
นาติทูรนาจฺจาสนฺนตาทีหิ   ป ฺจหิ   องฺเคหิ  สมนฺนาคโตติอาทินา  
วุตฺตปฺปกาเร  ฯ  กตสพฺพกิจฺเจนาติ  ปลิโพธุปจฺเฉทาทิก  กต  สพฺพกิจฺจ  
เอเตนาติ  กตสพฺพกิจฺโจ  เตนสฺส สีลวิโสธนาทิ ปน กมฺมฏานา- 
นุคฺคหณโต ปเคว  สิทฺธ  โหตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  สสมภฺารสงฺเขปโตติ   
สมฺภริยนฺติ เอเตน  พุทฺธิโวหาราติ  สมฺภาโร  ต  นิมตฺิต  ฯ  กึ   
ปน  ต ปวีอาทิ  ฯ  เกสาทีสุ  หิ  วีสติยา  อากาเรสุ  ปวีติ  
พุทฺธิโวหารา  ปวีนิมิตฺตกา  ถทฺธต  อุปาทาย  ปวตฺตนโต  ฯ  ตสฺมา  
ตตฺถ  ปวีสมฺภาโร  นาม  สวิเสสาย  ตสฺสา  อตฺถิตาย  ฯ  เกสาทโย  
สห  สมฺภาเรหีติ  สสมฺภารา  ฯ  อาโปโกฏาสาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  
สสมฺภาราน  สงฺเขโป  สสมฺภารสงฺเขโป  ตโต  สสมฺภารสงฺเขปโต  
ภาเวตพฺพนฺติ  โยชนา  ฯ  สงฺเขปโต  วีสติยา  ทฺวาทสสุ  จตูสุ  ฉสุ  
จ  โกฏาเสสุ  ยถากฺกม  ปวีอาทิกา  จตสฺโส  ธาตุโย  ปริคฺคเหตฺวา  
ธาตุววฏาน  สสมฺภารสงฺเขปโต  ภาวนา  ฯ  เตนาห  อิธ  ภิกฺขุ  
วีสติยา  โกฏาเสสูติอาทึ  ฯ  สสมฺภารวิภตฺติโตติ  สสมฺภาราน  
เกสาทีน  วิภาคโต  เกสาทิเก  วีสติ  โกฏาเส  ปุพฺเพ  วิย  เอกชฌฺ  
อคฺคเหตฺวา  วิภาคโต  ปวีธาตุภาเวน ววฏาปน ฯ อาโปโกฏาสา- 
ทีสุป เอเสว  นโย  ฯ  สลกฺขณสงฺเขปโตติ  ลกฺขิยติ  เอเตนาติ    
ลกฺขณ   ธมมฺาน   สภาโค   อิธ   ปน   ถทฺธตาทิ   ตสฺมา ถทฺธ-  
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                             สมาธินิทฺเทส  วณฺณนา   
ลกฺขณาทิวนฺตตาย  สห  ลกฺขเณหีติ  สลกฺขณา เกสาทโย ทฺวาจตฺตาลีส  
อาการา  เตส  สงฺเขปโต  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เกสาทิเก  วีสติ  
โกฏาเส  เอกชฺฌ  คเหตฺวา  ตตฺถ  ถทธฺตาทิก  จตุพฺพิธมฺป  
ลกฺขณ  ววฏเปตฺวา  ภาวนา  สลกฺขณสงฺเขปโต  ภาวนา  ฯ  เอเสว  
นโย  อาโปโกฏาสาทีสุป  ฯ  สลกฺขณวิภตฺติโตติ  ถทฺธลกฺขณาทินา  
สลกฺขณาทีน  เกสาทีน  วิภาคโต  เกสาทีสุ  ทฺวาจตฺตาลีสาย  อากาเรสุ  
ปจฺเจก  ถทฺธตาทีน  จตุนฺน  จตุนฺน  ลกฺขณาน  ววฏาปนวเสน  
ภาวนา ฯ  
        เอว  จตูหิ  อากาเรหิ  อุทฺทิฏ  ภาวนานย  นิทฺทิสิตุ  กถ  
สสมฺภารสงฺเขปโต  ภาเวตีติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  เอตฺถ  จ  ยถา  
ติกฺขป ฺโ    ปุคฺคโล    ติกฺขตาย    ปโรปริยตฺติสภาวโต ติกฺขินฺทฺริย- 
มุทินฺทฺริยตาวเสน  ทุวิโธติ  ตตฺถ ติกฺขินฺทฺริยสฺส วเสน สงฺเขปโต  
ปมนโย  วุตฺโต  มุทินฺทรฺิยสฺส  วเสน  ทุติโย  เอว  นาติติกฺข- 
ป ฺโป ปุคฺคโลติ  ฯ  ตตฺถ  โย  วิสทนิฺทฺริโย  ปุคฺคโล  ตสฺส  วเสน  
สสมฺภารสงฺเขปโต  สลกขฺณสงฺเขปโต  จ  ภาวนานโย  นิทฺทิฏโ  โย  
ปน  นาติวิสทินฺทฺริโย  ตสฺส  วเสน  สสมฺภารวิภตฺติโต  สลกฺขณ- 
วิภตฺติโต จ  ภาวนานโย  นิทฺทิฏโติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ตสฺส  เอว  
ววฏาปยโตเอว ธาตุโย  ปากฏา  โหนฺติ  สวิเสส  ธาตูน  ปริคฺคหิ- 
ตตฺตา ฯ ภาวนาวิธาน ปเนตฺถ  น  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
ยสฺสาติ นาติวิสทินฺทฺริย  ปุคฺคล  สนฺธาย  วทติ  ฯ  เอว  ภาวยโตติ   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
สสมฺภารสงฺเขปโต ภาเวนฺตสฺส ฯ  
        [๑๕๓]  เยน  วิธินา  อุคฺคเหตฺวา  กุสโล  โหติ  โส  สตฺตวิโธ  
วิธิ  อุคฺคหโกสลฺลนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  ต  นพฺิพตฺต  วา  าณ  ฯ  เอว  
มนสิการโกสลฺลมฺป  เวทิตพฺพ  ฯ  ทฺวตฺตึสากาเรติ  ธาตุมนสิการวเสน  
ปริคฺคหิเต  เกสาทิเก  ทฺวตฺตึสวิเธ  โกฏาเส  ฯ  ทวฺตฺตึสากาเรติ  
จ  อิท  เตชวายุโกฏาเสสุ  วณฺณาทิวเสน  ววฏานสฺส  อภาวโต  
วุตฺต  ฯ  สพฺพ  ตตฺถ  วุตฺตวิธาน  กาตพฺพนฺติ  วจสา  มนสาติอาทินา  
วุตฺต  อุคฺคหโกสลลฺเทสโต  ปฏาย  ยาว  อนุปุพฺพวิมุ ฺจนาทิวเสนาติ  
ปท  ตาว  อาคต  สพฺพ  ภาวนาวิธาน  กาตพฺพ  สมฺปาเทตพฺพ  ฯ  
วณฺณาทิวเสนาติ   วณฺณสณฺานทิโสกาสปริจฺเฉทวเสน  ฯ  อย ฺจ  
วณฺณาทิวเสน  มนสิกาโร  ธาตุปฏิกลูวณฺณนมนสิการาน  สาธารโณ  
ปุพฺพภาโคติ  วินิพฺภุชฺชิต  ธาตุมนสิการเมว  ทสฺเสตุ  อวสาเน  เอว  
มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพติ วุตฺต ฯ  
        อ ฺม ฺ  อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา  เอเต  ธมฺมาติ  เอเต  
สีสกฏาหปลเิวนจมฺม เกสาติ เอว โวหริยมานา ภูตุปาทายธมฺมา  
มยิ เกสา ชาตา  มยเมตฺถ  ชาตาติ  เอว  อ ฺม ฺ  อาโภค- 
ปจฺจเวกฺขณสุ ฺา  ฯ อิมินา  การณสฺส  จ  ผลสสฺ  จ  อพฺยา- 
ปารตาย ธาตุมตฺตต สนฺทสฺเสติ ฯ เตน  จ  อาโภคปจฺจเวกฺขณาน   
เอวเมว  อพฺยาปารตา  ทีปตาติ ทฏพฺพ  ฯ  น  หิ  ตานิ  เตส   
การณานิ  จ  ตถา  ตถา  อาภุชิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา จ   อุปฺปชชฺนฺติ   
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                         สมาธินิทฺเทส  วณฺณนา   
ปจฺจยภาว  วา  คจฺฉนฺตีติ  ฯ  อิตีติ  วุตฺตปฺปการปรามสน  ฯ  
อเจตโนติ  น  เจตโน  เจตนารหิโต  วา  ฯ  อพฺยากโตติ อพฺยา- 
กตราสิปริยาปนฺโน  ฯ  สุ ฺโติ  อตฺตสุ ฺโ ฯ ตโตเอว นิสฺสตฺโต ฯ  
ถทฺธลกฺขณาทิกตาย  ถทฺโธ  ฯ  ตโตเอว  ปวีธาตูติ  เอว  มนสิกาโร  
ปวตฺเตตพฺโพติ สมฺพนฺโธ ฯ เอว สพฺพตฺถ ฯ  
        [๑๕๔]  สุ ฺคามฏาเนติ  เอตฺถ  สุ ฺคามคฺคหณ  ปรมตฺถโต  
เวทกวิรหทสฺสนตฺถ  กายสฺส  ฯ  มธกุฏ ิเกติ  มธกุพีชานิ  ฯ เคหถมฺภาน  
อาธารภาเวน ปตสิลาโย ปาสาณอุทุกฺขลกานีติ อธิปฺเปตา ฯ  
        [๑๕๕]  ทุคฺคนฺธาทิภาเว จสฺส สทิสภาวทสฺสนตฺถ อลลฺโค- 
จมฺมคฺคหณ ฯ เยภุยฺเยน  มสเปสีน  พหลตาย  มหามตฺติกคฺคหณ  ฯ   
กุฑฺฑทารูสูติ ทารุกุฑฺฑิกาย กุฏิยา ภิตฺติปาทภูเตสุ กฏเสุ ฯ  
        [๑๕๖]  ปณฺหิกฏ ิอาทีน  อาธารภาโว  วิย  โคปฺผกฏ ิอาทีน  
อาเธยฺยภาโวป  อสมนฺนาหารสิทฺโธติ  ทสฺสนตฺถ  ปณฺหิกฏ ิ  โคปฺผกฏ ึ  
อุกฺขิปตฺวา   ิตนฺติอาทึ  วตฺวา  ปุน  สสีฏ ิ  คีวฏ ิเก  ปติฏ ิตนฺติอาทิ  
วุตฺต ฯ สินฺนเวตฺตคฺคาทีสูติ เสทิตเวตฺตกฬิเรสุ ฯ  
        [๑๕๗]   อุรฏ ิสงฺฆาโฏ   ป ฺชรสทิสตาย   อุรฏ ิป ฺชรนฺติ  
วุตฺโต  ฯ  ตสฺส  อถริภาวทสฺสนตฺถ  ชิณฺณสนฺทมานิกาย  ป ฺชร  
นิทสฺสนภาเวน คหิต ฯ ยมกมสปณฺเฑติ มสปณฺฑยุคเล ฯ  
        [๑๕๘]  กิโลมกสฺส  เสตวณฺณตาย  ปโลติกปลิเว ิเตติปโลติก  
นิทสฺสนภาเวน  วุตฺต  ฯ  เอวเมว  น  วกฺกหทยานิ  สกลสรีเร  จ มส   
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                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ชานาตีติ  เอตฺถ  น  วกฺกหทยานิ  ชานนฺติ  มย  ปฏิจฺฉนฺนกิโลมเกน  
ปฏิจฺฉนฺนานีติ  น  สกลสรีเร  จ  มส  ชานาติ  อห  ปฏิจฺฉนฺน- 
กิโลมเกน ปฏิจฺฉนฺนนฺติ  โยเชตพฺพ  ฯ  โกฏกมตฺถกปสฺสนฺติ  กุสุลสฺส   
อพฺภนฺตเร มตฺถกปสฺส ฯ  
        [๑๕๙]  ทฺวินฺน  ถนาน  อนฺตเรติ  ทฺวินฺน  ถนปปฺเทสาน  
เวมชฺเฌ ฯ ถนปฺปเทโส จ อพฺภนฺตรวเสน เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๖๐]  เอกวีสติ  อนฺตโภเคติ  เอกวีสติยา าเนสุ โอภคฺโคภคฺเค  
อนฺตมณฺฑเล  ฯ  อามาสเย   ิโต  ปริภุตฺตาหาโร  อุทริยนฺติ  
อธิปฺเปโตติ อาห อุทริย อุทเร  ิต อสิตปตขายิตสายิตนฺติ ฯ  
        [๑๖๑]  อพทฺธปตฺต  สสรณโลหิต  วิย  กายุสฺมา  วิย  จ  
กมฺมชรูปปฏพิทฺธวุตฺติกนฺติ   อาห   อพทฺธปตฺต   ชีวิตินฺทฺริยปฏิพทฺธ  
สกลสรรี  พฺยาเปตฺวา   ิตนฺติ  ฯ  ปฏิพทฺธตาวจเนน  จสฺส  ชีวิตินฺทฺริเย  
สติ  สมฺภวเมว  ทีเปติ  ฯ  น  ชีวิตินฺทฺริยสฺส  วิย  เอกนฺตกมฺมชตนฺติ  
ทฏพฺพ  ฯ  ปตฺตโกสเกติ  มหาโกสาตกีโกสกสทิเส  ปตฺตธาเร  ฯ  
ยูสภูโตติ รสภูโต ฯ  
        [๑๖๒]  อุจฺฉิฏโทกคพฺภมลาทีน  ฉฑฺฑนฏาน  จนฺทนิกา  ตสฺส  
จนฺทนิกาย  ฯ  ปุพฺพาสโย  มนฺทป ฺาน  เกส ฺจิเทว  โหตีติ  กตฺวา  
อสพฺพสาธารณนฺติ อธิปฺปาเยนาห ปุพฺโพ อนิวทฺโธกาโสติ ฯ  
        [๑๖๓]  ปตฺต     วิยาติ     อพทฺธปตฺต    วิย    ฯ    สกลสรีรนฺติ  
ชีวิตินฺทฺริยปฏิพทฺธ  สพฺพ  สรรีปฺปเทส  ฯ  วกฺกหทยยกนปปฺผาสานิ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 219 

                          สมาธินทิฺเทส  วณฺณนา  
เตเมนฺตนฺติ  เอตฺถ  ยกน  เหฏาภาคปูรเณน  อิตรานิ  เตส  อุปร ิ 
โถก  โถก  ปคฺฆรเณน  เตเมตีติ  ทฏพฺพ ฯ เหฏา เลฑฺฑุขนฺธาทีนิ๑ 

เตมยมาเนติ   เตมกเตมิตพฺพาน  อพฺยาปารตาสาม ฺนิทสฺสนตฺถเอว  
อุปมา  ทฏพฺพา  น  านสาม ฺนิทสฺสนตฺถ  ฯ  สนฺนิจิตโลหิเตน   
หิ เตเมตพฺพาน  เกส ฺจิ  เหฏา  กสฺสจิ  อุปริ  ิตตา กายคตาสติ- 
นิทฺเทเส ทสฺสิตาติ  ฯ  ยกนสฺส  เหฏาภาคฏาน  มยิ  โลหิต   
 ิตนฺติ น ชานาติ วกฺกาทีนิ  อมฺเห  เตมยมาน  โลหิต   ิตนฺติ  น   
ชานนฺตีติ  เอว โยชนา เวทิตพฺพา ฯ  
        [๑๖๔]  ปตฺถินฺนสิเนโหติ  สินภาว๒  ฆนภาว  คตสิเนโห  ฯ  
สกลสรีเร  มสนฺติ  โยชนา  ฯ  ต ฺจ  ถลูสรีร  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  
เมทสฺส  สติป  ปตฺถินฺนตาย  ฆนภาเว  มสสฺส  วิย  น  ถทฺธตาติ  
วุตฺต  ปตฺถินฺนยูโสติ  ฯ  เตเนวสฺส  อาโปโกฏาสตา  ฯ  อุทกปุณฺเณสุ  
ตรุณตาลฏ ิกูปเกสูติ  นาติปริณตาน  สชลกาน  อคฺคโต  ฉินฺนาน  
ตาลสลาฏกาน วิวรานิ สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        [๑๖๕] วสาย อตฺตโน อาธาเร อภิพฺยาปนมุเขน อพฺยาปารตา- 
สาม ฺ วิภาเวตพฺพนฺติ  อาจามคตเตล  นิทสฺสิตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  
เขฬุปฺปตฺติปจฺจเย อมฺพิลคฺคมธุรคฺคาทิเก  ฯ เกสาทีสุ มนสิการ  
ปวตฺเตตฺวา เตโชโกฏาเสสุ ปวตฺเตตพฺโพ    มนสกิาโรติ    วิภตฺตึ  
ปริณาเมตฺวา โยเชตพฺพ ฯ  
        [๑๖๖]  เยน  สนฺตปฺปตีติ  เยน  กาโย  สนฺตปฺปติ  ฯ  อย  
๑. เลฑฺฑุขณฺฑาทีนิ ฯ  ๒. สีนภาว ฯ   
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สนฺตปฺปนกิจฺโจ  เตโชติ  ตสฺส  ปริคฺคณฺหนากาโรเอว  ปจฺจามฏโ  ฯ  
เยน ชริยตีติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ  
        อสฺสาสปสฺสาสวเสนาติ  อนฺโตปวิสนพหินิกฺขมนนาสิกวาต- 
ภาเวน  ฯ เอว  ปวตฺตมนสิการสฺสาติ  อิมินา  วุตฺตากาเรน  สสมภฺาร- 
วิภตฺติโต ปวตฺตกมฺมฏานมนสิการสฺส  ฯ   ธาตุโย   ปากฏา  โหนฺตีติ  
วิตฺถารโต  ปริคฺคหิตตฺตา  ธาตุโย  วิภูตา  โหนฺติ ฯ อิธาป ภาวนาวิธาน  
เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        [๑๖๗]  ตตฺเถวาติ  เตสุเยว  วีสติยา  โกฏาเสสุ  ฯ ปร-ิ 
ปาจนลกฺขณ  วิตฺถมฺภนลกฺขณนฺติ  เอตฺถาป  ตตฺเถวาติ  อาเนตฺวา  
สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  ปุน  ตตฺเถวาติ  เตสุเยว  ทฺวาทสสุ  โกฏาเสสูติ  
อตฺโถ  ฯ  เอตฺถ  จ  เกสาทิโกฏาสาน  สวิคฺคหตาย  ตตฺถ  
วิชฺชมานา  อาโปธาตุอาทโย  นฺหานียจุณฺณาทีสุ  อุทกาทโย  วิย  
สุวิ ฺเยฺยาติ   ตตฺเถว   อาพนฺธนลกฺขณนฺติอาทิ   วุตฺต  ฯ สนฺตปฺ- 
ปนาทิเตโชธาตุโกฏาเสสุ  วายุธาตุอาทโย  น  ตถา สุวิ ฺเยฺยาติ  
กตฺวา  เตน  อวินิพฺภุตฺตนฺติ  วุตฺต  น  ตตฺเถวาติ  ฯ  ยทิ  เอว  
วายุโกฏาเสสุ   กถ  ตตฺเถวาติ  ฯ  วายุโกฏาสาป  หิ อุทฺธงฺคมา- 
วาตาทโย  ปณฺฑากาเรเนว  ปริคฺคเหตพฺพต  อุปคจฺฉนฺติ  น ปน  
สนฺตาปนาทิเตโชโกฏาสาติ  นาย  โทโส  ฯ  ตตฺถ  เตนาติ  เตน  
เตเชน ฯ อวินิพฺภุตฺตนฺติ อวินาภูต ฯ ตกลาปคตวเสน วา  
เอว  วุตฺต  ฯ  เอว  ววฏาปยโตติ  วุตฺตากาเรน  สลกฺขณสงฺเขปโต   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 221 

                              สมาธินิทฺเทส  วณฺณนา  
ธาตุโย  ววฏเปนฺตสฺส  ฯ  วุตฺตนเยนาติ ตสฺเสว วายมมานสฺสาติ- 
อาทินา เหฏา วุตฺตนเยน ฯ  
        เอวมฺป  ภาวยโตติ  สลกฺขณสงฺเขปโต  ธาตุโย  ปริคฺคเหตฺวา  
ภาเวนฺตสฺสาป  ฯ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยนาติ  สสมฺภารวิภตฺติโต  ภาวนาย  
วุตฺเตน นเยน ฯ  
        [๑๖๘]  เอวนฺติ  ยถา  เกเส  เอว  สพฺพโกฏาเสติ เอก- 
จตฺตาลีสเภเท  เสสสพฺพโกฏาเส  ฯ  เอวเมตฺถ  อฏสฏ ิยา ธาตุ- 
สตสฺส  ปริคฺคโห  วุตฺโต  โหติ  ฯ  ภาวนาวิธาน  ปเนตฺถ  เหฏา  
วุตฺตนยเมว ฯ  
        อิทานิ   วจนฏาทิมุเขนป  ธาตูสุ  มนสิการวิธึ  ทสฺเสตุ วจนฏ- 
โตติอาทิ  วุตฺต  ฯ ตตฺถ วจนฏโตติ ยสมฺา สพฺพปม กมฺมฏานสฺส  
อุคฺคหณ  วจนวเสน  โหติ  วจนทฺวาเรน  ตทตฺถสสฺ  อาทิโต  
คเหตพฺพโต ตสฺมา วจนฏโตติ ธาตูน มนสิกาตพฺพตา วุตฺตา ฯ  
        กลาปโตติ  วจนฏวเสน  วิเสสโต  สาม ฺโต  จ  ธาตุโย  
ปริคฺคเหตฺวา   ิตสฺส  ยสฺมา  ตา  ปณฺฑโส  ปวตฺตนฺติ  น  ปจฺเจก  
ตสฺมา  กลาปโตป  มนสิกาตพฺพตา  วุตฺตา  ฯ  เต  ปน  กลาปา  
ปรมาณุปริมาณา  โหนฺตีติ  ตปฺปริยาปนฺนาน  ปวีธาตุอาทีน  เอกสฺมึ  
สรีเร  ปริเมยยฺปริจฺเฉท  ทสฺเสตุ  จุณฺณโต  มนสิกาตพฺพตา  วุตฺตา  ฯ  
โส  ปนาย  ตาส  จุณฺณโต  มนสิกาโร  สงฺฆาฏวเสน  โหตีติ  
นิพฺพชฺชิต  สรูปเมว  ปริคฺคเหตพฺพ  ทสฺเสตุ  ลกฺขณาทิโต  มนสิกาโร   
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วุตฺโต  ฯ  ลกขฺณาทิโต  ธาตุโย  ปริคฺคณฺหนฺเตน  สลกฺขณวิภตฺติโต  
กมฺมฏานาภินิเวเส  ยสฺมา  ทฺวาจตฺตาลีสาย  โกฏาสาน  วเสน  
ธาตูสุ   ปริคฺคยฺหมานาสุ   เอตฺตกา  อุตุสมุฏานา  เอตฺตกา จิตฺตาทิ- 
สมุฏานาติ  อย  วิภาโค  าตพฺโพ  โหติ  ตสฺมา  สมุฏานโต  
มนสิกาโร  วุตฺโต  ฯ  เอว  ปริ ฺาตสมุฏานานมฺป  ตาส สทฺทา- 
นุสาเรน  วินา  วิเสสสาม ฺปริคฺคโห  กาตพฺโพติ  ทสฺเสตุ นานตฺเต- 
กตฺตโต  มนสิกาโร  วุตฺโต  ฯ  ลกฺขณวิเสสโต  วินิพฺภุตฺตรูปาป  
เอตา  อนิทฺทิสิตพฺพฏานตาย  ปเทเสน  อวินิพฺภุตฺตาติ  อย  วิเสโส  
ปริคฺคเหตพฺโพติ  ทสฺเสตุ  วินิพฺโภคาวินิพฺโภคโต  มนสิกาโร  วุตฺโต  ฯ  
สติป  อวินิพฺโภควุตฺติย  กาจิเทว  กาส ฺจิ  สภาคา  กาจิ  วิสภาคาติ  
อยมฺป  วิเสโส  ปริคฺคเหตพฺโพติ  ทสฺเสตุ  สภาควิสภาคโต  มนสิกาโร  
วุตฺโต  ฯ  สภาควิสภาคาป  ธาตุโย  อชฺฌตฺติกา  อีทิสกิจฺจวิเสสยุตฺตา  
พาหิรา  ตพฺพิปรีตาติ  อย  วิเสโส  ปรคฺิคเหตพฺโพติ  ทสฺเสตุ อชฺฌตฺติก- 
พาหิรวิเสสโต  มนสิกาโร  วุตฺโต  ฯ  สชาติสงฺคหาทิโก  ธาตูสุ สงฺคห- 
วิเสโสป  ปรคฺิคณฺหิตพฺโพติ  ทสฺเสตุ  สงฺคหโต  มนสิกาโร วุตฺโต ฯ  
สนฺธารกาทีหิ   ยถาสกกจฺิเจหิ  อ ฺม ฺปตฺถมฺภภาวโตป  ธาตุโย  
ปริคฺคเหตพฺพาติ  ทสฺเสตุ  ปจฺจยโต  มนสิกาโร วุตฺโต ฯ อพฺยา- 
ปารนยโต ตา  ธาตุโย  ปริคฺคเหตพฺพาติ  ทสฺเสตุ  อสมนฺนาหารโต   
มนสิกาโร วุตฺโต  ฯ  อตฺตโน  ปจฺจยธมฺมวิเสสโต  ปจฺจยภาววิเสสโต   
จ ธาตุโย  ปรคฺิคเหตพฺพาติ  ทสฺเสตุ  ปจฺจยวิภาคโต  มนสิกาโร   
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วุตฺโตติ  เอวเมเตส  เตรสนฺน  อาการาน  ปริคฺคเห การณ เวทิตพฺพ ฯ  
อากาเรหีติ ปกาเรหิ การเณหิ วา ฯ  
        ตตฺถ  ปตฺถฏตฺตาติ  ปุถุตฺตา  ฯ  เตน  ปุถุภาวโต  ปถุุวีเอว  
ปวีติ  นิรุตฺตินเยน  สทฺทตฺถมาห  ฯ  ปตฺถนฏเน  วา  ปวี  
ปติฏาภาเวน  ปตฺถายติ๑ อุปติฏตีติ  อตฺโถ  ฯ  อปฺโปตีติ  ปทสฺส  
อตฺโถ  เหฏา  วุตฺโตเอว  ฯ  อาปยตีติ  โสสิยติ  ปวิยตีติ  ฯ  เกจิ  
อย  ปนตฺโถ  สสมฺภาราเป  ยชฺุชตีติ  วทนฺติ  ฯ ลกฺขณาเปป ยุชฺชเตว ฯ  
โสป  ห ิ ผรสุปาจนวิโสสนากาเรน  เสสภูตตฺตเยน  ปยมาโน๒  วิย  
ปวตฺตตีติ  ฯ  อปฺปายตีติ  พฺรูเหติ  ฯ  ปริพฺรูหนรสา  หิ  อาโปธาตุ  ฯ  
เตชยตีติ  นิเสติ  ติกฺขภาเวน  เสสภูตตฺตย  อุสฺมาปยตีติ  อตฺโถ  ฯ  
วายตีติ  สมีเรติ  เทสนฺตรปฺุปตฺติเหตุภาเวน  ภูตสงฺฆาต  คเมตีติ  
อตฺโถ  ฯ  เอว  ตาว  วิเสสโต  วจนตฺถ  วตฺวา  อิทานิ  สาม ฺโต  
วตฺตุ  อวิเสเสน  ปนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  สลกฺขณธารณโตติ  ยถา  
ติตฺถิยปริกปปฺโต  ปกติอตฺตาติ  เอวมาทิโก  สภาวโต  นตฺถ ิ น  
เอวเมตา  เอตา  ปน  สลกฺขณ  สภาว  ธาเรนฺตีติ  ธาตุโย  ฯ  
ทุกฺขฏานโตติ  ทุกฺขสฺส  วิทหนโต  ฯ  เอตา  หิ  ธาตุโย การณภาเวน  
ววฏ ิตา  หุตฺวา  อยโลหาทิธาตุโย  วิย  อยโลหาทึ  อเนกปฺปการ  
สสารทุกข  วิทหนฺติ  ฯ  ทุกฺขาธานโตติ  อนปฺปกสสฺ  ทุกฺขสฺส วิธาน- 
มตฺตโต  อวสวตฺตนโต  ฯ  ต วา ทุกฺข เอตาหิ การณภูตาหิ สตฺเตหิ  
อนุวิธิยติ  ตถาวิหิต ฺจ  ต  เอตาเสฺวว  ธิยติ  ปยตีติ  เอว ทุกฺขา- 
๑. ปฏนฏเน...ปกฺขายตีตปิ อ ฺตฺถ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ปวิยมาโนติ ม ฺเ   
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ธานโต  ธาตุโย  ฯ  อปจ นิชฺชีวฏโ ธาตุฏโติ วุตฺโตวายมตฺโถ ฯ  
ตถาหิ  ภควา  ฉธาตุโร  อย  ภิกฺขุ ปรุิโสติอาทีสุ๑ชีวส ฺา- 
สมูหนนตฺถ ธาตุเทสน  อกาสีติ  ฯ  อิติ  วจนฏมุเขนป  อสาธารณโต  
สาธารณโต  จ  ธาตูน  สรสลกฺขณเมว  วิภาวิยตีติ  อาห  เอว  
วิเสสสาม ฺวเสน  วจนฏโต  มนสิกาตพฺพาติ  ฯ  มนสิกาโร  ปน  
วจนฏมุเขน  ธาตุโย  ปริคฺคเหตฺวา   ิตสฺส  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพ ฯ  
        อากาเรหีติ  ปกาเรหิ  ฯ  อถวา  ฯ  อากิริยนฺติ  ทิสฺสนฺติ  เอตฺถ  
ธาตุโยติ   อาการา   โกฏาสา  ฯ   อฏธมฺมสโมธานาติ ยถา- 
วุตฺตาน  ปจฺจยวิเสเสน  วิสิฏรูปาน  วณฺณาทีน  อฏนฺน  ธมฺมาน  
สมาวธานโต  สนฺนิเวสวิเสสวเสน  สหาวฏานโต  ฯ  ต  อุปาทาย  
เกสาติ  สมฺมติ  สม ฺามตฺต  โหติ  ฯ  เตสเยว  วินิพฺโภคาติ เตสเยว  
วณฺณาทีน  วินิพฺภุชฺชนโต  ฯ  ยถา  ห ิ วณฺณาทโย  อฏ  ธมฺมา  
ป ฺาย   วินิพฺภุชฺชมานา   อ ฺม ฺ  พฺยติเรเกน  ปรมตฺถโต  
อุปลพฺภนฺติ  น  เอว  วณฺณาทิพฺยติเรเกน  ปรมตฺถโต  เกสา  อุปลพฺภนฺติ  
ตสฺมา  เย  จ  ธมฺเม  สมุทิเต  อุปาทาย  เกสาติ  สมฺมติ  เตสุ  วิสุ  
วิสุ  กเตสุ  นตฺถิ  เกสาติ  สมฺมติ  โวหารมตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ อฏ- 
ธมฺมกลาปมตฺตเมวาติ  อิท  เกสป ฺตฺติยา  อุปาทายภูเต  วณฺณาทิเก  
เอกตฺเตน  คเหตฺวา  วุตฺต  น  เตส  อฏธมฺมมตฺตภาวโต  ฯ  
๑. ม. อุ. ๓๙๘ ฯ   
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กมฺมสมุฏาเน  เกสาทิเก  เกเสสุ  ตาว  เกสมูล  เอว  โลมาทีสุป  
ยถารห  เวทิตพฺพ  ฯ  ทสธมฺมกลาโปปติ  เอตฺถ  อสิตาทิปริปาจโก  
เตโชโกฏาโส   นวธมฺมกลาโปปติ   วตฺตพฺโพ  ฯ   ยทีเม เกสาทิ- 
โกฏาสา  ยถารห  อฏนวทสธมฺมสมุหภูตา  อถ  กสฺมา ปวี- 
อาทิธาตุมตฺตโต  มนสิกริยนฺตีติ  อาห  อุสฺสทวเสน  ปนาติอาทิ  ฯ  
ยสฺมา  อย  ธาตุมนสิกาโร  ยาวเทว  สตฺตส ฺาสมุคฺฆาฏนตฺโถ  
ธมฺมวินิพฺโภโค  จ  สาติสย  สตฺตส ฺาสมุคฺฆาฏาย  สวตฺตติ  ตสฺมา  
โกฏาเสสุ เอว ธมฺมวิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ  
        เอตฺถ  หิ  อุทริย  กรสี  ปุพฺโพ  มตฺุต  จ  อุตุสมุฏานา  
อสิตาทิปริปาจกเตโช    กมฺมสมุฏาโน    อสฺสาสปสฺสาสวาโต จิตฺต- 
สมุฏาโนติ  ฉ  เอกสมุฏานา  เสโท  อสฺสุ  เขโฬ  สิงฺฆาณิกาติ  
จตฺตาโร  อุตุจิตฺตวเสน  ทฺวิสมุฏานา  เสสา  ทฺวตฺตึส  จตุสมุฏานา  
เตสุ  อสิตาทิปริปาจเก  เตโชโกฏาเส  เอโก  กลาโป  ชีวิตนวโก  
อ ฺเสุ  เอกสมุฏาเนสุ  อุตุสมุฏาโน  จิตฺตสมุฏาโน  วา  เอเกโก  
อฏโก  ทฺวิสมุฏาเนสุ  อุตุจิตฺตวเสน  เทฺว  เทฺว  อฏกา จตุ- 
สมุฏาเนสุ   อุตุจิตฺตาหารสมุฏานา  ตโย  ตโย  อฏกา อุตุจิตฺต- 
สมุฏาเนสุ   สทฺทนวกา   อฏสุ   เตโชวายุโกฏาเสสุ อฏ  ชีวิต- 
นวกา  เสเสสุ  จตุวีสติยา  โกฏาเสสุ  กายภาวทสกทฺวยสหิตา  
จกฺขาทิส ฺ ิเตสุ   มสโกฏาเสสุ   จกฺขุโสตฆานชิวฺหาวตฺถุทสกสหิตา  
วาติ  ปริปุณฺณายตนเก  รูปกาเย  เภท  อนามสิตฺวา  เอกตฺตวเสน   
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คยฺหมานา  สตฺตจตฺตาลีสาธิกสตรูปกลาปา  รูปวิภาคโต  สาธิก  ทิยฑฺฒ  
รูปสหสฺส  โหติ  ฯ  โกฏาสาน  ปน  อวยววิภาเคน  ตทวยวกลาปาน  
เภเท  คยฺหมาเน  รูปธมฺมาน  อสงฺเขยฺยเภทตา  เวทิตพฺพา  ฯ  เอว  
ธมฺมวิภาคโต  อเนกเภทภินฺนาป  อิเม  ทฺวาจตฺตาลีส  โกฏาสา  
อุสฺสทคฺคหเณน  จตุธาตุวเสเนว  ววฏเปตพฺพา  ฯ  เตนาห อุสฺสท- 
วเสน ปน  ฯเปฯ  มนสิกาตพฺพาติ  ฯ  ตตฺถ  มนสิการวิธิ  วุตฺตน- 
เยเนว เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๖๙]  มชฺฌิเมน  ปมาเณนาติ  อาโรหปริณาเหหิ  มชฌฺิเม  
สรีเร  ลพฺภมาเนน  มชฺฌิเมน  ปมาเณน  ฯ  ปริคฺคยฺหมานาติ  ป ฺาย  
ปริตกฺเกตฺวา  คยฺหมานา  ฯ  ปรมาณุเภทส ฺจุณฺณาติ  เอตฺถ  ยถา  
องฺคุลสฺส  อฏโม  ภาโค  ยโว  ยวสฺส  อฏโม  ภาโค  โอกา  
โอกาย  อฏโม  ภาโค  ลกิฺขา  ลิกฺขาย  อฏโม  ภาโค  รถเรณุ  
รถเรณุสฺส  อฏโม  ภาโค  ตชชฺาริ  ตชชฺาริยา  อฏโม  ภาโค  
อณุ  เอว  อณุโน  อฏโม  ภาโค  ปรมาณุ  นามาติ เกจิ ฯ อฏ- 
กถาย ปน   สตฺตธ ฺมาสปฺปมาณ   เอก   องฺคุล  สตฺตโอกปฺปมาโณ  
เอโก   ธ ฺมาโส   สตฺตลิกฺขาปฺปมาณา   เอกา   โอกา ฉตฺตึสรถ- 
เรณุปฺปมาณา  เอกา  ลิกฺขา ฉตฺตึสตชฺชาริปฺปมาโณ เอโก รถเรณุ  
ฉตฺตึสอณุปฺปมาณา  เอกา  ตชฺชาร ิ ฉตฺตึสปรมาณุปฺปมาโณ  เอโก  
อณูติ  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  อณุโน  ฉตฺตึสติมภาคมตฺโต  ปรมาณุ  
นาม  อากาสโกฏาสิโก  มสจกฺขุสฺส  อโคจโร  ทพฺิพจกฺขุสฺเสว  
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โคจรภูโต   ต   สนฺธายาห   ปรมาณุเภทส ฺจุณฺณาติ  ฯ ยถา- 
วุตฺตปรมาณุปฺปเภเทน  จุณฺณวิจุณฺณภูตา  ฯ  สุขุมรชภูตาติ  ตโตเยว  
อติวิย  สุขุมรชภาว  คตา  ฯ  โทณมตฺตา  สิยาติ  โสฬสนาฬิมตฺตา  ฯ  
อิธาป  มชฺฌิเมน  ปมาเณนาติ  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  เตน  
ปกติยา  จตุมุฏ ิก  กุฑุว  จตุกุฑุว  นาฬิ  ตาย  นาฬยิา  โสฬส  
นาฬิโย  โทณ  ต  ปน  มคธนาฬิยา  ทฺวาทส  นาฬิโย  โหนฺตีติ  
วทนฺติ  ฯ  สงฺคหิตาติ  ยถา  น  วิปฺปกีรติ  เอว  อาพนฺธนวเสน  
สมฺปณฺเฑตฺวา  คหิตา  ฯ  อนุปาลิตาติ  ยถา  ปคฺฆรณสภาวาย  
อาโปธาตุยา  วเสน  กลิินนฺภาว  ปจฺฉิลภาว  วา  นาปชฺชติ  เอว  
อนุรกฺขิตา  ฯ  วิตฺถมฺภิตาติ  สงฺฆาตวายุนา อติวิย วิตฺถมฺภน ปาปตา ฯ  
น วิกีรติ  น วิทฺธสตีติ สุขุมรชภูตาป ปวีธาตุ อาพนฺธนปริ- 
ปาจนสมุทีรณกิจฺจาหิ อาโปเตโชวาโยธาตูหิ    ลทธฺปจฺจยา   สิเนเหน    
เตมิตา เตชสา  ปริปกฺกา  วายุนา  วิตฺถมฺภน  ปาปตา  ปฏจุณฺณา  
วิย  น  อิโตจิโตจ  วิกีรติ  น  วิทฺธสติ  อถโข  ปณฺฑิตา  ฆนภูตา  
หุตฺวา  นานปฺปกาเรน  คเหตพฺพต  อาปชฺชติ  ฯ  เตนาห อวิกีรยมานาติ  
อาทิ  ฯ  ตตฺถ  วิกปฺปนฺติ  วิภาค  ฯ  ยทปิ เตโชวายุธาตุโยป สวิคฺคหา  
รูปธมฺมภาวโต  ยาทิโส  ปน  ฆนสภาโว  ปวีอาโปธาตูสุ  ลพฺภติ  
น  ตาทิโส  เตโชวายุธาตูสุ  ลพฺภตีติ  เมยฺยภาวาภาวโต  ตตฺถ  
จุณฺณเภโท  น  อุทฺธโฏ  ฯ  ตถาหิ  สสมฺภารเตโชวายูสุป  เมยฺยภาโว  
น ลพฺภเตว ฯ   
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        ยูสคตาติ  ยูสภาว  ทรฺวภาว คตา ฯ ตโตเอว อาพนฺธนาการ- 
ภูตา ฯ น  ปคฺฆรตีติ  น  โอคฬติ  ฯ  น  ปริสฺสวตีติ  น  วิสฺสนทฺติ  ฯ  
ปณิตปณิตภาว  ทสฺเสตีติ  อาโปธาตุยา  พฺรูหนรสตาย  วุตฺต  ฯ  
อุสุมาการภูตาติ  เอเตน  กาเย  ปากติกอุสฺมาป  คหณิสงฺขาตาย  
ตสฺสาเยว  เตโชธาตุยา  วเสน  โหตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  ปริปาเจตีติ  
สนฺเตเชติ  ฯ  สา  หิ  ยถาภุตฺตสฺส  อาหารสฺส  สมมฺา  ปริณามเนน  
รสาทิสมฺปตฺติยา  เหตุภาว  คจฺฉนฺตี  อิม  กาย  ปรปิาเจติ  สนฺเตเชตีติ  
วุจฺจติ  ฯ  เตเนวาห  น  ปติูภาว  ทสฺเสตีติ  ฯ  กมฺมปุนิสฺสยาย  
จิตฺตปฺปสาทเหตุตาย  จ  สรีเร  วณฺณสมฺปทาย  เตโชธาตุ  วิเสส- 
ปจฺจโย ปเคว  อุตุอาหารสมุฏานาย  รปูสมฺปตฺติยา  ยถาวุตฺต- 
เตโชธาตูติ อาห  วณฺณสมฺปตฺติ ฺจสฺส  อาวหตีติ  ฯ  สมุทีรณ- 
วิตฺถมฺภนลกขฺณาติ เอตฺถ  สมุทีรณ  อนุเปลฺลน  วิโสสนนฺติ  เกจิ  ฯ   
วิตฺถมฺภน เสสภูตตฺตยสฺส   ถมฺภิตตฺตาปาทน   อุปปฺฬนนฺติ   เอเก  ฯ  
ตายาติ   วิตฺถมฺภนลกฺขณาย   วาโยธาตุยา  ฯ   อปรายาติ สมุทีรณ- 
ลกฺขณาย  ฯ  สา  หิ  เปลฺลนสภาวา  ฯ เตนาห สมพฺภาหโตติ ฯ  
สมพฺภาหน ฺจ  รูปกลาปสฺส  เทสนฺตรุปฺปตฺติยา  เหตุภาโว  อวฆฏฏน  
อาสนฺนตรุปฺปตฺติยา  ฯ  ลาเฬตีติ  ปริวตฺเตติ  ฯ  อิทานิ  ยทตฺถ  
จุณฺณโต  มนสิกาโร  อาคโต  ต  นิคมนวเสน  ทสฺเสตุ  เอวเมตนฺติ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ธาตุยนฺตนฺติ  สุตฺเตน  วิย  ยนตฺรูปก  อสติป  
กตฺตุภูเต  อตฺตนิ  จิตฺตวเสน  ธาตุมย  ยนฺต  ปวตฺตติ  ฯ  อิธาป   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 229 

