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                                อภิธมฺมปฏเก กถาวตฺถุ   
                                        ____________   
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
                                           ปุคฺคลกถา   
        [๑]   ปคฺุคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โย    สจฺฉิกฏโ    ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏ- 
ปรมฏเนาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ นิคฺคห ห ฺจิ   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
โย    สจฺฉิกฏโ    ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏ- 
ปรมฏเนาติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   ปรมฏโ   
ตโต   โส   ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   
เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต  โส  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   
ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   
สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏ- 
ปรมฏเนาติ  มิจฺฉา ฯ   
                         อนุโลมป ฺจก ฯ   
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        [๒]   ปคฺุคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โย    สจฺฉิกฏโ    ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล    นูปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ อาชานาหิ ปฏิกมฺม ห ฺจิ   
ปุคฺคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
โย    สจฺฉิกฏโ    ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล    นูปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล นปูลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   ปรมฏโ   
ตโต   โส   ปคฺุคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   
เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต  โส  ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   
ปุคฺคโล    นปูลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   
สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
มิจฺฉา ฯ   
                          ปฏิกมฺมจตุกฺก   
        [๓]   ตฺว ฺเจ   ปน   ม ฺสิ  วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   ปรมฏโ   
ตโต    โส   ปุคฺคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   เตน   ตฺว   
ตตฺถ   เหตาย   ปฏิ ฺาย   เหว  ปฏชิานนฺต  เหว  นิคฺคเหตพฺเพ  อถ   
ต    นิคฺคณฺหาม    สุนิคฺคหิโตว    โหสิ    ห ฺจิ   ปคฺุคโล   นูปลพฺภติ    
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สจฺฉิกฏปรมฏเน    เตน    วต   เร   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   
ปรมฏโ   ตโต   โส   ปุคฺคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ย   
ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   ปรมฏโ  ตโต  โส  ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   
โย  สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ ตโต โส ปุคฺคโล นูปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   ปุคฺคโล   นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
ย     ตตฺถ     วเทสิ     วตฺตพฺเพ     โข    ปุคฺคโล    นปูลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน  จ  วตฺตพฺเพ  โย  สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต   
โส ปุคฺคโล นูปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ อิท เต มิจฺฉา ฯ   
                          นิคฺคหจตุกฺก   
        [๔]   เอเส  เจ  ทุนฺนคฺิคหิเต  เหวเมว  ตตฺถ  ทกฺข  วตฺตพฺเพ   
โข    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   
โย    สจฺฉิกฏโ    ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  โน  จ  มย  ตยา  ตตฺถ  เหตาย  ปฏิ ฺาย เหว   
ปฏิชานนฺตา   เหว   นิคฺคเหตพฺพา   อถ   ม  นิคฺคณฺหาสิ  ทุนฺนิคฺคหิตาว   
โหม    ห ฺจิ    ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   
เร  วตฺตพฺเพ  โย  สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต  โส  ปคฺุคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ    
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ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
มิจฺฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   โย  สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต   
โส    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ    ปคฺุคโล    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   
วเทสิ    วตฺตพฺเพ    โข    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   
โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   ปรมฏโ  ตโต  โส  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ อิท เต มิจฺฉา ฯ   
                          อุปนยนจตุกฺก   
        [๕]   น   เหว   นิคฺคเหตพฺเพ  เตน  หิ  ย  นิคฺคณฺหาสิ  ห ฺจิ   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
โย    สจฺฉิกฏโ    ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   ปรมฏโ   
ตโต   โส   ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   
เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต  โส  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย    ตตฺถ    วเทสิ    วตฺตพฺเพ   
โข   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน  จ  วตฺตพฺเพ  โย   
สจฺฉิกฏโ      ปรมฏโ     ตโต     โส     ปุคฺคโล     อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  อิท  เต  มิจฺฉา  เตน  หิ  เย  กเต นิคฺคเห เส    
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นิคฺคเห ทุกฺกเฏ สุกเต ปฏกิมฺเม สุกตา ปฏิปาทนาติ ฯ   
                         นิคฺคมจตุกฺก ฯ   
                        ปโม นิคฺคโห ฯ   
        [๖]   ปคฺุคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โย    สจฺฉิกฏโ    ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล    นูปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ นิคฺคห ห ฺจิ   
ปุคฺคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
โย    สจฺฉิกฏโ    ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล    นูปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล นปูลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   ปรมฏโ   
ตโต   โส   ปคฺุคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   
เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต  โส  ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย    ตตฺถ    วเทสิ    วตฺตพฺเพ   
โข    ปุคฺคโล    นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   
โย    สจฺฉิกฏโ    ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล    นูปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ มิจฺฉา ฯ   
                          ปจฺจนีกป ฺจก   
        [๗]   ปคฺุคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โย สจฺฉิกฏโ ปรมฏโ ตโต โส ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏ-  
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ปรมฏเนาติ ฯ  น     เหว     วตฺตพฺเพ     ฯ     อาชานาหิ     ปฏกิมมฺ    ห ฺจิ   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
โย    สจฺฉิกฏโ    ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   ปรมฏโ   
ตโต   โส   ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   
เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต  โส  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย    ตตฺถ    วเทสิ    วตฺตพฺเพ   
โข    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   
โย    สจฺฉิกฏโ    ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ มิจฺฉา ฯ   
                         ปฏิกมฺมจตุกฺก ฯ   
        [๘]   ตฺว ฺเจ   ปน   ม ฺสิ  วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   ปรมฏโ   
ตโต    โส   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   เตน   ตฺว   
ตตฺถ   เหตาย   ปฏิ ฺาย   เหว  ปฏชิานนฺต  เหว  นิคฺคเหตพฺเพ  อถ   
ต    นิคฺคณฺหาม    สุนิคฺคหิโตว    โหสิ    ห ฺจิ   ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    เตน    วต   เร   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   
ปรมฏโ   ตโต   โส   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ย    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 7 

ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   ปรมฏโ  ตโต  โส  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   
โย  สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ ตโต โส ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
ย     ตตฺถ     วเทสิ     วตฺตพฺเพ     โข    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน  จ  วตฺตพฺเพ  โย  สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต   
โส ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ อิท เต มิจฺฉา ฯ   
                         นิคฺคหจตุกฺก ฯ   
        [๙]  เอเส  เจ  ทุนฺนิคฺคหิเต  เหวเมว  ตตฺถ ทกฺข วตฺตพฺเพ โข   
ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  โน  จ  วตฺตพฺเพ  โย สจฺฉิกฏโ   
ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
โน   จ  มย  ตยา  ตตฺถ  เหตาย  ปฏิ ฺาย  เหว  ปฏิชานนฺตา  เหว   
นิคฺคเหตพฺพา    อถ    ม    นิคฺคณฺหาสิ   ทุนฺนิคฺคหิตาว   โหม   ห ฺจิ   
ปุคฺคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  โย   
สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
ย   ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
โน  จ  วตฺตพฺเพ  โย  สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต โส ปุคฺคโล นูปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา  โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  โย  สจฺฉิกฏโ   
ปรมฏโ   ตโต   โส   ปุคฺคโล   นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  โน    
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วต   เร   วตฺตพฺเพ   ปุคฺคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ย   
ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   ปรมฏโ  ตโต  โส  ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ อิท เต มิจฺฉา ฯ   
                         อุปนยนจตุกฺก ฯ   
        [๑๐]   น   เหว  นิคฺคเหตพฺเพ  เตน  หิ  ย  นคฺิคณฺหาสิ  ห ฺจิ   
ปุคฺคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
โย    สจฺฉิกฏโ    ปรมฏโ    ตโต    โส    ปุคฺคโล    นูปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  ปคฺุคโล นปูลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ   ปรมฏโ   
ตโต   โส   ปคฺุคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   
เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   โย   สจฺฉิกฏโ  ปรมฏโ  ตโต  โส  ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   
ปุคฺคโล    นปูลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   โย   
สจฺฉิกฏโ      ปรมฏโ     ตโต     โส     ปุคฺคโล     นูปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  อิท  เต  มิจฺฉา  เตน  หิ  เย  กเต นิคฺคเห เส   
นิคฺคเห ทุกฺกเฏ สุกเต ปฏกิมฺเม สุกตา ปฏิปาทนาติ ฯญ   
                         นิคฺคมจตุกฺก ฯ   
                        ทุติโย นิคฺคโห ฯ    
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        [๑๑]  ปคฺุคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สพฺพตฺถ    ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห ห ฺจิ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน   
เตน     วต     เร    วตฺตพฺเพ    สพฺพตฺถ    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   
สพฺพตฺถ   ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ    ปคฺุคโล    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   
วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  โน   
จ    วตฺตพฺเพ    สพฺพตฺถ   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
มิจฺฉา ฯเปฯ   
                        ตติโย นิคฺคโห ฯ   
        [๑๒]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สพฺพทา    ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห ห ฺจิ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน   
เตน     วต     เร    วตฺตพฺเพ    สพฺพทา    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   สพฺพทา  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ    
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สพฺพทา   ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ    ปคฺุคโล    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   
วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  โน   
จ    วตฺตพฺเพ    สพฺพทา   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๑๓]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สพฺเพสุ    ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห ห ฺจิ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน   
เตน     วต     เร    วตฺตพฺเพ    สพฺเพสุ    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   สพฺเพสุ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   
สพฺเพสุ   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ    ปคฺุคโล    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   
วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  โน   
จ    วตฺตพฺเพ    สพฺเพสุ   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๑๔]  ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สพฺพตฺถ    ปคฺุคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห ห ฺจิ ปุคฺคโล นูปลพฺภติ สจฺฉิ-  
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กฏปรมฏเน  เตน     วต     เร    วตฺตพฺเพ    สพฺพตฺถ    ปุคฺคโล    นูปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   
สพฺพตฺถ   ปคฺุคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ    ปคฺุคโล    นูปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   
วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปคฺุคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  โน   
จ    วตฺตพฺเพ    สพฺพตฺถ   ปุคฺคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๑๕]  ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สพฺพทา    ปคฺุคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห ห ฺจิ ปุคฺคโล นูปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน   
เตน     วต     เร    วตฺตพฺเพ    สพฺพทา    ปุคฺคโล    นูปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   สพฺพทา  ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   
สพฺพทา   ปคฺุคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ   ปคฺุคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ   
วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล  นปูลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  โน  จ  วตฺตพฺเพ   
สพฺพทา ปุคฺคโล นูปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ มิจฺฉา ฯเปฯ    
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        [๑๖]  ปคฺุคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สพฺเพสุ    ปคฺุคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห ห ฺจิ ปุคฺคโล นูปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน   
เตน     วต     เร    วตฺตพฺเพ    สพฺเพสุ    ปุคฺคโล    นูปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   สพฺเพสุ  ปุคฺคโล   
นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   มิจฺฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   
สพฺเพสุ   ปุคฺคโล   นูปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ    ปคฺุคโล    นูปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   
วเทสิ    วตฺตพฺเพ    โข    ปุคฺคโล    นปูลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   
โน   จ   วตฺตพฺเพ   สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
มิจฺฉา ฯเปฯ   
                         อฏกนิคฺคโห ฯ   
        [๑๗]   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  รูป ฺจ  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อ ฺ  รูป  อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห  ห ฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    รูป ฺจ    อุปลพภฺติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน    เตน   
วต   เร   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   รูป  อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ             
วตฺตพฺเพ    โข    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   รูป ฺจ   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ  อ ฺ  รูป  อ ฺโ    
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ปุคฺคโลติ   มจฺิฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   รูป   อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน   
รูป ฺจ     อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย    ตตฺถ    วเทสิ   
วตฺตพฺเพ    โข    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   รูป ฺจ   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ  อ ฺ  รูป  อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๑๘]    ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เวทนา   จ   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   ฯเปฯ   ส ฺา   จ   อุปลพฺภติ  ฯเปฯ   
สงฺขารา     จ     อุปลพฺภนฺติ     ฯเปฯ     วิ ฺาณ ฺจ    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อ ฺ  วิ ฺาณ อ ฺโ ปุคฺคโลติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห  ห ฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน      วิ ฺาณ ฺจ     อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน   
เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   วิ ฺาณ   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ  ย   
ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
วิ ฺาณ ฺจ    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน    โน    จ    วตฺตพฺเพ   
อ ฺ   วิ ฺาณ   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   มิจฺฉา   โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ   
อ ฺ   วิ ฺาณ   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ        สจฺฉิกฏปรมฏเน        วิ ฺาณ ฺจ       อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน      วิ ฺาณ ฺจ     อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน    
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โน จ วตฺตพฺเพ อ ฺ วิ ฺาณ อ ฺโ ปุคฺคโลติ มจฺิฉา ฯเปฯ   
        [๑๙]    ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   จกฺขายตน ฺจ   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   ฯเปฯ   โสตายตน ฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ   
ฆานายตน ฺจ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ   ชวฺิหายตน ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
กายายตน ฺจ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ    รูปายตน ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
สทฺทายตน ฺจ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ   คนฺธายตน ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
รสายตน ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   โผฏพฺพายตน ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
มนายตน ฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ธมฺมายตน ฺจ  อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน   
ฯเปฯ   
        [๒๐]   จกฺขุธาตุ    จ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   ฯเปฯ   
โสตธาตุ   จ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   ฆานธาตุ   จ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
ชิวฺหาธาตุ   จ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   กายธาตุ   จ   อุปลพฺภติ  ฯเปฯ   
รูปธาตุ    จ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   สทฺทธาตุ   จ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
คนฺธธาตุ    จ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   รสธาตุ   จ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
โผฏพฺพธาตุ   จ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   จกฺขุวิ ฺาณธาตุ   จ  อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ    โสตวิ ฺาณธาตุ    จ    อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   ฆานวิ ฺาณธาตุ   
จ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ    ชิวฺหาวิ ฺาณธาตุ   จ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
กายวิ ฺาณธาตุ    จ    อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   มโนธาตุ   จ   อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ   มโนวิ ฺาณธาตุ   จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ธมมฺธาตุ  จ  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ    
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        [๒๑]    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   ฯเปฯ   
โสตินฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ   ฆานินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
ชิวฺหินฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ   กายินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
มนินฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ    ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
อิตฺถินฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ   ปุริสินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
สุขินฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ    ทกฺุขินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ    โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ   อุเปกขิฺนฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   สทฺทนิฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ    วิริยนิฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ   สตินทฺฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ    สมาธินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ        อน ฺต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฺจ        อุปลพฺภติ       ฯเปฯ   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ     อุปลพฺภติ    ฯเปฯ    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อ ฺ  อ ฺาตาวินฺทฺริย  อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห  ห ฺจิ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ      สจฺฉิกฏปรมฏเน      อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ     อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  อ ฺ  อ ฺาตาวินฺทฺริยg   
อ ฺโ    ปุคฺคโลติ    ย    ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ      สจฺฉิกฏปรมฏเน      อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ     อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    โน    จ    วตฺตพฺเพ    อ ฺ   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  มิจฺฉา  โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  อ ฺ อ ฺา-  



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 16 

ตาวินฺทฺริย  อ ฺโ     ปุคฺคโลติ     โน     วต     เร    วตฺตพฺเพ    ปคฺุคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏ-   
ปรมฏเนาติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   
โน    จ    วตฺตพฺเพ    อ ฺ    อ ฺาตาวินฺทฺริย   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   
มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๒๒]  ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
วุตฺต   ภควตา   อตฺถ ิ  ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏิปนโฺน   ๑  รูป ฺจ   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อ ฺ  รปู  อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ   อาชานาหิ  ปฏิกมฺม  ห ฺจิ   
วุตฺต   ภควตา   อตฺถ ิ ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนโฺน  รูป ฺจ  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   รูป  อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   วุตฺต  ภควตา  อตฺถิ   
ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏปินฺโน   รูป ฺจ   อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
โน    จ    วตฺตพฺเพ    อ ฺ    รูป    อ ฺโ    ปุคฺคโลติ   มิจฺฉา   
โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   รูป   อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  โน  วต   
เร   วตฺตพฺเพ   วุตฺต   ภควตา   อตฺถิ  ปคฺุคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน   
รูป ฺจ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ย   ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ   
โข   วุตฺต   ภควตา   อตฺถิ   ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏิปนฺโน  รูป ฺจ   
#๑ อภิ. ปุ. ๑๒๗    
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อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ  อ ฺ  รูป  อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ   มจฺิฉา   ฯเปฯ  ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ   
อามนฺตา     ฯ    วุตฺต    ภควตา    อตฺถ ิ   ปุคฺคโล    อตฺตหิตาย   
ปฏิปนฺโน    เวทนา   จ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   ส ฺา   จ   อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ    สงฺขารา    จ   อุปลพฺภนฺติ   ฯเปฯ   วิ ฺาณ ฺจ   อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   อ ฺ   วิ ฺาณ   อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ   อาชานาหิ  ปฏิกมฺม  ห ฺจิ   
วุตฺต    ภควตา   อตฺถ ิ  ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏิปนโฺน   วิ ฺาณ ฺจ   
อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน    เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   
วิ ฺาณ   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  วุตฺต   
ภควตา   อตฺถิ   ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏิปนฺโน  วิ ฺาณ ฺจ  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    โน    จ    วตฺตพฺเพ   อ ฺ   วิ ฺาณ   อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ   มจฺิฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ  อ ฺ  วิ ฺาณ  อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   วุตฺต  ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล   
อตฺตหิตาย    ปฏิปนฺโน    วิ ฺาณ ฺจ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   
ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   วุตฺต   ภควตา   อตฺถิ  ปุคฺคโล   
อตฺตหิตาย    ปฏิปนฺโน    วิ ฺาณ ฺจ    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   
โน จ วตฺตพฺเพ อ ฺ วิ ฺาณ อ ฺโ ปุคฺคโลติ มจฺิฉา ฯเปฯ   
        [๒๓]  ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
วุตฺต   ภควตา   อตฺถ ิ  ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏิปนโฺน  จกฺขายตน ฺจ    
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อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน    ฯเปฯ    โสตายตน ฺจ    อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ ธมฺมายตน ฺจ อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๒๔]   ..   จกฺขุธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  ฯเปฯ   
กายธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  รูปธาตุ  จ อุปลพฺภติ ฯเปฯ โผฏพฺพธาตุ   
จ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ    จกฺขุวิ ฺาณธาตุ    จ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
มโนวิ ฺาณธาตุ    จ    อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   ธมฺมธาตุ   จ   อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๒๕]   ..   จกฺขุนฺทฺริย ฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  ฯเปฯ   
โสตินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  ฯเปฯ  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
อุปลพฺภติ      สจฺฉิกฏปรมฏเน     ฯเปฯ     ปุคฺคโล     นูปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  วุตฺต  ภควตา  อตฺถิ  ปคฺุคโล   
อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อ ฺ    อ ฺาตาวินฺทฺริย    อ ฺโ    ปุคฺคโลติ   ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ  ปฏิกมฺม  ห ฺจิ  วุตฺต  ภควตา  อตฺถิ   
ปุคฺคโล     อตฺตหิตาย     ปฏิปนฺโน    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  อ ฺ  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  วุตฺต  ภควตา  อตฺถิ   
ปุคฺคโล     อตฺตหิตาย     ปฏิปนฺโน    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ  อ ฺ  อ ฺาตาวินฺทฺริย  อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ   มจฺิฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ  อ ฺ  อ ฺาตาวินฺทฺริย    
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อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   วุตฺต  ภควตา  อตฺถิ   
ปุคฺคโล     อตฺตหิตาย     ปฏิปนฺโน    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย    ตตฺถ    วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   วุตฺต   
ภควตา    อตฺถิ   ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏิปนฺโน   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  โน  จ  วตฺตพฺเพ  อ ฺ  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อ ฺโ ปุคฺคโลติ มิจฺฉา ฯเปฯ   
                        สุทฺธิกสสนฺทนา ฯ   
        [๒๖]   รูป  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  เวทนา  จ  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   อ ฺ   รูป   อ ฺา   เวทนาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   รูป ฺจ   อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏ-   
ปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อ ฺ   รูป  อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ   อาชานาหิ   นิคฺคห   ห ฺจิ  รูป  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน     เวทนา    จ    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺ   รูป   อ ฺา   เวทนา   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
รูป ฺจ    อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
อ ฺ   รูป   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   
รูป     อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน    เวทนา    จ    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   อ ฺ   รูป   อ ฺา   เวทนา   ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน     รปู ฺจ    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน    โน   
จ   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   รูป   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ  มิจฺฉา  โน  เจ  ปน    
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วตฺตพฺเพ   อ ฺ   รูป   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ   
รูป     อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน    เวทนา    จ    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   อ ฺ   รูป   อ ฺา   เวทนา   ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    รูป ฺจ    อุปลพภฺติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   
ตตฺถ    วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   รูป   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   
เวทนา    จ    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   อ ฺ   รูป   อ ฺา   
เวทนา    ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   รูป ฺจ   อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   อ ฺ  รปู  อ ฺโ  ปคฺุคโลติ   
มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๒๗]   รูป   อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  ส ฺา  จ  อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ    สงฺขารา    จ   อุปลพฺภนฺติ   ฯเปฯ   วิ ฺาณ ฺจ   อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   อ ฺ   รูป   อ ฺ   วิ ฺาณนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   รูป ฺจ   อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏ-   
ปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อ ฺ   รูป  อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ   อาชานาหิ   นิคฺคห   ห ฺจิ  รูป  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน      วิ ฺาณ ฺจ     อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺ   รูป   อ ฺ   วิ ฺาณ   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   
รูป ฺจ    อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
อ ฺ   รูป   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   
รูป  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  วิ ฺาณ ฺจ อุปลพฺภติ สจฺฉิ-  
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กฏปรมฏเน  อ ฺ       รูป      อ ฺ      วิ ฺาณ      ปุคฺคโล      อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน     รปู ฺจ    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน    โน   
จ    วตฺตพฺเพ   อ ฺ   รูป   อ ฺโ   ปคฺุคโลติ   มิจฺฉา   โน   เจ   
ปน   วตฺตพฺเพ   อ ฺ  รปู  อ ฺโ  ปคฺุคโลติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
รูป      อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน     วิ ฺาณ ฺจ     อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   อ ฺ   รูป   อ ฺ   วิ ฺาณ   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    รูป ฺจ    อุปลพภฺติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   
ตตฺถ    วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   รูป   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   
วิ ฺาณ ฺจ     อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน    อ ฺ    รูป    อ ฺ   
วิ ฺาณ    ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   รูป ฺจ   อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   อ ฺ  รปู  อ ฺโ  ปคฺุคโลติ   
มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๒๘]    เวทนา    อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   ส ฺา   จ   
อุปลพฺภติ    ฯเปฯ    สงฺขารา   จ   อุปลพฺภนฺติ   ฯเปฯ   วิ ฺาณ ฺจ   
อุปลพฺภติ ฯเปฯ รูป ฺจ อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๒๙]    ส ฺา   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   สงฺขารา   จ   
อุปลพฺภนฺติ   ฯเปฯ   วิ ฺาณ ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   รูป ฺจ  อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ เวทนา จ อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๓๐]    สงฺขารา   อุปลพฺภนฺติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   วิ ฺาณ ฺจ   
อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   รูป ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   เวทนา  จ  อุปลพฺภติ    
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ฯเปฯ ส ฺา จ อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๓๑]     วิ ฺาณ     อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน    รูป ฺจ   
อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   เวทนา  จ  อุปลพภฺติ  ฯเปฯ  ส ฺา  จ  อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ     สงฺขารา    จ    อุปลพฺภนฺติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน    อ ฺ   
วิ ฺาณ   อ ฺเ   สงฺขาราติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปคฺุคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    วิ ฺาณ ฺจ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ   อ ฺ   วิ ฺาณ   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯ    อาชานาหิ    นิคฺคห    ห ฺจิ    วิ ฺาณ   อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    สงฺขารา    จ    อุปลพฺภนฺติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺ   วิ ฺาณ  อ ฺเ  สงฺขารา  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
วิ ฺาณ ฺจ      อุปลพฺภติ      สจฺฉิกฏปรมฏเน      เตน      วต   
เร   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   วิ ฺาณ   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ   
วตฺตพฺเพ   โข   วิ ฺาณ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  สงฺขารา  จ   
อุปลพฺภนฺติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน    อ ฺ   วิ ฺาณ   อ ฺเ   สงฺขารา   
ปุคฺคโล     อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน    วิ ฺาณ ฺจ    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    โน    จ    วตฺตพฺเพ   อ ฺ   วิ ฺาณ   อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ   มจฺิฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ  อ ฺ  วิ ฺาณ  อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  วิ ฺาณ  อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน   
สงฺขารา       จ      อุปลพฺภนฺติ      สจฺฉิกฏปรมฏเน      อ ฺ   
วิ ฺาณ    อ ฺเ   สงฺขารา   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน    
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วิ ฺาณ ฺจ    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย    ตตฺถ   วเทสิ   
วตฺตพฺเพ    โข    วิ ฺาณ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   สงฺขารา   
จ     อุปลพฺภนฺติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน    อ ฺ    วิ ฺาณ    อ ฺเ   
สงฺขารา     ปคฺุคโล     อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน    วิ ฺาณ ฺจ   
อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   วิ ฺาณ   
อ ฺโ ปุคฺคโลติ มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๓๒]   จกฺขายตน   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  โสตายตน ฺจ   
อุปลพฺภติ     ฯเปฯ    ธมฺมายตน ฺจ    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   
ฯเปฯ   
        [๓๓]    โสตายตน   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   ธมฺมายตน   อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    จกฺขายตน ฺจ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ   มนายตน ฺจ   
อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๓๔]   จกฺขุธาตุ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โสตธาตุ  จ   
อุปลพฺภติ ฯเปฯ ธมฺมธาตุ จ อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๓๕]    โสตธาตุ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ   ธมฺมธาตุ   อุปลพภฺติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   จกขฺุธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  มโนวิ ฺาณธาตุ  จ   
อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๓๖]   จกฺขุนฺทฺริย   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  โสตินฺทฺริย ฺจ   
อุปลพฺภติ    ฯเปฯ   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   
ฯเปฯ    
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        [๓๗]   โสตินฺทฺริย   อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  อ ฺาตาวินฺทฺริย  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน     อ ฺ     อ ฺาตาวินฺทฺริย    อ ฺ   
อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อ ฺ   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ   
อาชานาหิ   นิคฺคห  ห ฺจิ  อ ฺาตาวินฺทฺริย  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ        อุปลพฺภติ        สจฺฉิกฏปรมฏเน        อ ฺ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย  อ ฺ  อ ฺ ินฺทฺริย  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ       อุปลพฺภติ       สจฺฉิกฏปรมฏเน      เตน   
วต   เร  วตฺตพฺเพ  อ ฺ  อ ฺาตาวินฺทฺริย  อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  ย  ตตฺถ   
วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   อ ฺาตาวินฺทฺริย  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ    อุปลพภฺติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   อ ฺ   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อ ฺ      อ ฺ ินฺทฺริย     ปคฺุคโล     อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ  วตฺตพฺเพ   
อ ฺ   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   มิจฺฉา   โน   เจ   ปน   
วตฺตพฺเพ    อ ฺ    อ ฺาตาวินฺทฺริย    อ ฺโ   ปคฺุคโลติ   โน   วต   
เร     วตฺตพฺเพ    อ ฺาตาวินฺทฺริย    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ    อุปลพภฺติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   อ ฺ   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อ ฺ      อ ฺ ินฺทฺริย     ปคฺุคโล     อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน    
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อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ     อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย    ตตฺถ   
วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   อ ฺาตาวินฺทฺริย  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ    อุปลพภฺติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   อ ฺ   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อ ฺ      อ ฺ ินฺทฺริย     ปคฺุคโล     อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ  วตฺตพฺเพ   
อ ฺ อ ฺาตาวินฺทฺริย อ ฺโ ปุคฺคโลติ มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๓๘]   รูป  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  เวทนา  จ  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   อ ฺ   รูป   อ ฺา   เวทนาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
วุตฺต    ภควตา    อตฺถิ    ปคฺุคโล   อตฺตหิตาย   ปฏิปนฺโน    รูป ฺจ   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อ ฺ  รปู  อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ  ปฏกิมฺม  ห ฺจิ  รูป   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  เวทนา  จ  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺ    รูป    อ ฺา    เวทนา    วุตฺต   ภควตา   อตฺถิ   ปุคฺคโล   
อตฺตหิตาย    ปฏิปนฺโน   รูป ฺจ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน             
วต   เร   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   รูป  อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ   
วตฺตพฺเพ  โข  รูป  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  เวทนา  จ  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   อ ฺ   รูป   อ ฺา  เวทนา  วุตฺต  ภควตา  อตฺถ ิ  
ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏปินฺโน   รูป ฺจ   อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
โน   จ   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   รูป   อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  มจฺิฉา  โน  เจ   
ปน    วตฺตพฺเพ    อ ฺ   รปู   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   โน   วต   เร    
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วตฺตพฺเพ   รปู   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เวทนา  จ  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    อ ฺ    รูป   อ ฺา   เวทนา   วุตฺต   ภควตา   
อตฺถิ     ปุคฺคโล     อตฺตหิตาย     ปฏิปนฺโน     รูป ฺจ    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ย   ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  รูป  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   เวทนา   จ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  อ ฺ   
รูป   อ ฺา   เวทนา   วุตฺต   ภควตา   อตฺถิ   ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   
ปฏิปนฺโน   รูป ฺจ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ  วตฺตพฺเพ   
อ ฺ รูป อ ฺโ ปุคฺคโลติ มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๓๙]   รูป   อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  ส ฺา  จ  อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ    สงฺขารา    จ   อุปลพฺภนฺติ   ฯเปฯ   วิ ฺาณ ฺจ   อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๔๐]    เวทนา    อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   ส ฺา   จ   
อุปลพฺภติ    ฯเปฯ    สงฺขารา   จ   อุปลพฺภนฺติ   ฯเปฯ   วิ ฺาณ ฺจ   
อุปลพฺภติ ฯเปฯ รูป ฺจ อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๔๑]    ส ฺา   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   สงฺขารา   จ   
อุปลพฺภนฺติ   ฯเปฯ   วิ ฺาณ ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   รูป ฺจ  อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ เวทนา จ อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๔๒]    สงฺขารา   อุปลพฺภนฺติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   วิ ฺาณ ฺจ   
อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   รูป ฺจ   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   เวทนา  จ  อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ ส ฺา จ อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 27 