                             สมาธินิทฺเทส  วณฺณนา   
มนสิการวิธิ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๗๐] ยทิป จตุนฺน ธาตูน ลกฺขณาทโย เหฏา ตตฺถ ตตฺถ  
วุตฺตาเอว ตถาป  เต  อนวเสสโต  ทสฺเสตฺวา  วิสุ  กมฺมฏานปริคฺคหวิธึ   
ทสฺเสตุ ลกฺขณาทิโตติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  ลกฺขิยติ  เอเตนาติ   
ลกฺขณ  ฯ กกขฺฬตฺต  ลกฺขณเมติสฺสาติ  กกฺขฬตฺตลกขฺณา  ฯ  นนุ   
จ  กกฺขฬตฺตเมว ปวีธาตูติ  ฯ  สจฺจเมต  ฯ  ตถาป  วิ ฺาตาวิ ฺาต- 
สทฺทตฺถตาวเสน อภินฺเนป  ธมฺเม  กปฺปนาสิทฺเธน  เภเทน  เอว  นิทฺเทโส  
กโต  เอว ฺหิ  อตฺถวิเสสาวโพโธ  โหตีติ  ฯ  อถวา  ฯ  ลกฺขิยตีติ  
ลกฺขณ  กกฺขฬตฺต  หุตฺวา  ลกฺขิยมานา  ธาตุ  กกฺขฬตฺตลกฺขณาติ  
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  เสสาสุป  เอเสว  นโย  ฯ ปติฏาน- 
รสาติ  สหชาตธมฺมาน  ปติฏาภาวกิจฺจา  ฯ  ตโตเอว  เนส สมฺปฏิจฺ- 
ฉนากาเรน  าณสฺส  ปจฺจุปติฏตีติ  สมฺปฏิจฺฉนปจฺจุปฏานา  ฯ  
ปทฏาน  ปเนตฺถ  อ ฺธมฺมตาย  น  อุทฺธฏ  สาธารณภาค- 
สพฺภาวโต วา  ทูรการณ  วิย  ฯ  ยถา  วา  ธมฺมุทฺเทสวาร- 
วณฺณนาทีสุ  รสาทินา อ ฺเส  ปจฺจยภาว  ทสฺเสตฺวา  ปจฺจย- 
วนฺตตาทสฺสนตฺถ  ปทฏาน  อุทฺธฏ  น  เอวมิธ  ฯ  อิธ  ปน ธาตูน  
อน ฺสาธารณวิเสสวิภาวนปราย โจทนาย  อ ฺธมฺมภูต  ปทฏาน   
น  อุทฺธฏนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ พฺรูหนรสาติ สหชาตธมฺมาน  วฑฺฒนกิจฺจา  ฯ   
ตถาหิ  สา  เนส  ปณิตภาว  ทสฺเสตีติ วุจฺจติ ฯ สงฺคหปจฺจุ- 
ปฏานาติ พาหิรอุทก วิย นฺหานิยจุณฺณสฺส สหชาตธมฺมาน   
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สงฺคหนปจฺจุปฏานา  ฯ  มทฺทวานุปฺปทานปจฺจุปฏานาติ  พาหิรคฺคิ  
วิย  ชตโุลหาทีน  สหชาตธมฺมาน  มุทภุาวานุปฺปทานปจฺจุปฏานา  ฯ  
อภินีหาโร  ภูตสงฺฆาตสฺส  เทสนฺตรปฺุปตฺติยา  เหตุภาโว  นีหรณ  วา  
พีชโต องฺกุรสฺส วิย ฯ  
        อุตุสมุฏานาว  กมฺมาทิวเสน  อนุปฺปตฺติโต  ฯ  อุตุจิตฺต- 
สมุฏานา กทาจิ  อุตุโต  กทาจิ  จิตฺตโต  อุปฺปชชฺนโต  ฯ  อวเสสาติ  
วุตฺตาวเสสา  เกสาทโย  จตุวีสติ  อาทิโต  ตโย  เตโชโกฏาสา  
ป ฺจ  วาโยโกฏาสา  จาติ  ทฺวตฺตึส  ฯ  สพฺเพปติ  เต  สพฺเพป  
กมฺมาทิวเสน  อุปฺปชชฺนโต  จตุสมุฏานา  ฯ  เกสาทีนมฺป  หิ  มสโต  
อวิมุตฺตภาโค กมฺมาหารจิตฺตสมุฏาโน โหตีติ ฯ  
        นานตฺเตกตฺตโตติ   วิเสสสาม ฺโต  ฯ   ธมมฺาน   หิ อ ฺ- 
ม ฺ  วิสทิสตา  นานตฺต  ฯ  สมานตา  เอกตฺต  ฯ  สพฺพาสมฺปติ  
จตุนฺนมฺป  ฯ  สลกฺขณาทิโตติ  สก  ลกฺขณ  สลกฺขณ  ตโต  
สลกฺขณาทิโต  ฯ   อาทิสทฺเทน   รสปจฺจุปฏานาน   วิย มุทุสณฺห- 
ผรุสภาวาทีนมฺป  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  กมฺมสมฏุานาทิวเสน  จ  
นานตฺตภูตานนฺติ  กสฺมา  วุตฺต  นนุ  กมฺมสมุฏานาทิวเสน  จตุนฺน  
ธาตูน  เอกตฺต  โหติ  สาธารณตฺตาติ  ฯ  น  อ ฺาเอว  ธาตุโย  
กมฺมสมุฏานา  อ ฺา  อุตุอาทิสมุฏานาติอาทิก  เภท  สนฺธาย  ตถา  
วจนโต  ฯ  เอตาส  ธาตูน  ฯ  รุปฺปนลกฺขณ  รุปฺปนสภาว  ฯ กึ ปเนต  
รุปฺปน  นาม  ฯ  ยา  สีตาทิวิโรธิปจฺจยสนฺนิปาเต  วิสทิสุปฺปตฺติ  ตสฺมึ   
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วา  สติ  โย  วิชฺชมานสฺเสว  วิสทิสุปฺปตฺติยา  เหตุภาโว  ต  รุปฺปน ฯ  
อนตีตตฺตาติ อปริจฺจชนโต ฯ  
        [๑๗๑] มหนฺตปาตุภาโว เจตฺถ สสมฺภารธาตุวเสน เวทิตพฺโพ ฯ  
ตถา มหาวิการตา  มหาภูตสาม ฺลกฺขณธาตุวเสน  เวทิตพฺพา  มหา- 
ปริหารตา มหตฺตวิชฺชมานตา  จ  อุภยวเสนาติ  ภูตสทฺทาเปกฺขาย   
เอตานีติ นปปสกนิทฺเทโส  ฯ  มหนฺตานิ ปาตุภูตานิ อเนกสตสหสฺส- 
รูปกลาปสงฺฆาตตาย สมุหวเสน  สนฺตติวเสน จ อปริมิตปริมาณาน  
อเนกโยชนายามวิตฺถาราน ฺจ อุปฺปชฺชนโต  ฯ  จตฺตาริ  นหุตานีติ  
จตฺตาริ ทสสหสฺสานิ ฯ เทวทานวาทีน ติคาวุตาทิสรีรวเสน  มหนฺตานิ   
ปาตุภูตานิ  ฯ  ตตฺถาย  วจนตฺโถ มหนฺตานิ ภูตานิ ชาตานิ  
นิพฺพตฺตานีติ มหาภูตานีติ ฯ  
        อเนกภูตวิเสสทสฺสเนน  อเนกพฺภูตทสฺสเนน จ อเนกจฺฉริย- 
ทสฺสนวเสน มหนฺโต  อพฺภูโต  มหนฺตานิ วา อภูตานิ เอตฺถาติ  
มหาภูโต มายากาโร ฯ ยกฺขาทโย  ชาติวเสเนว  มหนฺตา  ภูตาติ   
มหาภูตา  ฯ นิรุฬฺโห วา อย เตสุ  มหาภูตสทฺโท  ทฏพฺโพ  ฯ   
ปวีอาทโย  ปน  ว ฺจกตาย อนิทฺทิสิตพฺพฏานตาย  จ  มหาภูตา   
วิย  มหาภูตา  ฯ  ภูตสทฺทสฺส อุภยลิงฺคตาย  นปปสกตา กตา ฯ ตตฺถ  
ว ฺจกตา สย อนีลาทิสภาวานิ หุตฺวา นีลาทิสภาวสฺส  อุปฏาปน   
อนิตฺถีปุริสาทิสภาวาเนว  จ  หุตฺวา อิตฺถีปุริสาทิอาการสฺส  อุปฏา- 
ปน  ฯ  ตถา  อ ฺม ฺสฺส  อนฺโต  พหิ จ อฏ ิตานเยว อ ฺม ฺ   
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นิสฺสาย  อวฏานโต  อนิทฺทิสิตพฺพฏานตา  ฯ  ยทิ  ห ิ อิมา  
ธาตุโย  อ ฺม ฺสฺส  อนฺโต   ิตา  น  สกิจฺจกรา  สิยุ อ ฺ- 
ม ฺานุปฺปเวสโต  ฯ  อถ  พหิ   ิตา  วินิพฺภุตฺตา  สิยุ  ฯ ตถา สติ  
อวินิพฺภุตฺตา  วา  โทหาเยยฺย๑ ฯ  ตสฺมา  น  นิททิสิตพฺพฏานา ฯ  
เอว  สนฺเตป  ปติฏานาทินา  ยถาสก  กิจฺจวิเสเสน  เสสาน  ติณฺณ  
ติณฺณ  อุปการิกา  โหนฺติ  ฯ  เยน  สหชาตาทินา  ปจฺจเยน  ปจฺจยา  
โหนฺติ  เตนาห  น  จ  อ ฺม ฺ  นิสฺสาย  น  ติฏนฺตีติ  ฯ  
มนาเปหีติ  มโนหเรหิ  จาตุริยวนฺเตหิ  ฯ  วณฺณสณฺานนิกฺเขเปหีติ  
กาฬสามตาทิวณฺเณหิ  ปุถุลวิวรกิสตาทิสณฺาเนหิ  หตฺถภมุกาทิวิกฺเข- 
เปหิ จ ฯ สรสลกฺขณนฺติ สภาวภูตลกฺขณ สกิจฺจก วา สภาว ฯ  
        [๑๗๒]  มหาปริหารโตติ  เอตฺถ  วจนตฺถ  วทนฺโต  อาห  
มหนฺเตหิ  ฯเปฯ  ภูตานิ  ฯ  มหาปริหารานิ  วา  ภูตานีติ  ฯ  ตตฺถ  
ปจฺฉิมตฺเถ  ปรุิมปเท  อุตฺตรปทสฺส  ปรหิารสทฺทสฺส  โลป  กตฺวา  
มหาภูตานีติ  วุตฺต  ฯ  ตถาหีติ  ตโตเอว  วิการสฺส  มหนฺตตฺตาเอวาติ  
ต วิการ ทสฺเสตุ ภูมิโตติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  อจฺจิมโตติ  อคฺคิสฺส  ฯ  โกฏิสตสหสฺส  เอก โกฏิสต- 
สหสฺเสก จกฺกวาฬนฺติ  ต  สพฺพ  อาณากฺเขตฺตภาเวน  เอก  กตฺวา   
วทติ  ฯ วิลียตีติ  วิปตฺติกรเมฆาภิวุฏเน  ขารุทเกน  ลวณ  วิย   
วิลย คจฺฉติ  วิทฺธสติ  ฯ  กุปฺปเตนาติ  ขุภิเตน  ฯ  วิกีรตีติ  วิธมติ  
วิทฺธสติ  ฯ  อนุปาทินฺเนสุ  วิการมหตฺต ทสฺเสตฺวา อุปาทินฺเนสุ ทสฺเสนฺโต  
๑. อวินิพภฺุตฺตาติ วาโท หาเยยฺยาติ ม ฺเ ฯ   
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ปตฺถทฺโธติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  กฏมุเขน  วาติ  วาสทฺโท  อุปมฏโ  ฯ  
ยถา  กฏมุเขน  สปฺเปน  ฑฏโ  ปตฺถทฺโธ  โหติ  เอว ปวี- 
ธาตุปฺปโกเปน  โส  กาโย  กฏมุเขว  โหติ  กฏมุขมุขคโต  วิย  
ปตฺถทฺโธ  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา  ฯ  วาสทฺโท  อวธารณฏโ  ฯ  
โส  ปวีธาตุปฺปโกเปน  วาติ  เอว  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺโพ  ฯ  
อย ฺเหตฺถ  อตฺโถ  กฏมุเขน  ฑฏโป  กาโย  ปวีธาตุปฺปโกเปเนว  
ปตฺถทฺโธ  โหติ  ตสฺมา  ปวีธาตุยา  อวิยุตฺโต  โส  กาโย  สพฺพทา  
กฏมุขมุขคโต  วิย  โหตีติ  ฯ  วาสทฺโท  วา  อนิยมฏโ  ฯ  
ตตฺรายมตฺโถ  กฏมุเขน  ฑฏโ  กาโย  ปตฺถทโฺธ  โหติ  วา  น  
วา  มนฺตาคทวเสน  ปวีธาตุปฺปโกเปน  ปน  มนฺตาคทรหิโต  โส  
กาโย  กฏมขุมุขคโต  วิย  โหติ  เอกนฺตปตฺถทฺโธติ  ฯ  ปูติโกติ  
กุฏ ิโต  ฯ  สนฺตตฺโตติ  สพฺพโส  ตตฺโต  สมุปฺปนนฺทาโห  ฯ  ส ฺฉินฺโนติ  
สมนฺตโต  ฉินฺโน  ปรมาณุเภทส ฺจุณฺโณ  อายสฺมโต  อุปเสนตฺเถรสฺส  
สรีร  วิย๑ ฯ  มหาวิการานิ  ภูตานีติ  มหาวิการวนฺตานิ  ภูตานิ ฯ  
มหาภูตานีติ  ปุริมปเท  อุตฺตรปทโลเปน  นิทฺเทโส  ทฏพฺโพ  ฯ ปวีติ- 
อาทินา  สพฺพโลกสฺส  ปากฏานิป  วิปลฺลาส  มุ ฺจิตฺวา ยถาสภาวโต  
ปริคฺคณฺหเน  มหนฺเตน  วายาเมน  วินา  น  ปริคฺคณฺหนฺตีติ ทุพฺพิ ฺ- 
เยฺยสภาวตฺตา  มหนฺตานีติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  ตานิ  หิ สุวิ ฺเยฺยานิ ฯ  
มหนฺตานีติ  มนฺตฺวา   ิโต  เตส  ทุปฺปรคฺิคหิตต  ทิสฺวา  อโห  
มหนฺตานิ  เอตานีติ  ชานาตีติ  ฯ  มหาภูเตกเทสตาทีหิ  วา  การเณหิ  
๑. ส. สฬายตน. ๔๘ ฯ   
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มหาภูตานิ  ฯ  เอตา  หิ  ธาตุโย  มหาภูเตกเทสโต  มหาภูตสม ฺโต  
มหาภูตสนฺนิสฺสยโต   มหาภูตภาวโต   มหาภูตปริโยสานโต  จาติ  
อิเมหิป การเณหิ มหาภูตานีติ วุจฺจนฺติ ฯ  
        [๑๗๓]   ตตฺถ   มหาภูเตกเทสโตติ  ภูตมิทนฺติ  ภิกฺขเว สมนุ- 
ปสฺสถาติอาทีสุ๑ หิ  อวิเสเสน  ขนฺธป ฺจก ภูตนฺติ วุจฺจติ ฯ ตตฺถ  
ยทิท  กามภเว  รูปภเว  ป ฺจโวการภเว  เอกจฺเจ  ส ฺ ีภเว  
ปวตฺต  ขนฺธป ฺจก  ต  มหาวิสยตาย  มหาภูตนฺติ  วตฺตพฺพต  
อรหติ  ฯ  ปวีอาทโย  ปน  จตสฺโส  ธาตุโย  ตสฺส  มหาภูตสฺส  
เอกเทสภูตา  มหาภูตาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  สมุทาเยสุ  หิ  ปวตฺตา  
โวหารา  อวยเวสุป  ทิสสฺนฺติ  ยถา  สมุทฺโท  ทฏิโ  ปโฏ  
ทฑฺโฒติ   จ  ฯ  มหาภูตสม ฺโตติ  ตทธีนวุตฺติตาย  ภวนฺติ  
เอตฺถ  อุปาทารูปานีติ  ภูตานิ  ปวีอาทโย  จตสฺโส  ธาตุโย  ฯ  
สา  ปนายเมตาสุ  ภูตสม ฺา  อน ฺตฺถวุตฺติตาย  อุปาทารูปาน  
อวิปรีตตฺตา  โลกสฺส  เจตา  พหูปการา  จกฺขุสมุทฺทาทีน  นิสฺสยภูตา  
จาติ  มหนฺตานิ  ภูตานีติ  สม ฺายึสุ  ฯ  มหาภูตสนฺนิสฺสยโตติ  
มหนฺตาน  มหานุภาวาน  มหาสมฺมตมนฺธาตุปฺปภูตีน  ร ฺ  สกกฺาทีน  
เทวาน  เวปจิตฺติอาทีน  อสุราน  มหาพฺรหฺมาทีน  พฺรหฺมาน  คุณโต  
วา  มหนฺตาน  พุทฺธาน  ปจฺเจกพุทฺธาน  สาวกาน  อุปาทายุปาทาย  
วา  สพฺเพสมฺป  ภูตาน  สตฺตาน  นิสฺสยภูตตาย  มหนฺตา  ภูตา  
เอเตสูติ  มหาภูตา  จาตุมฺมหาภูติโก  หิ  เนส  กาโยติ  ฯ  
๑. ม. มู. ๔๗๘ ฯ ปาลิยมฺปน ปสฺสถาติ ทิสฺสติ ฯ   
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มหาภูตภาวโตติ  พหุภูตภาวโต  ฯ  อย ฺหิ  มหาสทฺโท  มหาชโน  
สนฺนิปติโตติอาทีสุ  พหุภาเว  ทิสฺสติ  ฯ  ปวีอาทโย  จ  ธาตุโย  
เอกสฺมิมฺป  อตฺตภาเว  อปริเมยฺยปฺปเภทา  ปวตฺตนฺติ  ฯ  ตสฺมา  
มหนฺตา  พหู  อเนกสตสหสฺสปฺปเภทา  ภูตาติ  มหาภูตา  ฯ  
มหาภูตปริโยสานโตติ มหาภูตสฺส วเสน ปริโยสาเน ปวตฺติโต ฯ  
          กาโล ฆสติ ภูตานิ   สพฺพาเนว สหตฺตนา  
          โย  จ  กาลฆโส  ภูโต   ส  ภูโต  ปจนึ  ปจีติ๑ 

หิ  เอวมาทีสุ  ขีณาสโว  ภูโตติ  วุตฺโต  ฯ โส ห ิอุจฺฉินฺน- 
ภวเนตฺติกตาย อายตึ  อปปฺฏิสนฺธิกตฺตา  เอกนฺตโต  ภูโตติ  วุจฺจติ  น   
อิตเร ภวิสฺสตีติ  โวหาร  อนตีตตฺตา  ฯ  ภูโตเอว  อิธ  ปูชาวเสน  
มหาภูโตติ  วุตฺโต  ยถา  มหาขีณาสโว  มหาโมคฺคลฺลาโนติ  จ  ฯ  
อิมาส ฺ  จธาตูน  อนาทิมติ  สสาเร  ปพนฺธวเสน  ปวตฺตมานาน  
ยถาวุตฺตสฺส  มหาภูตสฺเสว  สนฺตาเน  ปริโยสานปฺปตฺติ  นา ฺตฺร  ฯ  
ตสฺมา  มหาภูเต  ภูตา  ปริโยสาน  ปตฺตาติ  มหาภูตา  ปุริมปเท  
ภูตสทฺทสฺส โลป กตฺวา ฯ  
        เอวเมตา ธาตุโย มหาภูเตกเทสตาทีหิ มหาภูตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
ปวีอาทีน กกฺขฬปคฺฆรณาทิวิเสสลกฺขณสมงฺคิตา อปริจฺจตฺตธาตุ- 
ลกฺขณานเยวาติ อาห  ธาตุลกฺขณ  อนตีตตฺตาติ  ฯ  น  หิ  สาม ฺ- 
ปริจฺจาเคน  วิเสโส วิเสสนิรเปกฺข วา สาม ฺ ปวตฺตติ  ฯ  
ตถาหิ วทนฺติ  
๑. ชา. ทุก. ๓๔๗ ฯ ปาลิยมฺปน ส ภูตปจนินฺติ ทิสฺสติ ฯ   
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          ตมตฺถาเปกฺขโต เภท   สสาม ฺ ชหาติ โน  
          คณฺหาติ สสยุปฺปาทา   สเมเวกตฺถก ทฺวยนฺติ ฯ  
สลกฺขณธารเณเนวาติ  เยน  สลกฺขณธารเณน  ธาตุโยติ  วุจฺจนฺติ  
เตเนว  ธมฺมาติป  วุจฺจนฺติ  อุภยถาป นสิฺสตฺตนิชฺชีวตายเอว วิภา- 
วนโต ฯ เตเนวาห  ฉธาตุโรย  ภิกฺขุ  ปรุิโส๑ ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสสฺี  
วิหรตีติ๒  จ  ฯ  อนุรูปาน  ขณโต  รูปาน  ขณสฺส นาติอิตฺตรตายาห  
อตฺตโน  ขณานุรูปนฺติ  ฯ  ธารเณนาติ  ธารเณน  วตฺตเนนาติ  อตฺโถ ฯ  
ขยฏเนาติ  ขยภงฺคุตาย  ฯ  ภยฏเนาติ  อุทยวยปฏิปฬนาทินา  
สปฺปฏิภยตาย ฯ อสารกฏเนาติ อตฺตสารวิรเหน ฯ  
        สหุปฺปนฺนาว  เอตาติ  เอตา  จตสฺโส  ธาตุโย  สห  อุปฺปนนฺาว  
สห  ปวตฺตมานาว  สมานกาเล  ลพฺภมานาป  อวกสโต  สพฺพ- 
ปริยนฺติเม อุตุจิตฺตาหารสมุฏาเนสุ   สุทฺธฏเก   กมฺมเชสุ   ชวิีตนวเกติ  
เอเกกสฺมึ  สุทฺธฏกาทิกลาเปป  ปเทเสน  อวินิพฺภุตฺตา  วิสุ  วิสุ  
อนิทฺทิสิตพฺพฏานตาย  ฯ  ยตฺถ  ห ิ ติสฺสนฺน  ธาตูน  ปติฏานวเสน  
ปวี  ตตฺเถว  ตสฺสา  อาพนฺธนปริปาจนสมุทีรณวเสน  อิตรา  ฯ  
เอเสว นโย เสสาสุป ฯ  
        [๑๗๔]  ปุริมา  เทฺว  ครุกตฺตา  สภาคา  อ ฺม ฺนฺติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  เอตฺถ  จ  นนุ  ปวิยาป  ลหุภาโว  อตฺถิ  ฯ  ตถา  
หิ  สา  กกฺขฬ  มุทุก  สณฺห  ผรุส  ครกุ  ลหุกนฺติ  นิทฺทิฏา  ฯ  
๑. ม. อุ. ๔๓๖ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๐๓ ฯ   
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อาเปป  ลหุภาโว  ลพฺภเตวาติ  ฯ  น  นปิฺปริยายครุภาวสฺส  
อธิปฺเปตตฺตา  ฯ  ครุภาโวเอว  หิ  ปวีธาตุยา  ครุตร  อุปาทาย  
ลหุภาโวติ  ปริยาเยน  วุตฺโต  สีตภาโว  วิย  เตโชธาตุยา  ฯ  
ยทิ  เอว  รูปสฺส  ลหุตาติ  กถ  ฯ  อยมฺป  วุตฺตนยาเอว  ลหุตาการ  
อุปาทาย  ลพฺภนโต  ฯ  น  หิ  ปริจฺเฉทวิการลกฺขณานิ  ปรมตฺถโต  
ลพฺภนฺติ  นิปผฺนฺนรูปาน  อวฏาวิเสสภาวโต  ฯ  ตสฺมา  ปรมตฺถสิทฺธ  
ครุภาว  สนฺธาย  วุตฺต  ปุรมิา  เทฺว  ครกุตฺตา  สภาคาติ  ฯ  ตถาติ  
ปเทน  สภาคาติ  อิมมตฺถ  อุปสหรติ  ฯ  เทฺวติ  ปน  อิท  ยถา  
ปุริมาติ  เอตฺถ  เอว  ปจฺฉิมาติ  เอตฺถาป  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  
วิสภาคา  ครุกลหุกภาวโตติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ยถา  จ  ครุกลหุกภาเวหิ  
เอวเมว สภาเวหิป สภาควิสภาคตา โยเชตพฺพา ฯ  
        อชฌฺตฺติกา  เหฏา  วุตฺตอชฺฌตฺติกา  สตฺตสนฺตานปริยาปนฺนาติ  
อตฺโถ  ฯ   วิ ฺาณวตฺถุวิ ฺตฺติอินฺทฺริยานนฺติ  จกฺขาทีน  ฉนฺน  
วิ ฺาณวตฺถูน  ทฺวินฺน  วิ ฺตฺตีน  อิตฺถีปุริสินฺทฺรยิชีวิตินฺทฺริยาน ฺจ ฯ  
เย  ปน  วิ ฺาณวตฺถูติ  หทยวตฺถุ  คหิตนฺติ  วทนฺติ  เตส  
อินฺทฺริยคฺคหเณน  อฏนฺนมฺป  รูปนฺทรฺิยาน  คหณ  เวทิตพฺพ  ฯ  
วุตฺตวิปรีตปฺปการาติ  อิท  พาหิราน  ธาตูน  ยถา  สพฺพโส  
วิ ฺาณวตฺถูน  วิ ฺตฺติอินฺทฺริยาน  อนิสฺสยตา  จ  อิริยาปถวิรโห  จ  
วุตฺตวิปริยาโย  เอว  จตุสมุฏานตาปติ  กตฺวา  วุตฺต  น  ลกฺขณ- 
รูปสฺส วิย   กุโตจิป  สมฏุานสฺส  อภาวโต  ฯ  อุตุสมุฏานตาย   
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ตาส  ลหุกาทินิสฺสยตาป  อชฌฺตฺติกาน  ธาตูน  วตฺตพฺพา  น  วา  
วตฺตพฺพา ฯ วิ ฺตฺติคฺคหณ ฺหิ ลกฺขณนฺติ ฯ  
        อิตราหีติ  อาโปเตโชวายุธาตูหิ  ฯ  เอกสงฺคหาติ  สชาติสงฺคเหน  
เอกสงฺคหา  ฯ  สมานชาตีน ฺหิ  สงฺคโห  สชาติสงฺคโห  ฯ  เตนาห  
สมุฏานนานตฺตาภาวโตติ ฯ  
        ติณฺณ  มหาภูตาน  ปติฏา  หุตฺวา  ปจฺจโย  โหตีติ เยหิ  
มหาภูเตหิ สมฺปณฺฑนวเสน  สงฺคหิตา  ปริปาจนวเสน  อนุปาลติา   
สมุทีรณวเสน วิตฺถมฺภิตา  จ  เตส  อตฺตนา  สหชาตาน  ติณฺณ   
มหาภูตาน  ปติฏา หุตฺวา  ตโตเอว  สนฺธารณวเสน  อวสฺสโย   
โหติ  วุตฺตนเยน วา  ปติฏา  หุตฺวา  สหชาตาทิวเสน  ปจฺจโย   
โหตีติ  ฯ  เอส นโย   เสสาสุป  ฯ  ยทปิ  อ ฺม ฺอาโภค- 
ปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต  ธมฺมาติ  เหฏา  ธาตูน  อสมนฺนาหารตา   
ทสฺสิตาเอว ตถาป  อิมินาว  นเยน  วสุ  กมฺมฏานปริคฺคโห   
กาตพฺโพติ ทสฺเสนฺโต ปวีธาตุ เจตฺถาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ปวีธาตุ  เจตฺถาติ  จสทฺโท  สมฺปณฺฑนฏโ  ฯ  เตน  
อยมฺป  เอโก  มนสิการปฺปกาโรติ  ทีเปติ  ฯ เอตฺถาติ เอตาสุ ธาตูสุ ฯ  
อห  ปวีธาตูติ  วา  ปจฺจโย  โหมีติ  วา  น  ชานาตีติ  อตฺตนิ  วิย  
อตฺตโน  กิจฺเจว  อาโภคาภาว  ทสฺเสตฺวา  อุปการกสฺส  วิย อุปกตฺ- 
ตพฺพานมฺป  อาโภคาภาว  ทสฺเสตุ อิตรานิปติอาทิ วุตฺต ฯ สพฺพตฺถาติ  
สพฺพาสุ ธาตูสุ ตตฺถาป อตฺตกิจฺจุปกตฺตพฺพเภเทสุ สพฺเพสุ ฯ   
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        [๑๗๕]   ปจฺจยวิภาคโตติ   ปจฺจยธมฺมวิภาคโต   เจว ปจฺจย 
ภาววิภาคโต  จ  ฯ  ปจฺจยโตติ  หิ  อิมนิา  ปวีอาทีน อ ฺา- 
สาธารโณ  ปติฏาภาวาทินา  เสสภูตตฺตยสฺส  ปจฺจยภาโว  วุตฺโต  
อิธ  ปน  เยหิ  ธมฺเมหิ  ปวีอาทีน  อุปฺปตฺติ  เตส  ปวีอาทีน ฺจ  
อนวเสสโต  ปจฺจยภาววิภาโค  วุจฺจตีติ  อย  อิเมส  ทฺวินฺน  อาการาน  
วิเสโส  ฯ  กมฺมนฺติ  กุสลากุสล  รูปุปปฺาทก  กมฺม  ฯ  จิตฺตนฺติ  
ยกิ ฺจิ  รูปุปปฺาทก  จิตฺต  ฯ  อาหาโรติ  อชฺฌตฺติโก  รูปุปฺปาทโก  
อาหาโร  ฯ  อุตูติ  โยโกจิ  อุตุ  ฯ  อตฺถโต เตโชธาตุ ฯ กมฺมเมวาติ  
อวธารณ  สมุฏานสงฺกราภาวทสฺสนตฺถ  ฯ  เตน  อกมฺมชานมฺป 
เกส ฺจิ  กมฺมสฺส  ปรยิายปจฺจยภาโว  ทีปโต  โหติ  ฯ  ตถาหิ  
วกฺขติ  กมฺมปจฺจยจิตฺตสมุฏานนฺติอาทิ  ฯ  นนุ  จ  กมฺมสมฏุานาน  
กมฺมโต  อ ฺเนป  ปจฺจเยน  ภวิตพฺพนฺติ  ฯ  ภวิตพฺพ  ฯ  โส  ปน  
กมฺมคติโกวาติ  ปฏิโยคินิวตฺตนตฺถ  อวธารณ  กต  ฯ  เตนาห  น  
จิตฺตาทโยติ  ฯ  จิตฺตาทิสมุฏานานนฺติ  เอตฺถาป  อยมตฺโถ  ยถารห  
วตฺตพฺโพ  ฯ  อิตเรติ  จิตฺตาทิโต  อ ฺเ  ฯ ชนกปจฺจโยติ สมุฏานปกต  
สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ปจฺจโย  ปน  กมฺมปจฺจโยว  ฯ  วุตฺต  หิ  
กุสลากุสลา  เจตนา  วิปากาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา  จ  รูปาน  
กมฺมปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  ฯ  เสสานนฺติ  จิตฺตาทิสมุฏานาน ฯ ปริยายโต  
อุปนิสฺสยปจฺจโย  โหตีติ  ปฏาเน  อรูปานเยว  อุปนิสฺสยปจฺจยสฺส  
อาคตตฺตา  นิปฺปริยาเยน  รูปธมฺมาน  อุปนิสฺสยปจฺจโย  นตฺถ ิ สตฺุเต   
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ปน   ปุคฺคล   อุปนิสฺสาย  วนสณฺฑ  อุปนิสฺสายาติ  วจนโต สุตฺตนฺติก- 
ปริยาเยน  วินา  อภาโว  อุปนิสฺสยปจฺจโยติ  เวทิตพฺโพ ฯ จิตฺต  
ชนกปจฺจโย  โหตีติ  สหชาตนิสฺสยาหาราทิวเสน  ปจฺจโย  โหนฺต  
จิตฺต  สมุฏาปกต  อุปาทาย  ชนกปจฺจโย  โหตีติ  วุตฺต  ฯ  
อาหารอุตูสุป เอเสว นโย ฯ  
        เอว  กมมฺาทีน  ปจฺจยธมฺมาน  วเสน  ธาตูสุ  ปจฺจยวิภาค  
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ต  สมฏุานาน  ธาตูนมฺป  วเสน  ปจฺจยวิภาค  
ทสฺเสนฺโต   ปม   ตาว   กมฺมสมุฏาน   มหาภูตนฺติอาทินา อุทฺทิ- 
สิตฺวา  ปุน  ตตฺถ  กมฺมสมุฏานา  ปวีธาตูติอาทินา  นิทฺทิสติ  ฯ  
ตตฺถ  กมฺมสมุฏานา  ปวีธาตูติ  กมฺมสมุฏาน  มหาภูตนฺติ  เอตฺถ  
สาม ฺโต  วุตฺตา  กมฺมชปวีธาตุ  ฯ  กมฺมสมฏุานาน  อิตราสนฺติ  
กมฺมชาน  อาโปธาตุอาทีน  ติสฺสนฺน  ธาตูน  สหุปฺปตฺติยา  อตฺตโน  
อุปการกาน  ตาส  อุปการกโต  อาธารภาวโต  อุปฺปาทโต  ยาว  
ภงฺคาธรณโต  วิคมาภาวโต  จ  สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคต- 
วเสน เจว  ปติฏานวเสน  จ  ปจฺจโย  โหติ  โหนฺตี  จ  กมฺม   
วิย อตฺตโน  ตาส ฺจ  น  ชนกวเสน  ปจฺจโย  โหติ  อสมุฏา- 
ปกตฺตา ตาส  ฯ  กาม ฺเจตฺถ  นิสฺสยปจฺจยคฺคหเณเนว  ปติฏาภาโว  
สงฺคหิโต   ปวีธาตุยา   ปน  อน ฺสาธารณกิจฺจ  สหชาตาน  
ปติฏาภาโวติ อิม วิเสส ทสฺเสตุ ปติฏานวเสน จาติ วิสุ  
กตฺวา  วุตฺต  ฯ  อาพนฺธนวเสน  จาติอาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ ติสนฺตติ-  
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มหาภูตานนฺติ  อุตุจิตฺตาหารสมุฏานาน  จตุมหาภูตาน  อ ฺม ฺ  
อโวกิณฺณาน  อวิจฺเฉเทน  ปวตฺตึ  อุปาทาย  สนฺตติติสนฺตติคฺคหณ  ฯ  
ปวีธาตุยา  ปติฏาภาโว  นาม  สหชาตธมฺมานเยวาติ  อาห  น  
ปติฏานวเสนาติ  ฯ  น  อาพนฺธนวเสนาติอาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  
เอตฺถาติ  เอเตสุ  กมฺมสมฏุานมหาภูเตสุ  ฯ  จิตฺตสมุฏานา  ปวีธาตุ  
จิตฺตสมุฏานาน  อิตเรสนฺติอาทีสุ  สุกโร  ตนฺตินโย  เนตุนฺติ  
จิตฺตอาหาร ฯเปฯ  เอเสว  นโยติ  อติทิสติ  ฯ  สหชาตาทิปจฺจย- 
วสปฺปวตฺตาสุ จ  ปนาติ  เอตฺถ  จสทฺโท  สมุจฺจยฏโ  ปนสทฺโท   
วิเสสฏโ  ฯ ตทุภเยน   จ   ยถาวุตฺเตหิ  สหชาตาทิปจฺจเยหิ  ปวตฺต- 
มานา ธาตุโย อิมินา วิเสเสน ปวตฺตนฺตีติ อิมมตฺถ ทีเปติ ฯ  
        [๑๗๖]  อิทานิ  ต  วิเสส  ทสฺเสตุ  เอก  ปฏิจฺจาติ  คาถมาห ฯ  
ตตฺถ  เอก  ธาตุ  ปฏิจฺจ  ติสฺโส  ธาตุโย  จตุธา  สมฺปวตฺตนฺติ  ติสฺโส  
ธาตุโย  ปฏิจฺจ  เอกาว  ธาตุ  จตุธา  สมฺปวตฺตติ  เทฺว ธาตุโย ปฏิจฺจ  
เทฺว  ธาตุโย  ฉธา  สมฺปวตฺตนฺตีติ  โยชนา  ฯ  อตฺโถ  ปน ปวี- 
อาทีสุ เอเกกิสฺสา  ปจฺจยภาเว  อิตราส  ติสฺสนฺน  ติสฺสนฺน  ปจฺจยุปฺ- 
ปนฺนตาติ อยเมโก  จตุกฺโก  ติสฺสนฺน  ติสฺสนฺน  ปจฺจยภาเว  อิตราย   
เอเกกิสฺสา ปจฺจยุปฺปนฺนตาติ  อยมปโร  จตุกฺโก  ปมทุติยา   
ตติยจตุตฺถา  ปมตติยา ทุติยจตุตฺถา  ปมจตุตฺถา  ทุติยตติยาติ  อิมาส   
ทฺวินฺน  ทฺวินนฺ ปจฺจยภาเว  ตตฺถ  ตตฺถ  อิตราส  ทฺวินฺน  ทฺวินฺน   
ปจฺจยุปฺปนฺนตาติ อยเมโก   ฉกฺโก   เอว   ปจฺจยภาเวน   จตุธา   ฉธา   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 242 

                               วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
จ  ปวตฺตมานาน  เอกกทฺวิกติกวเสน  ติกทุกเอกกวเสน  จ  ยถากฺกม  
ปจฺจยุปฺปนฺนตาติ  วิภาโค  เวทิตพฺโพ  ฯ  อย ฺจ  ปจฺจยภาโว สหชาต- 
อ ฺม ฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตปจฺจยวเสน    ตตฺถาป    จ อ ฺม ฺ- 
มุเขเนว  เวทิตพฺโพ  ย  สนฺธาย วุตฺต ปฏิจฺจวาเร เอก มหาภูต  
ปฏิจฺจ  ตโย  มหาภูตา  ตโย  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  เอก  มหาภูต  เทฺว  
มหาภูเต  ปฏิจฺจ  เทฺว  มหาภูตา  อุปฺปชฺชนฺตีติ๑ฯ อภิกฺกมปฏิกฺกมา- 
ทีติ อาทิสทฺเทน    อาทานวิสฺสชฺชนาทิกายิกกิริยากรณสฺส    สงฺคโห  
ทฏพฺโพ  ฯ  อุปฺปฬนสสฺ  ปจฺจโย  โหติ  ฆฏฏนกริิยาย  ปวีธาตุวเสน  
สิชฺฌนโต  ฯ  สาวาติ  ปวีธาตุเยว  อาโปธาตุยา อนุคตา อาโปธาตุยา  
ตตฺถ  อปฺปธานภาว  ปวีธาตุยา  จ  ปธานภาวนฺติ  ปติฏาภาเว  
วิย  ปติฏาปเนป  สาติสยกิจฺจตฺตา  ตสฺสา  ปติฏาปนสฺส  ปาทฏ- 
ปนสฺส ปจฺจโย  โหตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อวิกฺเขปนสฺสาติ  อโธ  นกิฺขิปนสฺส  ฯ  
ตตฺถ  จ  ครุตรสภาวาย  อาโปธาตุยา  สาติสโย  พฺยาปาโรติ  อาห  
ปวีธาตุยา  อนุคตา  อาโปธาตูติ  ฯ  ตถา  อุทฺธงฺคติกา  เตโชธาตูติ  
อุทฺธรเณ  วาโยธาตุยา  ตสฺสา  อนุคตภาโว  วุตฺโต  ฯ  ติริยคติกาย  
วาโยธาตุยา  อติหรณวีติหรเณสุ  สาติสโย  พฺยาปาโรติ  เตโชธาตุยา  
ตสฺส  อนุคตภาโว  คหิโต  ฯ  ตตฺถ   ิตฏานโต  อภิมุข  ปาทสฺส  
หรณ  อติหรณ  ปุรโต  หรณ  อติหรณ  ฯ  ตโต  โถก  วีติกฺกมหรณ  
วีติหรณ ปสฺสโต หรณ ฯ  
๑. อภิ. ติกปฏาน. ๑๙ ฯ   
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        [๑๗๗]  เอเกเกน  มุเขนาติ  ปตฺถฏตฺตา  ปวีติอาทินา  วิภตฺเตสุ  
เตรสสุ  อากาเรสุ  เอเกเกน  ธาตูน  ปริคฺคณฺหนมุเขน  ฯ  สฺวายนฺติ  
โส  อย  อุปจารสมาธิ  ฯ  กถ  ปนสฺส  ววฏานปริยาโยติ  อาห  
จตุนฺน  ธาตูนนฺติอาทิ  ฯ  อิทานิ  อิมิสสฺา  ภาวนาย  อานิสเส  ทสฺเสตุ  
อิม ฺจ  ปนาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  สุ ฺต  อวคาหตีติ  ธาตุมตฺตตา- 
ทสฺสเนน รูปกายสฺส  อนตฺตกต  ววฏาปยโต  ตทนุสาเรน  นาม- 
กายสฺสาป อนตฺตกตา  สุปากฏา  โหตีติ  สพฺพโส  อตฺตสุ ฺต   
ปริโยคาหติ ตตฺถ  ปติฏหติ  ฯ  สตฺตส ฺ  สมุคฺฆาเฏตีติ   
ตโตเอว  สตฺโต โปโส  อิตฺถี  ปรุิโสติ  เอว  ปวตฺต  อยาถาวส ฺ  
อุคฺฆาเฏติ สมูหนติ ฯ วาฬมิคยกฺขรกขฺสาทิวิกปฺป   อนาปชฺชมาโนติ    
สกสนฺตาเน   วิย ปรสนฺตาเนป  ธาตุมตฺตตาย  สุทิฏตฺตา  ขีณาสโว   
วิย  อิเม สีหพยคฺฆาทโย  วาฬมิคา  อิเม  ยกฺขรกฺขสาติ  เอวมาทิ- 
วิกปฺป อกโรนฺโต  ภยเภรว  สหติ  อภิภวติ  ฯ๑ ยถาวุตฺตวิกปฺปนา- 
ปชฺชน หิ  ภยเภรว  สหนสฺส  การณ  วุตฺต  ฯ  อุคฺฆาโฏ  อุปฺปลา- 
วิตตฺต  ฯ นิคฺฆาโฏ  ตาทิภาวปฺปตฺติ๒  ฯ  มหาป ฺโ  จปน  โหติ  
ธาตุวเสน  กาเย  สมฺมเทว  ฆนวินิพฺโภคสฺส  กรณโต  ฯ  ตถาหีท  
กมฺมฏาน  พุทฺธิจริตสฺส  อนุกลูนฺติ  วุตฺต  ฯ  สุคติปรายโน  วา๑  
อินฺทฺริยาน อปริปกฺกตายนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
              เอกนูวีสติภาวนานยปฏิมณฺฑิตสฺส  
            จตุธาตุววฏานนิทฺเทสสฺส ลีนตฺถวณฺณนา ฯ  
๑. ยถาวุตฺตวิกปฺปานาปชฺชน ฯ  ๒. ทีนภาวปฺปตฺตีติป ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 244 

                              วิสุทฺธมิคฺค  สวณฺณนาย   
        โก  สมาธีติอาทินา  สรูปาทิปุจฺฉา  ยาวเทว  วิภาคาวโพธ- 
นตฺถา ฯ สรปูาทิโต   ห ิ าตสฺส  ปเภโท  วุจฺจมาโน  สุวิ ฺเยฺโย  
โหติ  สงฺเขปปุพฺพกตฺตา  วิตฺถารสฺส  ฯ  วิตฺถารวิธินา  จ  สงฺเขปวิธึ  
สงฺคณฺหาติ  ฯ  สมาธิสฺสาติ  วิตฺถาร  ภาวนานย ฺจ  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ  
อถวา  ฯ  โก  สมาธีติอาทินาป  สมาธิสฺเสว  ปการเภโท  ทสฺสิยติ  ฯ  
ภาวนานิสโสป   ภาวนานยนิสฺสิโตเอวาติ   อธิปฺปาเยน  วิตฺถาร ภาวนา- 
นย ฺจ   ทสฺเสตุนฺติ   วุตฺต  ฯ   สพฺพปฺปการโตติ ปลิโพธุปจฺเฉทาทิกสฺส   
สพฺพสฺส  ภาวนาย  ปุพฺพกิจฺจสฺส  กรณปฺปการโต เจว  สพฺพ- 
กมฺมฏานภาวนาวิภาวนโต  จ  ฯ สมตฺตา โหตีติ วตฺวา ตเมว  
สมตฺตภาว  วิภาเวตุ  ทุวิโธเยวาติอาทิ  วุตฺต  ฯ อิธ อธิปฺเปโต  
สมาธีติ โลกยิสมาธึ  อาห  ฯ  ทสส ุกมมฺฏาเนสูติ ยานิ เหฏา  
อุปจาราวหานีติ วุตฺตานิ  ทส  กมฺมฏานานิ  เตสุ  ฯ  อปฺปนาปุพฺพ- 
ภาคจิตฺเตสูติ อปฺปนาย ปุพฺพภาคจิตฺเตสุ  อฏนฺน  ฌานาน  ปุพฺพภาค- 
จิตฺตุปฺปาเทสุ  ฯ เอกคฺคตาติ เอกาวชฺชนวิถิย  นานาวชฺชนวิถิย ฺจ   
เอกคฺคตา  ฯ อวเสสกมฺมฏาเนสูติ อปฺปนาวหานีติ วุตฺเตสุ  
ตึสกมฺมฏาเนสุ ฯ  
        [๑๗๘]  ทิฏธมฺโม  วุจฺจติ  ปจฺจกฺขภูโต  อตฺตภาโว  ตตฺถ  
สุขวิหาโร  ทฏิธมฺมสุขวิหาโร  ฯ  กาม  สมาปชชฺตฺิวาติ  เอเตน  
อปฺปนาสมาธิเยว   วิภาวิโต   เอกคฺคจิตฺตาติ   ปน   ปเทน อุปจาร- 
สมาธิโนป  คหณ  โหตีติ  ตโต  นิวตฺตนตฺถ  อปฺปนาสมาธิภาวนาติ   
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วุตฺต  ฯ  น  โข  ปเนเตติ  เอเต  พาหิรกภาวิตา  ฌานธมฺมา จิตฺเต- 
กคฺคตามตฺตกรา  อริยสฺส  วินเย พุทฺธสฺส ภควโต สาสเน สลฺเลขาติ  
น  วุจฺจนฺติ  กิเลสาน  สลเฺลขปฏิปทา  น  โหตีติ  กตฺวา  ฯ  สาสเน  
ปน  อวิหึสาทโยป  สลฺเลขาว  โลกุตฺตรปาทกตฺตา  ฯ  สมฺพาเธติ  
ตณฺหาสงฺกิเลสาทินา  สงฺกิลิฏตาย  ปรมสมฺพาเธ  อติวิย  กสฏฏาน- 
ภูเต สสารปฺปวตฺเต  ฯ   โอกาสาธิคมนเยนาติ  อตฺตปฏิลาภโยคฺคสฺส  
นวมขณสงฺขาตสฺส  โอกาสสฺส  อธิคมนเยน  ฯ  ตสฺส  หิ  ทุลลฺภตาย  
อปฺปนาธิคมมฺป  อธิคมยมาโน  สเวคพหุโล  ปุคฺคโล  อุปจารสมาธิมฺหิ- 
เยว ฆตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรติ  สีฆ  สสารทุกฺข  สมติกฺกมิสฺ- 
สามีติ  ฯ อภิ ฺาปาทกนฺติ  อิทฺธิวิธาทิอภิ ฺาน  ปาทกภูต  อธิฏาน- 
ภูต  ฯ โหตีติ  วุตฺตนยาติ  เอตฺถ  อิติสทฺโท  ปการฏโ  ฯ  เตน  อิมินา  
ปกาเรน  วุตฺตนยาติ  เสสาภิ ฺานมฺป  วุตฺตปฺปการ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  
สติ  อายตเนติ  ปุริมสิทฺเธ  อภิ ฺาธิคมสฺส  การเณ  วิชชฺมาเน  ฯ  
อภิ ฺาธิคมสฺส  หิ  อธิกาโร  อิจฺฉิตพฺโพ  โย  ปุพฺพเหตูติ  วุจฺจติ  
น  สมาปตฺตีสุ  วสีภาโว  ฯ  เตนาห  ภควา  สติ  สติ  อายตเนติ  ฯ  
อภิ ฺาสจฺฉิกรณียสฺสาติ   วกฺขมานวิภาคาย  อภิวิสิฏาย  ป ฺาย  
สจฺฉิกาตพฺพสฺส  ฯ  ธมฺมสฺสาติ  ภาเวตพฺพสฺส  เจว  วิภาเวตพฺพสฺส  จ  
ธมฺมสฺส  อภิ ฺาสจฺฉิกิริยาย  จิตฺต  อภินินฺนาเมตีติ  โยชนา  ฯ  ตตฺร  
ตเตฺรวาติ  ตสฺมึ  ตสฺมึเยว  สจฺฉิกาตพฺพธมฺเม  ฯ  สกฺขิภาวาย  
ปจฺจกฺขการิตาย   ภพฺโพ   ตสฺส   ภาโว  สกฺขิภพฺพตา  ต สกฺขิ-  
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ภพฺพต  ฯ  ตนฺต  ภวคามิกมฺม  อารพฺภ  ภวปฏนาย  อนุปฺปนฺนายป  
กมฺมสฺส  กตุปจิตภาเวเนว  ภวปฏนากิจฺจ  สิชฺฌตีติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  
อปฏยมานา  วาติ  ฯ  สห  เพฺยติ  ปวตฺตตีติ  สหโพฺย  สหาโย  ฯ  
อิธ  ปน  เอกภวุปโค  อธิปฺเปโต  ฯ  ตสฺส  ภาโว  สหพฺยตา  ฯ  ต  
สหพฺยต  ฯ  กึ  อปฺปนาสมาธิภาวนาเยว  ภววิเสสานิสสา  อุทาหุ  
อิตราปติ  โจทน  มนสิกตฺวา  อาห  อุปจารสมาธิภาวนาปติอาทิ  ฯ  
นิพฺพานนฺติ  ติสฺสนฺน  ทุกขฺตาน  นิพฺพุตึ  ฯ  รูปธมฺเม  ปรยิาปนฺนา  
วิชฺชมานาป  สงฺขารทุกฺขตา  จิตฺตสฺส  อภาเวน  อสนฺตสภาวา  ฯ  
เตนาห  สุข  วิหริสฺสามาติ  ฯ  โสฬสหิ  าณจริยาหีติ  อนิจฺจานุ- 
ปสฺสนา ทุกฺขอนตฺตนิพฺพิทาวิราคนิโรธปฏินิสฺสคฺควิวฏฏานุปสฺสนาติ  
อิมาหิ อฏหิ  อฏหิ  จ  อริยมคฺคผลาเณหีติ  เอว  โสฬสหิ  ฯ  นวหิ  
สมาธิจริยาหีติ  ป ฺจนฺน  รูปชฺฌานาน  จตุนฺน  อรูปชฺฌานาน ฺจ  วเสน  
เอว  นวหิ  ฯ  เกจิ  ปน  จตฺตาโร  รูปชฌฺานสมาธี  จตฺตาโร อรปูชฺฌาน- 
สมาธี อุภเยส อุปจารสมาธึ เอก กตฺวา เอว นวาติ วทนฺติ ฯ  
        [๑๗๙]  สมาธิภาวนาโยเคติ  สมาธิภาวนาย  อนุโยเค  อนุยุ ฺชเน  
สมาธิภาวนาสงฺขาเต  วา  โยเค  ฯ  โยโคติ  ภาวนา  วุจฺจติ  ฯ  
ยถาห  โยคา  เว  ชายเต  ภูรีติ๑ ฯ  สมาธิปติ  ปสทฺเทน  สลี  
สมฺปณฺเฑติ ฯ  
              สมาธินิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๕๒ ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 247 

                                 อิทฺธิวิธนิทฺเทส  วณฺณนา   
               อิทฺธิวิธนิทฺเทสวณฺณนา  
        [๑๘๐]  สวณฺณนาวเสน  อนนฺตร  สมาธิกถาย  อาสนฺนปจฺจกฺขต  
ทีเปนฺโต  อย  สมาธิภาวนาติ  อาห  ฯ  อภิ ฺา  สมฺปาเทตุ  
โยโค  กาตพฺโพติ  วตฺวา  ตตฺถ  ปโยชนวิเสเส  ทสฺเสตุ  เอว ฺหีติ- 
อาทิ วุตฺต  ฯ  กิ ฺจาป  ถิรตรภาโว  วิปสฺสนาภาวนาสุขตา  จ  
สมาธิภาวนาย   อานิสโสเอว   ตถาป   ป ฺจ  โลกิยาภิ ฺา ยถา- 
วุตฺตสมาธิภาวนาย  อานิสสภาเวน  ปากฏา  ป ฺาตาติ  ตาสเยว  
วเสน  โยคิโน  อธิคตานิสสตา  วุตฺตา  ฯ  จุทฺทสธา  จิตฺตปริทมเนน  
ถิรตรตา  วุตฺตา  ฯ  โลกิยาภิ ฺาสุ  วสีภาโวป สมาธิสฺเสว  
วสีภาโว ฯ ตถา  จ  สมาหิโต  ยถาภูต ปชานาตีติ๑วจนโต สุเขเนว  
ป ฺาภาวน สมฺปาเทสฺสตีติ  วุตฺต  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  สมาธิ- 
ภาวนาย  อานิสสลาโภ ถริตรตา  สุเขเนว  จ  ป ฺาภาวนา  อิชฺฌติ   
ตสฺมา  ฯ  อภิ ฺากถ ตาว  อารภิสฺสาม  ป ฺาภาวนาย  โอกาเส   
สมฺปตฺเตปติ  อธิปฺปาโย ฯ ภควตา  ป ฺจ  โลกิยาภิ ฺา  วุตฺตาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ น จตุกฺกชฺฌานมตฺตเมว อิธ  สาสเน  สมฺปาเทตพฺพ   
นป  อิทฺธิวิธาณเมว  อถโข  อ ฺมฺป อตฺถีติ อุตฺตรุตฺตริปณีต- 
ธมฺมเทสนตฺถ ฺจ ฯ  
        [๑๘๑]  อิทฺธิวิกุพฺพนนฺติ  อิทฺธิสงฺขาต  ปกติวณฺณวิชหนกิริย  ฯ  
๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๓ ฯ   
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อิท  อิทฺธีสุ  วิกุพฺพนิทฺธิยา  ปธานตาย  วุตฺต  ฯ  อิทธฺิวิกุพฺพน ฺจาติ  
เอว  วา  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  วิกุพฺพนสฺส  วิสุ  คหณมฺป วุตฺต- 
การเณเนว  ทฏพฺพ  ฯ  อากาสกสิณวเสน  อรูปสมาปตฺติโย  น  
สมฺภวนฺติ  ฯ   อาโลกกสิณ ฺจ   โอทาตกสิณนฺโตคธ   กตฺวา โอทาต- 
กสิณปริยนฺเตสูติ    วุตฺต   กสิณานุโลมาทิจิตฺตปริทมนวิธิโน อธิปฺเป- 
ตตฺตา  ฯ  อากาสนิมฺมานาทิอตฺถ  ปน  ตทุภยมฺป  อิจฺฉิตพฺพเมว ฯ  
อฏ  อฏาติ  ยถาวุตฺเตสุ  กสิเณสุ  เอเกกสฺมึ  อฏ  อฏ  
สมาปตฺติโย  ฯ  กสิณานุโลมโตติ  กสณิปฏิปาฏิโต  ฯ  ปฏิปาฏิ  จ  
เทสนาวเสน  เวทิตพฺพา  ฯ  ฌานานุโลโม  ปน  ปฏิปตฺติวเสนป  ฯ  
อุกฺกมน  อุกกฺมนฺต  อุกฺกมนฺตเมว  อุกฺกนฺตก  ฌานสฺส  อุกฺกนฺตก  
ฌานุกฺกนฺตก  ตโต  ฌานุกฺกนฺตโต  ตโต  ฌานลงฺฆนโตติ  อตฺโถ  ฯ  
องฺคสงฺกนฺติโต  องฺคาติกฺกมโต  จิตฺต  ปริทเมตพฺพ  ยตฺถิจฺฉก  ยทิจฺฉก  
ฌานาน  สมาปชฺชนาทีสุ  เจตฺถ  เตส  อารมฺมณาน ฺจ  สลฺลกฺขณตฺถ  ฯ  
เอว ฺหิสฺส  ตตฺถ  วิสวิตา  สมชิฺฌตีติ  ฯ  ฌาน  สมาปชฺชตีติ  ก ึ 
จตุพฺพิธมฺป  ฌาน  สมาปชฺชติ  อุทาหุ  เอเกกนฺติ  ฯ  กิ ฺเจตฺถ  
ยทิ  จตุพฺพิธมฺป  สมาปชชฺติ  องฺคสงฺกนฺติโต  วิเสโส  น  สิยา  ฯ  
อถ  เอเกก  อารมฺมณสงฺกนฺติโต  ฯ  นาย  โทโส  อาโภควเสน  
เตส  วิเสสสิทฺธิโต  ฯ  ยทา  หิ  กสิณานุโลมเมว  อาภุชิตฺวา  ตตฺถ  
ตตฺถ  กสิเณ  ฌานานิ  สมาปชฺชติ  น  องฺคสงฺกนฺตึ  ตทา  
กสิณานุโลโม  ฯ  ยทา  ปน  องฺคสงฺกนฺตึ  อาภุชิตฺวา  ฌานานิ   
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สมาปชฺชติ  ตทา  องฺคสงฺกนฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ  อิมนิา  นเยน กสิณา- 
นุโลมอารมมฺณสงฺกนฺติอาทีนมฺป  อ ฺม ฺ  วิเสโส  เวทิตพฺโพ  ฯ  
อิท กสิณานุโลม นาม จิตฺตปริทมนนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        ตเถวาติ   ปฏิปาฏิยา   อฏสุ   กสเิณสุ   สตกฺขตฺตุมฺป สหสฺสกฺ- 
ขตฺตุมฺปติ  เอตสฺส  อุปสหารฏโ  ตถาสทฺโท  ฯ ปฏิโลมโต เจตฺถ  
ปฏิปาฏิ  ฯ  เตนาห  ปฏิโลมกฺกเมนาติ  ฯ  อย ฺเหตฺถ  อตฺโถ  
ปม  โอทาตกสิเณ  ฌาณ  สมาปชฺชติ  ตโต  โลหติกสิเณติ  
ยาว  ปวีกสิณา  วตฺตพฺพา  ฯ  ปุนปฺปนุ  สมาปชชฺนนฺติ  สตกฺขตฺตุ  
สหสฺสกฺขตฺตุนฺติ  วุตฺต  พหุลาการมาห  ฯ  ตตฺเถวาติ  ปวีกสิเณเยว  ฯ  
ตโตติ  ปจฺฉา  ตติยชฺฌานโต วุฏานุตฺตรกาล ฯ ตเทวาติ ปวีกสิณ- 
เมว ฯ ตโต    อากิ ฺจ ฺายตนนฺติ   ตโต   ปวีกสิณุคฺฆาฏิมากาเส  
ปวตฺติตอากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติโต   วุฏาย   วิ ฺาณ ฺจายตน  
อมนสิกริตฺวา  ต  ลงฺฆิตฺวา  ยถาวุตฺตอากาสาน ฺจายตนวิ ฺาณสฺส  
อภาเว ปวตฺติต  อากิ ฺจ ฺายตน  สมาปชฺชติ  ฯ  ปวีกสิณุคฺฆาฏิ- 
มากาสกสิณ ปวีกสิณปกฺขิกเมว   โหตีติ   วุตฺต   กสิณ   อนุก-ฺ 
กมิตฺวาติ ฯ  อถวา  ฯ  อฏสุ  กสิเณสุ  กสฺสจิ  อุกฺกมน  อิธ   
กสิณุกฺกนฺตก นามาติ  อาห  กสิณ  อนุกฺกมิตฺวาติ  ฯ  ฌานุกฺกนฺตกนฺติ   
เอตฺถ อิจฺฉิต  อวธารเณน  นิวตฺเตตพฺพ  อุกฺกมนสฺส  จ  สรูป  ทสฺเสตุ 
เอว  กสิณนฺติอาทึ  วตฺวา  ปุน  ต  ปการ  สห  นิสสฺเยน  เสสกสิเณสุ  
อติทิสนฺโต  เอว  อาโปกสณิาทิ  ฯเปฯ  กาตพฺพาติ  อาห  ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 250 

                         วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
เตเนวาห  อิมินา  นเยนาติอาทิ  ฯ  ยถา  ปมชฺฌานมูลก ปวี- 
กสิณาทีสุ  ฌานุกฺกนฺตก  ทสฺสิต  เอว  ทุติยชฺฌานาทิมูลกมฺป  ต  
ยถารห ทสฺเสตพฺพ ฯ  
        [๑๘๒]   ตเทวาติ   ปมชฺฌานเมว  ฯ  กสิณุกฺกนฺตเกป อาโป- 
กสิณาทิมูลกา  โยชนา  วุตฺตนเยเนว  กาตพฺพา  ฯ  ตถา  ยถารห  
ทุติยชฺฌานาทิมูลกา  ฯ   โลหิตกสิณโต   อากิ ฺจ ฺายตนนฺติ โลหิต- 
กสิณ  อาวชฺเชนฺโต  อภิมุข  กตฺวา  ตสฺส  อุคฺฆาฏเนน  อุปฏ ิเต  
กสิณุคฺฆาฏิมากาเส   อมนสิกาเรน   อากาสาน ฺจายตน   ฌาน  
สมาปชฺชิตฺวา  ตตฺถ  ปุพฺเพ  ปวตฺตวิ ฺาณสฺส  อปคมน  อารมฺมณ  
กตฺวา   อากิ ฺจ ฺายตน   สมาปชฺชติ  ฯ   อิตเรสนฺติ อวสิฏ- 
รูปาวจรชฺฌานาน  ฯ  น  หิ  อรูปชฺฌาเนสุ องฺคสงฺกนฺติ อตฺถิ นาป  
ตานิ  ปวีกสิเณ  ปวตฺตนฺติ  ฯ  ย  ปน  องฺคารมฺมณสงฺกนฺติวจเนน  
นีลกสิณ   อุคฺฆาเฏตฺวา   อากาสาน ฺจายตนฺติอาทิ   วุตฺต  ต ยถา- 
ลาภวเสน  วุตฺต  ปริยาเยนวาติ  ทฏพฺพ  ฯ  นิปฺปริยายโต  ปน  
ยถา  องฺคสงฺกนฺติ  รูปชฺฌาเนสุเอว  ลพฺภติ  เอว  อรูปชฺฌาเนสุเอว  
อารมฺมณสงฺกนฺติ  ฯ  ตสฺส  ตสฺเสว  ห ิ ฌานสฺส  อารมฺมณนฺตเร  
ปวตฺติ  อารมฺมณสงฺกนฺติ  ฯ  เตนาห  สพฺพกสิเณสุ  เอกสฺเสว  
ฌานสฺส  สมาปชฺชน  อารมฺมณสงฺกนฺติก  นามาติ  ฯ  ยถา  ปน  
สพฺพกสิเณสูติ  อิมินา  อากาสวิ ฺาณกสิณานมฺป  สงฺคโห  โหตีติ  
น  สกฺกา  วตฺตุ  อิธ  อฏนฺนเยว  กสิณาน  อธิคตตฺตา  เอว   
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สพฺพมฺป  อรปูชฺฌาน  เอกชฺฌานนฺติ  น  สกฺกา  วตฺตุ  อฏนฺน  
สมาปตฺตีน  วเสน  จิตฺตปริทมนสฺส  อิจฺฉิตตฺตา  ฯ  ตสฺมา  อรูปชฺฌานาน  
วเสน  องฺคารมฺมณสงฺกนฺติ  ปริยาเยน  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ตถา  
หิ   ปตกสิณุคฺฆาฏิมากาเส   ย  ปมารุปฺปวิ ฺาณ  ตทารมฺมณ  
วิ ฺาณ ฺจายตน   สนฺธายาห   ปตกสิณโต   วิ ฺาณ ฺจายตน  
สมาปชฺชิตฺวาติ  ฯ  อิมิมา  นเยน  เสสทฺวเยป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  
เอกนฺตริกวเสนาติ  อ ฺฏโ  อนฺตรสทฺโท  อนฺตรเมว  อนฺตรกิ  
เอกชฺฌ  อนฺตริก  เอตสฺมินฺติ  เอกนฺตริก  ฌานสมาปชฺชน  ตสฺส  
วเสน  ฯ  ยถา  องฺคาน  อารมฺมณสฺส  จ  เอกชฺฌ  อ ฺถา  วิเสโส  
โหติ  ตถา  สมาปชฺชนวเสนาติ  ฯ  โส  ปน  วิเสโส  เหฏ ิมาน เตส  
องฺคารมฺมณาน  สมติกฺกมนวเสน  โหตีติ  วุตฺต  เอกนฺตริกวเสน  
องฺคาน ฺจ  อารมฺมณาน ฺจ  สงฺกมนนฺติ  ฯ  อิท  ฌาน ป ฺจงฺคิกนฺติ- 
อาทินา องฺเคสุ  อิท  ปวีกสิณนฺติอาทินา  อารมฺมเณสุ  จ  ววฏา- 
ปเตสุ เอกชฺฌ  เตส  ววฏาปเนน  โกจิ  วิเสโส  อตฺถีติ  อฏกถาสุ  
อย  วิธิ  นาภโต  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  ฌานุกนฺตกาทีสุ  อนุโลมกฺกเมน  
ปฏิโลมกฺกเมน   อนุโลมปฏิโลมกฺกเมน   จ   เอกนฺตริกภาเวน ลพฺภ- 
มานานมฺป  ฌานาทีน  อุกฺกมน  อุทฺธฏ  ฯ  เตหิ  นเยหิ  วินาป  
จิตฺตปริทมน  อิชฌฺตีติ  ปป ฺจปริหารตฺถ  โส  อฏกถาสุ  นาภโตติ  
ทฏพฺพ ฯ  
        [๑๘๓]  อภาวิตภาวโน  ฌานาภิ ฺาสุ  อกตาธิกาโร  ฯ  ตตฺถ   
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ตตฺถ  อุปนิสสฺยรหิโตปติ  เกจิ  ฯ  อาทิภูต โยคกมฺม อาทิกมฺม  
ต เอตสฺส อตฺถีติ  อาทิกมมฺิโก  ปุพฺเพ  อกตปริจโย  ภาวน   
อนุยุ ฺชนฺโต  ฯ  เตนาห  โยคาวจโรติ  ฯ  กสิณปรกิมฺมมฺป  ภาโรติ   
โทสวิวฏฏนาทิวิธินา กสิณมณฺฑเล    ปฏิปตฺติยาว    อุคฺคหนิมิตฺตุปฺ- 
ปตฺติกสิณปริกมฺม ตมฺป  นาม  ภาโร  ฯ  ปเคว  อิทธฺิวิกุพฺพนาติ   
อธิปฺปาโย  ฯ นิมิตฺตุปฺปาทนนฺติ   ปฏภิาคนิมิตฺตุปฺปาทน  ฯ   ต   
วฑฺเฒตฺวาติ ต  นิมิตฺต  ภาวน ฺจ  วฑฺเฒตฺวา  ฯ  น  หิ  ภาวนาย   
วินาว นิมิตฺตวฑฺฒน   สมภฺวติ  ฯ   เกจิ  อุปจารสมาธึ  ลภิตฺวา  
อปฺปนาสมาธึ  อธิคนฺตุ  น  สกโฺกนฺติ  ตาทิสาป  พหู  โหนฺเตวาติ  
อาห  อปฺปนาธิคโม  ภาโรติ  ฯ  อปฺปนาธิคโมติ  วา  อฏนฺน  
สมาปตฺตีน  อธิคมมาห  ฯ  อ ฺโว  สมาปตฺตีน  อุปนิสฺสโย  
อ ฺโ   อภิ ฺานนฺติ   อาห  ปริทมติจิตฺตสฺสาป  อิทฺธิวิกุพฺพนา  
นาม   ภาโรติ  ฯ  ขิปฺป  นิสนฺติ  นิสามน  ฌานจกฺขุนา ปวี- 
กสิณาทิชฺฌานารมฺมณสฺส  ทสฺสน  เอตสฺสาติ  ขิปฺปนิสนฺติ  สฆีตร  
ฌาน สมาปชฺชิตา ตสฺส ภาโว ขิปฺปนิสนฺติภาโว ฯ  
        อมฺพตรณุจิต  มหามหินฺทตฺเถราทีหิ  โอติณฺณ  าน  เถรมฺ- 
พตฺถล ฯ  ยถา  ปฏิปกฺขวิชยาย  โยธาชีวา  นิมฺมลเมว  อสิโตมราทึ   
คเหตฺวา วิจรนฺติ  เอว  ภิกขฺุนาป  กิเลสวิชยาย  นิมฺมลาว  ฌานา- 
ภิ ฺา วฬ ฺชิตพฺพาติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสตุ  ตสฺมาติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
ปติฏาภาโวติ อิธ   ปรสฺส   อุปทฺทวุปสมน   อธิปฺเปต  ฯ   ต ฺหิ   
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ขิปฺปนิสนฺติภาวโตป  ครุคร  อจฺจายิกกิจฺจสาธนวเสน  วิธาตพฺพโต  
ทุรภิสมฺภวตรตฺตา  ฯ  ต  ปน  รกฺขิตตฺเถรนิทสฺสเนเนว  สิทฺธมฺป  ตโต  
ครุตเรน   องฺคารวสฺสปริตฺตาเณน  วิภาเวตุ  คิริภณฺฑวาหนปูชาย  
ฯเปฯ  เถโร  วิยาติ  อาห  ฯ  คิริภณฺฑวาหนปูชา  นาม  เจติยคิริมาทึ  
กตฺวา  สกลทีเป  สมุทฺเท  จ  ยาว  โยชนา  มหตี  ทีปปูชา  ฯ  
ปวึ  มาเปตฺวาติ  มาเรน  ปวตฺติต  องฺคารวสฺส  ผุลตฺิตมตฺเตนป๑ 

ยาว มนุสฺเสน ปาปุณาติ๑ตาวเทว อากาเส ปวึ นิมฺมินิตฺวา ฯ  
        [๑๘๔]   พลวปุพฺพโยคานนฺติ  ครุตรุปนิสฺสยาน  อิทฺธิวิธาทีน  
เหตุภูตมหาภินีหารานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อคฺคสาวกาทีนนฺติ  อาทิสทฺเทน  
เอกจฺเจ  มหาสาวเก  สงฺคณฺหาติ  ฯ  ภาวนานุกฺกโม  ยถาวุตฺต  
จิตฺตปริทมน  ฯ  ปฏิสมฺภิทาทีติ  อาทิสทฺเทน  านาานาณาทีนมฺป  
สงฺคโห  ทฏพฺโพ  น  เสสาภิ ฺานเมว  ฯ  สาวกานมฺป  หิ  
านาานาณาทีนิ  ปเทสวเสน  อิชฌฺนฺติ  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  
ปุพฺพเหตุสมฺปนฺนสฺเสว  ยถาวุตฺต  ภาวนานุกฺกม  วินา  อภิ ฺาโย  
อิชฺฌนฺติ  น  อิตรสฺส  ตสมฺา  ฯ  อคฺคิธมนาทีหีติ  อคฺคิมฺหิ  
ตาปนโกฏฏนาทีหิ  ฯ  ยถา  จาติ  จสทฺเทน  ลาขาการาทีน ลาขา- 
โกฏฏนาทึ  อวุตฺตมฺป  สงฺคณฺหาติ  ฯ  ฉนฺทสีส  ฯเปฯ  วเสนาติ  
ฉนฺทวโต  เจ  อภิ ฺา  สิชฺฌตีติ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺท  สีส  ธุร  เชฏ  
ปุพฺพงฺคม  กตฺวา  ฉนฺท  วา  อุปฺปาเทตฺวา  ต  ภาวนาย  มุข  
กตฺวา  ฌานสฺส  สมาปชชฺนวเสน  ฯ  เอเสว  นโย  เสเสสุป  ฯ  
๑-๑. ผุลิตมตฺเตนป ยาว มนสฺุเส น ปาปุณาติ ฯ   
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อาวชฺชนาทิวสีภาววเสนาติ  อิท  อฏสุป  สมาปตฺตีสุ  สาติสย  
วสีภาวาปาทน  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ต ฺจ  โข  อาทิกมฺมิกวเสน  น  
กตาธิการวเสนาติ   อาห   ปุพฺพเหตุ  ฯเปฯ  วฏฏตีติ  ฯ ปุพฺพเหตุ- 
สมฺปนฺนสฺส  หิ  ย  ฌาน  ปาทก  กตฺวา  อภิ ฺา นิพฺพตฺเตตพฺพา  
ตตฺเถว  สาติสย  จิณฺณวสิกาป  อิจฺฉิตพฺพา  น  สพฺพตฺเถวาติ  
อธิปฺปาโย  ฯ   จตุตฺถชฺฌานมตฺเต   จิณฺณวสินาติ   วจนโต อรูปสมา- 
ปตฺติโย  วินาป  อภิ ฺา  อิชฺฌนฺตีติ  วทนฺติ  ฯ  ตมฺป  ยทิป ปุพฺพเหตุ- 
สมฺปนฺนสฺส วเสน วุตฺต ยุตฺตเมว ฯ อเถตรสฺส เตส มติมตฺต ฯ  
        [๑๘๕]  ยถาติ  เยน  ปกาเรน  เยน  วิธินา  ฯ  เอตฺถาติ  
เอตสฺมึ  อิทฺธิวิธนิปฺผาทเน  ฯ  ตตฺราติ  จ  ตเทว  ปจฺจามสติ  ฯ  
ปาลินยานุสาเรเนวาติ ปาลิคติยา อนุสฺสรเณเนว ปาสวณฺณนา- 
นุกฺกเมเนวาติ อตฺโถ  ฯ  จตุตฺถชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ  วตฺวา   
โสติ  วุตฺตตฺตา อาห  อธิคตจตุตฺถชฺฌาโน  โยคีติ  ฯ  เอว   
สมาหิเตติ เอตฺถ เอวสทฺโท เหฏา  ฌานตฺตยาธิคมปฏิปาฏิสิทฺธสฺส  
จตุตฺถชฺฌานสมาธานสฺส นิทสฺสนฏโติ อาห  เอวนฺติ  จตุตฺถช-ฺ 
ฌานกฺกมนิทสฺสนเมตนฺติ  ฯ  จตุตฺถชฺฌานสฺส ตสฺส  จ  อธิคมกฺกมสฺส   
นิทสฺสน  ฯ  เยน  สมาธานานุกฺกเมน จตุตฺถชฺฌานสมาธิ  ลทฺโธ   
ตทุภยนิทสฺสนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เตนาห  อิมินา ฯเปฯ  วุตฺต  โหตีติ  ฯ   
ยทิป  เอวนฺติ  อิท  อาคมนสมาธินา  สทฺธึ จตุตฺถชฺฌานสฺส  สมาธาน   
ทีเปติ  สติปาริสุทฺธิสมาธิเอว  ปน  อิทฺธิยา อธิฏานภาวโต ปธานนฺติ   
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อาห จตุตฺถชฺฌานสมาธินา สมาหิเตติ ฯ  
        อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธิภาเวนาติ อุเปกฺขาย ชนิตสติปาริสุทฺธิ- 
สพฺภาเวน ฯ สพฺพปจฺจนีกธมฺมสงฺกิเลสปริสุทฺธาย     หิ    ปจฺจนีกสมเนป  
อพฺยาวฏาย   ปาริสุทฺธิอุเปกฺขาย   วตฺตมานาย   จตุตฺถชฺฌาน ต- 
สมฺปยุตฺตธมฺโม  จ  สุปรสิุทฺธา  สุวิสทา  จ  โหนฺติ  ฯ  สติสีเสน  ปน  
ตตฺถ  เทสนา  กตาติ  อาห  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธิภาเวน  ปริสุทฺเธติ  ฯ  
ปาริสุทฺธิยาเอว   ปจฺจยวิเสเสน   ปวตติฺวิเสโส   ปริโยทาตตา สุธนฺต- 
สุวณฺณสฺส  นิฆสเนน  ปภสฺสรตา  วิยาติ  อาห  ปรสิุทฺธตฺตาเยว  
ปริโยทาเต  ปภสฺสเรติ  วุตฺต  โหตีติ  ฯ  สุขาทีน  ปจฺจยาน ฆาเตนาติ  
สุขโสมนสฺสาน   ทุกฺขโทมนสฺสาน ฺจ  ยถากฺกม  ราคโทสปจฺจยาน  
วิกฺขมฺภเนน  ฯ  สุข  โสมนสฺสสฺส  ปจฺจโย  โสมนสฺส  ราคสฺส  
ทุกฺข  โทมนสฺสสฺสาติ  หิ  วุตฺต  ฯ  ยถา  ราคาทโย  เจตโส มลา- 
สุจิภาเวน  องฺคณานีติ  วุจฺจนฺติ  เอว  อุปคนฺตฺวา  กิเลสนฏเน  
อุปกฺกิเลสาติ  อาห  อนงฺคณตฺตาเยว  วิคตุปกฺกิเลเสติ  ฯ  เตนาห  
องฺคเณน  หิ  จิตฺต  อุปกฺกิลิสฺสตีติ  ฯ  วิพาธิยติ  อุปตาปยตีติ  
อตฺโถ  ฯ  สภุาวิตตฺตาติ  ปคุณภาวาปาทเนน  สุฏ ุ  วิภาวิตตฺตา  ฯ  
เตนาห  วสีภาวปฺปตฺเตติ  ฯ  อาวชฺชนาทินา  ป ฺจธา  จุทฺทสวิเธน  
วา  ปริทมเนน  วสวตฺติต  อุปคเตติ  อตฺโถ  ฯ  วเส  วตฺตมาน ฺหิ  
จิตฺต  ปคุณภาวาปตฺติยา  สุปริมทฺทิต  วิย  จมฺม  สปุริกมฺมกตา  
วิย   จ   ลาขา   มุทูติ   วุจฺจติ  ฯ   กมฺมกขฺเมติ  วิกุพฺพนาทิอิทฺธิ-  
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กมฺมกฺขเม ฯ ต ฺจ อุภยนฺติ มุทุตากมฺมนิยทฺวย ฯ นาหนฺติอาทีสุ  
นกาโร  ปฏิเสธฏโ  ฯ  อหนฺติ  สตฺถา  อตฺตาน  นิทฺทิสติ  ฯ ภิกฺขเวติ  
ภิกฺขู  อาลปติ  ฯ  อ ฺนฺติ  อิทานิ  วุจฺจมานจิตฺตโต  อ ฺ  ฯ  
เอกธมฺมมฺปติ  เอกมฺป  สภาวธมฺม  ฯ  น  สมนุปสสฺามีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  
อย  เหตฺถ  อตฺโถ  อห  ภิกฺขเว  สพฺพ ฺ ุตาเณน  โอโกเกนฺโตป  
อ ฺ  เอกธมฺมมฺป  น  สมนุปสฺสามิ  ย  วสีภาวาปาทเนน  ภาวิต  
ตถา  ปุนปฺปนุ  กรเณน  พหุลีกต  เอว  สวิเสสมุทุภาวปฺปตฺติยา  
มุทุกมฺมกฺขมตาย  กมฺมนิย ฺจ  โหติ  ฯ  ยถยิท  จิตฺตนฺติ  อตฺตโน  
เตส ฺจ  ปจฺจกฺขตาย  เอวมาหาติ  ฯ  ยถา  ยถาวุตฺตา  ปริสุทฺธตาทโย  
น  วิคจฺฉนฺติ  เอว  สุภาวิต  จิตฺต  ตตฺถ  อวฏ ิต  อิธ   ิต  
อาเน ฺชปฺปตฺตนฺติ  วุตฺตนฺติ  อาห  เอเตสุ  ปริสุทฺธตาทีสุ   ิตตฺตา  
 ิเต  ฯ   ิตตฺตาเยว  อาเน ฺชปฺปตฺเตติ  ฯ  ยถา  มุทกุมฺม ฺตา  
วสีภาวปฺปตฺติยา  ลกฺขิยนติฺ  เอว  วสีภาวปฺปตฺติป  มุทุกมฺม ฺตาหิ  
ลกฺขิยตีติ  มทุุกมฺม ฺภาเวน  วา  อตฺตโน  วเส   ิตตฺตา   ิเตติ  
วุตฺต  ฯ  ยถา  หิ  การเณน  ผล  นิทฺธารยิติ  เอว  ผเลนาติ  การณ  
นิทฺธาริยตีติ  นิจฺจลภาเวน  อวฏาน  อาเน ฺชปฺปตฺติ  ฯ  สา  จ  
สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ  ถริภาเวน  ปฏิปกฺเขหิ  อกมฺปนียตาย  จ  สมฺภวนฺตี  
สทฺธาทิพลาน  อานุภาเวน  โหติ  สทธฺาทีหิ  ปริคฺคหิตตฺตา  ฯ  
อาเน ฺชปฺปตฺเตติ  สงฺเขปโต  วุตฺตมตฺถ  วิวริตุ  สทฺธาปริคฺคหิต  
หีติอาทิ วุตฺต ฯ   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 257 