        [๔๓]     วิ ฺาณ     อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน    รูป ฺจ   
อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   เวทนา  จ  อุปลพภฺติ  ฯเปฯ  ส ฺา  จ  อุปลพฺภติ   
ฯเปฯ สงฺขารา จ อุปลพฺภนฺติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๔๔]   จกฺขายตน   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  โสตายตน ฺจ   
อุปลพฺภติ     ฯเปฯ    ธมฺมายตน ฺจ    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   
ฯเปฯ   
        [๔๕]    โสตายตน   อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   ธมฺมายตน   อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    จกฺขายตน ฺจ    อุปลพฺภติ    ฯเปฯ   มนายตน ฺจ   
อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๔๖]   จกฺขุธาตุ   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โสตธาตุ  จ   
อุปลพฺภติ ฯเปฯ ธมฺมธาตุ จ อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๔๗]   โสตธาตุ  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  ฯเปฯ  ธมฺมธาตุ   
อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน    จกฺขุธาตุ    จ    อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   
มโนวิ ฺาณธาตุ จ อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๔๘]   จกฺขุนฺทฺริย   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  โสตินฺทฺริย ฺจ   
อุปลพฺภติ     ฯเปฯ     อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ     อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏ   
ปรมฏเน ฯเปฯ   
        [๔๙]   โสตินฺทฺริย   อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  อ ฺาตาวินฺทฺริย  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ   ฯเปฯ   อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ   
อุปลพฺภติ        สจฺฉิกฏปรมฏเน       อ ฺ       อ ฺาตาวินฺทฺริย    
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อ ฺ   อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  วุตฺต  ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล   
อตฺตหิตาย        ปฏิปนฺโน        อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ       อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อ ฺ  อ ฺาตาวินฺทฺริย  อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ   อาชานาหิ  ปฏิกมฺม  ห ฺจิ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   อุปลพภฺติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน     อ ฺ     อ ฺาตาวินฺทฺริย    อ ฺ    อ ฺ ินฺทฺริย   
วุตฺต   ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนโฺน  อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
อุปลพฺภติ     สจฺฉิกฏปรมฏเน     เตน     วต    เร    วตฺตพฺเพ   
อ ฺ    อ ฺาตาวินฺทฺริย    อ ฺโ    ปุคฺคโลติ    ย    ตตฺถ   วเทสิ   
วตฺตพฺเพ     โข    อ ฺาตาวินฺทฺริย    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ    อุปลพภฺติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   อ ฺ   อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อ ฺ    อ ฺ ินฺทฺริย    วุตฺต    ภควตา    อตฺถ ิ  ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   
ปฏิปนฺโน    อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   
จ    วตฺตพฺเพ    อ ฺ   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   มิจฺฉา   
โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   อ ฺาตาวินฺทฺริย  อ ฺโ  ปุคฺคโลติ   
โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  อ ฺาตาวินฺทฺริย  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ        อุปลพฺภติ        สจฺฉิกฏปรมฏเน        อ ฺ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   อ ฺ   อ ฺ ินฺทฺริย   วุตฺต   ภควตา   อตฺถิ   ปคฺุคโล   
อตฺตหิตาย        ปฏิปนฺโน        อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ       อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  อ ฺาตาวินฺทฺริย    
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อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  อ ฺ ินฺทฺริย ฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺฉิ- 
กฏปรมฏเน  อ ฺ    อ ฺาตาวินฺทฺริย    อ ฺ   อ ฺ ินฺทฺริย    วุตฺต   
ภควตา    อตฺถิ   ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏิปนฺโน   อ ฺาตาวินฺทฺริย ฺจ   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน  โน  จ  วตฺตพฺเพ  อ ฺ  อ ฺาตาวินฺทฺริย   
อ ฺโ ปุคฺคโลติ มิจฺฉา ฯเปฯ   
                        โอปมฺมสสนฺทน ฯ   
        [๕๐]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
รูป   ปุคฺคโลติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห  ห ฺจิ   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
รูป   ปุคฺคโลติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน    โน    จ    วตฺตพฺเพ   รูป   ปุคฺคโลติ   มิจฺฉา   
โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   รูป   ปุคฺคโลติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ   
โข    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   
รูป ปุคฺคโลติ มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๕๑]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
รูปสฺมึ   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   อ ฺตฺร   รปูา   ปุคฺคโล  ฯเปฯ  ปุคฺคลสฺมึ   
รูปนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห  ห ฺจิ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ปุคฺคลสฺมึ   
รูปนฺติ    ย    ตตฺถ    วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล   อุปลพฺภต์ิ    
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สจฺฉิกฏปรมฏเน    โน   จ   วตฺตพฺเพ   ปุคฺคลสมฺึ   รูปนฺติ   มิจฺฉา   
โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ  ปุคฺคลสฺมึ  รูปนฺติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ   
โข    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   
ปุคฺคลสฺมึ รปูนฺติ มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๕๒]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เวทนา   ปุคฺคโล  ฯเปฯ  เวทนาย  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  อ ฺตฺร  เวทนาย   
ปุคฺคโล   ฯเปฯ   ปุคฺคลสฺมึ   เวทนา   ฯเปฯ  ส ฺา  ปุคฺคโล  ฯเปฯ   
ส ฺาย    ปคฺุคโล    ฯเปฯ    อ ฺตฺร    ส ฺาย   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   
ปุคฺคลสฺมึ    ส ฺา   ฯเปฯ   สงฺขารา   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   สงฺขาเรสุ   
ปุคฺคโล    ฯเปฯ   อ ฺตฺร   สงฺขาเรหิ   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   ปุคฺคลสฺมึ   
สงฺขารา    ฯเปฯ   วิ ฺาณ   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   วิ ฺาสฺมึ   ปุคฺคโล   
ฯเปฯ   อ ฺตฺร   วิ ฺาณา   ปุคฺคโล  ฯเปฯ  ปุคฺคลสฺมึ  วิ ฺาณนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห  ห ฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ปุคฺคลสฺมึ  วิ ฺาณนฺติ   
ย   ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน   
โน     จ     วตฺตพฺเพ     ปคฺุคลสฺมึ    วิ ฺาณนฺติ    มิจฺฉา    โน   
เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   ปุคฺคลสฺมึ   วิ ฺาณนฺติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ   
โข    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ   วตฺตพฺเพ    
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ปุคฺคลสฺมึ วิ ฺาณนฺติ มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๕๓]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
จกฺขายตน   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   จกฺขายตนสฺมึ   ปุคฺคโล  ฯเปฯ  อ ฺตฺร   
จกฺขายตนา   ปุคฺคโล   ฯเปฯ  ปุคฺคลสมฺึ  จกฺขายตน  ฯเปฯ  ธมฺมายตน   
ปุคฺคโล   ฯเปฯ   ธมฺมายตนสฺมึ   ปุคฺคโล  ฯเปฯ  อ ฺตฺร  ธมฺมายตนา   
ปุคฺคโล ฯเปฯ ปุคฺคลสฺมึ ธมฺมายตน ฯเปฯ   
        [๕๔]  ..  จกฺขุธาตุ  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  จกฺขุธาตุยา ปุคฺคโล ฯเปฯ   
อ ฺตฺร   จกฺขุธาตุยา   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   ปุคฺคลสฺมึ   จกฺขุธาตุ  ฯเปฯ   
ธมฺมธาตุ   ปคฺุคโล   ฯเปฯ   ธมฺมธาตุยา   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   อ ฺตฺร   
ธมฺมธาตุยา ปุคฺคโล ฯเปฯ ปุคฺคลสฺมึ ธมฺมธาตุ ฯเปฯ   
        [๕๕]  ..  จกฺขุนฺทฺริย  ปุคฺคโล ฯเปฯ จกฺขุนฺทฺริยสฺมึ ปุคฺคโล ฯเปฯ   
อ ฺตฺร   จกฺขุนฺทฺริยา   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   ปุคฺคลสฺมึ  จกฺขุนฺทฺริย  ฯเปฯ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย     ปุคฺคโล    ฯเปฯ    อ ฺาตาวินฺทรฺิยสฺมึ    ปคฺุคโล   
ฯเปฯ    อ ฺตฺร    อ ฺาตาวินฺทฺริยา    ปุคฺคโล    ฯเปฯ   ปุคฺคลสฺมึ   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห   
ห ฺจิ   ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ปุคฺคลสฺมึ    อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ    ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเน   โน   จ  วตฺตพฺเพ  ปุคฺคลสฺมึ   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ    มจฺิฉา    โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   ปุคฺคลสฺมึ   
อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ    โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ    
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สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  โน จ วตฺตพฺเพ ปุคฺคลสฺมึ อ ฺา- 
ตาวินฺทฺริยนฺติ  มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๕๖]  ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
วุตฺต   ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนโฺนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
รูป   ปุคฺคโลติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ  ปฏิกมฺม  ห ฺจิ   
วุตฺต   ภควตา   อตฺถ ิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนโฺน  เตน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ   รปู   ปุคฺคโลติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ  โข  วุตฺต   
ภควตา   อตฺถิ   ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏิปนฺโน   โน   จ  วตฺตพฺเพ   
รูป   ปุคฺคโลติ   มิจฺฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   รปู  ปุคฺคโลติ   
โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   วุตฺต  ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย   
ปฏิปนฺโนติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข  วุตฺต  ภควตา  อตฺถิ   
ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏปินฺโน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   รูป  ปุคฺคโลติ   
มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๕๗]  ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
วุตฺต   ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนโฺนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
รูปสฺมึ   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   อ ฺตฺร   รปูา   ปุคฺคโล  ฯเปฯ  ปุคฺคลสฺมึ   
รูป   ฯเปฯ   เวทนา   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   เวทนาย   ปุคฺคโล  ฯเปฯ   
อ ฺตฺร   เวทนาย   ปุคฺคโล  ฯเปฯ  ปคฺุคลสฺมึ  เวทนา  ฯเปฯ  ส ฺา   
ปุคฺคโล   ฯเปฯ   ส ฺาย   ปุคฺคโล  ฯเปฯ  อ ฺตฺร  ส ฺาย  ปุคฺคโล    
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ฯเปฯ   ปุคฺคลสฺมึ  ส ฺา  ฯเปฯ  สงฺขารา  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  สงฺขาเรสุ   
ปุคฺคโล    ฯเปฯ   อ ฺตฺร   สงฺขาเรหิ   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   ปุคฺคลสฺมึ   
สงฺขารา    ฯเปฯ   วิ ฺาณ   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   วิ ฺาณสฺมึ   ปุคฺคโล   
ฯเปฯ   อ ฺตฺร   วิ ฺาณา   ปุคฺคโล  ฯเปฯ  ปุคฺคลสฺมึ  วิ ฺาณนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ   อาชานาหิ   ปฏิกมฺม  ห ฺจิ  วุตฺต  ภควตา   
อตฺถิ   ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏิปนโฺน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
ปุคฺคลสฺมึ    วิ ฺาณนฺติ    ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   วุตฺต   
ภควตา   อตฺถิ   ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏิปนฺโน   โน   จ  วตฺตพฺเพ   
ปุคฺคลสฺมึ   วิ ฺาณนฺติ   มิจฺฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ  ปุคฺคลสฺมึ   
วิ ฺาณนฺติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  วุตฺต  ภควตา  อตฺถ ิ ปุคฺคโล   
อตฺตหิตาย    ปฏิปนฺโนติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   วุตฺต   
ภควตา   อตฺถิ   ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏิปนฺโน   โน   จ  วตฺตพฺเพ   
ปุคฺคลสฺมึ วิ ฺาณนฺติ มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๕๘]  ปุคฺคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
วุตฺต   ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนโฺนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
จกฺขายตน     ปุคฺคโล    ฯเปฯ    จกฺขายตนสฺมึ    ปุคฺคโล    ฯเปฯ   
อ ฺตฺร   จกฺขายตนา   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   ปุคฺคลสฺมึ  จกฺขายตน  ฯเปฯ   
ธมฺมายตน     ปุคฺคโล    ฯเปฯ    ธมฺมายตนสฺมึ    ปุคฺคโล    ฯเปฯ   
อ ฺตฺร    ธมฺมายตนา    ปุคฺคโล    ฯเปฯ    ปุคฺคลสฺมึ    ธมฺมายตน   
ฯเปฯ    จกฺขุธาตุ   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   จกฺขุธาตุยา   ปุคฺคโล   ฯเปฯ    
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อ ฺตฺร   จกฺขุธาตุยา   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   ปุคฺคลสฺมึ   จกฺขุธาตุ  ฯเปฯ   
ธมฺมธาตุ   ปคฺุคโล   ฯเปฯ   ธมฺมธาตุยา   ปุคฺคโล   ฯเปฯ   อ ฺตฺร   
ธมฺมธาตุยา ปุคฺคโล ฯเปฯ ปุคฺคลสฺมึ ธมฺมธาตุ ฯเปฯ   
        [๕๙]   ..   จกฺขุนฺทฺริย  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  จกฺขุนฺทฺริยสฺมึ  ปุคฺคโล   
ฯเปฯ   อ ฺตฺร   จกฺขุนฺทฺริยา   ปุคฺคโล   ฯเปฯ  ปคฺุคลสฺมึ  จกฺขุนฺทฺริย   
ฯเปฯ     อ ฺาตาวินฺทฺริย     ปุคฺคโล    ฯเปฯ    อ ฺาตาวินฺทฺริยสฺมึ   
ปุคฺคโล    ฯเปฯ    อ ฺตฺร    อ ฺาตาวินฺทฺริยา    ปุคฺคโล    ฯเปฯ   
ปุคฺคลสฺมึ   อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ   
ปฏิกมฺม    ห ฺจิ    วุตฺต    ภควตา    อตฺถิ    ปุคฺคโล    อตฺตหิตาย   
ปฏิปนฺโน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   ปุคฺคลสฺมึ  อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ   
ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   วุตฺต   ภควตา   อตฺถิ  ปุคฺคโล   
อตฺตหิตาย   ปฏิปนฺโน   โน  จ  วตฺตพฺเพ  ปคฺุคลสฺมึ  อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ   
มิจฺฉา    โน    เจ   ปน   วตฺตพฺเพ   ปุคฺคลสฺมึ   อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ   
โน    วต    เร    วตฺตพฺเพ    วุตฺต    ภควตา    อตฺถ ิ  ปุคฺคโล   
อตฺตหิตาย    ปฏิปนฺโนติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   วุตฺต   
ภควตา   อตฺถิ   ปุคฺคโล   อตฺตหิตาย   ปฏิปนฺโน   โน   จ  วตฺตพฺเพ   
ปุคฺคลสฺมึ อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ มิจฺฉา ฯเปฯ   
                        จตุกฺกนยสสนฺทน ฯ   
        [๖๐]  ปคฺุคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปุคฺคโล   สปปฺจฺจโย   ฯเปฯ   ปุคฺคโล   อปฺปจฺจโย   ฯเปฯ   ปุคฺคโล    
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สงฺขโต   ฯเปฯ   ปุคฺคโล   อสงฺขโต  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  สสฺสโต  ฯเปฯ   
ปุคฺคโล    อสสฺสโต    ฯเปฯ   ปุคฺคโล   สนิมิตฺโต   ฯเปฯ   ปุคฺคโล   
อนิมิตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สงฺขิตฺต ฯ   
        [๖๑]  ปคฺุคโล  นูปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
วุตฺต   ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนโฺนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปุคฺคโล   สปปฺจฺจโย   ฯเปฯ   ปุคฺคโล   อปฺปจฺจโย   ฯเปฯ   ปุคฺคโล   
สงฺขโต   ฯเปฯ   ปุคฺคโล   อสงฺขโต  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  สสฺสโต  ฯเปฯ   
ปุคฺคโล    อสสฺสโต    ฯเปฯ   ปุคฺคโล   สนิมิตฺโต   ฯเปฯ   ปุคฺคโล   
อนิมิตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สงฺขิตฺต ฯ   
                        ลกฺขณยุตฺติกตา ฯ   
        [๖๒]   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   อุปลพฺภติ   ปุคฺคโลติ   ฯ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ    อุปลพฺภติ   เกหิจิ   ปุคฺคโล   เกหิจิ   น   ปุคฺคโลติ   ฯ   
ปุคฺคโล   เกหิจิ   อุปลพภฺติ   เกหิจิ   น   อุปลพฺภตีติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๓]   ปุคฺคโล   สจฺฉิกฏโ   สจฺฉิกฏโ  ปุคฺคโลติ  ฯ  ปคฺุคโล   
สจฺฉิกฏโ  สจฺฉิกฏโ  เกหิจิ  ปุคฺคโล  เกหิจิ  น  ปุคฺคโลติ  ฯ ปุคฺคโล   
เกหิจิ สจฺฉิกฏโ เกหิจิ น สจฺฉิกฏโติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๔]   ปุคฺคโล   วิชชฺมาโน   วิชชฺมาโน  ปุคฺคโลติ  ฯ  ปคฺุคโล   
วิชฺชมาโน  วิชฺชมาโน  เกหิจิ  ปุคฺคโล  เกหิจิ  น  ปคฺุคโลติ  ฯ ปคฺุคโล   
เกหิจิ วิชฺชมาโน เกหิจิ น วิชฺชมาโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๖๕]   ปุคฺคโล  สวิชฺชมาโน  สวิชฺชมาโน  ปุคฺคโลติ  ฯ  ปุคฺคโล   
สวิชฺชมาโน   สวิชฺชมาโน   เกหิจิ   ปคฺุคโล   เกหิจิ  น  ปุคฺคโลติ  ฯ�    
ปุคฺคโล   เกหิจิ   สวิชฺชมาโน   เกหิจิ  น  สวิชฺชมาโนติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๖]   ปุคฺคโล   อตฺถ ิ  อตฺถ ิ  ปคฺุคโลติ   ฯ   ปุคฺคโล  อตฺถิ   
อตฺถิ   เกหิจิ  ปุคฺคโล  เกหิจิ  น  ปุคฺคโลติ  ฯ  ปุคฺคโล  เกหิจิ  อตฺถิ   
เกหิจิ น อตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๗]  ปุคฺคโล  อตฺถิ  อตฺถิ  น  สพฺโพ  ปุคฺคโลติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
ปุคฺคโล   นตฺถิ   นตฺถ ิ  น   สพฺโพ  ปุคฺคโลติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ สงฺขิตฺต ฯ   
                          วจนโสธน ฯ   
        [๖๘]   รูปธาตุยา  รปู  ปุคฺคโลติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กามธาตุยา   
กามี ปุคฺคโลติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๙]  รปูธาตุยา  รูปโน  สตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กามธาตุยา   
กามิโน สตฺตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๐]  อรูปธาตุยา  อรูป  ปุคฺคโลติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ กามธาตุยา   
กามี ปุคฺคโลติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๑]  อรูปธาตุยา  อรูปโน  สตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ กามธาตุยา   
กามิโน สตฺตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๒]   รูปธาตุยา   รปู   ปุคฺคโล   อรูปธาตุยา  อรูป  ปุคฺคโล    
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อตฺถิ  จ  โกจิ  รูปธาตุยา  จุโต  อรูปธาตุ  อุปปชชฺตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
รูป   ปุคฺคโล   อุจฺฉินฺโน   อรูป   ปุคฺคโล   ชาโตติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๓]   รูปธาตุยา   รปูโน  สตฺตา  อรูปธาตุยา  อรูปโน  สตฺตา   
อตฺถิ  จ  โกจิ  รูปธาตุยา  จุโต  อรูปธาตุ  อุปปชชฺตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
รูป    สตฺโต    อุจฺฉินฺโน   อรูป   สตฺโต   ชาโตติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๔]   กาโยติ   วา  สรีรนฺติ  วา  สรีรนฺติ  วา  กาโยติ  วา   
กาย  อปฺปย  กริตฺวา  เอเส  เส  เอกฏเ  สเม สภาเค ตชฺชาเตติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ปุคฺคโลติ  วา  ชีโวติ  วา  ชีโวติ  วา  ปุคฺคโลติ  วา   
ปุคฺคล  อปฺปย  กริตฺวา  เอเส  เส  เอกฏเ สเม สภาเค ตชฺชาเตติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อ ฺโ   กาโย   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรีรนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อาชานาหิ   
นิคฺคห   ห ฺจิ   กาโยติ   วา   สรรีนฺติ   วา   สรรีนฺติ  วา  กาโยติ   
วา   กาย   อปฺปย   กริตฺวา   เอเส   เส  เอกฏเ  สเม  สภาเค   
ตชฺชาเต   ปุคฺคโลติ   วา   ชีโวติ   วา   ชีโวติ  วา  ปคฺุคโลติ  วา   
ปุคฺคล  อปฺปย  กริตฺวา  เอเส  เส  เอกฏเ  สเม  สภาเค  ตชฺชาเต   
อ ฺโ   กาโย   อ ฺโ   ปุคฺคโล   เตน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  อ ฺ   
ชีว   อ ฺ   สรีรนฺติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   กาโยติ   
วา   สรรีนฺติ   วา  สรีรนฺติ  วา  กาโยติ  วา  กาย  อปปฺย  กริตฺวา    
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เอเส   เส  เอกฏเ  สเม  สภาเค  ตชฺชาเต  ปุคฺคโลติ  วา  ชีโวติ   
วา   ชโีวติ   วา  ปุคฺคโลติ  วา  ปุคฺคล  อปฺปย  กริตฺวา  เอเส  เส   
เอกฏเ   สเม   สภาเค   ตชฺชาเต   อ ฺโ  กาโย  อ ฺโ  ปุคฺคโล   
โน   จ   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรีรนฺติ   มิจฺฉา  โน  เจ   
ปน   วตฺตพฺเพ   อ ฺ   ชวี   อ ฺ  สรรีนฺติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
กาโยติ   วา   สรีรนฺติ  วา  สรีรนฺติ  วา  กาโยติ  วา  กาย  อปฺปย   
กริตฺวา  เอเส  เส  เอกฏเ  สเม  สภาเค  ตชฺชาเต  ปุคฺคโลติ  วา   
ชีโวติ   วา   ชีโวติ   วา   ปุคฺคโลติ   วา   ปุคฺคล  อปฺปย  กริตฺวา   
เอเส   เส  เอกฏเ  สเม  สภาเค  ตชฺชาเต  อ ฺโ  กาโย  อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข  กาโยติ  วา  สรรีนฺติ              
วา   สรรีนฺติ   วา   กาโยติ  วา  กาย  อปฺปย  กริตฺวา  เอเส  เส   
เอกฏเ   สเม  สภาเค  ตชฺชาเต  ปุคฺคโลติ  วา  ชโีวติ  วา  ชโีวติ   
วา   ปุคฺคโลติ   วา   ปุคฺคล   อปฺปย  กริตฺวา  เอเส  เส  เอกฏเ   
สเม   สภาเค   ตชชฺาเต   อ ฺโ   กาโย   อ ฺโ  ปคฺุคโล  โน  จ   
วตฺตพฺเพ อ ฺ ชีว อ ฺ สรีรนฺติ มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๗๕]   กาโยติ   วา  สรีรนฺติ  วา  สรีรนฺติ  วา  กาโยติ  วา   
กาย  อปฺปย  กริตฺวา  เอเส  เส  เอกฏเ  สเม สภาเค ตชฺชาเตติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ    วุตฺต    ภควตา    อตฺถ ิ   ปุคฺคโล    อตฺตหิตาย   
ปฏิปนฺโนติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อ ฺโ   กาโย  อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ   อาชานาหิ   ปฏิกมฺม   ห ฺจิ  กาโยติ  วา    
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สรีรนฺติ  วา  สรีรนฺติ  วา  กาโยติ  วา  กาย  อปฺปย  กริตฺวา  เอเส   
เส   เอกฏเ  สเม  สภาเค  ตชฺชาเต  วุตฺต  ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล   
อตฺตหิตาย   ปฏิปนฺโน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อ ฺโ   กาโย   
อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข  กาโยติ  วา   
สรีรนฺติ  วา  สรีรนฺติ  วา  กาโยติ  วา  กาย  อปฺปย  กริตฺวา  เอเส   
เส   เอกฏเ  สเม  สภาเค  ตชฺชาเต  วุตฺต  ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล   
อตฺตหิตาย   ปฏิปนฺโน   โน   จ   วตฺตพฺเพ   อ ฺโ   กาโย   อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ   มจฺิฉา   โน   เจ   ปน   วตฺตพฺเพ  อ ฺโ  กาโย  อ ฺโ   
ปุคฺคโลติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  กาโยติ  วา  สรีรนฺติ  วา  สรรีนฺติ   
วา   กาโยติ  วา  กาย  อปปฺย  กริตฺวา  เอเส  เส  เอกฏเ  สเม   
สภาเค  ตชฺชาเต  วุตฺต  ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโนติ   
ย   ตตฺถ   วเทสิ  วตฺตพฺเพ  โข  กาโยติ  วา  สรรีนฺติ  วา  สรรีนฺติ   
วา   กาโยติ  วา  กาย  อปปฺย  กริตฺวา  เอเส  เส  เอกฏเ  สเม   
สภาเค   ตชฺชาเต  วุตฺต  ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน   
โน    จ    วตฺตพฺเพ    อ ฺโ   กาโย   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   มิจฺฉา   
ฯเปฯ สงฺขิตฺต ฯ   
                        ป ฺตฺตานุโยโค ฯ   
        [๗๖]   ปุคฺคโล   สนธฺาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  ปรสฺมา   
โลกา   อิม  โลกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โส  ปุคฺคโล  สนฺธาวติ  อสฺมา   
โลกา   ปร   โลก   ปรสฺมา   โลกา   อิม   โลกนฺติ   ฯ  น  เหว    
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วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๗]   ปุคฺคโล   สนธฺาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  ปรสฺมา   
โลกา   อิม   โลกนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อ ฺโ  ปุคฺคโล  สนฺธาวติ   
อสฺมา   โลกา  ปร  โลก  ปรสฺมา  โลกา  อิม  โลกนติฺ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๘]   ปุคฺคโล   สนธฺาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  ปรสฺมา   
โลกา   อิม   โลกนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  โส  จ ฺโ  จ  สนฺธาวติ   
อสฺมา   โลกา   ปร   โลก   ปรสฺมา   โลกา   อิม  โลกนฺติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๙]   ปุคฺคโล   สนธฺาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  ปรสฺมา   
โลกา  อิม  โลกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เนว  โส  สนฺธาวติ  น  อ ฺโ   
สนฺธาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  ปรสฺมา  โลกา  อิม  โลกนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๐]   ปุคฺคโล   สนธฺาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  ปรสฺมา   
โลกา   อิม   โลกนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   โส   ปุคฺคโล  สนฺธาวติ   
อ ฺโ   ปุคฺคโล   สนฺธาวติ   โส   จ ฺโ   จ   สนธฺาวติ  เนว  โส   
สนฺธาวติ   น   อ ฺโ   สนฺธาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  ปรสมฺา   
โลกา อิม โลกนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๑]   น   วตฺตพฺพ   ปุคฺคโล   สนฺธาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร   
โลก    ปรสมฺา    โลกา   อิม   โลกนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ    
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วุตฺต ภควตา   
              ส สตฺตกฺขตฺตุปรม        สนฺธาวิตฺวาน ปุคฺคโล   
              ทุกขฺสฺสนฺตกโร โหติ      สพฺพส ฺโชนกฺขยาติ ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เตน  หิ  ปุคฺคโล  สนฺธาวติ   
อสฺมา โลกา ปร โลก ปรสฺมา โลกา อิม โลกนฺติ ฯ   
        [๘๒]  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  สนธฺาวติ  อสฺมา  โลกา  ปร  โลก   
ปรสฺมา   โลกา   อิม   โลกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตา   
อนมตคฺโคย  ภิกฺขเว  สสาโร  ปุพฺพา  โกฏิ  น ป ฺายติ อวิชฺชานีวรณาน   
สตฺตาน    ตณฺหาส ฺโชนาน    สนธฺาวต    สสรตนฺติ    ๒   อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตน   ห ิ ปุคฺคโล  สนธฺาวติ  อสฺมา   
โลกา ปร โลก ปรสฺมา โลกา อิม โลกนฺติ ฯ   
        [๘๓]   ปุคฺคโล   สนธฺาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  ปรสฺมา   
โลกา   อิม   โลกนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เสฺวว  ปุคฺคโล  สนฺธาวติ   
อสฺมา   โลกา   ปร   โลก   ปรสฺมา   โลกา   อิม  โลกนฺติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เสฺวว   ปุคฺคโล   สนฺธาวติ  อสฺมา  โลกา   
ปร   โลก   ปรสฺมา   โลกา   อิม   โลกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ  
โกจิ  มนุสโฺส  หุตฺวา  เทโว  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เสฺวว  มนุสโฺส   
โส   เทโวติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เสฺวว  มนุสฺโส  โส   
เทโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มนุสฺโส  หุตฺวา  เทโว  โหติ  เทโว  หุตฺวา   
#๑ ขุ. อิติวุตฺตก. ๑๙๖ ฯ ๒ ส. น.ิ ๑๖๒ ฯ    
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มนุสฺโส    โหติ    มนุสฺสภูโต    อ ฺโ   เทโว   อ ฺโ   มนุสสฺภูโต   
เสฺววาย   สนฺธาวตีติ   มิจฺฉา   ฯเปฯ   สเจ   หิ   สนธฺาวติ  เสฺวว   
ปุคฺคโล   อิโต   จุโต   ปร   โลก   อน ฺโ  เหว  มรณ  น  เหหิติ   
ปาณาติปาโตป     นูปลพฺภติ     กมฺม    อตฺถ ิ   กมมฺวิปาโก    อตฺถิ   
กตาน   กมฺมาน   วิปาโก   อตฺถิ   กุสลากุสเล  วิปจฺจมาเน  เสฺววาย   
สนฺธาวตีติ   มิจฺฉา   ฯเปฯ   เสฺวว  ปุคฺคโล  สนฺธาวติ  อสฺมา  โลกา   
ปร   โลก   ปรสฺมา   โลกา   อิม   โลกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ  
โกจิ   มนุสฺโส   หุตฺวา   ยกฺโข   โหติ  เปโต  โหติ  เนรยิโก  โหติ   
ติรจฺฉานคโต   โหติ   โอฏโ   โหติ   โคโณ   โหติ   คทฺรโภ  โหติ   
สูกโร   โหติ   มหิโส   โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เสฺวว  มนุสฺโส  โส   
มหิโสติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เสฺวว  มนุสฺโส  โส มหิโสติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   มนุสฺโส   หตฺุวา  มหิโส  โหติ  มหิโส  หุตฺวา  มนุสฺโส   
โหติ    มนุสสฺภูโต    อ ฺโ   มหโิส   อ ฺโ   มนสฺุสภูโต   เสวฺวาย   
สนฺธาวตีติ   มิจฺฉา   ฯเปฯ   สเจ   ห ิ  สนฺธาวติ   เสฺวว   ปุคฺคโล   
อิโต    จุโต    ปร    โลก    อน ฺโ   เหว   มรณ   น   เหหิติ   
ปาณาติปาโตป   นูปลพฺภติ   กมฺม   อตฺถิ   กมฺมวิปาโก   อตฺถิ   กตาน   
กมฺมาน   วิปาโก  อตฺถ ิ กสุลากุสเล  วิปจฺจมาเน  เสฺววาย  สนฺธาวตีติ   
มิจฺฉา   ฯเปฯ   เสฺวว   ปุคฺคโล  สนฺธาวติ  อสฺมา  โลกา  ปร  โลก   
ปรสฺมา   โลกา   อิม  โลกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  โกจิ  ขตฺติโย   
หุตฺวา   พฺราหฺมโณ   โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เสฺวว  ขตฺติโย  โส    
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พฺราหฺมโณติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อตฺถิ  โกจิ  ขตฺติโย   
หุตฺวา  เวสฺโส  โหติ  สุทโฺท  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เสฺวว  ขตฺติโย   
โส   สุทฺโทติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถ ิ โกจิ  พฺราหฺมโณ   
หุตฺวา   เวสฺโส  โหติ  สุทโฺท  โหติ  ขตฺติโย  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เสฺวว   พฺราหฺมโณ   โส   ขตฺติโยติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อตฺถิ   โกจิ   เวสฺโส  หุตฺวา  สุทฺโท  โหติ  ขตฺติโย  โหติ  พฺราหฺมโณ   
โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เสฺวว  เวสฺโส  โส  พฺราหฺมโณติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   โกจิ  สทฺุโท  หุตฺวา  ขตฺติโย  โหติ   
พฺราหฺมโณ   โหติ   เวสฺโส   โหตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  เสฺวว  สุทโฺท   
โส   เวสฺโสติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เสฺวว  ปุคฺคโล   
สนฺธาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  ปรสฺมา  โลกา  อิม  โลกนฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  หตฺถจฺฉินฺโน  หตฺถจฺฉินฺโนว  โหติ  ปาทจฺฉินฺโน ปาทจฺฉินฺโนว   
โหติ     หตฺถปาทจฺฉินฺโน     หตฺถปาทจฺฉินฺโนว    โหติ    กณฺณจฺฉินฺโน   
นาสจฺฉินฺโน       กณฺณนาสจฺฉินฺโน       องฺคุลิจฺฉินฺโน      อฬจฺฉินฺโน   
กณฺฑรจฺฉินฺโน    กุณิหตฺถโก   ผณหตฺถโก   กุฏ ิโย   คณฺฑิโย   กิลาสโิย   
โสสิโย    อปมาริโย    โอฏโ    โคโณ   คทฺรโภ   สูกโร   มหิโส   
มหิโสว โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๔]   น   วตฺตพฺพ   เสฺวว  ปุคฺคโล  สนฺธาวติ  อสฺมา  โลกา   
ปร   โลก   ปรสฺมา   โลกา   อิม   โลกนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ  
โสตาปนฺโน   ปุคฺคโล   มนุสฺสโลกา   จุโต  เทวโลก  อุปปนฺโน  ตตฺถป    
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โสตาปนฺโนว   โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  โสตาปนฺโน  ปคฺุคโล   
มนุสฺสโลกา   จุโต   เทวโลก   อุปปนฺโน   ตตฺถป  โสตาปนฺโนว  โหติ   
เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  เสฺวว  ปุคฺคโล  สนฺธาวติ  อสฺมา  โลกา   
ปร โลก ปรสฺมา โลกา อิม โลกนฺติ ฯ   
        [๘๕]  โสตาปนฺโน  ปุคฺคโล  มนสฺุสโลกา  จุโต เทวโลก อุปปนฺโน   
ตตฺถป  โสตาปนฺโนว  โหตีติ  กตฺวา  เตน  จ  การเณน  เสฺวว ปคฺุคโล   
สนฺธาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  ปรสฺมา  โลกา  อิม  โลกนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   โสตาปนฺโน   ปุคฺคโล   มนุสฺสโลกา   จุโต   เทวโลก   
อุปปนฺโน ตตฺถป มนุสฺโส โหตีติ กตฺวา ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๖]   เสฺวว   ปุคฺคโล   สนฺธาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก   
ปรสฺมา   โลกา   อิม   โลกนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อน ฺโ  อวิคโต   
สนฺธาวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๗]  อน ฺโ  อวิคโต  สนฺธาวตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ หตฺถจฺฉินฺโน   
หตฺถจฺฉินฺโนว   โหติ   ปาทจฺฉินฺโน  ปาทจฺฉินฺโนว  โหติ  หตฺถปาทจฺฉินฺโน   
หตฺถปาทจฺฉินฺโนว        โหติ        กณฺณจฺฉินฺโน        นาสจฺฉินฺโน   
กณฺณนาสจฺฉินฺโน   องฺคุลิจฺฉินฺโน   อฬจฺฉินฺโน   กณฺฑรจฺฉินฺโน   กุณิหตฺถโก   
ผณหตฺถโก    กฏุ ิโย    คณฺฑิโย    กลิาสิโย    โสสิโย    อปมาริโย   
โอฏโ   โคโณ   คทฺรโภ   สูกโร   มหิโส   มหิโสว   โหตีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๘]   เสฺวว   ปุคฺคโล   สนฺธาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก    
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ปรสฺมา   โลกา  อิม  โลกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สรูโป  สนฺธาวตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  สรโูป  สนธฺาวตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ต   
ชีว   ต   สรรีนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สเวทโน  ฯเปฯ   
สส ฺโ  ฯเปฯ  สสงฺขาโร  ฯเปฯ  สวิ ฺาโณ  สนฺธาวตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  สวิ ฺาโณ  สนฺธาวตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ต  ชวี  ต   
สรีรนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๙]   เสฺวว   ปุคฺคโล   สนฺธาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก   
ปรสฺมา   โลกา  อิม  โลกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรโูป  สนฺธาวตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อรูโป   สนฺธาวตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรีรนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อเวทโน   
ฯเปฯ   อส ฺโ   ฯเปฯ  อสงฺขาโร  ฯเปฯ  อวิ ฺาโณ  สนฺธาวตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ   อวิ ฺาโณ   สนฺธาวตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อ ฺ ชีว อ ฺ สรีรนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๐]   เสฺวว   ปุคฺคโล   สนฺธาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก   
ปรสฺมา   โลกา   อิม   โลกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รปู  สนฺธาวตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   รูป   สนฺธาวตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ต   
ชีว   ต   สรรีนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวทนา  ฯเปฯ   
ส ฺา   ฯเปฯ   สงฺขารา   ฯเปฯ   วิ ฺาณ  สนฺธาวตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   วิ ฺาณ   สนฺธาวตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ต  ชีว   
ต สรีรนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๙๑]   เสฺวว   ปุคฺคโล   สนฺธาวติ   อสฺมา  โลกา  ปร  โลก   
ปรสฺมา  โลกา  อิม  โลกนติฺ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  น  สนฺธาวตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   รูป   น  สนฺธาวตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อ ฺ    ชีว    อ ฺ    สรีรนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
เวทนา    ฯเปฯ   ส ฺา   ฯเปฯ   สงฺขารา   ฯเปฯ   วิ ฺาณ   น   
สนฺธาวตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  วิ ฺาณ  น  สนฺธาวตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรรีนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ สงฺขิตฺต ฯ   
              ขนฺเธสุ ภิชฺชมาเนสุ      โส เจ ภิชฺชติ ปุคฺคโล   
              อุจฺเฉทา ภวติ ทิฏ ิ      ยา พุทฺเธน วิวชฺชติา   
              ขนฺเธสุ ภิชฺชมาเนสุ      โน เจ ภิชฺชติ ปุคฺคโล   
              ปุคฺคโล สสฺสโต โหติ     นิพฺพาเนน สมสโมติ   
                         คติอนุโยโค ฯ   
        [๙๒]   รูป   อุปาทาย   ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
รูป   อนิจฺจ   สงฺขต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   ขยธมฺม   วยธมฺม   วิราคธมฺม   
นิโรธธมฺม   วิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปคฺุคโลป   อนิจฺโจ   
สงฺขโต     ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน     ขยธมฺโม     วยธมฺโม    วิราคธมฺโม   
นิโรธธมฺโม   วิปริณามธมฺโมติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวทน   
อุปาทาย    ฯเปฯ    ส ฺ   อุปาทาย   ฯเปฯ   สงฺขาเร   อุปาทาย   
ฯเปฯ   วิ ฺาณ   อุปาทาย   ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ    
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วิ ฺาณ   อนิจฺจ   สงฺขต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  ขยธมฺม  วยธมฺม  วิราคธมฺม   
นิโรธธมฺม     วิปริณามธมฺมนฺติ     ฯ     อามนฺตา    ฯ    ปุคฺคโลป   
อนิจฺโจ   สงฺขโต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน   ขยธมฺโม   วยธมฺโม  วิราคธมฺโม   
นิโรธธมฺโม วิปริณามธมฺโมติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๓]   รูป   อุปาทาย   ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นีล   รูป   อุปาทาย   นีลกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ปต   รปู  อุปาทาย  ฯเปฯ  โลหิต  รูป  อุปาทาย   
ฯเปฯ   โอทาต   รูป   อุปาทาย   ฯเปฯ   สนิทสฺสน   รูป  อุปาทาย   
ฯเปฯ   อนิทสฺสน   รูป   อุปาทาย   ฯเปฯ   สปฺปฏฆิ   รูป  อุปาทาย   
ฯเปฯ   อปฺปฏิฆ   รูป   อุปาทาย   อปฺปฏิฆสฺส  ปคฺุคลสฺส  ป ฺตฺตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๔]   เวทน   อุปาทาย  ปุคฺคลสฺส  ป ฺตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กุสล   เวทน   อุปาทาย   กุสลสฺส   ปคฺุคลสฺส  ป ฺตฺตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    กุสล    เวทน   อุปาทาย   กุสลสฺส   ปุคฺคลสฺส   
ป ฺตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กุสลา  เวทนา  สผลา  สวิปากา  อิฏผลา   
กนฺตผลา    มนุ ฺผลา    อเสจนกผลา    สุขุทฺรยา   สุขวิปากาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   กุสโลป  ปคฺุคโล  สผโล  สวิปาโก  อิฏผโล  กนฺตผโล   
มนุ ฺผโล    อเสจนกผโล    สุขุทฺรโย   สุขวิปาโกติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๕]   เวทน   อุปาทาย  ปุคฺคลสฺส  ป ฺตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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อกุสล   เวทน   อุปาทาย   อกุสลสฺส   ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อกุสล  เวทน  อุปาทาย  อกุสลสฺส  ปุคฺคลสฺส   
ป ฺตฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อกุสลา   เวทนา   สผลา   สวิปากา   
อนิฏผลา     อกนฺตผลา     อมนุ ฺผลา    เสจนกผลา    ทุกฺขุทฺรยา   
ทุกฺขวิปากาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อกุสโลป  ปุคฺคโล  สผโล  สวิปาโก   
อนิฏผโล  อกนฺตผโล  อมนุ ฺผโล เสจนกผโล ทุกฺขุทฺรโย ทุกฺขวิปาโกติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๖]   เวทน   อุปาทาย  ปุคฺคลสฺส  ป ฺตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อพฺยากต   เวทน   อุปาทาย   อพฺยากตสฺส   ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อพฺยากต  เวทน  อุปาทาย  อพฺยากตสฺส   
ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อพฺยากตา  เวทนา  อนิจฺจา   
สงฺขตา   ปฏจฺิจสมุปฺปนฺนา  ขยธมฺมา  วยธมฺมา  วิราคธมฺมา  นิโรธธมฺมา   
วิปริณามธมฺมาติ     ฯ     อามนฺตา     ฯ    อพฺยากโตป    ปุคฺคโล   
อนิจฺโจ   สงฺขโต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน   ขยธมฺโม   วยธมฺโม  วิราคธมฺโม   
นิโรธธมฺโม   วิปริณามธมฺโมติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ส ฺ   
อุปาทาย   ฯเปฯ   สงฺขาเร   อุปาทาย   ฯเปฯ   วิ ฺาณ   อุปาทาย   
ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กุสล   วิ ฺาณ   อุปาทาย   
กุสลสฺส   ปคฺุคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสล   
วิ ฺาณ   อุปาทาย   กุสลสฺส   ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กุสล    วิ ฺาณ    สผล    สวิปาก    อิฏผล    กนฺตผล   มนุ ฺผล    
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อเสจนกผล   สุขุทฺรย   สขุวิปากนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กุสโลป  ปุคฺคโล   
สผโล    สวิปาโก    อิฏผโล   กนฺตผโล   มนุ ฺผโล   อเสจนกผโล   
สุขุทฺรโย สุขวิปาโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๗]   วิ ฺาณ  อุปาทาย  ปุคฺคลสฺส  ป ฺตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อกุสล   วิ ฺาณ   อุปาทาย   อกุสลสฺส   ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อกสุล  วิ ฺาณ  อุปาทาย  อกุสลสฺส  ปุคฺคลสฺส   
ป ฺตฺตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อกุสล  วิ ฺาณ  สผล  สวิปาก  อนิฏผล   
อกนฺตผล    อมนุ ฺผล    เสจนกผล    ทุกฺขุทฺรย    ทุกฺขวิปากนฺติ   ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อกุสโลป  ปคฺุคโล  สผโล  สวิปาโก  อนิฏผโล อกนฺตผโล   
อมนุ ฺผโล   เสจนกผโล   ทกฺุขุทฺรโย   ทุกฺขวิปาโกติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๘]   วิ ฺาณ  อุปาทาย  ปุคฺคลสฺส  ป ฺตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อพฺยากต   วิ ฺาณ   อุปาทาย   อพฺยากตสฺส   ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อพฺยากต  วิ ฺาณ  อุปาทาย  อพฺยากตสฺส   
ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อพฺยากต   วิ ฺาณ  อนิจฺจ   
สงฺขต    ปฏจฺิจสมุปฺปนฺน    ขยธมฺม   วยธมฺม   วิราคธมฺม   นโิรธธมฺม   
วิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อพฺยากโตป   ปุคฺคโล   อนิจฺโจ   
สงฺขโต   ปฏจฺิจสมุปฺปนฺโน  ขยธมฺโม  วยธมฺโม  วิราคธมฺโม  นโิรธธมฺโม   
วิปริณามธมฺโมติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๙]   จกฺขุ   อุปาทาย   จกฺขุมา   ปุคฺคโลติ   วตฺตพฺโพติ   ฯ    
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อามนฺตา  ฯ  จกฺขุมฺหิ  นิรทฺุเธ  จกฺขุมา  ปุคฺคโล  นิรทฺุโธติ วตฺตพฺโพติ ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสต  อุปาทาย  ฯเปฯ ฆาน อุปาทาย ฯเปฯ   
ชิวฺห   อุปาทาย  ฯเปฯ  กาย  อุปาทาย  ฯเปฯ  มน  อุปาทาย  มนวา   
ปุคฺคโลติ   วตฺตพฺโพติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   มนมฺหิ   นิรุทฺเธ   มนวา   
ปุคฺคโล นิรุทโฺธติ วตฺตพฺโพติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๐]     มิจฺฉาทิฏ ึ    อุปาทาย    มิจฺฉาทิฏ ิโย    ปุคฺคโลติ   
วตฺตพฺโพติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   มิจฺฉาทิฏ ิยา  นิรุทฺธาย  มิจฺฉาทิฏ ิโย   
ปุคฺคโล นิรุทโฺธติ วตฺตพฺโพติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๑]   มิจฺฉาสงฺกปฺป   อุปาทาย   ฯเปฯ  มิจฺฉาวาจ  อุปาทาย   
ฯเปฯ    มิจฺฉากมฺมนฺต    อุปาทาย    ฯเปฯ   มิจฺฉาอาชีว   อุปาทาย   
ฯเปฯ   มิจฺฉาวายาม   อุปาทาย   ฯเปฯ   มิจฺฉาสตึ  อุปาทาย  ฯเปฯ   
มิจฺฉาสมาธึ    อุปาทาย    มิจฺฉาสมาธิโย   ปุคฺคโลติ   วตฺตพฺโพติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ    มิจฺฉาสมาธิมฺหิ    นิรุทฺเธ   มิจฺฉาสมาธิโย   ปุคฺคโล   
นิรุทฺโธติ วตฺตพฺโพติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๒]     สมฺมาทิฏ ึ    อุปาทาย    สมฺมาทิฏ ิโย    ปุคฺคโลติ   
วตฺตพฺโพติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สมฺมาทิฏ ิยา  นิรุทฺธาย  สมฺมาทิฏ ิโย   
ปุคฺคโล    นริุทฺโธติ   วตฺตพฺโพติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
สมฺมาสงฺกปฺป    อุปาทาย    ฯเปฯ    สมฺมาวาจ    อุปาทาย   ฯเปฯ   
สมฺมากมฺมนฺต    อุปาทาย    ฯเปฯ    สมฺมาอาชีว   อุปาทาย   ฯเปฯ   
สมฺมาวายาม    อุปาทาย    ฯเปฯ    สมมฺาสตึ    อุปาทาย    ฯเปฯ    
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สมฺมาสมาธึ    อุปาทาย    สมฺมาสมาธิโย   ปุคฺคโลติ   วตฺตพฺโพติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ    สมฺมาสมาธิมฺหิ    นิรุทฺเธ   สมฺมาสมาธิโย   ปุคฺคโล   
นิรุทฺโธติ วตฺตพฺโพติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๓]  รูป  อุปาทาย  เวทน  อุปาทาย  ปุคฺคลสฺส  ป ฺตฺตีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ทฺวินฺน  ขนฺธาน  อุปาทาย  ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน  ป ฺตฺตีติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูป  อุปาทาย เวทน อุปาทาย ส ฺ อุปาทาย               
สงฺขาเร    อุปาทาย   วิ ฺาณ   อุปาทาย   ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ป ฺจนฺน    ขนฺธาน   อุปาทาย   ป ฺจนฺน   ปุคฺคลาน   
ป ฺตฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๔]   จกฺขายตน   อุปาทาย   โสตายตน  อุปาทาย  ปุคฺคลสฺส   
ป ฺตฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน   อายตนาน   อุปาทาย  ทฺวินฺน   
ปุคฺคลาน ป ฺตฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๕]   จกฺขายตน   อุปาทาย   โสตายตน   อุปาทาย   ฯเปฯ   
ธมฺมายตน    อุปาทาย    ปคฺุคลสฺส    ป ฺตฺตีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ทฺวาทสนฺน   อายตนาน   อุปาทาย   ทฺวาทสนฺน  ปุคฺคลาน  ป ฺตฺตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๖]   จกฺขุธาตุ   อุปาทาย   โสตธาตุ   อุปาทาย   ปุคฺคลสฺส   
ป ฺตฺตีติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน   ธาตูน   อุปาทาย   ทฺวินฺน   
ปุคฺคลาน ป ฺตฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๗]  จกฺขุธาตุ  อุปาทาย  โสตธาตุ  อุปาทาย  ฯเปฯ ธมมฺธาตุ    
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อุปาทาย   ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อฏารสนฺน  ธาตูน   
อุปาทาย อฏารสนฺน ปุคฺคลาน ป ฺตฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๘]   จกฺขุนฺทฺริย   อุปาทาย   โสตินฺทฺริย  อุปาทาย  ปุคฺคลสฺส   
ป ฺตฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน   อินฺทฺริยาน   อุปาทาย  ทฺวินฺน   
ปุคฺคลาน ป ฺตฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๙]   จกฺขุนฺทฺริย   อุปาทาย   โสตินฺทฺริย   อุปาทาย   ฯเปฯ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย   อุปาทาย   ปุคฺคลสสฺ   ป ฺตฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
พาวีสตีน   อินฺทฺริยาน   อุปาทาย   พาวีสตีน   ปุคฺคลาน   ป ฺตฺตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๐]  เอกโวการภว  อุปาทาย  เอกสฺส  ปุคฺคลสฺส  ป ฺตฺตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   จตุโวการภว  อุปาทาย  จตุนฺน  ปุคฺคลาน  ป ฺตฺตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๑]  เอกโวการภว  อุปาทาย  เอกสฺส  ปุคฺคลสฺส  ป ฺตฺตีติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ป ฺจโวการภว  อุปาทาย  ป ฺจนฺน  ปุคฺคลาน  ป ฺตฺตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๒]   เอกโวการภเว   เอโกว   ปุคฺคโลติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
จตุโวการภเว จตฺตาโรว ปุคฺคลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๓]   เอกโวการภเว   เอโกว   ปุคฺคโลติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ป ฺจโวการภเว ป ฺเจว ปุคฺคลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๔]   ยถา   รุกฺข   อุปาทาย   ฉายาย   ป ฺตฺติ  เอวเมว  
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รูป    อุปาทาย   ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ   ยถา   รกฺุข   อุปาทาย   
ฉายาย   ป ฺตฺติ   รุกฺโขป   อนิจฺโจ  ฉายาป  อนิจฺจา  เอวเมว  รูป   
อุปาทาย   ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺติ   รูปมฺป  อนิจฺจ  ปุคฺคโลป  อนิจฺโจติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ยถา  รุกฺข  อุปาทาย  ฉายาย  ป ฺตฺติ   
อ ฺโ   รุกโฺข   อ ฺา   ฉายา   เอวเมว   รูป  อุปาทาย  ปุคฺคลสฺส   
ป ฺตฺติ   อ ฺ   รูป  อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ยถา   คาม   อุปาทาย   คามิยสฺส   ป ฺตฺติ  เอวเมว  รูป  อุปาทาย   
ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ   ยถา   คาม   อุปาทาย  คามิยสฺส  ป ฺตฺติ   
อ ฺโ   คาโม   อ ฺโ   คามิโย   เอวเมว  รูป  อุปาทาย  ปุคฺคลสฺส   
ป ฺตฺติ   อ ฺ   รูป  อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ยถา   รฏ   อุปาทาย   ร ฺโ   ป ฺตฺติ   เอวเมว   รูป  อุปาทาย   
ปุคฺคลสฺส   ป ฺตฺตีติ   ฯ   ยถา   รฏ   อุปาทาย   ร ฺโ   ป ฺตฺติ   
อ ฺ   รฏ   อ ฺโ   ราชา   เอวเมว   รูป   อุปาทาย   ปุคฺคลสฺส   
ป ฺตฺติ   อ ฺ   รูป  อ ฺโ  ปุคฺคโลติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ยถา   น  นิคโฬ  เนคฬิโก  ยสฺส  นิคโฬ  โส  เนคฬโิก  เอวเมว  น   
รูป   รูปวา   ยสฺส  รูป  โส  รูปวาติ  ฯ  ยถา  น  นิคโฬ  เนคฬิโก   
ยสฺส  นิคโฬ  โส  เนคฬิโก  อ ฺโ  นิคโฬ  อ ฺโ  เนคฬิโก  เอวเมว   
น  รูป  รูปวา  ยสฺส  รูป  โส  รูปวา  อ ฺ  รูป  อ ฺโ  รูปวาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๕]   จิตฺเต   จิตฺเต   ปุคฺคลสสฺ  ป ฺตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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จิตฺเต   จิตฺเต   ปุคฺคโล   ชายติ  ชิยฺยติ  มิยฺยติ  จวติ  อุปปชฺชตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ทุติเย   จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  น  วตฺตพฺพ   
โสติ   วา   อ ฺโติ  วาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทุติเย  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน   
น  วตฺตพฺพ  กุมารโกติ  วา  กุมาริกาติ  วาติ  ฯ  วตฺตพฺพ ฯ อาชานาหิ   
นิคฺคห   ห ฺจิ   ทุติเย   จิตฺเต   อุปฺปนฺเน   น   วตฺตพฺพ   โสติ  วา   
อ ฺโติ   วา   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ทุติเย  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน   
น   วตฺตพฺพ   กุมารโกติ   วา   กุมาริกาติ   วาติ   ย  ตตฺถ  วเทสิ   
วตฺตพฺเพ  โข  ทุติเย  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  น  วตฺตพฺพ  โสติ  วา อ ฺโติ   
วา   ทุติเย   จิตฺเต   อุปฺปนฺเน   วตฺตพฺพ  กุมารโกติ  วา  กุมาริกาติ   
วาติ   มิจฺฉา   ห ฺจิ   วา   ปน   ทุติเย   จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  วตฺตพฺพ   
กุมารโกติ   วา   กุมาริกาติ   วา   เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ทุติเย   
จิตฺเต   อุปฺปนฺเน   วตฺตพฺพ   โสติ   วา   อ ฺโติ   วาติ   ย  ตตฺถ   
วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ทติุเย   จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  น  วตฺตพฺพ  โสติ   
วา   อ ฺโติ   วา  ทุติเย  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  วตฺตพฺพ  กุมารโกติ  วา   
กุมาริกาติ วาติ มิจฺฉา ฯ   
        [๑๑๖]  ทุติเย  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  น  วตฺตพฺพ  โสติ  วา อ ฺโติ   
วาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ทติุเย  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  น  วตฺตพฺพ  อิตฺถีติ   
วา  ปุริโสติ  วา  คหฏโติ  วา  ปพฺพชโิตติ  วา  เทโวติ วา มนุสฺโสติ   
วาติ  ฯ  วตฺตพฺพ  ฯ  อาชานาหิ  นิคฺคห  ห ฺจิ  ทุติเย  จิตฺเต อุปฺปนฺเน   
น  วตฺตพฺพ  โสติ  วา  อ ฺโติ  วา  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ทุติเย    
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จิตฺเต   อุปฺปนฺเน  น  วตฺตพฺพ  เทโวติ  วา  มนุสฺโสติ  วาติ  ย  ตตฺถ   
วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ทติุเย   จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  น  วตฺตพฺพ  โสติ   
วา   อ ฺโติ   วา   ทุติเย   จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  วตฺตพฺพ  เทโวติ  วา   
มนุสฺโสติ   วาติ   มิจฺฉา   ห ฺจิ   วา   ปน  ทุติเย  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน   
วตฺตพฺพ   เทโวติ   วา   มนุสฺโสติ   วา   เตน   วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ทุติเย   จิตฺเต   อุปฺปนฺเน   วตฺตพฺพ   โสติ   วา   อ ฺโติ  วาติ  ย   
ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ทุติเย  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  น  วตฺตพฺพ   
โสติ   วา   อ ฺโติ   วา  ทุติเย  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  วตฺตพฺพ  เทโวติ   
วา มนุสฺโสติ วาติ มิจฺฉา ฯเปฯ   
        [๑๑๗]  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ โย  ปสฺสติ  ย  ปสสฺติ  เยน  ปสสฺติ  โส  ปสสฺติ   
ต   ปสฺสติ   เตน   ปสฺสตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  โย  ปสฺสติ  ย   
ปสฺสติ   เยน   ปสฺสติ   โส   ปสฺสติ   ต  ปสฺสติ  เตน  ปสฺสติ  เตน   
วต เร วตฺตพฺเพ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๑๘]  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  โย   สณุาติ   ฯเปฯ   โย  ฆายติ  ฯเปฯ  โย   
สายติ   ฯเปฯ   โย  ผุสติ  ฯเปฯ  โย  วิชานาติ  ย  วิชานาติ  เยน   
วิชานาติ  โส  วิชานาติ  ต  วิชานาติ  เตน  วิชานาตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ   โย   วิชานาติ    ย  วิชานาติ  เยน  วิชานาติ  โส  วิชานาติ   
ต   วิชานาติ   เตน   วิชานาติ   เตน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  ปุคฺคโล    
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อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๑๙]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ   โย  น  ปสฺสติ  ย  น  ปสฺสติ  เยน  น  ปสฺสติ  โส  น  ปสฺสติ   
ต  น  ปสฺสติ  เตน  น  ปสสฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  โย น ปสสฺติ   
ย  น  ปสฺสติ  เยน  น  ปสสฺติ  โส น ปสฺสติ ต น ปสฺสติ เตน น ปสฺสติ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๒๐]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ   โย   น  สุณาติ  ฯเปฯ  โย  น  ฆายติ  ฯเปฯ  โย  น  สายติ   
ฯเปฯ   โย   น   ผุสติ   ฯเปฯ  โย  น  วิชานาติ  ย  น  วิชานาติ   
เยน   น   วิชานาติ   โส   น  วิชานาติ  ต  น  วิชานาติ  เตน  น   
วิชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  โย  น  วิชานาติ  ย  น  วิชานาติ   
เยน  น  วิชานาติ  โส  น  วิชานาติ  ต  น วิชานาติ เตน น วิชานาติ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๒๑]  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตา  ปสฺสามห  ภิกฺขเว  ทิพฺเพน  จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   จวมาเน   อุปปชฺชมาเน  หีเน   
ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   
ปชานามีติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ  วุตฺต  ภควตา  ปสฺสามห  ภิกฺขเว   
ทิพฺเพน    จกฺขุนา   วิสุทเฺธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   จวมาเน    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 57 

อุปปชฺชมาเน    หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   
ยถากมฺมูปเค   สตฺเต   ปชานามีติ   กตฺวา  เตเนว  การเณน  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ภควา  ทิพฺเพน   
จกฺขุนา   วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  รูป  ปสฺสติ  ปุคฺคล  ปสฺสตีติ  ฯ   
รูป   ปสฺสติ   ฯ   รูป   ปุคฺคโล   รูป   จวติ   รูป   อุปปชฺชติ  รูป   
ยถากมฺมูปคนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ภควา  ทิพฺเพน  จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   รูป  ปสฺสติ  ปุคฺคล  ปสฺสตีติ  ฯ  ปุคฺคล   
ปสฺสติ   ฯ   ปุคฺคโล   รูป   รูปายตน   รูปธาตุ   นลี   ปตก  โลหิต   
โอทาต    จกขฺุวิ ฺเยฺย    จกฺขุสฺมึ    ปฏิห ฺติ    จกฺขุสฺส    อาปาถ   
อาคจฺฉตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ภควา  ทพฺิเพน  จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   รูป   ปสฺสติ  ปุคฺคล  ปสฺสตีติ  ฯ  อุโภ   
ปสฺสติ   ฯ   อุโภ   รูป  รปูายตน  รูปธาตุ  อุโภ  นลีา  อุโภ  ปตกา   
อุโภ   โลหิตกา   อุโภ  โอทาตา  อุโภ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  อุโภ  จกฺขุสฺมึ   
ปฏิห ฺนฺติ   อุโภ   จกฺขุสฺส   อาปาถ   อาคจฺฉนฺติ  อุโภ  จวนฺติ  อุโภ   
อุปปชฺชนฺติ อุโภ ยถากมฺมูปคาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                     อุปาทาป ฺตฺตานุโยโค ฯ   
        [๑๒๒]   กลฺยาณปาปกานิ  กมฺมานิ  อุปลพฺภนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กลฺยาณปาปกาน   กมฺมาน   กตฺตา   กาเรตา  อุปลพฺภตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๓]  กลฺยาณปาปกานิ  กมฺมานิ  อุปลพฺภนฺตีติ  ฯ กลฺยาณ-  
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ปาปกาน  กมฺมาน     กตฺตา    กาเรตา    อุปลพฺภตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   
ตสฺส   กตฺตา   กาเรตา   อุปลพฺภตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ตสฺส   กตฺตา   กาเรตา   อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตสฺส  ตสฺเสว   
นตฺถิ  ทุกฺขสฺส  อนฺตกิริยา นตฺถิ วฏฏปจฺเฉโท นตฺถิ อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๔]  กลฺยาณปาปกานิ  กมฺมานิ  อุปลพฺภนฺตีติ  ฯ กลฺยาณปาปกาน   
กมฺมาน     กตฺตา    กาเรตา    อุปลพฺภตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภตีติ   ฯ   ปุคฺคลสฺส   กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๕]  กลฺยาณปาปกานิ  กมฺมานิ  อุปลพฺภนฺตีติ  ฯ กลฺยาณปาปกาน   
กมฺมาน     กตฺตา    กาเรตา    อุปลพฺภตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   
นิพฺพาน   อุปลพฺภตีติ   ฯ   นิพฺพานสฺส  กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๖]  กลฺยาณปาปกานิ  กมฺมานิ  อุปลพฺภนฺตีติ  ฯ กลฺยาณปาปนาน   
กมฺมาน     กตฺตา    กาเรตา    อุปลพฺภตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   
มหาปวี  อุปลพฺภตีติ  ฯ  มหาปวิยา  กาตฺตา  กาเรตา  อุปลพภฺตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๗]  กลฺยาณปาปกานิ  กมฺมานิ  อุปลพฺภนฺตีติ  ฯ กลฺยาณปาปกาน   
กมฺมาน   กตฺตา   กาเรตา   อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มหาสมุทฺโท   
อุปลพฺภตีติ    ฯ    มหาสมุทฺทสฺส   กตฺตา   กาเรตา   อุปลพฺภตีติ   ฯ    
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น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๘]     กลฺยาณปาปกานิ     กมมฺานิ     อุปลพฺภนฺตีติ     ฯ   
กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน  กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สิเนรุปพฺพตราชา   อุปลพฺภตีติ   ฯ  สเินรุปพฺพตราชสฺส  กตฺตา  กาเรตา   
อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๙]     กลฺยาณปาปกานิ     กมมฺานิ     อุปลพฺภนฺตีติ     ฯ   
กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน  กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อาโป   อุปลพฺภตีติ   ฯ   อาปสฺส  กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๐]     กลฺยาณปาปกานิ     กมมฺานิ     อุปลพฺภนฺตีติ     ฯ   
กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน  กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตโช   อุปลพฺภตีติ   ฯ   เตชสฺส  กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๑]     กลฺยาณปาปกานิ     กมมฺานิ     อุปลพฺภนฺตีติ     ฯ   
กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน  กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
วาโย   อุปลพฺภตีติ   ฯ   วายสฺส  กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๒]     กลฺยาณปาปกานิ     กมมฺานิ     อุปลพฺภนฺตีติ     ฯ   
กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน  กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ติณกฏวนปฺปตโย     อุปลพฺภนฺตีติ     ฯ     ติณกฏวนปฺปตีน    กตฺตา    
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กาเรตา อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๓]     กลฺยาณปาปกานิ     กมมฺานิ     อุปลพฺภนฺตีติ     ฯ   
กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน  กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อ ฺานิ     กลฺยาณปาปกานิ     กมฺมานิ     อ ฺโ    กลฺยาณปาปกาน   
กมฺมาน กตฺตา กาเรตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๔]    กลฺยาณปาปกาน   กมฺมาน   วิปาโก   อุปลพฺภตีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน  วิปากปฏิสเวที  อุปลพฺภตีติ  ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กลฺยาณปาปกาน   กมมฺาน   วิปาโก   
อุปลพฺภตีติ   ฯ  กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน  วิปากปฏิสเวที  อุปลพฺภตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ตสฺส   ปฏสิเวที   อุปลพฺภตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   ตสฺส   ปฏิสเวที   อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตสฺส  ตสฺเสว   
นตฺถิ  ทุกฺขสฺส  อนฺตกิริยา นตฺถิ วฏฏปจฺเฉโท นตฺถิ อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ ฯ   
น     เหว     วตฺตพฺเพ     ฯเปฯ     กลฺยาณปาปกาน     กมฺมาน   
วิปาโก    อุปลพฺภตีติ   ฯ   กลฺยาณปาปกาน   กมฺมาน   วิปากปฏสิเวที   
อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภตีติ  ฯ  ปุคฺคลสฺส ปฏิสเวที   
อุปลพฺภตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน   
วิปาโก    อุปลพฺภตีติ   ฯ   กลฺยาณปาปกาน   กมฺมาน   วิปากปฏสิเวที   
อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นิพฺพาน   อุปลพฺภตีติ   ฯ  นิพฺพานสฺส   
ปฏิสเวที   อุปลพฺภตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กลฺยาณปาปกาน   
กมฺมาน  วิปาโก  อุปลพฺภตีติ  ฯ  กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน วิปาก-  
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ปฏิสเวที  อุปลพฺภตีติ     ฯ     อามนฺตา    ฯ    มหาปวี    อุปลพฺภตีติ    ฯ   
มหาสมุทฺโท   อุปลพฺภตีติ   ฯ   สิเนรปุพฺพตราชา  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อาโป   
อุปลพฺภตีติ   ฯ   เตโช    อุปลพฺภตีติ   ฯ   วาโย  อุปลพฺภตีติ  ฯเปฯ   
ติณกฏวนปฺปตโย     อุปลพฺภนฺตีติ    ฯ    ติณกฏวนปฺปตีน    ปฏิสเวที   
อุปลพฺภตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน   
วิปาโก    อุปลพฺภตีติ   ฯ   กลฺยาณปาปกาน   กมฺมาน   วิปากปฏสิเวที   
อุปลพฺภตีติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   อ ฺโ   กลฺยาณปาปกาน   กมฺมาน   
วิปาโก   อ ฺโ   กลฺยาณปาปกาน   กมฺมาน   วิปากปฏิสเวทีติ   ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๕]   ทิพฺพ   สุข   อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ทิพฺพสสฺ   
สุขสฺส ปฏิสเวที อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๖]   ทิพฺพ   สุข   อุปลพฺภตีติ  ฯ  ทิพฺพสฺส  สุขสฺส  ปฏสิเวที   
อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ตสฺส   ปฏิสเวที   อุปลพฺภตีติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ตสฺส  ปฏิสเวที  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ตสฺส    ตสฺเสว    นตฺถ ิ  ทกฺุขสฺส   อนฺตกิริยา   นตฺถิ   วฏฏปจฺเฉโท   
นตฺถิ อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๗]   ทิพฺพ   สุข   อุปลพฺภตีติ  ฯ  ทิพฺพสฺส  สุขสฺส  ปฏสิเวที   
อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปุคฺคโล   อุปลพฺภตีติ   ฯ   ปุคฺคลสฺส   
ปฏิสเวที อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๘]   ทิพฺพ   สุข   อุปลพฺภตีติ  ฯ  ทิพฺพสฺส  สุขสฺส  ปฏสิเวที   
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อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นิพฺพาน   อุปลพฺภตีติ   ฯ  นิพฺพานสฺส   
ปฏิสเวที อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๙]   ทิพฺพ   สุข   อุปลพฺภตีติ  ฯ  ทิพฺพสฺส  สุขสฺส  ปฏสิเวที   
อุปลพฺภตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  มหาปวี  อุปลพฺภตีติ  ฯเปฯ  มหาสมุทฺโท   
อุปลพฺภตีติ     ฯ     สิเนรปุพฺพตราชา     อุปลพฺภตีติ    ฯ    อาโป   
อุปลพฺภตีติ   ฯ   เตโช   อุปลพฺภตีติ   ฯ   วาโย   อุปลพฺภตีติ  ฯเปฯ   
ติณกฏวนปฺปตโย    อุปลพฺภตีติ    ฯเปฯ    ติณกฏวนปฺปตีน   ปฏิสเวที   
อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๐]   ทิพฺพ   สุข   อุปลพฺภตีติ  ฯ  ทิพฺพสฺส  สุขสฺส  ปฏิสเวที   
อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อ ฺ   ทิพฺพ   สุข   อ ฺโ  ทิพฺพสฺส   
สุขสฺส ปฏิสเวทีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๑]   มานุสก   สขุ  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มานุสกสฺส   
สุขสฺส ปฏิสเวที อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๒]    มานุสก   สุข   อุปลพฺภตีติ   ฯ   มานุสกสฺส   สขุสฺส   
ปฏิสเวที   อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตสฺส  ปฏิสเวที  อุปลพภฺตีติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ตสฺส  ปฏิสเวที  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ตสฺส    ตสฺเสว    นตฺถ ิ  ทกฺุขสฺส   อนฺตกิริยา   นตฺถิ   วฏฏปจฺเฉโท   
นตฺถิ อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๓]    มานุสก   สุข   อุปลพฺภตีติ   ฯ   มานุสกสฺส   สขุสฺส   
ปฏิสเวที   อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ปุคฺคโล  ฯ  อุปลพฺภตีติ  ฯ    
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ปุคฺคลสฺส ปฏิสเวที อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๔]  มานุสก  สุข  อุปลพฺภตีติ  ฯ  มานุสกสฺส  สุขสฺส ปฏิสเวที   
อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นิพฺพาน   อุปลพฺภตีติ   ฯ  นิพฺพานสฺส   
ปฏิสเวที อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๕]  มานุสก  สุข  อุปลพฺภตีติ  ฯ  มานุสกสฺส  สุขสฺส ปฏิสเวที   
อุปลพฺภตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  มหาปวี  อุปลพฺภตีติ  ฯเปฯ  มหาสมุทฺโท   
อุปลพฺภตีติ   ฯ  สิเนรุปพฺพตราชา  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อาโป  อุปลพฺภตีติ  ฯ   
เตโช   อุปลพฺภตีติ   ฯ   วาโย  อุปลพภฺตีติ  ฯเปฯ   ติณกฏวนปฺปตโย   
อุปลพฺภนฺตีติ   ฯ   ติณกฏวนปฺปตีน   ปฏิสเวที  อุปลพฺภตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๖]  มานุสก  สุข  อุปลพฺภตีติ  ฯ  มานุสกสฺส  สุขสฺส ปฏิสเวที   
อุปลพฺภตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    อ ฺ    มานุสก   สุข   อ ฺโ   
มานุสกสฺส สุขสฺส ปฏิสเวทีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๗]  อาปายิก  ทกฺุข  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อาปายิกสฺส   
ทุกฺขสฺส ปฏสิเวที อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๘]   อาปายิก   ทุกฺข   อุปลพฺภตีติ  ฯ  อาปายิกสฺส  ทุกฺขสฺส   
ปฏิสเวที   อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตสฺส  ปฏิสเวที  อุปลพภฺตีติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ตสฺส  ปฏิสเวที  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ตสฺส    ตสฺเสว    นตฺถ ิ  ทกฺุขสฺส   อนฺตกิริยา   นตฺถิ   วฏฏปจฺเฉโท   
นตฺถิ อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๔๙]   อาปายิก   ทุกฺข   อุปลพฺภตีติ  ฯ  อาปายิกสฺส  ทุกฺขสฺส   
ปฏิสเวที   อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปุคฺคโล   อุปลพฺภตีติ   ฯ            
ปุคฺคลสฺส ปฏิสเวที อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๐]   อาปายิก   ทุกฺข   อุปลพฺภตีติ  ฯ  อาปายิกสฺส  ทุกฺขสฺส   
ปฏิสเวที   อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นิพฺพาน   อุปลพฺภตีติ   ฯ   
นิพฺพานสฺส ปฏิสเวที อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๑]   อาปายิก   ทุกฺข   อุปลพฺภตีติ  ฯ  อาปายิกสฺส  ทุกฺขสฺส   
ปฏิสเวที    อุปลพฺภตีติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   มหาปวี   อุปลพฺภตีติ   
ฯเปฯ   มหาสมุทฺโท   อุปลพฺภตีติ   ฯ  สิเนรุปพฺพตราชา  อุปลพฺภตีติ  ฯ   
อาโป   อุปลพฺภตีติ   ฯ   เตโช   อุปลพฺภตีติ   ฯ   วาโย  อุปลพฺภตีติ   
ฯเปฯ     ติณกฏวนปฺปตโย     อุปลพฺภนฺตีติ     ฯ    ติณกฏวนปฺปตีน   
ปฏิสเวที อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๒]   อาปายิก   ทุกฺข   อุปลพฺภตีติ  ฯ  อาปายิกสฺส  ทุกฺขสฺส   
ปฏิสเวที    อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อ ฺ   อาปายิก   ทกฺุข   
อ ฺโ อาปายิกสฺส ทุกฺขสฺส ปฏิสเวทีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๓]   เนรยิก  ทกุขฺ  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เนรยิกสฺส   
ทุกฺขสฺส ปฏสิเวที อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๔]   เนรยิก   ทุกขฺ   อุปลพฺภตีติ   ฯ   เนรยิกสฺส  ทุกฺขสสฺ   
ปฏิสเวที   อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตสฺส  ปฏิสเวที  อุปลพภฺตีติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ตสฺส  ปฏิสเวที  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ    
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ตสฺส    ตสฺเสว    นตฺถ ิ  ทกฺุขสฺส   อนฺตกิริยา   นตฺถิ   วฏฏปจฺเฉโท   
นตฺถิ อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๕]   เนรยิก   ทุกขฺ   อุปลพฺภตีติ   ฯ   เนรยิกสฺส  ทุกฺขสสฺ   
ปฏิสเวที   อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปุคฺคโล   อุปลพฺภตีติ   ฯ   
ปุคฺคลสฺส ปฏิสเวที อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๖]   เนรยิก   ทุกขฺ   อุปลพฺภตีติ   ฯ   เนรยิกสฺส  ทุกฺขสสฺ   
ปฏิสเวที   อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นิพฺพาน   อุปลพฺภตีติ   ฯ   
นิพฺพานสฺส ปฏิสเวที อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๗]   เนรยิก   ทุกขฺ   อุปลพฺภตีติ   ฯ   เนรยิกสฺส  ทุกฺขสสฺ   
ปฏิสเวที   อุปลพฺภตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  มหาปวี  อุปลพฺภตีติ  ฯเปฯ   
มหาสมุทฺโท   อุปลพฺภตีติ   ฯ   สิเนรปุพฺพตราชา  อุปลพฺภตีติ  ฯ  อาโป   
อุปลพฺภตีติ    ฯ    เตโช   อุปลพฺภตีติ   ฯ   วาโย   อุปลพฺภตีติ   ฯ   
ติณกฏวนปฺปตโย     อุปลพฺภนฺตีติ    ฯ    ติณกฏวนปฺปตีน    ปฏิสเวที   
อุปลพฺภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๘]   เนรยิก   ทุกขฺ   อุปลพฺภตีติ   ฯ   เนรยิกสฺส  ทุกฺขสสฺ   
ปฏิสเวที    อุปลพฺภตีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   อ ฺ   เนรยิก   ทุกฺข   
อ ฺโ เนรยิกสฺส ทุกฺขสฺส ปฏิสเวทีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๙]  กลฺยาณปาปกานิ  กมฺมานิ  อุปลพฺภนฺตีติ  ฯ กลฺยาณปาปกาน   
กมฺมาน     กตฺตา     กาเรตา    วิปากปฏิสเวที    อุปลพฺภตีติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ   โส  กโรติ  โส  ปฏิสเวเทตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ    
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ฯเปฯ   โส   กโรติ   โส   ปฏิสเวเทตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สยกต   
สุขทุกฺขนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๐]  กลฺยาณปาปกานิ  กมฺมานิ  อุปลพฺภนฺตีติ  ฯ กลฺยาณปาปกาน   
กมฺมาน     กตฺตา     กาเรตา    วิปากปฏิสเวที    อุปลพฺภตีติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อ ฺโ   กโรติ   อ ฺโ   ปฏิสเวเทตีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อ ฺโ  กโรติ  อ ฺโ  ปฏิสเวเทตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปรกต สุขทุกฺขนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๑]  กลฺยาณปาปกานิ  กมฺมานิ  อุปลพฺภนฺตีติ  ฯ กลฺยาณปาปกาน   
กมฺมาน     กตฺตา     กาเรตา    วิปากปฏิสเวที    อุปลพฺภตีติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ   โส   จ   อ ฺโ   จ   กโรนฺติ   โส  จ  อ ฺโ  จ   
ปฏิสเวเทนฺตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โส  จ  อ ฺโ  จ   
กโรนฺติ   โส   จ   อ ฺโ   จ   ปฏิสเวเทนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
สยกต ฺจ ปรกต ฺจ สุขทุกฺขนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๒]  กลฺยาณปาปกานิ  กมฺมานิ  อุปลพฺภนฺตีติ  ฯ กลฺยาณปาปกาน   
กมฺมาน     กตฺตา     กาเรตา    วิปากปฏิสเวที    อุปลพฺภตีติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เนว   โส   กโรติ   น  โส  ปฏิสเวเทติ  น  อ ฺโ   
กโรติ   น   อ ฺโ   ปฏิสเวเทตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
เนว   โส   กโรติ   น   โส   ปฏิสเวเทติ   น   อ ฺโ  กโรติ  น   
อ ฺโ    ปฏสิเวเทตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   อสยการ   อปรการ   
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน สุขทุกฺขนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๖๓]  กลฺยาณปาปกานิ  กมฺมานิ  อุปลพฺภนฺตีติ  ฯ กลฺยาณปาปกาน   
กมฺมาน     กตฺตา     กาเรตา    วิปากปฏิสเวที    อุปลพฺภตีติ    ฯ   
อามนฺตา    ฯ    โส    กโรติ   โส   ปฏสิเวเทติ   อ ฺโ   กโรติ   
อ ฺโ   ปฏสิเวเทติ   โส  จ  อ ฺโ  จ  กโรนฺติ  โส  จ  อ ฺโ  จ   
ปฏิสเวเทนฺติ   เนว   โส   กโรติ   น   โส  ปฏิสเวเทติ  น  อ ฺโ   
กโรติ   น   อ ฺโ  ปฏิสเวเทตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โส   
กโรติ    โส    ปฏิสเวเทติ    อ ฺโ   กโรติ   อ ฺโ   ปฏิสเวเทติ   
โส   จ   อ ฺโ   จ   กโรนฺติ   โส   จ   อ ฺโ  จ  ปฏิสเวเทนฺติ   
เนว   โส   กโรติ   น   โส   ปฏิสเวเทติ   น   อ ฺโ  กโรติ  น   
อ ฺโ    ปสเวเทตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สยกต   สุขทุกฺข   ปรกต   
สุขทุกฺข     สยกต ฺจ    ปรกต ฺจ    สขุทุกฺข    อสยการ    อปรการ   
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน สุขทุกฺขนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๔]   กมฺม  อตฺถติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กมฺมการโก  อตฺถีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กมฺม  อตฺถีติ  ฯ  กมฺมการโก  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ตสฺส   การโก  อตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ตสฺส   การโก  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตสฺส  ตสฺเสว  นตฺถ ิ ทุกขฺสฺส   
อนฺตกิริยา    นตฺถิ    วฏฏปจฺเฉโท   นตฺถิ   อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กมฺม  อตฺถีติ  ฯ  กมฺมการโก  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ปุคฺคโล  อตฺถีติ  ฯ  ปุคฺคลสฺส  การโก  อตฺถีติ  ฯ น เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กมฺม  อตฺถีติ  ฯ  กมมฺการโก  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ    
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นิพฺพาน  อตฺถีติ  ฯ  นิพฺพานสฺส  การโก  อตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  กมฺม  อตฺถีติ  ฯ  กมฺมการโก  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ มหาปวี   
อตฺถีติ   ฯเปฯ   มหาสมุทฺโท   อตฺถีติ  ฯ  สิเนรุปพฺพตราชา  อตฺถีติ  ฯ   
อาโป  อตฺถีติ  ฯ  เตโช  อตฺถีติ  ฯ  วาโย  อตฺถีติ ฯ ติณกฏวนปฺปตโย   
อตฺถีติ     ฯ     ติณกฏวนปฺปตีน     การโก     อตฺถติี    ฯ    น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กมฺม   อตฺถีติ   ฯ  กมฺมการโก  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อ ฺ  กมฺม  อ ฺโ  กมฺมการโกติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   วิปาโก   อตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  วิปากปฏิสเวที  อตฺถีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   วิปาโก   อตฺถีติ   ฯ   วิปากปฏิสเวที   
อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ตสฺส   ปฏิสเวที   อตฺถีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ตสฺส   ปฏิสเวที   อตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตสฺส   
ตสฺเสว    นตฺถิ    ทุกฺขสฺส   อนฺตกิริยา   นตฺถิ   วฏฏปจฺเฉโท   นตฺถิ   
อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ    ฯ    น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   วิปาโก   
อตฺถีติ  ฯ  วิปากปฏิสเวที  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปุคฺคโล  อตฺถีติ  ฯ   
ปุคฺคลสฺส   ปฏิสเวที   อตฺถีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  วิปาโก   
อตฺถีติ  ฯ  วิปากปฏิสเวที  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นิพฺพาน  อตฺถีติ  ฯ   
นิพฺพานสฺส   ปฏิสเวที   อตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  วิปาโก   
อตฺถีติ    ฯ   วิปากปฏิสเวที   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   มหาปวี   
อตฺถีติ   ฯเปฯ   มหาสมุทฺโท   อตฺถีติ  ฯ  สิเนรุปพฺพตราชา  อตฺถีติ  ฯ   
อาโป  อตฺถีติ  ฯ  เตโช  อตฺถีติ  ฯ  วาโย  อตฺถีติ ฯ ติณกฏ-  