                              อิทฺธิวิธนิทฺเทส  วณฺณนา 
        [๑๘๖]  ตตฺถ  สทฺธาปริคฺคหิตนฺติ  เอว  สุภาวิต  วสีภาวปฺปตฺต  
เอต  จิตฺต  เอกเสน  อภิ ฺาสจฺฉิกรณียาน  ธมฺมาน  อภิ ฺาสจฺฉิ- 
กิริยาย สวตฺตตีติ  เอว  ปวตฺตาย  สทฺธาย  ปริคฺคหิต  ยถาวุตฺต- 
สทฺธาพเลน อุปตฺถมฺภิต  ฯ   อสฺสทฺธิเยนาติ   ตปฺปฏิปกฺเขน  อสฺสทฺธิเยน  
เหตุนา  น  อิ ฺชติ  น  จลติ น กมฺปติ อ ฺทตฺถุ อุปริวิเสสา- 
วหภาเวเนว ติฏติ  ฯ  วิรยิปริคฺคหิตนฺติอาทีสุป  อิมินา  นเยน   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ อย  ปน  วิเสโส  วิริยปริคฺคหิตนฺติ  วสี- 
ภาวาปาทนปริทมนสาธเนน วิริเยน  อุปตฺถมฺภิต  ฯ  สติปริคฺคหิตนฺติ   
ยถาวุตฺเต  ภาวนาพหุลีกาเร อสมฺโมสสาธิกาย  กุสลาน ฺจ  ธมฺมาน   
คติโย  สมนฺเนสมานาย  สติยา อุปตฺถมฺภิต  ฯ  สมาธิปริคฺคหิตนฺติ   
ตตฺเถว  อวิกฺเขปสาธเนน สมาธาเนน อุปตฺถมฺภิต  ฯ ป ฺา- 
ปริคฺคหิตนฺติ ตสฺสาเอว ภาวนาย อุปการาปการธมฺมาน ปชานน- 
ลกฺขณาย  ป ฺาย  อุปตฺถมฺภิต  ฯ โอภาสคตนฺติ าโณภาส- 
สหคต ฯ โอกาสภูเตน  หิ  ยถาวุตฺตสมาธานสมฺพนฺธิเตเนว  าเณน   
สงฺกิเลสปกฺข ยาถาวโต  ปสฺสนฺโต  ตโต  อุตฺราสนฺโต โอตฺตปฺปนฺโต  
ต อธิภวติ น เตน อภิภุยฺยติ  ฯ  เตนาห กิเลสนฺธกาเรน น  
อิ ฺชตีติ ฯ เอเตน าณปริคฺคหิต หิโรตฺตปฺปพล ทสฺเสติ ฯ  
        อฏงฺคสมนฺนาคตนฺติ  จตุตฺถชฺฌานสมาธินา  สมาหิตตา  ปริ- 
สุทฺธตา ปริโยทาตตา  อนงฺคณตา  วิคตุปกฺกิเลสตา  มุทุภาโว  กมฺม- 
นิยตา อาเน ฺชปฺปตฺติยา   ิตตา  สมาหิตสฺส  วา  จิตฺตสฺส  อิมานิ   
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องฺคานีติ  สมาหิเตติ  อิม  องฺคภาเวน  อคฺคเหตฺวา  ิติอาเน ฺชปฺ- 
ปตฺติโย วิสุ   คเหตฺวา  อิเมหิ  อฏหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคต  ฯ  
อภินีหารกฺขมนฺติ  อิทฺธิวิธาทิอตฺถ  อภินีหารกฺขม  ตทภิมุขกรณโยคฺค  ฯ  
เตนาห อภิ ฺาสจฺฉิกรณียาน ธมฺมาน อภิ ฺาสจฺฉิกิริยายาติ ฯ  
        กาม  นวีรณานิ  วิกขฺมฺเภตฺวาเอว  ปมชฺฌานสมธิคโม  วิตกฺกา- 
ทิเก วูปสเมเอว  จ ทุติยชฌฺานาทิสมธิคโม ตถาป น ตถา เตหิ  
ทูรีภูตา อเปตา วา  ยถา  จตุตฺถชฺฌานโต  เจตโส  มลีนภาวสงฺขาต- 
อุพฺพิลาโภคกเรหิ นีวรณาทีหิ  สุฏ ุ  วิมุตฺติยา  ตสฺส ปาริสุทฺธิ  
ปริโยทาตตา จ ยุตฺตาติ อาห นีวรณ  ฯเปฯ ปริโยทาเตติ ฯ  
ฌานปฏิลาภปจฺจยานนฺติ ฌานปฏิลาภเหตุกาน ฌานปฏิลาภ  นสิฺสาย   
อุปฺปชฺชนกาน  ฯ  ปาปกานนฺติ  ลามกาน  ฯ อิจฺฉาวจรานนฺติ  อิจฺฉาย  
อวจราน อิจฺฉาวเสน โอติณฺณาน อโห วต มเมว สตฺถา   
ปฏิปุจฺฉิตฺวา  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสยฺยาติอาทินยปฺปวตฺตาน  มาน มายา- 
สาเถยฺยาทีน  ฯ  อภิชฺฌาทีนนฺติ  อาทิสทฺเทนาป เตสเยว สงฺคโห ฯ  
อภิชฺฌา  เจตฺถ  ปมชฺฌาเนน  อวิกฺขมฺภเนยฺยา  มานาทโย  จ  
ตเทกฏา  ทฏพฺพา  ฌานปฏิลาภปจฺจยานนฺติ  อนุวตฺตมานตฺตา  ฯ  
วิกฺขมฺภเนยฺยา  ปน  นีวรณคฺคหเณเนว  คหิตา  ฯ  กถ ปน ปมช-ฺ 
ฌาเนน อวิกฺขมฺภเนยฺยา  อิธ  วิคจฺฉนฺตีติ  ฯ  สพฺเพ  กุสลา ธมฺมา  
สพฺพากุสลาน ปฏิปกฺขาติ สลฺเลขปฏปิตฺติวเสน เอว วุตฺต ฌานสฺส  
อปรามฏภาวทสฺสนโต ฯ เย    ปเนตฺถ     อิจฺฉาวจราน อภิชฺฌา-  
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ทีนนฺติ  อิเมหิ  ปเทหิ  โกปอปฺปจฺจยกามราคพฺยาปาทาทโย คหิตาติ  
อธิปฺปาเยน    ฌานปฏลิาภปจฺจยานนฺติ   ปา   ปฏกิฺขิปตฺวา ฌาน- 
ปฏิลาภปจฺจนีกานนฺติ  ปาโติ  วทนฺติ  ต  เตส  มติมตฺต  ตถา  
ปาสฺเสว  อภาวโต  ฌานปฏิลาภปจฺจนีกา  จ  นีวรณา  เจว ตเทกฏา  
จ  เตส  ทูรีภาว  วตฺวา  ปุน  อภาววิคมโจทนาย  อยุชฺชมานตฺตา  ฯ  
นนุ  จ  อนงฺคณสุตฺตวตฺถสุตฺเตสุ  อยมตฺโถ  น  ลพฺภติ  โอฬาริกาน- 
เยว ปาปธมฺมาน  ตตฺถ  อธิปฺเปตตฺตา  ฯ  สจฺจเมต  ฯ  อิธ  ปน  
อธิคตจตุตฺถชฺฌานสฺส  วเสน  วุตฺตตฺตา  สุขุมาเยว  เต  คหิตา  ฯ  
องฺคณุปกฺกิเลสตาสาม ฺเน  ปเนตฺถ  สุตฺตาน  อปทิสน  ฯ  ตถาหิ  
สุตฺตานุสาเรนาติ  วุตฺต  น  ปน  สุตฺตวเสนาติ  ฯ  อวสฺส ฺเจ- 
ตเมว สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ    อธิคตชฺฌานานมฺป   เกส ฺจิ   อิจฺฉาวจราน  
ปวตฺติสพฺภาวโต  ฯ  อิทฺธปิาทภาวุปคเมนาติ  อิทฺธิยา  ปาทกภาวสฺส  
ปทฏานภาวสฺส  อุปคมเนน  ฯ  ภาวนาปาริปูริยาติ  อิโต  ปร  
กตฺตพฺพสฺส  อภาววเสน  อภินีหารกฺขมภาวนาย  ปริปุณฺณตฺตา  ฯ  
ปณีตภาวุปคเมนาติ  ตโตเอว  ปธานภาว  นีตตาย  อุตฺตมฏเน  
อติตฺติกรณฏเน  จ  ปณีตภาวสฺส  อุปคมเนน  ฯ  อุภย  เจต   ิติยา  
การณวจน  ปริปุณฺณาย  ภาวนาย  ปณีตภาวปฺปตฺติยา   ิเตติ  ฯ  
อาเน ฺชปฺปตฺเตติ  อิท   ิติยา  วิเสสน  ฯ  เตนาห ยถา อาเน ฺชปฺ- 
ปตฺต โหติ  เอว   ิเตติ  ฯ  อิมสฺมึ  ปกฺเข   ิเต  อาเน ฺชปฺปตฺเตติ  
อุภยเมก  องฺค  ฯ  สมาหิเตติ  ปน  อิทมฺป  เอกมงฺค  ฯ  เตเนวสฺส   
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ปมวิกปฺปโต วิเสส สนฺธายาห เอวมฺป อฏงฺคสมนฺนาคตนฺติ ฯ  
        นิปฺผตฺติอฏเนาติ  สิชฺฌนฏเน  ฯ  ปฏลิาภฏเนาติ ปาปุณ- 
นฏเน ฯ ตนฺติ   กามิตวตฺถุ  ฯ  สมชิฌฺตีติ  นิปฺปชชฺติ  ฯ  ปพฺพชฺช  
อาทึ  กตฺวา  ยาว  ฌานมคฺคา  อิธ  เนกขฺมฺม  ฯ  อิชฌฺตีติ ปาปุณิยติ ฯ  
ปฏิหรตีติ  ปาฏิหาริยนฺติ  ยสฺมา  ปฏิปกฺข  หรติ  อปเนติ  ตสฺมา  
ปาฏิหาริย  ฯ  อตฺตโน  ปฏิปกฺข  หรตีติ  ปฏิหาริย  เนกฺขมฺมาทิ  ฯ  
ปฏิหาริยเมว  ปาฏิหาริย  ยถา  เวกต  เวสมนฺติ  จ  ฯ อิชฺฌนฏเนาติ  
นิปฺปชฺชนฏเน  ฯ  อุปายสมฺปทายาติ  สมฺปนฺนอุปายสฺส  ายา- 
รมฺภสฺสาติ อตฺโถ  ฯ  อิชฌฺตีติ  ผล  เทติ  ฯ  สีลวาติ  อาจารสีเลน   
สีลวา  ฯ กลยฺาณธมฺโมติ  ทสกุสลกมมฺปถวเสน  สุนฺทรธมฺโม  ฯ  สลี- 
สมฺปตฺติยา วา   สลีวา  ทานาทิเสสปุ ฺกิริยวตฺถุวเสน  กลฺยาณธมฺโม  ฯ  
ปณิทหิสฺสตีติ  ปฏเสฺสติ  ฯ  อิชฺฌนตีฺติ  วฑฺฒนฺติ  อุกฺกส  ปาปุณนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ สาติสยา นิปฺปชฺชนปฏิลาภสิชฌฺนพุทฺธิอตฺเถหิ อิทฺธิ วุตฺตา ฯ  
        [๑๘๗]  สา  ทสวิธาติ  สพฺพา  อิทฺธิโย อาเนตฺวา อตฺถุทฺธาร- 
วเสน อิธาธิปฺเปต  อิทฺธึ  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ  พหุภาวาทิกสฺส  อธฏิาน  
อธิฏหน  เอติสฺสา  อตฺถีติ  อธิฏานา  ฯ  วิวิธ  รูปนิมฺมานสงฺขาต  
วิกุพฺพน  เอติสฺสา  อตฺถีติ  วิกุพฺพนา  ฯ  มโนมยาภินิพฺพตฺติภาวโต  
มโนมยา  ฯ  าณสฺส  วิปฺผาโร  เวคายิตตฺต  เอติสฺสา  อตฺถีติ  
าณวิปฺผารา ฯ อริยาน อยนฺติ อริยา ฯ ยโต กโุตจิ กมฺม- 
วิปากโต  ชาตา  อิทฺธิ  กมมฺวิปากชา  ฯ  สาติสยปุ ฺนิพฺพตฺตา อิทฺธิ   
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ปุ ฺวโต  อิทฺธิ  ฯ  กมฺมวิปากชา  อิทฺธิ  ชาติโต  ปฏาย  โหติ  
อิตรา  ยทา  ตทา  ป ฺาย  วิปจฺจกาเลติ๑เอว วา อิมาส วิเสโส 
เวทิตพฺโพ  ฯ  อาถพฺพณวิชฺชาภินิพฺพตฺตา  วิชฺชามยา  ฯ  สมฺมา- 
ปโยโค อุปายปโยโค ายารมฺโภ ฯ  
        ปกติยา  เอโกติ  สภาเวน  เอโก  ฯ  พหุกนฺติ  พหุ  ฯ  
เตน  อคฺคหิตปริจฺเฉท  อธิฏาตพฺพสฺส  อเนกภาว  ทสฺเสตฺวา  ปุน  
ปริจฺเฉทโต  ทสฺเสตุ  สต  วาติอาทิ วุตฺต ฯ อาวชฺชตีติ ปริกมฺม- 
สงฺขาเตน อาโภเคน   อาภุชติ   ภาวีรูเปเตน๒  ปริกมมฺมนสิกาเรน  
มนสิกโรติ  ฯ  าเณน  อธิฏาตีติ  ตถา  ปรกิมฺม  กตฺวา อภิ ฺา- 
าเณน  ยถาธิปฺเปเต  พหุเก  อธิติฏติ ฯ อธิฏานจิตฺเตน สเหว  
พหุภาวาปตฺติโต  พหุภาวาปาทก  อิทฺธิวิธาณ  ปวตฺเตนฺโตว  ตถา  
อธิฏาตีติ  วุจฺจติ  ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย  ฯ  เอวนฺติ ปการฏโ  
เอวสทฺโท ฯ เตน สพฺพมฺป อธิฏานปฺปการ สงฺคณฺหาติ ฯ อธิฏาน- 
วเสนาติ าเณน อธิฏาตีติ เอว วุตฺตอธิฏานวเสน นิปฺผนฺนตฺตา ฯ  
        ปกติวณฺณนฺติ   ปกติสณฺาน   อตฺตโน   ปากติกรูป  ฯ ปกติ- 
วณฺณวิชหนวิการวเสนาติ    อตฺตโน   ปกติวณฺณวิชหนปุพฺพกสฺส กุมารก- 
วณฺณาทิวณฺณวิการสฺส วเสน ฯ  
        [๑๘๘]  อิมมฺหา  กายาติ  ปจฺจกฺขภาเวน  อิมมฺหาติ  วุตฺตา  
ภิกฺขุสฺส  กรชกายา  ฯ  อ ฺ  กายนฺติ  อ ฺ  อิทฺธมิย  กาย  ฯ  
ตโตเอว  อิทฺธิมยรูปวนฺตตาย  รูป  ฯ  อภิ ฺามเนน  นิพฺพตฺตตฺตา  
๑. วิปจจฺนกาเลติ ม ฺเ ฯ  ๒. ภาวีรูเป เตน ฯ   
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มโนมย  ฯ  นิปฺผตฺติวเสนาติ  นิปฺปชชฺนวเสน  ฯ  อภิ ฺาาณสฺส  
หิ  ยถา  มโนมโย  กาโย  นิปฺปชฺชติ  ตถา  ปวตฺติ  มโนมยิทฺธิ  ฯ  
เอเสว  นโย  เสเสสุป  ฯ  ยทิ  เอว  กถมยเมว  มโนมยิทฺธีติ  
รุฬฺหิเวสา  เวทิตพฺพา  ยถา  มโนมโย  อตฺตภาโว  ยถา  วา  
โคสม ฺา  วิสาณาทิวติ  ปณฺเฑ  ฯ  อถวา  ฯ  อพฺภนฺตรโต  นิกขฺนฺโต  
อิทฺธิมตา  จ  เอกนฺตสทิเส  อิมสฺมึ  นิมมฺาเน  สุปากโฏ  มนสา นพฺิพตฺติต- 
ภาโวติ  ยถา  สาติสโย  มโนมยโวหาโร  น  ตถา  อ ฺาสุ อธิฏาน- 
วิกุพฺพนิทฺธีสุ สม ฺนฺตรวนฺตาสูติ เวทิตพฺพ ฯ  
        าณปฺปวตฺติโต  ปุพฺเพ  วาติ  อรหตฺตมคฺคาณุปฺปตฺติโต   
ปุพฺเพ  วา วิปสฺสนากฺขเณ  ตโตป  วา  ปุพฺเพ  อนติฺมภวิกสฺส   
ปฏิสนฺธิคฺคหณโต ปฏาย  ปจฺฉา  วา  ยาว ขนฺธปรินิพฺพานา  
ตขเณ วา มคฺคุปฺปตฺติสมเย ฯ าณานุภาวนิพฺพตฺโต  วิเสโสติ   
สุริยสฺสุฏ ิตฏาเน  สมนฺตโต  จ อาโลกกรณสมตฺถตา  วิย  ตสฺเสว   
าณสฺส อานุภาเวน นิพฺพตฺโต สพฺพโส ปหาตพฺพปฺปหานภาเวตพฺพ- 
ภาวนาปาริปูริสงฺขาโต  วิเสโส  ฯ  วตฺถูนิ ปน อนนฺตริยตาวเสน   
อาคตานิ  ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนายาติ  สงฺขาเร อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺติยา   
พลววิปสฺสนาย  ฯ  อารทฺธวิปสฺสนสฺส หิ ยถาวุตฺตวิปสฺสนาย ปวตฺ- 
ติกฺขเณ  ตโต  ปุพฺเพ  ปจฺฉา  จ  ปกิณฺณกสมฺมสนวาเร  นิจฺจส ฺาย  
ปหานฏโ  อิชฺฌติ  ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  กาม สงฺเขปกถายป  
อธิปฺเปตตฺโถ  ปกาสิโตว  วิตฺถารกถาย  ปน  วิภูตตโร  โหตีติ   
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                         อิทฺธิวิธนิทฺเทส  วณฺณนา   
อาห  วิตฺถาเรน  กเถตพฺพนฺติ  ฯ  คพฺภคตสฺเสวาติ อนาทเร สามิ- 
วจน ฯ วุตฺตนเยนาติ    ปจฺฉิมภวิกสฺสาติอาทินา    พากุลตฺเถรวตฺถุมฺหิ  
วุตฺตนเยน  ฯ  ทารุภาร  กตฺวาติ  ทารุภาร  สกเฏ  กตฺวา อาโร- 
เปตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  โอสสฺชฺชิตฺวาติ  ฉฑฺเฑตฺวา  ฯ  สกฏมูเลติ  
สกฏสมีเป  ฯ  วาฬยกฺขานุจริเตติ  กุรูเรหิ  ยกฺเขหิ  อนุวิจริตพฺเพ  ฯ  
ยกฺขปริคฺคหิต ฺหิ ราชคหนคร ฯ  
        [๑๘๙]   สมาธิโตติ  ปมชฺฌานาทิสมาธิโต  ฯ  ปุพฺเพติ อุป- 
จารชฺฌานกฺขเณ  ฯ  ปจฺฉาติ  สมาปตฺติยา  จิณฺณปริยนฺเต  ฯ  ตขเณติ  
สมาปนฺนกฺขเณ  ฯ  สมถานุภาวนิพฺพตฺโต  วิเสโสติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ   
ฌาเณ สมาธิเตเชน   นิพฺพตฺโต   นีวรณวิกฺขมฺภนวิตกฺกาทิสมติกฺกม- 
ส ฺา- เวทยิตนิโรธปรสิฺสยสหนาทิโก   วิเสโส  ฯ   กโปตกนทฺรายาติ  
เอวนามเก  อร ฺวิหาเร  ฯ  ชุณฺหาย  รตฺติยาติ  จนฺทาโลกวติยา  
รตฺติยา  ฯ  นโวโรปเตหิ  เกเสหีติ  อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  กรณวจน  ฯ  
ยสฺสาติ  ปหารสฺส  ฯ  ตสฺสาติ  ยกฺขสฺส  ฯ  ขิปฺปนสินฺติภาวสฺส  
อุกฺกสคตตฺตา  เถโร  ตสฺมึ  ปหรนฺเตเอว  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชติี  อาห  
ปหรณสมเย  สมาปตฺตึ  อปฺเปสีติ  ฯ  ปาลิย  ปน  เถโร  อ ฺตร  
สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  นิสินฺโนติ  วุตฺต  ฯ  อิเม  ปน  เถรา  
สมาปตฺติโต วุฏานสมกาล เตน ปหาโร ทินโฺนติ วทนฺติ ฯ  
        [๑๙๐]  ส ฺชีวตฺเถรนฺติ  กกุสนฺธสฺส  ภควโต  ทุติย  อคฺคสาวก  
มหาเถร  สนธฺายาห  ฯ  โส  หิ  อายสฺมา  อร ฺาทีสุ  ยตฺถกตฺถจิ   
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                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
นิสินฺโน  อปปฺกสิเรเนว  นิโรธ  สมาปชฺชติ  ฯ  ตสฺมา  เอกทิวส อ ฺ- 
ตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  นโิรธ  สมาปชฺชิ  ต  สนฺธาย  วุตฺต นิโรธสมา- 
ปนฺนนฺติอาทิ  ฯ  จีวเร อสุมตฺตมฺป น ฌายิตฺถ สรีเร กา กถา ฯ  
เตเนว  หิ  เถโร  ส ฺชีโวเตฺวว  ป ฺายิตฺถ  ฯ  อยมสฺสาติ  อสฺส  
อายสฺมโต  ส ฺชีวสฺส  โย  นิโรธสมาปตฺติย  อคฺคิปริสฺสยาภาโว  
อย  สมาธิวิปฺผาราอิทฺธีติ  โยชนา  ฯ  กถ  ปน  นิโรธสมาปตฺติย  
สมาธิวิปฺผารสมฺภโวติ  อาห  อนุปุพฺพ  ฯเปฯ  นิพฺพตฺตาติ  ฯ  
ปม   ปตภณฺฑกสฺสาติ  สพฺพปม  ปตภณฺฑกสฺส  ฯ  ต ฺหิ  
คหณกาเล  สพฺพปจฺฉิม  คยฺหติ  ฯ  กาลปริจฺเฉทวเสนาติ  เอตฺตเก  
กาเล  คเต  วุฏหิสฺสามีติ  สมาปตฺติโต  ปุพฺเพ กตกาลปริจฺเฉท- 
วเสน ฯ ภีตา  วิรวึสูติ  รตฺตนฺธกาเร  รปูทสฺสเนน  ปสาโจ  อุฏหตีติ  
ม ฺมานา  ฯ  เอตฺตเกหิ  นาม  ภณฺฑเกหิ  อชโฺฌตฺถโฏ  นิพฺพิกาโร  
อโห  มหานภุาโว  อโห  วิเวกวาสีติ  จ  เถรคเตน  ปสาเทน  ฯ ตตฺต- 
เตลกฏาหนฺติ  อาธารสีเสน  อาเธยฺยมาห  ฯ  กฏาเห  ตตฺต  เตล กฏาเหน- 
อาสิ ฺจีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  วิวฏฏมานนฺติ  กตฺถจิป อลคฺคนวเสน  
ภสฺสนฺต  ฯ  สปริวาราติ  ป ฺจหิ  อิตฺถีสเตหิ  สปริวารา  ฯ  ราชาน  
เมตฺตาย  ผรีติ  โอทิสฺสกเมตฺตาสมาปตฺติยา  ราชาน  ผุสิ  ฯ  ขิปตุนฺติ  
วิชฺฌิตุ ฯ โอโรเปตุนฺติ สรสนฺนาห ปฏิสหริตุ ฯ  
        [๑๙๑]  ปฏิกูลาทีสูติ  อนิฏาทีสุ  ฯ  อนิฏ ฺหิ ปฏิกลู ฯ อมนุ ฺ- 
มฺป ปฏิกูลนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  อาทิสทฺเทน  อปฺปฏกิูลาทึ  สงฺคณฺหาติ  ฯ   
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                          อิทฺธิวิธนทิฺเทส  วณฺณนา 
ตตฺถาติ  ปฏกิูลารมฺมเณ  ฯ  อุเปกฺขโกติ  ฉฬงฺคุเปกฺขาย  อุเปกฺขโก  ฯ  
ตตฺถาติ  ปฏกิูลาปฏิกูลเภเท  วตฺถุสฺมึ  ฯ  สโตติ  สติเวปุลฺลปฺปตฺติยา  
สติมา  ฯ  สมฺปชาโนติ  ป ฺาเวปุลฺลปฺปตฺติยา  สมฺปชานการี  ฯ  
อยนฺติ  อย  ปฏิกูลาทิวตฺถูสุ  อปฺปฏิกลูส ฺ ีวิหาราทิกา  ขีณาสวาน  
อคฺคมคฺคาธิคมสิทฺธา  จิตฺติสฺสริยตา  ฯ  เตนาห  เจโตวสิปฺปตฺตาน ฯเปฯ  
วุจฺจตีติ  ฯ  อนิฏเ  วตฺถุสมฺึ  สตฺตส ฺ ิเต  เมตฺตาผรณ  วา  
ธาตุโส  ปจฺจเวกฺขณาย  ธาตุมนสิการ  วา  คูถาทิเก  ธาตุมนสิการ  
กโรนฺโตติ  โยเชตพฺพ  ฯ  อปฺปฏิกูลส ฺ ี  วิหรตีติ  หิเตสิตาย ธมฺม- 
สภาวจินฺตนาย  จ  น  ปฏกิูลส ฺ ี  หตฺุวา อิริยาปถวิหาเรน วิหรติ ฯ  
อิฏเ  วตฺถุสมฺึ  าติมิตฺตาทิเก  เกสาทีสุ  อสุจิโกฏาสมตฺตเมวาติ  
อสุภผรณ  วา  อสุภมนสิการ  วา  ฯ  ตตฺถ  รูปธมมฺชาต  อนิจฺจนฺติ  
อาทิอฏโ  อิติสทฺโท  ฯ  ตสฺมา  อนิจฺจทุกฺขานตฺตา  วิปริณามธมฺมาติ  
มนสิการ  วา  กโรนฺโตติ  โยชนา  ฯ  ปฏิกูลาปฏิกูเลสูติ  อิฏานิฏานิ  
วตฺถูนิ  เอกชฌฺ  คเหตฺวา  วทติ  ฯ  เอส  นโย  อิตรตฺถ  ฯ  ย  วา  
สตฺตาน  ปม  ปฏิกูลโต  อุปฏ ิตเมว  ปจฺฉา  อปฺปฏิกูลโต  
อุปติฏติ  ย ฺจ  อปฺปฏิกลูโต  อุปฏ ิตเมว  ปจฺฉา  ปฏิกลูโต  
อุปติฏติ  ตทุภเยป  ขีณาสโว  สเจ  อากงฺขติ  วุตฺตนเยน  
อปฺปฏิกูลส ฺ ี  วา  วิหเรยฺย  ปฏิกลูส ฺ ี  วาติ  อยมริยิทฺธิ  
วุตฺตา  ฯ  จกฺขุนา  รูป  ทสิฺวาติ  การณวเสน  จกฺขูติ  ลทฺธโวหาเรน  
รูปทสฺสนสมตฺเถน  จกฺขุวิ ฺาเณน  จกฺขุนา  วา  การณภูเตน  วา   
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                           วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
ทฺวารภูเตน  วา  รูป   ปสสฺิตฺวา ฯ  เนว  สุมโน  โหตีติ  เคหสิต 
โสมนสฺสสฺสาย ปฏิกฺเขโป  น  เนกฺขมฺมปกฺขิกาย กิริยาโสมนสฺส- 
เวทนาย ฯ ฉฬงฺคุเปกฺขนฺติ อิฏานิฏฉฬารมฺมณาปาเถหิ  ปริสทฺุธ- 
ปกติภาวาวิชหนลกฺขณ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ ปวตฺติยา  ฉพงฺคุเปกฺขาติ   
ลทฺธนาม  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺข  ฯ  ยถาวุตฺตมตฺถ ปาลิยา สมตฺเถตุ  
ปฏิสมฺภิทายนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๑๙๒]  ปกฺขิอาทีนนฺติ  อาทิสทฺเทน  เทวาทีน  สงฺคโห  ฯ  
เวหาสคมนาทิกาติ  ปน  อาทิสทฺเทน  จกฺขุวิสุทฺธิอาทึ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  
กุสลกมฺมุนา   นิพฺพตฺติตฺวาป  อกุสลวิปากานุภาเวน  สุขสมุสฺสยโต  
วินิปติตตฺตา  วินิปาติกา  ฯ  ฌานนฺติ  อภิ ฺาปฺปตฺต  ฌาน  สนฺธายาห ฯ  
วิปสฺสนาป  อุกฺกสคตา  อุพฺเพงฺคาปติสหิตา  อากาเส  ลงฺฆาปนมตฺตาป  
โหตีติ  วุตฺต  วิปสฺสน  วาติ  ฯ  ปมกปฺปกานนฺติ  อิท  เอกจฺจาน  
มนุสฺสานนฺติ  อิมสฺส  วิเสสน  ทฏพฺพ  ฯ  เอวมาทีนนฺติ  อาทิสทฺเทน  
ปุนพฺพสุมาตาทีน สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ  
        [๑๙๓]  เวหาสนฺติ  ภุมฺมตฺเถ  อุปโยควจน  อจฺจนฺตสโยเค  วา ฯ  
จกฺกวตฺติ  หิ  จกฺกรตน  ปรุกฺขิตฺวา  อตฺตโน  ภวนโต  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  
อากาเสเนว  สิเนรร  ปทกขิฺณ  กตฺวา  สกลจกฺกวาฬ  อนุสยาตีติ๑ฯ  
อสฺสพนฺธาติ  อสฺสปาลาเยว  อสฺสาน  ยวทายกา  ฯ  ตถา  โคพนฺธา ฯ  
จกฺกวตฺติอาทีน  ปุ ฺ ิทฺธิยา  วิตฺถารยิมานาย  อติปป ฺโจ  โหตีติ  
ปุ ฺวโต   อิทฺธึ   ลกฺขณโต   ทสฺเสนฺเตน  ปริปาก  คเต  ปุ ฺ- 
๑. อนุสยาตีติ วา อนุสยายตีติ วา ภเวยฺย ฯ   
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                               อิทฺธิวิธนิทฺเทส  วณฺณนา   
สมฺภาเร  อิชฌฺนกวิเสโสติ  วตฺวาป  โชติกาทีน  ปุ ฺ ิทฺธึ เอกเทเสน  
ทสฺเสตุ  เอตฺถ  จาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  สุวณฺณปพฺพโตติ สพฺพ- 
สุวณฺณมโย  ปพฺพโต  ฯ ตสฺส กิร คหิตคหิตฏาเน โอธิ น ป ฺายติ ฯ  
เอกกสิตมตฺเตติ  เอตฺถ  กสิต  นาม  กสนวเสน  นงฺคลสฺส  คตมคฺโค ฯ  
ตุมฺพ นาม อาฬฺหก ฯ จุททฺส มคฺคาติ จตุทฺทส กสนมคฺคา ฯ  
        [๑๙๔]  วิชฺช  ปริชปปฺตฺวาติ  คนฺธาริวิชฺชาทิก  อตฺตโน  วิชฺช  
กตุปจาร  ปรวิตฺเตตฺวา  มนฺตปถนกฺกเมน ปถิตฺวา๑ฯ สมฺมาปโยเคนาติ  
อุปายปโยเคน  ยถา  ยถิจฺฉิตตฺถสิทฺธิ  โหติ  ตถา ปวตฺติตายา- 
รมฺเภน ฯ ตสฺส  ตสฺส  กมมฺสฺสาติ  ยถาธิปฺเปตสฺส  นิปฺผาเท- 
ตพฺพกมฺมสฺส  ฯ เอตฺถ  จาติ  ตตฺถ  ตตฺถ  สมฺมาปโยคปจฺจยา   
อิชฺฌนฏเน  อิทฺธีติ อิมิสฺสา  ทสมาย  อิทฺธิยา  นิทฺเทเสป  ฯ   
ปุริมปาลิสทิสาวาติ สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิอาทีน  นิทฺเทสสทิสาว  ฯ   
สกฏพฺยูหาทิกรณวเสนาติ สกฏพฺยูหจกฺกพฺยูหปทุมพฺยูหาทีน สวิธาน- 
วเสน ฯ นิพฺพตฺตวิเสโสติ สมฺพนฺโธ ฯ คณิตคนฺธพฺพาทิ  สิปฺปกมฺม  ฯ   
สลฺลกตฺตกาทิ  เวชฺชกมฺม  ฯ อิรุพฺเพทาทีน ติณฺณ เวทาน ฯ  
        [๑๙๕]  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหตีติอาทินา  อธิฏานิทฺธิยาเอว  
คหิตตฺตา  อาห  อธิฏานาอิทฺธิเยว  อาคตาติ  ฯ  อิมสฺมึ  ปนตฺเถติ  
อิมสฺมึ อภิ ฺานิสสสงฺขาเต อิทฺธิวิธสงฺขาเต วา อตฺเถ ฯ  
        เอกวิเธน  าณวตฺถุนฺติอาทีสุ๒  โกฏาสฏโ  วิธสทฺโท วิวิธมฺป  
๑. มนฺตปน...ป ิตฺวา ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๙๐ ฯ   
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เสนาพฺยูห  ทสฺเสตีติอาทีสุ๑ วิกปฺปฏโ  ฯ  ตทุภยมฺเปตฺถ  ยุชชฺตีติ  
ทสฺเสนฺโต  อาห  อิทฺธิวิธายาติ  อิทฺธิโกฏาสาย  อิทฺธิวิกปฺปาย  
วาติ  ฯ  อิทฺธ ิ หิ  อภิ ฺาสุ  เอโก  โกฏาโส  วกฺขมาเนหิ  เภเทหิ  
อเนกปฺปเภท ฺจ  ฯ  วุตฺตปฺปการวเสนาติ  วุตฺตสฺส  จุทฺทสปฺปการสฺส  
จิตฺตปริทมนสฺส  สมาหิตตาทิปฺปการสฺส  จ  วเสน  ฯ  อิทฺธิวิธายาติ  
ตทตฺถสฺส   สมฺปทานวจนนฺติ   อาห  อิทฺธิวิธาธิคมตฺถายาติ  ฯ กสิณา- 
รมฺมณโต   อปเนตฺวาติ   อิท   อภิ ฺาปาทกปริกมฺมจิตฺตาน สมาน- 
สนฺตานตาย  วุตฺต  น  ปรกิมฺมจิตฺตสฺส  กสิณารมฺมณตฺตา  ฯ  
อิทฺธิวิธาภิมุข  เปเสตีติ  นิปฺผาเทตพฺพสฺส  อิทฺธิวิธสฺส  อภิมุขภาเวน  
ปวตฺเตติ  ฯ  ย ฺหิ  สต  โหมีติอาทินา  ปริกมฺมจิตฺตสฺส  ปวตฺตน  
ตเทวสฺส  อภินีหรณ  อิทฺธวิิธาภิมุขเปสน ฺจ  ตเถว  อิทฺธิวิธสฺส  
ปวตฺตนโต  อภินินฺนามน  อิธ  ปริกมมฺจิตฺตสฺส  อิทฺธิวิเธ  อธิมุตฺตีติ  
อาห  อธิคนฺตพฺพ  อิทฺธิโปณ  อิทฺธิปพฺภาร  กโรตีติ  ฯ  อิธ ปจฺจนุ- 
ภวนผุสนสจฺฉิกิริยา  ปตฺติปริยายาเอวาติ  ทสฺเสนฺโต  ปาปุณาตีติ  
อตฺโถติ อาห ฯ  
        อสฺสาติ  อิทฺธิวิธสฺส  ฯ  เอโกปติ  ปสทฺโท  วกขฺมาน  พหุภาว  
อุปาทาย  สมฺปณฺฑนฏโ  ฯ  โส  หิสฺส  ปฏิโยคี  เอโกป  หุตฺวา  
พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหตีติ  ฯ  โส  จ  โข พหุภาว  
นิมฺมินิตฺวา   ิตสฺส  อนฺตราว  เอกภาวุปคโม  ฯ  ยถากาลปริจฺเฉท  
๑. ขุ. ป. ๔๗๓ ฯ   
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ปน  สรเสเนว  เอกภาวุปคโม  อิธ  นาธิปฺเปโต  อนทิฺธินิมฺมานภาวโต  
ตมฺป  ปุพฺเพ  กตกาลปริจฺเฉทวเสน  สิทฺธตฺตา  อิทฺธานุภาโวเยวาติ  
เกจิ  ฯ  อฏาเนวาย  ปสทฺโท  ฯ  เอโก  หุตฺวา  พหุธาป  โหติ  
พหุธา  หุตฺวา  เอโกป  โหตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อิมสมฺึ  ปกฺเข  ปสทฺโท  
วกฺขมาน  เอกภาว  อุปาทาย  สมฺปณฺฑนฏโติ  วตฺวา  โส  หีติอาทิ  
สพฺพ  ยถารห  วตฺตพฺพ  ฯ  พหุภาวนิมฺมาเน  ปโยชน  ทสฺเสตุ  พหูน  
สนฺติเกติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  พหูน  สนติฺเกติ  อตฺตนา  นิมฺมิตาน พหูน  
สมีเป  ฯ  เตหิ  ปริวาริโตว  หุตฺวาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  วาสทฺโท อวุตฺต- 
วิกปฺปฏโ  ฯ  เตน  ธมฺม  วา กเถตุกาโมติ เอวมาทิ สงฺคยฺหติ ฯ  
าเณน อธิฏหนฺโต เอว โหตีติ อาเนตฺวา สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
        ภวติ  เอตฺถ  อิทฺธีติ  ภูมิโย  ฌานานิ  ฯ  เอตฺถาติ  จ  เหตุมฺหิ  
ภุมฺมวจน  ฯ  วิเวกโต  ชาตา  ภูมิ  วิเวกชภูมิ  ฯ  วิเวกช ฺหิ  
ปมชฺฌาน  นีวรณวิเวกสมฺภูตตฺตา  ฯ  ปติสุขภูตา  ภูมิ  ปติสุขภูมิ  ฯ  
ทุติยชฺฌาน ฺหิ  ปติสุขภูต ฺเจว  ปติสุขส ฺชาต ฺจ  สมาธิวเสน  ฯ  
อุปริ  ทฺวีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อิทฺธิลาภายาติ  อิทฺธิยา  อธิคมาย  ฯ  
อิทฺธิปฏิลาภายาติ   อิทฺธิยา  ปุนปฺปุน  ลภนาย  พหุลีกรณายาติ  
อตฺโถ  ฯ  อิทฺธิวิกุพฺพนตายาติ  อิทฺธิยา  วิวิธรูปกรณาย  วิกุพฺพ- 
นิทฺธิยาติ อตฺโถ  ฯ  อิทฺธิวิสวิตายาติ  อิทฺธิยา  วิวิธานิสสปสวนาย  ฯ  
อิทฺธิวสิตายาติ   อิทฺธิยา  ขิปฺปนิสนฺติอาทิภาวาวหวสิภาวตฺถาย  ฯ  
อิทฺธิเวสารชฺชายาติ  อิทฺธิยา  ปฏิปกฺขทูรีภาเวน  วิคตสงฺกิเลสตาย   
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สุฏ ุ  วิสารทภาวาย  ฯ  จตุตฺถชฺฌาน  ตาว  อิทฺธิยา  ภูมิ  โหตุ  
ตตฺถ  ปติฏาย  นิปฺผาเทตพฺพโต  อิตรานิ  ปน  กถนฺติ  อาห  เอตฺถ  
จาติอาทิ  ฯ  ตตฺถ  ตีณิ  ฌานานิ  สมฺภารภูมิโยติ  เวทิตพฺพานีติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  ตติเย  ฌาเน  สุขผรเณน  ปมทุติเยสุ  ปติผรเณน  จ  
เหตุภูเตนาติ  ยถารหวเสน  โยชนา  ฯ  ผรณ ฺเจตฺถ  ฌานสฺส  
สุภาวิตภาเวน  สาติสยาน  ปติสุขาน  วเสน  ฌานปจฺจยาทินา  
สหชาตนามกายสฺส  ปรพฺิรูหน  รูปกายสฺส  จ  ตสมุฏาเนหิ  ปณีตรูเปหิ  
ปริปฺผุฏตา  ฯ  เตนาห  ภควา  ปติสุเขน  อภิสนฺเทติ  ปริสนฺเทติ  
ปริปูเรติ  ปรปิฺผรตีติ  ฯ  สุขส ฺนฺติ  ฌานสุเขน  สหคต  ส ฺ  ฯ  
ลหุส ฺนฺติ   ตสมฺปยุตฺตลหุตาสหคต   ส ฺ  ฯ  โอกฺกมิตฺวาติ  
อนุปวิสิตฺวา  ฯ  เตสุ  หิ  ฌาเนสุ  สาติสยาย  ลหุตาย  สมฺปยุตฺต  
สุข  สนฺตานวเสน  ปวตฺเตนฺโต  โยคี  ต  สโมกกฺนโฺต  วิย  โหตีติ  
เอว  วุตฺต  ฯ  ส ฺาสีเสน  นิทฺเทโส  ฯ  ฌานสมฺปยุตฺตา  หิ  ลหุตา  
วินาป  อิทฺธิยา  อากาส  ลงฺฆาปนปฺปมาณปฺปตฺตา  วิย  โหติ  ฯ  
ลหุภาวคฺคหเณเนว  เจตฺถ  มุทุกมฺม ฺภาวาป  คหิตาเอว  ฯ  เตนาห  
ลหุมุทุกมฺม ฺกาโย  หุตฺวาติ  ฯ  อิมนิา  ปริยาเยนาติ  ติณฺณ  
ฌานาน   สมาปชฺชเนน   สุขลหุภาวปฺปตฺตนามรูปกายสฺส   สติ  
จิตฺตปริทมเน  จตุตฺถชฺฌาน  สุเขเนว  อิทฺธิปฏิลาภาย  สวตฺตตีติ  
อิมินา  ปริยาเยน  ฯ  ปกติภูมิยา  หิ  อธฏิานภูตา  สมฺภารภูมิโย  
ปาการสฺส เนมิปฺปเทโส วิยาติ ฯ   
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        [๑๙๖]  อิทฺธิปาทนิทฺเทเส  จตฺตาโรติ  คณนปรจฺิเฉโท  ฯ  
อิทฺธิปาทาติ  เอตฺถ  อิชฌฺตีติ  อิทฺธิ  สมิชฺฌติ  นิปปฺชฺชตีติ  อตฺโถ  ฯ  
อิชฺฌนฺติ  วา  เอตาย  สตฺตา  อิทฺธา  วุทธฺา  อุกฺกสคตา  โหนฺตีติ  
อิทฺธิ  ฯ  ปเมนตฺเถน  อิทฺธิเอว  ปาโทติ  อิทฺธิปาโท  อิทฺธโิกฏาโสติ  
อตฺโถ  ฯ  ทติุเยนตฺเถน  อิทฺธิยา  ปาโทติ  อิทฺธิปาโท  ฯ  ปาโทติ  
ปติฏา  อธิคมุปาโยติ  อตฺโถ  ฯ  เตน  หิ  อุปรูปริวิเสสสงฺขาต  
อิทฺธึ  ปชชฺนติฺ  ปาปุณนฺติ  ฯ  อยนฺตาว  อฏกถานโย  ฯ  ตตฺถ  
อิทฺธิสทฺทสฺส  ปโม  กตฺตุอตฺโถ  ทติุโย  กรณตฺโถ  วุตฺโต  ฯ  
ปาทสทฺทสฺส  เอโก  กรณตฺโถว  ฯ  ปชชฺิตพฺพาว  อิทฺธิ  วุตฺตา  
น  จ  อิชฺฌนนฺติ  ฯ  ปชชฺติพฺพา  จ  อิทฺธิ  ปชฺชนกรเณน  ปาเทน  
สมานาธิกรณา  น  โหตีติ  ปเมน  อตฺเถน  อิทฺธิเอว  ปาโท  
อิทฺธิปาโทติ  น  สกฺกา  วตฺตุ  ตถา  อิทธฺิกิริยากรเณน  สาเธตพฺพาว  
อิทฺธิสงฺขาตา  อิทฺธิ  ปชชฺนกิริยากรเณน  ปชฺชิตพฺพาติ  ทฺวินฺน  กรณาน  
น  อสมานาธิกรณตา  สมฺภวตีติ  ทุติเยนตฺเถน  อิทธฺิยา  ปาโท  
อิทฺธิปาโทติ  จ  น  สกฺกา  วตฺตุ  ฯ  ตสฺมา  ปเมนตฺเถน สมานา- 
ธิกรณสมาโส  ทุติเยน  สามิวจนสมาโส  น  ยชฺุชตีติ ปเมนตฺเถน  
อิทฺธิยา  ปาโท  อิทฺธิปาโท  ทุติเยนตฺเถน  อิทฺธิเอว  ปาโท  
อิทฺธิปาโทติ  สมาโส  ยุตฺโต  ฯ  ยถาวุตฺโตป  วา  ปาทสฺส  
อิชฺฌมานโกฏาสอิชฺฌนกรโณปายภาวโต ฯ  
        ปุพฺพภาคจฺฉนฺทวเสน   ฉนฺทเหตุโก  ฯ  สมฺปยุตฺตจฺฉนฺทวเสน  
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ฉนฺทาธิโก  ฯ  ปุพฺพาภิสงฺขารวเสเนว  จ  สหชาติจฺฉนฺทสฺสาป  อธิกตา  
เวทิตพฺพา  ฯ  อถวา  ฯ  ฉนฺท ฺเจ  ภิกฺขุ  อธิปตึ  กริตฺวา  ลภติ  
สมาธึ  ลภติ  จิตฺตสฺเสกคฺคต  อย  วุจฺจติ  ฉนฺทสมาธีติ๑  อิมาย  
ปาลิยา  ฉนฺทาธิปติ  สมาธิ  ฉนฺทสมาธีติ  อธิปติสทฺทโลป  กตฺวา  
สมาโส  วุตฺโตติ  วิ ฺายติ  ฯ  อธิปติสทฺทตฺถทสฺสนวเสน  ปน  
อฏกถาย  ฉนฺทเหตุโก  ฉนฺทาธิโก  วา  สมาธีติ  วุตฺต  ฯ  เตเนวาห  
ฉนฺท  อธิปตึ  กริตฺวาติอาทิ  ฯ  ปธานภูตาติ  วิริยภูตาติ  เกจิ วทนฺติ ฯ  
สงฺขตสงฺขารนิวตฺตนตฺถ  ปน  ปธานคฺคหณ  ฯ  อถวา  ฯ  ต  ต  วิเสส  
สงฺขโรตีติ  สงฺขาโร  สพฺพมฺป  วิริย  ฯ  ตตฺถ  จตุกิจฺจสาธกโต อ ฺสฺส  
นิวตฺตนตฺถ  ปธานคฺคหณ  ฯ  ปธานภูตา  เสฏภูตาติ  อตฺโถ  ฯ  
จตุพฺพิธสฺส  ปน  วิริยสฺส  อธิปฺเปตตฺตา  พหุวจนนิทฺเทโส  ฯ  โย  
ปน  อิทฺธิยา  ปาโท  อิทฺธปิาโทติ  เอว  สมาสโยชนาวเสน  ปาทสฺส  
อุปายตฺถต  คเหตฺวา  อิทฺธิปาทตฺโถ  วุตฺโต  โส  ปฏลิาภปุพฺพภาคาน  
กตฺตุกรณิทฺธิภาว  ฉนฺทิทฺธิปาโทติอาทินา  วา  อภิธมฺเม  อาคตตฺตา  
ฉนฺทาทีหิ  อิทฺธิปาเทหิ  สาเธตพฺพาย  พุทฺธิยา  กตฺติทฺธิภาว  ฉนฺทาทีน  
กรณิทฺธิภาว ฺจ  สนฺธาย  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  วิริยิทฺธิปาเท  
วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตนฺติ๑ ทฺวิกฺขตฺตุ  วิริย  อาคต  ฯ  
ตตฺถ  ปุริม  สมาธิวิเสสน  วิริยาธิปติ  สมาธิ  วิริยสมาธีติ  ฯ  ทุติย  
สมนฺนาคมงฺคทสฺสน  ฯ  เทฺวเอว  หิ  สพฺพตฺถ  สมนฺนาคมงฺคานิ  สมาธิ  
๑. ส. มหาวาร ๒๖๘-๒๖๙ ฯ อภิ. วิ. ๒๗๑ ฯ   
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ปธานสงฺขาโร  จ  ฯ  ฉนทฺาทโย  สมาธิวิเสสนานิ  ฯ  ปธานสงฺขาโร  
ปน  ปธานวจเนเนว  วิเสสิโต  น  ฉนทฺาทีหีติ  น  อิธ  วิริยาธิปติตา  
ปธานสงฺขารสฺส  วุตฺตา  โหติ  ฯ  วิริย ฺจ  สมาธึ  วิเสเสตฺวา  ิตเมว  
สมนฺนาคมงฺควเสน  ปธานสงฺขารวจเนน  วุตฺตนฺติ  นาป  ทฺวีหิ  วิริเยหิ  
สมนฺนาคโม  วุตฺโต  โหตีติ  ฯ  ยสฺมา  ปน  ฉนฺทาทีหิ  วิสิฏโ  สมาธิ  
ตถา  วิสิฏเเนว  จ  เตน  สมฺปยุตฺโต  ปธานสงฺขาโร  เสสธมฺมา  
จ  ตสฺมา  สมาธิวิเสสาน  วเสน  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  วุตฺตา  ฯ  
วิเสสนภาโว  จ  ฉนฺทาทีน  ตตอวสฺสยนวเสน  โหตีติ  ฯ อถวาติ- 
อาทินา นิสฺสยตฺเถป   ปาทสทฺเท  อุปายตฺเถน  ฉนฺทาทีน  อิทฺธิปาทตา  
วุตฺตา  ฯ  เตเนว  อภิธมฺเม  อุตฺตรมูลภาชนีเย  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  
ฉนฺทิทฺธิปาโทติอาทินา๑ ฉนฺทาทีนเมว  อิทฺธิปาทตา  วุตฺตา  ฯ ป ฺหา- 
ปุจฺฉเก  จ  จตฺตาโร  อิทฺธปิาทา  อิธ ภิกฺขุ ฉนฺทสมาธีติอาทินา๒  
อุทฺเทส  กตฺวาป  ปุน  ฉนฺทาทีนเยว  กุสลาทิภาโว  วิภตฺโต  ฯ  
อุปายิทฺธิปาททสฺสนตฺถเมว  หิ  สุตฺเต  อภิธมฺเม  จ  นิสฺสยิทฺธิปาท- 
ทสฺสน กต อ ฺถา จตุพฺพิธตา น โหตีติ ฯ  
        [๑๙๗]  ฉนฺทาทีนิ  อฏาติ  ฉนฺทสมาธิ  วิริยสมาธิ  จิตฺตสมาธิ  
วีมสาสมาธีติ  เอว  ฉนฺทาทีนิ  อฏ  ฯ  กาม ฺเจตฺถ  จตูสุป  าเนสุ  
สมาธิ  สมาธิเอว  ตถาป  อิทฺธึ  อุปฺปาเทตุกามตาย  ฉนฺทสหิโตว  
สมาธิ   อิทฺธปิฏิลาภาย   สวตฺตติ   น   เกวโล   เอว วิริยสมาธิ- 
๑. อภิ. วิ. ๒๘๐ ฯ  ๒. อภิ. ว.ิ ๒๘๑ ฯ   
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อาทโยป  ฯ  ตสฺมา  ฉนฺทาทิสหิตา  เอเต  จตฺตาโร จ สมาธี ฉนฺทาทโย   
จ  จตฺตาโรติ  อฏ ฯ ปชฺชติ อิทฺธิ เอเตหิ ปาปุณิยติ สย วา  
ปชฺชนฺติ  อิทธฺิปฏิลาภาย  สมฺปชฺชนฺตีติ  ปทานีติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  เตนาห  
อิทฺธิปฏิลาภาย  สวตฺตนฺตีติ  ฯ  ย  ปน  ปาลิย  ฉนฺโท  น  สมาธีติ  
อาทิ  ต  ยทปิ  ฉนฺทาทโย  สมาธิสหิตาว  อิทฺธึ  นปิฺผาเทนฺติ  ตถาป  
วิสุ  เนส  ปทภาวทสฺสน  ฯ  เอกโต  นิยุตฺโต  น  เอกโก  หุตฺวาติ  
อธิปฺปาโย ฯ นิยุตฺโตวาติ สหิโตเอว น วิยุตฺโต ฯ  
        [๑๙๘]  อโนนตนฺติ  น  โอนต  วิรเยน  ปคฺคหิตตฺตา  อลีนนฺติ  
อตฺโถ  ฯ  เตนาห  โกสชฺเชน  น  อิ ฺชตีติ  ฯ  โกสชฺชนิมิตฺต  น  
จลตีติ  อตฺโถ  ฯ  อุทฺธ  นต  อุนฺนต  อุทฺธฏ  วิกฺขิตฺต  น  อุนฺนต  
อนุนฺนต  อวิกฺขิตฺต  สมาหิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เตนาห  อุทฺธจฺเจน  
น  อิ ฺชตีติ  ฯ  อภิสงฺควเสน  นต  อภินต  น  อภินต  อนภินต  
อรตฺต  ฯ  อปคมนวเสน  นต  อปนต  โกธวเสน  วิมุข  น  อปนต  
อนปนต  อทุฏ  ฯ  ทฏิ ิยา  อห  มมนฺติ  นิสฺสยวเสน  น  นิสฺสตินฺติ  
อนิสฺสิต  ฯ  ฉนฺทราควเสน  น  ปฏิพทฺธนฺติ  อปฺปฏพิทฺธ  ฯ  ราโค  
เกวล  อาสตฺติมตฺต  ฉนฺทราโค  ปน  พหลกิเลโส  ฯ  ตถาหิสฺส  
ทูเร   ิตมฺป  อารมฺมณ  ปฏิพทฺธเมว  ฯ  วิปฺปมุตฺตนฺติ  วิเสสโต  
ปมุตฺต  ฯ  ฌานาน  กามราคปฏิปกฺขตาย  อาห  กามราเคนาติ  ฯ  
วิสยุตฺตนฺติ  วิวิตฺต  สงฺกิเลสโต  น  วา  สยุตฺต  จตูหิป  โยเคหิ  ฯ  
วิมริยาทีกต  กิเลสมริยาทาย  ยถา  อีสกมฺป  กิเลสมริยาทา  น  โหติ   
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ตถา  ปฏิปนนฺ  ฯ  เอกตฺตคตนฺติ  เอกคฺคต อุปคต อจฺจนฺตเมว สมาหิต ฯ  
ตโตเอว นานตฺตกิเลเสหิ นานาสภาเวหิ กิเลเสหิ น อิ ฺชติ ฯ  
        เอส  อตฺโถติ  โกสชฺชาทินิมิตฺต  อิมสฺส  จิตฺตสฺส  อนิ ฺชนตฺโถ  
สิทฺโธเอว  อาเน ฺชปฺปตฺติยา  ปกาสนวเสน  ทสฺสิตตฺตา  ฯ  ปนุ  
วุตฺโตติ  อิทฺธิยา  ภูมิปาทปททสฺสนปฺปสงฺเคน  อิมานิ  มูลานิ  นามานิ  
มูลภาวทสฺสนตฺถ  ปุน  วุตฺโต  ฯ  ปุรโิมติ สทฺธาทีหิ ปริคฺคหิตตฺตาติ- 
อาทินา ปุพฺเพ  ฉธา  ทสสฺิตนโย  ฯ  อยนฺติ  อธุนา  โสฬสธา   
ทสฺสิตนโย  ฯ สุตฺตนเย  ปฏิสมฺภิทานเย  จ  ทสฺสิเต  ตตฺถ  สมโฺมโห   
น  โหติ  น อทสฺสิเตติ อาห อุภยตฺถ อสมฺโมหตฺถนติฺ ฯ  
        [๑๙๙]  าเณน  อธิฏหนฺโตติ  กถ  ปนาย  เอว  โหตีติ  
เอตฺถ  ปุพฺเพ  อตฺตนา  วุตฺต  ปท  อุทฺธรติ  อธิฏานวิธึ  ทสฺเสตุ  ฯ  
อภิ ฺาปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏายาติ  เอตฺถ  อนุปุพฺเพน  
จตฺตาริ  ฌานานิ  สมาปชชฺิตฺวา  จตุตฺถชฺฌานโต  วุฏายาติ  เกจิ  ฯ  
ต  อยุตฺต  ฯ  ยถิจฺฉิตฌานสมาปชฺชนตฺถ ฺหิ  จิตฺตปริทมน  ฯ  
จตุตฺถชฺฌานเมว  จ  อภิ ฺาปาทก  น  อิตรานิ  ฯ  ปริกมฺม  กตฺวาติ  
ปาทกชฺฌานโต  วุฏาย  กามาวจรจิตฺเตน  สต  โหมีติอาทินา  
จินฺตนเมเวตฺถ  ปริกมฺมกรณ  ฯ  ตถาวชฺชนเมว  จ  อาวชฺชน  ฯ  
ทุติยมฺปติ  ปสทฺโท  สมุจฺจยฏโ  ฯ  เตน  ตติยมฺป  ตโต  ภิยโฺยปติ  
อิมมตฺถ  ทีเปติ  ฯ  ยถา  หิ  ฌานภาวนา  เอวมภิ ฺาภาวนาป  ฯ  
เอกวาร   ทฺวิวารนฺติ   อิทมฺป   นิทสฺสนมตฺต  ทฏพฺพ  ฯ  นิมิตฺตา-  
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รมฺมณนฺติ  ปฏิภาคนิมิตฺตารมฺมณ  ฯ  ปริกมฺมจิตฺตานิ  สตารมฺมณานีติ  
เอตฺถ  เอเกกสฺส  ปรกิมฺมจิตฺตสฺส  สตารมฺมณตา  ทฏพฺพา  สต  
โหตีติ  ปวตฺตนโต  ฯ  สหสฺสารมฺมณานีติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย  ฯ  
วณฺณวเสนาติ  อตฺตนา  ปริกปฺปตวณฺณวเสน  ฯ  โน  ปณฺณตฺติ- 
วเสนาติ น  สตฺตปณฺณตฺติวเสน  ฯ  ต  อธิฏานจิตฺต  ฯ  อปฺปนา- 
จิตฺตมิวาติ อิวคฺคหณ   อภิ ฺาจิตฺตสฺส   ฌานจิตฺตสฺส   ปมุปฺปตฺติ- 
สทิสภาวโต วุตฺต  น  ตสสฺ  อปฺปนาภาวโต  ฯ  รูปาวจรจตุตฺถชฺ- 
ฌานิกนฺติ รปูาวจรจตุตฺถชฺฌานวนฺต  เตน  สมฺปยุตฺต  ฯ  ยทิ  เอว   
อาวชฺชิตฺวา าเณน  อธิฏาตีติ  ปฏสิมฺภิทาวจน  กถนฺติ  อาห   
ยมฺป  หีติอาทิ  ฯ ตตฺราปติ  ปฏิสมฺภิทายมฺป  ฯ  อาวชฺชตีติ  พหุก   
อาวชฺชตีติ อิท  ปาปท  ปริกมฺมวเสเนว  วุตฺต  น  อาวชฺชนวเสน  ฯ  
อาวชฺชิตฺวา  าเณน  อธิฏาตีติ  อภิ ฺาาณวเสน  วุตฺต  น  
ปริกมฺมจิตฺตสมฺปยุตฺตสฺส   อ ฺสฺส  วา  กามาวจรสฺส  าณสฺส  
วเสน  ฯ  น  หิ  ตสฺส  ตาทิโส  อานุภาโว  อตฺถีติ  ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา  
อปฺปนาปฺปตฺตสฺส  อภิ ฺาาณสฺเสว  วเสน  อธฏิาน  ตสฺมา  ฯ  
อยมธิฏานกฺกโมติ  ทสฺเสนฺโต  พหุก  อาวชฺชตีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  
สนฺนิฏาปนวเสนาติ  นิปฺผาทนวเสน  ฯ  กายสกฺขิทสฺสนตฺถนฺติ  น  
เกวล  วจนมตฺตเมว  อถโข  อยเมตสฺสตฺถสฺส  อตฺตโน  กาเยน  
สจฺฉิกตตฺตา กายสกฺขีติ สกฺขิทสฺสนตฺถ ฯ  
        [๒๐๐]  โกกนุทนฺติ  ปทุมวิเสสน  ยถา  โกกาสกนฺติ  ฯ  ต   
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กิร  พหุปตฺต  วณฺณสมฺปนฺน  อติวิย  สุคนฺธ ฺจ  โหติ  ฯ  ปาโตติ  
ปเคว  ฯ  อย ฺเหตฺถ  อตฺโถ  ยถา  โกกนุทสงฺขาต  ปทุม  ปาโต  
สุริยสฺสุคฺคมนเวลาย  ผุลลฺ  วิกสิต  อวีตคนฺธ  สิยา  วิโรจมาน  
เอว  สรีรคนฺเธน  คุณคนฺเธน  จ  สุคนฺธ  สรทกาเล  อนฺตลิกฺเข  
อาทิจฺจมิว  อตฺตโน  เตชสา  ตปนฺต  องฺเคหิ  นิจฺฉรณกชุติตาย  
องฺคีรส สมฺมาสมฺพุทฺธ ปสฺสาติ ฯ  
        อภพฺโพติ  ปฏิปตฺติสารมิท  สาสน  ปฏิปตฺติ  จ  ปริยตฺติมูลิกา  
ตฺว ฺจ  ปริยตฺตึ  อุคฺคเหตุ  อสมตฺโถ  ตสฺมา  อภพฺโพติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
อภพฺโพ  นาม  น  โหติ  วาสธุรสฺเสว  ปธานภาวโต  ฯ  ภิกฺขูติ  
ปพฺพชิตโวหาเรน  วุตฺต  ฯ  ภาวิน  วา  ภิกฺขุภาว  อุปาทาย  ยถา  
อคมา  ราชคห  พุทฺโธติ๑ ฯ  ปโลติกขณฺฑนฺติ  สุวิสุทฺธ  โจฬขณฺฑ ฯ  
รโช  หรตีติ  รโชหรณ  ฯ  อภินิมฺมินิตฺวา  อทาสิ  ตตฺถ  ปุพฺเพ  
กตาธิการตฺตา  ฯ  ตถาหิ  โยนิโส  อุมมฺชฺชนฺโต  อตฺตภาวสฺส  
ปนาย  โทโสติ  อสุภส ฺ  อนิจฺจส ฺ ฺจ  ปฏิลภิตฺวา นามรูป- 
ปริคฺคหาทินา ป ฺจสุ   ขนฺเธสุ  าณ  โอตาเรตฺวา  กลาปสมฺมสนา- 
ทิกฺกเมน วิปสฺสน    วฑฺเฒตฺวา   อุทยพฺพยาณาทิปฏิปาฏิยา   วิปสฺสน  
อนุโลมโคตฺรภุสมีป  ปาเปสิ  ฯ  โอภาสวิสชฺชนปพฺุพิกา  ภาสิตคาถา  
โอภาสคาถา ฯ  
        [๒๐๑]  ราโค  รโช  อริยสฺส  วินเย  น  จปน  เรณุ  วุจฺจติ  
รโชติ  ฯ  กสมฺา  ฯ  จิตฺตสฺส  มลีนภาวกรณโต  ฯ  ราคสฺเสต อธิวจน  
๑. ขุ. สุตต. ๔๐๖ ฯ   
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รโชติ  ฯ  เอต  รชนฺติ  เอต  ราคสงฺขาต  รช  ฯ  วิปฺปชหิตฺวาติ  
อคฺคมคฺเคน  วิเสสโต  ปชหนเหตุ  ฯ  ปณฺฑิตา  วิหรนฺติ  เตติ  เต  
ปชหนกา   ปณฺฑิตา   หุตฺวา   วิหรนฺติ  วีตรชสฺส  สพฺพโส  
ปหีนราคาทิรชสฺส พุทฺธสฺส ภควโต สาสเน ฯ ตถาหิ วทนฺติ  
          จิตฺตมฺหิ สงฺกิลิฏมฺหิ    สงฺกิลิสสฺนฺติ มาณวา  
          จิตฺเต สุทฺเธ วิสุชฺฌนฺติ   อิติ วุตฺต มเหสินาติ ฯ  
        ฉฬภิ ฺาคฺคหเณน  คหิตาย  ฉฬภิ ฺาย  วิภาวิเตป  อริยมคฺเค  
อนุตฺตรภาวสาม ฺเน  ผลนิพฺพาเนหิ  สทฺธึ  สงฺคณฺหนฺโต  อาห  นว  
โลกุตฺตรธมฺมาติ  ฯ  ปตฺตสฺส  ปทหนากาเรน  หตฺถ  เปนฺโต  หตฺถ  
ปทหีติ  วุตฺโต  ฯ  หตฺถนติฺ  วา  กรณตฺเถ  อุปโยควจน  ฯ  หตฺเถน  
ปทหีติ. อตฺโถ ฯ  
        [๒๐๒]  สหสฺสกฺขตฺตุนฺติ  สหสฺสธา  ฯ  สหสฺสธา  หิ  อตฺตาน  
เอกจิตฺเตเนว  นิมฺมินนฺโตป  สหสฺสวาร  นิมฺมินนโฺต  วิย  โหติ  อสติป  
กิริยาพฺยาวุตฺติย  ตทตฺถสทิฺธิโตติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสตุ  สหสฺสกฺขตฺตุนฺติ  
วุตฺต  ฯ  อมพฺวเนติ  อมฺพวเน  กตวิหาเร  ฯ  รมฺเมติ รมณีเย ฯ ยาว  
กาลปฺปเวทน ตาว นิสีทีติ โยชนา ฯ  
        อนิยเมตฺวาติ  วณฺณาวยวสรีราวยวปริกฺขารกิริยาวิเสสาทีหิ  นิยม  
อกตฺวา  ฯ  นานาวณฺเณติ  นานากาเร  ยถาวุตฺตวณฺณาทิวเสน  
นานาวิเธ  ฯ  มิสฺสกเกเสติ  ปลิเตหิ  มสิฺสิตเกเส  ฯ  อุปฑฺฒรตฺตวณฺณ  
อุปฑฺฒ  ปณฺฑุวณฺณาทีสุ  อ ฺตรวณฺณนฺติ  เอว  อุปฑฺฒรตฺตจีวเร  ฯ   
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ปทวเสน  อตฺถสฺส  คมนวเสน  ปาลิยา  ภณน  ปทภาณ  ฯ  
ปริกถาทิวเสน  ธมฺมสฺส  กถน  ธมฺมกถา  ฯ  สเรน  ภ ฺน  สุตฺตาทีน  
อุจฺจารณ  สรภ ฺ  ฯ  อปเรปติ วุตฺตาการโต อ ฺเป ทีฆรสฺสกสิ- 
ถูลาทิเก นานปฺปการเก  ฯ   อิจฺฉิติจฺฉิตปฺปการาเยว   โหนฺตีติ  ยถา  
ยถา  อิจฺฉิตา  ตตปการาเยว  โหนฺติ  ฯ  ยตฺตกา  หิ  วิเสสา  
วณฺณาทิวเสน  เตสุ  อิจฺฉิตา  ตตฺตกวิเสสวนฺโตว  เต  โหนฺติ  ฯ  
เต  ปน  ตถา  พหุธา  ภินนฺากาเรป  วณฺณวเสน  อารมฺมณ  กตฺวา  
เอกเมว  อธิฏานจิตฺต  ปวตฺตติ  ฯ  อย ฺหิสฺส  อานุภาโว  ยถา  
เอกาว  เจตนา  นานาวิเสสวนฺต  อตฺตภาว  นิพฺพตฺเตติ  ตถา  
ภวปฏนา  กมฺมสฺส  วิเสสปจฺจโย  โหติ  ฯ อจินฺเตยฺโย จ กมฺมวิปาโกติ  
เจ  ฯ  อิธาป  ปริกมฺมจิตฺต  วิเสสปจฺจโย  โหติ  อจินฺเตยฺโยว  
อิทฺธิวิสโยติ  คเหตพฺพ  ฯ  เอส  นโยติ  ยฺวาย  พหุภาวนิมฺมาเน  
อภิ ฺาปาทกชฺฌาน   สมาปชฺชิตฺวาติอาทินา  อธิฏานนโย  วุตฺโต  
เอส  นโย  อิตเรสุป  อธิฏาเนสูติ  ฯ  อวิเสส  อติเทเสน ทสฺเสตฺวา  
วิเสส สรูปโต ทสฺเสตุ อย ปน วิเสโสติอาทินา วุตฺต ฯ  
        [๒๐๓]  ตตฺถ  อิมินา  ภิกฺขุนา  อิจฺฉนฺเตนาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ม  
ชานิสฺสนฺตีติ  อิทฺธิมาติ  ม  ชานิสฺสนฺติ  ฯ  อนฺตราวาติ  ปริจฺฉินฺน- 
กาลสฺส อพฺภนฺตเรเอว  ฯ  ปาทกชฺฌานนฺติอาทิ  ปริกมฺมกรณาการ- 
ทสฺสนตฺถ วุตฺต  ฯ  อิตร  ปน  อติเทเสเนว  วิภาวิตนฺติ  ฯ  เอว   
อกโรนฺโตติ เอโก   โหมีติ   อนฺตรา   อธิฏาน   อกโรนฺโต  ฯ ยถา-  
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ปริจฺฉินฺนกาลวเสนาติ  อิมินา  สต  โหมีติอาทินา อธิฏาน กโรนฺเตน  
กาลปริจฺเฉทวเสเนว  กาตพฺพนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  สยเมว  เอโก  โหติ  
อธิฏานสฺส  ปฏิปสฺสทฺธตฺตา  ฯ  เอตฺถ  จ  ปรกิมมฺาธิฏานจิตฺตาน  
อิทฺธิมา  วณฺณวเสน  สยเมว  อารมฺมณ  โหติ  เตสุ  ปรกิมฺมจิตฺตานิ  
สนฺตติปจฺจุปปนฺนารมฺมณานิ  อธิฏานจิตฺต  สมฺปติ  วตฺตมานา- 
รมฺมณ อธิฏานสฺส เอกจิตฺตกฺขณิกตฺตาติ วทนฺติ ฯ  
        อาวิภาวนฺติ  ปทสฺส  เหฏา  วุตฺเตน  โหติสทฺเทน  สมฺพนฺโธ  
น  ยชฺุชติ  อุปโยควเสน  วุตฺตตฺตา  ตถา  วกฺขมาเนเนว  คจฺฉติ- 
สทฺเทน อตฺตโน  ปเรส ฺจ  อาวิภาวสฺส  อิจฺฉิตตฺตา  ฯ  นามปท ฺจ  
กิริยาปทาเปกฺขนฺติ  กิริยาสาม ฺภาวินา  กโรติสทฺเทน  โยเชตฺวา  
อาห  อาวิภาว  กโรตีติ  ฯ  ติโรภาวนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย  ฯ  
ยทิ  เอว  กถ  ปฏิสมฺภิทายนฺติ  โจทน  สนฺธายาห  อิทเมว  หีติอาทิ ฯ  
กาม  ปฏิสมภิฺทาย  อาวิภาวนฺติ  เกนจิ  อนาวฏ  โหตีติอาทินา  
อาคต  ตมฺป  อิทเมว  อาวิภาวกรณ  ติโรภาวกรณ ฺจ  สนฺธาย  
วุตฺต  ฯ  เสสปทานิป  เตสเยว  เววจนานิ  ฯ อนฺธการนฺติ รตฺตนฺธการ  
ทิวาป  วา  พิลคุหาทิคต  อนฺธการ  ฯ  ปฏิจฺฉนฺนนฺติ  กุฑฺฑกวาฏาทินา  
ปฏิจฺฉาทิต  ฯ  อนาปาถนฺติ  ทูรตาสุขุมตรตาทินา  น  อาปาถคต  ฯ  
อยนฺติ  อิทฺธิมา  ฯ  ปฏิจฺฉนฺโนป  ทูเร   ิโตป  อตฺตา  วา  ปโร  วา  
ยถา ทิสฺสตีติ วิภตฺตึ ปริณาเมตฺวา โยเชตพฺพ ฯ อาโลกชาตนฺติ  
อาโลกภูต ชาตาโลก วา ฯ   
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        [๒๐๔]  เอต  ปาฏิหาริยนฺติ  อาวิภาวปาฏิหาริยมาห  ฯ  เกน  
กตปุพฺพนฺติ  ตตฺถ  กายสกฺขึ  ปุจฺฉิตฺวา  สตฺถา  ตาว  กายสกฺขีติ  
ทสฺเสนฺเตน  ภควตาติ  วตฺวา  ตมตฺถ  วิภาเวตุ  ภควา  หีติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  สาวตฺถีวาสิเก  ปสฺสนฺตีติ  อาเนตฺวา  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตถา  
ยาว  อวีจึ  ทสฺเสสีติ  ฯ  อากาสคเตสุ  เหฏ ิมเหฏ ิมวิมาเนสุ  
อุปริมุปริมาน  พฺยวธายเกสุ  พฺยูหิยมาเนสุ  ตคฺคต  อากาส  พฺยหู  
นาม  โหตีติ  วุตฺต  อากาส ฺจ  ทฺวิธา  วิยูหิตฺวาติ  ฯ  อยมตฺโถติ  
อาวิภาวปาฏิหาริยสฺส   สตฺถารา   กตภาโว  ฯ  ปุรมิพุทฺธาน ปฏิปตฺติ- 
อาวชฺชน    พุทฺธปฺปเวณิยา    อนุปาลนตฺถ   เอเกน ปาเทนาติอาทิ- 
วิกฺกมทสฺสน  ฯ  นย  เทติ  ยสฺส  นยสฺส  อนุสาเรน วาจนามคฺค   
เปสิ  ฯ  จูฬอนาถปณฺฑิโก  นาม  อนาถปณฺฑิกมหาเสฏ ิสฺส กนิฏ- 
ภาตา  ฯ  สิเนรุปพฺพต  วินิพฺพิชฺฌิตฺวาติ  ต ปริสาย ทิสฺสมานรูปเยว  
กตฺวา  วินิพฺพิชฺฌิตฺวา  ฯ  นนฺติ  สิเนรปุพฺพต  ฯ  อเนกสตสหสฺส- 
สงฺขฺยสฺส โอกาสโลกสฺส   ตนฺนิวาสิสตฺตโลกสฺส  จ  วิวฏภาวกรณ- 
ปาฏิหาริย โลกวิวรณ นาม ฯ มหาพฺรหฺมาติ สหมฺปติมหาพฺรหฺมา ฯ  
        [๒๐๕]  ปสฺสถ  ตาว  อปณฺณกปฏิปทาย  ผลนฺติ  นริยภเยน  
ตชฺเชตฺวา  สตฺถุ  อนุปุพฺพิกถานเยน  สคฺคสุเขน  ปโลเภตฺวา  น  ปน  
สคฺคสมฺปตฺติย  นินฺนภาวาปาทเนน  ฯ  ยถา  อาวิภาวกรเณ  อาโลก- 
กสิณ สมาปชฺชิตพฺพ    อาโลกนิมฺมานาย    เอว   ติโรภาวกรเณ  
อนฺธการนิมฺมานาย  นีลกสิณ  สมาปชชฺิตพฺพ  ฯ  กาม ฺเจต  ปาลิย   
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สรูปโต  นาคต  วิวฏ  อาวฏนฺติ  ปน  วจนโต  อตฺถโต  อาคตเมว  ฯ  
โอทาตกสิณนฺโตคธ  วา  อาโลกกสิณนฺติ  วุตฺโต  อยมตฺโถ  ฯ  
อนฺธการนฺติ อนฺธการวนฺต ฯ  
        [๒๐๖]  อวเสเส  อิฏฏิยตฺเถราทิเก  ฯ  ปากโฏ  อิทฺธิมา เอตสฺส  
อตฺถีติ  ปากฏ  ปากฏ ฺจ  ต  ปาฏิหารยิ ฺจาติ  ปากฏปาฏิหาริย  ฯ  
น  เอตฺถ  อิทฺธิมา  ปากโฏติ  อปากฏ  อปากฏ ฺจ  ต  ปาฏิหาริย ฺจาติ  
อปากฏปาฏิหาริย  ฯ  อิทธฺิมโตเอว  หิ  ปากฏาปากฏภาเวนาย  
เภโท  น  ปาฏิหาริยสฺส  ฯ  น หิ ต อปากฏ อตฺถิ ฯ อุตฺตริ- 
มนุสฺสธมฺมาติ มนุสฺสธมฺโม  วุจฺจติ  ทสกุสลกมฺมปถธมฺมา  ตโต   
มนุสฺสธมฺมโต อุตฺตริ  ฯ  อิทฺธิสงฺขาต  ปาฏิหาริย  อิทฺธิปาฏิหาริย  ฯ   
อาฬินฺเทติ ปมุเข  ฯ  โอกาเสหีติ  ปกิร  ฯ  อิทฺธาภิสงฺขารนฺติ  อิทฺธิปฺ- 
ปโยค  ฯ อภิสงฺขาเรสีติ  อภิสงฺขริ  อกาสีติ  อตฺโถ  ฯ  ตาฬจฺฉิคฺคเลนาติ  
กุ ฺจิกจฺฉิทฺเทน  ฯ  อคฺคฬนฺตริกายาติ  ปฏ ิสงฺฆาฏาน  อนฺตเรน  ฯ  
อนฺตรหิโตติ  อนฺตรธายิตุกาโม  พโก  พฺรหฺมา  ยถา  อนฺตรธายิตุ  
น  สกโฺกติ  ตถา  กตฺวา  ภควา  สย  ตสฺส  ปสฺสนฺตสฺส  พฺรหฺมคณสฺส  
จ  อนาปาถภาวคมเนน  อนฺตรหิโต  หตฺุวา  ฯ  สมณสฺส  โคตมสฺส  
อิมสฺมึ  าเน  อตฺถิภาโว  วา  นตฺถิภาโว  วา น สกกฺา ชานิตุนฺติ เอว  
พฺรหฺมคณสฺส วจโนกาโส มา โหตูติ ภเววาหนฺติ อิม คาถ อภาสิ ฯ  
        [๒๐๗]  ตตฺถ  ภเววาห  ภย  ทิสวฺาติ  อห  ภเว  สสาเร  
ชาติชราทิเภท  ภย  ทิสฺวาเอว  ฯ  ภว ฺจ  วิภเวสินนฺติ  อิม ฺจ   
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กามภวาทิติวิธมฺป   สตฺตภว   วิภเวสิน   วิภว   คเวสมาน ปริเย- 
สมานมฺป  ปนุปฺปุน  ภเวเอว  ทิสฺวา  ฯ  ภว  นาภิวทนฺติ ตณฺหาทิฏ ิ- 
วเสน  กิ ฺจิ  ภว  น  อภิวทึ น คเหสึ ฯ นนฺทิ ฺจ น อุปาทิยินฺติ  
ภวตณฺห น อุปค ฺฉึ น อคฺคเหสินฺติ อตฺโถ ฯ  
        อลคฺคมาโนติ   วินิวิชฺฌิตฺวา   คมเนน  กุฑฺฑาทีสุ  กตฺถจิ  
น  ลคฺคมาโน  ฯ  อาวชฺชตฺิวา  กตปริกมฺเมนาติ  ยสฺส  ปรโต  
คนฺตุกาโม  ต  อาวชฺชิตฺวา  อากาโส  โหตุ  อากาโส  โหตูติ  
เอว  กตปริกมฺเมน  อิทฺธิมตา  ฯ  ปาการปพฺพตาเปกฺขาย  สุสิโร 
ฉิทฺโทติ  จ  ปปลิงฺควเสน  วุตฺต  ฯ  อุพฺเพธวเสน  ปวตฺต  วิวร สุสิร ฯ  
ติริย  ปวตฺต  ฉิทฺท  ฯ  ยตฺถกตฺถจิ  กสิเณ  ปริกมฺม  กตฺวาติ  
ปวีกสิณาทีสุ  ยตฺถกตฺถจิ  กสิเณ  ฌาน  สมาปชชฺตฺิวา  ปริกมฺม  
กตฺวา  อากาโส  โหตูติ  อธิฏาตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  การณมาห  
อฏสมาปตฺติวสีภาโวเยว  ปมาณนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ยย  อิจฺฉติ  ต  ตเทว  
โหติ  ฯ  เอเตน  ปวิยา  อุมฺมุชฺชนนิมฺมชฺุชเน  อาโปกสิณสมาปชฺชน  
อุทกาทีสุ   ปวีนิมฺมาเน   ปวีกสิณสมาปชฺชน  น  เอกนฺตโต  
อิจฺฉิตพฺพนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ เอตนฺติ เอต ติโรกุฑฺฑาทิคมนปาฏิหาริย- 
กรเณ อากาสกสิณสมาปชฺชน   อวสฺส   วตฺตพฺพ  อนุจฺฉวิกภาวโต  ฯ  
เอว ฺจ  กตฺวา  อากาสกสิณวเสน  ปฏจฺิฉนฺนาน  วิวฏกรณนฺติ- 
อาทิวจน วิย  ปวีกสิณวเสน  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหตีติอาทิภาโว   
อากาเส วา   อุทเก   วา   ปวึ   นิมฺมนิิตฺวา   ปทสา  คมน อิชฺฌตีติ-  



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 284 

                            วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
อาทินา  ย  ปกิณฺณกนเย  วุตฺต  ตมฺป  สมตฺถิต  โหติ  ฯ  โทโส  
นตฺถีติ  ทฺวิกขฺตฺตุ  พทฺธสุพทฺธ  วิย  ทฬฺหกรณ  นาม  โหตีติ  อธิปฺปาเยน  
วตฺวา  เตน  ปโยชนาภาว  ทสฺเสตุ  ปนุ  สมาปชชฺตฺิวาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  อธฏิ ิตตฺตา  อากาโส  โหติเยวาติ  สเจป  กิ ฺจิ  อนฺตรา  
อุฏ ิตปพฺพตาทิ  สิยา  ตมฺป  อากาโส  โหตูติ  อธิฏ ิตตฺตา  อากาโส  
โหติเยว  ฯ  อิทมฺป  อฏานปริกปฺปนมตฺต  ตาทิสสฺส  อุฏานเมว  
นตฺถีติ ทสฺเสตุ อนฺตราติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๒๐๘] ปริจฺฉินฺทิตฺวาติ ยถิจฺฉิตฏาน าเณน ปริจฺฉินฺทิตฺวา ฯ  
ตตฺราติ ตสฺมึ  ปวิยา  อุทกภาวาธิฏาเน  ฯ  อย  ยถาวุตฺตปฏิ- 
ปตฺติวิภาวินี ปาลิ  ฯ  ปรโต  ตตฺราย  ปาลีติ  อาคตฏาเนสุป   
อิมินา  นเยน อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  โสติ  อิทฺธิมา  ฯ  อธิฏานกาเล   
กาลปริจฺเฉท กตฺวา  อธิฏาตีติ  วุตฺต  ปริจฺฉินฺนกาล ปน  
อติกฺกมิตฺวาติ ฯ ปกติยา อุทก อนิมฺมานอุทก ฯ  
        [๒๐๙]  วิปรีตนฺติ  ย  อุทก  อกฺกมตฺิวา  อกฺกมนฺโต  น  
สสีทติ  ต  ปเนตฺถ  อิทฺธิยา  ปวีนิมฺมานวเสน  เวทิตพฺพ  ฯ  
ปวีกสิณนฺติ ปวีกสิณชฺฌาน ฯ  
        [๒๑๐]  ปลลฺงฺกนฺติ  สมนฺตโต  อูรุพทฺธาสน  ฯ  ฉินฺนปกฺโข  
อส ฺชาตปกฺโข  วา  สกุโณ  เฑตุ  น  สกฺโกตีติ  ปาลิย  ปกฺขี  สกุโณติ  
ปกฺขิสทฺเทน  วิเสเสตฺวา  สกุโณ  วุตฺโตติ  ปกฺเขหิ  ยุตฺตสกุโณติ  
อาห  ฯ  ปริกมฺม  กตฺวาติ  ปวี  โหตูติ  ปริกมฺม  กตฺวา  ฯ อากาเส   
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อนฺตลิกฺเขติ  อนฺตลิกฺขส ฺ ิเต  อากาเส  ฯ  ยตฺถ  ยตฺถ  หิ  อาวรณ  
นตฺถิ  ต  ต  อากาสนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  อย ฺจ  อิทฺธิมา  น  ปวิยา  
อาสนฺเน  อากาเส  คจฺฉติ  ฯ  ยตฺถ  ปน  ปกฺขีน  อโคจโร  ตตฺถ  
คจฺฉติ  ฯ  ตาทิส ฺจ  โลเก  อนฺตลิกฺขนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  เตน  วุตฺต  
อนฺตลิกฺขส ฺ ิเต  อากาเสติ  ฯ  เถโรติ ปุพฺเพ วุตฺตติปฏกจูฬาภยเถโร ฯ  
สมาปตฺติสมาปชฺชนนฺติ  ปุน  สมาปตฺติสมาปชฺชน  ฯ  นน ุ สมาหิต- 
เมวสฺส จิตฺตนฺติ   อิทฺธิมโต   ปาฏิหารยิวเสน   ปวตฺตมานสฺส   จิตฺต  
อจฺจนฺต  สมาหิตเมว  โหติ  ฯ  น  อ ฺทา  วิย  อสมาหิตนฺติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  ต  ปน  เถรสฺส  มติมตฺต  ฯ  ปุพฺเพ  ห ิ ปวีกสิณ  
สมาปชฺชิตฺวา  ปวึ  อธิฏาย  คจฺฉติ  ฯ  อิทานิ  ปน  อากาโส  
อิจฺฉิตพฺโพ  ฯ  ตสฺมา  อากาสกสิณ  สมาปชฺชิตพฺพเมว  ฯ  เตนาห  
กิ ฺจาปติอาทิ  ฯ  ติโรกฑฺุฑปาฏิหาริเย  วุตฺตนเยเนว  ปฏิปชฺชติพฺพนฺติ  
ยถา  ตตฺถ  กฑฺุฑาทิ  อากาโส  โหตูติ  อธิฏาเนน  อากาโส  โหติ  
เอว  อิธาป  ปพฺพตรุกฺขาทีน  อธิฏาเนน  อากาส  กตฺวา  คนฺตพฺพนฺติ  
อตฺโถ  ฯ  อถวา  ฯ  ติโรกฑฺุฑปาฏิหาริเย  วุตฺตนเยเนวาติ สเจ ปนสฺส  
ภิกฺขุโน  อธฏิหิตฺวา  คจฺฉนฺตสฺสาติอาทินา  ตตฺถ  วุตฺตนเยน  ฯ เอเตน  
ปุริมาธิฏานวเสเนวาสฺส  อนฺตรา  ปพฺพโต  วา  รุกโฺข  วา  อุตุมโย  
อุฏหิสฺสตีติ  อธิฏานเมตนฺติ๑ นาคาทีหิ  กริยมาโน  วิพทฺโธ๒  
คมนนฺตราย  น  กโรตีติ  ทสฺเสติ ฯ โอกาเสติ ชนวิวิตฺเต ยุตฺตฏาเน ฯ  
ปากโฏ โหติ อากาสจารี อย สมโณติ ฯ  
๑. อฏานเมต ฯ  ๒. วิพนุโธ ฯ   
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        [๒๑๑]  ทฺวาจตฺตาลีสโยชนสหสสฺคฺคหณ  ปมกปฺปวเสน  กต  ฯ  
ตโต  ปร  ปน  อนุกฺกเมน  ปวิยา  อุสฺสิตภาเวน ตโต กติปยโยชนูนตา  
สิยา  อปฺปก  วา  อธิก  วา  อูน  วา  คณนุปค น โหตีติ ตถา วุตฺต ฯ  
ตีสุ  ทีเปสุ  อาโลกกรเณนาติ  ยทา  ยสมฺึ  ทีเป  มชฺเฌ  ติฏนฺติ  
ตทา  ตตฺถ  ตโต  ปรุิมสฺมึ  อตฺถ  คจฺฉนฺตา  ปจฺฉิเมว  อุทฺเทนฺตา  
หุตฺวา  อาโลกกรเณน  ฯ  อ ฺโชตีน  วา  อภิภวเนน  ทุทฺทสตาย  
จ  มหิทฺธิเก  ฯ  สตฺตาน  สีตปริฬาหวูปสมเนน  โอสธิติณวนปฺปตีน  
ปริพฺรูหเนน  จ  มหานุภาเว  ฯ  ฉุปตีติ  ผุสติ  ฯ  ปรมิชฺชตีติ  หตฺถ  
อิโตจิโตจ  ส ฺจาเรนฺโต  ฆเสติ  ฯ  อภิ ฺาปาทกชฺฌานวเสเนวาติ  
ยสฺสกสฺสจิ   อภิ ฺาปาทกชฺฌานสฺส   วเสน  ฯ  เอวกาเรน  
ปาทกชฺฌานวิเสส  นิวตฺเตติ  น  อธฏิาน  ฯ  เตเนวาห  นตฺเถตฺถ  
กสิณสมาปตฺตินิยโมติ  ฯ  ติโรกุฑฺฑปาฏิหาริยาทีสุ  วิย  อิมสฺมึ  
นาม  กสิเณ  ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  อธิฏาตพฺพนฺติ  น  เอตฺถ  โกจิ  
นิยโม  อตฺถติี  อตฺโถ  ฯ  ตถาหิ  ปาลิย  กิ ฺจิ  สมาปตฺตึ อปราม- 
สิตฺวา อิธ  โส  อิทฺธิมาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  หตฺถปาเส  โหติ  จนฺทิมสุริเยติ  
เอว  วุตฺต  จนฺทิมสุริยมณฺฑล  ฯ  รูปคต  หตฺถปาเสติ  หตฺถปาเส  
 ิต  รูปคต  หตฺถปาเส  วา  รูปคต  ฯ  หตฺถ  วา  วฑฺเฒตฺวา  
ปรามสตีติ  โยชนา  ฯ  อุปาทินฺนก  นิสสฺาย  อนุปาทินฺนกสฺส  วฑฺฒน  
วุตฺต  ฯ  ยุตฺติยา  ปเนตฺถ  อุปาทินฺนกสฺสาป  วฑฺฒนจฺฉายา  ทิสฺสติ  ฯ  
อตฺตโน  อนุมหนฺตภาวาปาทเน  อุปาทินฺนกสฺส  หาปน  วิย  วฑฺฒนมฺป   
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ลพฺภเตว  ยถา  อายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานสฺส  นนโฺทปนนฺท- 
ทมเนติ  ฯ เอว  ปวตฺต  สห  วตฺถุนา  เถรวาท  อาหริตฺวา  ตมตฺถ  
ทสฺเสตุ  ติปฏกจูฬนาคตฺเถโร  อาหาติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  ก ึ ปน  น  
โหติ  โหติเยวาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เทฺว  หิ  ปฏิเสธา ปกตึ คเมนฺตีติ ฯ  
ตทา   มหนฺต  โหติ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  วิยาติ  อิท ยถา- 
ธิกตตฺถทสฺสนวเสน วุตฺต ฯ ขุทฺทกภาวาปาทน เจตฺถ ลพฺภเตว ฯ  
        [๒๑๒]  โอโลเกสิ  พุทฺธาจิณฺณวเสน  ฯ  อตฺถ ิ นุโข  อสฺส  
อุปนิสฺสโยติ  โลกิย  รตนตฺตเย ปสาทลกฺขณ สาสนวตาร๑สนฺธายาห ฯ  
อปฺปสนฺโนติ  มิจฺฉาทิฏ ิโต  วิเวเจตฺวา  ปสาเทตพฺโพติ  อธิปฺปาโย  ฯ  
เตนาห โก นุโข ฯเปฯ วิเวเจยฺยาติ ฯ  
        [๒๑๓]  ตทิวสนฺติ  ยทา  ภควา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ตาวตึส- 
ภวนาภิมุโข คจฺฉติ  ตทิวสภาค  ฯ  อาปานภูมึ  สชชฺยึสูติ ยตฺถ  
โส นิสินฺโน โภชนกิจฺจ กโรติ  ต  ปริเวสนฏาน  สีตสมฏ   
โภชนุปกรณุปนยนาทินา  สชชฺยึสุ ปฏยิาเทสุ  ฯ  ติวิธนาฏเกหีติ   
วธูกุมารีก ฺาวตฺถาหิ  ติวิธาหิ นาฏกิตฺถีหิ ฯ โอโลกยมาโนติ  
เปกฺขนฺโต วิจาเรนฺโต วา ฯ  
        อุปรูปรติี  มตฺถกมตฺถเก  ฯ  ภวเนนาติ  ภวนปฺปเทเสน  ฯ  
โภเคหีติ  สรีรโภเคหิ  ฯ  อวกุชฺเชนาติ  นิกชฺุชิเตน  ฯ  คเหตฺวาติ  
ยถา ตาวตึสภวนสฺส ปเทโสป นาวสิสฺสติ เอว ปริยาทาย ฯ  
        สิเนรุปริภณฺฑนฺติ  สิเนรุเมขล  ฯ  สิเนรุสฺส  กิร  สมนฺตโต  
๑. สาสนาวตาร ฯ   
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พหลโต  ปถุลุโต  จ  ป ฺจโยชนสหสฺสปริมาณานิ  จตฺตาริ  ปรภิณฺฑานิ  
ตาวตึสภวนสฺส  อารกฺขาย  นาเคหิ  ครุเฬหิ  กุมฺภณฺเฑหิ  ยกฺเขหิ  
จ  อธิฏ ิตานิ  ตานิ  ปริภณฺฑภาวสาม ฺเน  เอกชฺฌ  กตฺวา  
ปริภณฺฑนฺติ วุตฺต ฯ เตหิ กิร สิเนรุสฺส อุปฑฺฒ ปริยาทินฺน ฯ  
        [๒๑๔]  อตฺตภาว  วิชหิตฺวาติ  มนุสฺสรูป อนฺตรธาเปตฺวา ฯ  
พาธตีติ   เขทมตฺต  อุปฺปาเทติ  ฯ  อตฺตภาว  วิชหิตฺวาติ  สุขุมตฺตภาว- 
นิมฺมาเนน นาครูป  วิชหตฺิวา  ฯ  มุข  วิวริ  มุขคต  สมณ  สงฺขา- 
ทิสฺสามีติ  ฯ ปาจีเนน  จ  ปจฺฉิเมน  จาติ  นาคสฺส  ตถา  นิปฺปนนฺตฺตา   
วุตฺต  ฯ สุฏ ุ สติยา ปจฺจุปฏาปนตฺถมาห มนสิกโรหีติ ฯ  
        [๒๑๕]  อาทิโต  ปฏาย  สพฺพปาฏิหาริยานีติ  ตถา  เถเรน  
กตปาฏิหาริยานิ  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  อิม  ปน  านนฺติ  อิม  
นาสวาตวิสชฺชนการณ  ฯ  อนุพนฺธีติ  น  สกฺกา  เอว  มหิทฺธิกสฺส  
อิมสฺส สมณสฺส ปฏิปฺผรตุินฺติ ภเยน ปลายนฺต อนุพนฺธิ ฯ  
        [๒๑๖]  เอกปฏิปาฏยิาติ  เอกาย  ปฏิปาฏิยา  นิรนฺตรนฺติ  
อตฺโถ  ฯ  อยเมวาติ  ยา  อุปาทินฺนก  นสิฺสาย  อนุปาทินฺนกสฺส  
วฑฺฒิ  อยเมว  ฯ  เอตฺถ  เอทิเส  หตฺถวฑฺฒนาทิปาฏิหาริเย  ยุตฺติ  
ยุตฺตรูปา  จิตฺตโต  อุตุโต  วา  อุปาทินฺนรูปานมนุปฺปชฺชนโต  ฯ  
อถวา  ฯ  อุปาทินฺนนฺติ  สกลเมว  อินฺทรฺิยพทฺธ  อธปิฺเปต  ฯ  เอวมฺป  
ตสฺส  ตถา  วฑฺฒิ  น  ยุชชฺเตวาติ  วุตฺตนเยเนว  วฑฺฒิ  เวทิตพฺพา  ฯ  
เอกสนฺตาเน  อุปาทินฺน  อนุปาทินฺน ฺจ  สมฺภินฺน  วิย  ปวตฺตมานมฺป   
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อตฺถโต  อสมฺภินฺนเมว  ฯ  ตตฺถ  ยถา  อาฬฺหกมตฺเต ขีเร อเนกาฬฺหเก  
อุทเก  อาสิตฺเต  ยทิป  ขีร  สพฺเพน  สมภิฺนฺน  สพฺพตฺถกเมว  ลพฺภมาน  
หุตฺวา  ติฏติ  ตถาป  น  ตตฺถ  ขีร  วฑฺฒติ  อุทกเมว  ปน  วฑฺฒติ  
เอวเมว  ยทิป  อุปาทินฺน  อนุปาทินฺน ฺจ  สมฺภินฺน  วิย  ปวตฺตติ  ตถาป  
อุปฺปาทินฺน  น  วฑฺฒติ  อิทฺธานุภาเวน  จิตฺตช  ตทนุสาเรน  อุตุช ฺจ  
วฑฺเฒตีติ ทฏพฺพ ฯ  
        โสติ  โส  อิทฺธิมา  ฯ  เอว  กตฺวาติ  วุตฺตากาเรน  หตฺถ  วา  
วฑฺเฒตฺวา  เต  วา  อาคนฺตฺวา  หตฺถปาเส   ิเต  กตฺวา  ฯ ปาทฏ- 
นาทิป  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  อปโรป อิทฺธิมา ฯ ตเถวาติ  
ปาฏิหาริยกรณโต  ปุพฺเพ  วิย  ฯ  ตถูปมเมตนฺติ  ยถา  อุทกปุณฺณาสุ  
นานาปาฏีสุ  พหูหิ  นานาจนฺทมณฺฑเลสุ  ทิสฺสมาเนสุ  น  เตน จนฺท- 
มณฺฑลสฺส  คมนาทิอุปโรโธ  พหูน ฺจ  ปจฺเจกทสฺสน  อิชฌฺติ ตถูปม- 
เมต ปาฏิหาริย  จนฺทิมสุรยิาน  คมนาทิอุปโรธาภาวโต  พหูน ฺจ  อิทฺธิ- 
มนฺตาน ตตฺถ อิทฺธิปฺปโยคสฺส ยถิจฺฉิต สมิชฺฌนโตติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๒๑๗]  ปริจฺเฉท  กตฺวาติ  อภิวิธิวเสน  ปริจฺเฉท  กตฺวา  น  
มริยาทวเสน  ฯ  ตถาเหส  พฺรหฺมโลเก  อตฺตโน กาเยน วส วตฺเตติ ฯ  
ปาลีติ  ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ  ฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  
วตฺเตตีติ  เอตฺถ  ฯ  ยสฺมา  น  พฺรหฺมโลกสฺเสว  คมน  อธิปฺเปต นาป  
พฺรหฺมโลกสสฺ   คมนเมว   อถโข  อ ฺถา  อ ฺมฺป  ยาว  
พฺรหฺมโลกาติ  ปน  ทุราวธินิทสฺสนเมต  ตสฺมา  สเจ  พฺรหฺมโลก   
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คนฺตุกาโม  โหตีติ  วตฺวาป  อิตรมฺป  ทสฺเสตุ  ทูเรป  สนฺติเก  
อธิฏาตีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  ปสทโฺท  สมุจฺจยฏโ  ฯ  เตน  
วุตฺตาวเสสสฺส  อธิฏานิทฺธิยา  นิปฺผาเทตพฺพสฺส  สพฺพสฺสาป  สงฺคโห  
น วุตฺตสฺเสวาติ ทฏพฺพ ฯ  
        [๒๑๘]    ยมกปาฏิหาริยาวสาเนติอาทินา    ติทวิิกฺกมสฺส อธิฏา- 
นิทฺธินิปฺผนฺนตา  วุตฺตา  อ ฺตฺถ  ปน  ลกฺขณานิสสตา  ตทุภย  
ยถา  อ ฺม ฺ  น  วิรชุฌฺติ  ตถา  วิจาเรตฺวา  คเหตพฺพ  ฯ  
นีลมาติกนฺติ  นีลวณฺโณทก  มาติก  ฯ  มหาโพธินฺติ  อปราชิตปลลฺงฺก  
มหาโพธึ  ฯ  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  อกาสีติ  ตถา  จิตฺตุปฺปตฺติสมนนฺตรเมว  
ปวึ สมุทฺท ฺจ สงฺขิปตฺวา มหาโพธิสนฺติเก อกาสิ ฯ  
        [๒๑๙]  นกฺขตฺตทิวเสติ  มหทิวเส  ฯ  จนฺทปูเวติ  จนฺทสทิเส  
จนฺทมณฺฑลากาเร  ปูเว  ฯ  เอกปตฺตปูรมตฺต  อกาสีติ  ยถา  เต  
ปมาณโต  สรูเปเนว  อนฺโตปตฺตปริยาปนฺนา  โหนฺติ  ตถา  อกาสิ  ฯ  
กากวฬิยวตฺถุสฺมิ ฺจ  ภควา  โถก  พหุ  อกาสีติ อาเนตฺวา สมฺพนฺธิ- 
ตพฺพ ฯ ต   ปน   วตฺถุ   สงฺเขปโตว  ทสฺเสตุ  มหากสฺสปตฺเถโร  
กิราติอาทิ  วุตฺต  ฯ  สมาปตฺติยาติ  นิโรธสมาปตฺติยา  ฯ  คงฺคาตีเรติ  
ตามฺพปณฺณิทีเป  คงฺคานทิยา  ตีเร  ฯ  ส ฺ  อทาสีติ  ยถา  เต  
ยถาธิฏ ิต สปฺป ปสฺสนฺติ ตถา ส ฺ อทาสิ ฯ  
        [๒๒๐]  ตสฺสาติ  ยสสฺ  พฺรหฺมโุน  รูป  ทฏ ุกาโม  ตสฺส  
พฺรหฺมุโน  รปู  ปสฺสติ  ฯ  สทฺท  สุณาตีติ  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา   
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พฺรหฺมุโน  สทฺท  สุณาติ  ฯ  จิตฺต  ปชานาตีติ  เจโตปริยาเณน  
พฺรหฺมุโน จิตฺต ปชานาติ ฯ  
        กรชกายสฺสาติ  จาตุมฺมหาภูติกสฺส  รูปกายสฺส  วเสน  ฯ  จิตฺต  
ปริณาเมตีติ  เอตฺถ  ฯ  กึ  ต  จิตฺต  กถ  วา  ปริณามนนฺติ  
อาห  ปาทกชฺฌานจิตฺต  คเหตฺวา  กาเย  อาโรเปตีติ  ฯ  กถ  
ปน  กาเย  อาโรเปตีติ  อาห  กายานุคติก  กโรตีติ  ฯ  เอวมฺป  
สทฺททนฺธโรวายนฺติ๑ วจนปถ  ปจฺฉินฺทนฺโต  อาห  ทนฺธคมนนฺติ  ฯ  
กโรตีติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  กายคมน  หิ  ทนฺธ  ทนฺธมหาภูตปจฺจยตฺตาติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ  ทิสฺสมาเนน  กาเยน  คนฺตุกามตาย  
วเสน  จิตฺต  ปริณาเมนฺโต  โยคี  ปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  
อิท  จิตฺต  กาโย  วิย  ทนฺธคมน  โหตูติ  ปริกมฺม  กโรติ  ฯ  ตถา  
ปริกมฺมกรณ  หิ  สนฺธาย  ปาทกชฺฌานจิตฺต  คเหตฺวา  วุตฺต  ฯ  
ปริกมฺม  ปน  กตฺวา  ปุน  สมาปชฺชิตฺวา  าเณน  อธิฏหนฺโต  ต  
จิตฺต  กาเย  อาโรเปติ  กายานุคติก  ทนฺธคมน  กโรติ  ฯ  สุขส ฺนฺติ  
สุขสหคต  ส ฺ  ฯ  ส ฺาสีเสน  นิทฺเทโส  ฯ  ลหุภาเวน  ส ฺา- 
ตนฺติ ลหุส ฺ  ฯ  กถ  ปน  อิทฺธิจิตฺเตน  สห  สุขส ฺาย  สมฺภโวติ  
อาห  สุขส ฺา  นาม  อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตา  ส ฺาติ  ฯ  สุขนฺติ  
ส ฺาตนฺติ  วา  สุขส ฺ  ฯ  เตเนวาห  อุเปกฺขา  หิ  สนฺต  สุขนฺติ  
วุตฺตาติ  ฯ  เอกนฺตครุเกหิ  นีวรเณหิ  โอฬาริเกหิ  อนุปสนฺตสภาเวหิ  
๑. พ. สทฺเท คนฺเธ เถรวายนตฺิ ฯ   
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จ  วิตกฺกาทีหิ  วิปฺปโยโค  จิตฺตเจตสิกาน  ลหุภาวสฺส  การณนฺติ  
ทสฺเสนฺโต  อาห  สาเยว  ฯเปฯ  เวทิตพฺพาติ  ฯ  ต  โอกฺก- 
มนฺตสฺสาติ ต  สุขลหุส ฺ  อนุปฺปตฺตสฺส  ฯ  อสฺสาติ  โยคิโน  ฯ   
คนฺตุกามตาว เอตฺถ  ปมาณนฺติ  เอตฺถ  เอตสฺมึ  ทิสสฺมาเนน  กาเยน   
คมเน ย าน คนฺตุกาโม  ต  อุทฺทิสฺส  คนฺตุกามตาวเสน  ปวตฺต- 
ปริกมฺมาธิฏานานิเอว ปมาณ  ฯ  ตาว  คมน  อิจฺฉติ  ตสฺมา  
มคฺคนิมฺมานวายุอธิฏาเนหิ วินาป อิจฺฉิตเทสปฺปตฺติ  โหตีติ  ฯ  อิทานิ   
ตเมวตฺถ ปากฏตร กาตุ สติ หีติอาทิ วุตฺต ฯ  
        กาย  คเหตฺวาติ  กรชกาย  อารมฺมณกรณวเสน  ปริกมฺม- 
จิตฺเตน คเหตฺวา  ฯ  จิตฺเต  อาโรเปตีติ  อย  กาโย  อิท ฺจิตฺต  วิย  
โหตูติ  ปาทกชฺฌานจิตฺเต  อาโรเปติ  ตคฺคติก  กโรติ  ฯ  เตนาห  
จิตฺตานุคติก  กโรติ  สีฆคมนนฺติ  ฯ  จิตฺตคมนนฺติ  จิตฺตปฺปวตฺติมาห  ฯ  
อิท  ปน  จิตฺตวเสน  กายปริณามนปาฏิหาริย  ฯ  จิตฺตคมนเมวาติ  
จิตฺเตน  สมานคมนเมว  ฯ  กถ  ปน  กาโย  ทนฺธปฺปวตฺติโก ลหุ- 
ปริวตฺตินา  จิตฺเตน  สมานคติโก  โหตีติ  ฯ  น  สพฺพถา สมานคติโก  
ยเถว  หิ  กายวเสน  จิตฺตปริณามเน  จิตฺต  สพฺพถา กาเยน สมานคติก  
น  โหติ  น  หิ  ตทา  จิตฺต  สภาวสิทฺเธน  อตฺตโน  ขเณน อวตฺติตฺวา  
ครุวุตฺติกสฺส  รูปธมฺมสฺส  ขเณน  วตฺตติ  อิท  จิตฺต  อย  กาโย  
วิย  โหตูติ  ปน  อธิฏาเนน  ทนฺธคติกสฺส  กายสฺส  อนุวตฺตนโต  
ยาว   อิจฺฉิตฏานปฺปวตฺติ  ตาว  กายคติอนุโลเมเนว  หุตฺวา สนฺตาน-  
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วเสน  วตฺตมาน  จิตฺต  กายคติยา  ปริณามิต  นาม  โหติ  เอว  
อย  กาโย  อิท  จิตฺต  วิย  โหตูติ  อธิฏาเนน  ปเคว  สุขลหุ- 
ส ฺาย สมฺปาทิตตฺตา  อภาวิติทฺธิปาทาน  วิย  ทนฺธ  อวตฺติตฺวา   
ยถา ลหุกติปยจิตฺตวาเรเหว  อิจฺฉิตฏานปฺปวตฺติ  โหติ  เอว  ปวตฺต- 
มาโน กาโย  จิตฺตคติยา  ปริณามิโต  นาม  โหติ  น  เอกจิตฺตกฺขเณ- 
เนว อิจฺฉิตฏานปฺปวตฺติยา  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  เสยฺยถาป  นาม  
พลวา  ปุริโส  สมฺมิ ฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสารติ  วา  พาห  
สมฺมิ ฺเชยฺยาติ๑ อิทมฺป  อุปมาวจน  นิปฺปริยาเยเนว สมตฺถิต โหติ ฯ  
อวสฺส ฺเจต  เอว  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ  อ ฺถา  สุตฺตาภิธมฺมปาเหิ  
วินยฏกถาย  จ  วิโรโธ  สิยา  ธมฺมตา  จ  วิโลมิตา  ฯ  นาห  
ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกธมฺมมฺปติ๒)  หิ  เอตฺถ  อ ฺคฺคหเณน  รูปธมฺมา  
คหิตา  อลหุปริวตฺติตาย  ฯ  อภิธมฺเม  จ  ปุเรชาตปจฺจโย  รูปเมว  
วุตฺโต  ปจฺฉาชาตปจฺจโย  จ  ตสฺเสว  ฯ  ยตฺถ  ยตฺถ  จ  ธมฺมา  
อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺถ  ตตฺเถว  ภิชฺชนฺติ  นตฺถิ  เทสนฺตรสงฺกมน  
น  จ  สภาวโต  อ ฺถา  โหตีติ  น  หิ  อิทฺธิพเลน  ธมฺมาน  
เกนจิ  ลกฺขณ  อ ฺถตฺต  กาตุ  สกกฺา  ภาว ฺถตฺตเมว  ปน  
กาตุ  สกฺกา  ฯ  ตีสุป  ขเณสูติ  อิทมฺป  คมนารมฺภ  สนฺธาย  วุตฺต  
น  คมนนิฏานนฺติ  วทนฺติ  ฯ  เถโรติ  อฏกถาจรยิาน  อนฺตเร  
เอโก  เถโร  ฯ  อิธาติ  อิม  วิกุพฺพนปาฏิหาริย  วิภชตฺิวา วุตฺต- 
๑. ส. สคาถ. ๓๔ ฯ  ๒. อ. เอก. ๒ ฯ   
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ปาเ  ฯ  สย  คมนเมว  อาคต  พฺรหฺมโลก  คจฺฉตีติ  วุตฺตตฺตา ฯ  
จกฺขุโสตาทีนนฺติ   จกฺขุโสตาทีน  องฺคาน  ฯ  ตถาหิ  วุตฺต สพฺพงฺค- 
ปจฺจงฺคนฺติ  ฯ  สพฺพงฺคปจฺจงฺควนฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ปสาโท  นาม  
นตฺถีติ  อิมินา  จ  ภาวชีวิตินฺทฺริยานมฺป  อภาโว  วุตฺโตติ  ทฏพฺพ  ฯ  
รุจิวเสนาติ  อิจฺฉาวเสน  ฯ  อ ฺมฺปติ  ภควตา  กริยมานโต  อ ฺมฺป  
กิริย  กโรติ  ฯ  อย  เจตฺถ  พุทฺธานุภาโว  ฯ  ยทิ  สาวกนิมฺมิเตสุ  
นานาปการตา  นตฺถิ  สเจ  ปน  นานาวณฺเณ  กาตุกาโม  โหตีติ- 
อาทิ ย  เหฏา  วุตฺต  ต  กถนฺติ  ฯ  ต  ตถา  ตถา  ปริกมฺม  กตฺวา  
อธิฏหนฺตสฺส  เต  เต  วณฺณวยาทิวิเสสา  ปริกมมฺานุรูป  อิชฌฺนฺตีติ  
กตฺวา  วุตฺต  ฯ  อิธ  ปน  ยถาธิฏ ิเต  นิมฺมิตรูเป  สเจ  สาวโก  
อิเม  วิเสสา  โหนฺตูติ  อิจฺฉติ  น  อิชฺฌติ  พุทฺธาน  ปน  อิชฌฺตีติ  
อยมตฺโถ ทสสฺิโตติ น โกจิ วิโรโธ ฯ  
        [๒๒๑]  อิทานิ  ยาน ิ ตานิ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  
วส  วตฺเตตีติ๑ ปาลิยา  อตฺถทสฺสนวเสน  วิภตฺตานิ  ทูเรป สนฺติเก  
อธิฏาตีติอาทีนิ  จุทฺทส  ปาฏิหาริยานิ  ตตฺถ  สิขาปฺปตฺต  กาเยน  
วสวตฺตนปาฏิหาริย  ทสฺเสตุ  เอตฺถ  จาติอาทิ  อารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  
ยนฺติ  กิรยิาปรามสน  ฯ  เตน  รูป  ปสสฺตีติ  เอตฺถ  ยเทต  
รูปทสฺสน  สทฺท  สุณาตีติ  เอตฺถ  ยเทต  สทฺทสวน  จิตฺต  ชานาตีติ  
เอตฺถ  ยเทต  จิตฺตชานนนฺติ  เอว  ทิพฺพจกฺขุโสตเจโตปริยาณกตฺตุกา  
๑. อ. ฉกฺก. ๒ ฯ   
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ทสฺสนสวนชานนกิริย  ปรามสตีติ  ทฏพฺพ  ฯ  อิโต  ปเรสุ สนฺติฏตีติ- 
อาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ยมฺปสฺสาติ  ยมฺป  อสฺส โยคิโน ฯ อธิฏา- 
นนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ย ฺจ  โขติ  เอตฺถ  โขสทฺโท  อวธารณฏโ  
วิเสสนฏโ  วา  ฯ  เตน  อยเมเวตฺถ  กาเยน  วสวตฺตนปาฏิหาริเยสุ  
อุกฺกฏตรนฺติ  ทีเปติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  อย  นุโข  อิทฺธมิา  อย  นโุข  
นิมฺมิโตติ  เอกจฺจสฺส  พฺรหฺมุโน  อาสงฺกุปฺปาทนโต  ฯ  ยทคฺเคน  เจต  
อธิฏ ิต  วิเสสโต  มโนมยนฺติ  วุจฺจติ  ตทคฺเคน  อุกฺกฏตรนฺติ  
เวทิตพฺพ  ฯ  เตนาห  เอตฺตาวตา  กาเยน  วส วตฺเตติ นามาติ ฯ ยทิ  
เอว กสฺมา อิธ เสสานิ คหิตานีติ อาห เสส ฯเปฯ วุตฺตนฺติ ฯ  
        [๒๒๒]  อิท นานากรณนฺติ กามมิมาป เทฺว อิทฺธิโย อธิฏาน- 
วเสเนว อิชฺฌนฺติ  ตถาป  อิท  อิทานิ  วุจฺจมานาน  อิมาส  นานา- 
กรณ วิเสโส  ฯ  ปกติวณฺณ  วิชหิตฺวาติ  อตฺตโน  ปกติรูป  วิชหิตฺวา  
อปเนตฺวา  ปเรส  อทสฺเสตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  กุมารกวณฺณนฺติ กุมารก- 
สณฺาน  ฯ  ทสฺเสตีติ  ตถา วิกุพฺพนฺโต อตฺตนิ ทสฺเสติ ฯ นาควณฺณ  
วาติอาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  หตฺถิมฺป  ทสฺเสตีติ  อตฺตานมฺป  หตฺถึ  
กตฺวา  ทสฺเสติ  พหิทฺธาป  หตฺถึ  ทสฺเสติ  ฯ  เอตทตฺถเมว  หิ  อิธ  
หตฺถิวณฺณ  วา  ทสฺเสตีติ  อวตฺวา  หตฺถิมฺป  ทสฺเสตีติ  วุตฺต  ฯ  
ย  ปน  เกจิ  พหิทฺธา  หตฺถิอาทิทสฺสนวจน  ปกติวณฺณ  วิชหิตฺวาติ  
วจเนน  วิกุพฺพนิทฺธิภาเวน  วิรชฺุฌตีติ  วทนฺติ  ตทยตฺุต  ฯ  กสฺมา  ฯ  
ปกติวณฺณวิชหน  นาม  อตฺตโน  ปกติรูปสฺส  อ ฺเส  อทสฺสน   
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น  สพฺเพน  สพฺพนฺตสฺส  นิโรธน  ฯ  เอว  สติ  อตฺตาน  ทสฺเสตฺวา  
พหิทฺธา  หตฺถึ  ทสฺเสนฺโต  ปกติวณฺณ  วิชหิตฺวา  หตฺถึ  ทสฺเสตีติ  
วุจฺจมาเน  โก  เอตฺถ  วิโรโธ  ฯ  อตฺตนา  ปน  หตฺถิวณฺโณ  หุตฺวา  
พหิทฺธาป  หตฺถึ  ทสฺเสนฺเต  วตฺตพฺพเมว  นตฺถ ิ ฯ  เตเนวาห พหิทฺธาป  
หตฺถิอาทิทสฺสนวเสน  วุตฺตนฺติ  ฯ  เอว ฺจ  กตฺวา  วิกุพฺพนิทฺธิภาเวน  จ  
น  โกจิ  วิโรโธ  ฯ  ปาลยิ ฺจ  กุมารกวณฺณ  วาติอาทีสุ  อนิย- 
มฏโ วาสทฺโท  วุตฺโต  เตสุ  เอเกกสฺเสว  กรณทสฺสนตฺถ  ฯ   
หตฺถิมฺปติอาทีสุ ปน  หตฺถิอาทีน  พหุนฺน  เอกชฺฌ  กาตพฺพภาว- 
ทสฺสนตฺถ  สมุจฺจยฏโ ปสทฺโท  วุตฺโต  ฯ  เตน  หตฺถิมฺป  ทสฺเสตีติ- 
อาทีสุ  ทุติเย วุตฺตนเยเนว   อตฺโถ   คเหตพฺโพ  ฯ  อิทฺธิมโต  อตฺตโน  
กุมารกากาเรน  ปเรส  ทสสฺน  กุมารกวณฺณนิมฺมาน  น  เอตฺถ  กิ ฺจิ  
อปุพฺพ  ปวีอาทิวตฺถุ  นิปฺผาทิยตีติ  กสิณนิยเมน  ปโยชนาภาวโต  
ปวีกสิณาทีสุ   อ ฺตรารมฺมณโตติ   วุตฺต   สติป   วา วตฺถุ- 
นิปฺผาทเน  ยถารห  ต  ปวีกสิณาทิวเสเนว  อิชฺฌตีติ  เอวมฺเปตฺถ  
กสิณนิยเมน  ปโยชน  นตฺเถว  ฯ  กุมารกวณฺณ  หิ  ทสฺเสนฺเตน  
นีลวณฺณ  วา  ทสฺเสตพฺพ  สิยา  ปตาทีสุ  อ ฺตรวณฺณ  วา  ฯ  
ตถา  สติ  นลีาทิกสิณานิ  สมาปชฺชิตพฺพานีติ  อาปนฺโนว  กสณิ- 
นิยโม  ฯ เอส  นโย  เสเสสุป  ฯ  เอวมวฏ ิเต  ยเทเก  ปวีกสิณวเสน  
เอโกป   หุตฺวา   พหุธา๑  โหตีติอาทิภาโวติ  เอว ปวตฺตนกสิณ- 
๑. ม. อุ. ๙๐ ฯ   
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นิทฺเทเสน    วิกุพฺพนิทฺธินิทฺเทเส    ปวีกสิณาทีสุ อ ฺตรารมฺมณโตติ- 
อาทิวจนสฺส  วิโรธ  อาสงฺกนฺติ  โส  อโนกาโสวาติ ทฏพฺพ  ฯ   
นิมฺมินิตพฺพภาเวน  อตฺตนา อิจฺฉิโตติ อตฺตโน กุมารกวณฺโณ น  
ปน  อตฺตโน  ทหรกาเล  กมุารกวณฺโณติ  ฯ  นาคาทิวณฺเณสุป  
อย  นโย  พฺยาปเอวาติ  ยเทเก  นาคาทินิมฺมาเนน  ยุชฺชติ  วิยาติ  
วทนฺติ  ตทโปหต  ทฏพฺพ  ฯ  พหิทฺธาปติ  ปสทฺเทน  อชฌฺตฺต  
สมฺปณฺเฑติ  ฯ  อย ฺเหตฺถ  อตฺโถ  หตฺถิมฺป  ทสฺเสตีติอาทิ  
อชฺฌตฺต  พหิทฺธาป  หตฺถอิาทิทสฺสนวเสน  วุตฺต  น  กุมารกวณฺณ  
วาติอาทิ  วิย  อชฺฌตฺตเมว  กุมารกวณฺณาทีน  ทสฺสนวเสนาติ  ฯ  
ยเทตฺถ วตฺตพฺพ อธิฏานวิธาน ต เหฏา วุตฺตเมว ฯ  
        [๒๒๓]  กายนฺติ  อตฺตโน  กรชกาย  ฯ  วุตฺตนเยเนวาติ  อย  
กาโย  สุสโิร  โหตูติ  ปรกิมฺม  กตฺวา  ปุน  ปาทกชฌฺาน  สมา- 
ปชฺชิตฺวา วุฏายาติ  อิม  เหฏา  วุตฺตนยานุสารมาห  ฯ  อ ฺ   
กายนฺติ ย  มโนมย  กาย  นิมฺมินิตุกาโม  ต  ฯ  มุ ฺชมฺหาติ   
มุ ฺชติณโต  ฯ อีสิกนฺติ  ตสฺส  กณฺฑ  ฯ  โกสิยาติ  อสิโกสโต  ฯ   
กรณฺฑายาติ เปฬาย  ฯ  นมิฺโมกโตติ  จ วทนฺติ ฯ อพฺภาหตีติ  
อุทฺธรติ ฯ ปวาเหยฺยาติ อากฑฺเฒยฺย ฯ  
             ทฺวาทสมปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
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                            อภิ ฺานิทฺเทสวณฺณนา  
        ตตฺถาติ   ทิพฺพโสตธาตุนิทฺเทเส  ฯ  อภิ ฺาปาลิยา  หิ นิทฺเทส- 
มุเขน  อภิ ฺาน  นิพฺพตฺตนวิธิ  วิธิยติ  ฯ  อภิ ฺาสีเสเนตฺถ  
อภิ ฺาปาลิ  วุตฺตา  ฯ  เตนาห  ตโต  ปราสุ  จ  ตีส ุ อภิ ฺาสูติ  ฯ  
ตโต  ปราสูติ  จ  สตฺถุโน  เทสนากฺกม  อตฺตโน  จ  อุทฺเทสกฺกม  
สนฺธาย  วุตฺต  น  ปฏิปตฺติกฺกม  ฯ  น  หิ  ปฏิปชฺชนตฺา  อิมินาว  
กเมน   ปฏิปชฺชนฺติ  ฯ   สพฺพตฺถาติ   ทพฺิพโสตธาตุปาลิย เสสา- 
ภิ ฺาปาลิย ฺจาติ  สพฺพตฺถ  ฯ  ตตฺราติ  วากฺโยป ฺาปเน นิปาต- 
มตฺต  ตตฺร  วา  ยถาวุตฺตปาเ  ฯ ทิพฺพสทิสตฺตาติ ทิวิภวาติ ทิพฺพา  
เทวาน  โสตธาตุ  ตาย  ทพฺิพาย  สทิสตฺตา  ฯ  อิทานิ  ต ทิพฺพ- 
สทิสตฺต   วิภาเวตุ   เทวาน ฺหีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ สุจริตกมฺม- 
นิพฺพตฺตาติ สทฺธาพหุลตาวิสุทฺธทิฏ ิตานิสสทสฺสาวิตาทิสมฺปตฺติยา  
สุฏ ุ  จริตตฺตา  สุจริเตน  เทวุปปตฺติชนเกน  ปุ ฺกมฺเมน  นิพฺพตฺตา  ฯ  
ปตฺตเสมฺหรุหิราทีหีติ   อาทิสทฺเทน  วาตโรคาทีน  สงฺคโห  ฯ อปล-ิ 
พุทฺธาติ  อนุปทฺทูตา  ฯ  ปตฺตาทีหิ  อนุปทฺทูตตฺตา  กมฺมสฺส  จ  
อุฬารตาย  อุปกฺกิเลสวิมุตฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ  อุปกกฺิเลสโทสรหิต ฺหิ  
กมฺม  ติณาทิโทสรหิต  วิย  สสฺส  อุฬารผล  อนุปกฺกิลิฏ  โหติ  ฯ  
การณุปจาเรน  จสฺส  ผล  ตถา  โวหรยิติ  ยถา  สุกกฺ สุกฺก- 
วิปากนฺติ ฯ ทูเรปติ     ปสทฺเทน   สุขุมสฺสาป   อารมฺมณสฺส สมฺปฏิจฺฉน-  
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สมตฺถต  สงฺคณฺหาติ  ฯ  ปสาทโสตธาตูติ  จาตุมฺมหาภูตาน ปสาท- 
ลกฺขณา โสตธาตุ ฯ  
        [๒๒๔]  วิริยารมฺภวเสเนว  อิชฺฌนโต  สพฺพาป  กุสลภาวนา  
วิริยภาวนา  ฯ  ปธานสงฺขารสมนฺนาคมโต  หิ  อิทฺธิปาทภาวนา วิเสสโต  
วิริยภาวนา  ฯ  ตสฺสา  อานุภาเวน  นิพฺพตฺตา  วิริยภาวนาพลนิพฺพตฺตา  
าณมยา  โสตธาตุ  ฯ  ตาทิสาเยวาติ  อุปกฺกิเลสวิมุตฺตตาย  ทูเรป  
สุขุมสฺสาป  อารมฺมณสฺส  สมฺปฏิจฺฉนสมตฺถตาย  จ  ตสทิสาเอว  ฯ  
ทิพฺพวิหารวเสน  ปฏิลทฺธตฺตาติ  ทิพฺพวิหารสงฺขาตาน  จตุนฺน  ภูมีน  
วเสน  ปฏิลทฺธตฺตา  ฯ  อิมินา  การณวเสนสฺสา  ทิพฺพภาวมาห  ฯ  
ย ฺเจตฺถ  วตฺตพฺพ  ต  เหฏา  วุตฺตนยเมว  ฯ ทิพฺพวิหารสนฺนิสฺสิ- 
ตตฺตาติ อฏงฺคสมนฺนาคเมน   อุกฺกสคต   ปาทกชฌฺานสงฺขาต  ทิพฺพ- 
วิหาร สนฺนิสฺสาย   ปวตฺตตฺตา   ทิพฺพวิหารปริยาปนฺน   วา  อตฺตนา  
สมฺปยุตฺต   รปูาวจรจตุตฺถชฺฌาน   นิสสฺยปจฺจยภูต  สนฺนิสฺสิตตฺตาติ  
เอวมฺเปตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  สวนฏเนาติ  สทฺทคฺคหณฏเน  ฯ  
ยาถาวโต  หิ  สทฺทุปลทฺธสิทฺทสฺส  สภาวาวโพโธ  สวน  ฯ  สนฺเตสุป  
อ ฺเสุ   สภาวธารณาทีสุ  ธาตุอตฺเถสุ  อตฺตสุ ฺตาสนฺทสฺสนตฺถา  
สตฺถุ  ธาตุเทสนาติ  อาห  นิชฺชีวฏเน  จาติ  ฯ  โสตธาตุกิจฺจ  
สทฺทสมฺปฏจฺิฉน  สทฺทสนฺนิฏานปจฺจยตา  จ  าณสฺส  ปาริสทฺุธิ  
อุปกฺกิเลสวิคเมเนวาติ  อาห  นิรุปกฺกิเลสายาติ  ฯ  มานุสิกา มนุสฺส- 
สนฺตกา  มสโสตธาตุ  ทิพฺพวิทูราทิวิสยคฺคหณสงฺขาเตน  อตฺตโน   
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กิจฺจวิเสเสน  อติกฺกนฺต  มานุสิก  เอตายาติ  อติกฺกนฺตมานุสิกา  ฯ  
เตนาห  มนุสฺสุปจาร  อติกฺกมิตฺวา  สทฺทสวเนนาติ  ฯ  ตตฺถ  
มนุสฺสุปจารนฺติ  มนุสฺเสหิ  อุปจริตพฺพฏาน  ฯ  ปกติยา  โสตทฺวาเรน  
คเหตพฺพ  วิสยนฺติ  อธิปปฺาโย  ฯ  เตนาห  สทฺทสวเนนาติ  ฯ  ทิพฺเพติ  
เทวโลกปริยาปนฺเน  ฯ  เต  ปน  วิเสสโต  เทวาน กถาสทฺทา โหนฺตีติ  
อาห  เทวาน  สทฺเทติ  ฯ  มนุสฺสาน  เอเตติ  มานุสา  เต มานุเส ฯ  
เอว  เทวมนุสฺสสทฺทานเยว  คหิตตฺตา  วุตฺต  ปเทสปริยาทานนฺติ  ฯ  
เอกเทสคฺคหณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สเทหสนฺนิสฺสิตา  อตฺตโน สรีรสนฺนิสฺสิตา ฯ  
นิปฺปเทสปริยาทาน   านเภทคฺคหณมุเขน   สวิ ฺาณกาทิเภทภินฺนสฺส  
สทฺทสฺส อนวเสเสน สงฺคณฺหนโต ฯ  
        อย ทิพฺพโสตธาตุ ฯ ปริกมฺมสมาธิจิตฺเตนาติ ปริกมฺมภูตา- 
เวณิกสมาธิจิตฺเตน ทิพฺพโสตาณสฺส  ปริกมฺมวเสน  ปวตฺตกฺขณิก- 
สมาธินา  สมาหิตจิตฺเตนาติ อตฺโถ  ฯ  ปริกมฺมสมาธิ นาม ทิพฺพ- 
โสตธาตุยา อุปจาราวตฺถาติป วทนฺติ ฯ สา  ปน  นานาวชฺชน- 
วเสน  วุตฺตาติ ทฏพฺพา ฯ สพฺโพฬารกิสทฺททสฺสนตฺถ สีหาทีน   
สทฺโท  ปม  คหิโต  ฯ ติโยชนมตฺถเกป กิร เกสรสหีนาทสทฺโท  
สุยฺยติ  ฯ  อาทิสทฺเทน  เมฆสทฺทพฺยคฺฆสทฺทาทีน  สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  
เอตฺถ  จ ยถา โอฬาริกสททฺาวชฺชน ยาวเทว สุขุมสทฺทาวชฺชนุปาย- 
ทสฺสนตฺถ ตถาสทฺทคฺคหณภาวนาพเลน สุขุมตรสทฺทคฺคหณสสิทฺธิโต  
เอว  อาสนฺนสทฺทคฺคหณานุสาเรน  ทูรทูรตรสทฺทคฺคหณมฺป  สมิชฺฌตีติ   
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ทสฺเสตุ  ปุรตฺถิมาย  ทิสายาติอาทินา  ทิสาสมฺพนฺธวเสน  สทฺทาน  
มนสิการวิธิ  อารทฺโธ  ฯ  ตตฺถ  สทฺทนมิิตฺตนฺติ  าณุปฺปตฺติเหตุภาวโต  
สทฺโทเอว  สทฺทนิมิตฺต  โย  วา  ยถาวุตฺโต  อุปาทายุปาทาย ลพฺภ- 
มาโน  สทฺทาน  โอฬาริกสุขุมากาโร  ต  สทฺทนิมิตฺต  ฯ  เตเนวาห  
สทฺทาน  สททฺนิมิตฺตนฺติ  ฯ  ย  ปน  วุตฺต  โอฬารกิานมฺป  สุขุมานมฺป  
สทฺทาน  สททฺนิมิตฺต  มนสิกาตพฺพนฺติ  ต  โอฬารกิสุขุมสมฺมเตสุป  
โอฬาริกสุขุมสพฺภาวทสฺสนตฺถ  ต ฺจ  สพฺพ  สุขุมาณปริจยทสฺส- 
นตฺถ ทฏพฺพ  ฯ   สทฺทนิมิตฺตสฺส   อปจฺจุปฺปนฺนสภาวตฺตา  สทฺโทว  
สทฺทนิมิตฺตนฺติ  อยเมว  ปกฺโข  ายาคโตติ เกจิ ฯ ต น โอฬารกิ- 
สุขุมาน สทฺทาน  วณฺณารมฺมเณน  าเณน  นีลปตาทิวณฺณาน  วิย   
ตเถว คเหตพฺพโต ฯ โอฬาริกสุขุมภาโว เจตฺถ สทฺทนิมิตฺตนฺติ  
อธิปฺเปโตติ ฯ  
        [๒๒๕]  ตสฺสาติ  ยถาวุตฺเตน  วิธินา  ปฏิปชชฺนฺตสฺส  โยคิโน  ฯ  
เต  สทฺทาติ  เย  สพฺโพฬาริกโต  ปภูติ  อาวชฺชนฺตสฺส  อนุกฺกเมน สุขุม- 
สุขุมา  สทฺทา  อาวชฺชิตา  เต  ฯ  ปากติกจิตฺตสฺสาปติ ปาทกชฺฌาน- 
สมาปชฺชนโต  ปุพฺเพ ปวตฺตจิตฺตสฺสาป ฯ ปรกิมฺมสมาธิจิตฺตสฺสาติ  
ทิพฺพโสตธาตุยา  อุปฺปาทนตฺถ  ปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏ ิตสฺส 
สทฺท  อารพฺภ  ปริกมฺมกรณวเสน  ปวตฺตกฺขณิกสมาธิจิตฺตสฺส  ฯ  
ปุพฺเพป  าเณน  ปริมททฺิตตฺตา  อติวิย  ปากฏา  โหนฺตีติ  สมพฺนฺโธ  ฯ  
เตสุ  สทฺเทสูติ  เย  ปริกมมฺสฺส  วิสยทสฺสนตฺถ  พหู  สทฺทา  วุตฺตา   
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เตสุ  สทฺเทสุ  ฯ  อ ฺตรนฺติ  ยตฺถสฺส  ปริกมฺมกรณวเสน  อภิณฺห  
มนสิกาโร  ปวตฺโต  ต  เอกสทฺท  ฯ  ตโต  ปรนฺติ ตโต อปฺปนุปฺ- 
ปตฺติโต ปร  ฯ  ตสฺมึ  โสเตติ  ตสฺมึ  าณโสเต  ฯ  ปติตา  โหตีติ  
ทิพฺพโสตธาตุ  อนฺโตคธา  โหติ  ฯ  อปฺปนาจิตฺตสฺส  อุปฺปตฺติโต  ปภูติ  
ทิพฺพโสตาณลาภี  นาม  โหติ  นทานิสฺส  ตทตฺถ  ภาวนาภิโยโค  
อิจฺฉิตพฺโพติ  อตฺโถ  ฯ  ตนฺติ  ทิพฺพโสตธาตุ  ฯ  ถามชาตนฺติ ชาต- 
ถาม  ทฬฺหภาวปฺปตฺต  ฯ  วฑฺเฒตพฺพ  ปาทกชฺฌานารมฺมณ  ฯ  กินฺติ  
กิตฺตกนฺติ  อาห  เอตฺถนฺตเร  สทฺท  สณุามีติ  เอกงฺคุลทฺวงฺคุลมตฺต  
ปริจฺฉินฺทิตฺวาติ  ฯ  ปาทกชฺฌานสฺส  ห ิ อารมฺมณภูต  กสิณนิมิตฺต  
เอตฺตก  าน  ผรตูติ  มนสกิริตฺวา  ปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชนฺตสฺส กสิณ- 
นิมิตฺต  ตตฺตก  าน  ผริตฺวา  ติฏติ  ฯ  โส  สมาปตฺติโต วุฏาย  
ตตฺถ  คเต  สทฺเท  อาวชฺเชติ  สุภาวิตภาวนตฺตา  ฯ  ตตฺถ  อ ฺตร  
สทฺท  อารพฺภ  อุปฺปนฺนาวชฺชนานนฺตร  จตฺตาริ  ป ฺจ  วา  ชวนานิ  
อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  เตสุ  ปจฺฉิม  อิทฺธิจิตฺต  ฯ  อิตรสฺส  ปุนป  ปาทกชฺฌาน  
สมาปชฺชิตพฺพเมว  ฯ   ตโตเอว   หิ  ปาทกชฺฌานารมฺมเณน ผุฏโ- 
กาสพฺภนฺตรคเตป  สทฺเท  สุณาติเยวาติ  สาสงฺก  วทติ  ฯ เอกงฺคุล- 
ทฺวงฺคุลาทิคฺคหณ  เจตฺถ  สุขุมสทฺทาเปกฺขาย  กต  ฯ  เอว สุณนฺโต- 
วาติ  เอว  ปรจฺิฉินฺทิตฺวา  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  สวเนน  วสิกตาภิ ฺโ  
หุตฺวา  ยถาวชฺชิเต  สทฺเท  สุณนฺโตเอว  ฯ  ปาฏิเยกกฺนฺติ  เอกชฌฺ  
ปวตฺตมาเนป เต สทฺเท ปจฺเจก วตฺถุเภเทน ววฏเปตุกามตาย สติ ฯ  
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        [๒๒๖]  ปรยิาตีติ  สราคาทิวิภาเคน  ปรชิฺฉิชชฺ  ชานาติ ฯ เตนาห  
ปริจฺฉินฺทตีติ  อตฺโถติ  ฯ  เยส  หิ  ธาตูน  คติ  อตฺโถ  วุฑฺฒิป๑ 