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 69 

วนปฺปตโย  อตฺถีติ     ฯ     ติณกฏวนปฺปตีน     ปฏิสเวที    อตฺถีติ    ฯ    น   
เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  วิปาโก  อตฺถีติ  ฯ  วิปากปฏสิเวที  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อ ฺโ   วิปาโก  อ ฺโ  วิปากปฏสิเวทีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สงฺขิตฺต ฯ   
                      กลฺยาณวคฺโค ปโม ฯ   
        [๑๖๕]  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อตฺถิ   โกจิ   อิทฺธึ  วิกุพฺพตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   อตฺถิ   โกจิ  อิทฺธึ  วิกุพฺพติ  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   น   วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ   อตฺถิ  โกจิ  ทพฺิพาย   
โสตธาตุยา  สทฺท  สุณาติ  ฯเปฯ  ปรจิตฺต  ชานาติ  ฯเปฯ  ปุพฺเพนิวาส   
อนุสฺสรติ   ฯเปฯ   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   รูป   ปสฺสติ  ฯเปฯ  อาสวาน   
ขย   สจฺฉิกโรตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ  โกจิ  อาสวาน  ขย   
สจฺฉิกโรติ    เตน    วต    เร    วตฺตพฺเพ    ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อตฺถ ิ โกจิ  อิทฺธึ  วิกุพฺพตีติ  กตฺวา  เตน  จ   
การเณน   ปคฺุคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โย   อิทฺธึ   วิกุพฺพติ  เสฺวว  ปุคฺคโล  โย  อิทฺธึ  น  วิกุพฺพติ  น  โส   
ปุคฺคโลติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โย  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา   
สทฺท   สุณาติ   ฯเปฯ  โย  ปรจิตฺต  ชานาติ  ฯเปฯ  โย  ปุพฺเพนิวาส   
อนุสฺสรติ   ฯเปฯ   โย   ทพฺิเพน   จกฺขุนา   รูป  ปสสฺติ  ฯเปฯ  โย    
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อาสวาน   ขย   สจฺฉิกโรติ   เสฺวว   ปคฺุคโล  โย  อาสวาน  ขย  น   
สจฺฉิกโรติ น โส ปุคฺคโลติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                        อภิ ฺานุโยโค ฯ   
        [๑๖๖]  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  มาตา   อตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  มาตา   
อตฺถิ  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
น     วตฺตพฺพ     ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  ปตา   อตฺถิ   ฯเปฯ  ภาตา  อตฺถิ  ภคินี  อตฺถิ   
ขตฺติโย    อตฺถิ   พฺราหฺมโณ   อตฺถ ิ  เวสฺโส   อตฺถิ   สุทฺโท   อตฺถ ิ  
คหฏโ   อตฺถิ   ปพฺพชโิต   อตฺถ ิ  เทโว   อตฺถิ  มนุสฺโส  อตฺถติี  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   มนสฺุโส   อตฺถิ   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๖๗]   มาตา   อตฺถติี   กตฺวา   เตน  จ  การเณน  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ  โกจิ  น   
มาตา  หุตฺวา  มาตา  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ โกจิ  น ปุคฺคโล   
หุตฺวา   ปุคฺคโล   โหตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถ ิ โกจิ   
น   ปตา   หตฺุวา   ฯเปฯ   น   ภาตา  หุตฺวา  น  ภคินี  หุตฺวา  น   
ขตฺติโย   หุตฺวา   น   พฺราหฺมโณ   หุตฺวา   น   เวสฺโส   หุตฺวา  น   
สุทฺโท    หุตฺวา   น   คหฏโ   หุตฺวา   น   ปพฺพชิโต   หุตฺวา   น   
เทโว   หุตฺวา   น  มนุสฺโส  หตฺุวา  มนสฺุโส  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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อตฺถิ   โกจิ   น   ปุคฺคโล   หุตฺวา   ปุคฺคโล   โหตีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๘]   มาตา   อตฺถติี   กตฺวา   เตน  จ  การเณน  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ โกจิ  มาตา   
หุตฺวา   น   มาตา   โหตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ โกจิ  ปุคฺคโล   
หุตฺวา  น  ปคฺุคโล  โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถ ิ โกจิ   
ปตา    หุตฺวา    ภาตา    หุตฺวา   ภคินี   หุตฺวา   ขตฺติโย   หุตฺวา   
พฺราหฺมโณ    หุตฺวา    เวสโฺส    หุตฺวา    สุทฺโท   หุตฺวา   คหฏโ   
หตฺุวา    ปพฺพชิโต    หุตฺวา   เทโว   หตฺุวา   มนุสฺโส   หุตฺวา   น   
มนุสฺโส   โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อตฺถิ  โกจิ  ปุคฺคโล  หุตฺวา  น   
ปุคฺคโล โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๙]  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  โสตาปนฺโน   อตฺถติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ   
โสตาปนฺโน   อตฺถ ิ  เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   น   วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏ-   
ปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ   สกทาคามี   อตฺถิ   ฯเปฯ   
อนาคามี    อตฺถิ   ฯเปฯ   อรหา   อตฺถ ิ  ฯเปฯ   อุภโตภาควิมุตฺโต   
อตฺถิ     ป ฺาวิมุตฺโต     อตฺถิ     กายสกฺขี    อตฺถิ    ทิฏ ิปฺปตฺโต   
อตฺถิ     สทฺธาวิมุตฺโต    อตฺถิ    ธมฺมานุสารี    อตฺถ ิ   สทฺธานุสารี   
อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  สทฺธานุสารี  อตฺถิ  เตน  วต  เร    
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วตฺตพฺเพ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๗๐]  โสตาปนฺโน  อตฺถีติ  กตฺวา  เตน  จ  การเณน  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ  โกจิ  น   
โสตาปนฺโน   หุตฺวา  โสตาปนฺโน  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ โกจิ   
น   ปุคฺคโล   หุตฺวา   ปุคฺคโล  โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อตฺถิ   โกจิ   น   สกทาคามี  หุตฺวา  น  อนาคามี  หุตฺวา  น  อรหา   
หุตฺวา    น    อุภโตภาควิมุตฺโต   หุตฺวา   น   ป ฺาวิมุตฺโต   หตฺุวา   
น   กายสกฺขี   หุตฺวา   น   ทิฏ ิปฺปตฺโต   หุตฺวา   น   สทฺธาวิมุตฺโต   
หุตฺวา   น   ธมฺมานุสารี   หุตฺวา  น  สทฺธานุสารี  หุตฺวา  สทฺธานุสารี   
โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ  โกจิ  น  ปุคฺคโล  หตฺุวา  ปุคฺคโล   
โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๑]  โสตาปนฺโน  อตฺถีติ  กตฺวา  เตน  จ  การเณน  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ   โกจิ   
โสตาปนฺโน   หุตฺวา   น   โสตาปนฺโน  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
โกจิ   ปุคฺคโล   หุตฺวา   น   ปุคฺคโล  โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อตฺถ ิ โกจิ  สกทาคามี  หุตฺวา  อนาคามี  หุตฺวา  น  อนาคามี   
โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ  โกจิ  ปคฺุคโล  หุตฺวา  น  ปุคฺคโล   
โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๒]  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ จตฺตาโร  ปรุิสยุคา  อฏ  ปุริสปคฺุคลา  อตฺถีติ  ฯ   
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อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   จตฺตาโร   ปุริสยคุา   อฏ  ปรุิสปุคฺคลา  อตฺถิ   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๗๓]   จตฺตาโร   ปรุิสยุคา  อฏ  ปุริสปุคฺคลา  อตฺถีติ  กตฺวา   
เตน   จ   การเณน   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   จตฺตาโร   ปรุิสยุคา  อฏ  ปุริสปุคฺคลา  พุทฺธปาตุภาวา   
ปาตุภวนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ปุคฺคโล  พุทฺธปาตุภาวา  ปาตุภวตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ปุคฺคโล  พุทฺธปาตุภาวา  ปาตุภวตีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    พุทฺธสฺส   ภควโต   ปรนิิพฺพุเต   อุจฺฉินฺโน   ปุคฺคโล   
นตฺถิ ปุคฺคโลติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๔]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ปุคฺคโล  สงฺขโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปุคฺคโล อสงฺขโตติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  เนวสงฺขโต  นาสงฺขโตติ  ฯ  น   
เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  เนวสงฺขโต  นาสงฺขโตติ ฯ อามนฺตา ฯ   
สงฺขต ฺจ   อสงฺขต ฺจ   เปตฺวา   อตฺถ ฺา   ตติยา   โกฏีติ   ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สงฺขต ฺจ   อสงฺขต ฺจ   เปตฺวา  อตฺถ ฺา   
ตติยา   โกฏติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต  ภควตา  เทฺวมา  ภิกฺขเว   
ธาตุโย   กตมา   เทฺว  สงฺขตา   จ  ธาตุ  อสงฺขตา  จ  ธาตุ  อิมา   
โข   ภิกฺขเว   เทฺว   ธาตุโยติ  อตฺเถว  สตฺุตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตน   หิ   น   วตฺตพฺพ   สงฺขต ฺจ   อสงฺขต ฺจ   เปตฺวา  อตฺถ ฺา   
ตติยา   โกฏติี  ฯ  ปุคฺคโล  เนวสงฺขโต  นาสงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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อ ฺ    สงฺขต   อ ฺ   อสงฺขต   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    ขนฺธา    สงฺขตา   นิพฺพาน   อสงฺขต   ปุคฺคโล   
เนวสงฺขโต   นาสงฺขโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อ ฺเ   ขนฺธา  อ ฺ   
นิพฺพาน   อ ฺโ   ปุคฺคโล   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   รปู   
สงฺขต    นิพฺพาน   อสงฺขต   ปุคฺคโล   เนวสงฺขโต   นาสงฺขโตติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อ ฺ   รูป   อ ฺ   นิพฺพาน   อ ฺโ   ปุคฺคโลติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวทนา  ฯเปฯ  ส ฺา  ฯเปฯ  สงฺขารา   
ฯเปฯ    วิ ฺาณ   สงฺขต   นิพฺพาน   อสงฺขต   ปุคฺคโล   เนวสงฺขโต   
นาสงฺขโตติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   อ ฺ   วิ ฺาณ   อ ฺ   นิพฺพาน   
อ ฺโ ปุคฺคโลติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๕]    ปุคฺคลสฺส    อุปฺปาโท    ป ฺายติ   วโย   ป ฺายติ   
 ิตสฺส   อ ฺถตฺต   ป ฺายตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปคฺุคโล  สงฺขโตติ  ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  วุตฺต  ภควตา  ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  สงฺขตสฺส   
สงฺขตลกฺขณานิ    สงฺขตาน    ภิกฺขเว   ธมฺมาน   อุปปฺาโท   ป ฺายติ   
วโย    ป ฺายติ     ิตาน    อ ฺถตฺต   ป ฺายตีติ   ๑   ปุคฺคลสฺส   
อุปฺปาโท     ป ฺายติ     วโย     ป ฺายติ      ิตสฺส    อ ฺถตฺต   
ป ฺายติ   เตน   ห ิ  ปุคฺคโล   สงฺขโตติ  ฯ  ปุคฺคลสฺส  น  อุปฺปาโท   
ป ฺายติ   น   วโย   ป ฺายติ   น   ิตสฺส  อ ฺถตฺต  ป ฺายตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ปุคฺคโล   อสงฺขโตติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
#๑ อ. ติก. ๑๙๓ สสนฺทน ฯ    
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วุตฺต    ภควตา    ตีณิมานิ    ภิกฺขเว    อสงฺขตสฺส   อสงฺขตลกฺขณานิ   
อสงฺขตาน   ภิกฺขเว   ธมมฺาน   น   อุปฺปาโท   ป ฺายติ   น   วโย   
ป ฺายติ    น     ิตาน    อ ฺถตฺต    ป ฺายตีติ    ปุคฺคลสฺส    น   
อุปฺปาโท    ป ฺายติ   น   วโย   ป ฺายติ   น    ิตสฺส   อ ฺถตฺต   
ป ฺายติ เตน หิ ปุคฺคโล อสงฺขโตติ ฯ   
        [๑๗๖]    ปรินิพฺพุโต    ปุคฺคโล   อตฺถตฺถมฺหิ   นตฺถตฺถมฺหติี   ฯ   
อตฺถตฺถมฺหีติ   ฯ  ปรินิพฺพุโต  ปุคฺคโล  สสฺสโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   นตฺถตฺถมฺหีติ   ฯ  ปรินิพฺพุโต  ปุคฺคโล  อุจฺฉินฺโนติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๗]  ปุคฺคโล  กึ  นิสฺสาย  ติฏตีติ  ฯ  ภว นิสฺสาย ติฏตีติ ฯ   
ภโว  อนิจฺโจ  สงฺขโต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน  ขยธมฺโม  วยธมฺโม วิราคธมฺโม   
นิโรธธมฺโม   วิปริณามธมฺโมติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปุคฺคโลป  อนิจฺโจ   
สงฺขโต   ปฏจฺิจสมุปฺปนฺโน  ขยธมฺโม  วยธมฺโม  วิราคธมฺโม  นโิรธธมฺโม   
วิปริณามธมฺโมติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๘]  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ อตฺถ ิ โกจิ  สุข  เวทน  เวทิยมาโน  สุข  เวทน   
เวทิยามีติ  ปชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ  โกจิ  สุข  เวทน   
เวทิยมาโน  สุข  เวทน  เวทิยามีติ  ปชานาติ  เตน  วต  เร วตฺตพฺเพ   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   น   วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  นน ุ อตฺถิ  โกจิ    
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ทุกฺข   เวทน   เวทิยมาโน   ฯเปฯ   อทุกฺขมสุข   เวทน  เวทิยมาโน   
อทุกฺขมสุข  เวทน  เวทิยามีติ  ปชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ   
โกจิ   อทุกฺขมสุข   เวทน   เวทิยมาโน  อทุกฺขมสุข  เวทน  เวทิยามีติ   
ปชานาติ  เตน วต เร วตฺตพฺเพ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
อตฺถิ     โกจิ     สุข     เวทน     เวทิยมาโน     สุข    เวทน   
เวทิยามีติ   ปชานาตีติ   กตฺวา  เตน  จ  การเณน  ปคฺุคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  โย  สุข  เวทน  เวทิยมาโน   
สุข   เวทน   เวทิยามีติ   ปชานาติ  เสฺวว  ปุคฺคโล  โย  สุข  เวทน   
เวทิยมาโน  สุข  เวทน  เวทิยามีติ  น  ปชานาติ  น  โส  ปุคฺคโลติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   โย  ทุกฺข  เวทน  เวทิยมาโน  ฯเปฯ   
โย    อทุกฺขมสุข   เวทน   เวทิยมาโน  อทุกฺขมสุข  เวทน  เวทิยามีติ   
ปชานาติ    เสฺวว   ปุคฺคโล   โย   อทุกขฺมสุข   เวทน   เวทิยมาโน   
อทุกฺขมสุข   เวทน  เวทิยามีติ  น  ปชานาติ  น  โส  ปุคฺคโลติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   โกจิ  สขุ  เวทน  เวทิยมาโน  สขุ   
เวทน   เวทิยามีติ   ปชานาตีติ   กตฺวา   เตน  จ  การเณน  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อ ฺา   สุขาเ   
เวทนา   อ ฺโ   สุข   เวทน   เวทิยมาโน   สุข  เวทน  เวทิยามีติ   
ปชานาตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อ ฺา  ทุกฺขา  เวทนา                  
ฯเปฯ    อ ฺา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   อ ฺโ   อทุกฺขมสุข   เวทน   
เวทิยมาโน   อทุกฺขมสุข   เวทน   เวทิยามีติ  ปชานาตีติ  ฯ  น  เหว   
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วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๙]  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นนุ  อตฺถ ิ โกจิ  กาเย กายานุปสฺสี วิหรตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ  อตฺถิ  โกจิ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  เตน  วต  เร วตฺตพฺเพ   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   น   วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  นน ุ อตฺถิ  โกจิ   
เวทนาสุ   ฯเปฯ   จิตฺเต   ฯเปฯ   ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถ ิ โกจิ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  เตน   
วต   เร   วตฺตพฺเพ   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   
อตฺถิ   โกจิ   กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรตีติ  กตฺวา  เตน  จ  การเณน   
ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   โย   
กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  เสฺวว  ปุคฺคโล  โย  น  กาเย กายานุปสฺสี   
วิหรติ  น  โส  ปุคฺคโลติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โย เวทนาสุ   
ฯเปฯ   จิตฺเต   ฯเปฯ   ธมฺเมสุ  ธมฺมานปุสฺสี  วิหรติ  เสฺวว  ปุคฺคโล   
โย   น  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  น  โส  ปุคฺคโลติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   โกจิ   กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรตีติ  กตฺวา   
เตน   จ   การเณน   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อ ฺโ  กาโย  อ ฺโ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อ ฺา   เวทนา   ฯเปฯ  อ ฺ  จิตฺต   
ฯเปฯ   อ ฺเ   ธมฺมา   อ ฺโ   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรตีติ  ฯ    
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น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๘๐]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ วุตฺต ภควตา   
              สุ ฺโต โลก อเวกฺขสฺสุ   โมฆราช สทา สโต   
              อตฺตานุทิฏ ึ อูหจฺจ       เอว มจฺจุตโร สิยา   
              เอว โลก อเวกฺขนฺต     มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๘๑]  ปุคฺคโล  อเวกฺขตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ สห รูเปน อเวกฺขตีติ   
วินา   รูเปน   อเวกฺขตีติ  ฯ  สห  รูเปน  อเวกฺขตีติ  ฯ  ต  ชีว  ต   
สรีรนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  วินา  รูเปน  อเวกฺขตีติ  ฯ   
อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรีรนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปุคฺคโล   
อเวกฺขตีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   อพฺภนฺตรคโต   อเวกฺขตีติ   พหิทฺธา   
นิกฺขมิตฺวา   อเวกฺขตีติ   ฯ   อพฺภนฺตรคโต  อเวกฺขตีติ  ฯ  ต  ชีว  ต   
สรีรนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  พหิทฺธา นิกฺขมิตฺวา อเวกฺขตีติ ฯ   
อ ฺ ชีว อ ฺ สรีรนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๘๒]  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  ภควา   สจฺจวาที   กาลวาที   ภูตวาที  ตถวาที   
อวิตถวาที   อน ฺถวาทีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   วุตฺต   ภควตา  อตฺถิ   
#๑ ขุ, สุ. ๕๔๙ ฯ    
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ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโนติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
เตน   หิ   ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ   สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  น  วตฺตพฺพ   
ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ ภควา   
สจฺจวาที   กาลวาที   ภูตวาที   ตถวาที   อวิตถวาที  อน ฺถวาทีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  วุตฺต  ภควตา  เอกปุคฺคโล  ภิกฺขเว  โลเก  อุปฺปชฺชมาโน   
อุปฺปชฺชติ   พหุชนหิตาย   พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปาย   อตฺถาย  หิตาย   
สุขาย   เทวมนุสฺสานนฺติ   ๒   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตน หิ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๘๓]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ  ภควา  สจฺจวาที กาลวาที ภูตวาที ตถวาที อวิตถวาที อน ฺถวาทีติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    วุตฺต    ภควตา   สพฺเพ   ธมฺมา   อนตฺตาติ   ๓   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๘๔]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ    ภควา    สจฺจวาที   กาลวาที   ภูตวาที   ตถวาที   อวิตถวาที   
อน ฺถวาทีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  วุตฺต  ภควตา  ทุกขฺเมว  อุปฺปชฺชมาน   
อุปฺปชฺชติ   ทุกฺขเมว  นิรชฺุฌมาน  นริชฺุฌตีติ  น  กงฺขติ  น  วิจิกิจฺฉติ  ฯ   
อปรปจฺจยา  าณเมวสฺส  เอตฺถ  โหติ เอตฺตาวตา โข กจฺจาน สมฺมาทิฏ ิ   
โหตีติ   ๔   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เตน  หิ  น   
#๑ อภิ. ปุ. ๑๖๗-๑๙๓ ฯ ๒ อ. เอก. ๒๘ ฯ ๓ ขุ. ขุ. ๔๓ ฯ ๔ ส. นิ. ๒๑ ฯ    
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วตฺตพฺพ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๘๕]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ วชิรา ภิกฺขุนี มาร ปาปมนฺต เอตทโวจ   
              ก ึน ุสตฺโตติ ปจฺเจสิ     มาร ทฏิ ิคต นุ เต   
              สุทธฺสงฺขารปุ ฺโชย       น ยธิ สตฺตูปลพฺภติ   
              ยถา หิ องฺคสมฺภารา     โหติ สทฺโท รโถ อิติ   
              เอว ขนฺเธสุ สนฺเตสุ     โหติ สตฺโตติ สมฺมติ   
              ทุกขฺเมว หิ สมฺโภติ      ทุกฺข ติฏติ เวติ จ   
              นา ฺตฺร ทุกฺขา สมฺโภติ   นา ฺตฺร ทุกฺขา นิรุชฺฌตีติ ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  ปุคฺคโล   
อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๘๖]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ    อายสฺมา    อานนฺโท    ภควนฺต   เอตทโวจ   สุ ฺโ   โลโก   
สุ ฺโ   โลโกติ   ภนฺเต   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   นุโข   ภนฺเต  สุ ฺโ   
โลโกติ   วุจฺจตีติ  ยสฺมา  โข  อานนฺท  สุ ฺ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน   
วา   ตสฺมา   สุ ฺโ   โลโกติ  วุจฺจติ  กิ ฺจานนฺท  สุ ฺ  อตฺเตน  วา   
อตฺตนิเยน   วา   จกฺขุ   โข  อานนฺท  สุ ฺ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน   
วา   รูปา   สุ ฺา   ฯเปฯ   จกฺขุวิ ฺาณ  สุ ฺ  ฯเปฯ  จกฺขุสมฺผสฺโส   
สุ ฺโ      ฯเปฯ      ยมฺปท      จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา      อุปฺปชฺชติ   
#๑ ส. ส. ๑๙๘ ฯ    
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เวทยิต   สุข   วา   ทกฺุข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  สุ ฺ  อตฺเตน   
วา   อตฺตนิเยน   วา   โสต   สุ ฺ   ฯเปฯ   สทฺทา  สุ ฺา  ฯเปฯ   
ฆาน  สุ ฺ  ...  คนฺธา  สุ ฺา  ฯเปฯ  ชิวฺหา สุ ฺา ... รสา สุ ฺา   
ฯเปฯ  กาโย  สุ ฺโ  ...  โผฏพฺพา  สุ ฺา  ฯเปฯ มโน สุ ฺโ ...   
ธมฺมา  สุ ฺา  ...  มโนวิ ฺาณ  สุ ฺ  ... มโนสมฺผสฺโส สุ ฺโ ฯเปฯ   
ยมฺปท   มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิต   สุข  วา  ทุกฺข  วา   
อทุกฺขมสุข   วา   ตมฺป   สุ ฺ   อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา  ยสฺมา   
โข   อานนฺท   สุ ฺ   อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน  วา  ตสฺมา  สุ ฺโ   
โลโกติ   วุจฺจตีติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ   
น วตฺตพฺพ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๘๗]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ    ภควา    สจฺจวาที   กาลวาที   ภูตวาที   ตถวาที   อวิตถวาที   
อน ฺถวาทีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  วุตฺต  ภควตา  อตฺตนิ  วา  ภิกฺขเว สติ   
อตฺตนิย   เมติ   อสฺสาติ   เอว   ภนฺเต  อตฺตนิเย  วา  ภิกฺขเว  สติ   
อตฺตา   เมติ  อสฺสาติ  เอว  ภนฺเต  อตฺตนิ  จ  ภิกฺขเว  อตฺตนิเย  จ   
สจฺจโต   เถตโต   อนุปลพฺภิยมาเน  ยมิท  ทฏิ ิฏาน  โส  โลโก  โส   
อตฺตา   โส   เปจฺจ  ภวิสฺสามิ  นิจฺโจ  ธโุว  สสฺสโต  อวิปริณามธมฺโม   
สสฺสติสม    ตเถว   สฺสามีติ   นนฺวาย   ภิกฺขเว   เกวโล   ปริปูโร   
พาลธมฺโมติ   กิ ฺจิ   โน   สิยา   ภนฺเต  เกวโล  หิ  ภนฺเต  ปริปูโร   
#๑ ขุ. ป. ๔๓๓ ฯ    
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พาลธมฺโมติ   ๑   อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  ห ิ น   
วตฺตพฺพ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๘๘]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ    ภควา    สจฺจวาที   กาลวาที   ภูตวาที   ตถวาที   อวิตถวาที   
อน ฺถวาทีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  วุตฺต  ภควตา  ตโยเม  เสนิย สตฺถาโร   
สนฺโต  สวิชฺชมานา  โลกสฺมึ  กตเม  ตโย  อิธ  เสนิย  เอกจฺโจ สตฺถา   
ทิฏเ  เจว  ธมฺเม  อตฺตาน  สจฺจโต  เถตโต  ป ฺเปติ อภิสมฺปราย ฺจ   
อตฺตาน     สจฺจโต     เถตโต    ป ฺเปติ    อิธ    ปน    เสนิย   
เอกจฺโจ   สตฺถา   ทิฏเว  หิ  โข  ธมฺเม  อตฺตาน  สจฺจโต  เถตโต   
ป ฺเปติ   โน   จ   โข   อภิสมฺปราย   อตฺตาน   สจฺจโต   เถตโต   
ป ฺเปติ   อิธ   ปน   เสนิย   เอกจฺโจ  สตฺถา  ทิฏเ  เจว  ธมฺเม   
อตฺตาน   สจฺจโต   เถตโต   น   ป ฺเปติ   อภิสมปฺราย ฺจ   อตฺตาน   
สจฺจโต   เถตโต   น   ป ฺเปติ  ตตฺร  เสนิย  ยฺวาย  สตฺถา  ทิฏเ   
เจว   ธมฺเม   อตฺตาน   สจฺจโต   เถตโต   ป ฺเปติ  อภิสมฺปราย ฺจ   
อตฺตาน   สจฺจโต   เถตโต   ป ฺเปติ   อย   วุจฺจติ   เสนิย  สตฺถา   
สสฺสตวาโท  ตตฺร  เสนิย  ยฺวาย  สตฺถา  ทิฏเว  หิ โข ธมฺเม อตฺตาน   
สจฺจโต   เถตโต   ป ฺเปติ   โน   จ   โข   อภิสมฺปราย   อตฺตาน   
สจฺจโต   เถตโต   ป ฺเปติ  อย  วุจฺจติ  เสนิย  สตฺถา  อุจฺเฉทวาโท   
ตตฺร   เสนิย   ยฺวาย   สตฺถา  ทิฏเ  เจว  ธมฺเม  อตฺตาน  สจฺจโต   
#๑ ม. ม.ู ๒๖๐ ฯ    
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เถตโต   น   ป ฺเปติ   อภิสมฺปราย ฺจ   อตฺตาน   สจฺจโต   เถตโต   
น   ป ฺเปติ   อย   วุจฺจติ  เสนิย  สตถฺา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อิเม  โข   
เสนิย   ตโย   สตฺถาโร   สนฺโต   สวิชฺชมานา   โลกสฺมินฺติ   อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  ห ิ น  วตฺตพฺพ  ปคฺุคโล  อุปลพฺภติ   
สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๘๙]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ    ภควา    สจฺจวาที   กาลวาที   ภูตวาที   ตถวาที   อวิตถวาที   
อน ฺถวาทีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   วุตฺต ภควตา สปฺปกุมฺโภติ ฯ อามนฺตา ฯ   
อตฺถิ   โกจิ   สปฺปสฺส   กมุภฺ   กโรตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ   
เตน หิ น วตฺตพฺพ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ   
        [๑๙๐]  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ    ภควา    สจฺจวาที   กาลวาที   ภูตวาที   ตถวาที   อวิตถวาที   
อน ฺถวาทีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  วุตฺต  ภควตา  เตลกุมฺโภ  มธกุมฺุโภ   
ผาณิตกุมฺโภ     ขีรกุมโฺภ     อุทกกุมฺโภ    ปานียถาลก    ปานียโกสก   
ปานียสราวก   นิจฺจภตฺต  ธุวยาคูติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  กาจิ  ยาคุ   
นิจฺจา  ธุวา  สสฺสตา  อวิปริณามธมฺมาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯ เตน   
หิ น วตฺตพฺพ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเนาติ ฯ สงฺขิตฺต ฯ   
                                                ปุคฺคลกถา   
              อฏนิคฺคหเปยฺยาลา      สนฺธาวนิยา อุปาทาย   
              จิตฺเตน ป ฺจม กลฺยาณ    อิทธฺิ สุตฺตาหรเณน อฏม ฯ   
                                        ____________    
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                                        ปริหานิกถา   
        [๑๙๑]   ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สพฺพตฺถ   
อรหา   อรหตฺตา   ปริหายตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สพฺพตฺถ   
อรหา   อรหตฺตา   ปริหายตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สพฺพตฺถ  อรหโต   
ปริหานีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปริหายติ  อรหา อรหตฺตาติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    สพฺพทา    อรหา   อรหตฺตา   ปริหายตีติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สพฺพทา   อรหา   อรหตฺตา  ปริหายตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สพฺพทา   อรหโต   ปริหานีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สพฺเพว   
อรหนฺโต   อรหตฺตา   ปรหิายนฺตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สพฺเพว    อรหนฺโต    อรหตฺตา    ปรหิายนฺตีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   
สพฺเพส ฺเว อรหนฺตาน ปริหานีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๙๒]   ปริหายติ   อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา   
อรหตฺตา   ปริหายมาโน   จตูหิ   ผเลหิ   ปริหายตีติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   จตูหิ   สตสหสฺเสหิ   เสฏ ี   เสฏ ิตฺต  กาเรนฺโต   
สตสหสฺเส   ปริหีเน   เสฏ ิตฺตา   ปรหิีโน   โหตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สพฺพสาปเตยฺยา   ปริหีโน   โหตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  จตูหิ   
สตสหสฺเสหิ   เสฏ ี   เสฏ ิตฺต  กาเรนฺโต  สตสหสฺเส  ปริหีเน  ภพฺโพ   
สพฺพสาปเตยฺยา   ปริหายิตุนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อรหา   อรหตฺตา   
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ปริหายมาโน    ภพฺโพ   จตูหิ   ผเลหิ   ปริหายิตุนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๙๓]  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปรหิายติ   
โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปรหิายติ   
อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ปรหิายติ สกทาคามี สกทาคามิผลาติ ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ปริหายติ   อนาคามี   อนาคามิผลาติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๙๔]   ปริหายติ   อนาคามี   อนาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปริหายติ   โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ปริหายติ    อนาคามี   อนาคามิผลาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปริหายติ   
สกทาคามี สกทาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๙๕]   ปริหายติ  สกทาคามี  สกทาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปริหายติ โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๙๖]  น  ปริหายติ  โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
น   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  น   
ปริหายติ   สกทาคามี   สกทาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  น  ปรหิายติ   
อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  น  ปริหายติ   
อนาคามี   อนาคามิผลาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   น   ปริหายติ  อรหา   
อรหตฺตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๙๗]  น  ปริหายติ  โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
น   ปริหายติ  อนาคามี  อนาคามิผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
น  ปริหายติ  สกทาคามี  สกทาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  น ปริหายติ   
อนาคามี อนาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๙๘]  น  ปริหายติ  โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
น ปริหายติ สกทาคามี สกทาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๙๙]   ปริหายติ   อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา   
อรหตฺตา    ปริหายมาโน   กตฺถ   สณฺาตีติ   ฯ   อนาคามิผเลติ   ฯ   
อนาคามี  อนาคามิผลา  ปริหายมาโน กตฺถ สณฺาตีติ ฯ สกทาคามิผเลติ ฯ   
สกทาคามี     สกทาคามี     สกทาคามิผลา     ปริหายมาโน    กตฺถ   
สณฺาตีติ    ฯ    โสตาปตฺติผเลติ    ฯ   โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลา   
ปริหายมาโน   ปุถชฺุชนภูมิย   สณฺาตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯ   
อาชานาหิ   นิคฺคห  ห ฺจิ  อรหา  อรหตฺตา  ปริหายมาโน  อนาคามิผเล   
สณฺาติ    อนาคามี    อนาคามิผลา    ปริหายมาโน    สกทาคามิผเล   
สณฺาติ    สกทาคามี    สกทาคามิผลา   ปริหายมาโน   โสตาปตฺติผเล   
สณฺาติ    เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลา   
ปริหายมาโน ปุถชฺุชนภูมยิ สณฺาตีติ ฯ   
        [๒๐๐]  อรหา  อรหตฺตา  ปริหายมาโน โสตาปตฺติผเล สณฺาตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ  โสตาปตฺติผลสฺส  อนนฺตรา  อรหตฺต ฺเว  สจฺฉิกโรตีติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ อามนฺตา ฯ    
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ปริหายติ  โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ กสฺส   
พหุตรา  กิเลสา  ปหีนา  อรหโต  วา  โสตาปนฺนสฺส  วาติ ฯ อรหโต ฯ   
ห ฺจิ   อรหโต   พหุตรา   กิเลสา  ปหีนา  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตา   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ ปริหายติ โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลาติ ฯ   
        [๒๐๑]  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปรหิายติ   
สกทาคามี   สกทาคามิผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  กสฺส  พหุตรา   
กิเลสา   ปหนีา   อรหโต   วา   สกทาคามิสฺส  วาติ  ฯ  อรหโต  ฯ   
ห ฺจิ   อรหโต   พหุตรา   กิเลสา  ปหีนา  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตา   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ ปริหายติ สกทาคามี สกทาคามิผลาติ ฯ   
        [๒๐๒]  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปรหิายติ   
อนาคามี   อนาคามิผลาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  กสฺส  พหุตรา   
กิเลสา   ปหนีา   อรหโต   วา   อนาคามิสฺส   วาติ  ฯ  อรหโต  ฯ   
ห ฺจิ   อรหโต   พหุตรา   กิเลสา  ปหีนา  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตา   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ ปริหายติ อนาคามี อนาคามิผลาติ ฯ   
        [๒๐๓]   ปริหายติ   อนาคามี   อนาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปริหายติ   โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ   
กสฺส  พหุตรา  กิเลสา  ปหีนา  อนาคามิสฺส  วา  โสตาปนฺนสฺส  วาติ ฯ   
อนาคามิสฺส   ฯ  ห ฺจิ  อนาคามิสฺส  พหุตรา  กิเลสา  ปหีนา  ปริหายติ   
อนาคามี  อนาคามิผลา  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ปรหิายติ โสตาปนฺโน   
โสตาปตฺติผลาติ ฯ    
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        [๒๐๔]   ปริหายติ   อนาคามี   อนาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปริหายติ   สกทาคามี   สกทาคามิผลาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ   
กสฺส  พหุตรา  กิเลสา  ปหีนา  อนาคามิสฺส  วา  สกทาคามิสฺส  วาติ ฯ   
อนาคามิสฺส   ฯ  ห ฺจิ  อนาคามิสฺส  พหุตรา  กิเลสา  ปหีนา  ปริหายติ   
อนาคามี  อนาคามิผลา  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ปรหิายติ  สกทาคามี   
สกทาคามิผลาติ ฯ   
        [๒๐๕]   ปริหายติ  สกทาคามี  สกทาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปริหายติ   โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ   
กสฺส   พหุตรา   กิเลสา   ปหีนา   สกทาคามิสฺส   วา   โสตาปนฺนสฺส   
วาติ   ฯ   สกทาคามิสฺส   ฯ   ห ฺจิ   สกทาคามิสฺส  พหุตรา  กเิลสา   
ปหีนา   ปรหิายติ  สกทาคามี  สกทาคามิผลา  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ปริหายติ โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลาติ ฯ   
        [๒๐๖]  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปรหิายติ   
โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  กสฺส อธิมตฺตา   
มคฺคภาวนา   อรหโต   วา  โสตาปนฺนสฺส  วาติ  ฯ  อรหโต  ฯ  ห ฺจิ   
อรหโต   อธิมตฺตา   มคฺคภาวนา   ปรหิายติ   อรหา   อรหตฺตา  เตน   
วต เร วตฺตพฺเพ ปริหายติ โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลาติ ฯ   
        [๒๐๗]  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปรหิายติ   
โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  กสฺส อธิมตฺตา   
สติปฏานภาวนา     ฯเปฯ     สมฺมปฺปธานภาวนา     อิทฺธิปาทภาวนา   



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 89 

อินฺทฺริยภาวนา   พลภาวนา  โพชฺฌงฺคภาวนา  อรหโต  วา  โสตาปนฺนสฺส   
วาติ   ฯ   อรหโต   ฯ   ห ฺจิ   อรหโต   อธิมตฺตา  โพชฺฌงฺคภาวนา   
ปริหายติ     อรหา     อรหตฺตา    เตน    วต    เร    วตฺตพฺเพ   
ปริหายติ โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลาติ ฯ   
        [๒๐๘]  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปรหิายติ   
สกทาคามี  สกทาคามิผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  กสฺส  อธิมตฺตา   
มคฺคภาวนา    ฯเปฯ   โพชฺฌงฺคภาวนา   อรหโต   วา   สกทาคามิสฺส   
วาติ   ฯ   อรหโต   ฯ   ห ฺจิ   อรหโต   อธิมตฺตา  โพชฺฌงฺคภาวนา   
ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตา   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ปริหายติ   
สกทาคามี สกทาคามิผลาติ ฯ   
        [๒๐๙]  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปรหิายติ   
อนาคามี   อนาคามิผลาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  กสฺส  อธิมตฺตา   
มคฺคภาวนา    ฯเปฯ    โพชฺฌงฺคภาวนา   อรหโต   วา   อนาคามิสฺส   
วาติ   ฯ   อรหโต   ฯ   ห ฺจิ   อรหโต   อธิมตฺตา  โพชฺฌงฺคภาวนา                   
ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตา   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ปริหายติ   
อนาคามี อนาคามิผลาติ ฯ   
        [๒๑๐]   ปริหายติ   อนาคามี   อนาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปริหายติ   โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ   
กสฺส   อธิมตฺตา   มคฺคภาวนา   ฯเปฯ   โพชฺฌงฺคภาวนา   อนาคามิสฺส   
วา   โสตาปนฺนสฺส   วาติ   ฯ   อนาคามิสฺส   ฯ   ห ฺจิ  อนาคามิสฺส    
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อธิมตฺตา   โพชฺฌงฺคภาวนา   ปริหายติ   อนาคามี   อนาคามิผลา  เตน   
วต เร วตฺตพฺเพ ปริหายติ โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลาติ ฯ   
        [๒๑๑]   ปริหายติ   อนาคามี   อนาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปริหายติ   สกทาคามี   สกทาคามิผลาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ   
กสฺส   อธิมตฺตา   มคฺคภาวนา   ฯเปฯ   โพชฺฌงฺคภาวนา   อนาคามิสฺส   
วา   สกทาคามิสฺส   วาติ   ฯ   อนาคามิสฺส   ฯ   ห ฺจิ  อนาคามิสฺส   
อธิมตฺตา   โพชฺฌงฺคภาวนา   ปริหายติ   อนาคามี   อนาคามิผลา  เตน   
วต เร วตฺตพฺเพ ปริหายติ สกทาคามี สกทาคามิผลาติ ฯ   
        [๒๑๒]   ปริหายติ  สกทาคามี  สกทาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปริหายติ   โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ   
กสฺส   อธิมตฺตา   มคฺคภาวนา   ฯเปฯ   โพชฺฌงฺคภาวนา  สกทาคามิสฺส   
วา   โสตาปนฺนสฺส   วาติ   ฯ   สกทาคามิสฺส  ฯ  ห ฺจิ  สกทาคามิสฺส   
อธิมตฺตา    โพชฺฌงฺคภาวนา    ปริหายติ    สกทาคามี   สกทาคามิผลา   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ ปริหายติ โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลาติ ฯ   
        [๒๑๓]   อรหตา   ทกฺุข  ทิฏ  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   โสตาปนฺเนน   ทุกฺข   ทิฏ   ปริหายติ   โสตาปนฺโน   
โสตาปตฺติผลาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อรหตา  สมุทโย   
ทิฏโ   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตาปนฺเนน   
สมุทโย    ทฏิโ   ปริหายติ   โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลาติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อรหตา   นโิรโธ  ทฏิโ  ปริหายติ  อรหา    
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อรหตฺตาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  โสตาปนฺเนน  นิโรโธ  ทฏิโ  ปรหิายติ   
โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหตา   
มคฺโค    ทิฏโ   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
โสตาปนฺเนน  มคฺโค  ทฏิโ  ปริหายติ  โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหตา  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ทิฏานิ ปรหิายติ   
อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  โสตาปนฺเนน  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
ทิฏานิ    ปริหายติ    โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลาติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๑๔]   อรหตา   ทกฺุข  ทิฏ  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    สกทาคามินา   ทุกฺข   ทิฏ   ปริหายติ   สกทาคามี   
สกทาคามิผลาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อรหตา  สมุทโย   
ทิฏโ    ฯเปฯ   นิโรโธ   ทิฏโ   ฯเปฯ   มคฺโค   ทฏิโ   ฯเปฯ   
จตฺตาริ  สจฺจานิ  ทิฏานิ  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
สกทาคามินา    จตฺตาริ    สจฺจานิ    ทฏิานิ   ปริหายติ   สกทาคามี   
สกทาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๑๕]   อรหตา   ทกฺุข  ทิฏ  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อนาคามินา  ทุกฺข ทิฏ ปริหายติ อนาคามี อนาคามิผลาติ ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อรหตา   สมุทโย   ทฏิโ   ฯเปฯ   
นิโรโธ  ทฏิโ  ฯเปฯ  มคฺโค  ทิฏโ  ฯเปฯ  จตฺตาริ  สจฺจานิ ทิฏานิ   
ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคามินา  จตฺตาริ    
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สจฺจานิ   ทิฏานิ   ปริหายติ   อนาคามี   อนาคามิผลาติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๑๖]    อนาคามินา    ทุกฺข    ทฏิ    ปริหายติ   อนาคามี   
อนาคามิผลาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  โสตาปนฺเนน  ทุกขฺ  ทิฏ  ปรหิายติ   
โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ อนาคามินา   
สมุทโย   ทฏิโ   ฯเปฯ   นิโรโธ   ทิฏโ   ฯเปฯ   มคฺโค   ทฏิโ   
ฯเปฯ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ทฏิานิ  ปริหายติ  อนาคามี  อนาคามิผลาติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     โสตาปนฺเนน     จตฺตาริ     สจฺจานิ    ทฏิานิ   
ปริหายติ   โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อนาคามินา   ทุกฺข   ทิฏ   ปริหายติ   อนาคามี   อนาคามิผลาติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ    สกทาคามินา   ทุกฺข   ทิฏ   ปริหายติ   สกทาคามี   
สกทาคามิผลาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคามินา  สมุทโย   
ทิฏโ    ฯเปฯ   นิโรโธ   ทิฏโ   ฯเปฯ   มคฺโค   ทฏิโ   ฯเปฯ   
จตฺตาริ   สจฺจานิ   ทิฏานิ   ปริหายติ   อนาคามี   อนาคามิผลาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สกทาคามินา   จตฺตาริ   สจฺจานิ   ทฏิานิ   ปริหายติ   
สกทาคามี สกทาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๑๗]    สกทาคามินา    ทุกฺข   ทิฏ   ปริหายติ   สกทาคามี   
สกทาคามิผลาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตาปนฺเนน  ทุกฺข  ทิฏ  ปริหายติ   
โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สกทาคามินา   
สมุทโย   ทฏิโ  ฯเปฯ  นโิรโธ  ทฏิโ  ฯเปฯ  มคฺโค  ทิฏโ  ฯเปฯ    
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จตฺตาริ   สจฺจานิ   ทิฏานิ   ปริหายติ  สกทาคามี  สกทาคามิผลาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   โสตาปนฺเนน   จตฺตาริ   สจฺจานิ   ทิฏานิ   ปริหายติ   
โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๑๘]   โสตาปนฺเนน   ทุกฺข   ทฏิ  น  ปริหายติ  โสตาปนฺโน   
โสตาปตฺติผลาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อรหตา  ทุกฺข  ทิฏ  น  ปรหิายติ   
อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสตาปนฺเนน สมุทโย   
ทิฏโ   ฯเปฯ  นิโรโธ  ทฏิโ  ฯเปฯ  มคฺโค  ทิฏโ  ฯเปฯ  จตฺตาริ   
สจฺจานิ   ทิฏานิ   น   ปรหิายติ   โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหตา    จตฺตาริ   สจฺจานิ   ทิฏานิ   น  ปริหายติ   
อรหา อรหตฺตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๑๙]   สกทาคามินา   ทุกฺข   ทิฏ   ฯเปฯ  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
ทิฏานิ   น   ปริหายติ   สกทาคามี  สกทาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหตา  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ทิฏานิ  น  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๒๐]   อนาคามินา   ทุกฺข   ทฏิ   ฯเปฯ   จตฺตาริ  สจฺจานิ   
ทิฏานิ   น   ปริหายติ   อนาคามี   อนาคามิผลาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหตา  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ทิฏานิ  น  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๒๑]  โสตาปนฺเนน  ทุกฺข  ทฏิ  ฯเปฯ จตฺตาริ สจฺจานิ ทิฏานิ   
น  ปริหายติ  โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อนาคามินา  
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ทุกฺข   ทฏิ  ฯเปฯ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ทฏิานิ  น  ปริหายติ  อนาคามี   
อนาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๒๒]   สกทาคามินา   ทุกฺข   ทิฏ   ฯเปฯ  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
ทิฏานิ   น   ปริหายติ   สกทาคามี  สกทาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อนาคามินา   ทุกฺข   ทิฏ   ฯเปฯ   จตฺตาริ   สจฺจานิ   ทิฏานิ   น   
ปริหายติ อนาคามี อนาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๒๓]  โสตาปนฺเนน  ทุกฺข  ทิฏ  ฯเปฯ จตฺตาริ สจฺจานิ ทิฏานิ   
น  ปริหายติ  โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ สกทาคามินา   
ทุกฺข  ทิฏ  ฯเปฯ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ทฏิานิ  น  ปริหายติ  สกทาคามี   
สกทาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๒๔]  อรหโต  ราโค  ปหีโน  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  โสตาปนฺนสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา  ปริหายติ  โสตาปนฺโน   
โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหโต  ราโค  ปหีโน   
ปริหายติ   อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตาปนฺนสฺส  วิจิกิจฺฉา   
ปหีนา   ฯเปฯ   สีลพฺพตปรามาโส  ปหีโน  ฯเปฯ  อปายคมนิโย  ราโค   
ปหีโน   ฯเปฯ   อปายคมนิโย   โทโส   ปหีโน   ฯเปฯ  อปายคมนิโย   
โมโห   ปหโีน   ปริหายติ   โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหโต  โทโส  ปหโีน  ฯเปฯ  โมโห  ปหโีน  มาโน   
ปหีโน    ทฏิ ิ    ปหีนา    วิจิกิจฺฉา   ปหีนา   ถีน   ปหีน   อุทฺธจฺจ   
ปหีน   อหิรกิ   ปหีน   ฯเปฯ   อโนตฺตปฺป   ปหีน   ปริหายติ   อรหา   
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อรหตฺตาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   โสตาปนฺนสฺส   สกกฺายทิฏ ิ   ปหีนา   
ปริหายติ   โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อรหโต  อโนตฺตปฺป  ปหีน  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
โสตาปนฺนสฺส    วิจิกิจฺฉา   ปหีนา   ฯเปฯ   สีลพฺพตปรามาโส   ปหีโน   
ฯเปฯ   อปายคมนิโย   ราโค   ปหีโน   ฯเปฯ   อปายคมนิโย  โทโส   
ปหีโน   ฯเปฯ   อปายคมนิโย   โมโห   ปหีโน  ปรหิายติ  โสตาปนฺโน   
โสตาปตฺติผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๒๕]  อรหโต  ราโค  ปหีโน  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สกทาคามิสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา  ปริหายติ  สกทาคามี   
สกทาคามิผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหโต  ราโค  ปหีโน   
ปริหายติ   อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สกทาคามิสฺส  วิจิกิจฺฉา   
ปหีนา   ฯเปฯ  สลีพฺพตปรามาโส  ปหโีน  ฯเปฯ  โอฬาริโก  กามราโค   
ปหีโน   ฯเปฯ   โอฬารโิก   พฺยาปาโท   ปหีโน  ปริหายติ  สกทาคามี   
สกทาคามิผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหโต  โทโส  ปหีโน   
ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  ปหีน  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สกทาคามิสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา  ฯเปฯ  โอฬาริโก  พฺยาปาโท  ปหโีน   
ปริหายติ สกทาคามี สกทาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๒๖]  อรหโต  ราโค  ปหีโน  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อนาคามิสฺส   สกฺกายทิฏ ิ   ปหีนา  ปริหายติ  อนาคามี   
อนาคามิผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหโต  ราโค   ปหีโน    
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ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคามิสฺส  วิจิกิจฺฉา   
ปหีนา    ฯเปฯ    สลีพฺพตปรามาโส   ปหีโน   อณุสหคโต   กามราโค   
ปหีโน     อณุสหคโต    พฺยาปาโท    ปหีโน    ปรหิายติ    อนาคามี   
อนาคามิผลาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหโต  โทโส  ปหโีน   
ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  ปหีน  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อนาคามิสฺส   สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา  ฯเปฯ  อณุสหคโต  พฺยาปาโท  ปหโีน   
ปริหายติ อนาคามี อนาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๒๗]   อนาคามิสฺส   สกฺกายทิฏ ิ   ปหีนา  ปริหายติ  อนาคามี   
อนาคามิผลาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   โสตาปนฺนสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา   
ปริหายติ   โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อนาคามิสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา  ปรหิายติ  อนาคามี  อนาคามิผลาติ  ฯ   
อามนฺตา     ฯ     โสตาปนฺนสฺส     วิจิกิจฺฉา     ปหนีา     ฯเปฯ   
อปายคมนิโย  โมโห  ปหีโน  ปริหายติ  โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อนาคามิสฺส   วิจิกิจฺฉา  ปหีนา  ฯเปฯ   
อณุสหคโต   พฺยาปาโท   ปหีโน  ปริหายติ  อนาคามี  อนาคามิผลาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   โสตาปนฺนสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา  ฯเปฯ  อปายคมนิโย   
โมโห   ปหโีน   ปริหายติ   โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๒๘]   อนาคามิสฺส   สกฺกายทิฏ ิ   ปหีนา  ปรหิายติ  อนาคามี   
อนาคามิผลาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สกทาคามิสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา    
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ปริหายติ   สกทาคามี   สกทาคามิผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อนาคามิสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา  ปรหิายติ  อนาคามี  อนาคามิผลาติ  ฯ   
อามนฺตา     ฯ     สกทาคามิสฺส     วิจิกิจฺฉา     ปหนีา     ฯเปฯ   
สีลพฺพตปรามาโส   ปหโีน   โอฬารโิก   กามราโค   ปหีโน  โอฬาริโก   
พฺยาปาโท   ปหีโน  ปริหายติ  สกทาคามี  สกทาคามิผลาติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อนาคามิสฺส   วิจิกิจฺฉา   ปหีนา  ฯเปฯ  อณุสหคโต   
พฺยาปาโท  ปหีโน  ปริหายติ  อนาคามี  อนาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สกทาคามิสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา  ฯเปฯ  โอฬาริโก  พฺยาปาโท  ปหโีน   
ปริหายติ สกทาคามี สกทาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๒๙]   สกทาคามิสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา  ปริหายติ  สกทาคามี   
สกทาคามิผลาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  โสตาปนฺนสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา   
ปริหายติ   โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สกทาคามิสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา  ปริหายติ สกทาคามี สกทาคามิผลาติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     โสตาปนฺนสฺส     วิจิกิจฺฉา     ปหนีา     ฯเปฯ   
อปายคมนิโย  โมโห  ปหีโน  ปริหายติ  โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สกทาคามิสฺส  วิจิกิจฺฉา  ปหีนา  ฯเปฯ   
โอฬาริโก   กามราโค  ปหีโน  โอฬาริโก  พฺยาปาโท  ปหโีน  ปริหายติ   
สกทาคามี  สกทาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตาปนฺนสฺส  สกฺกายทิฏ ิ   
ปหีนา   ฯเปฯ   อปายคมนิโย   โมโห   ปหีโน  ปรหิายติ  โสตาปนฺโน   
โสตาปตฺติผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๒๓๐]    โสตาปนฺนสฺส    สกฺกายทิฏ ิ   ปหีนา   น   ปริหายติ   
โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหโต  ราโค  ปหีโน   
น   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
โสตาปนฺนสฺส    สกฺกายทิฏ ิ    ปหีนา    น    ปริหายติ   โสตาปนฺโน   
โสตาปตฺติผลาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อรหโต   โทโส  ปหีโน  ฯเปฯ   
อโนตฺตปฺป   ปหีน   น   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  โสตาปนฺนสฺส  วิจิกจฺิฉา  ปหีนา  ฯเปฯ  อปายคมนิโย   
โมโห    ปหโีน    น   ปรหิายติ   โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหโต   ราโค   ปหีโน  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  ปหีน  น   
ปริหายติ อรหา อรหตฺตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๓๑]    สกทาคามิสฺส    สกฺกายทิฏ ิ   ปหีนา   น   ปริหายติ   
สกทาคามี   สกทาคามิผลาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหโต  ราโค  ปหีโน   
ฯเปฯ   อโนตฺตปฺป   ปหนี   น   ปริหายติ   อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  น   
เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สกทาคามิสฺส   วิจิกิจฺฉา   ปหีนา   ฯเปฯ   
โอฬาริโก  พฺยาปาโท  ปหีโน  น  ปริหายติ สกทาคามี สกทาคามิผลาติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อรหโต    ราโค    ปหีโน    ฯเปฯ    อโนตฺตปฺป   
ปหีน น ปรหิายติ อรหา อรหตฺตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๓๒]  อนาคามิสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา  น  ปริหายติ  อนาคามี   
อนาคามิผลาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อรหโต   ราโค   ปหีโน  ฯเปฯ   
อโนตฺตปฺป   ปหีน   น   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ  น  เหว    
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วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อนาคามิสฺส   วิจิกิจฺฉา   ปหีนา  ฯเปฯ  อณุสหคโต   
พฺยาปาโท    ปหีโน    น   ปริหายติ   อนาคามี   อนาคามิผลาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหโต   ราโค   ปหีโน  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  ปหีน  น   
ปริหายติ อรหา อรหตฺตาติ ฯ น เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๓๓]    โสตาปนฺนสฺส    สกฺกายทิฏ ิ   ปหีนา   น   ปรหิายติ   
โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคามิสฺส  สกฺกายทิฏ ิ   
ปหีนา   ฯเปฯ   อณุสหคโต  พฺยาปาโท  ปหีโน  น  ปริหายติ  อนาคามี   
อนาคามิผลาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสตาปนฺนสฺส  วิจิกจฺิฉา   
ปหีนา   ฯเปฯ  อปายคมนิโย  โมโห  ปหีโน  น  ปริหายติ  โสตาปนฺโน   
โสตาปตฺติผลาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาคามิสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา   
ฯเปฯ    อณุสหคโต    พฺยาปาโท   ปหีโน   น   ปริหายติ   อนาคามี   
อนาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๓๔]    สกทาคามิสฺส    สกฺกายทิฏ ิ   ปหีนา   น   ปริหายติ   
สกทาคามี   สกทาคามิผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคามิสฺส  สกฺกายทิฏ ิ   
ปหีนา   ฯเปฯ   อณุสหคโต  พฺยาปาโท  ปหีโน  น  ปริหายติ  อนาคามี   
อนาคามิผลาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สกทาคามิสฺส  วิจิกิจฺฉา   
ปหีนา   ฯเปฯ  โอฬาริโก  พฺยาปาโท  ปหีโน  น  ปริหายติ  สกทาคามี   
สกทาคามิผลาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาคามิสฺส  สกฺกายทิฏ ิ  ปหีนา   
ฯเปฯ    อณุสหคโต    พฺยาปาโท   ปหีโน   น   ปริหายติ   อนาคามี   
อนาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๒๓๕]    โสตาปนฺนสฺส    สกฺกายทิฏ ิ   ปหนีา   น   ปรหิายติ   
โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สกทาคามิสฺส สกฺกายทิฏ ิ   
ปหีนา    ฯเปฯ    โอฬาริโก    พฺยาปาโท    ปหีโน   น   ปริหายติ   
สกทาคามี  สกทาคามิผลาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ โสตาปนฺนสฺส   
วิจิกิจฺฉา   ปหีนา   ฯเปฯ   อปายคมนิโย  โมโห  ปหีโน  น  ปรหิายติ   
โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สกทาคามิสฺส สกฺกายทิฏ ิ   
ปหีนา    ฯเปฯ    โอฬาริโก    พฺยาปาโท    ปหีโน   น   ปริหายติ   
สกทาคามี สกทาคามิผลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๓๖]   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อรหโต   ราโค   ปหีโน   อุจฺฉินฺนมูโล   ตาลาวตฺถุกโต  อนภาว  กโต   
อายตึอนุปฺปาทธมฺโมติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหโต  ราโค  ปหีโน   
อุจฺฉินฺนมูโล   ตาลาวตฺถุกโต   อนภาว   กโต  อายตึอนุปฺปาทธมฺโม  โน   
วต เร วตฺตพฺเพ ปริหายติ อรหา อรหตฺตาติ ฯ   
        [๒๓๗]  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ นนุ อรหโต   
โทโส   ปหโีน   ฯเปฯ   โมโห   ปหีโน  มาโน  ปหีโน  ทฏิ ิ  ปหีนา   
วิจิกิจฺฉา    ปหีนา    ถีน    ปหีน    อุทฺธจฺจ   ปหีน   อหิริก   ปหนี   
อโนตฺตปฺป   ปหีน   อุจฺฉินฺนมูล   ตาลาวตฺถุกต   อนภาว   กต  อายตึ-   
อนุปฺปาทธมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  อรหโต  อโนตฺตปฺป  ปหีน   
อุจฺฉินฺนมูล    ตาลาวตฺถุกต    อนภาว   กต   อายตึอนุปฺปาทธมฺม   โน   
วต เร วตฺตพฺเพ ปริหายติ อรหา อรหตฺตาติ ฯ    
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        [๒๓๘]   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อรหโต   ราคปฺปหานาย   มคฺโค   ภาวิโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
อรหโต   ราคปฺปหานาย   มคฺโค   ภาวิโต   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ปริหายติ อรหา อรหตฺตาติ ฯ   
        [๒๓๙]  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ นนุ อรหโต   
ราคปฺปหานาย   สติปฏานา   ภาวิตา   ฯเปฯ   สมมฺปฺปธานา  ภาวิตา   
อิทฺธิปาทา   ภาวิตา   อินทฺฺริยา   ภาวิตา   พลา   ภาวิตา  โพชฺฌงฺคา   
ภาวิตาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหโต  ราคปฺปหานาย  โพชฌฺงฺคา   
ภาวิตา โน วต เร วตฺตพฺเพ ปริหายติ อรหา อรหตฺตาติ ฯ   
        [๒๔๐]   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อรหโต   โทสปฺปหานาย   ฯเปฯ   อโนตฺตปฺปปฺปหานาย  มคฺโค  ภาวิโต   
ฯเปฯ    โพชฌฺงฺคา   ภาวิตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อรหโต   
อโนตฺตปฺปปฺปหานาย   โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ   
ปริหายติ อรหา อรหตฺตาติ ฯ   
        [๒๔๑]   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อรหา    วีตราโค    วีตโทโส    วีตโมโห   กตกรณีโย   โอหิตภาโร   
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ      ปรกิฺขีณภวส ฺโชโน      สมฺมท ฺา      วิมุตฺโต   
อุกฺขิตฺตปลิโฆ     สงฺกิณฺณปริโข    อพฺพุฬฺเหสิโก    นิรคฺคโฬ     อรโิย   
ปนฺนทฺธโช    ปนฺนภาโร    วิส ฺ ุตฺโต    สุวิชิตวิชโย    ทุกฺข    ตสฺส   
ปริ ฺาต    สมุทโย    ปหีโน   นิโรโธ   สจฺฉิกโต   มคฺโค   ภาวิโต    
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อภิ ฺเยฺย    อภิ ฺาต    ปริ ฺเยฺย    ปริ ฺาต    ปหาตพฺพ    ปหีน   
ภาเวตพฺพ    ภาวิต    สจฺฉิกาตพฺพ    สจฺฉิกตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ห ฺจิ    อรหา   วีตราโค   วีตโทโส   ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกต   
โน วต เร วตฺตพฺเพ ปริหายติ อรหา อรหตฺตาติ ฯ   
        [๒๔๒]   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ  ฯ  สมยวิมุตฺโต  อรหา   
อรหตฺตา   ปริหายติ  อสมยวิมุตฺโต  อรหา  อรหตฺตา  น  ปริหายตีติ  ฯ   
สมยวิมุตฺโต    อรหา    อรหตฺตา    ปรหิายตีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อสมยวิมุตฺโต   อรหา  อรหตฺตา  ปรหิายตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ   
อสมยวิมุตฺโต   อรหา   อรหตฺตา   น   ปริหายตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
สมยวิมุตฺโต อรหา อรหตฺตา น ปริหายตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯ                        
        [๒๔๓]    สมยวิมุตฺตสฺส    อรหโต   ราโค   ปหีโน   ปรหิายติ   
สมยวิมุตฺโต   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อสมยวิมุตฺตสฺส   
อรหโต   ราโค  ปหีโน  ปริหายติ  อสมยวิมุตฺโต  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯ  สมยวิมุตฺตสฺส  อรหโต  โทโส  ปหโีน  ฯเปฯ   
อโนตฺตปฺป    ปหีน   ปริหายติ   สมยวิมุตฺโต   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อสมยวิมุตฺตสฺส  อรหโต  โทโส  ปหโีน  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป   
ปหีน   ปริหายติ   อสมยวิมุตฺโต   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯ   สมยวิมุตฺตสฺส   อรหโต  ราคปฺปหานาย  มคฺโค  ภาวิโต   
ปริหายติ  สมยวิมุตฺโต  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ อสมยวิมุตฺตสฺส   
อรหโต    ราคปฺปหานาย   มคฺโค   ภาวิโต   ปริหายติ   อสมยวิมุตฺโต    
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อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  สมยวิมุตฺตสฺส  อรหโต   
ราคปฺปหานาย   สติปฏานา   ภาวิตา   ฯเปฯ   สมมฺปฺปธานา  ภาวิตา   
อิทฺธิปาทา   ภาวิตา   อินทฺฺริยา   ภาวิตา   พลา   ภาวิตา  โพชฺฌงฺคา   
ภาวิตา   ปรหิายติ   สมยวิมุตฺโต   อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อสมยวิมุตฺตสฺส   อรหโต   ราคปฺปหานาย   สติปฏานา  ภาวิตา  ฯเปฯ   
โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   ปรหิายติ   อสมยวิมุตฺโต   อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯ  สมยวิมุตฺตสฺส  อรหโต  โทสปฺปหานาย  ฯเปฯ   
อโนตฺตปฺปปฺปหานาย    มคฺโค   ภาวิโต   ฯเปฯ   โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   
ปริหายติ  สมยวิมุตฺโต  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ อสมยวิมุตฺตสฺส   
อรหโต      อโนตฺตปฺปปฺปหานาย      มคฺโค      ภาวิโต     ฯเปฯ   
โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   ปรหิายติ   อสมยวิมุตฺโต   อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๔๔]   สมยวิมุตฺโต   อรหา   วีตราโค   วีตโทโส   วีตโมโห   
กตกรณีโย     โอหิตภาโร     อนุปฺปตฺตสทตฺโถ     ปริกฺขีณภวส ฺโชโน   
สมฺมท ฺา    วิมุตฺโต    อุกฺขิตฺตปลิโฆ    สงฺกิณฺณปริโข    อพฺพุฬฺเหสิโก   
นิรคฺคโฬ    อริโย   ปนฺนทฺธโช   ปนนฺภาโร   วิส ฺ ุตฺโต   สุวิชิตวิชโย   
ทุกฺข   ตสฺส   ปริ ฺาต   สมุทโย   ปหโีน   นิโรโธ  สจฺฉิกโต  มคฺโค   
ภาวิโต    อภิ ฺเยฺย    อภิ ฺาต    ปริ ฺเยฺย   ปริ ฺาต   ปหาตพฺพ   
ปหีน   ภาเวตพฺพ   ภาวิต  สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกต  ปริหายติ  สมยวิมุตฺโต   
อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อสมยวิมุตฺโต  อรหา  วีตราโค    
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วีตโทโส    ฯเปฯ    สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกต   ปริหายติ   อสมยวิมตฺุโต   
อรหา อรหตฺตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๔๕]   อสมยวิมุตฺตสฺส   อรหโต   ราโค  ปหีโน  น  ปรหิายติ   
อสมยวิมุตฺโต   อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สมยวิมุตฺตสฺส   
อรหโต  ราโค  ปหีโน  น  ปริหายติ  สมยวิมุตฺโต  อรหา  อรหตฺตาติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ   อสมยวิมุตฺตสฺส   อรหโต   โทโส   ปหโีน   
ฯเปฯ    อโนตฺตปฺป    ปหนี    น   ปริหายติ   อสมยวิมุตฺโต   อรหา   
อรหตฺตาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   สมยวิมุตฺตสฺส   อรหโต   อโนตฺตปฺป   
ปหีน   น   ปริหายติ   สมยวิมุตฺโต   อรหา   อรหตฺตาติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯ   อสมยวิมุตฺตสฺส  อรหโต  ราคปฺปหานาย  มคฺโค  ภาวิโต   
ฯเปฯ    โพชฌฺงฺคา   ภาวิตา   น   ปริหายติ   อสมยวิมุตฺโต   อรหา   
อรหตฺตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สมยวิมุตฺตสฺส  อรหโต  ราคปฺปหานาย   
มคฺโค  ภาวิโต  ฯเปฯ  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  น  ปริหายติ   สมยวิมตฺุโต   
อรหา   อรหตฺตาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อสมยวิมุตฺตสฺส  อรหโต   
โทสปฺปหานาย   ฯเปฯ   อโนตฺตปฺปปฺปหานาย   มคฺโค   ภาวิโต  ฯเปฯ   
โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา  น  ปริหายติ  อสมยวิมุตฺโต  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   สมยวิมุตฺตสฺส   อรหโต   อโนตฺตปฺปปฺปหานาย   มคฺโค   
ภาวิโต    ฯเปฯ   โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   น   ปริหายติ   สมยวิมุตฺโต   
อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อสมยวิมุตฺโต  อรหา   
วีตราโค    วีตโทโส   ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกต   น   ปรหิายติ    
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อสมยวิมุตฺโต    อรหา   อรหตฺตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สมยวิมุตฺโต   
อรหา    วีตราโค    วีตโทโส   ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ    สจฺฉิกต   น   
ปริหายติ สมยวิมุตฺโต อรหา อรหตฺตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๔๖]  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สารปีุตฺโต   
เถโร  ปริหายิตฺถ  อรหตฺตาติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ ฯ มหาโมคฺคลฺลาโน   
เถโร    มหากสฺสโป   เถโร   มหากจฺจายโน   เถโร   มหาโกฏ ิโก   
เถโร    มหาปณฺโก    เถโร    ปริหายตฺิถ    อรหตฺตาติ    ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ  สารีปตฺุโต  เถโร  น  ปริหายิตฺถ  อรหตฺตาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  สารปีุตฺโต  เถโร  น  ปริหายิตฺถ  อรหตฺตา  โน   
วต   เร  วตฺตพฺเพ  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  มหาโมคฺคลฺลาโน   
เถโร   ...   มหากสฺสโป  เถโร  ...  มหากจฺจายโน  เถโร  ...   
มหาโกฏ ิโก  เถโร  ...  มหาปณฺโก เถโร น ปรหิายิตฺถ อรหตฺตาติ ฯ   
อามนฺตา ฯ ห ฺจิ มหาโมคฺคลฺลาโน เถโร ... ฯเปฯ มหาปณฺโก เถโร น   
ปริหายิตฺถ อรหตฺตา โน วต เร วตฺตพฺเพ ปริหายติ อรหา อรหตฺตาติ ฯ   
        [๒๔๗]  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุวุตฺต   
ภควตา   
              อุจฺจาวจา หิ ปฏิปทา     สมเณน ปกาสิตา   
              น ปาร ทิคุณ ยนฺติ       นยิท เอกคุณ มุตนฺติ ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  ปริหายติ   
#๑. ขุ. ส.ุ ๓๘๔ ฯ    
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อรหา อรหตฺตาติ ฯ   
        [๒๔๘]   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
ฉินฺนสฺส  เฉทิยนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อตฺถิ ฉินฺนสฺส เฉทิยนฺติ ฯ   
อามนฺตา ฯ นนุ วุตฺต ภควตา   
              วีตตณฺโห อนาทาโน      กิจฺจ ยสฺส น วิชชฺติ   
              ฉินนฺสฺส เฉทิย นตฺถิ      โอฆปาโส สมูหโตติ   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  อตฺถิ   
ฉินฺนสฺส เฉทิยนฺติ ฯ   
        [๒๔๙]   ปริหายติ   อรหา   อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
กตสฺส  ปฏิจโยติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อตฺถ ิ กตสฺส  ปฏิจโยติ ฯ   
อามนฺตา ฯ นนุ วุตฺต ภควตา   
              ตสฺส สมฺมาวิมุตฺตสฺส      สนตฺจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน   
              กตสฺส ปฏิจโย นตฺถิ      กรณีย น วิชชฺติ   
              เสโล ยถา เอกฆโน     วาเตน น สมีรติ   
              เอว รูปา รสา สททฺา    คนฺธา ผสฺสา จ เกวลา   
              อิฏา ธมฺมา อนิฏา จ   นปปฺเวเธนฺติ ตาทิโน   
               ิต จิตฺต วิปฺปมุตฺต       วย จสฺสานุปสฺสตีติ ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  อตฺถิ   
กตสฺส ปฏิจโยติ ฯ   
#๑ วิ. ม. ๒. ๑๑ ฯ    
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        [๒๕๐]  น  วตฺตพฺพ  ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา   ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สมยวิมุตฺตสฺส  ภิกฺขุโน   
ปริหานาย    สวตฺตนฺติ    กตเม   ป ฺจ   กมฺมารามตา   ภสฺสารามตา   
นิทฺทารามตา   สงฺคณิการามตา   ยถา   วิมุตฺต   จิตฺต  น  ปจฺจเวกฺขติ   
อิเม   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ  ธมฺมา  สมยวิมุตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  ปริหานาย   
สวตฺตนฺตีติ  ๑  อตฺเถว  สตฺุตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน หิ ปริหายติ   
อรหา อรหตฺตาติ ฯ   
        [๒๕๑]  อตฺถ ิ อรหโต  กมฺมารามตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯ อตฺถิ   
อรหโต  กมมฺารามตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิอรหโต ราโค กามราโค   
กามราคปริยุฏาน   กามราคส ฺโชน  กาโมโฆ  กามโยโค  กามจฺฉนฺท-   
นีวรณนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อตฺถิ  อรหโต  ภสฺสารามตา   
อตฺถิ   อรหโต   นิทฺทารามตา   อตฺถิ   อรหโต   สงฺคณิการามตาติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  อตฺถ ิ อรหโต  สงฺคณิการามตาติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
อตฺถิ   อรหโต  ราโค  กามราโค  กามราคปริยุฏาน  กามราคส ฺโชน   
กาโมโฆ กามโยโค กามจฺฉนฺทนีวรณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๕๒]   ปริหายติ   อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา   
อรหตฺตา   ปริหายมาโน   กึ  ปริยฏุ ิโต  ปริหายตีติ  ฯ  ราคปรยิุฏ ิโต   
ปริหายตีติ   ฯ   ปริยฏุาน   กึ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชชฺตีติ  ฯ  อนุสย  ปฏิจฺจ   
อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  อตฺถ ิ อรหโต  อนุสยาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
#๑ อ. ป ฺจก. ๑๙๓ ฯ    
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อตฺถิ  อรหโต  อนุสยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิอรหโต กามราคานุสโย   
ปฏิฆานุสโย       มานานุสโย       ทฏิานุสโย       วิจิกิจฺฉานุสโย   
ภวราคานุสโย  อวิชชฺานุสโยติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ โทสปริยุฏ ิโต   
ปริหายตีติ    ฯเปฯ    โมหปริยุฏ ิโต    ปริหายตีติ    ฯ   ปริยฏุาน   
กึ   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   อนุสย   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺตีติ   ฯ  อตฺถิ   
อรหโต   อนุสยาติ    ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  อรหโต   
อนุสยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ  อรหโต  กามราคานุสโย  ฯเปฯ   
อวิชฺชานุสโยติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๕๓]   ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหโต   
อรหตฺตา   ปริหายมานสฺส   กึ   อุปจย   คจฺฉตีติ   ฯ   ราโค  อุปจย   
คจฺฉตีติ   ฯ   สกฺกายทิฏ ิ   อุปจย   คจฺฉตีติ   ฯ   วิจิกิจฺฉา   อุปจย   
คจฺฉตีติ   ฯ  สีลพฺพตปรามาโส  อุปจย  คจฺฉตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   โทโส   อุปจย   คจฺฉตีติ   ฯเปฯ  โมโห  อุปจย  คจฺฉตีติ  ฯ   
สกฺกายทิฏ ิ   อุปจย   คจฺฉตีติ   ฯ   วิจิกิจฺฉา   อุปจย   คจฺฉตีติ   ฯ   
สีลพฺพตปรามาโส อุปจย คจฺฉตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๕๔]   ปริหายติ   อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา   
อาจินตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหา  อปจินตีติ  ฯ  น   
เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหา  ปชหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อรหา  อุปาทิยตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหา  วิสิเนตีติ  ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหา  อุสฺสเินตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ    
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ฯเปฯ   อรหา   วิธูเปตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหา   
สนฺธูเปตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นน ุ อรหา  เนวาจินาติ   
น   อปจินาติ   อปจินิตฺวา    ิโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  อรหา   
เนวาจินาติ   น   อปจินาติ  อปจินิตฺวา   ิโต  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ปริหายติ  อรหา  อรหตฺตาติ  ฯ  นนุ  อรหา  เนว  ปชหติ  น อุปาทิยติ   
ปชหิตฺวา    ิโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  อรหา  เนว  ปชหติ  น   
อุปาทิยติ   ปชหิตฺวา    ิโต  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ปริหายติ  อรหา   
อรหตฺตาติ   ฯ   นนุ   อรหา   เนว  วิสเินติ  น  อุสสฺิเนติ  วิสินิตฺวา   
 ิโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  อรหา  เนว  วิสิเนติ  น  อุสฺสิเนติ   
วิสินิตฺวา   ิโต  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ปริหายติ  อรหา อรหตฺตาติ ฯ   
นนุ  อรหา  เนว  วิธูเปติ  น  สนฺธูเปติ วิธูเปตฺวา  ิโตติ ฯ อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ   อรหา   เนว   วิธูเปติ   น   สนฺธูเปติ  วิธูเปตฺวา   ิโต  โน   
วต เร วตฺตพฺเพ ปริหายติ อรหา อรหตฺตาติ ฯ   
                          ปริหานิกถา ฯ   
                            ________   
                          พฺรหฺมจรยิกถา   
        [๒๕๕]  นตฺถ ิ เทเวสุ  พฺรหฺมจรยิวาโสติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สพฺเพ   
เทวา  ชฬา  เอฬมูคา  อวิ ฺ ู หตฺถสวาจิกา น ปฏิพลา สุภาสิตทุพฺภาสิตาน   
อตฺถม ฺาตุ     สพฺเพ     เทวา     น     พุทฺเธ    ปสนฺนา    น    
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ธมฺเม   ปสนนฺา   น   สงฺเฆ  ปสนฺนา  น  พุทฺธ  ภควนฺต  ปยิรุปาสนฺติ   
น   พุทฺธ   ภควนฺต   ป ฺห   ปุจฺฉนฺติ   น   พุทฺเธน   ภควตา  ป ฺเห   
วิสชฺชิเต    อตฺตมนา    สพฺเพ    เทวา   กมฺมาวรเณน   สมนฺนาคตา   
กิเลสาวรเณน    สมนฺนาคตา   วิปากาวรเณน   สมนฺนาคตา   อสฺสทฺธา   
อจฺฉนฺทิกา   ทุปฺป ฺา   อภพฺพา   นิยาม   โอกกฺมตุิ   กุสเลสุ  ธมฺเมสุ   
สมฺมตฺต    สพฺเพ    เทวา   มาตุฆาตกา   ปตุฆาตกา   อรหนฺตฆาตกา   
รุหิรุปฺปาทกา  สงฺฆเภทกา  สพฺเพ  เทวา  ปาณาติปาติโน  อทินฺนาทายิโน   
กาเมสุ     มิจฺฉาจาริโน     มุสาวาทิโน     ปสุณวาจา    ผรุสวาจา   
สมฺผปฺปลาปโน   อภิชฺฌาลุโน   พฺยาปนฺนจิตฺตา   มจฺิฉาทิฏ ิกาติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ  อตฺถ ิ เทวา  อชฬา  อเนฬมูคา  วิ ฺ ู   
น    หตฺถสวาจิกา   ปฏิพลา   สุภาสิตทุพฺภาสิตาน   อตฺถม ฺาตุ   อตฺถ ิ  
เทวา  พุทฺเธ  ปสนฺนา  ธมฺเม  ปสนฺนา  สงฺเฆ  ปสนฺนา  พุทฺธ  ภควนฺต   
ปยิรุปาสนฺติ    พุทฺธ    ภควนฺต    ป ฺห   ปุจฺฉนฺติ   พุทฺเธน   ภควตา   
ป ฺเห   วิสชชฺิเต   อตฺตมนา   โหนฺติ   อตฺถิ  เทวา  น  กมฺมาวรเณน   
สมนฺนาคตา    น    กิเลสาวรเณน   สมนฺนาคตา   น   วิปากาวรเณน   
สมนฺนาคตา   สทฺธา   ฉนทฺิกา   ป ฺวนฺโต   ภพฺพา   นิยาม  โอกฺกมิตุ   
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺต  อตฺถ ิ เทวา  น  มาตุฆาตกา  น  ปตุฆาตกา   
น   อรหนฺตฆาตกา   น   รุหิรุปฺปาทกา   น  สงฺฆเภทกา  อตฺถิ  เทวา   
น   ปาณาติปาติโน   น   อทินฺนาทายิโน  น  กาเมสุ  มิจฺฉาจาริโน  น   
มุสาวาทิโน   น   ปสุณวาจา   น   ผรุสวาจา   น  สมฺผปฺปลาปโน  น    
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อภิชฺฌาลุโน   อพฺยาปนฺนจิตฺตา   สมฺมาทิฏ ิกาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
อตฺถิ   เทวา   อชฬา   อเนฬมูคา   วิ ฺ ู   น  หตฺถสวาจิกา  ปฏิพลา   
สุภาสิตทุพฺภาสิตาน   อตฺถม ฺาตุ   ฯเปฯ  อตฺถิ  เทวา  พุทฺเธ  ปสนฺนา   
ฯเปฯ    สมฺมาทิฏ ิกา   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   นตฺถิ   เทเวสุ   
พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ   
        [๒๕๖]  อตฺถ ิ เทเวสุ  พฺรหฺมจรยิวาโสติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
ตตฺถ    ปพฺพชฺชา    มุณฺฑิย    กาสาวธารณา    ปตฺตธารณา   เทเวสุ   
สมฺมาสมฺพุทฺธา    อุปฺปชชฺนฺติ    ปจฺเจกสมฺพุทฺธา   อุปฺปชฺชนฺติ   สาวกยุค   
อุปฺปชฺชตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๕๗] เทเวสุ ปพฺพชฺชา นตฺถีติ ฯ นตฺถิ เทเวสุ พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ   อตฺถิ   ปพฺพชชฺา   ตตฺเถว   พฺรหฺมจริยวาโส   
ยตฺถ  นตฺถิ  ปพฺพชฺชา  นตฺถิ  ตตฺถ  พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    ยตฺถ    อตฺถิ   ปพฺพชฺชา   ตตฺเถว   พฺรหฺมจรยิวาโส   ยตฺถ   
นตฺถิ   ปพฺพชฺชา   นตฺถ ิ  ตตฺถ   พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
โย   ปพฺพชชฺติ   ตสฺเสว   พฺรหฺมจริยวาโส   โย   น  ปพฺพชฺชติ  นตฺถิ   
ตสฺส พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๕๘]  เทเวสุ  มุณฺฑิย นตฺถีติ ฯ นตฺถิ เทเวส ุพฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ยตฺถ    อตฺถิ    มุณฺฑิย   ตตฺเถว   พฺรหฺมจริยวาโส   
ยตฺถ   นตฺถ ิ  มุณฺฑิย   นตฺถิ   ตตฺถ   พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   ยตฺถ   อตฺถิ   มุณฺฑิย   ตตฺเถว   พฺรหฺมจริยวาโส    
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ยตฺถ  นตฺถิ  มุณฺฑิย  นตฺถ ิ ตตฺถ  พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ โย   
มุณฺโฑ    โหติ   ตสฺเสว   พฺรหฺมจริยวาโส   โย   มุณฺโฑ   น   โหติ   
นตฺถิ ตสฺส พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๕๙]  เทเวสุ  กาสาวธารณา นตฺถีติ ฯ นตฺถ ิเทเวสุ พฺรหฺมจริย-   
วาโสติ  ฯ อามนฺตา ฯ ยตฺถ อตฺถ ิกาสาวธารณา ตตฺเถว พฺรหฺมจรยิวาโส   
ยตฺถ    นตฺถิ    กาสาวธารณา   นตฺถ ิ  ตตฺถ   พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถ   อตฺถ ิ  กาสาวธารณา  ตตฺเถว   
พฺรหฺมจริยวาโส  ยตฺถ  นตฺถิ กาสาวธารณา นตฺถิ ตตฺถ พฺรหฺมจรยิวาโสติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    โย   กาสาว   ธาเรติ   ตสฺเสว   พฺรหฺมจริยวาโส   
โย   กาสาว  น  ธาเรติ  นตฺถิ  ตสฺส  พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๖๐]  เทเวสุ  ปตฺตธารณา  นตฺถีติ  ฯ นตฺถิ เทเวสุ พฺรหฺมจริย-   
วาโสติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   ยตฺถ   อตฺถิ   ปตฺตธารณา   ตตฺเถว   
พฺรหฺมจริยวาโส  ยตฺถ  นตฺถิ  ปตฺตธารณา  นตฺถิ ตตฺถ พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ   
น     เหว     วตฺตพฺเพ     ฯเปฯ    ยตฺถ    อตฺถิ    ปตฺตธารณา   
ตตฺเถว    พฺรหฺมจริยวาโส   ยตฺถ   นตฺถ ิ  ปตฺตธารณา   นตฺถ ิ  ตตฺถ   
พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ อามนฺตา ฯ โย ปตฺต ธาเรติ ตสฺเสว พฺรหฺมจริยวาโส   
โย    ปตฺต    น    ธาเรติ    นตฺถิ   ตสฺส   พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๖๑]   เทเวสุ  สมมฺาสมฺพุทฺธา  นุปฺปชชฺนฺตีติ  ฯ  นตฺถิ  เทเวสุ    
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พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ยตฺถ  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อุปฺปชฺชนฺติ   
ตตฺเถว     พฺรหฺมจริยวาโส     ยตฺถ     สมฺมาสมฺพุทฺธา    นุปฺปชชฺนฺติ   
นตฺถิ   ตตฺถ   พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ยตฺถ   
สมฺมาสมฺพุทฺธา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺเถว  พฺรหฺมจริยวาโส  ยตฺถ สมมฺาสมฺพุทฺธา   
นุปฺปชฺชนฺติ    นตฺถ ิ   ตตฺถ    พฺรหฺมจริยวาโสติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ลุมฺพินิยา   ภควา   ชาโต   โพธิยา   มูเล   อภิสมฺพุทฺโธ   พาราณสิย   
ภควตา   ธมมฺจกฺก  ปวตฺติต  ตตฺถ  ตตฺเถว  พฺรหฺมจริยวาโส  นตฺถ ฺตฺร   
พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๖๒]  เทเวสุ  ปจฺเจกสมฺพุทฺธา  นุปฺปชชฺนฺตีติ  ฯ  นตฺถิ  เทเวสุ   
พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  ปจฺเจกสมฺพุทฺธา  อุปฺปชฺชนฺติ   
ตตฺเถว   พฺรหฺมจริยวาโส   ยตฺถ   ปจฺเจกสมฺพุทฺธา   นุปฺปชฺชนฺติ   นตฺถิ   
ตตฺถ  พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ ยตฺถ ปจฺเจกสมฺพุทฺธา   
อุปฺปชฺชนฺติ     ตตฺเถว     พฺรหฺมจริยวาโส    ยตฺถ    ปจฺเจกสมฺพุทฺธา   
นุปฺปชฺชนฺติ    นตฺถ ิ   ตตฺถ    พฺรหฺมจริยวาโสติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   
มชฺฌิเมสุ  ชนปเทสุ  ปจฺเจกสมฺพุทฺธา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตตฺเถว พฺรหฺมจริยวาโส   
นตฺถ ฺตฺร พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๖๓]   เทเวสุ   สาวกยุค   นุปฺปชฺชตีติ   ฯ   นตฺถิ   เทเวสุ   
พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ยตฺถ  สาวกยุค  อุปฺปชฺชติ  ตตฺเถว   
พฺรหฺมจริยวาโส     ยตฺถ     สาวกยุค     นุปฺปชฺชติ    นตฺถิ    ตตฺถ   
พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ ยตฺถ สาวกยุค อุปฺปชฺชติ    
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ตตฺเถว   พฺรหฺมจริยวาโส   ยตฺถ   สาวกยุค   นุปฺปชชฺติ   นตฺถิ   ตตฺถ   
พฺรหฺมจริยวาโสติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   มคเธสุ   สาวกยุค   อุปฺปนนฺ   
ตตฺเถว    พฺรหฺมจริยวาโส    นตฺถ ฺตฺร    พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๖๔]  อตฺถ ิ เทเวสุ พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ อามนฺตา ฯ สพฺพเทเวสุ   
พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๖๕]   อตฺถิ   มนสฺุเสสุ   พฺรหมฺจริยวาโสติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สพฺพมนุสฺเสสุ อตฺถิ พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๖๖]  อตฺถิ เทเวสุ พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ อามนฺตา ฯ อส ฺสตฺเตสุ   
เทเวสุ อตฺถิ พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๖๗]   อตฺถิ   มนสฺุเสสุ   พฺรหมฺจริยวาโสติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปจฺจนฺติเมสุ   ชนปเทสุ   อตฺถิ  พฺรหฺมจริยวาโส  มลิกฺขูสุ  อวิ ฺาตาเรสุ   
ยตฺถ   นตฺถ ิ  คติ   ภิกฺขูน   ภิกฺขุนีน   อุปาสกาน   อุปาสิกานนฺติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๖๘]   อตฺถิ  เทเวสุ  พฺรหฺมจรยิวาโสติ  ฯ  อตฺถิ  ยตฺถ  อตฺถิ   
อตฺถิ   ยตฺถ   นตฺถีติ   ฯ   อส ฺสตฺเตสุ   เทเวสุ  อตฺถิ  ยตฺถ  อตฺถิ   
อตฺถิ    ยตฺถ   นตฺถิ   พฺรหฺมจริยวาโส   ส ฺสตฺเตสุ   เทเวสุ   อตฺถิ   
ยตฺถ   อตฺถิ   อตฺถิ   ยตฺถ   นตฺถิ   พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เทเวสุ   อตฺถิ   ยตฺถ   อตฺถิ   อตฺถ ิ ยตฺถ  นตฺถิ   
พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กตฺถตฺถิ  กตฺถ นตฺถีติ ฯ อส ฺ-  



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 115 

สตฺเตสุ  สตฺเตสุ   เทเวสุ   นตฺถิ   พฺรหฺมจริยวาโส  ส ฺสตฺเตสุ  เทเวสุ  อตฺถิ   
พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ  อส ฺสตฺเตสุ  เทเวสุ  นตฺถิ  พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   ส ฺสตฺเตสุ   เทเวสุ   นตฺถิ   พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  ส ฺสตฺเตสุ  เทเวสุ  อตฺถิ  พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อส ฺสตฺเตสุ   เทเวสุ  อตฺถิ  พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๖๙]   อตฺถ ิ  มนุสเฺสสุ   พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ   อตฺถิ  ยตฺถ              
อตฺถิ   อตฺถิ   ยตฺถ   นตฺถีติ   ฯ   ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ  อตฺถ ิ ยตฺถ   
อตฺถิ   อตฺถิ   ยตฺถ   นตฺถ ิ  พฺรหฺมจริยวาโส   มิลกฺขูสุ  อวิ ฺาตาเรสุ   
ยตฺถ   นตฺถ ิ  คติ   ภิกฺขูน   ภิกฺขุนีน  อุปาสกาน  อุปาสิกาน  มชฺฌิเมสุ   
ชนปเทสุ   อตฺถิ   ยตฺถ  อตฺถิ  อตฺถ ิ ยตฺถ  นตฺถิ  พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯ   
        [๒๗๐]  มนุสฺเสสุ  อตฺถิ  ยตฺถ  อตฺถิ  อตฺถ ิยตฺถ นตฺถ ิพฺรหฺมจริย-   
วาโสติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กตฺถตฺถิ  กตฺถ  นตฺถีติ  ฯ  ปจฺจนฺติเมสุ   
ชนปเทสุ    นตฺถิ    พฺรหฺมจริยวาโส   มิลกฺขูสุ   อวิ ฺาตาเรสุ   ยตฺถ   
นตฺถิ    คติ    ภิกฺขูน    ภิกขฺุนีน   อุปาสกาน   อุปาสกิาน   มชฺฌิเมสุ   
ชนปเทสุ   อตฺถิ   พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ   ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ  นตฺถิ   
พฺรหฺมจริยวาโส   มิลกฺขูสุ   อวิ ฺาตาเรสุ   ยตฺถ   นตฺถิ   คติ  ภิกฺขูน   
ภิกฺขุนีน    อุปาสกาน    อุปาสิกานนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   มชฺฌิเมสุ   
ชนปเทสุ  นตฺถิ  พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  มชฌฺิเมสุ    
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ชนปเทสุ   อตฺถิ   พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปจฺจนฺติเมสุ   
ชนปเทสุ    อตฺถิ    พฺรหฺมจริยวาโส   มิลกฺขูสุ   อวิ ฺาตาเรสุ   ยตฺถ   
นตฺถิ   คติ   ภิกฺขูน   ภิกฺขุนีน   อุปาสกาน  อุปาสิกานนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๗๑]   อตฺถิ  เทเวสุ  พฺรหฺมจรยิวาโสติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต   ภควตา  ตีหิ  ภิกฺขเว  าเนหิ  ชมฺพูทีปกา  มนุสฺสา  อุตฺตรกุรุเก   
จ   มนุสฺเส   อธิคฺคณฺหนฺติ   เทเว  จ  ตาวตึเส  ฯ  กตเมหิ  ตีหิ  ฯ   
สูรา   สติมนโฺต   อิธ   พฺรหฺมจริยวาโสติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  เตน  ห ิ นตฺถิ  เทเวสุ  พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ  สาวตฺถิย   
วุตฺต   ภควตา  อิธ  พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สาวตฺถิย ฺเว   
พฺรหฺมจริยวาโส    นตฺถ ฺตฺร    พฺรหฺมจริยวาโสติ    ฯ    น    เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯ   อนาคามิสฺส   ปุคฺคลสฺส   ป ฺโจรมฺภาคิยานิ  ส ฺโชนานิ   
ปหีนานิ     ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ     ส ฺโชนานิ     อปฺปหีนานิ     อิโต   
จุตสฺส    ตตฺถ    อุปฺปนฺนสฺส    กุห ึ   ผลุปฺปตฺตีติ   ฯ   ตตฺเถว   ฯ   
ห ฺจิ     อนาคามิสฺส     ปคฺุคลสฺส    ป ฺโจรมฺภาคิยานิ    ส ฺโชนานิ   
ปหีนานิ    ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ   อปฺปหีนานิ   อิโต   จุตสฺส   
ตตฺถ   อุปฺปนฺนสฺส   ตหึ   ผลุปฺปตฺติ   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  นตฺถิ   
เทเวสุ   พฺรหฺมจริยวาโสติ  ฯ  อนาคามิสฺส  ปุคฺคลสสฺ  ป ฺโจรมฺภาคิยานิ   
ส ฺโชนานิ        ปหีนานิ       ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ       ส ฺโชนานิ   
#๑ อ. นวก. ๔๗    
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อปฺปหีนานิ   อิโต   จุตสฺส   ตตฺถ   อุปฺปนฺนสฺส   กุหึ   ภาโรหรณ  กุห ึ  
ทุกฺขปริ ฺาต    กุหึ    กิเลสปฺปหาน    กุห ึ   นโิรธสจฺฉิกิริยา    กุหึ   
อกุปฺปปฏิเวโธติ    ฯ    ตตฺเถว   ฯ   ห ฺจิ   อนาคามิสฺส   ปุคฺคลสฺส   
ป ฺโจรมฺภาคิยานิ      ส ฺโชนานิ      ปหีนานิ      ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ   
ส ฺโชนานิ    อปฺปหีนานิ    อิโต    จุตสฺส   ตตฺถ   อุปฺปนฺนสฺส   ตหึ   
อกุปฺปปฏิเวโธ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ นตฺถิ เทเวสุ พฺรหฺมจริยวาโสติ ฯ   
อนาคามิสฺส    ปุคฺคลสฺส    ป ฺโจรมฺภาคิยานิ    ส ฺโชนานิ    ปหีนานิ   
ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ    ส ฺโชนานิ    อปฺปหีนานิ    อิโต   จุตสฺส   ตตฺถ   
อุปฺปนฺนสฺส    ตหึ    ผลุปปฺตฺติ   ตหึ   ภาโรหรณ   ตหึ   ทุกฺขปริ ฺาต   
ตหึ    กิเลสปปฺหาน    ตหึ    นิโรธสจฺฉิกิริยา    ตหึ   อกุปฺปปฏิเวโธ   
เกนฏเน   วเทสิ   นตฺถ ิ  เทเวสุ   พฺรหฺมจริยวาโสติ   ฯ  หนฺท  ห ิ  
อนาคามี ปุคฺคโล อิธ ภาวิเตน มคฺเคน ตตฺถ ผล สจฺฉิกโรติ ฯ   
        [๒๗๒]   อนาคามี   ปุคฺคโล  อิธ  ภาวิเตน  มคฺเคน  ตตฺถ  ผล   
สจฺฉิกโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  โสตาปนฺโน  ปุคฺคโล  ตตฺถ  ภาวิเตน   
มคฺเคน  อิธ  ผล  สจฺฉิกโรตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ อนาคามี   
ปุคฺคโล  อิธ  ภาวิเตน  มคฺเคน  ตตฺถ  ผล  สจฺฉิกโรตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
สกทาคามี   ปุคฺคโล   อิธ   ปรินิพฺพายิปุคฺคโล  ตตฺถ  ภาวิเตน  มคฺเคน   
อิธ  ผล  สจฺฉิกโรตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ โสตาปนฺโน ปุคฺคโล   
อิธ   ภาวิเตน   มคฺเคน   อิธ   ผล   สจฺฉิกโรตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อนาคามี  ปุคฺคโล  ตตฺถ  ภาวิเตน  มคฺเคน  ตตฺถ  ผล  สจฺฉิกโรตีติ  ฯ    
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น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สกทาคามี  ปุคฺคโล  อิธ  ปรินิพฺพายิปุคฺคโล   
อิธ   ภาวิเตน   มคฺเคน   อิธ   ผล   สจฺฉิกโรตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อนาคามี  ปุคฺคโล  ตตฺถ  ภาวิเตน  มคฺเคน  ตตฺถ  ผล สจฺฉิกโรตีติ ฯ น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๗๓]   อิธ   วิหายนิฏสฺส   ปคฺุคลสฺส  มคฺโค  จ  ภาวิยติ  น   
จ   กิเลสา   ปหียนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺนสฺส    ปุคฺคลสฺส    มคฺโค    จ    ภาวิยติ   น   จ   กิเลสา   
ปหียนฺตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อิธ  วิหายนิฏสฺส  ปุคฺคลสฺส   
มคฺโค  จ  ภาวิยติ  น  จ กิเลสา ปหียนฺตีติ ฯ อามนฺตา ฯ สกทาคามิผล-   
สจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺนสสฺ    ปุคฺคลสสฺ    ฯเปฯ    อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  มคฺโค  จ  ภาวิยติ  น  จ  กเิลสา  ปหียนตีฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๗๔]   โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺนสฺส   ปุคฺคลสฺส  อปุพฺพ   
อจริม   มคฺโค   จ   ภาวิยติ  กิเลสา  จ  ปหียนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อิธ   วิหายนิฏสฺส   ปุคฺคลสฺส   อปุพฺพ   อจริม   มคฺโค   จ  ภาวิยติ   
กิเลสา  จ  ปหียนฺตีติ  ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺนสฺส         ปุคฺคลสสฺ        ฯเปฯ        อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺนสฺส   ปุคฺคลสฺส   อปุพฺพ   อจรมิ   มคฺโค   จ  ภาวิยติ  กิเลสา   
จ   ปหียนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อิธ  วิหายนิฏสฺส  ปุคฺคลสฺส  อปุพฺพ   
อจริม   มคฺโค   จ   ภาวิยติ   กิเลสา   จ   ปหียนฺตีติ  ฯ  น  เหว    
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วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๗๕]   อนาคามี   ปุคฺคโล   กตกรณีโย   ภาวิตภาวโน   ตตฺถ   
อุปปชฺชตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา  อุปปชฺชตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  อรหา  อุปปชฺชตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ อรหโต ปุนพฺภโวติ ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  อรหโต  ปุนพฺภโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหา   ภเวน   ภว   คจฺฉติ   คติยา   คตึ  คจฺฉติ  สสาเรน  สสาร   
คจฺฉติ อุปปตฺติยา อุปปตฺตึ คจฺฉตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๗๖]  อนาคามี  ปุคฺคโล  กตกรณีโย  ภาวิตภาวโน อโนหฏภาโร   
ตตฺถ  อุปปชชฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ภาโรหรณาย  ปนุ  มคฺค ภาเวตีติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๗๗]     อนาคามี     ปุคฺคโล    กตกรณีโย    ภาวิตภาวโน   
อปริ ฺาตทุกฺโข  อปฺปหนีกิเลโส  อสจฺฉิกตนิโรโธ  อปฺปฏิวิทธฺากุปฺโป  ตตฺถ   
อุปปชฺชตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อกุปฺปปฏเิวธาย  ปุน  มคฺค  ภาเวตีติ ฯ น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๗๘]  อนาคามี  ปุคฺคโล  กตกรณีโย  ภาวิตภาวโน อโนหฏภาโร   
ตตฺถ   อุปปชชฺติ   น   จ   ภาโรหรณาย   ปุน   มคฺค   ภาเวตีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อโนหฏภาโร    จ   ตตฺถ   ปรินิพฺพายตีติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ   อนาคามี   ปุคฺคโล   กตกรณีโย   ภาวิตภาวโน   
อปริ ฺาตทุกฺโข    อปฺปหีนกิเลโส    อสจฺฉิกตนิโรโธ   อปฺปฏวิิทฺธากุปฺโป   
ตตฺถ     อุปปชฺชติ     น     จ     อกุปฺปปฏิเวธาย    ปนุ    มคฺค    
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ภาเวตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อปฺปฏิวิทฺธากุปฺโป  จ  ตตฺถ  ปรินิพฺพายตีติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ยถา   มโิค   สลฺเลน  วิทฺโธ  ทรูมฺป   
คนฺตฺวา   กาล   กโรติ   เอวเมว   อนาคามี  ปุคฺคโล  อิธ  ภาวิเตน   
มคฺเคน   ตตฺถ   ผล   สจฺฉิกโรตีติ   ฯ   ยถา  มโิค  สลฺเลน  วิทฺโธ   
ทูรมฺป   คนตฺฺวา   สสลฺโลว  กาล  กโรติ  เอวเมว  อนาคามี  ปุคฺคโล   
อิธ   ภาวิเตน   มคฺเคน   ตตฺถ  สสลฺโลว  ปรินิพฺพายตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         พฺรหฺมจรยิกถา ฯ   
                           __________   
                          โอธโิสกถา   
        [๒๗๙]  โอธโิสธิโส  กิเลเส  ชหตีติ ฯ อามนฺตา ฯ โสตาปตฺติผล-   
สจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล  ทุกฺขทสฺสเนน  กึ  ชหตีติ ฯ สกกฺายทิฏ ึ   
วิจิกิจฺฉ  สีลพฺพตปรามาส  ตเทกฏเ  จ  กิเลเส  เอกเทเส  ชหตีติ  ฯ   
เอกเทส    โสตาปนฺโน    เอกเทส    น    โสตาปนฺโน    เอกเทส   
โสตาปตฺติผลปฺปตฺโต   ปฏิลทฺโธ   อธิคโต   สจฺฉิกโต  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ   
กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรติ  เอกเทส  น  กาเยน  ผุสิตฺวา วิหรติ เอกเทส   
สตฺตกฺขตฺตตปรโม    โกลโกโล    เอกวีชี    พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต    ธมฺเม   ฯเปฯ   สงฺเฆ   ฯเปฯ   อริยกนเฺตหิ   สีเลหิ   
สมนฺนาคโต   เอกเทส   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ  น  สมนฺนาคโตติ  ฯ  น    
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เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สมุทยทสฺสเนน   กึ  ชหตีติ  ฯ  สกฺกายทิฏ ึ   
ชหติ   วิจิกิจฺฉ   สลีพฺพตปรามาส   ตเทกฏเ   จ  กเิลเส  เอกเทเส   
ชหตีติ   ฯ   เอกเทส   โสตาปนฺโน  เอกเทส  น  โสตาปนฺโน  ฯเปฯ   
เอกเทส   อรยิกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคโต   เอกเทส   อริยกนเฺตหิ   
สีเลหิ  น  สมนฺนาคโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นิโรธทสฺสเนน   
กึ   ชหตีติ  ฯ  วิจิกิจฺฉ  ชหติ  สีลพฺพตปรามาส  ตเทกฏเ  จ  กิเลเส   
เอกเทเส  ชหตีติ  ฯ  เอกเทส  โสตาปนฺโน  เอกเทส  น  โสตาปนฺโน   
ฯเปฯ  เอกเทส  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  เอกเทส อริยกนฺเตหิ   
สีเลหิ   น  สมนฺนาคโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  มคฺคทสฺสเนน   
กึ   ชหตีติ   ฯ   สีลพฺพตปรามาส   ตเทกฏเ  จ  กิเลเส  ชหตีติ  ฯ   
เอกเทส    โสตาปนฺโน    เอกเทส    น    โสตาปนฺโน    เอกเทส   
โสตาปตฺติผลปฺปตฺโต   ปฏิลทฺโธ   อธิคโต   สจฺฉิกโต  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ   
กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรติ  เอกเทส  น  กาเยน  ผุสิตฺวา วิหรติ เอกเทส   
สตฺตกฺขตฺตตปรโม    โกลโกโล    เอกวีชี    พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต    ธมฺเม   ฯเปฯ   สงฺเฆ   ฯเปฯ   อริยกนเฺตหิ   สีเลหิ   
สมนฺนาคโต   เอกเทส   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ  น  สมนฺนาคโตติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๘๐]  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล  ทุกขฺทสฺสเนน   
กึ  ชหตีติ  ฯ  โอฬาริก  กามราค  ชหติ โอฬาริก พฺยาปาท ตเทกฏเ จ   
กิเลเส  เอกเทเส  ชหตีติ  ฯ เอกเทส สกทาคามี เอกเทส น สกทาคามี    
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เอกเทส   สกทาคามิผลปฺปตฺโต  ปฏลิทฺโธ  อธิคโต  สจฺฉิกโต  อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   เอกเทส   น   กาเยน  ผุสิตฺวา   
วิหรตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมุทยทสฺสเนน  ก ึ ชหตีติ  ฯ   
โอฬาริก   กามราค  ชหติ  โอฬาริก  พฺยาปาท  ตเทกฏเ  จ  กิเลเส   
เอกเทเส   ชหตีติ   ฯ  เอกเทส  สกทาคามี  เอกเทส  น  สกทาคามี   
เอกเทส   สกทาคามิผลปฺปตฺโต  ปฏลิทฺโธ  อธิคโต  สจฺฉิกโต  อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   เอกเทส   น   กาเยน  ผุสิตฺวา   
วิหรตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นิโรธทสฺสเนน  ก ึ ชหตีติ  ฯ   
โอฬาริก  พฺยาปาท  ชหติ  ตเทกฏเ  จ  กิเลเส  เอกเทเส  ชหตีติ ฯ   
เอกเทส  สกทาคามี  เอกเทส น สกทาคามี เอกเทส สกทาคามิผลปฺปตฺโต   
ปฏิลทฺโธ     อธิคโต     สจฺฉิกโต    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    กาเยน   
ผุสิตฺวา   วิหรติ  เอกเทส  น  กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   มคฺคทสฺสเนน   ก ึ  ชหตีติ  ฯ  โอฬาริก  พฺยาปาท   
ชหติ  ตเทกฏเ  จ  กิเลเส  ชหตีติ  ฯ  เอกเทส  สกทาคามี เอกเทส   
น    สกทาคามี   เอกเทส   สกทาคามิผลปฺปตฺโต   ปฏิลทฺโธ   อธิคโต   
สจฺฉิกโต   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   เอกเทส   
น กาเยน ผุสิตฺวา วิหรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๘๑]   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล  ทุกฺขทสฺสเนน   
กึ  ชหตีติ  ฯ  อณุสหคต  กามราค  ชหติ  อณุสหคต  พฺยาปาท ตเทกฏเ   
จ   กิเลเส   เอกเทเส  ชหตีติ  ฯ  เอกเทส  อนาคามี  เอกเทส  น    
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อนาคามี   เอกเทส   อนาคามิผลปฺปตฺโต   ปฏลิทฺโธ  อธิคโต  สจฺฉิกโต   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ  เอกเทส  น  กาเยน   
ผุสิตฺวา   วิหรติ   เอกเทส   อนฺตรา   ปรินิพฺพายี  อุปหจฺจ  ปรินิพฺพายี   
อสงฺขารปรินิพฺพายี     สสงฺขารปรินิพฺพายี     อุทธฺโสโต    อกนิฏคามี   
เอกเทส   น  อุทฺธโสโต  อกนิฏคามีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สมุทยทสฺสเนน   กึ   ชหตีติ   ฯ   อณุสหคต  กามราค  ชหติ  อณุสหคต   
พฺยาปาท  ตเทกฏเ  จ  กิเลเส  เอกเทเส ชหตีติ ฯ เอกเทส อนาคามี   
เอกเทส   น   อนาคามี   ฯเปฯ   เอกเทส   อุทฺธโสโต  อกนิฏคามี   
เอกเทส   น  อุทฺธโสโต  อกนิฏคามีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นิโรธทสฺสเนน   กึ   ชหตีติ   ฯ  อณุสหคต  พฺยาปาท  ชหติ  ตเทกฏเ   
จ   กิเลเส   เอกเทเส  ชหตีติ  ฯ  เอกเทส  อนาคามี  เอกเทส  น   
อนาคามี   ฯเปฯ   เอกเทส   อุทฺธโสโต   อกนฏิคามี   เอกเทส  น   
อุทฺธโสโต   อกนิฏคามีติ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  มคฺคทสฺสเนน   
กึ   ชหตีติ  ฯ  ตเทกฏเ  จ  กิเลเส  ชหตีติ  ฯ  เอกเทส  อนาคามี   
เอกเทส    น    อนาคามี   เอกเทส   อนาคามิผลปฺปตฺโต   ปฏิลทโฺธ   
อธิคโต    สจฺฉิกโต   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   
เอกเทส   น   กาเยน   ผุสตฺิวา   วิหรติ  เอกเทส  อนฺตราปรินิพฺพายี   
อุปหจฺจ   ปรนิิพฺพายี   อสงฺขารปรินิพฺพายี  สสงฺขารปรินิพฺพายี  อุทฺธโสโต   
อกนิฏคามี   เอกเทส   น   อุทฺธโสโต   อกนฏิคามีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๒๘๒]   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏปินฺโน  ปุคฺคโล  ทุกฺขทสฺสเนน  กึ   
ชหตีติ   ฯ   รปูราค   อรูปราค  มาน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺช  ตเทกฏเ  จ   
กิเลเส   เอกเทเส  ชหตีติ  ฯ  เอกเทส  อรหา  เอกเทส  น  อรหา   
เอกเทส   อรหตฺตปฺปตฺโต   ปฏลิทฺโธ   อธิคโต   สจฺฉิกโต   อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   เอกเทส   น   กาเยน  ผุสิตฺวา   
วิหรติ  เอกเทส  วีตราโค  วีตโทโส  วีตโมโห  กตกรณีโย  โอหิตภาโร   
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ      ปรกิฺขีณภวส ฺโชโน      สมฺมท ฺา      วิมุตฺโต   
อุกฺขิตฺตปลิโฆ   สงฺกิณฺณปริโข  อพฺพุฬฺเหสิโก  นิรคฺคโฬ  อรโิย  ปนฺนทฺธโช   
ธโช    ปนฺนภาโร    วิส ฺ ุตฺโต   สุวิชติวิชโย   ทุกขฺนฺตสฺส   ปริ ฺาต   
สมุทโย    ปหีโน   นิโรโธ   สจฺฉิกโต   มคฺโค   ภาวิโต   อภิ ฺเยฺย   
อภิ ฺาต    ปริ ฺเยฺย    ปริ ฺาต    ปหาตพฺพ    ปหีน    ภาเวตพฺพ   
ภาวิต    สจฺฉิกาตพฺพ    สจฺฉิกต    เอกเทส    สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกต   
เอกเทส   สจฺฉิกาตพฺพ   น  สจฺฉิกตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สมุทยทสฺสเนน   กึ  ชหตีติ  ฯ  รูปราค  อรูปราค  ชหติ  มาน  อุทฺธจฺจ   
อวิชฺช  ตเทกฏเ  จ  กิเลเส  เอกเทเส  ชหตีติ  ฯ  เอกเทส  อรหา   
เอกเทส   น  อรหา  ฯเปฯ  เอกเทส  สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกต  เอกเทส   
สจฺฉิกาตพฺพ  น  สจฺฉิกตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ นิโรธทสฺสเนน   
กึ  ชหตีติ  ฯ  มาน  ชหติ อุทฺธจฺจ อวิชฺช ตเทกฏเ จ กิเลเส เอกเทเส   
ชหตีติ   ฯ   เอกเทส   อรหา  เอกเทส  น  อรหา  ฯเปฯ  เอกเทส   
สจฺฉิกาตพฺพ    สจฺฉิกต   เอกเทส   สจฺฉิกาตพฺพ   น   สจฺฉิกตนฺติ   ฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 125 