เตส  อตฺโถ  ฯ  ปรสตฺตานนฺติ  เอตฺถ  ปรสทฺโท  อ ฺฏโติ  อาห  
อตฺตาน  เปตฺวา  เสสสตฺตานนฺติ  ฯ  ยถา  หิ  โย  ปโร น โหติ โส  
อตฺตา  โย  อตฺตา  น  โหติ  โส  ปโรติ  ฯ  สตฺตานนฺติ  เจตฺถ  
รูปาทีสุ  สตฺตาติ  สตฺตา  ฯ  ตสฺสา  ปน  ป ฺตฺติยา สวิ ฺาณก- 
สนฺตาเน นิรุฬฺหตฺตา  นิจฺฉนฺทราคาป  สตฺตาเตฺวว  วุจฺจนฺติ  ภูตปุพฺพ- 
คติยา วา  ฯ  ปุนฺติ  นรก  ตตฺถ  คลนฺติ  ปตนฺตีติ  ปคฺุคลา  ปาป- 
การิโน  ฯ อิตเรป  สสาเร  สสาริโน  ตสภาวานติวตฺตนโต  ปุคฺคลา- 
เตฺวว วุจฺจนฺติ   ตตสตฺตนิกายสฺส   วา   ตตฺถ  ตตฺถ  อุปปตฺติยา  
ปูรณโต อนิจฺจตาวเสน คลนโต จ ปุคฺคลาติ เนรุตฺตา ฯ  
        เอต ฺหีติ  เอตฺถ  หิสทฺโท  เหตุอฏโ  ฯ  ยสฺมา  เอต  
เจโตปริยาณ  ทิพฺพจกฺขุาณวเสน  อิชฺฌตีติ  ต  ทิพฺพจกฺขุาณ  
เอตสฺส   เจโตปริยาณสฺส   อุปฺปาทเน   ปริกมฺม   ตสฺมา  
เตน   เจโตปริยมาณ   อุปปฺาเทตุกาเมน  อธิคตทิพฺพจกฺขุาเณน  
ภิกฺขุนาติ  เอว  โยชนา  กาตพฺพา  ฯ  หทยรูปนฺติ  น  หทยวตฺถ ุ 
อถโข หทยมสเปสิ  ฯ  ย  พหิ  กมลมกลุสณฺาน  อนฺโต  โกสาตกี- 
ผลสทิสนฺติ วุจฺจติ  ต  หิ  นิสฺสาย  อิทานิ  วุจฺจมาน  โลหิต   
ติฏติ  ฯ  หทยวตฺถุ ปน  อิม  โลหิต  นิสฺสาย  ปวตฺตติ  ฯ  กถ   
ปน  ทิพฺพจกฺขุนา โลหิตสฺส วณฺณทสฺสเนน  อรูป  จิตฺต ปริเยสตีติ  
๑. พุทฺธิปติ ภเวยยฺ ฯ   
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อาห  ยทา  หติีอาทิ  ฯ  กถ  ปน  โสมนสฺสสหคตาทิจิตฺตวุตฺติยา  
กมฺมชสฺส  โลหิตสฺส  วิวิธวณฺณภาวาปตฺตีติ  ฯ  โก  เอวมาห  
กมฺมชเมว  ต  โลหิตนฺติ  จตุสนฺตติรูปสฺสาป  ตตฺถ  ลพฺภมานตฺตา  ฯ  
เตเนวาห  อิท  รูป  โสมนสฺสินฺทฺริยสมุฏานนฺติอาทิ  ฯ  เอวมฺป  ย  
ตตฺถ  อจิตฺตช  ตสฺส  ยถาวุตฺตวณฺณเภเทน  น  ภวิตพฺพนฺติ  ฯ  
ภวิตพฺพ  เสสติสนฺตติรูปาน  ตทนุวตฺตนโต  ฯ  ยถา  หิ  คมนาทีสุ  
จิตฺตชรูปานิ   อุตุกมฺมาหารสมุฏานรูเปหิ   อนุวตฺติยนฺติ  อ ฺถา  
กายสฺส  เทสนฺตรุปฺปตฺติเยว  น  สิยา  เอวมิธาป  จิตฺตชรูป เสสติ- 
สนฺตติรูปานิ  อนุวตฺตมานานิ  ปวตฺตนฺติ  ปสาทโกธเวลาสุ  จกฺขุสฺส  
วณฺณเภทาปตฺติเยว   จ   ตทตฺถสฺส   นิทสฺสน  ทฏพฺพ  ฯ ปริเย- 
สนฺเตนาติ  ปม  ตาว  อนุมานโต  าณ เปเสตฺวา คเวสนฺเตน ฯ  
เจโตปริยาณ  หิ  อุปฺปาเทตุกาเมน  โยคินา  เหฏา  วุตฺตนเยน  
รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาน   อฏงฺคสมนฺนาคต   อภินีหารกฺขม   กตฺวา ทิพฺพ- 
จกฺขุาณลาภี  สมาโน  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  
ปรสฺส  หทยมสเปสึ  นิสสฺาย  ปวตฺตมานสฺส  โลหิตสฺส  วณฺณทสฺสเนน  
อิทานิ  อิมสฺส  จิตฺต  โสมนสฺสสหคตนฺติ  วา  โทมนสฺสสหคตนฺติ  
วา   อุเปกฺขาสหคตนฺติ   วา  นยคฺคาหวเสนป  ววฏเปตฺวา ปาท- 
กชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  อิมสสฺ  จิตฺต  ชานามีติ  ปริกมมฺ  
กาตพฺพ  กาลสตมฺป  กาลสหสฺสมฺป  ปุนปฺปุน  ปาทกชฺฌาน  สมาปชฺ- 
ชิตฺวา วุฏาย   ตเถว   ปฏปิชฺชิตพฺพ  ฯ  ตสฺเสว  ทิพฺพจกฺขุนา  หทย-  
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โลหิตวณฺณทสฺสนาทิวิธินา  ปฏิปชฺชนฺตสฺส  อิทานิ  เจโตปริยาณ 
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  ย  ตทา  ปวตฺตตีติ  ววฏาปต  จิตฺต  ต  อารมฺมณ  
กตฺวา  มโนทฺวาราวชฺชน  อุปฺปชชฺติ  ตสฺมึ  นิรุทฺเธ  จตฺตาริ ป ฺจ   
วา  ชวนานิ  ชวนฺติ  เตสุ  ปุริมาติ  ตีณิ  จตฺตาริ  วา ปริกมฺมาทิ- 
สม ฺานิ  กามาวจรานิ  จตุตฺถ  ป ฺจม  วา  อปฺปนาจิตฺต  
รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานิก  ตตฺถ  ยนฺเตน  อปฺปนาจิตฺเตน  สทฺธ ึ อุปปฺนฺน  
าณ  อิท  เจโตปริยาณ  ฯ  ต  ห ิ ยตฺถเนน  ปริกมฺม  กต  
ต  ปรสฺส  จิตฺต  ปจฺจกฺขโต  ปฏิวิชฺฌนฺต  วิภาเวนฺตเมว  หุตฺวา  
ปวตฺต  รูป  วิย  จ  ทิพฺพจกฺขุาณ  สทฺท  วิย  จ  ทพฺิพโสตาณ  
ตโต  ปร  ปน  กามาวจรจิตฺเตหิ  สราคาทิววฏาปน  โหติ  
นีลาทิววฏาปน  วิย  ฯ  เอวมธิคตสฺส  ปน  เจโตปริยาณสฺส  
อาคมนวิธานมฺป  อธิคมนวิธานสทิสเมวาติ  ต  ทสฺเสตุ  ตสฺมา  
เตน ฯเปฯ ถามคต กาตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ  
        [๒๒๗]  เอว  ถามคเตหีติอาทิ  ถามคตานิสสทสฺสน  ฯ  สพฺพมฺป  
กามาวจรจิตฺตนฺติ  จตุป ฺาสวิธมฺป  กามาวจรจิตฺต  ฯ  สพฺพมฺปติ  
ปท  รูปาวจรารูปาวจรจิตฺตนฺติ  เอตฺถาป  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ  
เตน  ป ฺจทสวิธมฺป  รูปาวจรจิตฺต  ทฺวาทสวิธมฺป  อรูปาวจรจิตฺตนฺติ  
วุตฺต  โหติ  ฯ  ปชานาตีติ  สราคาทิปฺปกาเรหิ  ชานาติ  ฯ  ปจฺจกฺขโต  
ปฏิวิชฺฌตีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  ปถุุชชฺนวเสนาย  อภิ ฺากถาติ  โลกตฺุตร- 
จิตฺต อิธ  อนุทฺธฏ  ฯ  ตมฺป  หิ  อุปรโิม  สทิโส  วา  อรโิย   
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เหฏ ิมสฺส  สทิสสฺส  จ  จิตฺต  ปชานาติเอว  ฯ  เตนาห  อนุตฺตร  
วา  จิตฺตนฺติอาทิ  ฯ  สงฺกมนฺโตติ  าเณน  อุปสงฺกมนฺโต  ฯ  เอกจฺจ  
หิ  จิตฺต  ตฺวา  ปริกมฺเมน  วินา  ตท ฺ  จิตฺต  ชานนฺโต  จิตฺตา  
จิตฺต  สงฺกมนฺโตติ  วุตฺโต  ฯ  เตนาห  วินาป  หทยรูปทสฺสเนนาติ  ฯ  
ทหยรูปทสฺสนาทิวิธาน  หิ  อาทิกมฺมิกวเสน  วุตฺต  ฯ  เตนาห  วุตฺตมฺป  
เจตนฺติอาทิ  ฯ  ยตฺถกตฺถจีติ  ป ฺจโวการภเว  จตุโวการภเวป  
วา  ฯ  น  กโต  อภิ ฺานุโยคสงฺขาโต  อภินิเวโส  เอเตนาติ  
อกตาภินิเวโส  ตสฺส  อาทิกมฺมิกสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ  อย  กถาติ  
อาโลก วฑฺเฒตฺวาติอาทินา วุตฺตปริกมฺมกถา ฯ  
        อวเสสนฺติ  วุตฺตาวเสส  ฯ  เอว  อวิภาเคน  วุตฺต  วิภาคโต  
ทสฺเสตุ  จตุภูมิก  กุสลาพฺยากต  จิตฺต  วีตราคนฺติ  อาห  ฯ  ต  
หิ  โยนโิสมนสิการปจฺจยตเหตุกตาหิ  ราเคน  สมปฺโยคาสงฺกา- 
ภาวโต วีตราคนฺติ  วตฺตพฺพต  ลภติ  ฯ  เสสากุสลจิตฺตาน  ราเคน  
สมฺปโยคาภาวโต  นตฺเถว  สราคตา  ตนิมิตฺตกตาย  ปน  สิยา  
ตสหิตตาเลโสติ  นตฺเถว  วีตราคตาปติ  ทุกวินิมุตฺตตาย  จ  ยุตฺตาติ  
วุตฺต  อิมสฺมึ  ทุเก  สงฺคห  น  คจฺฉนฺตีติ  ฯ  ยท ิ เอว  ปเทสิก  
เจโตปริยาณ  อาปชฺชตีติ  ฯ  นาปชชฺติ  ทุกนฺตรปริยาปนฺนตฺตา  
เตส  ฯ  เย  ปน  ปฏิปกฺขภาเว  อสติ  สมฺปโยคาภาโวเอเวตฺถ ปมาณ  
เอกจฺจอพฺยากตาน  วิยาติ  เสสากุสลจิตฺตานมฺป  วีตราคต  ปฏิชานนฺติ  
เต  สนฺธายาห  เกจิ  ปน  เถรา  ตานิป  สงฺคณฺหนฺตีติ  ฯ สโทสทุเกป   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 307 