น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   มคฺคทสฺสเนน   กึ  ชหตีติ  ฯ  อุทฺธจฺจ   
อวิชฺช  ตเทกฏเ  จ  กิเลเส  ชหตีติ  ฯ  เอกเทส  อรหา เอกเทส น   
อรหา    เอกเทส    อรหตฺตปฺปตฺโต    ปฏิลทฺโธ   อธิคโต   สจฺฉิกโต   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ  เอกเทส  น  กาเยน   
ผุสิตฺวา   วิหรติ   เอกเทส   วีตราโค  วีตโทโส  วีตโมโห  กตกรณีโย   
โอหิตภาโร     อนุปฺปตฺตสทตฺโถ     ปริกฺขีณภวส ฺโชโน     สมฺมท ฺา   
วิมุตฺโต     อุกฺขิตฺตปลิโฆ    สงฺกิณฺณปริโข    อพฺพุฬฺเหสิโก    นริคฺคโฬ   
อริโย   ปนฺนทฺธโช   ปนนฺภาโร   วิส ฺ ุตฺโต   สุวิชิตวิชโย  ทกฺุข  ตสฺส   
ปริ ฺาต    สมุทโย    ปหีโน   นิโรโธ   สจฺฉิกโต   มคฺโค   ภาวิโต   
อภิ ฺเยฺย    อภิ ฺาต    ปริ ฺเยฺย    ปริ ฺาต    ปหาตพฺพ    ปหีน   
ภาเวตพฺพ    ภาวิต    สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกต   เอกเทส   สจฺฉิกาตพฺพ   
สจฺฉิกต    เอกเทส    สจฺฉิกาตพฺพ   น   สจฺฉิกตนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๘๓]  น  วตฺตพฺพ  โอธิโสธโิส  กิเลเส  ชหตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ วุตฺต ภควตา   
              อนุปุพฺเพน เมธาวี       โถก โถก ขเณ ขเณ   
              กมมฺาโร รชตสฺเสว      นิทฺธเม มลมตฺตโนติ ๑   
อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ โอธิโสธิโส   
กิเลเส ชหตีติ ฯ   
#๑ ขุ. ขุ. ๓๙ ฯ    
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        [๒๘๔]   โอธิโสธิโส   กิเลเส   ชหตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ๕   
วุตฺต ภควตา   
                   สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย   
                   ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ   
                   สกฺกายทิฏ ิ วิจิกิจฺฉิต ฺจ   
                   สีลพฺพต วาป ยทตฺถิ กิ ฺจิ   
                   จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต   
                   ฉจาภิานานิ อภพฺโพ กาตุนฺติ ๑   
อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ โอธิโสธิโส   
กิเลเส ชหตีติ ฯ   
        [๒๘๕]   โอธิโสธิโส   กิเลเส   ชหตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต   ภควตา   ยสฺม ึ  ภิกขฺเว   สมเย   อริยสาวกสฺส  วิรช  วีตมล   
ธมฺมจกฺขุ    อุทปาทิ    ยงฺกิ ฺจิ    สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   นิโรธธมฺมนฺติ   
สห   ทสฺสนปฺุปาทา   ภิกขฺเว   อริยสาวกสฺส  ตีณิ  ส ฺโชนานิ  ปหียนฺติ   
สกฺกายทิฏ ิ   วิจิกิจฺฉา   สีลพฺพตปรามาโสติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ โอธิโสธิโส กิเลเส ชหตีติ ฯ   
                         โอธิโสกถา ฯ   
#๑ ขุ. ขุ. ๖ ฯ    
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                           ชหติกถา   
        [๒๘๖]   ชหติ   ปถุชฺุชโน  กามราคพฺยาปาทนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อจฺจนฺต    ชหติ    อนวเสส    ชหติ    อปฺปฏิสนฺธิย    ชหติ    สมูล   
ชหติ    สตณฺห    ชหติ    สานุสย   ชหติ   อริเยน   าเณน   ชหติ   
อริเยน    มคฺเคน   ชหติ   อกุปฺป   ปฏวิิชฺฌนฺโต   ชหติ   อนาคามิผล   
สจฺฉิกโรนฺโต ชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๘๗]  วิกฺขมฺเภติ  ปุถุชชฺโน  กามราคพฺยาปาทนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
อจฺจนฺต   วิกฺขมฺเภติ   อนวเสส   วิกฺขมฺเภติ   อปฺปฏิสนฺธิย   วิกขฺมฺเภติ   
สมูล     วิกฺขมฺเภติ     สตณฺห    วิกฺขมฺเภติ    สานุสย    วิกฺขมฺเภติ   
อริเยน   าเณน   วิกฺขมฺเภติ   อริเยน   มคฺเคน   วิกขฺมฺเภติ  อกุปฺป   
ปฏิวิชฺฌนฺโต   วิกฺขมฺเภติ   อนาคามิผล   สจฺฉิกโรนฺโต   วิกฺขมฺเภตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๘๘]    ชหติ    อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล   
กามราคพฺยาปาท   โส   จ   อจฺจนฺต   ชหติ   อนวเสส  ชหติ  ฯเปฯ   
อนาคามิผล   สจฺฉิกโรนฺโต   ชหตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ชหติ  ปถุชฺุชโน   
กามราคพฺยาปาท   โส   จ   อจฺจนฺต   ชหติ   อนวเสส  ชหติ  ฯเปฯ   
อนาคามิผล สจฺฉิกโรนฺโต ชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๘๙]   วิกฺขมฺเภติ   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล   
กามราคพฺยาปาท   โส   จ   อจฺจนฺต  วิกฺขมฺเภติ  อนวเสส  วิกฺขมฺเภติ   
ฯเปฯ   อนาคามิผล   สจฺฉิกโรนฺโต   วิกฺขมฺเภตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ    
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วิกฺขมฺเภติ   ปุถุชชฺโน   กามราคพฺยาปาท   โส  จ  อจฺจนฺต  วิกฺขมฺเภติ   
อนวเสส  วิกฺขมฺเภติ  ฯเปฯ  อนาคามิผล  สจฺฉิกโรนฺโต  วิกฺขมฺเภตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๙๐]   ชหติ  ปถุุชชฺโน  กามราคพฺยาปาท  โส  จ  น  อจฺจนฺต   
ชหติ    น    อนวเสส   ชหติ   น   อปฺปฏิสนฺธิย   ชหติ   น   สมลู   
ชหติ   น   สตณฺห   ชหติ   น   สานุสย   ชหติ  น  อริเยน  าเณน                  
ชหติ   น   อริเยน   มคฺเคน   ชหติ   น   อกุปฺป  ปฏวิิชฺฌนฺโต  ชหติ   
น    อนาคามิผล   สจฺฉิกโรนฺโต   ชหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ชหติ   
อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล  กามราคพฺยาปาท  โส  จ  น   
อจฺจนฺต   ชหติ   ฯเปฯ   น  อนาคามิผล  สจฺฉิกโรนฺโต  ชหตีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๙๑]   วิกฺขมฺเภติ   ปุถุชชฺโน   กามราคพฺยาปาท   โส  จ  น   
อจฺจนฺต   วิกฺขมฺเภติ   น  อนวเสส  วิกฺขมฺเภติ  ฯเปฯ  น  อนาคามิผล   
สจฺฉิกโรนฺโต     วิกฺขมฺเภตีติ     ฯ     อามนฺตา    ฯ    วิกฺขมฺเภติ   
อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล  กามราคพฺยาปาท  โส  จ  น   
อจฺจนฺต   วิกฺขมฺเภติ   น  อนวเสส  วิกฺขมฺเภติ  ฯเปฯ  น  อนาคามิผล   
สจฺฉิกโรนฺโต วิกฺขมฺเภตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๙๒]   ชหติ   ปถุชฺุชโน  กามราคพฺยาปาทนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กตเมน   มคฺเคนาติ   รูปาวจเรน   มคฺเคนาติ   ฯ  รปูาวจโร  มคฺโค   
นิยฺยานิโก   ขยคามี   โพธคามี   อปจยคามี   อนาสโว   อส ฺโชนิโย    
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อคนฺถนิโย  อโนฆนิโย  อโยคนิโย  อนีวรณิโย  อปรามฏโ  อนุปาทานิโย   
อสงฺกิเลสิโกติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นน ุ  รูปาวจโร   
มคฺโค   อนิยยฺานิโก  น  ขยคามี  น  โพธคามี  น  อปจยคามี  สาสโว   
ส ฺโชนิโย   ฯเปฯ   สงฺกิเลสิโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  รูปาวจโร   
มคฺโค   อนิยยฺานิโก  น  ขยคามี  น  โพธคามี  น  อปจยคามี  สาสโว   
ส ฺโชนิโย   ฯเปฯ   สงฺกิเลสิโก   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ชหติ   
ปุถุชชฺโน รปูาวจเรน มคฺเคน กามราคพฺยาปาทนฺติ ฯ   
        [๒๙๓]    ชหติ    อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏปินฺโน   ปุคฺคโล   
อนาคามิมคฺเคน   กามราคพฺยาปาท  โส  จ  มคฺโค  นิยฺยานิโก  ขยคามี   
โพธคามี  อปจยคามี  อนาสโว  อส ฺโชนิโย  ฯเปฯ  อสงฺกิเลสิโกติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ชหติ  ปถุุชชฺโน  รูปาวจเรน  มคฺเคน  กามราคพฺยาปาท   
โส   จ   มคฺโค   นิยฺยานิโก  ขยคามี  โพธคามี  อปจยคามี  อนาสโว   
อส ฺโชนิโย ฯเปฯ อสงฺกิเลสิโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๙๔]   ชหติ  ปุถชุชฺโน  รูปาวจเรน  มคฺเคน  กามราคพฺยาปาท   
โส   จ  มคฺโค  อนิยฺยานิโก  น  ขยคามี  น  โพธคามี  น  อปจยคามี   
สาสโว   ส ฺโชนิโย   ฯเปฯ   สงฺกิเลสิโกติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ชหติ   
อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย      ปฏิปนฺโน      ปุคฺคโล     อนาคามิมคฺเคน   
กามราคพฺยาปาท  โส  จ  มคฺโค  อนิยยฺานิโก  น  ขยคามี  น โพธคามี   
น   อปจยคามี   สาสโว   ส ฺโชนิโย   ฯเปฯ   สงฺกิเลสิโกติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๒๙๕]  ปถุุชชฺโน  กาเมสุ วีตราโค สห ธมฺมาภิสมยา อนาคามิผเล   
สณฺาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อรหตฺเต   สณฺาตีติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๙๖]  ปุถชฺุชโน  กาเมสุ วีตราโค สห ธมฺมาภิสมยา อนาคามิผเล   
สณฺาตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อปุพฺพ  อจริม  ตโย  มคฺเค  ภาเวตีติ  ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อปุพฺพ  อจรมิ  ตโย  มคฺเค  ภาเวตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อปุพฺพ   อจริม   ตีณิ   สาม ฺผลานิ   สจฺฉิกโรตีติ  ฯ   
น    เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อปุพฺพ   อจริม   ตีณิ   สาม ฺผลานิ   
สจฺฉิกโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ติณฺณ   ผสฺสาน   ติสฺสนฺน  เวทนาน   
ติสฺสนฺน    ส ฺาน    ติสฺสนฺน    เจตนาน   ติณฺณ   จิตฺตาน   ติสสฺนฺน   
สทฺธาน   ติณฺณ   วีริยาน   ติสฺสนฺน   สตีน   ติณฺณ   สมาธีน   ติสฺสนฺน   
ป ฺาน สโมธาน โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๙๗]  ปถุุชชฺโน  กาเมสุ วีตราโค สห ธมฺมาภิสมยา อนาคามิผเล   
สณฺาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตาปตฺติมคฺเคนาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   สกทาคามิมคฺเคนาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ  กตเมน   
มคฺเคนาติ   ฯ   อนาคามิมคฺเคนาติ   ฯ   อนาคามิมคฺเคน  สกฺกายทิฏ ึ   
วิจิกิจฺฉ   สีลพฺพตปรามาส   ชหตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อนาคามิมคฺเคน   สกกฺายทิฏ ึ   วิจิกิจฺฉ   สลีพฺพตปรามาส   ชหตีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  ติณฺณ   ส ฺโชนาน  ปหานา  โสตาปตฺติผล  วุตฺต   
ภควตาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ติณฺณ   ส ฺโชนาน   ปหานา    
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โสตาปตฺติผล   วุตฺต  ภควตา  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อนาคามิมคฺเคน   
สกฺกายทิฏ ึ   วิจิกิจฺฉ   สลีพฺพตปรามาส  ชหตีติ  ฯเปฯ  อนาคามิมคฺเคน   
โอฬาริก  กามราค  โอฬาริก  พฺยาปาท  ชหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  อนาคามิมคฺเคน  โอฬาริก  กามราค  โอฬารกิ พฺยาปาท ชหตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ กามราคพฺยาปาทาน  ตนุภาวา  สกทาคามิผล  วุตฺต   
ภควตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   กามราคพฺยาปาทาน   ตนุภาวา   
สกทาคามิผล   วุตฺต  ภควตา  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อนาคามิมคฺเคน   
โอฬาริก กามราค โอฬาริก พฺยาปาท ชหตีติ ฯ   
        [๒๙๘]  ปุถชฺุชโน  กาเมสุ วีตราโค สห ธมฺมาภิสมยา อนาคามิผเล   
สณฺาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เย  เกจิ  ธมมฺ  อภิสเมนฺติ  สพฺเพ เต สห   
ธมฺมาภิสมยา อนาคามิผเล สณฺหนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๒๙๙]   น   วตฺตพฺพ   ชหติ  ปุถชุชฺโน  กามราคพฺยาปาทนฺติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ นนุ วุตฺต ภควตา   
              อเหสุนฺเต อตีตเส       ฉ สตฺถาโร ยสสฺสโิน   
              นิรามคนฺธา กรุเณ       วิมุตฺตา กามส ฺโชนา   
              กามราค วิราเชตฺวา     พฺรหฺมโลกูปคา อหุ   
              อเหสุ สาวกา เตส      อเนกานิ สตานิป   
              นิรามคนฺธา กรุเณ       วิมุตฺตา กามส ฺโชนา   
              กามราค วิราเชตฺวา     พฺรหฺมโลกูปคา อหูติ ๑   
#๑ อ. ฉกฺก. ๘๙ ตตฺถ ปน อภิเสกา อตีตเสติ ปาโ ฯ    
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อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตน   หิ  ชหติ  ปุถชฺุชโน   
กามราคพฺยาปาทนฺติ ฯ   
        [๓๐๐]   ชหติ   ปถุุชชฺโน  กามราคพฺยาปาทนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา   โส   หิ   นาม   ภิกฺขเว   สุเนตฺโต   สตฺถา   
เอวทีฆายุโก   สมาโน   เอวจิรฏ ิติโก   อปริมตฺุโต   อโหสิ   ชาติยา   
ชรามรเณน   โสเกหิ   ปรเิทเวหิ   ทุกฺเขหิ   โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ   
อปริมุตฺโต   ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  จตุนฺน  ธมมฺาน   
อนนุโพธา   อปฺปฏิเวธา   ฯ   กตเมส   จตุนฺน   ฯ   อริยสฺส  สลีสฺส   
อนนุโพธา    อปฺปฏิเวธา    อริยสฺส    สมาธิสฺส    อรยิาย   ป ฺาย   
อริยาย   วิมุตฺติยา   อนนุโพธา   อปฺปฏเิวธา   ตยิท   ภิกฺขเว   อริย   
สีล   อนุพุทธฺ   ปฏิวิทฺธ   อริโย   สมาธิ   อนุพุทฺโธ  ปฏิวิทฺโธ  อริยา   
ป ฺา    อนุพุทฺธา   ปฏิวิทฺธา   อริยา   วิมุตฺติ   อนพุุทฺธา   ปฏิวิทฺธา   
อุจฺฉินฺนา ภวตณฺหา ขีณา ภวเนตฺติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ   
              สลี สมาธิ ป ฺา จ      วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา   
              อนุพุทฺธา อิเม ธมฺมา     โคตเมน ยสสฺสินา   
              อิติ พุทฺโธ อภิ ฺาย      ธมฺมมกฺขาสิ ภิกฺขุน   
              ทุกขฺสฺสนฺตกโร สตฺถา     จกขฺุมา ปรินิพฺพุโตติ ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  ชหติ   
ปุถุชชฺโน กามราคพฺยาปาทนฺติ ฯ   
                          ชหติกถา ฯ   
#๑ อ. สตฺตก. ๑๐๖ ฯ    
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                         สพฺพมตฺถีติกถา   
        [๓๐๑]   สพฺพมตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สพฺพตฺถ  สพฺพมตฺถีติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  สพฺพมตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ สพฺพทา สพฺพมตฺถีติ ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  สพฺพมตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ สพฺเพน สพฺพมตฺถีติ ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  สพฺพมตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ สพฺเพสุ สพฺพมตฺถีติ ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  สพฺพมตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อโยคนฺติ  กตฺวา   
สพฺพมตฺถีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  สพฺพมตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ยมฺป   นตฺถิ   ตมฺป  อตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  สพฺพมตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สพฺพมตฺถีติ   ยา   ทิฏ ิ   สา  ทิฏ ิ  มจฺิฉาทิฏ ีติ  ยา   
ทิฏ ิ สา ทิฏ ิ สมฺมาทิฏ ีติ เหวมตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๐๒]  อตีต  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อตีต  นิรุทฺธ  วิคต   
วิปริณต   อตฺถงฺคต   อพฺภตฺถงฺคตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  อตีต   
นิรุทฺธ    วิคต    วิปริณต   อตฺถงฺคต   อพฺภตฺถงฺคต   โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ อตีต อตฺถีติ ฯ   
        [๓๐๓]   อนาคต  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อนาคต  อชาต   
อภูต   อส ฺชาต   อนิพฺพตฺต  อนภินิพฺพตฺต  อปาตุภูตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ    อนาคต    อชาต   อภูต   อส ฺชาต   อนิพฺพตฺต   อนภินพฺิพตฺต   
อปาตุภูต โน วต เร วตฺตพฺเพ อนาคต อตฺถีติ ฯ   
        [๓๐๔]   ปจฺจุปฺปนฺน  อตฺถ ิ ปจฺจุปฺปนฺน  อนิรทฺุธ  อวิคต  อวิปริณต   
น   อตฺถงฺคต   น  อพฺภตฺถงฺคตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีต  อตฺถิ  อตีต    
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อนิรุทฺธ   อวิคต   อวิปริณต   น   อตฺถงฺคต   น   อพฺภตฺถงฺคตนฺติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๐๕]   ปจฺจุปฺปนฺน   อตฺถิ   ปจฺจุปฺปนฺน   ชาต   ภูต   ส ฺชาต   
นิพฺพตฺต   อภินิพฺพตฺต   ปาตุภูตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาคต  อตฺถิ   
อนาคต   ชาต   ภูต   ส ฺชาต   นิพฺพตฺต   อภินิพฺพตฺต   ปาตุภูตนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๐๖]   อตีต   อตฺถิ   อตีต   นิรุทธฺ  วิคต  วิปรณิต  อตฺถงฺคต   
อพฺภตฺถงฺคตนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  อตฺถ ิ ปจฺจุปฺปนฺน  นิรุทฺธ   
วิคต วิปริณต อตฺถงฺคต อพฺภตฺถงฺคตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๐๗]  อนาคต  อตฺถิ  อนาคต  อชาต  อภูต  อส ฺชาต อนิพฺพตฺต   
อนภินิพฺพตฺต    อปาตุภูตนฺติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   อตฺถิ   
ปจฺจุปฺปนฺน  อชาต  อภูต  อส ฺชาต  อนิพฺพตฺต  อนภินิพฺพตฺต อปาตุภูตนฺติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯ   
        [๓๐๘]   อตีต   รูป   อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  อตีต  รูป   
นิรุทฺธ   วิคต   วิปริณต   อตฺถงฺคต   อพฺภตฺถงฺคตนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   อตีต  รูป  นริุทฺธ  ฯเปฯ  อพฺภตฺถงฺคต  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
อตีต รูป อตฺถีติ ฯ   
        [๓๐๙]  อนาคต  รูป  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  อนาคต รปู   
อชาต    อภูต   อส ฺชาต   อนิพฺพตฺต   อนภินิพฺพตฺต   อปาตุภูตนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อนาคต   รูป   อชาต   ฯเปฯ  อปาตุภูต  โน    
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วต เร วตฺตพฺเพ อนาคต รูป อตฺถีติ ฯ   
        [๓๑๐]    ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   อตฺถ ิ  ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   อนิรุทธฺ๔   
อวิคต   อวิปริณต   น   อตฺถงฺคต  น  อพฺภตฺถงฺคตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตีต   รูป   อตฺถิ  อตีต  รปู  อนิรุทฺธ  อวิคต  อวิปริณต  น  อตฺถงฺคต   
น อพฺภตฺถงฺคตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯ   
        [๓๑๑]   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   อตฺถิ   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป  ชาต  ภูต   
ส ฺชาต   นพฺิพตฺต   อภินิพฺพตฺต   ปาตุภูตนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคต   
รูป   อตฺถิ   อนาคต   รูป   ชาต   ภูต  ส ฺชาต  นิพฺพตฺต  อภินิพฺพตฺต   
ปาตุภูตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯ   
        [๓๑๒]   อตีต   รูป   อตฺถิ   อตีต  รูป  นริุทฺธ  วิคต  วิปริณต   
อตฺถงฺคต   อพฺภตฺถงฺคนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป  อตฺถิ   
ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   นริุทฺธ   วิคต  วิปรณิต  อตฺถงฺคต  อพฺภตฺถงฺคตนฺติ  ฯ  
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๑๓]  อนาคต  รูป  อตฺถิ  อนาคต  รูป  อชาต  อภูต อส ฺชาต   
อนิพฺพตฺต   อนภินิพฺพตฺต   อปาตุภูตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   
รูป    อตฺถ ิ  ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   อชาต   อภูต   อส ฺชาต   อนิพฺพตฺต   
อนภินิพฺพตฺต อปาตุภูตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๑๔]   อตีตา   เวทนา  อตฺถิ  ฯเปฯ  ส ฺา  อตฺถิ  สงฺขารา   
อตฺถิ   ฯเปฯ   วิ ฺาณ   อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  อตีต  วิ ฺาณ   
นิรุทฺธ   วิคต   วิปริณต   อตฺถงฺคต   อพฺภตฺถงฺคตนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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ห ฺจิ   อตีต   วิ ฺาณ   นิรุทฺธ   ฯเปฯ   อพฺภตฺถงฺคต   โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ อตีต วิ ฺาณ อตฺถีติ ฯ   
        [๓๑๕]  อนาคต  วิ ฺาณ  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อนาคต   
วิ ฺาณ  อชาต  อภูต  อส ฺชาต  อนิพฺพตฺต  อนภินิพฺพตฺต  อปาตุภูตนฺติ  ฯ   
อามนฺตา     ฯ     ห ฺจิ     อนาคต    วิ ฺาณ    อชาต    ฯเปฯ   
อปาตุภูต โน วต เร วตฺตพฺเพ อนาคต วิ ฺาณ อตฺถีติ ฯ   
        [๓๑๖]    ปจฺจุปฺปนฺน    วิ ฺาณ    อตฺถ ิ  ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   
อนิรุทฺธ   ฯเปฯ   น   อพฺภตฺถงฺคตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีต  วิ ฺาณ   
อตฺถิ    อตีต    วิ ฺาณ   อนิรุทฺธ   ฯเปฯ   น   อพฺภตฺถงฺคตนฺติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๑๗]    ปจฺจุปฺปนฺน    วิ ฺาณ    อตฺถ ิ  ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   
ชาต   ภูต   ฯเปฯ   ปาตุภูตนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อนาคต  วิ ฺาณ   
อตฺถิ   อนาคต   วิ ฺาณ   ชาต   ฯเปฯ   ปาตุภูตนฺติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๑๘]   อตีต   วิ ฺาณ   อตฺถิ   อตีต  วิ ฺาณ  นิรุทฺธ  ฯเปฯ   
อพฺภตฺถงฺคตนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   อตฺถิ   
ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   นิรุทฺธ   ฯเปฯ   อพฺภตฺถงฺคตนฺติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๑๙]   อนาคต   วิ ฺาณ   อตฺถิ   อนาคต   วิ ฺาณ   อชาต   
ฯเปฯ   อปาตุภูตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ  อตฺถิ    
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ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   อชาต   อภูต  ฯเปฯ  อปาตุภูตนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๒๐]  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  วา  รูปนฺติ  วา  รูปนฺติ  วา ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   
วา   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   อปฺปย   กริตฺวา  เอเส  เส  เอกฏเ  สเม   
สมภาเค   ตชฺชาเตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  รูป  นริุชฌฺมาน   
ปจฺจุปฺปนฺนภาว   ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูปภาว  ชหตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๒๑]  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  วา  รูปนฺติ  วา  รูปนฺติ  วา ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   
วา   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   อปฺปย   กริตฺวา  เอเส  เส  เอกฏเ  สเม   
สมภาเค   ตชฺชาเตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  รูป  นริุชฌฺมาน   
รูปภาว   น   ชหตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนภาว  น  ชหตีติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โอทาตนฺติ  วา  วตฺถนฺติ  วา  วตฺถนฺติ  วา   
โอทาตนฺติ   วา  โอทาต  วตฺถ  อปฺปย  กริตฺวา  เอเส  เส  เอกฏเ   
สเม   สมภาเค  ตชฺชาเตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โอทาต  วตฺถ  รชฺชมาน   
โอทาตภาว   ชหตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  วตฺถภาว  ชหตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯ  โอทาตนฺติ  วา  วตฺถนฺติ  วา  วตฺถนฺติ  วา โอทาตนฺติ วา   
โอทาต   วตฺถ  อปฺปย  กริตฺวา  เอเส  เส  เอกฏเ  สเม  สมภาเค   
ตชฺชาเตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  โอทาต  วตฺถ  รชชฺมาน  วตฺถภาว  น   
ชหตีติ ฯ อามนฺตา ฯ โอทาตภาว น ชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๒๒]  รูป  รูปภาว  น  ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป นิจฺจ ธุว    
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สสฺสต   อวิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  รูป   
รูปภาว   ชหตีติ   ฯ   รูป  อนิจฺจ  อธุว  อสสฺสต  วิปริณามธมฺมนฺติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   ห ฺจิ   รูป   อนิจฺจ   อธวุ   อสฺสสต   วิปริณามธมฺม   
โน วต เร วตฺตพฺเพ รูป รูปภาว น ชหตีติ ฯ   
        [๓๒๓]  นิพฺพาน  นพฺิพานภาว  น  ชหตีติ  ฯ  นิพฺพาน  นจฺิจ  ธุว   
สสฺสต  อวิปริณามธมฺมนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  รปูภาว  น  ชหตีติ  ฯ   
รูป นิจฺจ ธุว สสฺสต อวิปริณามธมฺมนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๒๔]  รูป  รูปภาว  น  ชหตีติ  ฯ  รูป  อนิจฺจ  อธุว  อสสฺสต   
วิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นพฺิพาน  นิพฺพานภาว  น  ชหตีติ  ฯ   
นิพฺพาน    อนิจฺจ   อธุว   อสฺสสต   วิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๒๕]  อตีต  อตฺถ ิ อตีต  อตีตภาว  น  ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อนาคต  อตฺถิ  อนาคต  อนาคตภาว  น  ชหตีติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯ   
อตีต  อตฺถิ  อตีต  อตีตภาว  น  ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ปจฺจุปฺปนฺน อตฺถิ   
ปจฺจุปฺปนฺน ปจฺจุปฺปนฺนภาว น ชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๒๖]   อนาคต   อตฺถิ   อนาคต   อนาคตภาว  น  ชหตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตีต   อตฺถิ  อตีต  อตีตภาว  น  ชหตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๒๗]    ปจฺจุปฺปนฺน    อตฺถ ิ  ปจฺจุปฺปนฺน   ปจฺจุปฺปนฺนภาว   น   
ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีต  อตฺถิ  อตีต  อตีตภาว  น  ชหตีติ  ฯ น    
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เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๒๘]  อตีต  อตฺถ ิ อตีต  อตีตภาว  น  ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อตีต   นิจฺจ   ธุว   สสฺสต   อวิปริณามธมฺมนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    นนุ   อตีต   อนิจฺจ   อธุว   อสสฺสต   วิปรณิามธมฺมนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตีต   อนิจฺจ   อธวุ   อสสฺสต   วิปริณามธมฺม   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อตีต อตฺถิ อตีต อตีตภาว น ชหตีติ ฯ   
        [๓๒๙]   นิพฺพาน   อตฺถิ   นิพฺพาน   นิพฺพานภาว  น  ชหตีติ  ฯ   
นิพฺพาน   นจฺิจ   ธุว   สสสฺต   อวิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อตีต   อตฺถิ   อตีต  อตีตภาว  น  ชหตีติ  ฯ  อตีต  นิจฺจ  ธุว  สสฺสต   
อวิปริณามธมฺมนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๓๐]   อตีต   อตฺถิ   อตีต   อตีตภาว   น  ชหตีติ  ฯ  อตีต   
อนิจฺจ   อธุว   อสสฺสต   วิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  นิพฺพาน   
อตฺถิ   นิพฺพาน   นิพฺพานภาว   น   ชหตีติ   ฯ  นิพฺพาน  อนิจฺจ  อธุว   
อสสฺสต วิปริณามธมฺมนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๓๑]   อตีต   รูป  อตฺถิ  อตีต  รปู  อตีตภาว  น  ชหตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อนาคต   รปู   อตฺถิ   อนาคต   รูป  อนาคตภาว  น   
ชหตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีต  รูป  อตฺถิ  อตีต  รปู   
อตีตภาว  น  ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  รูป  อตฺถ ิปจฺจุปฺปนฺน   
รูป ปจฺจุปฺปนฺนภาว น ชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๓๒]   อนาคต   รปู   อตฺถิ   อนาคต   รูป  อนาคตภาว  น    
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ชหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีต   รูป   อตฺถิ  อตีต  รปู  อตีตภาว   
น ชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๓๓]   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป  อตฺถ ิ ปจฺจุปฺปนฺน  รูป  ปจฺจุปฺปนฺนภาว   
น    ชหตีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีต   รูป   อตฺถิ   อตีต   รูป   
อตีตภาว น ชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๓๔]   อตีต   รูป  อตฺถิ  อตีต  รปู  อตีตภาว  น  ชหตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตีต   รูป   นิจฺจ   ธุว  สสฺสต  อวิปรณิามธมฺมนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ  อตีต  รูป  อนิจฺจ  อธุว  อสสฺสต   
วิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  อตีต  รูป  อนิจฺจ  ฯเปฯ   
วิปริณามธมฺม   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อตีต   รปู   อตฺถิ  อตีต   
รูป อตีตภาว น ชหตีติ ฯ   
        [๓๓๕]   นิพฺพาน  อตฺถิ  นิพฺพาน  นิพฺพานภาว  น  ชหติ  นิพฺพาน   
นิจฺจ   ธุว   สสฺสต   อวิปรณิามธมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตีต  รปู   
อตฺถิ   อตีต   รูป   อตีตภาว   น   ชหติ   อตีต   รูป   นิจฺจ   ธุว   
สสฺสต อวิปริณามธมฺมนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๓๖]   อตีต  รูป  อตฺถิ  อตีต  รปู  อตีตภาว  น  ชหติ  อตีต   
รูป    อนิจฺจ   อธุว   อสสฺสต   วิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
นิพฺพาน   อตฺถิ   นิพฺพาน   นิพฺพานภาว   น   ชหติ   นิพฺพาน   อนิจฺจ   
อธุว อสสฺสต วิปริณามธมฺมนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๓๗]   อตีตา   เวทนา   อตฺถ ิ  ฯเปฯ  อตีตา  ส ฺา  อตฺถิ    
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ฯเปฯ อตีตา สงฺขารา อตฺถิ ฯเปฯ   
        [๓๓๘]   อตีต   วิ ฺาณ   อตฺถิ   อตีต   วิ ฺาณ  อตีตภาว  น   
ชหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาคต  วิ ฺาณ  อตฺถิ  อนาคต  วิ ฺาณ   
อนาคตภาว   น  ชหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีต  วิ ฺาณ   
อตฺถิ    อตีต   วิ ฺาณ   อตีตภาว   น   ชหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ปจฺจุปฺปนฺน    วิ ฺาณ    อตฺถิ    ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   ปจฺจุปฺปนฺนภาว   
น ชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๓๙]   อนาคต   วิ ฺาณ  อตฺถิ  อนาคต  วิ ฺาณ  อนาคตภาว   
น   ชหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีต  วิ ฺาณ  อตฺถิ  อตีต  วิ ฺาณ   
อตีตภาว น ชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๔๐]    ปจฺจุปฺปนฺน    วิ ฺาณ    อตฺถ ิ  ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   
ปจฺจุปฺปนฺนภาว   น   ชหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อตีต  วิ ฺาณ  อตฺถิ   
อตีต วิ ฺาณ อตีตภาว น ชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๔๑]    อตีต    วิ ฺาณ   อตฺถิ   อตีต   วิ ฺาณ   อตีตภาว   
น   ชหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีต   วิ ฺาณ   นิจฺจ  ธุว  สสฺสต   
อวิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  อตีต  วิ ฺาณ   
อนิจฺจ   อธุว   อสสฺสต   วิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   
อตีต    วิ ฺาณ   อนิจฺจ   อธุว   อสสฺสต   วิปริณามธมฺม   โน   วต   
เร   วตฺตพฺเพ   อตีต   วิ ฺาณ   อตฺถิ   อตีต  วิ ฺาณ  อตีตภาว  น   
ชหตีติ ฯ    
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        [๓๔๒]   นิพฺพาน  อตฺถิ  นิพฺพาน  นิพฺพานภาว  น  ชหติ  นิพฺพาน   
นิจฺจ    ธุว    สสฺสต   อวิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีต   
วิ ฺาณ    อตฺถิ    อตีต    วิ ฺาณ    อตีตภาว    น   ชหติ   อตีต   
วิ ฺาณ    นจฺิจ    ธุว    สสฺสต   อวิปรณิามธมฺมนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๔๓]    อตีต    วิ ฺาณ   อตฺถิ   อตีต   วิ ฺาณ   อตีตภาว   
น   ชหติ   อตีต   วิ ฺาณ  อนิจฺจ  อธุว  อสสฺสต  วิปริณามธมฺมนฺติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    นิพฺพาน   อตฺถิ   นิพฺพาน   นิพฺพานภาว   น   ชหติ   
นิพฺพาน    อนิจฺจ   อธุว   อสฺสสต   วิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๔๔]   อตีต   นฺวตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตีต  นฺวตฺถิ   
อตีต   อตฺถีติ   มิจฺฉา   ห ฺจิ  วา  ปน  อตฺถิ  นฺวาตีต  อตฺถิ  อตีตนฺติ   
มิจฺฉา   ฯ   อนาคต  นฺวตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อนาคต  นฺวตฺถิ   
อนาคต   อตฺถีติ    มิจฺฉา   ห ฺจิ   วา   ปน  อตฺถ ิ นวฺานาคต  อตฺถิ   
อนาคตนฺติ มิจฺฉา ฯ   
        [๓๔๕]   อนาคต   หตฺุวา   ปจฺจุปฺปนฺน  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ต ฺเว   อนาคต   ต   ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ต ฺเว   อนาคต   ต   ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  หุตฺวา  โหติ   
หุตฺวา   โหตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  หุตฺวา  โหติ  หุตฺวา   
โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  น  หุตฺวา  น  โหติ  น  หุตฺวา น โหตีติ ฯ น    
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เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๔๖]  ปจฺจุปฺปนฺน  หุตฺวา  อตีต  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ต ฺเว   
ปจฺจุปฺปนฺน   ต   อตีตนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ต ฺเว   
ปจฺจุปฺปนฺน   ต   อตีตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   หุตฺวา   โหติ  หุตฺวา   
โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  หุตฺวา  โหติ  หุตฺวา  โหตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   น   หุตฺวา   น   โหติ  น  หุตฺวา  น  โหตีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๔๗]   อนาคต   หตฺุวา   ปจฺจุปฺปนฺน  โหต ิ ปจฺจุปฺปนฺน  หุตฺวา   
อตีต   โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ต ฺเว   อนาคต  ต  ปจฺจุปฺปนฺน   
ต   อตีตนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ต ฺเว  อนาคต  ต   
ปจฺจุปฺปนฺน   ต   อตีตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   หุตฺวา   โหติ  หุตฺวา   
โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  หุตฺวา  โหติ  หุตฺวา  โหตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   น   หุตฺวา   น   โหติ  น  หุตฺวา  น  โหตีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๔๘]   อตีต   จกฺขุ   อตฺถิ   รูปา   อตฺถิ  จกฺขุวิ ฺาณ  อตฺถิ   
อาโลโก   อตฺถิ  มนสิกาโร  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีเตน  จกขฺุนา   
อตีต   รูป   ปสฺสตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีต  โสต   
อตฺถิ   สทฺทา   อตฺถิ   โสตวิ ฺาณ   อตฺถิ  อากาโส  อตฺถ ิ มนสกิาโร   
อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อตีเตน  โสเตน  อตีต  สทฺท  สุณาตีติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีต  ฆาน  อตฺถิ  คนฺธา  อตฺถิ ฆาน-  
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วิ ฺาณ  อตฺถิ    วาโย    อตฺถิ    มนสกิาโร    อตฺถติี    ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อตีเตน   ฆาเนน  อตีต  คนฺธ  ฆายตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อตีตา   ชิวฺหา   อตฺถ ิ  รสา   อตฺถ ิ  ชิวฺหา   วิ ฺาณ  อตฺถิ  อาโป   
อตฺถิ   มนสิกาโร   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตีตาย  ชิวฺหาย  อตีต   
รส   สายตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีโต  กาโย  อตฺถ ิ  
โผฏพฺพา    อตฺถิ    กายวิ ฺาณ    อตฺถิ   ปวี   อตฺถิ   มนสิกาโร   
อตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีเตน  กาเยน  อตีต  โผฏพฺพ  ผุสตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตีโต   มโน   อตฺถิ   ธมฺมา   อตฺถ ิ  
มโนวิ ฺาณ   อตฺถ ิ  วตฺถุ   อตฺถิ  มนสิกาโร  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตีเตน มเนน อตีต ธมฺม วิชานาตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๔๙]    อนาคต    จกฺขุ   อตฺถิ   รูปา   อตฺถ ิ  จกฺขุวิ ฺาณ   
อตฺถิ   อาโลโก  อตฺถิ  มนสิกาโร  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคเตน   
จกฺขุนา  อนาคต  รูป  ปสสฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคต   
โสต    อตฺถ ิ   ฆาน   อตฺถิ   ชิวฺหา   อตฺถิ   กาโย   อตฺถิ   มโน   
อตฺถิ   ธมฺมา   อตฺถ ิ  มโนวิ ฺาณ   อตฺถิ   วตฺถุ   อตฺถิ   มนสิกาโร   
อตฺถีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   อนาคเตน   มเนน   อนาคต   ธมฺม   
วิชานาตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๕๐]   ปจฺจุปฺปนฺน   จกฺขุ   อตฺถ ิ  รูปา   อตฺถ ิ  จกฺขุวิ ฺาณ   
อตฺถิ    อาโลโก   อตฺถ ิ  มนสิกาโร   อตฺถิ   ปจฺจุปฺปนฺเนน   จกฺขุนา   
ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   ปสฺสตติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีต   จกฺขุ   อตฺถ ิ   
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รูปา    อตฺถิ    จกฺขุวิ ฺาณ    อตฺถิ    อาโลโก   อตฺถิ   มนสิกาโร   
อตฺถิ   อตีเตน   จกฺขุนา   อตีต  รูป  ปสฺสตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    ปจฺจุปฺปนฺน    โสต    อตฺถิ    ฆาน   อตฺถ ิ  ชวฺิหา   อตฺถิ   
กาโย    อตฺถ ิ   มโน    อตฺถิ   ธมฺมา   อตฺถิ   มโนวิ ฺาณ   อตฺถิ   
วตฺถุ    อตฺถ ิ  มนสิกาโร   อตฺถิ   ปจฺจุปฺปนฺเนน   มเนน   ปจฺจุปฺปนฺน   
ธมฺม   วิชานาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีโต   มโน   อตฺถิ  ธมฺมา   
อตฺถิ     มโนวิ ฺาณ    อตฺถิ    วตฺถุ    อตฺถิ    มนสกิาโร    อตฺถิ   
อตีเตน มเนน อตีต ธมฺม วิชานาตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๕๑]   ปจฺจุปฺปนฺน   จกฺขุ   อตฺถ ิ  รูปา   อตฺถ ิ  จกฺขุวิ ฺาณ   
อตฺถิ    อาโลโก   อตฺถ ิ  มนสิกาโร   อตฺถิ   ปจฺจุปฺปนฺเนน   จกฺขุนา   
ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   ปสฺสตติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาคต  จกฺขุ  อตฺถิ   
รูปา    อตฺถิ    จกฺขุวิ ฺาณ    อตฺถิ    อาโลโก   อตฺถิ   มนสิกาโร   
อตฺถิ   อนาคเตน   จกฺขุนา   อนาคต   รปู   ปสฺสตีติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   โสต   อตฺถิ   ฯเปฯ   ฆาน   อตฺถ ิ  
ชิวฺหา   อตฺถ ิ  กาโย   อตฺถ ิ  มโน  อตฺถิ  ธมฺมา  อตฺถ ิ มโนวิ ฺาณ   
อตฺถิ      วตฺถุ      อตฺถ ิ    มนสิกาโร     อตฺถิ     ปจฺจุปฺปนฺเนน   
มเนน   ปจฺจุปฺปนฺน   ธมมฺ   วิชานาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อนาคโต   
มโน    อตฺถ ิ   ธมฺมา    อตฺถิ    มโนวิ ฺาณ   อตฺถิ   วตฺถุ   อตฺถ ิ  
มนสิกาโร   อตฺถิ   อนาคเตน   มเนน   อนาคต  ธมฺม  วิชานาตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๓๕๒]   อตีต   จกฺขุ   อตฺถิ   รูปา   อตฺถิ  จกฺขุวิ ฺาณ  อตฺถิ   
อาโลโก   อตฺถิ   มนสิกาโร   อตฺถ ิ  น   จ  อตีเตน  จกฺขุนา  อตีต   
รูป   ปสฺสตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   จกฺขุ   อตฺถ ิ  รูปา   
อตฺถิ    จกฺขุวิ ฺาณ    อตฺถิ    อาโลโก    อตฺถิ   มนสิกาโร   อตฺถิ   
น   จ   ปจฺจุปฺปนฺเนน   จกฺขุนา   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   ปสฺสตีติ   ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตีต   โสต   อตฺถิ   ฯเปฯ   ฆาน  อตฺถิ   
ชิวฺหา   อตฺถ ิ  กาโย   อตฺถ ิ  ฯเปฯ   มโน   อตฺถิ   ธมฺมา   อตฺถ ิ  
มโนวิ ฺาณ   อตฺถ ิ  วตฺถุ   อตฺถิ   มนสิกาโร   อตฺถิ  น  จ  อตีเตน   
มเนน  อตีต  ธมฺม  วิชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺโน มโน อตฺถิ   
ธมฺมา    อตฺถ ิ   มโนวิ ฺาณ    อตฺถ ิ   วตฺถุ    อตฺถ ิ   มนสิกาโร   
อตฺถิ   น   จ   ปจฺจุปฺปนฺเนน  มเนน  ปจฺจุปฺปนฺน  ธมฺม  วิชานาตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๕๓]    อนาคต    จกฺขุ   อตฺถิ   รูปา   อตฺถ ิ  จกฺขุวิ ฺาณ   
อตฺถิ    อาโลโก    อตฺถิ    มนสิกาโร   อตฺถิ   น   จ   อนาคเตน   
จกฺขุนา   อนาคต   รูป   ปสฺสตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  จกฺขุ   
อตฺถิ     รูปา     อตฺถ ิ   จกขฺุวิ ฺาณ    อตฺถิ    อาโลโก    อตฺถิ   
มนสิกาโร   อตฺถิ   น   จ   ปจฺจุปฺปนฺเนน   จกฺขุนา   ปจฺจุปฺปนฺน  รูป   
ปสฺสตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคต  โสต  อตฺถิ  ฆาน   
อตฺถิ   ชิวฺหา   อตฺถ ิ  กาโย   อตฺถิ   ฯเปฯ   มโน   อตฺถิ   ธมฺมา   
อตฺถิ     มโนวิ ฺาณ    อตฺถิ    วตฺถุ    อตฺถิ    มนสกิาโร    อตฺถิ    
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น   จ  อนาคเตน  มเนน  อนาคต  ธมฺม  วิชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปจฺจุปฺปนฺโน    มโน    อตฺถิ    ธมฺมา    อตฺถิ    มโนวิ ฺาณ   อตฺถิ   
วตฺถุ    อตฺถ ิ   มนสิกาโร    อตฺถ ิ  น   จ   ปจฺจุปฺปนฺเนน   มเนน   
ปจฺจุปฺปนฺน ธมฺม วิชานาตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๕๔]   อตีต   าณ   อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  าเณน   
าณกรณีย   กโรตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  าเณน   
าณกรณีย   กโรตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  าเณน  ทุกฺข  ปรชิานาติ   
สมุทย   ปชหติ   นโิรธ   สจฺฉิกโรติ   มคฺค   ภาเวตีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๕๕]   อนาคต  าณ  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  าเณน   
าณกรณีย   กโรตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  าเณน   
าณกรณีย   กโรตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  าเณน  ทุกฺข  ปรชิานาติ   
สมุทย   ปชหติ   นโิรธ   สจฺฉิกโรติ    มคฺค   ภาเวตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๕๖]   ปจฺจุปฺปนฺน   าณ   อตฺถิ   เตน   าเณน  าณกรณีย   
กโรตีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีต   าณ   อตฺถ ิ  เตน   าเณน   
าณกรณีย   กโรตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   
าณ    อตฺถิ    เตน   าเณน   ทกฺุข   ปริชานาติ   สมุทย   ปชหติ   
นิโรธ   สจฺฉิกโรติ   มคฺค   ภาเวตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตีต  าณ   
อตฺถิ    เตน   าเณน   ทุกขฺ   ปริชานาติ   สมุทย   ปชหติ   นิโรธ    
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สจฺฉิกโรติ   มคฺค  ภาเวตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปจฺจุปฺปนฺน   
าณ   อตฺถิ   เตน   าเณน   าณกรณีย   กโรตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อนาคต    าณ    อตฺถิ   เตน   าเณน   าณกรณีย   กโรตีติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน  าณ  อตฺถิ  เตน  าเณน   
ทุกฺข    ปรชิานาติ    สมุทย    ปชหติ    นิโรธ    สจฺฉิกโรติ   มคฺค   
ภาเวตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาคต   าณ   อตฺถิ  เตน  าเณน   
ทุกฺข    ปรชิานาติ    สมุทย    ปชหติ    นิโรธ    สจฺฉิกโรติ   มคฺค   
ภาเวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๕๗]   อตีต   าณ   อตฺถ ิ น  จ  เตน  าเณน  าณกรณีย   
กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   าณ   อตฺถิ  น  จ  เตน   
าเณน   าณกรณีย   กโรตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีต   
าณ    อตฺถิ   น   จ   เตน   าเณน   ทกฺุข   ปริชานาติ   สมุทย   
ปชหติ    นโิรธ    สจฺฉิกโรติ   มคฺค   ภาเวตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ปจฺจุปฺปนฺน   าณ   อตฺถิ   น   จ   เตน   าเณน  ทุกฺข  ปรชิานาติ   
สมุทย   ปชหติ   นโิรธ   สจฺฉิกโรติ   มคฺค   ภาเวตีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๕๘]   อนาคต  าณ  อตฺถิ  น  จ  เตน  าเณน  าณกรณีย   
กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   าณ   อตฺถิ  น  จ  เตน   
าเณน   าณกรณีย   กโรตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคต   
าณ    อตฺถิ   น   จ   เตน   าเณน   ทกฺุข   ปริชานาติ   สมุทย    
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ปชหติ    นโิรธ    สจฺฉิกโรติ   มคฺค   ภาเวตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ปจฺจุปฺปนฺน   าณ   อตฺถิ   น   จ   เตน   าเณน  ทุกฺข  ปรชิานาติ   
สมุทย   ปชหติ   นโิรธ   สจฺฉิกโรติ   มคฺค   ภาเวตีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๕๙]  อรหโต  อตีโต  ราโค  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา   
เตน  ราเคน  สราโคติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหโต อตีโต   
โทโส   อตฺถติี   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา  เตน  โทเสน  สโทโสติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหโต  อตีโต  โมโห อตฺถีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
อรหา   เตน   โมเหน   สโมโหติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อรหโต  อตีโต  มาโน  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา  เตน  มาเนน   
สมาโนติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อรหโต  อตีตา  ทิฏ ิ   
อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อรหา  ตาย  ทิฏ ิยา  สทฏิ ิโกติ  ฯ  น   
เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหโต  อตีตา  วิจิกิจฺฉา  อตฺถีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
อรหา   ตาย   วิจิกิจฺฉาย  สวิจิกิจฺโฉติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อรหโต   อตีต   ถีน   อตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา  เตน  ถีเนน   
สถีโนติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อรหโต  อตีต  อุทฺธจฺจ   
อตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา  เตน  อุทฺธจฺเจน  สอุทฺธจฺโจติ  ฯ  น   
เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหโต  อตีต  อหิริก  อตฺถติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหา   เตน   อหิริเกน   สอหิริโกติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อรหโต   อตีต   อโนตฺตปฺป   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อรหา  เตน    
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อโนตฺตปฺเปน สอโนตฺตปฺปติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๖๐]  อนาคามิสฺส  อตีตา  สกฺกายทิฏ ิ  อตฺถติี  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อนาคามี   ตาย   ทฏิ ิยา   สทิฏ ิโกติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อนาคามิสฺส    อตีตา    วิจิกิจฺฉา    อตฺถ ิ  อตีโต   สีลพฺพตปรามาโส   
อตฺถิ    อตีโต    อณุสหคโต   กามราโค   อตฺถิ   อตีโต   อณุสหคโต   
พฺยาปาโท   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาคามี  เตน  พฺยาปาเทน   
พฺยาปนฺนจิตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๖๑]  สกทาคามิสฺส  อตีตา  สกฺกายทิฏ ิ  อตฺถีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
สกทาคามี    ตาย   ทิฏ ิยา   สทิฏ ิโกติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   สกทาคามิสฺส  อตีตา  วิจิกิจฺฉา  อตฺถิ  อตีโต  สีลพฺพตปรามาโส   
อตฺถิ      อตีโต      โอฬารโิก     กามราโค     อตฺถิ     อตีโต   
โอฬาริโก   พฺยาปาโท   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  สกทาคามี  เตน   
พฺยาปาเทน พฺยาปนฺนจิตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๖๒]  โสตาปนฺนสฺส  อตีตา  สกฺกายทิฏ ิ  อตฺถีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
โสตาปนฺโน   ตาย   ทิฏ ิยา   สทฏิ ิโกติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   โสตาปนฺนสฺส  อตีตา  วิจิกิจฺฉา  อตฺถิ  อตีโต  สีลพฺพตปรามาโส   
อตฺถิ      อตีโต      อปายคมนิโย      ราโค     อตฺถิ     อตีโต   
อปายคมนิโย   โทโส   อตฺถิ   อตีโต  อปายคมนิโย  โมโห  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   โสตาปนฺโน   เตน   โมเหน   สโมโหติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๓๖๓]  ปุถชฺุชนสฺส  อตีโต  ราโค  อตฺถ ิ ปถุุชชฺโน  เตน ราเคน   
สราโคติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อรหโต   อตีโต  ราโค  อตฺถิ  อรหา   
เตน   ราเคน   สราโคติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปถุุชชฺนสสฺ   
อตีโต   โทโส   อตฺถิ   ฯเปฯ   อตีต   อโนตฺตปฺป   อตฺถิ   ปุถชฺุชโน   
เตน   อโนตฺตปฺเปน   อโนตฺตปฺปติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อรหโต  อตีต   
อโนตฺตปฺป   อตฺถิ   อรหา   เตน   อโนตฺตปฺเปน   อโนตฺตปฺปติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๖๔]   ปถุุชชฺนสฺส   อตีตา  สกฺกายทิฏ ิ  อตฺถิ  ปุถชฺุชโน  ตาย   
ทิฏ ิยา   สทฏิ ิโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคามิสฺส  อตีตา  สกฺกายทิฏ ิ   
อตฺถิ    อนาคามี    ตาย    ทิฏ ิยา    สทิฏ ิโกติ    ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    ปุถชฺุชนสฺส    อตีตา   วิจิกิจฺฉา   อตฺถิ   ฯเปฯ   
อตีโต   อณุสหคโต   พฺยาปาโท   อตฺถ ิ  ปถุุชชฺโน   เตน  พฺยาปาเทน   
พฺยาปนฺนจิตฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาคามิสฺส   อตีโต  อณุสหคโต   
พฺยาปาโท   อตฺถิ   อนาคามี   เตน   พฺยาปาเทน  พฺยาปนฺนจิตฺโตติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๖๕]    ปุถชฺุชนสฺส    อตีตา   สกฺกายทิฏ ิ   อตฺถ ิ  ปุถชุชฺโน   
ตาย   ทิฏ ิยา   สทิฏ ิโกติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  สกทาคามิสฺส  อตีตา   
สกฺกายทิฏ ิ   อตฺถ ิ  สกทาคามี   ตาย   ทิฏ ิยา   สทฏิ ิโกติ   ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ปถุุชชฺนสฺส   อตีตา  วิจิกิจฺฉา  อตฺถิ  ฯเปฯ   
อตีโต   โอฬาริโก   พฺยาปาโท   อตฺถ ิ  ปุถุชชฺโน   เตน  พฺยาปาเทน    
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พฺยาปนฺนจิตฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สกทาคามิสฺส  อตีโต  โอฬาริโก   
พฺยาปาโท   อตฺถิ   สกทาคามี   เตน  พฺยาปาเทน  พฺยาปนฺนจิตฺโตติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๖๖]   ปถุุชชฺนสฺส   อตีตา  สกฺกายทิฏ ิ  อตฺถิ  ปุถชฺุชโน  ตาย   
ทิฏ ิยา  สทฏิ ิโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตาปนฺนสฺส  อตีตา  สกฺกายทิฏ ิ   
อตฺถิ    โสตาปนฺโน    ตาย    ทฏิ ิยา   สทิฏ ิโกติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    ปุถชฺุชนสฺส    อตีตา   วิจิกิจฺฉา   อตฺถิ   ฯเปฯ   
อตีโต    อปายคมนิโย    โมโห    อตฺถ ิ  ปุถชฺุชโน   เตน   โมเหน   
สโมโหติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   โสตาปนฺนสฺส   อตีโต   อปายคมนิโย   
โมโห   อตฺถ ิ  โสตาปนฺโน   เตน   โมเหน   สโมโหติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๖๗]  อรหโต  อตีโต  ราโค  อตฺถิ  น  จ อรหา เตน ราเคน   
สราโคติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ปถุุชชฺนสสฺ  อตีโต  ราโค  อตฺถ ิ น  จ   
ปุถุชชฺโน   เตน   ราเคน   สราโคติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อรหโต   อตีโต   โทโส   อตฺถิ   ฯเปฯ   อตีต  อโนตฺตปฺป  อตฺถิ  น   
จ  อรหา  เตน  อโนตฺตปฺเปน  อโนตฺตปฺปติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ปุถชฺุชนสฺส   
อตีต    อโนตฺตปฺป   อตฺถ ิ  น   จ   ปถุชฺุชโน   เตน   อโนตฺตปฺเปน   
อโนตฺตปฺปติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๖๘]  อนาคามิสฺส  อตีตา  สกฺกายทิฏ ิ  อตฺถ ิ น  จ  อนาคามี   
ตาย   ทิฏ ิยา   สทิฏ ิโกติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปุถชฺุชนสฺส   อตีตา    
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สกฺกายทิฏ ิ   อตฺถ ิ  น   จ   ปุถชฺุชโน  ตาย  ทิฏ ิยา  สทิฏ ิโกติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อนาคามิสฺส   อตีตา   วิจิกิจฺฉา  อตฺถิ   
ฯเปฯ    อตีโต   อณุสหคโต   พฺยาปาโท   อตฺถิ   น   จ   อนาคามี   
เตน   พฺยาปาเทน   พฺยาปนฺนจิตฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปุถชฺุชนสฺส   
อตีโต    อณุสหคโต    พฺยาปาโท   อตฺถิ   น   จ   ปุถุชชฺโน   เตน   
พฺยาปาเทน พฺยาปนฺนจิตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๖๙]    สกทาคามิสฺส   อตีตา   สกฺกายทิฏ ิ   อตฺถ ิ  น   จ   
สกทาคามี   ตาย   ทิฏ ิยา   สทิฏ ิโกติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปุถชฺุชนสฺส   
อตีตา    สกฺกายทิฏ ิ    อตฺถิ    น   จ   ปถุุชชฺโน   ตาย   ทิฏ ิยา   
สทิฏ ิโกติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สกทาคามิสฺส  อตีตา   
วิจิกิจฺฉา   อตฺถิ   ฯเปฯ   อตีโต   โอฬาริโก   พฺยาปาโท   อตฺถ ิ น   
จ   สกทาคามี   เตน   พฺยาปาเทน  พฺยาปนฺนจิตฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปุถุชชฺนสฺส   อตีโต   โอฬาริโก   พฺยาปาโท   อตฺถ ิ  น  จ  ปุถชฺุชโน   
เตน พฺยาปาเทน พฺยาปนฺนจิตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๗๐]    โสตาปนฺนสฺส   อตีตา   สกฺกายทิฏ ิ   อตฺถ ิ  น   จ   
โสตาปนฺโน   ตาย   ทิฏ ิยา   สทฏิ ิโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปถุชฺุชนสฺส   
อตีตา  สกฺกายทิฏ ิ  อตฺถ ิ น  จ  ปถุุชชฺโน  ตาย  ทิฏ ิยา สทิฏ ิโกติ ฯ         
น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    โสตาปนฺนสฺส   อตีตา   วิจิกิจฺฉา   
อตฺถิ   ฯเปฯ   อตีโต  อปายคมนิโย  โมโห  อตฺถ ิ น  จ  โสตาปนฺโน   
เตน  โมเหน  สโมโหติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ปุถชฺุชนสฺส อตีโต อปาย-  
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คมนิโย  โมโห    อตฺถิ   น   จ   ปุถชฺุชโน   เตน   โมเหน   สโมโหติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๗๑]  อตีตา  หตฺถา  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีเตสุ หตฺเถสุ   
สติ   อาทานนิกฺเขปน   ป ฺายตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อตีตา   ปาทา   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีเตสุ   ปาเทสุ  สติ   
อภิกฺกมปฏิกกฺโม   ป ฺายตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีตา   
ปพฺพา  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีเตสุ  ปพฺเพสุ  สติ  สมฺมิ ฺชนปสารณ   
ป ฺายตีติ    ฯ    น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   อตีโต   กุจฺฉิ   
อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีตสฺมึ   กุจฺฉิสฺมึ   สติ   ชิฆจฺฉาปปาสา   
ป ฺายตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีโต  กาโย  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  อตีโต  กาโย  ปคฺคหนิคฺคหูปโค  เฉทนเภทนูปโค  กาเกหิ   
คิชฺเฌหิ  กลุเลหิ  สาธารโณติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อตีเต กาเย   
วิส    กเมยฺย   สตฺถ   กเมยฺย   อคฺคิ   กเมยฺยาติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    ลพฺภา   อตีโต   กาโย   อทฺทุพนฺธเนน   พนฺธตุิ   
รชฺชุพนฺธเนน   พนฺธิตุ   สงฺขลิกพนฺธเนน   พนฺธิตุ   คามพนฺธเนน  พนฺธิตุ   
นิคมพนฺธเนน   พนฺธิตุ   นครพนฺธเนน   พนฺธิตุ   ชนปทพนฺธเนน   พนฺธิตุ   
กณฺป ฺจเมหิ พนฺธเนหิ พนฺธิตุนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๗๒]   อตีโต  อาโป  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  อาเปน   
อาปกรณีย   กโรตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีโต  เตโช   
อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เตน  เตเชน  เตชกรณีย  กโรตีติ  ฯ  น    
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เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีโต  วาโย  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน   
วาเยน วายกรณีย กโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๗๓]   อตีโต   รูปกฺขนฺโธ   อตฺถิ  อนาคโต  รูปกฺขนฺโธ  อตฺถิ   
ปจฺจุปฺปนฺโน  รูปกฺขนฺโธ  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตโย  รูปกฺขนธฺาติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตีตา   ป ฺจกฺขนฺธา   อตฺถิ  อนาคตา   
ป ฺจกฺขนฺธา  อตฺถ ิ ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนา  ป ฺจกฺขนฺธา  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ปณฺณรสขนฺธาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๗๔]   อตีต   จกฺขายตน   อตฺถิ   อนาคต   จกฺขายตน  อตฺถิ   
ปจฺจุปฺปนฺน  จกฺขายตน  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตีณิ  จกฺขายตนานีติ  ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีตานิ  ทฺวาทสายตนานิ  อตฺถ ิ อนาคตานิ   
ทฺวาทสายตนานิ    อตฺถิ   ปจฺจุปฺปนฺนานิ   ทฺวาทสายตนานิ   อตฺถีติ   ฯ   
อามนฺตา ฯ ฉตฺตึสายตนานีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๗๕]   อตีตา   จกฺขุธาตุ   อตฺถิ   อนาคตา   จกฺขุธาตุ  อตฺถิ   
ปจฺจุปฺปนฺนา  จกฺขุธาตุ  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ติสฺโส  จกฺขุธาตุโยติ ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีตา  อฏารส  ธาตุโย  อตฺถิ  อนาคตา   
อฏารส   ธาตุโย   อตฺถ ิ  ปจฺจุปฺปนฺนา  อฏารส  ธาตุโย  อตฺถติี  ฯ   
อามนฺตา ฯ จตุป ฺาส ธาตุโยติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๗๖]   อตีต   จกฺขุนฺทฺริย   อตฺถ ิ  อนาคต   จกฺขุนฺทฺริย  อตฺถิ   
ปจฺจุปฺปนฺน  จกฺขุนฺทฺริย  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตีณิ  จกฺขุนฺทฺรยิานีติ  ฯ  
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีตานิ  พาวีสตินฺทฺริยานิ  อตฺถ ิ อนาคตานิ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 156 