                           อภิฺานิทฺเทส  วณฺณนา   
อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทติพฺโพ ฯ  
        ปาฏิปุคฺคลิกนเยนาติ  อาเวณิกนเยน  ตท ฺากุสลจิตฺเตสุ  วิย  
โลภโทเสหิ  อมิสฺสิตสฺส  โมหสฺเสว  สพฺภาวโตติ  อตฺโถ  ฯ อกุสล- 
มูลสงฺขาเตสุ  สห  โมเหเนวาติ  สโมห  ปมนเย  ทุติยนเย  ปน  
สเหว  โมเหนาติ  สโมหนฺติ  เอว  อุตฺตรปุริมปทาวธารณโต  ทฺวีสุ  
นเยสุ  เภโท  เวทิตพฺโพ  ฯ  อตฺตนา  สมฺปยุตฺต ถนีมิทฺธ อนุวตฺตน- 
วเสน คต  ปวตฺต  ถีนมิทธฺานุคต  ฯ  ป ฺจวิธ  สสงฺขาริกากุสลจิตฺต  
สงฺขิตฺต  อารมฺมเณ  สงฺโกจนวเสน  ปวตฺตนโต  ฯ  วุตฺตนเยน  
อุทฺธจฺจานุคต  เวทิตพฺพ  ฯ  ต  ปน  อุทฺธจฺจสหคตจิตฺต  ยตฺถ วา   
อุทฺธจฺจ  ปจฺจยวิเสเสน  ถามชาต  หุตฺวา  ปวตฺตติ  ฯ กิเลส- 
วิกฺขมฺภนสมตฺถตาย  วิปุลผลตาย  ทีฆสนฺตานตาย  จ  มหนฺตภาว  
คต  มหนฺเตหิ  วา  อุฬารจฺฉนฺทวิริยจิตฺตป ฺเหิ  คต  ปฏิปนฺนนฺติ  
มหคฺคต  ฯ  อวเสสนฺติ  ปริตฺตปฺปมาณ  ฯ  อตฺตาน  อุทฺธริตุ  สมตฺเถหิ  
สห  อุตฺตเรหีติ  สอุตฺตร  ฯ  อุติณฺณนฺติ  อุตฺตร  ฯ  โลเก อปรยิา- 
ปนฺนภาเวน  โลกโต  อุตฺตรนฺติ  โลกุตฺตร  ฯ  ตโตเอว  นตฺถิ  
เอตสฺส  อุตฺตรนฺติ  อนุตฺตร  ฯ  อุปนชิฌฺานลกฺขณฏเน  สมาธินา  
สมฺมเทว  อาหิตนฺติ  สมาหิต  ฯ  ตทงฺควิมุตฺติปฺปตฺต กามาวจรกุสล- 
จิตฺต ฯ วิกฺขมฺภนวิมุตฺติปฺปตฺต   มหคฺคตจิตฺต  ฯ   สมุจฺเฉทวิมุตฺติปฺปตฺต  
มคฺคจิตฺต  ฯ  ปฏิปสฺสทฺธวิิมุตฺติปฺปตฺต    ผลจิตฺต  ฯ    นิสฺสรณ- 
วิมุตฺติปฺปตฺตมฺป ตทุภยเมว  ฯ   กาม   กานิจิ   ปจฺจเวกฺขณจิตฺตาทีนิ   
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นิพฺพานารมฺมณานิ  โหนฺติ  นิสฺสรณวมิุตฺติปฺปตฺตานิ  ปน  น  โหนฺติ  
ตาทิสกิจฺจาโยคโต ฯ  
        [๒๒๘]  ปาลิย  อาคตสราคาทิเภทวเสน เจว เตส อนฺตรเภทวเสน  
จ  สพฺพปฺปการมฺป  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสติ  ตสฺส  วา  อนุสฺสรณ  
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ  ต  นสิฺสยาทิปจฺจยภูต  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชนโต  ฯ  
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติมฺหิ  ย  าณ  ตทตฺถายาติ  สงฺเขเปน  วุตฺตมตฺถ  
วิวรนฺโต  ปพฺุเพนิวาสนฺตาว  ทสฺเสตฺวา  ตตฺถ  สติาณานิ  ทสฺเสตุ  
ปุพฺเพนิวาสาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ปุพฺเพติ  อิท  ปท  เอกมฺป  
ชาตินฺติอาทิวจนโต๑ อตีตภววิสย  อิธาป  อธิปฺเปตนฺติ  อาห อตีต- 
ชาตีสูติ  ฯ  นิวาสสทฺโท  กมฺมสาธโน ฯ ขนฺธวินิมุตฺโต จ นิวสิตธมฺโม  
นตฺถีติ  อาห  นิวุฏกฺขนฺธาติ  ฯ  นิวุฏตา  เจตฺถ  สสนฺตาเน  
ปวตฺตตา  ฯ  ตถาภูตา  จ  เต อนุภูตา ชาตา ปวตฺตา ตตฺถ  
อุปฺปชฺชิตฺวา วิคตาว  โหนฺตีติ  อาห  นวุิฏาติ  อชฺฌาวุฏา  อนุภูตา   
อตฺตโน สนฺตาเน  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺธาติ  ฯ  เอว  สสนฺตติปริยา- 
ปนฺนธมฺมวเสน นิวาสสทฺทสฺส  อตฺถ  วตฺวา  อิทานิ  อวิเสเสน  วตฺถุ   
นิวุฏธมฺมา วา  นิวุฏาติ  วตฺวา  ต  วิวริตุ  โคจรนิวาเสนาติอาทิ   
วุตฺต  ฯ โคจรภูตาป  หิ  โคจราเสวนาย  อาเสวิตา  อารมฺมณกรณวเสน  
อนุภูตา นิวุฏา  นาม  โหนฺตีติ  ฯ  เต  ปน  ทุวิธา  สปรวิ ฺาณ- 
โคจรตายาติ อุภเยป   เต   ทสฺเสตุ  อตฺตโนติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  
๑. ส. นิทาน. ๑๑๖ ฯ   
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อตฺตโน  วิ ฺาเณน  วิ ฺาตาติ  วตฺวา  ปริจฺฉินฺนาติ  วจน   
เย  เต โคจรนิวาเสน  นิวุฏธมฺมา  เต  น  เกวล  วิ ฺาเณน   
วิ ฺาตมตฺตา อถโข   ยถา   ปุพฺเพ   ชาตินามโคตฺตวณฺณลิงฺคา- 
หาราทิวิเสเสหิ ปริจฺเฉทการิกาย  ป ฺาย  ปริจฺฉิชฺช  คหิตา  ตเถว   
ต  าณ ปริจฺฉิชฺช   คณฺหตีติ  อิมสฺส  อตฺถสฺส  ทีปนตฺถ  วุตฺต  ฯ  
ปรวิ ฺาเณน  วิ ฺาตาป  วา  นิวุฏาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  น  เกวล  
อตฺตโนว  วิ ฺาเณน  อถโข  ปเรส  วิ ฺาเณน  วิ ฺาตาป  วาติ  
อตฺโถ  ฯ  อิธาป  ปริจฺฉินฺนาติ  ปท  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพ  ปเรสมฺป  
วา  วิ ฺาเณน  วิ ฺาตา  ปริจฺฉินฺนาติ  ฯ  ตสฺส  จ  คหเณ  
ปโยชน  วุตฺตนเยเนว  วตฺตพฺพ  ฯ  เต  จ  โข  ยสฺมา  อตีตาสุเอว  
ชาตีสุ  อ ฺเหิ  วิ ฺาตา  ปริจฺฉินฺนา  เต  จ  ปรินิพฺพุตาป  
โหนฺติ  เยหิ  เต  วิ ฺาตา  เตส  ตทา  ปวตฺตมานสนฺตานานุสาเรน  
เตสมฺป  อตีเต  ปวตฺติ  ายตีติ  สิขาปฺปตฺตปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส  
วิสยภูต  ปุพฺเพนิวาส  ทสฺเสตุ  ฉินฺนวฏฏมกานุสฺสรณาทีสูติ  วุตฺต  ฯ  
ฉินฺนวฏฏมกา  สมฺมาสมฺพุทฺธา  เตส  อนุสฺสรณ  ฉินฺนวฏฏมกา- 
นุสฺสรณ  ฯ อาทิสทฺเทน    ปจฺเจกสมฺพุทฺธพุทฺธสาวกานุสฺสรณานิ     
คยฺหนฺตีติ วทนฺติ  ฯ  ฉินฺนวฏฏมกา  ปน  สพฺเพว  อนุปาทิเสสาย   
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุตา  ฯ  เตส  อนุสฺสรณ  นาม  เตส  ปฏปิตฺติยา   
อนุสฺสรณ  ฯ สา  ปน  ปฏปิตฺติ  สงฺเขปโต  ฉฬารมมฺณคฺคหณ- 
ลกฺขณาติ  ฯ  ตานิ  อิธ ปน     ปรวิ ฺาณวิ ฺาตคฺคหเณน    คหิตานิ  ฯ   
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เต  ปเนเต  สมฺมาสมฺพุทฺธานเยว  วิสโย  น  อ ฺเสนฺติ  อาห  
เต  พุทฺธานเยว  ลพฺภนฺตีติ  ฯ  น  หิ  อตีเต  พุทฺธา  ภควนฺโต  เอว  
วิปสฺสึสุ  เอว  มคฺค  ภาเวสุ  เอว  ผลนพฺิพานานิ  สจฺฉากสุ  เอว  
เวเนยฺย  วิเนสุนฺติ  เอตฺถ  สพฺพทา  อ ฺเส  าณสฺส  คติ  อตฺถติี  ฯ  
ยาย  สติยา  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  สา  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตีติ  
อาเนตฺวา สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
        อเนกวิธนฺติ นานาภวโยติคติวิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาสาทิวเสน  
พหุวิธ  ฯ  ปกาเรหีติ  นามโคตฺตาทิอากาเรหิ  สทฺธ ึ ฯ  สหโยเค เจต  
กรณวจน  ฯ  ปวตฺติต  เทสนาวเสน  ฯ  เตนาห  สวณฺณิตนฺติ  ฯ  
วิตฺถาริตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  นิวาสนฺติ  อนฺโตคธเภทสาม ฺวจนเมตนฺติ  
เต  เภเท  พฺยาปนิจฺฉาวเสน  สงฺคเหตฺวา  ทสฺเสนฺโต  ตตฺถ  ตตฺถ  
นิวุฏสนฺตานนฺติ  อาห  ฯ  สาวกสฺเสต  อนุสฺสรณ  น  สตฺถโุนติ  
วุตฺต  ขนฺธปฏิปาฏิวเสน  จุติปฏิสนฺธิวเสน  วาติ  ฯ  ขนฺธปฏิปาฏิ  
ขนฺธาน  อนุกฺกโม  ฯ  สา  จ  โข  จุติโต  ปฏาย อุปฺปฏิปาฏิวเสน ฯ  
เกจิ  ปเนตฺถ  อิริยาปถปฏปิาฏิ  ขนฺธปฏิปาฏีติ  วทนฺติ  ฯ  อนุคนฺตฺวา  
อนุคนฺตฺวาติ าณคติยา อนุคนฺตฺวา อนุคนฺตฺวา ฯ  
        [๒๒๙]  ติตฺถิยาติ  อ ฺติตฺถิยา  ฯ  เต  ปน  กมฺมวาทิโน  
กิริยวาทิโน  ตาปสาทโย  ฯ  เปตฺวา  อคฺคสาวกมหาสาวเก  อิตเร  
สตฺถุสาวกา  ปกติสาวกา  ฯ  ยสฺมา  ติตฺถิยาน  พฺรหมฺชาลาทีสุ  
จตฺตาลีสายเอว  สวฏฏวิวฏฏาน  อนสฺุสรณ  อาคต  ตสฺมา  น   
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ตโต  ปรนฺติ  วตฺวา  ต  การณ  วทนฺโต  ทุพฺพลป ฺตฺตาติ- 
อาทิมาห  ฯ เตน  วิปสฺสนาภิโยโค  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส   
วิเสสการณนฺติ ทสฺเสติ  ฯ   พลวป ฺตฺตาติ  เอตฺถ  นามรูปปริจฺเฉทาทิ- 
เยว ป ฺาย  พลวการณ  ทฏพฺพ  ฯ  ต  เหตฺถ  เนส  สาธารณ- 
การณ  ฯ เอตฺตโกติ  กปปฺาน  ลกฺข  ตทาธิก  เอก  เทฺว  จ   
อสงฺเขยฺยานีติ กาลวเสน  เอวปริมาโณ  ยถากฺกม เตส  
มหาสาวกคฺคสาวกปจฺเจกพุทฺธาน ปุ ฺาณาภินีหาโร  ฯ  สาวกปจฺเจก- 
โพธิปารมิตา  สมิตา๑ ฯ  ยทิ โพธิสมฺภารสมฺภรณกาลปริจฺฉินฺโน  เตส   
เตส  อริยาน อภิ ฺาาณวิภาโค เอว  สนฺเต  พุทธฺานมฺป  วิสย 
ปริจฺเฉทตา  อาปนฺนาติ  อาห  พุทฺธาน ปน  ปริจฺเฉโท  นาม  นตฺถีติ  ฯ   
ยาวตฺตก เยฺย ตาวตฺตก าณนฺติ๒ วจนโต  สพฺพ ฺ ุตาณสฺส   
วิย  พุทฺธาน  อภิ ฺาาณานมฺป  วิสเย ปริจฺเฉโท  นาม  นตฺถ ิ ฯ   
ตตฺถ  ย  ย าตุ อิจฺฉนฺติ ต ต ชานนฺติเอว ฯ  อถวา  ฯ  สติป   
กาลปริจฺเฉเท  กรณุปายโกสลลฺปริคฺคหาทินา สาติสยตฺตา  มหาโพธิ- 
มฺภาราน  ป ฺาปารมิตาย  ปวตฺติอานุภาวสฺส ปริจฺเฉโท  นาม   
นตฺถิ  กโุต ตนิพฺพตฺตาน อภิ ฺาาณานนฺติ อาห พุทฺธาน ปน   
ปริจฺเฉโท  นาน  นตฺถีติ ฯ อตีเต เอตฺตกานิ กปฺปาน อสงฺเขยฺยานีติ  
เอว กาลปริจฺเฉโท นตฺถิ อนาคเต อนาคตสาณสฺส วิย ฯ  
        เอว  ฉนฺน  ชนาน  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสรณ  กาลวิภาคโต  ทสฺเสตฺวา  
๑. สิทฺธาติป ทิสฺสติ ฯ  ๒. ขุ. ป. ๔๕๓ ฯ   
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อิทานิ  อารมฺมณคฺคหณโต  อานุภาววิเสสโต  ปวตฺติอาการโต  จ  
ทสฺเสตุ  ติตฺถิยา  จาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  จุติปฏิสนฺธิวเสนาติ  อตฺตโน  
ปรสฺส  วา  ตสฺมึ  ตสฺมึ  อตฺตภาเว  จุตึ  ทิสฺวา  อนฺตรา  กิ ฺจิ  
อนามสิตฺวา  ปฏิสนฺธิยาเอว  คหณวเสน  ฯ  วุตฺตเมวตฺถ  พฺยติเรกโต  
อนฺวยโต  จ  วิภาเวตุ  เตส ฺหีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ปกติสาวกา  
จุติปฏิสนฺธิวเสนป   สงฺกมนฺตีติ  อยมตฺโถ  เหฏา  วุตฺตนเยน  
พลวป ฺตฺตาติ  เหตุนา  วิภาเวตพฺโพ  ฯ  จุติปฏิสนฺธิวเสน  สงฺกมน  
เวมชฺฌทสฺสเน  ปโยชนาภาวโต  าณพลทสฺสนตฺถ  ปเนตฺถ  วุตฺต  ฯ  
ต  ต  ปากฏเมวาติ  ยถา  นาม  สรทสมเย   ิตมชฺฌนฺติกเวลาย  
จตุรตนิเก  เคเห  จกฺขุมโต  ปุริสสฺส  รูปคต  สุปากฏเมว  โหตีติ  
โลกสิทฺธเมต  สิยา  ปน  ตสฺส  สุขุมตรติโรหิตาทิเภทสฺส  รูปคตสฺส  
อโคจรตา  นตฺเถว  พุทฺธาน  าตุ  อิจฺฉิตสฺส  เยฺยสฺส  อโคจรตา  
อถโข  ต  าณาโลเกน  โอภาสิต  หตฺถตเล  อามลก  วิย  สุปากฏ  
สุวิภูตเมว  โหติ  ตถา  เยฺยาวรณสฺส  สุปฺปหีนตฺตา  ฯ  เปยฺยาลปาลึ  
วิย  สงฺขิปตฺวาติ  ยถา  เปยยฺาลปาลึ  ปนฺตา  ปม  ฌาน  ฯเปฯ  
ป ฺจม  ฌานนฺติอาทิปริโยสานเมว  คณฺหนฺตา  สงฺขิปตฺวา  สชฺฌายนฺติ  
น  อนุปท  เอว  อเนกาป  กปฺปโกฏิโย  สงฺขิปตฺวา  ฯ  ย ย อิจฺฉนฺตีติ  
ยสฺมึ  กปฺเป  ยสฺมึ  ภเว  ย  ย  ชานิตุ  อิจฺฉนฺติ  ตตฺถ  ตตฺเถว าตุ  
อิจฺฉิเตเอว  าเน  โอกฺกมนฺตา  สโีหกฺกนฺตวเสน  สีหาติปตนวเสน  
าณคติยา  คจฺฉนฺติ  ฯ  สตธา  ภินฺนสฺส  วาลสฺส  โกฏิยา โกฏ-  
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ปฏิปาทนวเสน   กตวาลเวธปริจยสฺส  ฯ  สรภงฺคสทิสสฺสาติ สรภงฺค- 
โพธิสตฺตสทิสสฺส  ฯ  ลกขฺฏานสฺส  อปฺปตฺตวเสน  น  สชฺชติ  ฯ  
อติกฺกมนปสฺสคมนวเสน น วิรชฺฌติ ฯ  
        [๒๓๐]  ขชฺชุปนกปปฺภาสทิส  หุตฺวา  อุปฏาตีติ  าณสฺส   
อติวิยถ อปฺปานุภาวตาย  ขชฺโชโตภาสสม  หุตฺวา  ปุพฺเพนิวาสา- 
นุสฺสติาณ อุปฏาติ  ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป  ฯ  ทีปปฺปภาสทิสนฺติ  
ปากติกทีปาโลกสทิส  ฯ   อุกฺกปฺปภา  มหาอุมฺมุกฺกาโลโก  ฯ  
โอสธีตารกปฺปภาติ  อุสฺสนฺนปภา  เอตาย  ธิยตีติ  โอสธี  โอสธีน  วา  
อนุพลปฺปทายิกตฺตา  โอสธีติ  เอว  ลทธฺนามาย  ตารกาย  ปภา  ฯ  
สรทสหสฺสสุริยมณฺฑลสทิส สวิสเย สพฺพโส อนฺธการวิธมนโต ฯ  
        ยฏ ิโกฏิคมน  วิย  ขนฺธปฏิปาฏิยา  อมุ ฺจนโต  ฯ  กุนฺนทีน  
อติกฺกมนาย  เอเกเนว  รุกขฺทณฺเฑน  กตสงฺกโม  ทณฺฑกเสตุ  ฯ  
จตูหิ  ป ฺจหิ  วา  ชเนหิ  คนฺตุ  สกฺกุเณยฺโย  ผลเก  อตฺถริตฺวา  
อาณิโย  โกฏเฏตฺวา  กตสงฺกโม  ชงฺฆเสตุ  ฯ  ชงฺฆสตฺถสฺส คมนโยคฺโค  
สงฺกโม  ชงฺฆเสตุ  ชงฺฆมคฺโค  วิย  ฯ  สกฏสฺส  คมนโยคฺโค  สงฺกโม  
สกฏเสตุ  สกฏมคฺโค  วิย  ฯ  มหตา  ชงฺฆสตฺเถน  คนฺตพฺพมคฺโค  
มหาชงฺฆมคฺโค  ฯ  พหูหิ  วีสาย  วา  ตึสาย  วา  สกเฏหิ  เอกชฺฌ  
คนฺตพฺพมคฺโค มหาสกฏมคฺโค ฯ  
        อิมสฺมึ  ปน  อธิกาเรติ  จิตฺต  ป ฺ ฺจ  ภาวยนฺติ  จิตฺตสีเสน  
สาวกสฺส  นทิฺทิฏสมาธิภาวนาธิกาเร  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  สาวกาน   
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ปุพฺเพนิวาสานุสฺสรณ  อิธ  อธิปฺเปต  ตสฺมา  ฯ  เอวนฺติ  ยถา  
เต  อนุสฺสรนฺติ  เอว  อนสฺุสริตุกาเมน  ฯ  เหฏา  ตีสุ  ฌาเนสุ  
ยถารห  ปติสุเขหิ  กายจิตฺตาน  สปฺปนนาย  จตฺตาริ  ฌานานิ  
สมาปชฺชิตฺวา  วุตฺต  ฯ  อ ฺถา  ปาทกชฺฌานเมว  สมาปชฺชิตพฺพ  
สิยา  ฯ  ยาย  นิสชชฺาย  นสิินฺนสฺส  อนุสฺสรณารมฺโภ  สา  อิธ  
สพฺพปจฺฉิมา  นิสชฺชา  ฯ  ตโต  อาสนป ฺาปนนฺติ  ตโต  นิสชฺชาย  
ปุริมก  อาสนป ฺาปน  ฯ  อาวชฺชิตพฺพนฺติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอส  นโย  
เสเสสุป ฯ โภชนกาโลติอาทีสุ กาลสีเสน ตสฺมึ ตสฺมึ กาเล  
กตกิจฺจมาห ฯ เจติยงฺคณ    โพธิยงฺคณวนฺทนกาโลติ    เจติยงฺคณโพธิ- 
ยงฺคเณสุ เจติยโพธีน  วนทฺนกาโล  ฯ  สกล  รตฺตินทฺิวนฺติ  อจฺจนฺต- 
สโยเค อุปโยควจน  ฯ  กิ ฺจิ  กิจฺจ  ฯ เอตฺตเกนาติ ปาทกชฺฌาน- 
สมาปชฺชเนน ฯ ปาทกชฌฺาน ฺหิ   สตฺถกสฺส   วิย   นิสานสิลา    
สติป ฺานมฺป นิสิตภาวาวห  ฯ  ยถา  ตสฺส  ตาส  สมาปชฺชเนน   
ปรมเนปกฺกปฺปตฺตา โหนฺติ  เตนาห  ทีเป  ชลิเต  วิย  ปากฏ  โหตีติ  ฯ  
อนฺธการฏาเนติ อธิปฺปาโย  ฯ  ปุริมภเวติ  อิมสฺส  ภวสฺส  อนนฺตเร   
ปุริมสฺมึ ภเว  ฯ  ปวตฺติตนามรูปนฺติ  อตฺตโน  ปจฺจเยหิ  ปวตฺติต- 
นามรูป  ฯ ต ฺจ  โข  ปม  รูป  อาวชชฺิตฺวา  นาม  อาวชฺชิตพฺพ  ฯ   
ปม นาม  อาวชฺชิตฺวา  ปจฺฉา  รูปนฺติ  อปเร  ฯ  ปโหตีติ  สกฺโกติ  ฯ  
ปณฺฑิโต  นาม  อิมิสฺสา  อภิ ฺาภาวนาย  กตาธิกาโร  ฯ  อ ฺ  
อุปฺปนฺนนฺติ  อิท  อ ฺสฺมา  กมฺมภวา  อ ฺโ  อุปปตฺติภโว  อุปฺปนฺโนติ   
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กตฺวา  วุตฺต  อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนนฺตรภาวโต  ฯ  อ ฺถา  เอกภเวป  
อ ฺม ฺเมว  นามรูป  อุปฺปชฺชติ  นริุทฺธ ฺจ  อปฺปฏิสนฺธิก  ฯ  
เตเนวาห  
          เย นริทฺุธา มรนฺตสฺส   ติฏมานสฺส วา อิธ  
          สพฺเพป สทิสา ขนฺธา   คตา อปฺปฏิสนฺธิกาติ๑ฯ  
ต  านนฺติ  ต  นิกฺเขปฏาน  ฯ  อาหุนฺธริกนฺติ๒  สมนฺตโต อุปริม- 
ฆนส ฺฉนฺน  สมฺพาธฏาน  ฯ  อนฺธตมมิวาติ  อนฺธการติมิสา  วิย ฯ  
กูฏาคารกณฺณิกตฺถายาติ  กูฏาคารสฺส  กูฏตฺถาย  ฯ  กูฏาคารกณฺณิกา  
วิย  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  มหารุกฺโข  วิย  ปุริมภเว  จุติกฺขเณ  
ปวตฺตนามรูป  สาขาปลาสา  วิย  เตน  สมฺพนฺธ  อิมสฺมึ  ภเว  
ปฏิสนฺธิจิตฺต  ผรสุธารา  วิย  ปรกิมฺมภาวนา  กมฺมารสาลา  วิย  
ปาทกชฺานนฺติ  เอว  อุปมาสสนฺทน  เวทิตพฺพ  ฯ  กฏผาลโกปมาป  
ยถา  นาม  พลวา  ปุรโิส  โอทนปจนาทิอตฺถ  มหนฺต  ทารุ  ผาเลนฺโต  
ตสฺส  ตจเผคฺคุมตฺตผาลเน  ผรสุธาราย  วิปนฺนาย  มหนฺต  ทารุ 
ผาเลตุ  อสกฺโกนฺโต  ธุรนิกฺเขป  อกตฺวาติอาทินา  วุตฺตนยานุสาเรน  
เวทิตพฺพา ยถา เกโสหารกุปมา ฯ  
        [๒๓๑]  ปุพฺเพนิวาสาณ  นาม  น  โหติ  อตีตาสุ  ชาตีสุ  
นิวุฏธมฺมารมฺมณตฺตา  ฯ  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส  ปริกมมฺ- 
ภาเวน ปวตฺตสมาธินา   สมฺปยุตฺตาณ   ปริกมฺมสมาธิาณ  ฯ  ตนฺติ  
๑. ขุ. ป. ๓๙ ฯ  ๒. อาหุนฺทริกนฺติป ทิสฺสติ ฯ   
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ปจฺฉิมนิสชฺชโต  ปภูติ  ยาว  ปฏิสนฺธิปปฺวตฺต  าณ  ต  รูปาวจร  
สนฺธาย  น  ยชฺุชติ  ต  เตส  วจน  อตีตสาณ  เจ รูปาวจร อธิปฺเปต  
น  ยชฺุชติ  ปริกมฺมสมาธิาณสฺส  กามาวจรภาวโต  น  หิ  อนนฺตรสฺส  
จุติจิตฺตสฺส  โอรโต  ปวตฺตกฺขนฺเธ  อารพฺภ  รูปาวจร  จิตฺต  
อุปฺปชฺชตีติ  ปาลิย  อฏกถาย  วา  อาคต  อตฺถิ  ฯ  เยส  ชวนาน  
ปุริมานีติ  โยชนา  ฯ  ยทา  ปน  อปฺปนาจิตฺต  โหติ  ตทาสฺสาติ  
สมฺพนฺโธ  ฯ  อิท  ปุพฺเพนวิาสานุสฺสติาณ  นาสาติ  กาม  อนนฺตรสฺส  
ภวสฺส  จุติกฺขเณ  ปวตฺติตนามรูป  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺตาณ  
ทสฺสิต   ต   ปน   นิทสฺสนมตฺต   ทฏพฺพ  าณสาม ฺสฺส  
โชติตภาวโต  ฯ  ยเถว  หิ  ตโต  นามรปูโต ปภูติ สพฺเพ อตีตา ขนฺธา  
ขนฺธปฏิพทฺธ  จ  สพฺพ  ปพฺุเพนิวาโส  เอว  ตสฺส  ปฏิวิชฺฌนวเสน  
ปวตฺตาณ  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  ฯ  เตนาห  เตน  าเณน  
สมฺปยุตฺตาย  สติยา  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรตีติ  ฯ เอกมฺป   
ชาตินฺติ  เอกมฺป  ภว  ฯ  โส  หิ  เอกกมฺมนิพฺพตฺโต อาทานนิกฺเขป- 
ปริจฺฉินฺโน  อนฺโตคธธมฺมปฺปเภโท  ขนฺธปฺปพนฺโธ  อิธ ชาตีติ  
อธิปฺเปโต ฯ เตนาห เอกมฺป ฯเปฯ ขนฺธสนฺตานนฺติ ฯ  
        [๒๓๒] ปริหายมาโนติ ขียมาโน วินสฺสมาโน ฯ กปโฺปติ  
อสงฺเขยฺยกปฺโป ฯ โส  ปน  อตฺถโต  กาโล  ฯ  ตทา  ปวตฺตมาน- 
สงฺขารวเสนสฺส  ปริหานิ เวทิตพฺพา  ฯ  วฑฺฒมาโน  วิวฏฏกปฺโปติ   
เอตฺถาป  เอเสว นโย ฯ โย ปน    กาล    เขเปตีติ    กาโล    ฆสติ   
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ภูตานิ  สพฺพาเนว  สหตฺตนาติ  จ  อาทีสุ  กาลสฺสาป  ขโย  วุจฺจติ  
โส  อิธ  นาธปิฺเปโต  อนฏิปฺปสงฺคโต  ฯ  สวฏฏน  วินสฺสน สวฏโฏ ฯ  
สวฏฏโต   อุทฺธ   ตถา   ายี   สวฏฏฏายี  ฯ  ต  มลูกตฺตาติ  ตปุพฺพ- 
กตฺตา ฯ วิวฏฏน  นิพฺพตฺตน  วฏฏน๑ วา  วิวฏโฏ  ฯ  เตโชสวฏโฏ  
อาโปสวฏโฏ  วาโยสวฏโฏติ  เอว  สวฏฏสีมานุกกฺเมน  สวฏเฏสุ  
วตฺตพฺเพสุ  ตถา  อวตฺวา  อาโปสวฏโฏ  เตโชสวฏโฏ  วาโยสวฏโฏติ  
วจน  ฯ  สวฏฏกมหาภูตเทสนานุปุพฺพิยาติ  เกจิ  ฯ  สวฏฏานุปุพฺพิยาติ  
อปเร  ฯ  อาเปน  สวฏโฏ  อาโปสวฏโฏ  ฯ  สวฏฏสีมาติ สวฏฏ- 
มริยาทา  ฯ  สวฏฏตีติ  วินสฺสติ  ฯ  สทาปติ  สพฺพ  กาล  ตีสุป  
สวฏฏกาเลสูติ  อตฺโถ  ฯ  เอก  พุทฺธกฺเขตฺตนฺติ  อิธ  ย  สนฺธาย  
วุตฺต  ต  นิยเมตฺวา  ทสฺเสตุ  พุทฺธกฺเขตฺต  นาม  ติวิธนฺติอาทิ  
วุตฺต ฯ  
        [๒๓๓]  ยตฺตเก  าเน  ตถาคตสฺส  ปฏิสนฺธิาณาทิาณา- 
นุภาโว ปุ ฺผลสมุตฺเตชิโต   สรเสเนว   ปฏิวิชมภฺติ   ต   สพฺพมฺป  
พุทฺธงฺกุรสฺส   นิพฺพตฺตนกฺเขตฺต   นามาติ   อาห  ชาติกฺเขตฺต  
ทสสหสฺสจกฺกวาฬปริยนฺตนฺติ  ฯ  อานุภาโว  วตฺตตีติ  อิธ  อิทฺธิมา  
เจโตวสิปฺปตฺโต  อาณากฺเขตฺตปริยาปนฺเน  ยตฺถกตฺถจิ  จกฺกวาเฬ  
ตฺวา  อตฺตโน  อตฺถาย  ปริตฺต  กตฺวา  ตตฺเถว๒  อ ฺ  จกฺกวาฬ  
คโตป  กตปริตฺโตเอว  โหติ  ฯ  อถวา  ฯ  ตตฺถ  เอกจกฺกวาเฬ  
ตฺวา  สพฺพสตฺตาน  อตฺถาย  ปริตฺเต  กเต  อาณากฺเขตฺเต  
๑. วฑฺฒนนฺตปิ ทิสฺสติ ฯ ๒. ตเถว ฯ   
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สพฺพสตฺตาน  อภิสมฺภุณาเตฺวว  ปริตฺตานุภาโว  ตตฺถ  เทวตาหิ  
ปริตฺตาณาย   สมฺปฏิจฺฉิตพฺพโต   ย   วิสยกฺเขตฺต   สนฺธาย  
เอกสฺมึเยว  ขเณ  สเรน  อภิวิ ฺาปน  อตฺตโน  รูปทสฺสน ฺจ  
ปฏิชานนฺเตน  ภควตา  ยาวตา  วา  ปน  อากงฺเขยฺยาติ  วุตฺต  ฯ  
ยตฺถาติ  ยสฺม ึ อนนฺตปริมาเณ  วิสยกฺเขตฺเต  ฯ  ย  ย  ตถาคโต  
อากงฺขติ  ต  ต  ชานาติ  อากงฺขามตฺตปฏิพทฺธวุตฺติตาย  พุทฺธ- 
าณสฺส  ฯ สณฺหนฺตนฺติ วิวฏฏมาน ชายมาน ฯ  
        โคขายิตกมตฺเตสูติ  โคหิ  ขาทิตพฺพปฺปมาเณสุ  ฯ  ยนฺติ  ยสฺมึ  
สมเย  ฯ  ปุปผฺผลุปชีวินิโย  จ  เทวตา  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตนฺตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๒๓๔]  เอเตสนฺติ  วสฺสุปชีวิโนติอาทินา  วุตฺตสตฺตาน  ฯ  ตตฺถาติ  
พฺรหฺมโลเก  ฯ  โส  จ  โข  ปริตฺตาภาทิพฺรหฺมโลโก  เวทิตพฺโพ  ฯ  
ปฏิลทฺธชฺฌานวเสนาติ  วตฺวา  ฌานปฏิลาภสฺส  สมฺภว  ทสฺเสตุ  
ตทา  หีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  โลก  พฺยูเหนฺติ  สมฺปณฺเฑนฺตีติ  โลกพฺยูหา  ฯ  
เต  กิร  ทิสฺวา  มนุสฺสา  ตตฺถ  ตตฺถ   ิตาป  นิสินฺนาป  สเวคชาตา  
สมฺภมปฺปตฺตา  จ  หุตฺวา  เตส  อาสนฺเน  าเน  สนฺนปิตนฺติ  ฯ  
สิขาพนฺธสฺส  มุตฺตตาย  มตฺุตสิรา  ฯ  อิโตจิโตจ  วิธูยมานเกสตาย  
วิกฺกิณฺณเกสา  ฯ  โลกวินาสภเยน  โสกวนฺตจิตฺตตาย  อติวิย  
วิรูปเวสธาริโน  ฯ  มาริสาติ  เทวาน  ปยสมุทาจาโร  ฯ  กถมฺปเนเต  
กปฺปวุฏาน  ชานนฺตีติ  ฯ  ธมฺมตาย  ส ฺโจทิตาติ  อาจริยา  ฯ   
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ตาทิสนิมิตฺตทสฺสเนนาติ  เอเก  ฯ  พฺรหฺมเทวตาหิ  อุยฺโยชิตาติ อปเร ฯ  
เมตฺตาทีนีติ  เมตฺตามนสิการาทีนิ  กามาวจรปุ ฺานิ  ฯ  เทวโลเกติ  
กามเทวโลเก  ฯ  เทวาน  กิร  สุขสมฺผสฺสวาตคฺคหณปริจเยน วาโย- 
กสิณชฺฌานานิ  สุเขเนว  อิชฺฌนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต วาโยกสิณปริกมฺม  
กตฺวา  ฌาน  ปฏิลภนฺตีติ  ฯ  ตท ฺเ  ปนาติ  อาปายิเก  สนฺธายาห ฯ  
ตตฺถาติ เทวโลเก ฯ  
        [๒๓๕]  ทุติโย  สรุิโยติ  ทุติย  สุรยิมณฺฑล  ฯ  สตฺตสูริยนฺติ  
สตฺตสุริยปาตุภาวสุตฺต  ฯ  ปกติสุริเยติ  กปฺปวุฏานกาลโต  ปพฺุเพ  
อุปฺปนฺเน  สุริยวิมาเน  ฯ  กปฺปวุฏานกาเล  ปน  ยถา  อ ฺเ  
กามาวจรเทวา  เอว  สุริยเทวปุตฺโตป  ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  พฺรหฺมโลก  
อุปปชฺชติ  ฯ  สุริยมณฺฑลมฺปน  ปภสฺสรตร ฺเจว  เตชวนฺตตร ฺจ  
หุตฺวา  ปวตฺตติ  ฯ  ต  อนฺตรธายิตฺวา  อ ฺเมว  อุปฺปชฺชตีติ  อปเร ฯ  
คงฺคา  ยมุนา  สรภู  อจิรวตี  มหีติ  อิมา  ป ฺจ  มหานทิโย ฯ ปภวาติ  
อุปฺปตฺติฏานภูตา  ฯ  หสปาตโนติ  มนฺทากินิมาห  ฯ  น  สณฺาตีติ  น  
ติฏติ  ฯ  ปริยาทินฺนสิเนหนฺติ  ปริกฺขีณสิเนห  ฯ  ยาย  อาโปธาตุยา  
ตตฺถ  ตตฺถ  ปวีธาตุ  อาพนฺธตฺตา  สมฺปณฺฑิตา  หุตฺวา  ติฏติ  สา  
ฉสุริยปาตุภาเวน  ปริกฺขย  คจฺฉติ  ฯ  ยถา  จิทนฺติ  ยถา  จ  อิท  
จกฺกวาฬ  ฯ  เอว  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬานิปติ  วิปตฺติมหาเมฆุปฺ- 
ปตฺติโต ปฏาย  อิธ  วุตฺต  สพฺพ  กปปฺวุฏาน  ต  ตตฺถ  อติทิสติ  ฯ  
ปลุชชฺิตฺวาติ   ฉิชชฺิตฺวา  ฯ  สงฺขารคตนฺติ  ภูตุปาทายปฺปเภท สงฺขาร-  
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ชาต  ฯ  สพฺพสงฺขารปริกฺขยาติ  ฌาเปตพฺพสพฺพสงฺขารปริกฺขยา  ฯ  
อยมฺป  สงฺขารคต  สมาน  อินฺธนาภาวโต  ฉาริกมฺป  อเสเสตฺวา  
นิทหิตฺวา วูปสมตีติ อาห สปฺป ฯเปฯ นิพฺพายตีติ ฯ  
        [๒๓๖]  ทีฆสฺส  อทฺธุโนติ  สวฏฏฏายิอสงฺเขยฺยกปฺปสงฺขาตสฺส  
ทีฆสฺส   กาลสฺส   อจฺจเยน  ฯ   ตาลกฺขนฺธาทีติอาทิสทฺเทน สาก- 
สาลาทิรุกฺเข  สงฺคณฺหาติ  ฯ  ฆน  กโรตีติ  วิสริตุ  อทตฺวา  ปณฺฑิต  
กโรติ  ฯ  เตนาห  ปริวฏมนฺติ  ฯ  วฏฏภาเวน  ปรจฺิฉินฺน  ฯ  ตนฺติ  
อุทก  ฯ  อสสฺาติ  วาตสฺส  ฯ  วิวร  เทตีติ  ยถา  ฆน  กโรติ  
สมฺปณฺเฑติ  เอว  ตตฺถ  อนฺตร  เทติ  ฯ  ปรกิฺขยมานนฺติ  ปุพฺเพ  
ยาว  พฺรหฺมโลกา  เอโกฆภูเตน  วาเตน  ปรโิสสิยมานตาย  ปริกฺขย  
คจฺฉนฺต  ฯ  พฺรหฺมโลโก  ปาตุภวตีติ  โยชนา  ฯ  พฺรหฺมโลโกติ  จ  
ปมชฺฌานภูมิมาห  ฯ  อุปริจตุกามาวจรเทวโลกฏาเนติ ยามเทว- 
โลกาทีน จตุนฺน   ปติฏหนฏาเน  ฯ   จาตุมฺมหาราชิกตาวตึสภวนาน  
ปน  ปติฏานฏานานิ  ปวีสมฺพนฺธตาย  น  ตาว  ปาตุภวนฺติ  ฯ  
รุมฺภนฺตีติ ยถา เหฏา น ภวิสฺสติ เอว นิโรเธนฺติ ฯ  
        [๒๓๗]  ปมตราภินิพฺพตฺตาติ  อิท  อายุกฺขยสฺส  สมฺภวทสฺสน  ฯ  
เตน  ทฺวินฺน  จตุนฺน  วา  กปฺปาน  อาทิมฺหิ  นิพฺพตฺตาติ  ทสฺเสติ  ฯ  
ตโตติ  อาภสฺสรพฺรหฺมโลกโต  ฯ  ปริตฺตาภาอปฺปมาณาภาป  หิ  
อาภสฺสรคฺคหเณเนว   สงฺคห   คจฺฉนฺติ ฯ   เต  โหนติฺ   สยมฺปภา  
อนฺตลิกฺขจราติ  อิท  อุปจารชฺฌานปุ ฺสฺส  มหานุภาวตาย  วุตฺต  ฯ   
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อาลุปฺปการกนฺติ  อาโลป  กตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  หฏตุฏาติ  อติวิย  
หฏา  อุพฺพิลาวิตปฺปตฺตา  ฯ  นาม  กโรนฺตีติ  ตถา  โวหรนฺติ  ฯ  
สิเนรุจกฺกวาฬหิมวนฺตปพฺพตาติ  เอตฺถ  ทีปสมุทฺทาปติ  วตฺตพฺพ  ฯ  
ตถาหิ  วกฺขติ  นินฺนนินนฺฏาเน  สมุทฺทา  สมสมฏาเน  ทีปาติ  ฯ  
ถูปถูปาติ อุนนฺตุนฺนตา ฯ  
        [๒๓๘]   อติม ฺนฺตีติ   อติกฺกมิตฺวา  ม ฺนฺติ  หีเฬนฺตีติ  
อตฺโถ  ฯ  เตเนว  นเยนาติ  เอกจฺเจ  วณฺณวนฺโต  โหนฺตีติอาทินา  
วุตฺตนเยน  ฯ  ปทาลตาติ  เอวนามิกา  ลตาชาติ  ฯ  ตสฺสา  กิร  
ปาราสวชาติ  คโลจีติ  วทนฺติ  ฯ  อกฏเเอว  ภูมิปฺปเทเส  ปจนโต  
อกฏปาโก  ฯ  อกโณติ  กุณฺฑกรหิโต  สุมนสงฺขาตชาติปุปฺผสทิโส  ฯ  
โย  โย  รโส  เอตสฺสาติ  ยยรโส  โอทโน  ต  ยยรส  ยาทิส  
รสวนฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  รสปวี  ภูมิปฺปปฺปฏโก  ปทาลตา  จ  ปรภุิตฺตา  
สุธาหาโร  วิย  ขุทฺท  วิโนเทตฺวา  รสหรณีหิ  รสเมว  ปริพฺรูเหนฺตา  
ติฏนฺติ  ฯ  วตฺถุโน สุขุมภาเวเนว นิสฺสนฺทา สุขุมา นิสฺสนฺทสุขุม- 
ภาเวเนว คหณินฺธนเมว  จ  โหนฺติ  ฯ  โอทโน  ปน  ปริภุตฺโต  รส  
วฑฺเฒนฺโตป  วตฺถุโน  โอฬาริกภาเวน  นิสฺสนฺท  วิสฺสชฺเชนฺโต  ปสฺสาว  
กสฏ ฺจ  อุปปฺาเทตีติ  อาห  ตโต  ปภูติ  มุตฺตกรีส  ส ฺชายตีติ  ฯ  
ปุริมตฺตภาเวสุ  ปวตฺตอุปจารชฺฌานานุภาเวน  ยาว  สตฺตสนฺตาเน  
กามราควิกฺขมฺภนเวเคน  สมิตานิ  น  ตาว  พหลกามราคุปนิสฺสยานิ  
อิตฺถีปุริสินฺทฺริยานิ  ปาตุรเหสุ  ฯ  ยทา  ปนสฺส  วิจฺฉินฺนตาย   
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พหลกามราโค  ลทฺธาวสโร  อโหสิ  ตทา  ตทุปนิสฺสยานิ  ตานิ  สตฺตาน  
อตฺตภาเวสุ  ส ฺชายึสุ  ฯ  เตน  วุตฺต  ปุริสสฺส  ฯเปฯ  ปาตุภวตีติ ฯ  
เตเนวาห ตตฺร สุทนฺติอาทิ ฯ  
        [๒๓๙]  อลสชาติกสสฺาติ  สชฺชุกเมว  ตณฺฑุล  อคฺคเหตฺวา  
ปรทิวสสฺสตฺถาย คหเณน อลสปกติกสฺส ฯ อนุตฺถุนนฺตีติ อนุโสจนฺติ ฯ  
        สมฺมนฺเนยฺยามาติ  สมนุชาเนยฺยาม  ฯ  โนติ  อมฺเหสุ  ฯ  สมฺมาติ  
สมฺมเทว  ฯ  ยถารห  ขียิตพฺพนฺติ  ขียนารห  นินฺทนยี  ฯ  ครหิตพฺพนฺติ  
หีเฬตพฺพ  ฯ  อยเมว  ภควา  ปฏิพโล  นิคฺคหปคฺคห  กาตุนฺติ โยชนา ฯ  
สร ฺเชตีติ  สงฺคหวตฺถูหิ  สมฺมเทว  รเมติ ปเนติ ฯ วิวฏฏฏายิ- 
อสงฺเขยฺย จตุสฏ ีอนฺตรกปฺปสงฺคห  ฯ  วีสติอนฺตรกปฺปสงฺคหนฺติ   
เกจิ  ฯ เสสาสงฺเขยฺยานิ กาลโต เตน สมปฺปมาณาเนว ฯ  
        [๒๔๐]   มหาธาราหีติ   ตาลสาลกฺขนฺธปฺปมาณาหิ   มหตีหิ ขารุทก- 
ธาราหิ  ฯ  สมนฺตโตติ  สพฺพโส ฯ ปวิโตติ ปวิยา เหฏ ิมนฺตโต  
ปภูติ  ฯ  เตน  หิ  ขารุทเกน  ผุฏผุฏา  ปวีปพฺพตาทโย  อุทเก  
ปกฺขิตฺตโลณสกฺขรา  วิย  วิลียนฺเตว  ฯ  ตสฺมา  ปวีสนฺธารุทเกน  
สทฺธึ  เอกุทกเมว  ต  โหตีติ  เกจิ  ฯ  อปเร  ปวีสนฺธารก  
อุทกกฺขนฺธ ฺจ  อุทกสนฺธารก  วายุกฺขนฺธ ฺจ  อนวเสสโต  วินาเสตฺวา  
สพฺพตฺถ  สยเมว  เอโกฆภูต  ติฏตีติ  วทนฺติ  ฯ  ต  ยุตฺต  ฯ  ตโยป  
พฺรหฺมโลเกติ   ปริตฺตาภอปฺปมาณาภอาภสฺสรพฺรหฺมโลเก  ฯ  ตทิท  
อยมฺปน  วิเสโสติ  อารทฺธตฺตา  วุตฺต  ฯ  อ ฺถา  ฉป  พฺรหฺมโลเกติ   
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วตฺตพฺพ  สิยา  ฯ  สุภกิณฺเหติ  อุกฺกฏนิทฺเทเสน  ตติยชฺฌานภูมิยา  
อุปลกฺขณ  ฯ  ปริตฺตสุภอปฺปมาณสุเภป  หิ  อาหจฺจ  อุทก  ติฏติ  ฯ  
เหฏา  อาภสฺสเร  อาหจฺจ  ติฏตีติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ ตนฺติ  
ต  กปฺปวินาสกอุทก  ฯ  อุทกานุคตนฺติ  อุทเกน  อนุคต  ผุฏ  ฯ  
อภิภวิตฺวาติ   วิลียาเปตฺวา  ฯ   อิทเมกมสงฺเขยฺยนฺติ   อิท สวฏฏ- 
สงฺขาตกปฺปสฺส เอก อสงฺเขยฺย ฯ  
        [๒๔๑]  ถลูรเช  อปคเตเยว  ปวีนิสฺสิต  สณฺหรช  อปคจฺฉตีติ  
วุตฺต  ตโต  สณฺหรชนฺติ  ฯ  สมฏุาเปตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  วิสมฏาเน  
 ิตมหารุกฺเขติ  อิท  ปม  สมุฏาเปตพฺพต  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  
จกฺกวาฬปพฺพตมฺป  สิเนรุปพฺพตมฺปติ  มหาปวิยา  วิปริวตฺตเนเนว  
วิปริวตฺติต  จกฺกวาฬปพฺพตมฺป  สิเนรปุพฺพตมฺป  วาโต  อุกฺขิปตฺวา  
อากาเส  ขิปติ  ฯ  เต  จกกฺวาฬปพฺพตาทโย  ฯ  อภิหนฺตฺวาติ  
ฆฏเฏตฺวา  ฯ  อ ฺม ฺนฺติ  เอกิสฺสา  โลกธาตุยา จกฺกวาฬหิม- 
วนฺตสิเนรร อ ฺ ิสฺสา   โลกธาตุยา   จกฺกวาฬาทีหีติ   เอว   อ ฺม ฺ  
สมาคมวเสน  ฆฏเฏตฺวา  ฯ  สพฺพสงฺขารคตนฺติ  ปวีสนฺธารกอุทก  
ตสนฺธารกวาตนฺติ  สพฺพ  สงฺขารคต  วินาเสตฺวา  สยมฺป  วินสฺสติ  
ววฏานสฺส การณาภาวโต ฯ  
        [๒๔๒]  ยทิป  สงฺขาราน  อเหตุโก  สรสนิโรโธ  วินาสกาภาวโต  
สนฺตานนิโรโธ  ปน  เหตุวิรหิโต  นตฺถิ  ยถาต  สตฺตกาเยสูติ  
ภาชนโลกสฺสาป  สเหตุเกน  วินาเสน  ภวิตพฺพนฺติ  เหตุ  ปุจฺฉติ   
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กึการณา  เอว  โลโก  วินสฺสตีติ  ฯ อิตโร ยถา ตตฺถ นิพฺพตฺตนก- 
สตฺตาน ปุ ฺพเลน  ปม  โลโก  วิวฏฏติ  เอว  เตสมฺป  ปาปพเลน  
สวฏฏตีติ  ทสฺเสนฺโต  อกสุลมูลการณาติ  อาห  ฯ  ยถา  ห ิราค- 
โทสโมหาน  อธิกภาเวน  ยถากฺกม  โรคนฺตรกปฺโป  สตฺถนฺตรกปฺโป  
ทุพฺภิกฺขนฺตรกปฺโปติ  อิเม  ติวิธา  อนฺตรกปฺปา  วิวฏฏฏายิมฺหิ  
อสงฺเขยฺยกปฺเป  ชายนฺติ  เอวเมเต  ยถาวุตฺตา  ตโย  สวฏฏา  
ราคาทีน   อธิกภาเวเนว   โหนฺตีติ  ทสฺเสนฺโต  อกสุลมูเลสุ หีติ- 
อาทิมาห  ฯ  อุสฺสนฺนตเรติ  อติวิย  อุสสฺนฺเน  ฯ  โทเส  อุสฺสนฺตเร  
อธิกตรโทเสน  วิย  ติกฺขตเรน  ขารุทเกน  วินาโส  ยุตฺโตติ  วุตฺต  
โทเส  อุสฺสนฺนตเร  อุทเกน  วินสฺสตีติ  ฯ  ปากฏสตฺตุสทิสสฺส  โทสสฺส  
อคฺคิสทิสตา   อปากฏสตฺตุสทิสสฺส  ราคสฺส  ขารุทกสทิสตา  จ  
ยุตฺตาติ  อธิปฺปาเยน  โทเส  อุสฺสนฺนตเร  อคฺคินา  ราเค  อุทเกนาติ  
เกจิวาทสฺส  อธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ  ฯ  ราโค  สตฺตาน  พหุล ปวตฺตตีติ  
ราควเสน พหุโส โลกวินาโส ฯ  
        เอว  ปสงฺเคน  สวฏฏาทิเก  ปกาเสตฺวา  อิทานิ  ยถาธิคต  
เนส  อนุสฺสรณาการ  ทสเฺสตุ  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรนฺโตปติอาทิ  
อารทฺธ  ฯ  อมุมฺหิ  สวฏฏกปฺเปติ  อิท  สวฏฏกปฺปสสฺ  อาทิโต  
ปาลิย  คหิตตฺตา  วุตฺต  ฯ  ตตฺถาป  ห ิ อิมสฺส  กติปย  กาล  
ภวาทีสุ  สสรณ  อุปลพฺภตีติ  ฯ  สวฏฏกปฺเป  วา  วตฺตมาเนสุ  
ภวาทีสุ  อิมสฺส  อุปปตฺติ  อโหส ิ ฯ  ต  ทสฺสนเมต  ทฏพฺพ  ฯ   
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อถวา  ฯ  อมุมฺหิ  สวฏฏกปฺเปติ  เอตฺถ  วาสทฺโท  ลตฺุตนิทฺทิฏโ  
ทฏพฺโพ  ฯ  เตน  จ  อนิยมตฺเถน  อิตราสงฺเขยฺยานมฺป  สงฺคโห  
สิทฺโธ  โหติ  ฯ  ภเว  วาติอาทีสุ  กามาทิภเว  วา  อณฺฑ- 
ชาทิโยนิยา วา  เทวาทิคติยา  วา  นานตฺตกายนานตฺตส ฺ ีอาทิ- 
วิ ฺาณฏ ิติยา วา  สตฺตาวาเส  วา  ขตฺติยาทิสตฺตนิกาเย  วา  ฯ   
อาสินฺติ อโหสึ  ฯ  วณฺณสมฺปตฺตึ  วาติ  วาสทฺเทน  วณฺณวิปตฺตึ   
วาติ ทสฺเสติ  ฯ  สาลิมโสทนาหาโร  วา  คิหิกาเล  ปวตฺตผลโภชโน  
วา  ตาปสาทิกาเล  ฯ  สามิสา  เคหสิตา  โสมนสฺสาทโย  ฯ นิรามิสา  
เนกฺขมฺมสติา ฯ อาทิสทฺเทน วิเวกชสมาธิชสุขาทีน สงฺคโห ฯ  
        [๒๔๓]  อมุตฺตราสินฺติอาทินา  สพฺพ  ยาวทิจฺฉก  อนุสฺสรณ  
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อ ฺถา  อตฺถ  ทสฺเสตุ  อปจาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
ตตฺถ  อมุตฺราสินฺติ  สาม ฺนิทฺเทโสย  พฺยาปนิจฺฉาโลโป  วา  ฯ  
อมุตฺร  อมุตฺร  อาสินฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อนุปุพฺเพน  อาโรหนฺตสฺส ยาว- 
ทิจฺฉก  อนุสฺสรณนฺติ  เอตฺถ  ฯ  อาโรหนฺตสฺสาติ  ปฏิโลมโต าเณน  
ปุพฺเพนิวาส  อาโรหนฺตสฺส  ฯ  ปจฺจเวกฺขณนฺติ  อนุสฺสริตานุสฺสริตสฺส  
ปจฺจเวกฺขณ  น  อนุสฺสรณ  ฯ อิตีติ วุตฺตตฺถนิทสฺสน ฯ ต ฺจ โข  
ยถารหโต น  ยถานุปุพฺพโตติ  ทสฺเสนฺโต  นามโคตฺตวเสนาติ- 
อาทิมาห  ฯ วณฺณาทีหีติ  วณฺณาหารเวทยิตายุปริจฺเฉเทหิ  ฯ   
โอทาโตตีติ  เอตฺถ อิติสทฺโท  อาทิอฏโ  ปการฏโ  วา  ฯ  เตน   
เอวมาทิ  เอวปการา นานตฺตโตติ ทสฺสิต โหติ ฯ   
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        [๒๔๔]  จุติยาติ  จวเน  ฯ  อุปปาเตติ  อุปปชฺชเน  ฯ  สมีปตฺเถ  
เจต  ภุมฺมวจน  ฯ  จุติกฺขณสามนฺตา  อุปปตฺติกฺขณสามนฺตา  จาติ  
วุตฺต  โหติ  ฯ  ตถาหิ  วกขฺติ  เย  ปน  อาสนฺนจุติกาติอาทิ  ฯ  
ทิพฺพจกฺขุาเณเนว  สตฺตาน  จุติ  จ  อุปปตฺติ  จ  ป ฺายตีติ  อาห  
ทิพฺพจกฺขุาณตฺถนฺติ  วุตฺต  โหตีติ  ฯ  ทิพฺพสทิสตฺตาติอาทีสุ  ย  
วตฺตพฺพ  ต  เหฏา  วุตฺตเมว  ฯ  อยมฺปน  วิเสโส  ตตฺถ  
โสตธาตูติ  ปท  อเปกฺขิตฺวา  อิตฺถีลิงฺควเสน  วุตฺต  ฯ  อิธ นปุสก- 
ลิงฺควเสน  วตฺตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  จ  อาโลกปริคฺคเหน  ปโยชน นตฺถิ อิธ   
อตฺถีติ  วุตฺต  อาโลกปริคฺคเหน  มหาชุติกตฺตาป  ทิพฺพนฺติ  ฯ กสณิา- 
โลกานุคฺคเหน  ปตฺตพฺพตฺตา  สย  าณาโลกผรณภาเวน  จ  มหา- 
ชุติกภาวโตติ  อตฺโถ  ฯ  มหาชุติกมฺป  หิ  ทิพฺพนฺติ  วุจฺจติ ทิพฺพมิท    
พฺยมฺหนฺติอาทีสุ  ฯ  มหาคติกตฺตาติ  มหนียคมนตฺตา วิมฺหยนียปฺ- 
ปวตฺติตตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ  วิมฺหยนียา  หิสฺส  ปวตฺติ ติโรกุฑฺฑาทิคต- 
รูปทสฺสนโต  ฯ  ทิพฺพสทิสตฺตาติ  จ  หีนุปมาทสฺสน เทวตาน  
ทิพฺพจกฺขุโตป  อิมสฺส  มหานุภาวตฺตา  ฯ  เตน  ทิพฺพจกฺขุลาภาย โยคิโน  
ปริกมฺมกรณ  ตปฺปฏิปกฺขาภิภวสฺส  อตฺถโต  ตสฺส  วิชยิจฺฉา  นาม  
โหติ ฯ ทิพฺพจกฺขุลาภี  จ  อิทฺธิมา  เทวตาน  วจนคฺคหณกฺขมนธมฺม- 
ทานวเสน มหาโมคฺคลฺลานตฺเถราทโย   วิย   ทานคฺคหณลกฺขเณ   โวหาเร  
จ  ปวตฺเตยฺยาติ  เอว  วิหารวิชยิจฺฉาโวหารชุติคติสงฺขาตาน  อตฺถาน  
วเสน  อิมสฺส  อภิ ฺาาณสฺส  ทิพฺพจกฺขุภาวสิทฺธิโต  สททฺวิทู  จ   
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เตสุเอว  อตฺเถสุ  ทิวุสทฺท  อิจฺฉนฺตีติ วุตฺต ต สพฺพ สทฺทสตฺถา- 
นุสาเรเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
        [๒๔๕]  ทสฺสนฏเนาติ  รูปทสสฺนภาเวน  ฯ  จกฺขุนา  หิ  สตฺตา  
รูป  ปสฺสนฺติ  ฯ  ยถา  มสจกฺขุ  วิ ฺาณาธิฏ ิต  สมวิสม  อาจิกฺขนฺต  
วิย  ปวตฺตติ  น  ตถา  อิท  ฯ  อิทมฺปน  สยเมว  ตโต  สาติสย  
จกฺขุกิจฺจการีติ  อาห  จกฺขุกิจฺจกรเณน  จ  จกฺขุมิวาติ  จกฺขูติ  ฯ  
ทิฏ ิวิสุทฺธิเหตุตฺตาติ  สงฺเขปโต  วุตฺตมตฺถ  วิวริตุ  โย  หีติอาทิ  
วุตฺต  ฯ  อุจฺเฉททิฏ ึ  คณฺหติ ปรโต อุปฺปตฺติยา อทสฺสนโต ฯ  
เอตฺเถวาย สตฺโต  อุจฺฉินฺโน  เอวมิตเรปติ  ฯ  นวสตฺตปาตุภาว- 
สสฺสตทิฏ ึ คณฺหติ๑ ลาภี  อธิจฺจ  สมุปฺปตฺติโก๑ วิย  ฯ  พุทฺธปุตฺตา  
ปสฺสนฺติเยวาติ  อุตฺตรปทาวธารณ  น  ปุริมปทาวธารณ  ฯ  เอว ฺหิ  
วยทฺทิสทารกาทีหิ  อวิโรโธ  สิทโฺธ  โหติ  ฯ  มนุสสฺาน  อิทนฺติ  
มานุสก  ฯ  มนุสฺสาน  โคจรภูต  รูปารมฺมณ  ฯ  ตท ฺสฺส ปน   
ทิพฺพติโรหิตาหิ  สุขุมาทิเภทสฺส๒  จ  รปูสฺส  ทสฺสนโต อติกฺกนฺต- 
มานุสก  ฯ  เอว  มนุสฺสุปจาร  อติกฺกนฺต  นาม  โหตีติ  อาห  
มนุสฺสุปจาร  อติกฺกมิตฺวา  รูปทสฺสเนนาติ  ฯ  เอว  วิสยมุเขน  
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิสยิมุเขน  ทสฺเสตุ  มานุสก  วาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  
ตตฺถาป  มสจกฺขาติกฺกโม  ตสฺส  กิจฺจาติกฺกเมเนว  ทฏพฺโพ  ฯ  
ทิพฺพจกฺขุนาติ   ทิพฺพจกขฺุาเณนป  ทฏ ุ  น  สกกฺา  ขณสฺส  
อติอิตฺตรตาย  อติสุขุมตาย  เกส ฺจิ  รปูสฺส  ฯ  อปจ  ทิพฺพจกฺขุสฺส  
๑-๑. ฌานลาภ ีอธิจฺจสมุปฺปตฺติโก วิย ฯ  ๒. ทิพฺพติโรหิตาติสุขุมา... ฯ   
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ปจฺจุปฺปนฺน  รูปารมฺมณ  ฯ  ต ฺจ  ปุเรชาตปจฺจยภูต  น  จ  
อาวชฺชนปรกิมฺเมหิ   วินา  มหคฺคตสฺส  ปวตฺติ  อตฺถิ  นาป อุปปฺชฺช- 
มานเมว  รูป  อารมฺมณปจฺจโย  ภวิตุ  สกฺโกติ  ภิชฺชมาน  วา ฯ  
ตสฺมา  จุตูปปาตกฺขเณ  รปู  ทิพฺพจกฺขุนา  ทฏ ุ  น  สกฺกาติ  
สุวุตฺตเมต  ฯ  ยท ิ ทิพฺพจกฺขุาณ  รูปารมฺมณเมว  อถ  กสฺมา  
สตฺเต  ปสฺสตีติ  วุตฺตนฺติ  ฯ  เยภุยฺเยน  สตฺตสนฺตานคตรูปทสฺสนโต เอว  
วุตฺต  ฯ  สตฺตคฺคหณสฺส  วา  การณภาวโต  โวหารวเสน  วุตฺตนฺติป  
เกจิ  ฯ  เต  จวมานาติ  อธิปฺเปตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  เอวรูเปติ  น  
จุตูปปาตกฺขณสมงฺคิโนติ  อธิปฺปาโย  ฯ  โมหุปนิสสฺย  นาม  กมฺม  
นิหีน  นิหีนผล  โหตีติ  อาห  โมหนสิฺสนฺทยุตฺตตฺตาติ  ฯ  ตพฺพิปรีเตติ  
ตสฺส  หีฬิตาทิภาวสฺส  วิปรีเต  อหีฬิเต  อโนหีฬิเต  อนุ ฺาเต  
อนว ฺาเต  จิตฺตีกเตติ  อตฺโถ  ฯ  สุวณฺเณติ  สุนฺทรวณฺเณ  ฯ  
ทุพฺพณฺเณติ  อสุนฺทรวณฺเณ  ฯ  สา  ปนาย  สุวณฺณทุพฺพณฺณตา  
ยถากฺกม   กมฺมสฺส   อโทสโทสุปนิสฺสยตาย   โหตีติ   อาห อโทส- 
นิสฺสนฺทยุตฺตตฺตาติอาทึ  ฯ  สุนฺทร  คตึ  คตา  สุคตาติ  อาห  
สุคติคเตติ  ฯ  สุคตึ  อุปปนฺเนติ  อตฺโถ  ฯ  อโลภชฌฺาสยา  สตฺตา  
วท ฺ ู  วิคตมจฺฉรา  อโลภุปนิสฺสเยน  กมฺมุนา  สุภคา๑ สมิทฺธา  
โหนฺตีติ  อาห  อโลภนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  วา  อฑฺเฒ  มหทฺธเนติ  ฯ  
ทุกฺข  คตึ  คตา  ทุคฺคตาติ  อาห  ทุคฺคติคเตติ  ฯ  โลภชฺฌาสยา  
สตฺตา  ลทฺธา  มจฺฉริโน  โลภุปนิสฺสเยน  กมฺมุนา  ทุคฺคตา  เปตา  
๑. สุคตาติ ภเวยฺย ฯ   
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โหนฺตีติ  อาห  โลกนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  วา  ทลิทฺเท  อปฺปนฺนปาเนติ  ฯ  
อุปจิตนฺติ  ผลาวหภาเวน  กต  ฯ  ยถา  กต ฺหิ  กมฺม  ผลทานสมตฺถ  
โหติ ตถา กต อุปจิต ฯ  
        [๒๔๖]  จวมาเนติอาทีหิ  ทิพฺพจกฺขุกิจฺจ  วุตฺตนฺติ  วิสยมุเขน  
วิสยิพฺยาปารมาห  ฯ  ปรุิเมหีติ  วา  ทพฺิเพน  จกฺขุนาติอาทีนิ  ปทานิ  
สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  อาทีหีติ  เอตฺถ  จสทฺโท  ลุตฺตนิทฺทิฏโ  ฯ  ตสฺมา  
ทิพฺเพน  ฯเปฯ  ปสฺสตีติ  อิเมหิ  จวมาเนติอาทีหิ  จ  ทิพฺพจกฺขุกิจฺจ  
วุตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อิมินา  ปน  ปเทนาติ  ยถากมฺมปุเค  สตฺเต  
ปชานาตีติ  อิมินา  วากฺเยน  ฯ  อิธ  ภิกฺขูติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ภิกขฺุ ฯ  
ทิพฺพจกฺขุาณลาภีติ  อธิปฺปาโย  ฯ  โส  จ  ทิพฺพจกฺขุาณลาภี  
เนรยิเก  จ  สตฺเต  ปจฺจกฺขโต  ทิสฺวา   ิโต  ฯ  เอว  มนสิกโรตีติ  
เตส  เนรยิกาน  นิรยสวตฺตนิยสฺส  กมฺมสฺส  าตุกามตาวเสน  
ปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ปริกมฺมวเสน  มนสิกโรติ  ฯ  
กินฺนุโขติอาทิ  มนสิการวิธิทสฺสน  ฯ  เอวมฺปน  ปริกมฺม  กตฺวา  
ปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏ ิตสฺส  ต  กมฺม  อารมฺมณ  กตฺวา  
อาวชฺชน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺมึ  นิรุทฺเธ  จตฺตาริ  ป ฺจ  วา  ชวนานิ  
ชวนฺตีติอาทิ  สพฺพ  วุตฺตนยเมว  ฯ  วิสุ  ปรกิมฺม  นาม  นตฺถีติ  
อิทมฺปน  ทพฺิพจกฺขุาเณน  วินา  ยถากมฺมุปคาณสฺส  วิสุ  ปริกมฺม  
นตฺถีติ  อธิปปฺาเยน  วุตฺต  ฯ  เอว ฺเจต  อิจฺฉิตพฺพ  อ ฺถา  
ยถากมฺมุปคาณสฺส  มหคฺคตภาโวเอว  น  สิยา  ฯ  เทวาน   
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ทสฺสเนป  เอเสว  นโย  ฯ  เนรยิกเทวคฺคหณ ฺเจตฺถ  นิทสฺสนมตฺต  
ทฏพฺพ  ฯ  อากงฺขมาโน  หิ  ทิพฺพจกฺขุลาภี  อ ฺคติเกสุป  เอว  
ปฏิปชชฺติเยว  ฯ  ตถาหิ  วกฺขติ  อปายคฺคหเณน  ติรจฺฉานโยนึ  
ทีเปตีติอาทิ  สุคติคฺคหเณน  มนุสฺสคติป  สงฺคยฺหตีติ  จ  ฯ  ต  
นิรยสวตฺตนิย  กมฺม  อารมฺมณ  เอตสฺสาติ  ตกมฺมารมฺมณ  ฯ  
ปารุสกวนาทีสูติ  อาทิสทฺเทน  จิตฺตลตาวนาทีน  สงฺคโห  ฯ  ยถา  
จิมสฺสาติ  ยถา  จ  อิมสฺส  ฯ  ยถากมฺมุปคาณสฺส  วิสุ  ปริกมฺม  
นตฺถิ  ฯ  เอว  อนาคตสาณสฺสาปติ  วิสุ  ปรกิมฺมาภาว  นิทสฺเสติ  ฯ  
ตตฺถ  การณมาห  ทิพฺพจกฺขุปาทกาเนว  หิ  อิมินาติ  ฯ ตตฺรายม- 
ธิปฺปาโย ยถา   ทิพฺพจกฺขุลาภี   นริยาทิอภิมุข   อาโลก   วฑฺเฒตฺวา  
เนรยิกาทิเก  สตฺเต  ทิสฺวา  เตหิ  ปุพฺเพ  อายูหิต  นิรยสวตฺตนิยาทิก  
กมฺม  ตาทิเสน  สมาทาเนน  ตชฺเชน  จ  มนสิกาเรน  ปรกิฺขเต  
จิตฺเต  ยาถาวโต  ชานาติ  เอว  ยสฺส  ยสฺส  สตฺตสฺส  สมนนฺตรา  
อนาคต  อตฺตภาว  าตุกาโม  ต  ต  อุทฺทิสฺส  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  
เตน  เตน  อตีเต  เอตรหิ  วา  อายูหิต  ตสฺส  นิพฺพตฺตก  กมฺม  
ยถากมฺมุปคาเณน  ทิสฺวา  เตน  นิพฺพตฺเตตพฺพ  อนาคต  อตฺตภาว  
าตุกาโม  ตาทิเสน  สมาทาเนน  ตชฺเชน  จ  มนสกิาเรน  ปริกขฺเต  
จิตฺเต  ยาถาวโต  ชานาติ  ฯ  เอเสว  นโย  ตโต  ปเรสุป  
อตฺตภาเวสุ  ฯ  เอต  อนาคตสาณ  นาม  ฯ  ยสฺมา  เอต  ทฺวย  
ทิพฺพจกฺขุาเณน  สเหว  สิชฺฌติ  นาสติ  เตน  วุตฺต  อิมินา   
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ทิพฺพจกฺขุนา สเหว อิชฺฌนฺตีติ ฯ  
        กาเยน  ทุฏ ุ  จริต  กายโต  วา  อุปฺปนฺน  กิเลสปูติกตฺตา  
ทุฏ  จริต  กายทุจฺจริตนฺติ  เอว  โยเชตพฺโพ  ฯ  กาโยติ  เจตฺถ  
โจปนกาโย  อธิปฺเปโต  ฯ  กายวิ ฺตฺติวเสน  ปวตฺต  อกุสล  
กายกมฺม  กายทุจฺจริตนฺติ  ฯ  อิตเรสูติ  วจีมโนทุจฺจริเตสุ  ฯ  ยสมฺึ  
สนฺตาเน  กมฺม  กตุปจิต  อสติสฺส  อาหารุปจฺเฉเท  วิปาการห- 
ภาวสฺส อวิคจฺฉนโต โส เตน สหิโตติ วตฺตพฺโพติ อาห  
สมนฺนาคตาติ สมงฺคีภูตาติ ฯ  
        [๒๔๗]  อนตฺถกามา  หุตฺวาติ  เอเตน  มาตาปตโร  วิย  ปุตฺตาน  
อาจริยุปชฺฌายา  วิย  จ  นสิฺสิตกาน  อตฺถกามา  หุตฺวา  ครหกา  
อุปวาทกา  น  โหนฺตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  คุณปริทฺธสเนนาติ  วิชฺชมานาน  
คุณาน  วิทฺธสเนนาติ  อตฺโถ  ฯ  นนุ  จ  อนฺติมวตฺถนุาป  อุปวาโท  
คุณปริทฺธสนเมวาติ  ฯ  สจฺจเมต  ฯ  คุณาติ  ปเนตฺถ  ฌานาทิวิเสสา  
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา  อธิปฺเปตาติ  สีลปริทฺธสน  วิสุ  คหิต  ฯ  เตนาห  
นตฺถิ  อิเมส  สมณธมฺโมติอาทิ  ฯ  สมณธมฺโมติ  จ  สีลสยม  
สนฺธาย  วทติ  ฯ  ชาน  วาติ  ย  อุปวทติ  ตสฺส  อรยิภาว  ชานนฺโต  
วา  ฯ  อชาน  วาติ  อชานนฺโต  วา  ฯ  ชานน  อชานน ฺเจตฺถ  
อปฺปมาณ   อริยภาโวเอว   ปมาณ  ฯ  เตนาห  อุภยถาป  
อริยุปวาโทว  โหตีติ  ฯ  อริโยติ  ปน  อชานโต  อทฏุจิตฺตสฺเสว  
อริยคุณาภาว  ปเวเทนฺตสฺส  คุณปริทฺธสน  น  โหตีติ  ตสฺส  อรยิุปวาโท   
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นตฺถีติ  วทนฺติ  ฯ  สเตกิจฺฉมฺปน  โหติ  ขมาปเนน  น  อนนฺตริย  
วิย  อเตกิจฺฉ  ฯ  รุชชฺตีติ  ตุทติ  ทุกฺขเวทน  อุปฺปาเทตีติ  อตฺโถ  ฯ  
ตนฺติ  ต  เถร  ต  วา  กิริย  ฯ  ชานนฺโตเอว  เถโร  อตฺถิ  เต  
อาวุโส  ปติฏาติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อิตโรป  สจฺจาภิสมโย  สาสเน  
ปติฏาติ  อาห  โสตาปนฺโน  อหนฺติ  ฯ  เถโร  ต  กรุณายมาโน  
ขีณาสโว  ตยา  อุปวทิโตติ  อตฺตาน  อาวิกาสิ  ฯ  สเจ  นวกตรา  
โหนฺติ  ตสฺม ึ วิหาเร  ภิกขฺู  ฯ  สมฺมุขา  อขมาเปนฺเตปติ  ปุรโต  
ขมาปเน  อสมฺภวนฺเตป  ฯ  อขมนฺเตติ  วา  ปาโ  ฯ ต โสตา- 
ปนฺนสฺส วเสน เวทิตพฺพ ฯ ปรินิพฺพุตม ฺจฏานนฺติ ปูชากรณฏาน  
สนฺธายาห ฯ  
        [๒๔๘]  สมาทาตพฺพฏเน  สมาทานานิ  ฯ  กมฺมานิ  สมาทานานิ  
เยส  เต  กมมฺสมาทานา  ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิวเสน  กมฺมสมาทานา  ฯ  
เหตุอตฺถ  วา  อนฺโตคธ  กตฺวา  มิจฺฉาทิฏ ิวเสน  ปเร  กมฺเมสุ สมาทปกา   
มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา  ฯ  ตยิมมตฺถ  ทสฺเสนฺโต มิจฺฉาทิฏ ิ- 
วเสนาติอาทิมาห  ฯ  สลีสมฺปนฺโนติอาทิ  ปริปกฺกนิฺทฺริยสฺส มคฺค- 
สมงฺคิโน  วเสน  วุตฺต  ฯ  อคฺคมคฺคฏเ  ปน  วตฺตพฺพเมว นตฺถิ ฯ  
อ ฺนฺติ  อรหตฺต  ฯ  เอว  สมฺปทนฺติ  ยถาต  อวสฺสมฺภาวี  
เอวมิทมฺปติ  อตฺโถ  ฯ  ต  วาจ  อปฺปหายาติอาทีสุ  อริยุปวาท  
สนฺธาย  ปุน  เอวรูป  วาจ  น  วกฺขามีติ  วทนฺโต  วาจ  ปชหติ  
นาม  ฯ  ปุน  เอวรูป  จิตฺต  น  อุปฺปาเทสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  จิตฺต   
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ปชหติ  นาม  ฯ  ปุน  เอวรูป  ทฏิ ึ  น  คณฺหิสฺสามีติ  ปชหนฺโต  
ทิฏ ึ  ปชหติ  นาม  ฯ  ตถา  อกโรนฺโต  เนว  ปชหติ  น  
ปฏินิสฺสชชฺติ  ฯ  ยถาภต  นิกฺขิตฺโต  เอว  นิรเยติ  ยถา  นริยปาเลหิ  
อาหริตฺวา  นิรเย  ปโต  เอว  ปโตเยวาติ  อตฺโถ  ฯ มิจฺฉา- 
ทิฏ ิวเสน  อกตฺตพฺพ  นาม  ปาป  นตฺถิ  ยโต  สสารขาณุกภาโวป  
นาม โหตีติ อาห มิจฺฉาทิฏ ิปรมานิ ภิกฺขเว วชฺชานีติ ฯ  
        อุจฺฉินฺนภวเนตฺติโก  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺส  กาโย  ติฏติ  อย ฺเจว  
กาโย  พหิทธฺา  จ  นามรปูนฺติเอวมาทีสุ๑ วิย  อิธ  กายสทฺโท ขนฺธ- 
ป ฺจกวิสโยติ  อาห  กายสฺส  เภทาติ  อุปาทินฺนกฺขนฺธปริจฺจาคาติ  ฯ  
อวีตราคสฺส  มรณโต  ปร  นาม  ภวนฺตรุปาทานเมวาติ  อาห  
ปรมฺมรณาติ  ตทนนฺตร  อภินิพฺพตฺตกฺขนฺธคฺคหเณติ  ฯ  เยน  ติฏติ  
ตสฺส  อุปจฺเฉเทเนว  กาโย  ภิชชฺตีติ  อาห  กายสฺส  เภทาติ  
ชีวิตินฺทฺริยสสฺุปจฺเฉทาติ  ฯ  เอติ  อิมสมฺา  สุขนฺติ  อาโย  ปุ ฺนฺติ  
อาห  ปุ ฺสมฺมตา  อายาติ  ฯ  อายนฺติ  เอตสฺมา  สุขานีติ  อาโย  
ปุ ฺกมฺมาทิสุขสาธน  ฯ  เตนาห  สขุาน  วา  อายสฺส  อภาวาติ  ฯ  
อิยติ  อสฺสาทิยตีติ  อาโย  อสฺสาโทติ  อาห  อสฺสาทส ฺ ิโต  
อาโยติ  ฯ  นาคราชาทีนนติ  อาทิสทฺเทน  สุปณฺณาทีน  สงฺคโห  ฯ  
อสุรสทิสนฺติ  เปตาสุรสทิส  ฯ  โสติ  อสุรกาโย  ฯ  สพฺพสมุสฺสเยหีติ  
สพฺเพหิ  สมฺปตฺติสมุสฺสเยหิ  ฯ  วุตฺตวิปริยาเยนาติ  สุฏ ุ  จริต  
๑. ที. สี. ๕๗ ฯ   
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โสภณ  วา  จริต  อนวชชฺตฺตาติอาทินา  กายทุจฺจริเตนาติอาทีน  
ปทาน วุตฺตสฺส อตฺถสฺส วิปริยาเยน ฯ  
        [๒๔๙]  นิคมวจน  วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส  ปุน  วจนนฺติ  กตฺวา  ฯ  
อยเมตฺถ  สงฺเขปตฺโถติ  ทพฺิเพน  จกฺขุนา  ฯเปฯ  ปสฺสตีติ  เอตฺถ  
อย ยถาวุตฺโต สงฺเขปตฺโถ ฯ  
        กสิณารมฺมณนฺติ  อฏนฺนมฺป  กสณิาน  วเสน  กสิณา- 
รมฺมณ  ฯ สพฺพากาเรนาติ  จุทฺทสวิเธน  จิตฺตปริทมเนน  อฏงฺค- 
สมนฺนาคเตน ภูมิปาทปทมูลสมฺปาทเนนาติ  อิมินา  สพฺพปฺปกาเรน   
อภินีหารกฺขม ทิพฺพจกฺขุาณาภิมุข   เปสนารห   เปสนโยคฺค   กตฺวา  ฯ  
อาสนฺน  กาตพฺพนฺติ  ทิพฺพจกฺขุาณุปฺปตฺติยา  สมีปภูต  กาตพฺพ  ฯ  
ตตฺถ  อุปจารชฺฌาน  ปคุณตร  กตฺวา  อารมฺมณ ฺจ  วฑฺเฒตพฺพ  ฯ  
เตนาห  อุปจารชฺฌาน  โคจร  กตฺวา  วฑฺเฒตฺวา  เปตพฺพนฺติ  ฯ  
ตตฺถาติ  ตสฺมึ  วฑฺฒิเต  กสิณารมฺมเณ  ฯ  อปฺปนาติ  ฌานวเสน  
อปฺปนา  ฯ  น  หิ  อกตปริกมฺมสฺส  อภิ ฺาวเสน  อปฺปนา  อิชฌฺติ  ฯ  
เตนาห  ปาทกชฺฌานนิสฺสย  โหตีติ  ฯ  ปาทกชฺฌานารมฺมณ  โหตีติ  
อตฺโถ  ฯ  น  ปริกมฺมนิสฺสยนฺติ  ปริกมมฺสฺส  ต  กสิณารมฺมณ  
อปสฺสโย  น  โหติ  ฯ  ตถา  สติ  รูปทสฺสน  น  สิยา  ฯ  อิเมสูติ ยถา- 
วุตฺเตสุ  เตโชกสิณาทีสุ  ตีสุ  กสิเณสุ  ฯ  อุปฺปาเทตฺวาติ อุปจารช-ฺ 
ฌานุปฺปาทเนน  อุปฺปาเทตฺวา  ฯ  อุปจารชฺฌานปฺปวตฺติยา หิ สทฺธึ  
ปฏิภาคนิมิตฺตุปฺปตฺติ  ฯ  ตตฺถาติ  กสิณนิทฺเทเส  ฯ  อนฺโตเยว  รูปคต   
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ปสฺสิตพฺพ  น  พหิทฺธา  วิกฺเขปาปตฺติเหตุภาวโต  ฯ  ปรกิมฺมสสฺ  
วาโร  อติกฺกมตีติ  อิธ  ปริกมฺม  นาม  ยถาวุตฺตกสิณารมฺมณุปจารชฺ- 
ฌาน ต   รูปคต   ปสฺสโต   นปฺปวตฺตติ   กสิณาโลกวเสน   จ  
รูปคตทสฺสน  กสิณาโลโก  จ  ปริกมมฺวเสนาติ  ตทุภยมฺป  ปรกิมฺมสฺส  
อปฺปวตฺติยา  น  โหติ  ฯ  เตนาห  ตโต  อาโลโก  อนฺตรธายติ  
ตสฺมึ  อนฺตรหิเต  รูปคตมฺป  น  ทิสฺสตีติ  ฯ  รูปคต  ปสฺสโต 
ปริกมฺมสฺส  วาโร  อติกฺกมติ  ปริกมฺมมติกฺกนฺตสฺส  กสิณารมฺมณ  
าณ  น  โหตีติ  รูปคต  น  ทิสฺสติ  ฯ  กถมฺปน  ปฏิปชชฺติพฺพนฺติ  
อาห  อถาเนนาติอาทึ  ฯ  เอว  อนุกฺกเมนาติ  ปุนปฺปุน  ปาทกชฌฺาน  
สมาปชฺชิตฺวา   ตโต   ตโต   วุฏาย  อภิณฺห  อาโลกสฺส  
ผรณวเสน  อาโลโก  ถามคโต  โหติ  จิรฏายี  ฯ  ตถา  จ  สติ  
ตตฺถ  สุจิรมปฺ  รูปคต  ปสฺสเตว  ฯ  เตน  วุตฺต  เอตฺถ  
อาโลโก  ฯเปฯ  โหตีติ  ฯ  สฺวายมตฺโถ  ติณุกฺกุปมาย  วิภาเวตพฺโพติ  
ทสฺเสนฺโต อาห รตฺตึ ติณุกฺกายาติอาทึ ฯ  
        [๒๕๐]  ตตฺถ  ปุนปปฺุน  ปเวสนนฺติ ปุนปฺปุน ปาทกชฺฌาน- 
สมาปชฺชน ฯ ถามคตาโลกสฺส   ยถาปริจฺเฉเทน   านนฺติ   ยตฺตก    
าน ปริจฺฉินฺทิตฺวา  กสิณ  วฑฺฒิต  ถามคตสฺส  อาโลกสฺส  ตตฺตก  
ผริตฺวา  อวฏาน  ฯ  อนาปาถคตนฺติ  อปาถคมนโยคฺคสฺส  วเสน  
วุตฺต  ฯ  อนโฺตกุจฺฉิคตาทิ  ปน  ตทภาวโต  เตน  วิเสสิตพฺพเมว  ฯ  
ตเทวาติ  ทิพฺพจกฺขุเมว  ฯ  เอตฺถาติ  เอเตสุ  รูปมารพฺภ  ปวตฺเตสุ   
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จิตฺเตสุ  ฯ  รปูทสฺสนสมตฺถนฺติ  รูป  สภาวโต  วิภาวนสมตฺถ  
จกฺขุวิ ฺาณ  วิย  ฯ  ปุพฺพภาคจิตฺตานีติ  อาวชฺชนปริกมฺมสงฺขาตานิ  
ปุพฺพภาคจิตฺตานิ  ฯ  ตานิ  หิ  อารมฺมณ  กโรนฺตานิป  น  ยาถาวโต  
ต  วิภาเวตฺวา  ปวตฺตนฺติ  อาวชฺชนสมฺปฏิจฺฉนจิตฺตานิ  วิย  ฯ  ต  
ปเนต  ทิพฺพจกฺขุ  ฯ  ปรปินฺโถติ  อนฺตรายิโก  ฯ  ฌานวิพฺภนฺตโกติ  
ฌานุมฺมตฺตโก  ฌานภาวนามุเขน  อุมฺมาทปฺปตฺโต  ฯ  อปฺปมตฺเตน  
ภวิตพฺพนฺติ  ทิพฺพจกฺขุ  มยา  อธิคตนฺติ  สนฺโตส  อนาปชฺชิตฺวา  
วิปสฺสนานุโยควเสน วา สจฺจาภิสมยวเสน วา อปฺปมตฺเตน ภวิตพฺพ ฯ  
        เอว  ปสฺสิตุกาเมนาติอาทินา  ทิพฺพจกฺขุสฺส  นานาวชฺชนปริ- 
กมฺม ฺเจว ทิพฺพจกฺขุาณ ฺจ  ทสฺสิต  น  ตสฺส  อุปฺปตฺติกฺกโมติ   
ต  ทสฺเสตุ ตตฺรายนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ต เหฏา วุตฺตนยตฺตา  
สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
        [๒๕๑]  อิตีติ  เอว  วุตฺตปฺปกาเรนาติ  อตฺโถ  ฯ  เตน โส เอว  
สมาหิเต  จิตฺเตติอาทินา  ยถาทสฺสิต  ปาลิคตึ  ตสฺสา  อตฺถวิวรณ- 
นย ฺจ ปจฺจามสติ  ฯ  สจฺเจสุ  วิย  อริยสจฺจานิ  ขนฺเธสุ  อุปาทา- 
นกฺขนฺธา อนฺโตคธา  ตทุภเย  จ  สภาวโต  สมุทยโต  อตฺถงฺคมโต   
อสฺสาทโต อาทีนวโต  นิสฺสรณโต  จ  ยถาภูต  สยมฺภุาเณน   
อเวทิ  อ ฺาสิ ปฏิวิชฺฌ ิ  ปเวเทสิ   วาติ   สาติสเยน  ป ฺจกฺขนฺธาว- 
โพเธน ภควาว  โถเมตพฺโพติ  อาห  ป ฺจกฺขนฺธวิทูติ  ฯ  ตฺวา   
วิ ฺเยฺยาติ สมฺพนฺโธ  ฯ    ตาสูติ   ป ฺจสุ   อภิ ฺาสุ  ฯ   
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ตคฺคหเณเนว  จ  ปริภณฺฑาณาน  คหิตตฺตา  ป ฺจาติ  วุตฺต  ฯ  เตนาห  
เอตาสุ หีติอาทิ ฯ  
        ตตฺถ  ปริภณฺฑาณานีติ  ปริวาราณานิ  ฯ  ยถา  ห ิ สิเนรุสฺส  
ปริวารฏานานิ  ยานิ  ตสิทฺธิยา  สิทฺธานิ  เมขลฏานานิ  ปริภณฺฑานีติ  
วุจฺจนฺติ  เอว  อิมานิป  ทพฺิพจกฺขุสิทฺธิยา  สิทฺธานิ  ตสฺส  ปริภณฺฑานีติ  
วุตฺตานิ  ฯ  อิธาคตานีติ  เอตฺถ  อิธาติ  ยถาทสฺสิตานิ  สุตฺตปทานิ  
สนฺธาย   วุตฺต  ฯ  ตโต  อ ฺเสุ  ปน  สาม ฺผลาทีสุ  
มโนมยาณมฺป  วิสุ  อภิ ฺาาณภาเวน  อาคต  ฯ  เตสูติ  อิท  
ปจฺจามสน  ฯ  ก ึ ติกาน  อุทาหุ  อารมฺมณานนฺติ  ฯ  กิ ฺเจตฺถ  
ยทิ  ติกาน  ตทยุตฺต  น  หิ  ติเกสุ  อภิ ฺาาณานิ  ปวตฺตนฺติ  
อถ  อารมฺมณาน  ตมฺป  อยุตฺต  น  ห ิ อ ฺ  อุทฺทิสิตฺวา  
อ ฺสฺส  ปจฺจามสน  ยุตฺตนฺติ  ฯ  ยถา  อิจฺฉติ  ตถา  ภวตุ  ตาว  
ติกาน  นนุ  วุตฺต  น  ห ิ ติเกสุ  อภิ ฺาาณานิ  ปวตฺตนฺตีติ  ฯ  
นาย  วิโรโธ  ติกโวหาเรน  อารมฺมณานเยว  คยฺหมานตฺตา  ฯ  
อถวา  ปน  โหตุ  อารมฺมณาน  ฯ  นน ุ วุตฺต  อ ฺ อุทฺทิสิตฺวา  
อ ฺสฺส ปจฺจามสน  ยุตฺตนฺติ  ฯ  อยมฺป  น  โทโส  ยถาวุตฺต- 
การเณเนวาติ  ฯ อสติป   วตฺถุเภเท  ภูมิกาลสนฺตานเภทวเสน  ภินฺเนสุ   
สตฺตสุ อารมฺมเณสุ  ติกวเสน  เหส  เภโท  คหิโต  ฯ  อิทฺธิวิธ- 
าณสฺส มคฺคารมฺมณตาย อภาวโต อิธ มคฺคารมฺมณตฺติโก น  
ลพฺภติ ฯ   
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        ตนฺติ  อิทฺธิวิธาณ  ฯ  กาย  จิตฺตสนฺนิสฺสิต  กตฺวาติอาทีสุ  
ย  วตฺตพฺพ  ต  เหฏา  วุตฺตเมว  ฯ  อุปโยคลทฺธนติฺ ลทฺธุปโยค- 
วจน ฯ ทุติยาวิภตฺติยา  วเสน  วุตฺต  กาย  ปริณาเมตีติ  ฯ  เตนาห  
รูปกายารมฺมณโตติ  ฯ  รปูกายสฺส  วณฺณารมฺมณโตติ  อตฺโถ  ฯ  
ตเทว   จิตฺตนฺติ  ยเทว  กายวเสน  จิตฺตปริณามเน  วุตฺต  
ปาทกชฺฌานจิตฺต ตเทว ฯ  
        [๒๕๒]  รามคาเม  เจติย  เปตฺวา  เสเสสุ  สตฺตสุ  เจติเยสุ  
ธาตุโย  อิทฺธยิา  อาหริตฺวา  ราชคเห  ภูมิฆรมณฺฑเป  กต  
มหาธาตุนิธาน  ฯ  อิเม  คนฺธาติอาทินา  ปจฺจุปฺปนฺเน  คนฺธาทิเก  
คเหตฺวาป   อสุสฺสนาทิวิเสสยุตฺต   อนาคตเมว   เนส   รูป อธิฏาน- 
จิตฺตสฺส  อารมฺมณ  โหติ  อนาคตาธิฏานตฺตา ฯ วตฺตนิยเสนาสน  
นาม  วิชฺฌาฏวิย  วิหาโร  ฯ  ทธิรสนฺติ  ทธิมณฺโฑ  ฯ  ต อธิฏหนฺตสฺส  
อนาคต  ทธิวณฺณ  อารมฺมณ  โหติ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ  โหติ  
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส  รูปกายสฺส  อารมฺมณกรณโต  ฯ  สกายจิตฺตานนฺติ  
อตฺตโน กายสฺส จิตฺตสฺส จ ฯ  
        [๒๕๓]  สทฺโท  จ  ปริตฺโต  สพฺพสฺส  รูปสฺส  กามาวจรภาวโต ฯ  
วิชฺชมานเยวาติ  วตฺตมานเยว  ฯ  โสตาปนฺนสฺส  จิตฺตนฺติ  โสตาปนฺนสฺส  
อาเวณิก  จิตฺต  ฯ  สกทาคามิสฺสาติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ ยาว อรหโต  
เนตพฺพนฺติ  สกทาคามิ  อนาคามิโน  จิตฺต  น  ชานาติ  อนาคามิ  
อรหโตติ  เอว  เนตพฺพ  ฯ  สพฺเพสนฺติ สพฺเพส อริยาน จิตฺต ชานาติ ฯ   
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โก  ปน  วาโท  อนริยาน  ฯ  อ ฺโป  อุปริโม  อนาคามิอาทิ  
เหฏ ิมสฺส  สกทาคามิอาทิกสฺส  จิตฺต  ชานาตีติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  อตีตสฺส  
อนาคตสฺส  จ  ปรสฺส  จิตฺตสฺส  ชานน  สมฺภวติ  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส  
ปน  น  สมฺภวตีติ  อธิปฺปาเยน  ปุจฺฉติ  กถ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ  
โหตีติ  ฯ  อิตโรป  ยตฺถ  สมฺภวติ  ต  ทสฺสนตฺถ  ปจฺจุปฺปนฺน  ตาว  
วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  ปจฺจุปฺปนฺน  นาม  ติวิธนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  
อุปฺปาท ิติภงฺคปฺปตฺตนฺติ   อุปฺปาท    ิตึ  ภงฺค ฺจ  ปตฺต  ฯ  
ขณตฺตยปริยาปนฺนนฺติ อตฺโถ ฯ  
        [๒๕๔]  เอตฺถนฺตเร  เอก  เทฺว  สนฺตติวารา  เวทิตพฺพาติ  
เอตฺถนฺตเร  ปวตฺตา  รูปสนฺตติวารา  เอกเทฺวสนฺตติวารา  นามาติ  
เวทิตพฺพาติ  อตฺโถ  ฯ  อาโลกฏานโต  โอวรก  ปวิฏสฺส  ปเคว  
ตตฺถ  นิสินฺนสฺส  วิย  ยาว  รูปคต  ปากฏ  โหติ  ตตฺถ  อุปฑฺฒเวลา  
อวิภูตวารา  อุปฑฺฒเวลา  วิภูตวารา  ตทุภย คเหตฺวา เทฺว สนฺตติ- 
วาราติ วุตฺต  ฯ  ตยิท  น  สพฺพสาธารณ  เอกจฺจสฺส  สีฆมฺป  ปากฏ   
โหตีติ เอกเทฺวสนฺตติวาราติ  เอกคฺคหณมฺป กต ฯ อติปริตฺต- 
สภาวอุตุอาทิสมุฏานา วา  เอกเทฺวสนฺตติวารา เวทิตพฺพา ฯ ตีเร  
อกฺกนฺตุทกเลขา นาม กาฬุสิย คตา  ตีรสมีเป  อุทกราชี  ฯ  ยาว   
น  วิปฺปสีทตีติ กาฬุสิยวิคเมน ยาว วิปฺปสนฺนา  น  โหติ  ฯ  เกจิ   
ปน  อตินฺเต ตีเร อลฺลปาเทน อกฺกนฺเต ยาว  ปาเท  อุทกเลขา   
น  วิปฺปสีทติ  น สสีทติ น วูปสมตีติ เอวเมตฺถ อตฺถ   วทนฺติ  ฯ   
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เต  ปเนเต  กิริยาเภเทน  วุตฺตา  กาลวิเสสา  น  อ ฺม ฺ  สมสมา  
อูนาธิกภาควนฺโต ทฏพฺพา ฯ เทฺว ตโย ชวนวารา กามาวจร- 
ชวนวเสเนว เวทิตพฺพา  น  อิตรชวนวเสน  ฯ  น  หิ  เต  ปริมิตกาลา   
อนนฺตรา ปวตฺตภวงฺคาทโยป ตทนฺโตคธาว ทฏพฺพา ฯ ตทุภยนฺติ  
รูปารูปสนฺตติทฺวย ฯ  
        เอกภวปริจฺฉินฺนนฺติ  ปฏิสนฺธิจุติปริจฺฉินฺน  ฯ  เอกภวปริยาปนฺน  
ธมฺมชาต  เอตรหีติ  วตฺตพฺพ  อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน  นาม  ฯ  มโนติ  
สสมฺปยุตฺต  วิ ฺาณมาห  ฯ  ธมฺมาติ  อารมฺมณธมฺมา  ฯ  มโนติ  
วา  มนายตน  ฯ  ธมฺมาติ  เวทนาทโย  อรูปกฺขนฺธา  ฯ  อุภยเมต  
ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน  โหนฺต  เอต  อุภย  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  
วิ ฺาณนฺติ  นิกนฺติวิ ฺาณ  ฯ  ต ฺหิ  ตสฺมึ  ปจฺจุปฺปนฺเน   
ฉนฺทราควเสน ปฏิพทฺธ  โหติ  ฯ  อภินนฺทตีติ  ตณฺหาทิฏาภินนฺทนาหิ   
อภินนฺทติ  ฯ ตถาภูโต  จ  วตฺถุปริ ฺาย  อภาวโต  เตสุ  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ สหิรติ  ตณฺหาทิฏ ีหิ  อากฑฺฒิยติ  ฯ  เอตฺถ  จ  ทฺวา- 
ทสายตนานิ เอก  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  อาคตานิ  ฯ  ตตฺถ  ปวตฺโต   
ฉนฺทราโค อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ   น  ขณปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณติ   
วิ ฺายตีติ ทสฺเสนฺโต  ย  สนฺธาย  ภทฺเทกรตฺตสุตฺเต  ฯเปฯ  สหิรตีติ  
วุตฺตนฺติ  อาห  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ  โย  ธมฺม  ตตฺถ  ตตฺถ  วิปสฺสตีติ  
เอตฺถาป วิปสฺสนาจิตฺต ขณปจฺจุปฺปนฺน วิปสฺสิตพฺพธมฺมา อทฺธา- 
ปจฺจุปฺปนฺนาติ  คเหตพฺพ  ฯ  อ ฺถาป  วิปสฺสนาว  น สมฺภเวยฺย ฯ   
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ขณปจฺจุปฺปนฺน  ปาลิย  อาคตนฺติ  น  วุตฺต  ตสฺส  วเสน อารมฺมณ- 
กรณสฺส อฏกถาย อนาคตตฺตา ฯ  
        เกจีติ  อภยคิริวาสิโน  ฯ  เอกกฺขเณ  จิตฺต  อุปปฺชฺชตีติ  
อิทฺธิจิตฺตสฺส  อุปฺปตฺติสมกาลเมว  ปรจิตฺตสฺสาป  อุปฺปตฺติสมฺภวโตติ  
ยุตฺติทสฺสน  ฯ  ยถา  อากาเสติอาทิ  สทิสุทาหรณ  ฯ  ตมฺปน  เตส  
วจน  อยุตฺต  ฯ  กสฺมา  ฯ  มคฺคผลวีถิโต  อ ฺถา  อนิฏเ  าเน  
อาวชฺชนชวนาน  นานารมฺมณภาวปฺปตฺติโทสโตติ  ยุตฺติวจน  ฯ  ยทิ  
เอว  กถ  เจโตปริยาณ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ  โหตีติ  อาห  
สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน  ปนาติอาทึ  ฯ  อทธฺาปจฺจุปฺปนฺน  ชวนวาเรน  
ทีเปตพฺพ น สกเลน ปจฺจุปฺปนฺนทฺธุนาติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๒๕๕] ตตฺราย ทีปนาติอาทิ ชวนวารสฺส อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน- 
ภาวทีปนมุเขน อิทฺธิจิตฺตสฺส  ปวตฺติอาการทีปน  ฯ  อิตรานีติ  อาวชฺชน- 
ปริกมฺมจิตฺตานิ  ฯ เอตฺถ  จ  เกจีติ ยทิป อภยคิริวาสิโน อธิปฺเปตา  
เต ปน จิตฺตสฺส  ิติกฺขณ น  อิจฺฉนฺตีติ   ิติกฺขเณ วา ปฏิวิชฺฌตีติ  
น วตฺตพฺพ สิยา ตถา เย อิทฺธิมสฺส จ  ปรสฺส  จ  เอกกฺขเณ   
จิตฺต  อุปฺปชฺชตีติ  วทนฺติ  เตส  ิติกฺขเณ วา ภงฺคกฺขเณ วา  
ปฏิวิชฺฌตีติ วจน น สเมติ ฯ น หิ ตสฺม ึขณทฺวเย อุปฺปชฺชมาน  
ปรจิตฺเตน  สห  เอกกฺขเณ  อุปฺปชชฺติ  นามาติ  ฯ   ิติภงฺคกฺขเณสุ  จ  
อุปฺปชฺชมาน  เอกเทส  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ  เอกเทส  อตีตารมฺมณ  
อาปชฺชติ  ฯ  ย ฺจ  วุตฺต  ปรสฺส  จิตฺต  ชานิสฺสามีติ  ราสิวเสน   



ประโยค๘ - ปรมตฺถมฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสวณฺณนาย มหาฎีกาสมมฺตาย (ทุติโย ภาโค) - หนาท่ี 342 

                          วิสุทฺธิมคฺค  สวณฺณนาย   
มหาชนสฺส  จิตฺเต  อาวชฺชิเตติ  เอตฺถ  จ  มหาชโน  อตฺถโต  ปเร  
อเนเก  ปุคฺคลาติ  ปเรส  จิตฺต  ชานิสฺสามีติ  อาวชฺชนปฺปวตฺติ วตฺตพฺพา  
สิยา  ตถาป  ปรสฺสาติ  มหาชนสฺสาติ  อตฺโถ  สมฺภเวยฺย  ฯ  ตถาป  
ตสฺส  เอกปุคฺคลสฺเสว  วา  จิตฺตราสึ  อาวชฺชิตฺวา  เอกสฺส  ปฏิวิชฺฌน  
อยุตฺต  ฯ  น  หิ  ราสิอาวชฺชน  เอกเทสาวชฺชน  โหติ  ตสฺมา  เตหิ  
มหาชนสฺส  จิตฺเต  อาวชฺชิเตติอาทิ  น  วตฺตพฺพ  ฯ  ยมฺปน  เต วทนฺติ  
ยสฺมา  อิทฺธิมสฺส  จ  ปรสฺส  จ  เอกกฺขเณ  จิตฺต  อุปฺปชฺชตีติ  ตตฺถาย  
อธิปฺปาโย  ยตฺุโต  สิยา  เจโตปริยาณลาภี  ปรสฺส  จิตฺต  
าตุกาโม  ปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  อตีตาทิวิภาค  อกตฺวา  
จิตฺตสาม ฺเน  อิมสฺส  จิตฺต  ชานามิ  อิมสฺส  จิตฺต  ชานามีติ  ปริกมฺม  
กตฺวา  ปุน  ปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  สาม ฺเเนว  จิตฺต  
อาวชฺชิตฺวา  ติณฺณ  จตุนฺน  วา  ปริกมมฺาน  อนนฺตรา  เจโตปริย- 
าเณน ปรจิตฺต  ปฏิวิชฺฌติ  วิภาเวติ  รูป  วิย  ทิพฺพจกฺขุนา  ฯ   
ตโต  ปรมฺปน กามาวจรจิตฺเตหิ  สราคาทิววฏาน  โหติ  นลีาทิ- 
ววฏาน  วิย  ฯ ตตฺถ ทิพฺพจกฺขุนา  ทิฏหทยวตฺถุรูปสฺส  สตฺตสฺส   
อภิมุขีภูตสฺส  จิตฺตสาม ฺเน จิตฺต  อาวชฺชมาน  อาวชฺชน  อภิมุขีภูต   
วิชฺชมาน  จิตฺต อารมฺมณ กตฺวา จิตฺต  อาวชฺชติ  ปรกิมฺมานิ  จ   
ตต  วิชฺชมาน  จิตฺต  จิตฺตสาม ฺเเนว อารมฺมณ กตฺวา จิตฺต- 
ชานนปริกมมฺานิ หุตฺวา ปวตฺตนฺติ ฯ เจโตปริยาณมฺปน วิชฺชมาน   
จิตฺต ปฏิวิชฺฌนฺต วิภาเวนฺต เตน สห เอกกฺขเณเอว อุปฺปชฺชติ ฯ   
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ตตฺถ  ยสฺมา  สนฺตานสฺส  สนฺตานคฺคหณโต  เอกตฺตวเสน  อาวชฺชนาทีนิ  
จิตฺตนฺเตฺวว  ปวตฺตานิ  ต ฺจ  จิตฺตเมว  ย  เจโตปริยาเณน   
วิภาวิต ตสฺมา  สมานาการปฺปวตฺติโต  น  อนิฏเ  มคฺคผลวีถิโต   
อ ฺสฺมึ าเน  นานารมฺมณตา  อาวชฺชนชวนาน  โหติ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนา- 
รมฺมณ ฺจ ปริกมฺม  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส  เจโตปริยาณสฺส   
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโยติ  สิทฺธ  โหติ  ฯ  อตีตตฺติโก  จ  เอว   
อุปปนฺโน  โหติ  ฯ อ ฺถา  สนฺตติปจฺจุปฺปนฺเน  อทฺธาปจฺจุปฺปนฺเน   
จ  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ อิธ  วุจฺจมาเน  อตีตานาคตาน ฺจ  ปจฺจุปฺปนฺนตา   
อาปชฺเชยฺย ตถา  จ  สติ  ปจฺจุปฺปนฺโน  ธมฺโม  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   
ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  วตฺตพฺพ  สิยา  น  จ  ต   
วุตฺต  ฯ ปุริมา  ปุริมา  อตีตา  อตีตา  ขนฺธา  ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  
ปจฺจุปฺปนฺนาน  ขนฺธาน  อนนฺตร  ฯเปฯ  อนุโลม  โคตฺรภุสฺสาติ  
อาทิวจนโต  ปน  อทฺธาสนฺตติปจฺจุปฺปนฺเนเสฺวว  จ  อนนฺตราตีตา  
จตฺตาโร  ขนธฺา  อตีตาติ  วิ ฺายนฺติ  น  จ  อภิธมฺมมาติกาย  
อาคตสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนปทสฺส  อทฺธาสนฺตติปจฺจุปฺปนฺนปทตฺถตา  กตฺถจิ  
ปาลิย  วุตฺตา  ฯ  ตสฺมา  เตหิ  อิทฺธิมสฺส  จ  ปรสฺส  จ  เอกกฺขเณ  
จิตฺตปฺปวตฺติยา  เจโตปริยาณสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณตา  วุตฺตา  ฯ  
ยทา  ปน  ย  อิมสฺส  จิตฺต  ปวตฺต  ต  ชานามิ  ย  ภวิสฺสติ  ต  
ชานามีติ  วา  อาโภค  กตฺวา  ปาทกชฌฺานสมาปชฺชนาทีนิ  กโรติ  
ตทา  อาวชฺชนปริกมฺมานิ  เจโตปริยาณ ฺจ  อตีตานาคตารมฺมณา-  
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เนว  โหนฺติ  อาวชฺชเนเนว  วิภาคสฺส  กตตฺตา  ฯ  เย  ปน  อิทฺธมิา  
ปรสฺส  จิตฺต  ชานิตุกาโม  อาวชฺชติ  อาวชฺชน  ขณปจฺจุปฺปนฺน  
อารมฺมณ  กตฺวา  เตเนว  สห  นิรชฺุฌติ  ตโต  จตฺตาริ  ป ฺจ  
วา  ชวนานิ  เยส  ปจฺฉิม  อิทฺธิจิตฺต  เสสานิ  กามาวจรานิ  เตส  
สพฺเพสมฺป  ตเทว  นิรุทฺธ  จิตฺต  อารมฺมณ  โหติ  น  จ  ตานิ  
นานารมฺมณานิ  โหนฺติ  อทฺธาวเสน  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณตฺตาติ  อิท  
วจน   นิสฺสาย   อาวชฺชนชวนาน   ปจฺจุปฺปนฺนาตีตารมฺมณภาเวป นานา- 
รมฺมณตาภาโว    วิย   เอกทฺวิติจตุป ฺจจิตฺตกฺขณานาคเตสุป จิตฺเตสุ     
อาวชฺชิเตสุ    อาวชฺชนชวนาน    ยถาสมฺภว อนาคตปจฺจุปฺปนฺนาตีตา- 
รมฺมณภาเวป  นานารมฺมณตา  น  สิยา  เตน จตุป ฺจจิตฺตกฺขณา- 
นาคเต   อาวชฺชิเต   อนาคตารมฺมณปริกมฺมานนฺตร ขณปจฺจุปฺปนฺนา- 
รมฺมณ  เจโตปริยาณ  สิทฺธนฺติ  วทนฺติ  เตส  วาโท อนาคตา- 
รมฺมโณ  ธมโฺม  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส  ธมฺมสฺส  อาเสวนปจฺจเยน  
ปจฺจโย   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ  ธมโฺม  อตีตารมฺมณสฺส  ธมฺมสฺส  
อาเสวนปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  อิเมส  ป ฺหาน  อนุทฺธฏตฺตา  คณนาย  
จ  อาเสวเน  ตีณีติ  วุตฺตตฺตา  น  สชิฺฌติ  ฯ  น  หิ กสุลกิริยามหคคต  
อนาเสวน  อตฺถีติ  ฯ  เอตสฺส  จ  วาทสฺส นิสฺสยภาโว อาวชฺชน- 
ชวนาน ขณปจฺจุปฺปนฺนนิรุทฺธารมฺมณตาวจนสฺส   น   สชิฺฌติ   ย   
ปวตฺต ปวตฺติสฺสติ  จาติ  วิเสส  อกตฺวา  คหเณ อาวชฺชนสฺส  
อนาคตคฺคหณาภาว ตทภาวาชวนานมฺป ปวตฺตมานคฺคหณาภาว ฺจ   
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สนฺธาเยว  ตสฺส  วุตฺตตฺตา   ฯ  ตทา  หิ ภวงฺคจลนานนฺตร อภิมุขี- 
ภูตเมว จิตฺต  อารพฺภ  อนาวชฺชนา  ปวตฺตตีติ  ฯ  ชานนจิตฺตสฺสาป  
วตฺตมานารมฺมณภาเว   อาวชฺชนชานนจิตฺตาน  สหฏานโทสาปตฺติยา  
ราสิเอกเทสาวชฺชนปฏิเวเธ  สมฺปตฺตสมฺปตฺตาวชฺชนชานเน  จ  อทิฏเ  
าเน  อาวชฺชนชวนาน  นานารมฺมณภาวโทสาปตฺติยา  จ  ย  วุตฺต  
ขณปจฺจุปฺปนฺน  จิตฺต  เจโตปริยาณสฺส  อารมฺมณ  โหตีติ  ต  
อยุตฺตนฺติ   ปฏิกฺขิปตฺวา   ยถาวุตฺตโทสาปตฺตึ   กาลวเสน  จ อทฺธา- 
สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณตฺตา    นานารมฺมณตาภาว    ทิสฺวา อาวชฺชน- 
ชวนาน  ปวตฺตมานต  นิรุทฺธารมฺมณภาโว  วุตฺโตติ  ตมฺป  วจน  
ปุริมวาทิโน  นานุชาเนยฺยุ  ตสฺมิ ฺหิ  สติ  อาวชฺชนา  กุสลานนฺติ- 
อาทีสุ วิย  อ ฺปทสงฺคหิตสฺส  อนนฺตรปจฺจยวิธานโต  ปจฺจุปฺปนฺนา- 
รมฺมณา อาวชฺชนา  อตีตารมฺมณาน  ขนฺธาน  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโยติ จ  วตฺตพฺพ  สิยา  น  จ  วุตฺตนฺติ  ฯ  กสฺมา  ปเนว  
เจโตปริยาณสฺส ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณตา  วิจาริตา  นนุ  อตีโต   
ธมฺโม  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส  อนาคโต  ธมฺโม  ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   
ธมฺมสฺส  อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยติ  เอเตส  วิภงฺเคสุ  อตีตา   
ขนฺธา  อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ- 
าณสฺส   ยถากมฺมุปคาณสฺส อาวชฺชนาย  อารมฺมณปจฺจเยน   
ปจฺจโย  อนาคตา  ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เจโตปริยาณสฺส   
อนาคตสาณสฺส อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยติ อุปฺปนฺ-  
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นตฺติเก  จ  อนุปฺปนฺนา  ขนฺธา  อุปฺปาทิโน  ขนฺธา  อิทฺธิวิธาณสฺส  
เจโตปริยาณสฺส  อนาคตสาณสฺส  อาวชฺชนาย  อารมฺมณปจฺจเยน  
ปจฺจโยติ   เจโตปริยาณคฺคหณ   กตฺวา  ปจฺจุปฺปนฺโน  ธมโฺม  
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส  ธมฺมสฺสาติ  เอตสฺส  วิภงฺเค  ปจฺจุปฺปนฺนา  ขนฺธา  
อิทฺธิวิธาณสฺส   อาวชฺชนาย   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโยติ อุปฺปนฺ- 
นตฺติเก  จ  อุปฺปนฺนา  ขนฺธา  อิทฺธิวิธาณสฺส  อาวชฺชนาย อารมฺมณ- 
ปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  เอตฺตกสฺเสว  วุตฺตตฺตา  ปจฺจุปฺปนฺเน จิตฺเต-   
เจโตปริยาน  น  ปวตฺตตีติ  วิ ฺายติ  ยทิ  หิ  ปวตฺเตยฺย  
ปุริเมสุ  วิย  อิตเรสุ  จ  เจโตปริยาณคฺคหณ  กตฺตพฺพ  สิยาติ  ฯ  
สจฺจ  กตฺตพฺพ  ฯ  นยทสสฺนวเสน  ปน  ต  สงฺขิตฺตนฺติ  อ ฺาย  
ปาลิยา  วิ ฺายติ  ฯ  อตีตารมฺมโณ  ธมฺโม  ปจฺจุปฺปนฺนา- 
รมฺมณสฺส ธมฺมสฺส   อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  อนาคตารมฺมโณ   
ธมฺโม ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณสฺส   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ   ปจฺจุปฺปนฺนา- 
รมฺมณสฺสาติ เอเตส ฺหิ  วิภงฺเคสุ  เจโตปริยาเณน อตีตารมฺมณ- 
ปจฺจุปฺปนฺนจิตฺตสมงฺคิสฺส จิตฺต  ชานาติ  อตีตารมฺมณา  ปจฺจุปฺปนฺนา   
ขนฺธา  เจโตปริยาณสฺส อาวชฺชนาย   อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย    
เจโตปริยาเณน อนาคตารมฺมณปจฺจุปฺปนฺนจิตฺตสมงฺคิสฺส  จิตฺต   
ชานาติ  อนาคตารมฺมณา ปจฺจุปฺปนฺนา ขนฺธา เจโตปริยาณสฺส  
อาวชฺชนาย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย เจโตปริยาเณน  ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนารมฺมณปจฺจุปฺปนฺนจิตฺตสมงฺคิสฺส  จิตฺต  ชานาติ ปจฺจุปฺปนฺนา-  
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รมฺมณา  ปจฺจุปฺปนฺนา  ขนฺธา  เจโตปริยาณสฺส  อาวชฺชนาย  
อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโยติ  เจโตปริยาณสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณ  
ปวตฺติ วุตฺตาติ ฯ เตเนวาย วิจารณา กตาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        [๒๕๖]  เตสนฺติ  เตสุ  ทฺวีสุ  าเณสูติ  นิทฺธารเณ  สามิวจน  ฯ  
จิตฺตเมว  อารมฺมณ  เจโตปริยาณตฺตาติ  อธิปฺปาโย  ฯ  เตนาห  
อ ฺ  ขนฺธ  วา  ขนฺธปฏิพทฺธ  วา  น  ชานาตีติ  ฯ  ตตฺถ ขนฺธปฏิพทฺธ  
นาม  นามโคตฺตาทิ  ฯ  ยท ิ เอว  กถ  มคฺคารมฺมณนฺติ  อาห มคฺค- 
สมฺปยุตฺตจิตฺตารมฺมณตฺตา  ปน  ปริยายโต  มคฺคารมฺมณนฺติ  วุตฺตนฺติ ฯ  
เจตนามตฺตเมว  อารมฺมณ  ตถาหิ  ต  ยถากมฺมุปคาณนฺติ  วุจฺจตีติ  
อธิปฺปาโย  ฯ  ขนฺธปฏิพทฺเธสูติ  เอตฺถ  นิพฺพานมฺป  ขนฺธปฏิพทฺธเมว  
ขนฺเธหิ  วิสยิกตตฺตาติ  วทนฺติ  ฯ  ตถาหิ  วุตฺต  อฏสาลินิย  อตีเต  
พุทฺธา  มคฺค  ภาวยึสุ  ผล  สจฺฉากสุ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  
ปรินิพฺพายึสูติ  ฯ  ฉินฺนวฏมกานุสฺสรณวเสน  มคฺคผลนิพฺพานปจฺจ- 
เวกฺขณโตป อปฺปมาณารมฺมณนฺติ  ฯ   ตตฺถ   มคฺคผลปจฺจเวกฺขณานิ   
ตาว ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณน   มคฺคผเลสุ   าเตสุ   ปวตฺตนฺติ  
นิพฺพานปจฺจเวกฺขณ ฺจ  นิพฺพานารมฺมเณสุ  อปฺปมาณธมฺเมสุ  าเตสูติ  
มคฺคาทิปจฺจเวกฺขณานิ   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส  อปฺปมาณา- 
รมฺมณต สาเธนฺตีติ  เวทิตพฺพานิ  ฯ  อปฺปมาณา  ขนฺธา ปุพฺเพ- 
นิวาสานุสฺสติาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน  ปจฺจโย  อิจฺเจว  หิ  วุตฺต   
น  วุตฺต  นิพฺพานนฺติ  ฯ ตสฺมา ปุพฺเพนิวาสาเณนเอว มคฺคผล-  
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ปจฺจเวกฺขณกิจฺเจ  วุจฺจมาเนป  นิพฺพานปจฺจเวกฺขณตา  น  สกฺกา  
วตฺตุ ฯ อฏกถายมฺปน นพฺิพานารมฺมณตา นิทสฺสิตา ฯ  
        [๒๕๗]  กุสลา  ขนธฺาติ  อิทฺธิวิธปุพฺเพนิวาสอนาคตสาณา- 
เปกฺโข พหุวจนนิทฺเทโส    น    เจโตปริยาณยถากมฺมุปคาณา- 
เปกฺโขติ เตส  จตุกฺขนฺธารมฺมณภาวสฺส  อสาธโกติ  เจ  ฯ  น   
อ ฺตฺถ อวิตกฺกวิจารมตฺตา  ขนฺธา  จ  วิจาโร  จ  เจโตปริย- 
าณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส    อนาคตสาณสฺส   อารมฺมณ- 
ปจฺจเยน ปจฺจโยติ  สวิตกฺกสวิจารา  ขนฺธา  จ  วิตกโฺก  จ  เจโตปริย- 
าณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส    อนาคตสาณสฺส   อารมฺมณ- 
ปจฺจเยน ปจฺจโยติ  จ  วุตฺตตฺตา  เจโตปริยาณาเปกฺโขป  พหุวจน- 
นิทฺเทโสติ อิมสฺสตฺถสฺส  สิทฺธิโต  ฯ  เอวมฺป  ยถากมฺมุปคาณสฺส  
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ขนฺธา  จ  วิจาโร จาติอาทีสุ อวุตฺตตฺตา  
จตุกฺขนฺธารมฺมณตา น สิชฺฌตีติ ฯ น  ตตฺถ  อวจนสฺส  อ ฺ- 
การณตฺตา  ฯ ยถากมฺมุปคาเณน หิ กมฺมสสฏา จตฺตาโร   
ขนฺธา  กมฺมมุเขน  คยฺหนฺติ  ฯ  ต ฺหิ  ยถา  เจโตปริยาณ  
ปุริมปริกมฺมวเสน  อวิตกฺกาทิวิภาค  สราคาทิวิภาค ฺจ  จิตฺต  วิภาเวติ  
น  เอว  สวิภาค  วิภาเวติ ฯ กมฺมวเสเนว ปน กมฺมสมุทาย  
วิภาเวติ ฯ ตสฺมา  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  ขนฺธา  จ  วิจาโร  จาติ- 
อาทิเกน วิภาคกรเณน  ต  น  วุตฺต  น  จตุกฺขนฺธา นานารมฺมณ- 
โตติ ฯ อิทมปฺนสฺส อการณนฺติ   เกจิ  ฯ   ตตฺถาป ปุพฺเพนิวาสา-  
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นุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมปุคาณสฺส อนาคตสาณสฺสาติ ปนฺติ- 
เอว ฯ น  ห ิ ต  กุสลากุสลวิภาค วิย สวิตกฺกาทิวิภาค กมฺม  
วิภาเวตุ อสมตฺถ ฯ ทุจฺจรติสุจริตวิภาวนมฺป  หิ  โลภาทิอโลภาทิ- 
สมฺปโยควิภาควิเสสวิภาวน โหตีติ ฯ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  
นามโคตฺตานุสฺสรณกาเลน วตฺตพฺพารมฺมณนฺติ เอตฺตกเมว  อฏกถาย   
วุตฺต ฯ นามโคตฺตมฺปน ขนฺธปฏิพทฺโธ สมฺมติสิทฺโธ พฺย ฺชนตฺโถ  น   
พฺย ฺชนนฺติ  ฯ  อยเมตฺถ  อมฺหาก  ขนฺตีติ อาจริยสฺสาย อตฺตโน มติ ฯ  
ยมฺปน วุตฺต น พฺย ฺชนนฺติ ตสฺส สมตฺถน พฺย ฺชน ฺหีติอาทิ ฯ  
        [๒๕๘]  กามาวจเร  นิพฺพตฺติสฺสตีติ  นิพฺพตฺติกฺขนฺธชานนมาห  ฯ  
เอตฺถาติ   เอตสฺมึ   อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติกวเสน   อภิ ฺาาณาน  
อารมฺมณวิจาเร ฯ  
        [๒๕๙]   อชฺฌตฺตารมฺมณ ฺเจว  พหิทฺธารมฺมณ ฺจาติ  เอกชฺฌ  
คเหตฺวาติ  ย  วุตฺต  โปราณฏกถาย  ต  กาเลน  ฯเปฯ  โหติ- 
เยวาติ อิมินา  อธิปฺปาเยน  วุตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  น  หิ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  
นาม  วิสุ  เอก  อตฺถ ิ นาป  ต  เอกชฺฌ  อารมฺมณ  กริยตีติ  ฯ  
ยทิ  เอว  ติโกเอว  น  ปรูติ  ปททฺวยาสงฺคหิตสฺส  ตติยสฺส  
อตฺถนฺตรสฺส  อภาวโต  น  ปการเภทวิสยตฺตา  ติกนิทฺเทสสฺส  ฯ  
ตถาหิ  อฏกถาย  เตเอว  ติปฺปกาเรป  ธมฺเมติ  วุตฺต  ฯ  เตเอว  
อชฺฌตฺตาทิวเสน  ติวิเธป  ธมฺเมติ  อตฺโถ  ฯ  เอตฺถ  หิ  เตเอว  
ธมฺเมติ  อวตฺวา  ติปฺปกาเรติ  วจน  ปการเภทนิพนฺธนา  นาม  อย   
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ติกเทสนาติ  ทสฺสนตฺถ  ฯ  ยถา หิ กุสลตฺติกาทีน เทสนา ยถารห  
ธมฺมาน ชาติสมฺปโยคปฺปหานสิกฺขาภูมิอารมฺมณปฺปเภทนิยมกาลาทิ- 
เภทนิพนฺธนา น  เอวมย  ชาติอาทิเภทนิพนฺธนา  นาป  สนิทสฺส- 
นตฺติกเหตุทุกาทิเทสนา วิย  สภาวาทิเภทนิพนฺธนา  อถโข  ปการ- 
เภทนิพนฺธนา  ฯ  ป ฺเจว  หิ ขนฺธา  สสนฺตติปริยาปนฺนต อุปาทาย  
อชฺฌตฺตาติ วุตฺตา ปรสนฺตติปริยาปนฺนต อุปาทาย  พหิทฺธาติ   
ตทุภย  อุปาทาย  อชฺฌตฺตพหิทฺธาติ  ฯ  เตนาห อนินฺทฺริยพทฺธรูป ฺจ   
นิพฺพาน ฺจ  เปตฺวา  สพฺเพ  ธมฺมา  สยิา อชฺฌตฺตา สิยา  พหิทฺธา   
สิยา  อชฺฌตฺตพหิทฺธาติ  ฯ  นน ุ เจตฺถ อตฺถนฺตราภาวโต ปการนฺตรสฺส   
จ     อนามฏตฺตา    ตติโย    ราสิ    นตฺถีติ ฯ    นยทิเมว ฯ   ยทปิ   หิ  
ปมปเทน  อสงฺคหิตสงฺคณฺหนสฺส  วเสน  ทุติยสฺส  ปทสฺส  ปวตฺตตฺตา  
สพฺเพป  สภาวธมฺมา  ปททฺวเยเนว  ปริคฺคหิตา  เตหิ  ปน  วิสุ  วิสุ  
คหิตธมฺเม  เอกชฺฌ  คหณวเสน  ตติยปท  วุตฺตนฺติ  อตฺเถว  ตติโย  
ราสิ  น  หิ  สมุทาโย  อวยโว  โหติ  ฯ  ภินฺนวตฺถุเก  ปน  ธมฺเม  
อธิฏานเภท  อมุ ฺจิตฺวา  เอกชฺฌ  คหณ  น  สมฺภวตีติ  กาเลน  
อชฺฌตฺต กาเลน พหิทฺธา ชานนกาเลติ วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ  
                      เตรสมปริจฺเฉทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  