พาวีสตินฺทฺริยานิ    อตฺถิ   ปจฺจุปฺปนฺนานิ   พาวีสตินฺทฺริยานิ   อตฺถีติ   ฯ   
อามนฺตา ฯ ฉสฏ ินฺทฺริยานีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๗๗]  อตีโต  ราชา  จกฺกวตฺติ  อตฺถิ  อนาคโต ราชา จกฺกวตฺติ   
อตฺถิ   ปจฺจุปฺปนฺโน   ราชา   จกฺกวตฺติ  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ติณฺณ   
ราชูน จกฺกวตฺตีน สมฺมุขีภาโว โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๗๘]   อตีโต   สมมฺาสมฺพุทฺโธ  อตฺถิ  อนาคโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
อตฺถิ   ปจฺจุปฺปนฺโน   สมมฺาสมฺพุทฺโธ   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ติณฺณ   
สมฺมาสมฺพุทฺธาน สมฺมุขีภาโว โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๗๙]  อตีต  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ อตีตนฺติ  ฯ  อตฺถิ   
สิยา   อตีต   สิยา   นฺวาตีตนฺติ   ฯ   อาชานาหิ  นิคฺคห  ห ฺจิ  อตีต   
อตฺถิ   อตฺถิ   สิยา   อตีต  สิยา  นฺวาตีต  เตนาตีต  นฺวาตีต  นฺวาตีต   
อตีตนฺติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ  โข  อตีต  อตฺถิ  อตฺถิ  สิยา   
อตีต   สิยา   นฺวาตีต   เตนาตีต   นฺวาตีต   นฺวาตีต  อตีตนฺติ  มิจฺฉา   
โน  เจ  ปน  อตีต  นฺวาตีต  นฺวาตีต  อตีตนฺติ  โน  วต  เร วตฺตพฺเพ   
อตีต   อตฺถิ   อตฺถิ   สิยา   อตีต  สิยา  นวฺาตีตนฺติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ   
วตฺตพฺเพ  โข  อตีต  อตฺถ ิ อตฺถิ  สิยา  อตีต  สิยา  นฺวาตีต  เตนาตีต   
นฺวาตีต นวาตีต อตีตนฺติ มิจฺฉา ฯ   
        [๓๘๐]   อนาคต  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ อนาคตนฺติ  ฯ   
อตฺถิ   สิยา   อนาคต   สิยา   นฺวานาคตนฺติ   ฯ   อาชานาหิ  นิคฺคห   
ห ฺจิ   อนาคต   อตฺถ ิ  อตฺถิ   สิยา  อนาคต  สิยา  นฺวานาคต  เตน    
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อนาคต   นฺวานาคต  นฺวานาคต  อนาคตนฺติ  ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ   
โข   อนาคต   อตฺถ ิ  อตฺถิ   สิยา   อนาคต  สิยา  นฺวานาคต  เตน   
อนาคต   นฺวานาคต   นฺวานาคต   อนาคตนฺติ   มิจฺฉา   โน  เจ  ปน   
อนาคต   นฺวานาคต   นฺวานาคต   อนาคตนฺติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
อนาคต   อตฺถิ   อตฺถ ิ  สิยา   อนาคต  สิยา  นฺวานาคตนฺติ  ย  ตตฺถ   
วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   อนาคต   อตฺถิ   อตฺถ ิ สิยา  อนาคต  สิยา   
นฺวานาคต เตน อนาคต นฺวานาคต นฺวานาคต อนาคตนฺติ มิจฺฉา ฯ   
        [๓๘๑]  ปจฺจุปฺปนฺน  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ ฯ   
อตฺถิ    สิยา    ปจฺจุปฺปนฺน   สิยา   โนปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   ฯ   อาชานาหิ   
นิคฺคห    ห ฺจิ   ปจฺจุปฺปนฺน   อตฺถิ   อตฺถิ   สิยา   ปจฺจุปฺปนฺน   สิยา   
โนปจฺจุปฺปนฺน     เตน     ปจฺจุปฺปนฺน    โนปจฺจุปฺปนฺน    โนปจฺจุปฺปนฺน   
ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปจฺจุปฺปนฺน  อตฺถิ   
อตฺถิ  สิยา  ปจฺจุปฺปนฺน  สิยา  โนปจฺจุปฺปนฺน เตน ปจฺจุปฺปนฺน โนปจฺจุปฺปนฺน  
โนปจฺจุปฺปนฺน      ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ      มิจฺฉา     โน     เจ     ปน   
ปจฺจุปฺปนฺน    โนปจฺจุปฺปนฺน    โนปจฺจุปฺปนฺน   ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   โน   วต   
เร   วตฺตพฺเพ   ปจฺจุปฺปนฺน   อตฺถิ   อตฺถิ   สิยา   ปจฺจุปฺปนฺน   สิยา   
โนปจฺจุปฺปนฺนนฺติ    ย    ตตฺถ    วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   ปจฺจุปฺปนฺน   
อตฺถิ   อตฺถิ   สิยา   ปจฺจุปฺปนฺน  สิยา  โนปจฺจุปฺปนฺน  เตน  ปจฺจุปฺปนฺน   
โนปจฺจุปฺปนฺน โนปจฺจุปฺปนฺน ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ มิจฺฉา ฯ   
        [๓๘๒]   นิพฺพาน  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ นิพฺพานนฺติ  ฯ    
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อตฺถิ   สิยา   นิพฺพาน   สิยา   โนนิพฺพานนฺติ   ฯ   อาชานาหิ  นิคฺคห   
ห ฺจิ   นิพฺพาน   อตฺถ ิ  อตฺถิ   สิยา  นพฺิพาน  สิยา  โนนิพฺพาน  เตน   
นิพฺพาน    โนนิพฺพาน    โนนิพฺพาน    นิพฺพานนฺติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   
วตฺตพฺเพ   โข   นิพฺพาน  อตฺถิ  อตฺถ ิ สิยา  นิพฺพาน  สิยา  โนนิพฺพาน   
เตน    นิพฺพาน    โนนิพฺพาน   โนนิพฺพาน   นิพฺพานนฺติ   มิจฺฉา   โน   
เจ   ปน   นิพฺพาน   โนนิพฺพาน   โนนิพฺพาน   นพฺิพานนฺติ   โน   วต๔   
เร  วตฺตพฺเพ  นิพฺพาน  อตฺถิ  อตฺถ ิ สยิา  นิพฺพาน  สิยา  โนนิพฺพานนฺติ   
ย    ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   นิพฺพาน   อตฺถิ   อตฺถิ   สิยา   
นิพฺพาน   สิยา   โนนิพฺพาน   เตน   นิพฺพาน   โนนิพฺพาน   โนนิพฺพาน   
นิพฺพานนฺติ มิจฺฉา ฯ   
        [๓๘๓]  น  วตฺตพฺพ  อตีต  อตฺถิ  อนาคต  อตฺถีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา   ย   กิ ฺจิ   ภิกฺขเว  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
อชฺฌตฺต   วา  พหิทฺธา  วา  โอฬาริก  วา  สุขุม  วา  หนี  วา  ปณีต   
วา   ย   ทูเร   สนฺติเก   วา   อย   วุจฺจติ  รูปกฺขนฺโธ  ยา  กาจิ   
เวทนา  ฯเปฯ  ยา  กาจิ  ส ฺา  ฯเปฯ  เย  เกจิ  สงฺขารา  ฯเปฯ   
ย    กิ ฺจิ   วิ ฺาณ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อชฌฺตฺต   วา   พหิทฺธา   
วา  โอฬาริก  วา  สุขุม  วา  หีน  วา  ปณีต  วา ย ทูเร สนฺติเก วา   
อย   วุจฺจติ   วิ ฺาณกฺขนฺโธติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตน หิ อตีต อตฺถิ อนาคต อตฺถีติ ฯ   
        [๓๘๔]  อตีต  อตฺถ ิ อนาคต  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุวุตฺต    
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ภควตา    ตโยเม    ภิกฺขเว   นิรุตฺติปถา   อธิวจนปถา   ป ฺตฺติปถา   
อสงฺกิณฺณา   อสงฺกิณฺณปุพฺพา  น  สงฺกิยนฺติ  น  สงฺกิยิสฺสนฺติ  อปฺปฏิกฺกุฏา   
สมเณหิ   พฺราหฺมเณหิ   วิ ฺ ูหิ   ฯ   กตเม   ตโย   ฯ   ย  ภิกฺขเว   
รูป   อตีต   นิรุทฺธ   วิคต   วิปริณต   อโหสีติ  ตสฺส  สงฺขา  อโหสีติ   
ตสฺส   สม ฺา   อโหสีติ   ตสฺส   ป ฺตฺติ   น   ตสฺส  สงฺขา  อตฺถีติ   
น   ตสฺส   สงฺขา  ภวิสฺสตีติ  ยา  เวทนา  ฯเปฯ  ยา  ส ฺา  ฯเปฯ   
เย   สงฺขารา   ฯเปฯ   ย   วิ ฺาณ   อตีต   นริุทฺธ  วิคต  วิปริณต   
อโหสีติ    ตสฺส   สงฺขา   อโหสีติ   ตสสฺ   สม ฺา   อโหสีติ   ตสฺส   
ป ฺตฺติ   น   ตสฺส   สงฺขา   อตฺถีติ   น   ตสฺส   สงฺขา   ภวิสฺสตีติ   
ย   ภิกฺขเว   รปู  อชาต  อปาตุภูต  ภวิสฺสตีติ  ตสฺส  สงฺขา  ภวิสฺสตีติ   
ตสฺส    สม ฺา    ภวิสฺสตีติ    ตสฺส    ป ฺตฺติ   น   ตสฺส   สงฺขา   
อตฺถีติ   น   ตสฺส   สงฺขา  อโหสีติ  ยา  เวทนา  ฯเปฯ  ยา  ส ฺา   
ฯเปฯ   เย  สงฺขารา  ฯเปฯ  ย  วิ ฺาณ  อชาต  อปาตุภูต  ภวิสฺสตีติ   
ตสฺส   สงฺขา   ภวิสฺสตีติ   ตสฺส   สม ฺา   ภวิสฺสตีติ   ตสฺส  ป ฺตฺติ   
น   ตสฺส   สงฺขา   อตฺถีติ   น   ตสฺส   สงฺขา  อโหสีติ  ย  ภิกฺขเว   
รูป   ชาต   ปาตุภูต   อตฺถีติ   ตสฺส   สงฺขา   อตฺถีติ  ตสฺส  สม ฺา   
อตฺถีติ   ตสฺส   ป ฺตฺติ   น   ตสฺส  สงฺขา  อโหสีติ  น  ตสฺส  สงฺขา   
ภวิสฺสตีติ   ยา   เวทนา   ฯเปฯ   ยา  ส ฺา  ฯเปฯ  เย  สงฺขารา   
ฯเปฯ   ย   วิ ฺาณ   ชาต   ปาตุภูต   อตฺถีติ   ตสฺส  สงฺขา  อตฺถติี   
ตสฺส   สม ฺา   อตฺถีติ   ตสฺส   ป ฺตฺติ   น   ตสฺส  สงฺขา  อโหสีติ    
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น   ตสฺส   สงฺขา   ภวิสฺสตีติ   อิเม   โข  ภิกฺขเว  ตโย  นิรุตฺติปถา   
อธิวจนปถา   ป ฺตฺติปถา   อสงฺกิณฺณา   อสงฺกิณฺณปุพฺพา   น   สงฺกิยนฺติ   
น   สงฺกิยิสฺสนฺติ   อปฺปฏกิฺกุฏา   สมเณหิ   พฺราหฺมเณหิ   วิ ฺ ูหิ  เยป   
เต   ภิกฺขเว   อเหสุ   อุกฺกลา  วสฺสภ ฺา  อเหตุกวาทา  อกิริยวาทา   
นตฺถิกวาทา    เตปเม   ตโย   นิรุตฺติปเถ   อธิวจนปเถ   ป ฺตฺติปเถ   
น   ครหิตพฺพ   น   ปฏกิโฺกสิตพฺพ   อม ฺ ึสุ   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ   
นินฺทาพฺยาโรสนาอุปารมฺภภยาติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
เตน หิ น วตฺตพฺพ อตีต อตฺถิ อนาคต อตฺถีติ ฯ   
        [๓๘๕]   อตีต  อตฺถติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อายสฺมา  ผคฺคุโณ   
ภควนฺต   เอตทโวจ   อตฺถิ   น ุ โข  ต  ภนฺเต  จกฺขุ  เยน  จกฺขุนา   
อตีเต   พุทฺเธ   ปรินิพฺพุเต   ฉินฺนปป ฺเจ   ฉินฺนวฏเม  ปรยิาทินฺนวฏเฏ   
สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต    ป ฺาปยมาโน    ป ฺาเปยฺย   ฯเปฯ   อตฺถิ   นุ   
โข  สา  ภนฺเต  ชิวฺหา  ฯเปฯ  อตฺถ ินุ โข โส ภนฺเต มโน เยน มเนน   
อตีเต   พุทฺเธ   ปรินิพฺพุเต   ฉินฺนปป ฺเจ   ฉินฺนวฏเม  ปรยิาทินฺนวฏเฏ   
สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต   ป ฺาปยมาโน   ป ฺาเปยฺยาติ   ฯ   นตฺถิ  โข  ต   
ผคฺคุณ   จกฺขุ   เยน   จกฺขุนา  อตีเต  พุทฺเธ  ปรินิพฺพุเต  ฉินฺนปป ฺเจ   
ฉินฺนวฏเม     ปริยาทินฺนวฏเฏ     สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต     ป ฺาปยมาโน   
ป ฺาเปยฺย   ฯเปฯ  นตฺถ ิ โข  สา  ผคฺคุณ  ชิวฺหา  ฯเปฯ  นตฺถิ  โข   
โส  ผคฺคุณ  มโน  เยน  มเนน  อตีเต  พุทฺเธ  ปรินพฺิพุเต  ฉินฺนปป ฺเจ   
#๑ ส. ขุ. ๖๔ ฯ    
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ฉินฺนวฏเม     ปริยาทินฺนวฏเฏ     สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต     ป ฺาปยมาโน   
ป ฺาเปยฺยาติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  ห ิ น   
วตฺตพฺพ อตีต อตฺถีติ ฯ   
        [๓๘๖]   อตีต  อตฺถติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อายสฺมา  นนฺทโก   
เอตทโวจ   อหุ   ปุพฺเพ   โลโภ   ตทหุ   อกุสล  โส  เอตรหิ  นตฺถ ิ  
อิจฺเจต   กุสล   อหุ  ปุพฺเพ  โทโส  ฯเปฯ  อหุ  ปุพฺเพ  โมโห  ตทหุ   
อกุสล  โส  เอตรหิ  นตฺถ ิ อิจฺเจต  กุสลนฺติ  ๒  อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ อตีต อตฺถีติ ฯ   
        [๓๘๗]   น   วตฺตพฺพ   อนาคต   อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต   ภควตา  กพฬีกาเร  เจ  ภิกฺขเว  อาหาเร  อตฺถิ  ราโค  อตฺถิ   
นนฺทิ    อตฺถ ิ   ตณฺหา    ปติฏ ิต    ตตฺถ   วิ ฺาณ   วิรฬฺูห   ยตถฺ   
ปติฏ ิต   วิ ฺาณ   วิรฬฺูห   อตฺถิ   ตตฺถ   นามรปูสฺส  อวกฺกนฺติ  ยตฺถ   
อตฺถิ   นามรูปสฺส   อวกฺกนฺติ   อตฺถ ิ  ตตฺถ   สงฺขาราน   วุฑฺฒิ  ยตฺถ   
อตฺถิ    สงฺขาราน    วุฑฺฒิ   อตฺถ ิ  ตตฺถ   อายตึ   ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   
ยตฺถ  อตฺถ ิ อายตึ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ  อตฺถิ  ตตฺถ  อายตึ  ชาติชรามรณ   
ยตฺถ    อตฺถ ิ   อายตึ    ชาติชรามรณ    สโสกนฺต   ภิกฺขเว   สรช   
สอุปายาสนฺติ  วทามิ  ผสฺเส  เจ  ภิกฺขเว อาหาเร ... มโนส ฺเจตนาย   
เจ  ภิกฺขเว  อาหาเร  ...  วิ ฺาเณ เจ ภิกฺขเว อาหาเร อตฺถิ ราโค   
อตฺถิ  นนฺท ิ ฯเปฯ  สรช  สอุปายาสนฺติ วทามีติ ๓ อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ   
#๑ ส. สฬายตน. ๖๕ ฯ ๒ อ. ติก. ๒๕๓ ฯ ๓ ส. นิ. ๑๒๒ ฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 162 

อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ อนาคต อตฺถีติ ฯ   
        [๓๘๘]   อนาคต   อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต  ภควตา   
กพฬีกาเร   เจ   ภิกฺขเว   อาหาเร  นตฺถิ  ราโค  นตฺถิ  นนฺทิ  นตฺถิ   
ตณฺหา    อปปฺติฏ ิต    ตตฺถ    วิ ฺาณ   อวิรฬฺูห   ยตฺถ   อปฺปติฏ ิต   
วิ ฺาณ   อวิรูฬฺห   นตฺถ ิ  ตตฺถ   นามรูปสฺส   อวกกฺนฺติ   ยตฺถ  นตฺถิ   
นามรูปสฺส   อวกฺกนฺติ   นตฺถิ   ตตฺถ   สงฺขาราน   วุฑฺฒิ   ยตฺถ  นตฺถิ   
สงฺขาราน    วุฑฺฒิ    นตฺถ ิ  ตตฺถ   อายตึ   ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   ยตฺถ   
นตฺถิ   อายตึ   ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ   นตฺถิ   ตตฺถ   อายตึ  ชาติชรามรณ   
ยตฺถ  นตฺถิ  อายตึ  ชาติชรามรณ  อโสกนฺต  ภิกฺขเว  อรช อนุปายาสนฺติ   
วทามิ   ผสฺเส   เจ   ภิกฺขเว   อาหาเร  ...  มโนส ฺเจตนาย  เจ   
ภิกฺขเว  อาหาเร  ...  วิ ฺาเณ  เจ  ภิกฺขเว  อาหาเร  นตฺถิ ราโค   
นตฺถิ  นนฺท ิ ฯเปฯ  อรช  อนุปายาสนฺติ วทามีติ ๑ อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ อนาคต อตฺถีติ ฯ   
                         สพฺพมตฺถีติกถา ฯ   
                           ____________   
                         อตีต ขนฺธาติกถา   
        [๓๘๙]  อตีต  ขนฺธาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีต  อตฺถีติ ฯ น เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อตีต  อายตนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีต  อตฺถีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตีต   ธาตูติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีต   
#๑ ส. น.ิ ๑๒๒ ฯ    
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อตฺถีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีต  ขนฺธธาตุอายตนนฺติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ อตีต อตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๙๐]   อนาคต  ขนฺธาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคต  อตฺถีติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคต  อายตนนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ อนาคต   
อตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคต  ธาตูติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อนาคต  อตฺถีติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อนาคต ขนฺธธาตุอายตนนฺติ ฯ   
อามนฺตา ฯ อนาคต อตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๙๑]   ปจฺจุปฺปนฺน  ขนฺธา  ปจฺจุปฺปนฺน  อตฺถติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตีต   ขนฺธา  อตีต  อตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปจฺจุปฺปนฺน   
อายตน   ปจฺจุปฺปนฺน   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตีต  อายตน  อตีต   
อตฺถีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  ธาตุ  ปจฺจุปฺปนฺน   
อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีต   ธาตุ  อตีต  อตฺถีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   ขนฺธธาตุอายตน  ปจฺจุปฺปนฺน  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตีต   ขนฺธธาตุอายตน   อตีต   อตฺถติี   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๙๒]   ปจฺจุปฺปนฺน  ขนฺธา  ปจฺจุปฺปนฺน  อตฺถติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อนาคต   ขนฺธา   อนาคต   อตฺถีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ปจฺจุปฺปนฺน   อายตน   ปจฺจุปฺปนฺน   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อนาคต   
อายตน   อนาคต   อตฺถีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปจฺจุปฺปนฺน   
ธาตุ   ปจฺจุปฺปนฺน   อตฺถติี   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อนาคต  ธาตุ  อนาคต    
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อตฺถีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  ขนฺธธาตุอายตน   
ปจฺจุปฺปนฺน   อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคต  ขนฺธธาตุอายตน  อนาคต   
อตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๙๓]  อตีต  ขนฺธา  อตีต  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน   
ขนฺธา   ปจฺจุปฺปนฺน   นตฺถีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีต   
อายตน    อตีต    นตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   อายตน   
ปจฺจุปฺปนฺน   นตฺถีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีต  ธาตุ  อตีต   
นตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   ธาตุ  ปจฺจุปฺปนฺน  นตฺถติี  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อตีต  ขนฺธธาตุอายตน  อตีต  นตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   ขนฺธธาตุอายตน   ปจฺจุปฺปนฺน   นตฺถีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๙๔]   อนาคต   ขนฺธา   อนาคต   นตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปจฺจุปฺปนฺน   ขนฺธา   ปจฺจุปฺปนฺน   นตฺถีติ   ฯ   น   เหว    วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อนาคต   อายตน   ฯเปฯ   อนาคต   ธาตุ   ฯเปฯ  อนาคต   
ขนฺธธาตุอายตน    อนาคต    นตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   
ขนฺธธาตุอายตน ปจฺจุปฺปนฺน นตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๙๕]  อตีต  รูป  ขนฺโธติ  ฯ  อามนฺตา ฯ อตีต รูป อตฺถีติ ฯ น   
เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีต  รูป  อายตนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีต   
รูป  อตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อตีต รูป ธาตูติ ฯ อามนฺตา ฯ   
อตีต  รูป อตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อตีต รูป ขนฺธ-  
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ธาตุอายตนนฺติ ฯ  อามนฺตา     ฯ     อตีต     รูป     อตฺถีติ     ฯ     น    เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๙๖]   อนาคต   รปู  ขนฺโธติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคต  รปู   
อตฺถีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคต  รูป  อายตน  ฯเปฯ   
อนาคต   รูป   ธาตุ   ฯเปฯ   อนาคต   รปู   ขนฺธธาตุอายตนนฺติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ อนาคต รูป อตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๙๗]   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   ขนฺโธ   ปจฺจุปฺปนฺน  รูป  อตฺถติี  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตีต   รูป   ขนฺโธ   อตีต  รูป  อตฺถีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   อายตน   ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   
รูป    ธาตุ   ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   ขนฺธธาตุอายตน   ปจฺจุปฺปนฺน   
รูป   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีต   รปู  ขนฺธธาตุอายตน  อตีต   
รูป อตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๙๘]   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   ขนฺโธ   ปจฺจุปฺปนฺน  รูป  อตฺถติี  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  อนาคต  รูป  ขนฺโธ  อนาคต  รูป  อตฺถีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   อายตน   ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   
รูป    ธาตุ   ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   ขนฺธธาตุอายตน   ปจฺจุปฺปนฺน   
รูป   อตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคต  รปู  ขนฺธธาตุอายตน  อนาคต   
รูป อตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๓๙๙]  อตีต  รูป ขนฺโธ อตีต รปู นตฺถีติ ฯ อามนฺตา ฯ ปจฺจุปฺปนฺน   
รูป    ขนฺโธ   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   นตฺถีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ    
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ฯเปฯ   อตีต   รูป   อายตน   ฯเปฯ  อตีต  รูป  ธาตุ  ฯเปฯ  อตีต   
รูป   ขนฺธธาตุอายตน   อตีต  รูป  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺน   
รูป    ขนฺธธาตุอายตน    ปจฺจุปฺปนฺน    รูป   นตฺถีติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อนาคต   รูป   ขนฺโธ   อนาคต   รปู  นตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   ขนฺโธ   ปจฺจุปฺปนฺน  รูป  นตฺถติี  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อนาคต  รปู  อายตน  ฯเปฯ  อนาคต   
รูป  ธาตุ  ฯเปฯ  อนาคต  รูป  ขนฺธธาตุอายตน  อนาคต  รูป นตฺถีติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   ขนธฺธาตุอายตน   ปจฺจุปฺปนฺน   รูป   
นตฺถีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีตา  เวทนา  ฯเปฯ  อตีตา   
ส ฺา ฯเปฯ อตีตา สงฺขารา ฯเปฯ   
        [๔๐๐]  อตีต  วิ ฺาณ  ขนฺโธติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีต  วิ ฺาณ   
อตฺถีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตีต   วิ ฺาณ  อายตน   
ฯเปฯ  อตีต  วิ ฺาณ  ธาตุ  ฯเปฯ  อตีต  วิ ฺาณ ขนฺธธาตุอายตนนฺติ ฯ           
อามนฺตา     ฯ     อตีต     วิ ฺาณ    อตฺถีติ    ฯ    น    เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๐๑]   อนาคต   วิ ฺาณ   ขนฺโธติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคต   
วิ ฺาณ   อตฺถีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคต  วิ ฺาณ   
อายตน   ฯเปฯ   อนาคต   วิ ฺาณ   ธาตุ   ฯเปฯ  อนาคต  วิ ฺาณ   
ขนฺธธาตุอายตนนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาคต   วิ ฺาณ  อตฺถีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๔๐๒]    ปจฺจุปฺปนฺน    วิ ฺาณ   ขนฺโธ   ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   
อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีต   วิ ฺาณ   ขนฺโธ   อตีต  วิ ฺาณ   
อตฺถีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  วิ ฺาณ  อายตน   
ฯเปฯ    ปจฺจุปฺปนฺน    วิ ฺาณ   ธาตุ   ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   
ขนฺธธาตุอายตน    ปจฺจุปฺปนฺน    วิ ฺาณ   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อตีต    วิ ฺาณ   ขนฺธธาตุอายตน   อตีต   วิ ฺาณ   อตฺถีติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๐๓]    ปจฺจุปฺปนฺน    วิ ฺาณ   ขนฺโธ   ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   
อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อนาคต  วิ ฺาณ  ขนฺโธ  อนาคต  วิ ฺาณ   
อตฺถีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  วิ ฺาณ  อายตน   
ฯเปฯ    ปจฺจุปฺปนฺน    วิ ฺาณ   ธาตุ   ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   
ขนฺธธาตุอายตน    ปจฺจุปฺปนฺน    วิ ฺาณ   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อนาคต    วิ ฺาณ   ขนฺธธาตุอายตน   อนาคต   วิ ฺาณ   อตฺถีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๐๔]   อตีต   วิ ฺาณ   ขนฺโธ   อตีต   วิ ฺาณ   นตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   ขนฺโธ   ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   
นตฺถีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีต  วิ ฺาณ  อายตน  ฯเปฯ   
อตีต    วิ ฺาณ    ธาตุ    ฯเปฯ   อตีต   วิ ฺาณ   ขนฺธธาตุอายตน   
อตีต  วิ ฺาณ  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ปจฺจุปฺปนฺน วิ ฺาณ ขนฺธธาตุอายตน   
ปจฺจุปฺปนฺน วิ ฺาณ นตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๔๐๕]   อนาคต   วิ ฺาณ  ขนฺโธ  อนาคต  วิ ฺาณ  นตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   ขนฺโธ   ปจฺจุปฺปนฺน   วิ ฺาณ   
นตฺถีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อนาคต  วิ ฺาณ  อายตน   
ฯเปฯ  อนาคต  วิ ฺาณ  ธาตุ  ฯเปฯ  อนาคต  วิ ฺาณ ขนฺธธาตุอายตน   
อนาคต     วิ ฺาณ     นตฺถีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    ปจฺจุปฺปนฺน   
วิ ฺาณ     ขนฺธธาตุอายตน     ปจฺจุปฺปนฺน    วิ ฺาณ    นตฺถติี    ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๐๖]   น  วตฺตพฺพ  อตีตานาคตา  ขนฺธา  ธาตุ  อายตน  นตฺถิ   
เจเตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ   วุตฺต   ภควตา  ตโยเม  ภิกฺขเว   
นิรุตฺติปถา    อธิวจนปถา    ป ฺตฺติปถา    ฯเปฯ   วิ ฺ ูหีติ   อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตน   ห ิ น  วตฺตพฺพ  อตีตานาคตา   
ขนฺธา ธาตุ อายตน นตฺถิ เจเตติ ฯ   
        [๔๐๗]   อตีตานาคตา  ขนฺธา  ธาตุ  อายตน  นตฺถิ  เจเตติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    นน ุ   วุตฺต   ภควตา   ย   กิ ฺจิ   ภิกฺขเว   รูป   
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   ฯเปฯ   อย   วุจฺจติ   รูปกขฺนฺโธ   ยา   กาจิ   
เวทนา   ฯเปฯ   ยา   กาจิ   ส ฺา   ฯเปฯ   เย  เกจิ  สงฺขารา   
ฯเปฯ    ย    กิ ฺจิ    วิ ฺาณ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   ฯเปฯ   อย   
วุจฺจติ  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ   
น วตฺตพฺพ  อตีตานาคตา ขนฺธา ธาตุ อายตน นตฺถิ เจเตติ ฯ   
                        อตีต ขนฺธาติกถา ฯ   
                           ____________    
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                        เอกจฺจมตฺถีติกถา   
        [๔๐๘]   อตีต   อตฺถติี  ฯ  เอกจฺจ  อตฺถิ   เอกจฺจ  นตฺถีติ  ฯ   
เอกจฺจ    นิรทฺุธ    เอกจฺจ   น   นิรุทฺธ   เอกจฺจ   วิคต   เอกจฺจ   
อวิคต    เอกจฺจ    อตฺถงฺคต    เอกจฺจ    น    อตฺถงฺคต   เอกจฺจ   
อพฺภตฺถงฺคต เอกจฺจ น อพฺภตฺถงฺคตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๐๙]   อตีต  เอกจฺจ  อตฺถิ  เอกจฺจ  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตีตา  อวิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  เอกจฺเจ  อตฺถิ  เอกจฺเจ  นตฺถีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๑๐]   อตีต  เอกจฺจ  อตฺถ ิ เอกจฺจ  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตีตา   วิปกฺกวิปากา   ธมฺมา   เอกจฺเจ   อตฺถ ิ เอกจฺเจ  นตฺถีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๑๑]   อตีต  เอกจฺจ  อตฺถ ิ เอกจฺจ  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตีตา  อวิปากา  ธมฺมา  เอกจฺเจ  อตฺถิ  เอกจฺเจ  นตฺถีติ  ฯ  น เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๑๒]   อตีต  เอกจฺจ  อตฺถิ  เอกจฺจ  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กึ    อตฺถ ิ  กึ   นตฺถีติ   ฯ   อตีตา   อวิปกฺกวิปากา   ธมฺมา   เต   
อตฺถิ อตีตา วิปกฺกวิปากา ธมฺมา เต นตฺถีติ ฯ   
        [๔๑๓]  อตีตา  อวิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  เต  อตฺถีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
อตีตา    วิปกกฺวิปากา    ธมฺมา    เต    อตฺถีติ    ฯ    น   เหว    
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วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๑๔]    อตีตา    อวิปกฺกวิปากา   ธมฺมา   เต   อตฺถีติ   ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อตีตา  อวิปากา  ๑  ธมฺมา  เต  อตฺถีติ  ฯ ๒ น เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๑๕]  อตีตา  วิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  เต  นตฺถติี  ฯ อามนฺตา ฯ   
อตีตา   อวิปกฺกวิปากา   ธมฺมา   เต   นตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อตีตา   วิปกฺกวิปากา   ธมฺมา   เต  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตีตา อวิปากา ๓ ธมฺมา  เต นตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๑๖]  อตีตา  อวิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  เต  อตฺถีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   อตีตา   อวิปกฺกวิปากา   ธมฺมา   นิรุทฺธาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ห ฺจิ  อตีตา  อวิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  นริุทฺธา โน [๔]- วต เร วตฺตพฺเพ   
อตีตา อวิปกฺกวิปากา ธมฺมา นิรุทฺธา เต อตฺถีติ ฯ   
        [๔๑๗]  อตีตา  อวิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  นิรุทฺธา  เต  อตฺถีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตีตา   วิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  นิรุทฺธา  เต  อตฺถีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตีตา  อวิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  นิรุทธฺา   
เต  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีตา  อวิปากา  ๕  ธมฺมา นิรุทฺธา เต.   
อตฺถีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีตา  วิปกฺกวิปากา  ธมฺมา   
นิรุทฺธา    เต   นตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีตา   อวิปกฺกวิปากา   
ธมฺมา   นิรุทธฺา   เต   นตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีตา   
วิปกฺกวิปากา  ๖  ธมฺมา  นริุทฺธา  เต  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อตีตา   
#๑ ๓ ๕ ๖ ม. อวิปกฺกวิปากา ๒ ม. นตฺถีติ ๔ ม. สพฺพตฺถ เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ   
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อวิปากา ๑ ธมฺมา นิรุทฺธา เต นตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๑๘]   อตีตา  อวิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  นิรุทฺธา  เต  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตีตา   วิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  นิรุทฺธา  เต  นตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   อตีตา   เอกเทส   วิปกกฺวิปากา   ธมฺมา   เอกเทส   
อวิปกฺกวิปากา    ธมฺมา   นิรุทฺธา   เต   เอกจฺเจ   อตฺถิ   เอกจฺเจ   
นตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๑๙]  น  วตฺตพฺพ  อตีตา  อวิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  เต อตฺถีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อตีตา   อวิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  วิปจฺจิสฺสนฺตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตีตา   อวิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  วิปจฺจิสฺสนฺติ  ฯ   
เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อตีตา  อวิปกฺกวิปากา  ธมฺมา  เต  อตฺถีติ ฯ   
อตีตา   อวิปกฺกวิปากา   ธมฺมา   วิปจฺจิสฺสนฺตีติ  กตฺวา  เต  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   วิปจฺจิสฺสนฺตีติ   กตฺวา   ปจฺจุปฺปนฺนาติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  วิปจฺจิสฺสนฺตีติ  กตฺวา  ปจฺจุปฺปนฺนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปจฺจุปฺปนฺนา   ธมฺมา   นิรชฺุฌิสฺสนฺตีติ   กตฺวา  เต  นตฺถีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๒๐]   อนาคต  อตฺถีติ  ฯ  เอกจฺจ  อตฺถิ  เอกจฺจ  นตฺถีติ  ฯฝ   
เอกจฺจ  ชาต  เอกจฺจ  อชาต  เอกจฺจ  ส ฺชาต  เอกจฺจ  อส ฺชาต  ฯ   
เอกจฺจ   นิพฺพตฺต   เอกจฺจ   อนิพฺพตฺต   ฯ  เอกจฺจ  ปาตุภูต  เอกจฺจ   
อปาตุภูตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๒๑]  อนาคต  เอกจฺจ  อตฺถิ  เอกจฺจ  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
#๑ ม. อวิปกกฺวิปากา    
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อนาคตา  อุปฺปาทิโน  ธมมฺา  เอกจฺเจ  อตฺถิ  เอกจฺเจ นตฺถีติ ฯ น เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อนาคต เอกจฺจ ฯเปฯ อนุปฺปาทิโน ธมฺมา ฯเปฯ   
        [๔๒๒]  อนาคต  เอกจฺจ  อตฺถิ  เอกจฺจ  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
กึ   อตฺถิ   ก ึ  นตฺถีติ   ฯ   อนาคตา  อุปฺปาทิโน  ธมมฺา  เต  อตฺถิ   
อนาคตา   อนุปฺปาทิโน   ธมฺมา   เต  นตฺถีติ  ฯ  อนาคตา  อุปฺปาทิโน   
ธมฺมา   เต   อตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคตา  อนุปฺปาทิโน  ธมฺมา   
เต   อตฺถีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคตา  อนุปฺปาทิโน   
ธมฺมา   เต   นตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อนาคตา  อุปฺปาทิโน  ธมมฺา   
เต   นตฺถีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคตา  อุปฺปาทิโน   
ธมฺมา   เต   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ  อนาคตา  อุปฺปาทิโน   
ธมฺมา   อชาตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อนาคตา   อุปฺปาทิโน   
ธมฺมา   อชาตา   ฯ   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  อนาคตา  อุปฺปาทิโน   
ธมฺมา เต อตฺถีติ ฯ   
        [๔๒๓]   อนาคตา   อุปฺปาทิโน  ธมฺมา  อชาตา  เต  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อนาคตา  อนุปฺปาทิโน  ธมฺมา  อชาตา  เต  อตฺถีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อนาคตา  อนุปฺปาทิโน  ธมฺมา  อชาตา   
เต   นตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อนาคตา  อุปฺปาทิโน  ธมฺมา  อชาตา   
เต นตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๒๔]  น  วตฺตพฺพ  อนาคตา  อุปฺปาทิโน  ธมฺมา  เต  อตฺถีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อนาคตา   อุปฺปาทิโน  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนตีฺติ  ฯ    
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อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อนาคตา   อุปฺปาทิโน  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ  ฯ   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ อนาคตา อุปฺปาทิโน ธมฺมา เต อตฺถีติ ฯ   
        [๔๒๕]   อนาคตา  อุปฺปาทิโน  ธมฺมา  อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ  ฯ  กตฺวา   
เต   อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อุปฺปชชฺิสฺสนฺตีติ  กตฺวา  ปจฺจุปฺปนฺนาติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อุปฺปชชฺิสฺสนฺตีติ  กตฺวา  ปจฺจุปฺปนฺนาติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนา  ธมฺมา  นิรุชฌฺิสฺสนฺตีติ  กตฺวา  เต  นตฺถีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                        เอกจฺจมตฺถีติกถา ฯ   
                           __________   
                         สติปฏานกถา   
        [๔๒๖]   สพฺเพ   ธมมฺา  สติปฏานาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สพฺเพ   
ธมฺมา  สติ  สตินฺทฺริย  สติพล  สมฺมาสติ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  เอกายนมคฺโค   
ขยคามี      โพธคามี      อปจยคามี     อนาสวา     อส ฺโชนิยา   
อคนฺถนิยา  อโนฆนิยา  อโยคนิยา  อนีวรณิยา  อปรามฏา  อนุปาทานิยา   
อสงฺกิเลสิกา      สพฺเพ      ธมฺมา     พุทธฺานุสฺสติ     ธมฺมานุสฺสติ   
สงฺฆานุสฺสติ    สลีานุสฺสติ   จาคานุสฺสติ   เทวตานุสฺสติ   อานาปานสฺสติ   
มรณานุสฺสติ กายคตาสติ อุปสมานุสฺสตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๒๗]  สพฺเพ  ธมมฺา  สติปฏานาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ จกฺขายตน   
สติปฏานนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  จกฺขายตน สติปฏา-  
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นนฺติ ฯ  อามนฺตา    ฯ    จกฺขายตน    สติ    สตินฺทฺรยิ    สติพล   สมฺมาสติ   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค   เอกายนมคฺโค  ขยคามี  โพธคามี  อปจยคามี  อนาสว   
อส ฺโชนิย   ฯเปฯ   อสงฺกิเลสิก  จกฺขายตน  พุทฺธานุสฺสติ  ธมฺมานุสฺสติ   
สงฺฆานุสฺสติ    สลีานุสฺสติ   จาคานุสฺสติ   เทวตานุสฺสติ   อานาปานสฺสติ   
มรณานุสฺสติ     กายคตาสติ     อุปสมานุสฺสตีติ     ฯ     น    เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  โสตายตน  ฯเปฯ  ฆานายตน  ชิวฺหายตน  กายายตน   
ฯเปฯ   รูปายตน   สทฺทายตน   คนฺธายตน   รสายตน   โผฏพฺพายตน   
ฯเปฯ   ราโค   ฯเปฯ   โทโส   โมโห  มาโน  ทิฏ ิ  วิจิกิจฺฉา  ถีน   
อุทฺธจฺจ   อหิริก   ฯเปฯ   อโนตฺตปฺป   สติปฏานนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  สติปฏานนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อโนตฺตปฺป   
สติ  สตินฺทฺรยิ  สติพล  สมฺมาสติ  ฯเปฯ  กายคตาสติ  อุปสมานุสฺสตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๒๘]  สติ  สติปฏานา  สา  จ  สตีติ ฯ อามนฺตา ฯ จกฺขายตน   
สติปฏาน  ต ฺจ  สตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สติ สติปฏานา   
สา  จ  สตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตายตน  ฯเปฯ  กายายตน รูปายตน   
ฯเปฯ  โผฏพฺพายตน  ราโค  โทโส  โมโห  มาโน  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป   
สติปฏาน ต ฺจ สตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๒๙]  จกฺขายตน  สติปฏาน  ต ฺจ  น  สตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สติ   สติปฏานา   สา   จ  น  สตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
โสตายตน    ฯเปฯ    กายายตน   รูปายตน   ฯเปฯ   โผฏพฺพายตน    
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ราโค  โทโส  โมโห  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  สติปฏาน  ต ฺจ  น  สตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สติ   สติปฏานา   สา   จ   น  สตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๓๐]  น  วตฺตพฺพ  สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏานาติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   สพฺเพ   ธมฺเม  อารพฺภ  สติ  สนฺติฏตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
สพฺเพ   ธมฺเม  อารพฺภ  สติ  สนฺติฏติ  ๑  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
สพฺเพ ธมฺมา สติปฏานาติ ฯ   
        [๔๓๑]   สพฺพ   ธมมฺ   อารพฺภ  สติ  สนฺติฏตีติ  สพฺเพ  ธมฺมา   
สติปฏานาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สพฺพ  ธมฺม  อารพฺภ  ผสฺโส  สนฺติฏตีติ   
สพฺเพ ธมฺมา ผสฺสปฏานาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๓๒]   สพฺพ   ธมมฺ   อารพฺภ  สติ  สนฺติฏตีติ  สพฺเพ  ธมฺมา   
สติปฏานาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สพฺพ  ธมฺม  อารพฺภ  เวทนา  สนฺติฏติ   
ฯเปฯ   ส ฺา   สนฺติฏติ   ฯเปฯ   เจตนา   สนฺติฏติ  ฯเปฯ  จิตฺต   
สนฺติฏตีติ สพฺเพ ธมฺมา จิตฺตปฏานาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๓๓]   สพฺเพ   ธมมฺา  สติปฏานาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สพฺเพ   
สตฺตา   อุปฏ ิตสติโน   สติยา   สมนฺนาคตา  สติยา  สโมหิตา  สพฺเพส   
สตฺตาน สติ ปจฺจุปฏ ิตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๓๔]  สพฺเพ  ธมมฺา  สติปฏานาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ วุตฺต   
ภควตา   อมตนฺเต   ภิกฺขเว   น   ปริภุ ฺชนฺติ   เย   กายคตาสตึ  น   
ปริภุ ฺชนฺติ    อมตนฺเต    ภิกฺขเว    ปรภุิ ฺชนฺติ    เย    กายคตาสตึ   
#๑ ม. สนฺติฏตีติ.   
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ปริภุ ฺชนฺตีติ   ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สพฺเพ  สตฺตา   
กายคตาสตึ  ปริภุ ฺชนฺติ  ปฏิลภนฺติ  อาเสวนฺติ  ภาเวนฺติ  พหุลีกโรนฺตีติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๓๕]  สพฺเพ  ธมมฺา  สติปฏานาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ วุตฺต   
ภควตา  เอกายโน  อย  ภกิฺขเว  มคฺโค สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน   
สมติกฺกมาย     ทุกฺขโทมนสฺสาน    อตฺถงฺคมาย    ายสฺส    อธิคมาย   
นิพฺพานสฺส   สจฺฉิกิริยาย   ยทิท   จตฺตาโร  สติปฏานาติ  ๒  อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สพฺเพ  ธมมฺา  เอกายนมคฺโคติ  ฯ น เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๓๖]  สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏานาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุวุตฺต   
ภควตา   ร ฺโ   ภิกฺขเว   จกฺกวตฺติสฺส   ปาตุภาวา  สตฺตนฺน  รตนาน   
ปาตุภาโว  โหติ  ฯ  กตเมส  สตฺตนฺน  ฯ  จกฺกรตนสฺส  ปาตุภาโว โหติ   
หตฺถิรตนสฺส    ปาตุภาโว    โหติ    อสฺสรตนสฺส    ปาตุภาโว   โหติ   
มณิรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  อิตฺถีรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ คหปติรตนสฺส   
ปาตุภาโว      โหติ      ปรณิายกรตนสฺส      ปาตุภาโว      โหติ   
ร ฺโ   ภิกขฺเว   จกฺกวตฺติสฺส   ปาตุภาวา   อิเมส   สตฺตนฺน  รตนาน   
ปาตุภาโว  โหติ  ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  ปาตุภาวา อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
สตฺตนฺน     โพชฺฌงฺครตนาน     ปาตุภาโว     โหติ    ฯ    กตเมส   
สตฺตนฺน ฯ สติสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส ปาตุภาโว โหติ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส   
#๑ อ. เอก. ๕๙ ฯ ๒ ม. มู. ๑๐๓ ฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 177 

ปาตุภาโว โหติ วิริยสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส   
ปาตุภาโว     โหติ     ปติสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส     ปาตุภาโว     โหติ   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส    ปาตุภาโว   โหติ   สมาธิสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส   
ปาตุภาโว    โหติ    อุเปกขฺาสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส    ปาตุภาโว    โหติ   
ตถาคตสฺส    ภิกฺขเว   ปาตุภาวา   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   อิเมส   
สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺครตนาน  ปาตุภาโว  โหตีติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ตถาคตสฺส  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สพฺเพ   
ธมฺมา   สติสมฺโพชฺฌงฺครตนา   โหนฺตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏานาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สพฺเพ ธมฺมา สมฺมปฺปธานา   
ฯเปฯ  อิทฺธิปาทา  ฯเปฯ  อินฺทฺริยา  ฯเปฯ  พลา  ฯเปฯ โพชฺฌงฺคาติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         สติปฏานกถา ฯ   
                           __________   
                          เหวตฺถีติกถา   
        [๔๓๗]   อตีต   อตฺถติี   ฯ  เหวตฺถ ิ เหว  นตฺถีติ  ฯ  เสวตฺถิ   
เสว  นตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เสวตฺถิ  เสว  นตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถฏโ   นตฺถฏโ   นตฺถฏโ   อตฺถฏโ  อตฺถภิาโว   
นตฺถิภาโว   นตฺถิภาโว   อตฺถิภาโว   อตฺถีติ   วา  นตฺถีติ  วา  นตฺถีติ   
#๑ ส. ม. ๑๑๘ ฯ    
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วา  อตฺถีติ  วา  เอเส  เส  เอกฏเ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเตติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๓๘]   อนาคต  อตฺถีติ  ฯ  เหวตฺถิ  เหว  นตฺถีติ  ฯ  เสวตฺถิ   
เสว  นตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เสวตฺถิ  เสว  นตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถฏโ   นตฺถฏโ   นตฺถฏโ   อตฺถฏโ  อตฺถภิาโว   
นตฺถิภาโว   นตฺถิภาโว   อตฺถิภาโว   อตฺถีติ   วา  นตฺถีติ  วา  นตฺถีติ   
วา  อตฺถีติ  วา  เอเส  เส  เอกฏเ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเตติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๓๙]  ปจฺจุปฺปนฺน  อตฺถีติ  ฯ  เหวตฺถิ  เหว  นตฺถีติ  ฯ เสวตฺถิ   
เสว  นตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เสวตฺถิ  เสว  นตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อตฺถฏโ  นตฺถฏโ  ฯเปฯ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเตติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๔๐]   อตีต  เหวตฺถิ  เหว  นตฺถติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กินฺตตฺถิ   
กินฺติ   นตฺถีติ   ฯ   อตีต   อตีตนฺติ   เหวตฺถิ  อตีต  อนาคตนฺติ  เหว   
นตฺถิ   อตีต  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  เหว  นตฺถีติ  ฯ  เสวตฺถิ  เสว  นตฺถติี  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  เสวตฺถิ  เสว  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตฺถฏโ    นตฺถฏโ    นตฺถฏโ   อตฺถฏโ   อตฺถิภาโว   นตฺถิภาโว   
นตฺถิภาโว    อตฺถิภาโว    อตฺถีติ   วา   นตฺถีติ   วา   นตฺถีติ   วา   
อตฺถีติ   วา  เอเส  เส  เอกฏเ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเตติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๔๔๑]  อนาคต  เหวตฺถิ  เหว  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ กินฺตตฺถิ   
กินฺติ   นตฺถีติ   ฯ   อนาคต   อนาคตนฺติ   เหวตฺถิ   อนาคต  อตีตนฺติ   
เหว  นตฺถิ  ๑  อนาคต  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  เหว  นตฺถีติ  ฯ  เสวตฺถิ เสว   
นตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ เสวตฺถิ เสว นตฺถติี ฯ อามนฺตา ฯ   
อตฺถฏโ   นตฺถฏโ   นตฺถฏโ   อตฺถฏโ   ฯเปฯ   สเม   สมภาเค   
ตชฺชาเตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๔๒]   ปจฺจุปฺปนฺน   เหวตฺถิ   เหว   นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กินฺตตฺถิ    กนิฺติ    นตฺถีติ    ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   เหวตฺถิ   
ปจฺจุปฺปนฺน    อตีตนฺติ    เหว   นตฺถ ิ  ปจฺจุปฺปนฺน   อนาคตนฺติ   เหว   
นตฺถีติ  ฯ  เสวตฺถิ  เสว  นตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เสวตฺถิ   
เสว   นตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถฏโ  นตฺถฏโ  ฯเปฯ  สเม   
สมภาเค ตชฺชาเตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๔๓]  น  วตฺตพฺพ  อตีต  เหวตฺถิ  เหว  นตฺถ ิ อนาคต เหวตฺถิ   
เหว   นตฺถ ิ  ปจฺจุปฺปนฺน   เหวตฺถิ   เหว   นตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตีต   อนาคตนฺติ   เหวตฺถิ   อตีต   ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   เหวตฺถิ   อนาคต   
อตีตนฺติ    เหวตฺถิ    อนาคต    ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ    เหวตฺถิ   ปจฺจุปฺปนฺน   
อตีตนฺติ   เหวตฺถิ   ปจฺจุปฺปนฺน   อนาคตนฺติ   เหวตฺถีติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เตน   ห ิ  อตีต   เหวตฺถิ   เหว  นตฺถิ  อนาคต   
เหวตฺถิ เหว นตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺน เหวตฺถิ เหว นตฺถีติ ฯ   
        [๔๔๔]  รูป  อตฺถีติ  ฯ  เหวตฺถิ  เหว  นตฺถีติ  ฯ  เสวตฺถิ เสว   
#๑. ม. เหวตฺถิ.    
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นตฺถีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  เสวตฺถิ  เสว  นตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถฏโ   นตฺถฏโ   นตฺถฏโ   อตฺถฏโ  อตฺถภิาโว   
นตฺถิภาโว   นตฺถิภาโว   อตฺถิภาโว   อตฺถีติ   วา  นตฺถีติ  วา  นตฺถีติ   
วา  อตฺถีติ  วา  เอเส  เส  เอกฏเ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเตติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวทนา  ฯเปฯ  ส ฺา  ฯเปฯ  สงฺขารา   
ฯเปฯ  วิ ฺาณ  อตฺถีติ  ฯ  เหวตฺถิ  ๑  เหว  นตฺถีติ  ฯ เสวตฺถิ เสว   
นตฺถีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  เสวตฺถิ  เสว  นตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อตฺถฏโ  นตฺถฏโ  ฯเปฯ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเตติ ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   รูป   เหวตฺถิ   เหว   นตฺถีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   กินฺตตฺถ ิ  กนิฺติ   นตฺถีติ  ฯ  รูป  รูปนติฺ  เหวตฺถิ  รปู   
เวทนาติ   เหว   นตฺถิ   ฯเปฯ   รูป   ส ฺาติ   เหว  นตฺถิ  ฯเปฯ   
รูป   สงฺขาราติ  เหว  นตฺถ ิ ฯเปฯ  รูป  วิ ฺาณนฺติ  เหว  นตฺถีติ  ฯ   
เสวตฺถิ   เสว   นตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เสวตฺถิ  เสว   
นตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตฺถฏโ  นตฺถฏโ  ฯเปฯ  สเม  สมภาเค   
ตชฺชาเตติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวทนา  ฯเปฯ  ส ฺา   
ฯเปฯ  สงฺขารา  ฯเปฯ  วิ ฺาณ  เสวตฺถิ  เหว  นตฺถีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
กินฺตตฺถิ   กินติฺ   นตฺถีติ  ฯ  วิ ฺาณ  วิ ฺาณนฺติ  เหวตฺถิ  ๒  วิ ฺาณ   
รูปนฺติ   เหว   นตฺถ ิ  ฯเปฯ   วิ ฺาณ  เวทนาติ  เหว  นตฺถ ิ ฯเปฯ   
วิ ฺาณ   ส ฺาติ   เหว   นตฺถ ิ  ฯเปฯ   วิ ฺาณ   สงฺขาราติ  เหว   
นตฺถีติ   ฯ   เสวตฺถิ   เสว   นตฺถีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
#๑. ม. น เหวตฺถิ. ๒. ม. เสวตฺถิ.    
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เสวตฺถิ   เสว   นตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถฏโ  นตฺถฏโ  ฯเปฯ   
สเม สมภาเค ตชฺชาเตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๔๕]  น  วตฺตพฺพ  รูป  เหวตฺถิ  เหว  นตฺถีติ  เวทนา  ฯเปฯ   
ส ฺา   ฯเปฯ   สงฺขารา   ฯเปฯ  วิ ฺาณ  เหวตฺถิ  เหว  นตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   รูป   เวทนาติ  เหวตฺถิ  ฯเปฯ  รูป  ส ฺาติ  เหวตฺถิ   
ฯเปฯ   รูป   สงฺขาราติ   เหวตฺถิ   ฯเปฯ   รูป  วิ ฺาณนฺติ  เหวตฺถิ   
เวทนา    ส ฺา    สงฺขารา    วิ ฺาณ   รูปนฺติ   เหวตฺถิ   วิ ฺาณ   
เวทนาติ   เหวตฺถิ   ฯเปฯ   วิ ฺาณ   สงฺขาราติ   เหวตฺถีติ   ฯ  นต   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  เตน  ห ิ รูป  เหวตฺถิ  เหว  นตฺถิ  เวทนา   
ส ฺา สงฺขารา วิ ฺาณ เหวตฺถิ เหว นตฺถีติ ฯ   
                         เหวตฺถีติกถา ฯ   
                       ปโม มหาวคฺโค ฯ   
                         ตสฺส อุททฺาน   
                  อุปลพฺโภ ปรหิาน พฺรหฺมจริยวาโส   
                  โอธิโส ปริ ฺากามราคปฺปหาน   
                  สพฺพตฺถิวาโท อายตน   
                  อตีตานาคเตสุ ภาโค สพฺเพ ธมฺมา   
                  สติปฏานา เหวตฺถิ เหว นตฺถีติ ฯ   
                          ____________    
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                          ปรูปหารกถา   
        [๔๔๖]   อตฺถ ิ อรหโต  อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
อรหโต    ราโค    กามราโค   กามราคปริยุฏาน   กามราคส ฺโชน   
กาโมโฆ กามโยโค กามจฺฉนฺทนีวรณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๔๗]   นตฺถิ   อรหโต   ราโค  กามราโค  กามราคปริยุฏาน   
กามราคส ฺโชน    กาโมโฆ    กามโยโค    กามจฺฉนฺทนีวรณนฺติ    ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  นตฺถิ  อรหโต  ราโค  กามราโค กามราคปริยุฏาน   
กามราคส ฺโชน       กาโมโฆ      กามโยโค      กามจฺฉนฺทนีวรณ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ   
        [๔๔๘]   อตฺถิ   ปถุชฺุชนสฺส   อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ  อตฺถิ  ตสฺส  ราโค   
กามราโค   กามราคปริยุฏาน   กามราคส ฺโชน  กาโมโฆ  กามโยโค   
กามจฺฉนฺทนีวรณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ  อรหโต  อสุจิสุกกฺวิสฏ ิ   
อตฺถิ       ตสฺส      ราโค      กามราโค      กามราคปริยุฏาน   
ฯเปฯ กามจฺฉนฺทนีวรณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๔๙]   อตฺถ ิ  อรหโต   อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ   นตฺถิ   ตสฺส  ราโค   
กามราโค     กามราคปริยุฏาน    ฯเปฯ    กามจฺฉนฺทนีวรณนฺติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  ปุถชุชฺนสฺส   อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ  นตฺถิ  ตสฺส  ราโค   
กามราโค    กามราคปริยุฏาน   ฯเปฯ   กามจฺฉนฺทนีวรณนฺติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 183 

        [๔๕๐] อตฺถิ อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ อามนฺตา ฯ เกนฏเนาติ ฯ   
หนฺท     ห ิ    มารกายิกา     เทวตา    อรหโต    อสุจิสุกฺกวิสฏ ึ   
อุปสหรนฺตีติ ฯ   
        [๔๕๑]  มารกายิกา  เทวตา อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏ ึ อุปสหรนฺตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  มารกายิกาน   เทวตาน   อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๕๒]   นตฺถิ   มารกายิกาน   เทวตาน   อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   นตฺถิ   มารกายิกาน   เทวตาน  อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ   
โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  มารกายิกา  เทวตา  อรหโต  อสุจิสุกฺกวิสฏ ึ   
อุปสหรนฺตีติ ฯ   
        [๔๕๓]  มารกายิกา  เทวตา อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏ ึ อุปสหรนฺตีติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    มารกายิกา    เทวตา    อตฺตโน    อสุจิสุกฺกวิสฏ ึ   
อุปสหรนฺติ      อ ฺเส      อสุจิสุกฺกวิสฏ ึ      อุปสหรนฺติ     ตสฺส   
อสุจิสุกฺกวิสฏ ึ อุปสหรนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๕๔]   มารกายิกา   เทวตา   เนว  อตฺตโน  น  อ ฺเส  น   
ตสฺส   อสุจิสกฺุกวิสฏ ึ  อุปสหรนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  มารกายิกา   
เทวตา    เนว   อตฺตโน   น   อ ฺเส   น   ตสฺส   อสุจิสุกฺกวิสฏ ึ   
อุปสหรนฺติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  มารกายิกา  เทวตา  อรหโต   
อสุจิสุกฺกวิสฏ ึ อุปสหรนฺตีติ ฯ   
        [๔๕๕]  มารกายิกา  เทวตา อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏ ึ อุปสห-  
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รนฺตีติ ฯ  อามนฺตา     ฯ     โลมกูเปหิ     อุปสหรนฺตีติ     ฯ    น    เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๕๖]  มารกายิกา  เทวตา อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏ ึ อุปสหรนฺตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   กึการณาติ   ฯ   หนฺท   ห ิ  วิมตึ  คาหยิสฺสามาติ  ฯ   
อตฺถิ อรหโต วิมตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๕๗]   อตฺถิ  อรหโต  วิมตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ อรหโต   
สตฺถริ   วิมติ   ธมฺเม   วิมติ   สงฺเฆ  วิมติ  สิกฺขาย  วิมติ  ปุพฺพนฺเต   
วิมติ  อปรนฺเต  วิมติ  ปุพฺพนฺตาปรนฺเต วิมติ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ วิมตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๕๘]   นตฺถิ   อรหโต   สตฺถร ิ  วิมติ   ธมฺเม  วิมติ  สงฺเฆ   
วิมติ   สิกฺขาย  วิมติ  ปุพฺพนฺเต  วิมติ  อปรนฺเต  วิมติ  ปุพฺพนฺตาปรนฺเต   
วิมติ      อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ     ธมฺเมสุ     วิมตีติ     ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  นตฺถิ  อรหโต สตฺถริ วิมติ ฯเปฯ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจ-   
สมุปฺปนฺเนสุ     ธมฺเมสุ     วิมติ    โน    วต    เร    วตฺตพฺเพ   
อตฺถิ อรหโต วิมตีติ ฯ   
        [๔๕๙]   อตฺถ ิ  ปุถชุชฺนสฺส   วิมติ   อตฺถ ิ  ตสฺส  สตฺถริ  วิมติ   
ฯเปฯ   อิทปปฺจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  วิมตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตฺถิ  อรหโต  วิมติ  อตฺถิ  ตสฺส  สตฺถริ วิมติ ฯเปฯ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจ-   
สมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ วิมตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๖๐]   อตฺถ ิ  อรหโต   วิมติ   นตฺถิ   ตสฺส   สตฺถริ   วิมติ    
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ฯเปฯ   อิทปปฺจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  วิมตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตฺถิ    ปถุุชชฺนสฺส    วิมติ    นตฺถิ    ตสฺส   สตฺถร ิ  วิมติ   ฯเปฯ   
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ วิมตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๖๑]  อตฺถิ  อรหโต  อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อรหโต   
อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ  กิสฺส  นสิฺสนฺโทติ  ฯ  อสิตปตขายิตสายิตสฺส  นิสฺสนฺโทติ ฯ   
อรหโต     อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ    อสิตปตขายิตสายิตสฺส    นิสฺสนฺโทติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เย   เกจิ   อสนฺติ   ปวนฺติ   ขาทนฺติ   ๑  สายนฺติ   
สพฺเพส ฺเว อตฺถิ อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๖๒]  เย  เกจิ  อสนฺติ  ปวนฺติ  ขาทนฺติ  สายนฺติ สพฺเพส ฺเว   
อตฺถิ    อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    ทารกา    อสนฺติ   
ปวนฺติ    ขาทนฺติ    สายนฺติ   อตฺถ ิ  ทารกาน   อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๖๓]    ปณฺฑกา   อสนฺติ   ปวนฺติ   ขาทนฺติ   สายนฺติ   อตฺถิ   
ปณฺฑกาน อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๖๔]  เทวา  อสนฺติ  ปวนฺติ  ขาทนฺติ  สายนฺติ  อตฺถิ  เทวตาน   
อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๖๕]  อรหโต  อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ อสิตปตขายิตสายิตสฺส นิสฺสนฺโทติ ฯ   
อามนฺตา ฯ อตฺถิ ตสฺส อาสโยติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๖๖]  อรหโต  อุจฺจารปสฺสาโว  อสิตปตขายิตสายิตสฺส  นิสฺสนฺโท   
อตฺถิ   ตสฺส   อาสโยติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อรหโต  อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ   
#๑. ยุ. สพฺพตฺถ ขายนฺติ.    
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อสิตปตขายิตสายิตสฺส    นิสฺสนฺโท    อตฺถิ   ตสฺส   อาสโยติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๖๗]   อรหโต  อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ  อสิตปตขายิตสายิตสฺส  นิสฺสนฺโท   
นตฺถิ   ตสฺส   อาสโยติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อรหโต  อุจฺจารปสฺสาโว   
อสิตปตขายิตสายิตสฺส    นิสฺสนฺโท    นตฺถิ   ตสฺส   อาสโยติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๖๘]   อตฺถ ิ  อรหโต   อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อรหา  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสเวยฺย เมถุน ธมฺม อุปฺปาเทยฺย ปุตฺตสมฺพาธสยน   
อชฺฌาวเสยฺย      กาสิกจนฺทน      ปจฺจนุภเวยฺย     มาลาคนฺธวิเลปน   
ธาเรยฺย      ชาตรูปรชต      สาทิเยยฺยาติ     ฯ     น     เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๖๙]   อตฺถ ิ  ปุถชุชฺนสฺส   อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ   ปถุุชชฺโน   เมถุน   
ธมฺม   ปฏิเสเวยฺย   เมถุน   ธมฺม   อุปฺปาเทยฺย   ฯเปฯ  ชาตรูปรชต   
สาทิเยยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ อรหโต  อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ  อรหา   
เมถุน    ธมฺม    ปฏิเสเวยฺย    เมถุน   ธมมฺ   อุปฺปาเทยฺย   ฯเปฯ   
ชาตรูปรชต สาทิเยยฺยาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๗๐]   อตฺถ ิ  อรหโต   อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ  น  จ  อรหา  เมถุน   
ธมฺม   ปฏิเสเวยฺย   เมถุน   ธมฺม   อุปฺปาเทยฺย   ฯเปฯ  ชาตรูปรชต   
สาทิเยยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  ปุถุชชฺนสฺส   อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ   
น    จ    ปุถชุชฺโน    เมถุน    ธมฺม   ปฏเิสเวยฺย   เมถนุ   ธมฺม    
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อุปฺปาเทยฺย   ปุตฺตสมฺพาธสยน   อชฺฌาวเสยฺย  กาสิกจนฺทน  ปจฺจนุภเวยฺย   
มาลาคนฺธวิเลปน     ธาเรยฺย     ชาตรูปรชต     สาทิเยยฺยาติ    ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๗๑]   อตฺถ ิ  อรหโต  อสุจิสุกกฺวิสฏ ีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อรหโต   ราโค   ปหีโน   อุจฺฉินฺนมูโล   ตาลาวตฺถุกโต  อนภาว  กโต   
อายตึอนุปฺปาทธมฺโมติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหโต  ราโค  ปหีโน   
อุจฺฉินฺนมูโล    ตาลาวตฺถุกโต    อนภาว    กโต   อายตึอนุปฺปาทธมฺโม   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ   
        [๔๗๒]   อตฺถิ   อรหโต  อสุจิสุกกฺวิสฏ ีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อรหโต    โทโส   ปหีโน   ฯเปฯ   โมโห   ปหโีน   มาโน   ปหโีน   
ทิฏ ิ    ปหีนา    วิจิกิจฺฉา    ปหีนา    ถนี   ปหีน   อุทฺธจฺจ   ปหีน   
อหิริก   ปหนี   ฯเปฯ   อโนตฺตปฺป   ปหีน  อุจฺฉินฺนมูล  ตาลาวตฺถุ  กต   
อนภาว   กต   อายตึอนุปฺปาทธมฺมนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหโต   
อโนตฺตปฺป  ปหีน  อุจฺฉินฺนมูล  ตาลาวตฺถุกต อนภาว กต อายตึอนุปฺปาทธมฺม   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ   
        [๔๗๓]   อตฺถิ   อรหโต  อสุจิสุกกฺวิสฏ ีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อรหโต   ราคปฺปหานาย   มคฺโค   ภาวิโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
อรหโต   ราคปฺปหานาย   มคฺโค   ภาวิโต   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ   
อตฺถิ อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ    
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        [๔๗๔]   อตฺถิ   อรหโต  อสุจิสุกกฺวิสฏ ีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อรหโต   ราคปฺปหานาย   สติปฏานา   ภาวิตา   ฯเปฯ  สมฺมปฺปธานา   
ภาวิตา    อิทธฺิปาทา   ภาวิตา   อินฺทฺริยา   ภาวิตา   พลา   ภาวิตา   
ฯเปฯ    โพชฌฺงฺคา   ภาวิตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อรหโต   
ราคปฺปหานาย   โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  อตฺถิ   
อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ   
        [๔๗๕]   อตฺถิ   อรหโต  อสุจิสุกกฺวิสฏ ีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อรหโต      โทสปฺปหานาย      ฯเปฯ     โมหปฺปหานาย     ฯเปฯ   
อโนตฺตปฺปปฺปหานาย   มคฺโค   ภาวิโต  ฯเปฯ  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ    อรหโต    อโนตฺตปฺปปฺปหานาย   โพชฺฌงฺคา   
ภาวิตา โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ   
        [๔๗๖]   อตฺถ ิ  อรหโต  อสุจิสุกกฺวิสฏ ีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อรหา    วีตราโค    วีตโทโส    วีตโมโห   กตกรณีโย   โอหิตภาโร   
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ   ปริกขีฺณภวส ฺโชโน   สมมฺท ฺาวิมุตฺโต   อุกฺขิตฺตปลิโฆ   
สงฺกิณฺณปริโข     อพฺพุฬฺเหสิโก     นิรคฺคโฬ     อรโิย     ปนฺนทธฺโช   
ปนฺนภาโร    วิส ฺ ุตฺโต    สุวิชิตวิชโย    ๑   ทกฺุขนฺตสฺส   ปริ ฺาต   
สมุทโย    ปหีโน   นิโรโธ   สจฺฉิกโต   มคฺโค   ภาวิโต   อภิ ฺเยฺย   
อภิ ฺาต    ปริ ฺเยฺย    ปริ ฺาต    ปหาตพฺพ    ปหีน    ภาเวตพฺพ   
ภาวิต   สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อรหา   
วีตราโค    วีตโทโส    วีตโมโห    กตกรณีโย   ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ   
#๑. ม. สุวิชติวิชยี.    
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สจฺฉิกต โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ   
        [๔๗๗]    อตฺถ ิ  อรหโต   อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ   ฯ   สธมฺมกุสลสฺส   
อรหโต    อตฺถิ    อสุจิสุกฺกวิสฏ ิ    ปรธมฺมกุสลสสฺ    อรหโต   นตฺถิ   
อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ   ฯ   สธมฺมกุสลสฺส  อรหโต  อตฺถิ  อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   อตฺถ ิ  อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๗๘]   ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   นตฺถ ิ  อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   นตฺถิ  อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๗๙]   สธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   ราโค   ปหโีน   อตฺถิ  ตสฺส   
อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปรธมฺมกุสลสสฺ   อรหโต  ราโค   
ปหีโน อตฺถิ ตสฺส อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๘๐]   สธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   โทโส  ปหโีน  โมโห  ปหีโน   
ฯเปฯ    อโนตฺตปฺป    ปหนี    อตฺถ ิ   ตสฺส    อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ปรธมฺมกสุลสฺส   อรหโต   อโนตฺตปฺป   ปหีน   อตฺถ ิ  
ตสฺส อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๘๑]   สธมฺมกุสลสฺส   อรหโต  ราคปฺปหานาย  มคฺโค  ภาวิโต   
ฯเปฯ  โพชฌฺงฺคา  ภาวิตา  ฯเปฯ  โทสปฺปหานาย  ฯเปฯ โมหปฺปหานาย   
ฯเปฯ    อโนตฺตปฺปปฺปหานาย    มคฺโค   ภาวิโต   ฯเปฯ   โพชฺฌงฺคา   
ภาวิตา   อตฺถิ  ตสฺส  อสจิุสุกฺกวิสฏ ีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปรธมฺม-  



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 190 

กุสลสฺส  อรหโต      อโนตฺตปฺปปฺปหานาย     โพชฌฺงฺคา     ภาวิตา     อตฺถิ   
ตสฺส อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๘๒]    สธมฺมกุสโล    อรหา   วีตราโค   วีตโทโส   ฯเปฯ   
สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกต   อตฺถิ   ตสฺส  อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปรธมฺมกุสโล    อรหา    วีตราโค    วีตโทโส   ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ   
สจฺฉิกต อตฺถิ ตสฺส อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๘๓]   ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   ราโค   ปหีโน  นตฺถิ  ตสฺส   
อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สธมฺมกุสลสฺส  อรหโต  ราโค  ปหีโน   
นตฺถิ ตสฺส อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๘๔]   ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต  โทโส  ปหีโน  โมโห  ปหีโน   
ฯเปฯ    อโนตฺตปฺป    ปหนี    นตฺถ ิ   ตสฺส    อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ    สธมฺมกุสลสฺส    อรหโต   อโนตฺตปฺป   ปหีน   นตฺถิ   
ตสฺส อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๘๕]   ปรธมฺมกุสลสฺส  อรหโต  ราคปฺปหานาย  มคฺโค  ภาวิโต   
ฯเปฯ     โพชฺฌงฺคา    ภาวิตา    ฯเปฯ    โทสปฺปหานาย    ฯเปฯ   
โมหปฺปหานาย   ฯเปฯ   อโนตฺตปฺปปฺปหานาย   มคฺโค   ภาวิโต  ฯเปฯ   
โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   นตฺถิ   ตสฺส   อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สธมมฺกุสลสสฺ    อรหโต    อโนตฺตปฺปปฺปหานาย    โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   
นตฺถิ ตสฺส อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๘๖]   ปรธมฺมกุสโล   อรหา   วีตราโค   วีตโทโส  วีตโมโห    
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ฯเปฯ    สจฺฉิกาตพฺพ    สจฺฉิกต   นตฺถ ิ  ตสฺส   อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สธมฺมกุสโล   อรหา   วีตราโค   วีตโทโส   วีตโมโห   
ฯเปฯ    สจฺฉิกาตพฺพ    สจฺฉิกต   นตฺถ ิ  ตสฺส   อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๘๗]  อตฺถ ิ อรหโต  อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ นนุ วุตฺต   
ภควตา  เย  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู ปุถุชชฺนา สีลสมฺปนฺนา สติ ๑ สมฺปชานา   
นิทฺท  โอกกฺมนฺติ  เตส  อสุจิ  น  มุจฺจติ  เยป  เต  ภิกฺขเว  พาหิรกา   
อิสโย   กาเมสุ   วีตราคา   เตสมฺป   อสจิุ   น  มุจฺจติ  อฏานเมต   
ภิกฺขเว  อนวกาโส  ย  อรหโต  อสุจิ  มุจฺเจยฺยาติ อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ อตฺถิ อรหโต อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ ฯ   
        [๔๘๘]  น  วตฺตพฺพ  อตฺถิ  อรหโต  ปรูปหาโรติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ    อรหโต    จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   ปเร   
อุปสหเรยฺยุนฺติ      ฯ      อามนฺตา      ฯ      ห ฺจิ     อรหโต   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาร  ปเร อุปสหเรยฺยุ เตน วต   
เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต ปรูปหาโรติ ๒ ฯ   
        [๔๘๙]   อรหโต   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   
ปเร    อุปสหเรยฺยุนฺติ    ฯ    อตฺถิ    อรหโต    ปรูปหาโรติ    ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อรหโต  โสตาปตฺติผล  วา  สกทาคามิผล  วา อนาคามิผล   
วา อรหตฺต วา ปเร อุปสหเรยฺยุนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         ปรูปหารกถา ฯ   
                           __________   
#๑. ม. สตา. ๒. ยุ. อสุจิสุกฺกวิสฏ ีติ.    
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                          อ ฺาณกถา                                                 
        [๔๙๐]   อตฺถ ิ  อรหโต   อ ฺาณนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
อรหโต  อวิชฺชา  อวิชฺโชโฆ  อวิชชฺาโยโค อวิชฺชานุสโย อวิชชฺาปริยุฏาน   
อวิชฺชาส ฺโชน อวิชฺชานีวรณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๙๑]    นตฺถิ   อรหโต   อวิชฺชา   อวิชโฺชโฆ   อวิชชฺาโยโคฤ   
อวิชฺชานุสโย   อวิชฺชาปริยุฏาน   อวิชฺชาส ฺโชน   อวิชชฺานีวรณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  นตฺถ ิ อรหโต  อวิชฺชา  อวิชฺโชโฆ  อวิชชฺาโยโค   
อวิชฺชานุสโย     อวิชฺชาปริยุฏาน     อวิชฺชาส ฺโชน    อวิชชฺานีวรณ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต อ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๔๙๒]    อตฺถ ิ  ปุถชฺุชนสฺส   อ ฺาณ   อตฺถิ   ตสฺส   อวิชฺชา   
อวิชฺโชโฆ  อวิชฺชาโยโค  อวิชชฺานุสโย  อวิชฺชาปริยุฏาน อวิชฺชาส ฺโชน   
อวิชฺชานีวรณนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    อตฺถ ิ   อรหโต   อ ฺาณ   
อตฺถิ    ตสฺส    อวิชฺชา    อวิชฺโชโฆ    อวิชฺชาโยโค   อวิชฺชานุสโย   
อวิชฺชาปริยุฏาน    อวิชชฺาส ฺโชน   อวิชฺชานีวรณนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๙๓]    อตฺถิ    อรหโต    อ ฺาณ   นตฺถ ิ  ตสฺส   อวิชชฺา   
อวิชฺโชโฆ  อวิชฺชาโยโค  อวิชชฺานุสโย  อวิชฺชาปริยุฏาน อวิชฺชาส ฺโชน   
อวิชฺชานีวรณนฺติ      ฯ     อามนฺตา     ฯ     อตฺถิ     ปุถุชชฺนสฺส    
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อ ฺาณ   นตฺถิ   ตสฺส  อวิชฺชา  อวิชโฺชโฆ  อวิชฺชาโยโค  อวิชฺชานุสโย   
อวิชฺชาปริยุฏาน     อวิชชฺาส ฺโชน     อวิชฺชานวีรณนฺติ     ฯ    น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๙๔]   อตฺถ ิ  อรหโต   อ ฺาณนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา   
อ ฺาณปกโต    ปาณ   หเนยฺย   อทนิฺน   อาทิเยยฺย   มุสา   ภเณยฺย   
ปสุณ   ภเณยยฺ   ผรุส   ภเณยฺย   สมฺผ   ปลเปยฺย   สนฺธึ   ฉินฺเทยฺย   
นิลฺโลป   หเรยฺย   เอกาคาริก   กเรยฺย  ปริปนฺเถ  ติฏเยฺย  ปรทาร   
คจฺเฉยฺย   คามฆาต   กเรยฺย   นิคมฆาต   กเรยฺยาติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๙๕]   อตฺถ ิ  ปุถชุชฺนสสฺ   อ ฺาณ   ปุถุชชฺโน   อ ฺาณปกโต   
ปาณ    หเนยฺย    อทินฺน    อาทิเยยฺย   ฯเปฯ   คามฆาต   กเรยฺย   
นิคมฆาต   กเรยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  อรหโต   อ ฺาณ   
อรหา    อ ฺาณปกโต   ปาณ   หเนยฺย   อทินฺน   อาทิเยยฺย   ฯเปฯ   
คามฆาต กเรยฺย  นิคมฆาต กเรยฺยาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๙๖]   อตฺถ ิ  อรหโต   อ ฺาณ  น  จ  อรหา  อ ฺาณปกโต   
ปาณ    หเนยฺย    อทินฺน    อาทิเยยฺย   ฯเปฯ   คามฆาต   กเรยฺย   
นิคมฆาต   กเรยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ ปถุุชชฺนสฺส  อ ฺาณ   
น   จ   ปุถชุชฺโน   อ ฺาณปกโต   ปาณ   หเนยฺย  อทินฺน  อาทเิยยฺย   
ฯเปฯ    คามฆาต   กเรยฺย   นิคมฆาต   กเรยฺยาติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๔๙๗]   อตฺถ ิ  อรหโต   อ ฺาณนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
อรหโต    สตฺถริ    อ ฺาณ    ธมฺเม    อ ฺาณ    สงฺเฆ   อ ฺาณ   
สิกฺขาย     อ ฺาณ     ปพฺุพนฺเต     อ ฺาณ    อปรนฺเต    อ ฺาณ   
ปุพฺพนฺตาปรนฺเต     อ ฺาณ    อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ    ธมฺเมสุ   
อ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๔๙๘]    นตฺถิ   อรหโต   สตฺถร ิ  อ ฺาณ   ธมฺเม   อ ฺาณ   
สงฺเฆ     อ ฺาณ     สกิฺขาย     อ ฺาณ     ปุพฺพนฺเต     อ ฺาณ   
อปรนฺเต  อ ฺาณ  ปุพฺพนฺตาปรนฺเต  อ ฺาณ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ       อ ฺาณนฺติ       ฯ      อามนฺตา      ฯ      ห ฺจิ   
นตฺถิ   อรหโต   สตฺถริ   อ ฺาณ   ธมฺเม   อ ฺาณ   สงฺเฆ  อ ฺาณ   
ฯเปฯ     อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ     ธมฺเมสุ    อ ฺาณ    โน   
วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต อ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๔๙๙]    อตฺถิ    ปุถชฺุชนสฺส   อ ฺาณ   อตฺถิ   ตสฺส   สตฺถริ   
อ ฺาณ  ธมฺเม อ ฺาณ สงฺเฆ อ ฺาณ ฯเปฯ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ       อ ฺาณนฺติ       ฯ      อามนฺตา      ฯ      อตฺถิ   
อรหโต     อ ฺาณ     อตฺถิ    ตสฺส    สตฺถริ    อ ฺาณ    ธมฺเม   
อ ฺาณ    สงฺเฆ    อ ฺาณ    ฯเปฯ    อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ อ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๐๐]   อตฺถ ิ  อรหโต   อ ฺาณ  นตฺถ ิ ตสฺส  สตฺถริ  อ ฺาณ   
ธมฺเม   อ ฺาณ   สงฺเฆ  อ ฺาณ  ฯเปฯ  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจ-  
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สมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ     อ ฺาณนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    อตฺถ ิ   ปุถชฺุชนสฺส   
อ ฺาณ     นตฺถิ     ตสฺส    สตฺถริ    อ ฺาณ    ธมเฺม    อ ฺาณ   
สงฺเฆ    อ ฺาณ    ฯเปฯ    อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ    ธมฺเมสุ   
อ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๐๑]  อตฺถิ  อรหโต  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุอรหโต   
ราโค  ปหีโน  อุจฺฉินฺนมูโล  ตาลาวตฺถุกโต  อนภาว กโต อายตึอนุปฺปาท-   
ธมฺโมติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหโต  ราโค  ปหโีน  อุจฺฉินฺนมูโล   
ตาลาวตฺถุกโต   อนภาว   กโต   อายตึอนุปฺปาทธมฺโม   โน   วต  เร   
วตฺตพฺเพ   อตฺถิ   อรหโต   อ ฺาณนฺติ   ฯเปฯ   นนุ  อรหโต  โทโส   
ปหีโน   ฯเปฯ   โมโห   ปหีโน   ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  ปหีน  อุจฺฉินฺนมูล   
ตาลาวตฺถุกต   อนภาว   กต   อายตึอนุปฺปาทธมฺมนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ  อรหโต  อโนตฺตปฺป  ปหีน  อุจฺฉินฺนมูล  ตาลาวตฺถุกต  อนภาว  กต   
อายตึอนุปฺปาทธมฺม    โน    วต    เร    วตฺตพฺเพ   อตฺถิ   อรหโต   
อ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๕๐๒]  อตฺถ ิ อรหโต  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุอรหโต   
ราคปฺปหานาย   มคฺโค   ภาวิโต   ฯเปฯ   โพชฺฌงฺคา   ภาวิตาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อรหโต   ราคปฺปหานาย   โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต อ ฺาณนฺติ ฯ=   
        [๕๐๓]  อตฺถิ  อรหโต  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุอรหโต   
โทสปฺปหานาย   ฯเปฯ   อโนตฺตปฺปปฺปหานาย   มคฺโค   ภาวิโต  ฯเปฯ  
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โพชฺฌงฺคา  ภาวิตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ อรหโต อโนตฺตปฺปปฺปหานาย   
โพชฺฌงฺคา     ภาวิตา     โน     วต     เร    วตฺตพฺเพ    อตฺถิ   
อรหโต อ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๕๐๔]  อตฺถิ  อรหโต  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อรหา   
วีตราโค   วีตโทโส   วีตโมโห   ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกตนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อรหา   วีตราโค  ฯเปฯ  สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกต   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต อ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๕๐๕]   อตฺถ ิ  อรหโต   อ ฺาณนฺติ  ฯ  สธมฺมกุสลสฺส  อรหโต   
อตฺถิ    อ ฺาณ    ปรธมฺมกุสลสฺส    อรหโต   นตฺถิ   อ ฺาณนฺติ   ฯ   
สธมฺมกุสลสฺส  อรหโต  อตฺถิ  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ปรธมฺมกุสลสฺส   
อรหโต อตฺถ ิ๑ อ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๐๖]  ปรธมฺมกุสลสฺส  อรหโต  นตฺถิ  อ ฺาณนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
สธมฺมกุสลสฺส อรหโต อตฺถิ อ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๐๗]   สธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   ราโค   ปหโีน   อตฺถิ  ตสฺส   
อ ฺาณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ปรธมมฺกุสลสฺส  อรหโต  ราโค  ปหีโน   
อตฺถิ ตสฺส อ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๐๘]   สธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   โทโส  ปหโีน  โมโห  ปหีโน   
ฯเปฯ   อโนตฺตปฺป   ปหนี   อตฺถิ   ตสฺส  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   อโนตฺตปฺป  ปหีน  อตฺถิ  ตสฺส  อ ฺาณนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
#๑ ม. นตฺถิ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 197 

        [๕๐๙]   สธมฺมกุสลสฺส   อรหโต  ราคปฺปหานาย  มคฺโค  ภาวิโต   
ฯเปฯ   โพชฌฺงฺคา   ภาวิตา  อตฺถิ  ตสฺส  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   ราคปฺปหานาย   โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   อตฺถ ิ  
ตสฺส อ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๑๐]     สธมฺมกุสลสฺส    อรหโต    โทสปปฺหานาย    ฯเปฯ   
อโนตฺตปฺปปฺปหานาย   มคฺโค  ภาวิโต  ฯเปฯ  โพชฌฺงฺคา  ภาวิตา  อตฺถิ   
ตสฺส    อ ฺาณนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   
อโนตฺตปฺปปฺปหานาย   โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   อตฺถิ  ตสฺส  อ ฺาณนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๑๑]  สธมฺมกุสโล  อรหา  วีตราโค  วีตโทโส  วีตโมโห ฯเปฯ   
สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกต   อตฺถิ   ตสฺส   อ ฺาณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ปรธมฺมกุสโล   อรหา   วีตราโค   ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกต  อตฺถ ิ  
ตสฺส อ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๑๒]   ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   ราโค   ปหีโน  นตฺถิ  ตสฺส   
อ ฺาณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สธมฺมกุสลสฺส  อรหโต  ราโค  ปหีโน   
นตฺถิ ตสฺส อ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๑๓]  ปรธมฺมกุสลสฺส  อรหโต  โทโส  ปหโีน  ฯเปฯ อโนตฺตปฺป   
ปหีน   นตฺถิ  ตสฺส  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สธมฺมกุสลสฺส  อรหโต   
อโนตฺตปฺป ปหีน นตฺถิ ตสฺส อ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๑๔]   ปรธมฺมกุสลสฺส  อรหโต  ราคปฺปหานาย  มคฺโค  ภาวิโต    
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ฯเปฯ  โพชฌฺงฺคา  ภาวิตา  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺปปฺปหานาย  มคฺโค  ภาวิโต   
ฯเปฯ   โพชฌฺงฺคา   ภาวิตา  นตฺถิ  ตสฺส  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สธมฺมกุสลสฺส    อรหโต    อโนตฺตปฺปปฺปหานาย    โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   
นตฺถิ ตสฺส อ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๑๕]   ปรธมฺมกุสโล   อรหา   วีตราโค   วีตโทโส  วีตโมโห   
ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกต  นตฺถิ  ตสฺส  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สธมฺมกุสโล   อรหา   วีตราโค   ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกต  นตฺถิ   
ตสฺส อ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๑๖]   อตฺถ ิ อรหโต  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา   ชานตฺวาห   ภิกฺขเว   ปสฺสโต   อาสวาน   ขย  วทามิ  โน   
อชานโต    โน   อปสฺสโต   กิ ฺจ   ภิกฺขเว   ชานโต   ก ึ  ปสฺสโต   
อาสวาน   ขโย   โหติ   อิติ   รูป  อิติ  รูปสฺส  สมุทโย  อิติ  รูปสสฺ   
อตฺถงฺคโม   อิติ   เวทนา   ฯเปฯ  อิติ  ส ฺา  ฯเปฯ  อิติ  สงฺขารา   
ฯเปฯ   อิติ   วิ ฺาณ   อิติ   วิ ฺาณสฺส   สมุทโย   อิติ   วิ ฺาณสฺส   
อตฺถงฺคโมติ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ชานโต  เอว  ปสฺสโต  อาสวาน   
ขโย   โหตีติ  ๑  อตฺเถว  สตฺุตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น   
วตฺตพฺพ อตฺถิ อรหโต อ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๕๑๗]   อตฺถ ิ อรหโต  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา   ชานตฺวาห   ภิกฺขเว   ปสฺสโต   อาสวาน   ขย  วทามิ  โน   
#๑ ส. ข. ๑๓๖ ฯ    
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อชานโต  โน  อปสฺสโต  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  ชานโต  ก ึ ปสฺสโต  อาสวาน   
ขโย  โหติ  อิท  ทุกฺขนฺติ  ภิกฺขเว  ชานโต  ปสฺสโต อาสวาน ขโย โหติ   
อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ชานโต  ปสฺสโต อาสวาน ขโย โหติ อย ทุกขฺนิโรโธติ   
ชานโต   ปสสฺโต   อาสวาน  ขโย  โหติ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ   
ชานโต    ปสฺสโต    อาสวาน   ขโย   โหติ   เอว   โข   ภิกฺขเว   
ชานโต  เอว  ปสฺสโต  อาสวาน  ขโย  โหตีติ ๑ อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ อตฺถิ อรหโต อ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๕๑๘]   อตฺถ ิ อรหโต  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา    สพฺพ   ภิกฺขเว   อนภิชาน   อปริชาน   อวิราชย   อปฺปชห   
อภพฺโพ   ทกฺุขกฺขยาย  สพฺพ ฺจ  โข  ภิกฺขเว  อภิชาน  ปริชาน  วิราชย   
ปชห  ภพฺโพ  ทุกฺขกฺขยายาติ  ๒  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตน หิ น วตฺตพฺพ อตฺถิ อรหโต อ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๕๑๙]   อตฺถ ิ อรหโต  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา   
                  สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย   
                  ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ   
                  สกฺกายทิฏ ิ วิจิกิจฺฉิต ฺจ   
                  สลีพฺพต วาป ยทตฺถิ กิ ฺจิ   
                  จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต   
                  ฉจาภิานานิ อภพฺโพ กาตุนฺติ ๓   
#๑ ส. นิทาน. ๓๕. ๒. ส. สฬายตน. ๒๑ ฯ ๓. ขุ. ส.ุ ๓๖๙.    
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อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  อตฺถิ   
อรหโต อ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๕๒๐]   อตฺถิ  อรหโต  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา   ยสมฺึ   ภิกฺขเว  สมเย  อริยสาวกสฺส  วิรช  วีตมล  ธมมฺจกฺขุ   
อุทปาทิ     ย     กิ ฺจิ     สมุทยธมฺม     สพฺพนฺต     นิโรธธมฺมนติฺ   
สห   ทสฺสนปฺุปาทา   ภิกขฺเว   อริยสาวกสฺส  ตีณิ  ส ฺโชนานิ  ปหียนฺติ   
สกฺกายทิฏ ิ   วิจิกิจฺฉา   สีลพฺพตปรามาโสติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ อตฺถิ อรหโต อ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๕๒๑]  น  วตฺตพฺพ  อตฺถิ  อรหโต  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   อรหา   อิตฺถีปุริสาน   นามโคตฺต   น   ชาเนยฺย  มคฺคามคฺค  น   
ชาเนยฺย   ติณกฏวนปฺปตีน   นาม   น   ชาเนยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ    อรหา   อิตฺถีปุริสาน   นามโคตฺต   น   ชาเนยฺย   มคฺคามคฺค   
น   ชาเนยฺย   ติณกฏวนปฺปตีน   นาม   น  ชาเนยฺย  เตน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ  อตฺถิ  อรหโต  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อรหา  อิตฺถีปุริสาน  นามโคตฺต   
น    ชาเนยฺย    มคฺคามคฺค   น   ชาเนยฺย   ติณกฏวนปฺปตีน   นาม   
น   ชาเนยฺยาติ   อตฺถ ิ  อรหโต  อ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา   
โสตาปตฺติผล   วา   สกทาคามิผล   วา   อนาคามิผล   วา   อรหตฺต   
วา น ชาเนยฺยาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                          อ ฺาณกถา ฯ   
                            ________    
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                           กงฺขากถา   
        [๕๒๒]  อตฺถ ิ อรหโต  กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ อรหโต   
วิจิกิจฺฉา   วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน   วิจิกิจฺฉาส ฺโชน  วิจิกิจฺฉานีวรณนฺติ  ฯ  
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๒๓]  นตฺถ ิอรหโต วิจิกิจฺฉา วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน วิจิกิจฺฉาส ฺโชน   
วิจิกิจฺฉานีวรณนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ    นตฺถิ    อรหโต   
วิจิกิจฺฉา     วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน     วิจิกิจฺฉาส ฺโชน    วิจิกิจฺฉานีวรณ  
โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต กงฺขาติ ฯ   
        [๕๒๔]  อตฺถ ิ ปถุุชชฺนสฺส  กงฺขา  อตฺถ ิ ตสฺส  วิจิกิจฺฉา วิจิกิจฺฉา   
ปริยุฏาน    วิจิกิจฺฉาส ฺโชน   วิจิกิจฺฉานีวรณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อตฺถิ   อรหโต   กงฺขา   อตฺถิ   ตสฺส   วิจิกิจฺฉา   วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน   
วิจิกิจฺฉาส ฺโชน วิจิกิจฺฉานีวรณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๒๕]  อตฺถ ิอรหโต กงฺขา นตฺถิ ตสฺส วิจิกิจฺฉา วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน   
วิจิกิจฺฉาส ฺโชน      วิจิกิจฺฉานีวรณนฺติ      ฯ      อามนฺตา     ฯ   
อตฺถิ   ปุถชฺุชนสฺส   กงฺขา   นตฺถ ิ  ตสฺส  วิจิกิจฺฉา  วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน   
วิจิกิจฺฉาส ฺโชน วิจิกิจฺฉานีวรณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๒๖]  อตฺถ ิ อรหโต  กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ อรหโต   
สตฺถริ    กงฺขา   ธมฺเม   กงฺขา   สงฺเฆ   กงฺขา   สิกฺขาย   กงฺขา   
ปุพฺพนฺเต    กงฺขา    อปรนฺเต    กงฺขา    ปุพฺพนฺตาปรนฺเต    กงฺขา   
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ กงฺขาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๕๒๗]   นตฺถิ   อรหโต   สตฺถร ิ กงฺขา  ธมฺเม  กงฺขา  สงฺเฆ   
กงฺขา   ฯเปฯ   อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ   ธมฺเมสุ   กงฺขาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   นตฺถิ   อรหโต   สตฺถริ  กงฺขา  ธมฺเม  กงฺขา   
ฯเปฯ    อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ    ธมฺเมสุ   กงฺขา   โน   วต   
เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต กงฺขาติ ฯ   
        [๕๒๘]   อตฺถิ   ปถุชฺุชนสฺส   กงฺขา  อตฺถิ  ตสฺส  สตฺถริ  กงฺขา   
ธมฺเม     กงฺขา    ฯเปฯ    อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ    ธมฺเมสุF   
กงฺขาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  อรหโต  กงฺขา  อตฺถิ  ตสฺส  สตฺถริ   
กงฺขา     ธมฺเม     กงฺขา    ฯเปฯ    อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ กงฺขาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๒๙]   อตฺถิ   อรหโต   กงฺขา   นตฺถิ   ตสฺส  สตฺถริ  กงฺขา   
ธมฺเม     กงฺขา    ฯเปฯ    อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ    ธมฺเมสุ   
กงฺขาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  ปุถชุชฺนสฺส   กงฺขา  นตฺถิ  ตสฺส   
สตฺถริ   กงฺขา   ธมฺเม   กงฺขา   ฯเปฯ  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ กงฺขาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๓๐]   อตฺถ ิ อรหโต  กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อรหโต   
ราโค   ปหโีน   อุจฺฉินฺนมูโล   ตาลาวตฺถุกโต   อนภาว  กโต  อายตึ-   
อนุปฺปาทธมฺโมติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ห ฺจิ อรหโต ราโค ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล   
ตาลาวตฺถุกโต   อนภาว   กโต  อายตึอนุปฺปาทธมฺโม  ฯ  โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต กงฺขาติ ฯ    
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        [๕๓๑]   อตฺถ ิ อรหโต  กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อรหโต   
โทโส   ปหโีน   ฯเปฯ   โมโห   ปหีโน   ฯเปฯ   อโนตฺตปฺป   ปหีน   
ฯเปฯ   ราคปฺปหานาย   มคฺโค   ภาวิโต   ฯเปฯ  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา   
ฯเปฯ   โทสปฺปหานาย   ฯเปฯ   อโนตฺตปฺปปฺปหานาย   มคฺโค  ภาวิโต   
ฯเปฯ   โพชฌฺงฺคา   ภาวิตา   ฯเปฯ  นนุ  อรหา  วีตราโค  วีตโทโส   
ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อรหา   
วีตราโค   วีตโทโส   ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกต   โน   วต  เร   
วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต กงฺขาติ ฯ   
        [๕๓๒]  อตฺถ ิ อรหโต  กงฺขาติ  ฯ  สธมฺมกุสลสฺส  อรหโต  อตฺถิ   
กงฺขา   ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   นตฺถิ   กงฺขาติ   ฯ   สธมฺมกสุลสฺส   
อรหโต  อตฺถิ  กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปรธมฺมกุสลสฺส  อรหโต  อตฺถิ   
กงฺขาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๓๓]  ปรธมฺมกุสลสฺส  อรหโต  นตฺถิ  กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สธมฺมกุสลสฺส อรหโต นตฺถิ กงฺขาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๓๔]   สธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   ราโค   ปหโีน   อตฺถิ  ตสฺส   
กงฺขาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต  ราโค  ปหโีน   
อตฺถิ ตสฺส กงฺขาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๓๕]   สธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   โทโส  ปหโีน  ฯเปฯ  โมโห   
ปหีโน    ฯเปฯ   อโนตฺตปฺป   ปหีน   ฯเปฯ   ราคปฺปหานาย   มคฺโค   
ภาวิโต   ฯเปฯ   โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   ฯเปฯ  โทสปฺปหานาย  ฯเปฯ  
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อโนตฺตปฺปปฺปหานาย มคฺโค ภาวิโต ฯเปฯ โพชฺฌงฺคา ภาวิตา ฯเปฯ   
        [๕๓๖]  สธมฺมกุสโล  อรหา  วีตราโค วีตโทโส ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพ   
สจฺฉิกต   อตฺถิ   ตสฺส  กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปรธมฺมกุสโล  อรหา   
วีตราโค    วีตโทโส    ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกต   อตฺถ ิ  ตสฺส   
กงฺขาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๓๗]   ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   ราโค   ปหีโน  นตฺถิ  ตสฺส   
กงฺขาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   ราโค  ปหโีน   
นตฺถิ ตสฺส กงฺขาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๓๘]   ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต  โทโส  ปหีโน  ฯเปฯ  โมโห   
ปหีโน    ฯเปฯ   อโนตฺตปฺป   ปหีน   ฯเปฯ   ราคปฺปหานาย   มคฺโค   
ภาวิโต   ฯเปฯ   โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   ฯเปฯ  โทสปฺปหานาย  ฯเปฯ   
อโนตฺตปฺปปฺปหานาย มคฺโค ภาวิโต ฯเปฯ โพชฺฌงฺคา ภาวิตา ฯเปฯ   
        [๕๓๙]  ปรธมฺมกุสโล  อรหา วีตราโค วีตโทโส ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพ   
สจฺฉิกต    นตฺถิ    ตสฺส   กงฺขาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สธมฺมกุสโล   
อรหา    วีตราโค   วีตโทโส   ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกต   นตฺถิ   
ตสฺส กงฺขาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๔๐]   อตฺถ ิ  อรหโต   กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต                 
ภควตา   ชานตฺวาห   ภิกฺขเว   ปสฺสโต   อาสวาน   ขย  วทามิ  โน   
อชานโต  โน  อปสฺสโต  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  ชานโต  ก ึ ปสฺสโต  อาสวาน   
ขโย   โหติ   อิติ   รูป   ฯเปฯ   อิติ  วิ ฺาณสฺส  อตฺถงฺคโมติ  เอว    
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โข   ภิกฺขเว  ชานโต  เอว  ปสฺสโต  อาสวาน  ขโย  โหตีติ  อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ อตฺถิ อรหโต กงฺขาติ ฯ   
        [๕๔๑]   อตฺถ ิ  อรหโต   กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา   ชานตฺวาห   ภิกฺขเว   ปสฺสโต   อาสวาน   ขย  วทามิ  โน   
อชานโต  โน  อปสฺสโต  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  ชานโต  ก ึ ปสฺสโต  อาสวาน   
ขโย  โหติ  อิท  ทุกฺขนฺติ  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ   
ชานโต  ปสสฺโต  อาสวาน  ขโย  โหติ  เอว  โข ภิกฺขเว ชานโต เอว   
ปสฺสโต   อาสวาน  ขโย  โหตีติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตน หิ น วตฺตพฺพ อตฺถิ อรหโต กงฺขาติ ฯ   
        [๕๔๒]   อตฺถิ   อรหโต   กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา    สพฺพ   ภิกฺขเว   อนภิชาน   อปริชาน   อวิราชย   อปฺปชห   
อภพฺโพ    ทกฺุขกฺขยาย    สพฺพ ฺจ   โข   ภิกฺขเว   อภิชาน   ปรชิาน   
วิราชย   ปชห   ภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยายาติ   ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ อตฺถิ อรหโต กงฺขาติ ฯร   
        [๕๔๓]   อตฺถิ   อรหโต   กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา   สหาวสฺส    ทสสฺนสมฺปทาย   ฯเปฯ   ฉจาภิานานิ   อภพฺโพ   
กาตุนฺติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ   
อตฺถิ อรหโต กงฺขาติ ฯ   
        [๕๔๔]   อตฺถิ   อรหโต   กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา   ยสมฺึ   ภิกฺขเว  สมเย  อริยสาวกสฺส  วิรช  วีตมล  ธมมฺจกฺขุ   
#๑ ส. สฬายตน. ๒๑.    
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อุทปาทิ    ย    กิ ฺจิ    สมทุยธมฺม    สพฺพนฺต    นโิรธธมฺมนฺติ   สห   
ทสฺสนุปฺปาทา    ภิกฺขเว    อริยสาวกสฺส   ตีณิ   ส ฺโชนานิ   ปหียนฺติ   
สกฺกายทิฏ ิ   วิจิกิจฺฉา   สีลพฺพตปรามาโสติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ อตฺถิ อรหโต กงฺขาติ ฯ   
            [๕๔๕] อตฺถิ อรหโต กงฺขาติ ฯ อามนฺตา ฯ นนุ วุตฺต ภควตา   
                  ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา   
                  อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส   
                  อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา   
                  ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺมนฺติ   
                  ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา   
                  อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส   
                  อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา   
                  ยโต ขย ปจฺจยาน อเวทีติ   
                  ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา   
                  อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส   
                  วิธูปย ติฏติ มารเสน   
                  สรุิโยว โอภาสยมนฺตลิกฺขนฺติ ๑   
                  ยา กาจิ กงฺขา อิธ วา หุร วา   
                  สกเวทิยา วา ปรเวทิยา วา   
#๑ ขุ. อุ. ๖๔ ฯ    
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                  ฌายิโน ตา ปชหนฺติ สพฺพา   
                  อาตาปโน พฺรหฺมจริย จรนฺตาติ ๑   
            เย กงฺขา สมติกฺกนฺตา      กงฺขาภูเตสุ ปาณิสุ   
            อสสยา วิสยุตฺตา          เตสุ ทินนฺ มหปฺผลนติฺ   
                  เอตาทิสี ธมฺมปกาสเนตฺถ   
                  กนิฺนุ ตตฺถ กงฺขติ โกจิ สาวโก ๒   
                  นิตฺติณฺณโอฆ วิจิกิจฺฉฉินฺน   
                  พุทฺธ นมสฺสาม ชิน ชนินทฺาติ ๓   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  อตฺถิ   
อรหโต กงฺขาติ ฯ   
        [๕๔๖]  น  วตฺตพฺพ  อตฺถิ  อรหโต  กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ นนุ   
อรหา   อิตฺถปีุริสาน   นามโคตฺเต   กงฺเขยฺย   มคฺคามคฺเค   กงฺเขยฺย   
ติณกฏวนปฺปตีน   นาเม   กงฺเขยฺยาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหา   
อิตฺถีปุริสาน  นามโคตฺเต  กงฺเขยฺย  มคฺคามคฺเค กงฺเขยฺย ติณกฏวนปฺปตีน   
นาเม    กงฺเขยฺย    เตน    วต   เร   วตฺตพฺเพ   อตฺถิ   อรหโต   
กงฺขาติ   ฯ   อรหา   อิตฺถปีุริสาน  นามโคตฺเต  กงฺเขยฺย  มคฺคามคฺเค   
กงฺเขยฺย    ติณกฏวนปฺปตีน    นาเม    กงฺเขยฺยาติ   อตฺถิ   อรหโต   
กงฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา  โสตาปตฺติผเล  วา สกทาคามิผเล วา   
อนาคามิผเล วา อรหตฺเต วา กงฺเขยฺยาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                          กงฺขากถา ฯ   
#๑ ขุ. อุ. ๑๓๖ ฯ ๒ ม. น ตตฺถ กึ กงฺขาติ โกจิ สาวโก. ๓ ที. ม. ๓๒๕ ฯ    
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                         ปรวิตารณากถา   
        [๕๔๗]   อตฺถิ   อรหโต  ปรวิตารณาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา   
ปรเนยฺโย    ปรปตฺติโย   ปรปจฺจโย   ปรปฏิพทฺธภู   น   ชานาติ   น   
ปสฺสติ สมฺมูฬฺโห อสมฺปชาโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๔๘]  นน ุ อรหา  น  ปรเนยโฺย  น  ปรปตฺติโย  น ปรปจฺจโย   
น    ปรปฏิพทฺธภู    ชานาติ    ปสฺสติ   อสมฺมูฬฺโห   สมฺปชาโนติ   ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหา  น  ปรเนยฺโย  น  ปรปตฺติโย  น ปรปจฺจโย   
น    ปริปฏิพทฺธภู    ชานาติ    ปสฺสติ   อสมฺมูฬฺโห   สมฺปชาโน   โน   
วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต ปรวิตารณาติ ฯ   
        [๕๔๙]   อตฺถ ิ  ปุถชุชฺนสฺส   ปรวิตารณา   โส   จ  ปรเนยฺโย   
ปรปตฺติโย   ปรปจฺจโย   ปรปฏิพทฺธภู  น  ชานาติ  น  ปสฺสติ  สมฺมูฬฺโห   
อสมฺปชาโนติ  ๑  ฯ  อามนฺตา   ฯ  อตฺถิ  อรหโต  ปรวิตารณา โส จ   
ปรเนยฺโย   ปรปตฺติโย  ปรปจฺจโย  ปรปฏิพทฺธภู  น  ชานาติ  น  ปสฺสติ   
สมฺมูฬฺโห อสมฺปชาโนติ ๒ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๕๐]   อตฺถ ิ  อรหโต   ปรวิตารณา   โส  จ  น  ปรเนยฺโย   
น   ปรปตฺติโย   น   ปรปจฺจโย   น   ปรปฏิพทฺธภู   ชานาติ   ปสสฺติ   
อสมฺมูฬฺโห  สมฺปชาโนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  ปุถชฺุชนสฺส  ปรวิตารณา   
โส   จ  น  ปรเนยฺโย  น  ปรปตฺติโย  น  ปรปจฺจโย  น  ปรปฏพิทฺธภู   
ชานาติ ปสฺสติ อสมฺมูฬฺโห สมฺปชาโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
#๑. ๒. ยุ. อสมฺมูฬฺโห สมฺปชาโน.    
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        [๕๕๑]  อตฺถิ  อรหโต  ปรวิตารณาติ  ฯ อามนฺตา ฯ อตฺถิ อรหโต   
สตฺถริ    ปรวิตารณา    ธมเฺม    ปรวิตารณา    สงฺเฆ   ปรวิตารณา   
สิกฺขาย   ปรวิตารณา   ปุพฺพนฺเต   ปรวิตารณา   อปรนฺเต  ปรวิตารณา   
ปุพฺพนฺตาปรนฺเต        ปรวิตารณา       อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ ปรวิตารณาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๕๒]   นตฺถิ  อรหโต  สตฺถริ  ปรวิตารณา  ธมฺเม  ปรวิตารณา   
ฯเปฯ    อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ    ธมฺเมสุ    ปรวิตารณาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   นตฺถิ   อรหโต   สตฺถริ   ปรวิตารณา   ธมฺเม   
ปรวิตารณา   ฯเปฯ  อิทปปฺจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  ปรวิตารณา   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต ปรวิตารณาติ ฯ   
        [๕๕๓]   อตฺถิ   ปถุชฺุชนสฺส   ปรวิตารณา   อตฺถิ   ตสฺส  สตฺถริ   
ปรวิตารณา   ธมฺเม   ปรวิตารณา  ฯเปฯ  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ     ปรวิตารณาติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    อตฺถิ    อรหโต   
ปรวิตารณา   อตฺถิ   ตสฺส   สตฺถริ   ปรวิตารณา   ธมฺเม  ปรวิตารณา   
ฯเปฯ    อิทปปฺจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ    ธมฺเมสุ    ปรวิตารณาติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๕๔]    อตฺถ ิ  อรหโต   ปรวิตารณา   นตฺถิ   ตสฺส   สตฺถริ   
ปรวิตารณา   ธมฺเม   ปรวิตารณา  ฯเปฯ  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ    ปรวิตารณาติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    อตฺถ ิ  ปุถุชชฺนสฺส   
ปรวิตารณา   นตฺถ ิ  ตสฺส   สตฺถริ   ปรวิตารณา   ธมฺเม  ปรวิตารณา    
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ฯเปฯ    อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ    ธมฺเมสุ    ปรวิตารณาติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๕๕]   อตฺถิ   อรหโต   ปรวิตารณาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อรหโต   ราโค   ปหีโน   อุจฺฉินฺนมูโล   ตาลาวตฺถุกโต  อนภาว  กโต   
อายตึอนุปฺปาทธมฺโมติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหโต  ราโค  ปหีโน   
อุจฺฉินฺนมูโล  ตาลาวตฺถุกโต  อนภาว  กโต  อายตึอนุปฺปาทธมฺโม  ฯ  โน   
วต  เร  วตฺตพฺเพ  ฯ  อตฺถ ิ อรหโต  ปรวิตารณาติ  ฯเปฯ นนุ อรหโต   
โทโส ปหโีน ฯเปฯ โมโห ปหีโน ฯเปฯ อโนตฺตปฺป ปหีน ฯเปฯ   
        [๕๕๖]   นน ุ  อรหโต   ราคปฺปหานาย  มคฺโค  ภาวิโต  ฯเปฯ   
โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา  ฯเปฯ  โทสปฺปหานาย  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺปปฺปหานาย   
มคฺโค ภาวิโต ฯเปฯ โพชฌฺงฺคา ภาวิตา ฯเปฯ   
        [๕๕๗]   นนุ   อรหา   วีตราโค  วีตโทโส  ฯเปฯ  สจฺฉิกาตพฺพ   
สจฺฉิกตนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหา  วีตราโค  วีตโทโส  ฯเปฯ   
สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกต โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต ปรวิตารณาติ ฯ   
        [๕๕๘]   อตฺถิ  อรหโต  ปรวิตารณาติ  ฯ  สธมฺมกุสลสฺส  อรหโต   
อตฺถิ   ปรวิตารณา   ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   นตฺถิ  ปรวิตารณาติ  ฯ   
สธมฺมกุสลสฺส  อรหโต  อตฺถิ  ปรวิตารณาติ  ฯ อามนฺตา ฯ ปรธมฺมกุสลสฺส   
อรหโต อตฺถ ิปรวิตารณาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๕๙]    ปรธมฺมกุสลสฺส    อรหโต   นตฺถิ   ปรวิตารณาติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ    สธมฺมกุสลสฺส    อรหโต   นตฺถิ   ปรวิตารณาติ   ฯ    
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เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๖๐]   สธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   ราโค   ปหโีน   อตฺถิ  ตสฺส   
ปรวิตารณาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปรธมฺมกุสลสฺส  อรหโต  ราโค  ปหีโน   
อตฺถิ ตสฺส ปรวิตารณาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๖๑]   สธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   โทโส  ปหโีน  ฯเปฯ  โมโห   
ปหีโน ฯเปฯ อโนตฺตปฺป ปหีน ฯเปฯ   
        [๕๖๒]   สธมฺมกุสลสฺส   ราคปฺปหานาย   มคฺโค  ภาวิโต  ฯเปฯ   
โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา  ฯเปฯ  โทสปฺปหานาย  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺปปฺปหานาย   
มคฺโค ภาวิโต ฯเปฯ โพชฌฺงฺคา ภาวิตา ฯเปฯ   
        [๕๖๓]  สธมฺมกุสโล  อรหา  วีตราโค วีตโทโส ฯเปฯ สจฺฉิกาตพฺพ   
สจฺฉิกต   อตฺถิ   ตสฺส   ปรวิตารณาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปรธมฺมกสุโล   
อรหา   วีตราโค   วีตโทโส   วีตโมโห   ฯเปฯ  สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกต   
อตฺถิ ตสฺส ปรวิตารณาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๖๔]   ปรธมฺมกุสลสฺส   อรหโต   ราโค   ปหีโน  นตฺถิ  ตสฺส   
ปรวิตารณาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สธมฺมกสุลสฺส  อรหโต  ราโค  ปหีโน   
นตฺถิ  ตสฺส  ปรวิตารณาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ ปรธมฺมกุสลสฺส   
อรหโต   โทโส   ปหีโน   ฯเปฯ   โมโห   ปหโีน  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป   
ปหีน ฯเปฯ   
        [๕๖๕]   ปรธมฺมกุสลสฺส   ราคปปฺหานาย  มคฺโค  ภาวิโต  ฯเปฯ   
โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  ฯเปฯ  โทสปฺปหานานาย  ฯเปฯ อโนตฺตปฺปปฺ-  
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ปหานาย  มคฺโค ภาวิโต ฯเปฯ โพชฺฌงฺคา ภาวิตา ฯเปฯ   
        [๕๖๖]  ปรธมฺมกุสโล  อรหา  วีตราโค  วีตโทโส วีตโมโห ฯเปฯ   
สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกต   นตฺถิ   ตสฺส   ปรวิตารณาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สธมฺมกุสโล   อรหา   วีตราโค  วีตโทโส  ฯเปฯ  สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกต   
นตฺถิ ตสฺส ปรวิตารณาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๖๗]   อตฺถิ   อรหโต   ปรวิตารณาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต   ภควตา   ชานตฺวาห   ภิกฺขเว   ปสฺสโต  อาสวาน  ขย  วทามิ   
โน   อชานโต   โน   อปสฺสโต   กิ ฺจ  ภิกฺขเว  ชานโต  ก ึ ปสสฺโต   
อาสวาน  ขโย  โหติ  ฯ  อิติ  รูป  ฯเปฯ  อิติ  วิ ฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ   
เอว   โข   ภิกฺขเว   ชานโต  เอว  ปสฺสโต  อาสวาน  ขโย  โหตีติ   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  อตฺถิ   
อรหโต ปรวิตารณาติ ฯ   
        [๕๖๘]   อตฺถ ิ  อรหโต   ปรวิตารณาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต   ภควตา   ชานตฺวาห   ภิกฺขเว   ปสฺสโต  อาสวาน  ขย  วทามิ   
โน   อชานโต   โน   อปสฺสโต   กิ ฺจ  ภิกฺขเว  ชานโต  ก ึ ปสสฺโต   
อาสวาน   ขโย   โหติ   อิท   ทุกฺขนฺติ   ภิกฺขเว   ชานโต   ปสฺสโต   
อาสวาน   ขโย   โหติ   อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรโธติ   
ฯเปฯ    อย   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ   ชานโต   ปสฺสโต   อาสวาน   
ขโย   โหติ   เอว   โข   ภิกฺขเว  ชานโต  เอว  ปสฺสโต  อาสวาน   
ขโย   โหตีติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น   
#๑. ส. นิทาน. ๓๕.    
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วตฺตพฺพ อตฺถิ อรหโต ปรวิตารณาติ ฯ   
        [๕๖๙]   อตฺถ ิ  อรหโต   ปรวิตารณาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต   ภควตา   สพฺพ  ภิกขฺเว  อนภิชาน  อปรชิาน  อวิราชย  อปฺปชห   
อภพฺโพ    ทกฺุขกฺขยาย    สพฺพ ฺจ   โข   ภิกฺขเว   อภิชาน   ปรชิาน   
วิราชย   ปชห   ภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยายาติ   ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ อตฺถิ อรหโต ปรวิตารณาติ ฯ   
        [๕๗๐]  อตฺถิ  อรหโต  ปรวิตารณาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุวุตฺต   
ภควตา   สหาวสฺส   ทสฺสนสมฺปทาย   ฯเปฯ   ฉ  จาภิานานิ  อภพฺโพ   
กาตุนฺติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ   
อตฺถิ อรหโต ปรวิตารณาติ ฯ   
        [๕๗๑]   อตฺถ ิ  อรหโต   ปรวิตารณาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต   ภควตา   ยสฺม ึ  ภิกขฺเว   สมเย   อริยสาวกสฺส  วิรช  วีตมล   
ธมฺมจกฺขุ    อุทปาทิ   ย   กิ ฺจิ   สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   นิโรธธมฺมนฺติ   
สห   ทสฺสนปฺุปาทา   ภิกขฺเว   อริยสาวกสฺส  ตีณิ  ส ฺโชนานิ  ปหียนฺติ   
สกฺกายทิฏ ิ   วิจิกิจฺฉา   สีลพฺพตปรามาโสติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ อตฺถิ อรหโต ปรวิตารณาติ ฯ   
        [๕๗๒]  อตฺถ ิ อรหโต  ปรวิตารณาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุวุตฺต   
ภควตา   
                  นาห คมิสฺสามิ ปโมจนาย   
                  กถกถึ โธตก ก ฺจิ โลเก ๒   
#๑. ส. สฬายตน. ๒๑. ๒. ม. กถกถึ เตน กิ ฺจิ โลเก.    
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                  ธมฺม ฺจ เสฏ อภิชานมาโน   
                  เอว ตุว โอฆมิมนฺตเรสีติ ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  อตฺถิ   
อรหโต ปรวิตารณาติ ฯ   
        [๕๗๓]  น  วตฺตพฺพ  อตฺถิ  อรหโต  ปรวิตารณาติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   อรหโต   อิตฺถีปุริสาน   นามโคตฺต   ปเร  วิตาเรยฺยุ  มคฺคามคฺค   
ปเร   วิตาเรยฺยุ   ติณกฏวนปฺปตีน   นาม   ปเร   วิตาเรยฺยุนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  อรหโต  อิตฺถีปุริสาน  นามโคตฺต  ปเร  วิตาเรยฺยุ   
มคฺคามคฺค     ปเร    วิตาเรยฺยุ    ติณกฏวนปฺปตีน    นาม    ปเร   
วิตาเรยฺยุ เตน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต ปรวิตารณาติ ฯ   
        [๕๗๔]  อรหโต  อิตฺถีปุริสาน  นามโคตฺต  ปเร  วิตาเรยฺยุ มคฺคา   
มคฺค   ปเร   วิตาเรยฺยุ   ติณกฏวนปฺปตีน   นาม  ปเร  วิตาเรยฺยุนฺติ   
อตฺถิ   อรหโต   ปรวิตารณาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหโต  โสตาปตฺติผล   
วา  สกทาคามิผล  วา  อนาคามิผล วา อรหตฺต วา ปเร วิตาเรยฺยุนฺติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                        ปรวิตารณากถา ฯ   
                          ____________   
#๑ ขุ. สุ. ๔๓๘ ฯ ขุ. จู. ๘๕ ฯ    
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                          วจีเภทกถา   
        [๕๗๕]  สมาปนฺนสสฺ  อตฺถ ิ วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สพฺพตฺถ   
สมาปนฺนาน อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๗๖]  สมาปนฺนสสฺ  อตฺถ ิ วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สพฺพทา   
สมาปนฺนาน อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๗๗]  สมาปนฺนสสฺ  อตฺถ ิ วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สพฺเพส   
สมาปนฺนาน อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๗๘]  สมาปนฺนสสฺ  อตฺถ ิวจีเภโทติ ฯ อามนฺตา ฯ สพฺพสมาปตฺตีสุ   
อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๗๙]  สมาปนฺนสฺส  อตฺถ ิ วจีเภโทติ  ฯ อามนฺตา ฯ สมาปนฺนสฺส   
อตฺถิ กายเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๘๐]  สมาปนฺนสฺส  นตฺถ ิ กายเภโทติ ฯ อามนฺตา ฯ สมาปนฺนสฺส   
นตฺถิ วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๘๑]    สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   วาจา   อตฺถิ   วจีเภโทติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สมาปนฺนสสฺ   อตฺถิ   กาโย  อตฺถิ  กายเภโทติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๘๒]   สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   กาโย   นตฺถิ   กายเภโทติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สมาปนฺนสสฺ   อตฺถิ   วาจา   นตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๕๘๓]  ทุกฺขนฺติ  ชานนฺโต  ทุกขฺนฺติ  วาจ  ภาสตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
สมุทโยติ ชานนฺโต สมุทโยติ วาจ ภาสตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๘๔]  ทุกฺขนฺติ  ชานนฺโต  ทุกขฺนฺติ  วาจ  ภาสตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นิโรโธติ ชานนฺโต นิโรโธติ วาจ ภาสตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๘๕]  ทุกฺขนฺติ  ชานนฺโต  ทุกขฺนฺติ  วาจ  ภาสตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
มคฺโคติ ชานนฺโต มคฺโคติ วาจ ภาสตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๘๖]  สมุทโยติ  ชานนฺโต  น  จ  สมุทโยติ  วาจ  ภาสตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ทุกฺขนฺติ   ชานนฺโต  น  จ  ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๘๗]  นิโรโธติ  ชานนฺโต  น  จ  นิโรโธติ  วาจ  ภาสตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ทุกฺขนฺติ   ชานนฺโต  น  จ  ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๘๘]   มคฺโคติ   ชานนฺโต  น  จ  มคฺโคติ  วาจ  ภาสตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ทุกฺขนฺติ   ชานนฺโต  น  จ  ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๘๙]   สมาปนฺนสสฺ   อตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  าณ   
กึโคจรนฺติ   ฯ   าณ   สจฺจโคจรนฺติ   ฯ  โสต  สจฺจโคจรนฺติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๙๐]   สมาปนฺนสสฺ   อตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสต   
กึโคจรนฺติ   ฯ   โสต   สทฺทโคจรนฺติ   ฯ  าณ  สทฺทโคจรนฺติ  ฯ  น    
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เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๙๑]    สมาปนฺนสฺส    อตฺถ ิ   วจีเภโท   าณ   สจฺจโคจร   
โสต    สทฺทโคจรนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   าณ   สจฺจโคจร   
โสต    สทฺทโคจร   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   
วจีเภโทติ ฯ   
        [๕๙๒]   สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   วจีเภโท  าณ  สจฺจโคจร  โสต   
สทฺทโคจรนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทวินนฺ   ผสฺสาน  ทฺวินฺน  เวทนาน   
ทฺวินฺน  ส ฺาน  ทฺวินฺน  เจตนาน  ทฺวินฺน  จิตฺตาน  สโมธาน  โหตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๙๓]  สมาปนฺนสฺส  อตฺถ ิ วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ปวีกสิณ   
สมาปตฺตึ สมาปนฺนสฺส อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๙๔]  สมาปนฺนสฺส  อตฺถ ิ วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา ฯ อาโปกสิณ                 
ฯเปฯ    เตโชกสิณ    วาโยกสิณ    นลีกสิณ    ปตกสิณ    โลหิตกสิณ   
โอทาตกสิณ    สมาปตฺตึ   ฯเปฯ   อากาสาน ฺจายตน   วิ ฺาณ ฺจายตน   
อากิ ฺจ ฺายตน ฯเปฯ เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมาปนฺนสฺส อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๙๕]   ปวีกสิณ   สมาปตฺตึ  สมาปนฺนสฺส  นตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ    ปวีกสิณ    สมาปตฺตึ   สมาปนฺนสฺส   นตฺถิ   
วจีเภโท โน วต เร วตฺตพฺเพ สมาปนฺนสฺส อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ   
        [๕๙๖]    อาโปกสิณ   ฯเปฯ   โอทาตกสิณ   สมาปตฺตึ   ฯเปฯ    
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อากาสาน ฺจายตน      วิ ฺาณ ฺจายตน     อากิ ฺจ ฺายตน     ฯเปฯ   
เนวส ฺานาส ฺายตน   สมาปนฺนสฺส  นตฺถ ิ วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ    เนวส ฺานาส ฺายตน    สมาปนฺนสฺส   นตฺถิ   วจีเภโท   โน   
วต เร วตฺตพฺเพ สมาปนฺนสฺส อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ   
        [๕๙๗]   สมาปนฺนสสฺ  อตฺถ ิ วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โลกิย   
สมาปตฺตึ สมาปนฺนสฺส อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๙๘]   สมาปนฺนสสฺ  อตฺถ ิ วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โลกิย   
ปม   ฌาน   สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   วจีเภโทติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โลกิย  ทุติย   
ฌาน   ฯเปฯ   ตติย   ฌาน   ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  อตฺถิ   
วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๕๙๙]   โลกิย   สมาปตฺตึ   สมาปนฺนสฺส   นตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   โลกยิ   สมาปตฺตึ  สมาปนฺนสฺส  นตฺถ ิ วจีเภโท   
โน วต เร วตฺตพฺเพ สมาปนฺนสฺส อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ   
        [๖๐๐]   โลกิย   ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  นตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  โลกยิ  ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  นตฺถ ิ วจีเภโท   
โน วต เร วตฺตพฺเพ สมาปนฺนสฺส อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ   
        [๖๐๑]   โลกิย  ทุติย  ฌาน  ฯเปฯ  ตติย  ฌาน  ฯเปฯ  จตุตฺถ   
ฌาน   สมาปนฺนสฺส   นตฺถิ   วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  โลกิย   
จตุตฺถ   ฌาน   สมาปนฺนสฺส   นตฺถิ  วจีเภโท  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ    
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สมาปนฺนสฺส อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ   
        [๖๐๒]  โลกุตฺตร  ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  อตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   โลกิย   ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  อตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๐๓]  โลกุตฺตร  ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  อตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   โลกิย   ทุติย   ฌาน   ตติย   ฌาน   ฯเปฯ   จตุตฺถ   
ฌาน สมาปนฺนสฺส อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๐๔]   โลกิย   ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  นตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  โลกุตฺตร  ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  นตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๐๕]   โลกิย   ทุติย  ฌาน  ตติย  ฌาน  ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌาน   
สมาปนฺนสฺส   นตฺถิ   วจีเภโทติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   โลกุตฺตร  ปม   
ฌาน สมาปนฺนสฺส นตฺถิ วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๐๖]  โลกุตฺตร  ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  อตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  โลกุตฺตร  ทติุย  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  อตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๐๗]  โลกุตฺตร  ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  อตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  โลกุตฺตร  ตติย  ฌาน  ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌาน  สมาปนฺนสฺส   
อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๐๘]  โลกุตฺตร  ทติุย  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  นตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ    
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อามนฺตา   ฯ  โลกุตฺตร  ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  นตฺถิ  วจีเภโทติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๐๙]  โลกุตฺตร  [๑]- ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน สมาปนฺนสฺส   
นตฺถิ   วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โลกตฺุตร  ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส   
นตฺถิ วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๑๐]  น  วตฺตพฺพ  สมาปนฺนสฺส  อตฺถ ิ วจีเภโทติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ    วิตกฺกวิจารา    วจีสงฺขารา    วุตฺตา   ภควตา   ปม   ฌาน   
สมาปนฺนสฺส  อตฺถ ิ วิตกฺกวิจาราติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  วิตกฺกวิจารา   
วจีสงฺขารา     วุตฺตา     ภควตา     ปม     ฌาน    สมาปนฺนสฺส   
อตฺถิ   วิตกฺกวิจารา   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  สมาปนฺนสฺส  อตฺถิ   
วจีเภโทติ ฯ   
        [๖๑๑]    วิตกฺกวิจารา   วจีสงฺขารา   วุตฺตา   ภควตา   ปม   
ฌาน   สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   วิตกฺกวิจารา   อตฺถิ  ตสฺส  วจีเภโทติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ปวีกสิณ  ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  อตฺถ ิ วิตกฺกวิจารา   
อตฺถิ ตสฺส วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๑๒]    วิตกฺกวิจารา   วจีสงฺขารา   วุตฺตา   ภควตา   ปม   
ฌาน   สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   วิตกฺกวิจารา   อตฺถิ  ตสฺส  วจีเภโทติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อาโปกสิณ   ฯเปฯ   เตโชกสิณ   วาโยกสิณ   นีลกสิณ   
ปตกสิณ   โลหิตกสิณ   ฯเปฯ   โอทาตกสิณ   ปม   ฌาน  สมาปนฺนสฺส   
อตฺถิ วิตกฺกวิจารา อตฺถิ ตสฺส วจีเภโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
#[๑] ม. เอตฺถนฺตเร ทุติย ฌานนฺติปาโ อตฺถิ. สฺยา. ยุ. โปตฺถเกสุ นตฺถิ.    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 221 

        [๖๑๓]  น  วตฺตพฺพ  สมาปนฺนสฺส  อตฺถ ิ วจีเภโทติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   วิตกฺกสมุฏานา  วาจา  วุตฺตา  ภควตา  ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส   
อตฺถิ   วิตกฺกวิจาราติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  วิตกฺกสมุฏานา  วาจา   
วุตฺตา    ภควตา    ปม   ฌาน   สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   วิตกฺกวิจารา   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ สมาปนฺนสฺส อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ   
        [๖๑๔]   วิตกฺกสมุฏานา   วาจา   วุตฺตา  ภควตา  ปม  ฌาน   
สมาปนฺนสฺส    อตฺถ ิ   วิตกฺกวิจาราติ   อตฺถิ   ตสฺส   วจีเภโทติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ส ฺาสมุฏานา    วาจา   วุตฺตา   ภควตา   ทุติย   
ฌาน   สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   ส ฺา  อตฺถิ  ตสฺส  วิตกฺกวิจาราติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๑๕]   วิตกฺกสมุฏานา   วาจา   วุตฺตา  ภควตา  ปม  ฌาน   
สมาปนฺนสฺส    อตฺถ ิ   วิตกฺกวิจาราติ   อตฺถิ   ตสฺส   วจีเภโทติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ส ฺาสมุฏานา    วาจา   วุตฺตา   ภควตา   ตติย   
ฌาน    ฯเปฯ    จตุตฺถ   ฌาน   อากาสาน ฺจายตน   วิ ฺาณ ฺจายตน   
ฯเปฯ    อากิ ฺจ ฺายตน   สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   ส ฺา   อตฺถิ   ตสฺส   
วิตกฺกวิจาราติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๑๖]   สมาปนฺนสฺส  อตฺถ ิ วจีเภโทติ  ฯ  อามนฺตา  นนุ  ปม   
ฌาน  สมาปนฺนสฺส  วาจา  นิรุทฺธา  โหตีติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  วาจา  นิรุทฺธา  โหตีติ   
#๑ ส. สฬายต. ๒๖๘ ฯ    
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อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   สมาปนฺนสฺส  อตฺถิ   
วจีเภโทติ ฯ   
        [๖๑๗]  ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  วาจา  นิรุทธฺา  โหตีติ อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ   อตฺถิ   ตสฺส   วจีเภโทติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ทุติย  ฌาน   
สมาปนฺนสฺส    วิตกฺกวิจารา   นริุทฺธา   โหนฺตีติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   
อตฺถิ ตสฺส วิตกฺกวิจาราติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๑๘]  ปม  ฌาน  สมาปนฺนสฺส  วาจา  นิรุทธฺา  โหตีติ อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ   อตฺถิ   ตสฺส   วจีเภโทติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ตติย  ฌาน   
สมาปนฺนสฺส   ปติ   นิรุทธฺา   โหติ   ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌาน  สมาปนฺนสฺส   
อสฺสาสปสฺสาสา    นิรุทฺธา    โหนฺติ   อากาสาน ฺจายตน   สมาปนฺนสฺส   
รูปส ฺา  นิรุทฺธา  โหติ  วิ ฺาณ ฺจายตน สมาปนฺนสฺส อากาสาน ฺจายตน-   
ส ฺา      นริุทฺธา      โหติ      อากิ ฺจ ฺายตน     สมาปนฺนสฺส   
วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา   นิรุทฺธา   โหติ   ฯเปฯ   เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมาปนฺนสฺส        อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา        นริุทฺธา        โหติ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺนสฺส   ส ฺา   จ   เวทนา   จ   นริุทฺธา   
โหนฺตีติ   ๑   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   อตฺถิ  ตสฺส  ส ฺา  จ  เวทนา   
จาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๑๙]  น  วตฺตพฺพ  สมาปนฺนสฺส  อตฺถ ิ วจีเภโทติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ  ปมสฺส  ฌานสฺส  สทฺโท  กณฺฏโก  วุตฺโต  ภควตาติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
#๑ ส. สฬายต. ๒๖๘ ฯ    
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ห ฺจิ   ปมสฺส   ฌานสฺส   สทฺโท   กณฺฏโก   วุตฺโต   ภควตา   เตน   
วต เร วตฺตพฺเพ สมาปนฺนสฺส อตฺถิ วจีเภโทติ ฯ   
        [๖๒๐]   ปมสฺส   ฌานสฺส   สทฺโท   กณฺฏโก  วุตฺโต  ภควตาติ   
สมาปนฺนสฺส  อตฺถ ิ วจีเภโทติ ฯ อามนฺตา ฯ ทุติยสฺส ฌานสฺส วิตกฺกวิจารา   
กณฺฏโก   วุตฺตา   ภควตา   ฯเปฯ   ตติยสฺส   ฌานสฺส   ปติ  กณฺฏโก   
วุตฺตา    ภควตา    จตุตฺถสสฺ    ฌานสฺส    อสฺสาสปสฺสาสา   กณฺฏโก   
วุตฺตา   ภควตา   อากาสาน ฺจายตน   สมาปนฺนสฺส   รูปส ฺา  กณฺฏโก   
วุตฺตา   ภควตา   วิ ฺาณ ฺจายตน  สมาปนฺนสฺส  อากาสาน ฺจายตนส ฺา   
กณฺฏโก      วุตฺตา      ภควตา     อากิ ฺจ ฺายตน     สมาปนฺนสฺส   
วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา   กณฺฏโก   วุตฺตา  ภควตา  เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมาปนฺนสฺส อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา กณฺฏโก   
วุตฺตา    ภควตา    ฯเปฯ   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺนสฺส   ส ฺา   
จ   เวทนา   จ   กณฺฏโก   วุตฺตา   ภควตา  อตฺถิ  ตสฺส  ส ฺา  จ   
เวทนา จาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๒๑]  น  วตฺตพฺพ  สมาปนฺนสฺส  อตฺถ ิ วจีเภโทติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   วุตฺต  ภควตา  สิขิสฺส  อานนฺท  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
อภิภู    นาม    สาวโก    พฺรหฺมโลเก    ิโต   สหสฺสีโลกธาตุ   ๒   
สเรน วิ ฺาเปสิ   
              อารพฺภถ นิกฺกมถ        ยุ ฺชถ พุทฺธสาสเน   
              ธุนาถ มจฺจุโน เสน      นฬาคารว กุ ฺชโร   
#๑. ม. วุตฺโต. อิโต ปร สพฺพตฺถ วุตฺโตติ ปาโ ๒. ม. ทสสฺสหสฺสิ.    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 224 

              โย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย     อปฺปมตฺโต วิเหสฺสติ ๑   
              ปหาย ชาติสสาร        ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสตีติ ๒   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เตน  หิ  สมาปนฺนสฺส  อตฺถิ   
วจีเภโทติ ฯ   
                          วจีเภทกถา ฯ   
                            ________   
                          ทุกฺขาหารกถา   
        [๖๒๒]  ทุกฺขาหาโร  มคฺคงฺค  มคฺคปริยาปนฺนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เย   เกจิ   ทุกขฺนฺติ  วาจ  ภาสนฺติ  สพฺเพ  เต  มคฺค  ภาเวนฺตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๒๓]   เย   เกจิ  ทกฺุขนฺติ  วาจ  ภาสนฺติ  สพฺเพ  เต  มคฺค   
ภาเวนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   พาลปุถุชชฺนา  ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสนฺติ   
พาลปุถุชฺชนา   มคฺค   ภาเวนฺตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
มาตุฆาตโก   ฯเปฯ   ปตุฆาตโก   อรหนฺตฆาตโก  รุหิรุปฺปาทโก  ฯเปฯ   
สงฺฆเภทโก   ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสติ  สงฺฆเภทโก  ๓  มคฺค ภาเวตีติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         ทุกฺขาหารกถา ฯ   
#๑. ม. วิหรสิฺสติ. ๒ ส. สคาถ. ๒๑๐ ฯ ๓. ม. โลหตุิปฺปาทโก.    
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                          จิตฺตฏ ิติกถา   
        [๖๒๔]  เอก  จิตฺต  ทิวส  ติฏตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อุปฑฺฒทิวโส   
อุปฺปาทกฺขโณ อุปฑฺฒทิวโส วยกฺขโณติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๒๕]  เอก  จิตฺต  เทฺว  ทิวเส  ติฏตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ ทิวโส   
อุปฺปาทกฺขโณ ทิวโส วยกฺขโณติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๒๖]  เอก  จิตฺต  จตฺตาโร  ทิวเส  ติฏติ  ฯเปฯ อฏ ทิวเส   
ติฏติ   ทส   ทิวเส   ติฏติ   วีสติ   ทิวเส   ติฏติ   มาส  ติฏติ   
เทฺว   มาเส   ติฏติ   จตฺตาโร  มาเส  ติฏติ  อฏ  มาเส  ติฏติ   
ทส    มาเส    ติฏติ    สวจฺฉร   ติฏติ   เทฺว   วสฺสานิ   ติฏติ   
จตฺตาริ   วสสฺานิ   ติฏติ   อฏติ   วสฺสานิ   ติฏติ   ทส   วสฺสานิ   
ติฏติ    วีสติ   วสฺสานิ   ติฏติ   ตึส   วสฺสานิ   ติฏติ   จตฺตาลีส   
วสฺสานิ    ติฏติ    ป ฺาส    วสฺสานิ    ติฏติ    วสฺสสต   ติฏติ   
เทฺว    วสฺสสตานิ    ติฏติ    จตฺตาริ    วสฺสสตานิ   ติฏติ   ป ฺจ   
วสฺสสตานิ   ติฏติ   วสฺสสหสฺส   ติฏติ   เทฺว   วสฺสสหสฺสานิ  ติฏติ   
จตฺตาริ   วสสฺสหสฺสานิ   ติฏติ   อฏ   วสฺสสหสฺสานิ   ติฏติ  โสฬส   
วสฺสสหสฺสานิ   ติฏติ   กปฺป   ติฏติ   เทฺว  กปฺเป  ติฏติ  จตฺตาโร   
กปฺเป   ติฏติ   อฏ   กปฺเป   ติฏติ  โสฬส  กปฺเป  ติฏติ  พตฺตึส   
กปฺเป   ติฏติ   จตุสฏ ี   กปฺเป   ติฏติ   ป ฺจ   กปฺปสตานิ  ติฏติ   
กปฺปสหสฺส   ติฏติ   เทฺว  กปฺปสหสฺสานิ  ติฏติ  จตฺตาริ  กปฺป-  
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สหสฺสานิ  ติฏติ     อฏ     กปฺปสหสฺสานิ    ติฏติ    โสฬส    กปฺปสหสฺสานิ   
ติฏติ    วีสติ    กปฺปสหสฺสานิ    ติฏติ    จตฺตาลีส    กปฺปสหสฺสานิ   
ติฏติ     สฏ ี     กปฺปสหสฺสานิ     ติฏติ     ฯเปฯ     จตุราสีติ   
กปฺปสหสฺสานิ   ติฏตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว  จตฺตาลีส  กปฺปสหสฺสานิ   
อุปฺปาทกฺขโณ    เทฺว   จตฺตาลีส   กปปฺสหสฺสานิ   วยกฺขโณติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๒๗]   เอก  จิตฺต  ทิวส  ติฏตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ฺเ   
ธมฺมา   เอกาห   พหุมฺป   อุปฺปชฺชิตฺวา   นิรชฺุฌนฺตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เต ธมฺมา จิตฺเตน ลหุปริวตฺตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๒๘]  เต  ธมฺมา  จิตฺเตน  ลหุปริวตฺตาติ   ฯ  อามนฺตา ฯ นนุ   
วุตฺต   ภควตา   นาห   ภิกขฺเว   อ ฺ   เอก   ธมฺมมปฺ  สมนุปสสฺามิ   
ย   เอว   ลหุปริวตฺต   ยถยิท   ภิกฺขเว   จิตฺต   ยาว ฺจิท   ภิกฺขเว   
อุปมาป  น  สุกรา  ยาว  ลหุปริวตฺต  จิตฺตนฺติ  ๑ อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ เต ธมฺมา จิตฺเตน ลหุปริวตฺตาติ ฯ   
        [๖๒๙]  เต  ธมฺมา  จิตฺเตน  ลหุปริวตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ นนุ   
วุตฺต   ภควตา  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มกฺกโฏ  อร ฺเ  ปวเน  จรมาโน   
สาข   คณฺหาติ   ต   มุ ฺจิตฺวา   อ ฺ   คณฺหาติ   ต  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺ   
คณฺหาติ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ยททิ   วุจฺจติ  จิตฺต  อิติป  มโน   
อิติป    วิ ฺาณ   อิติป   ต   รตฺติยา   จ   ทิวสสฺส   จ   อ ฺเทว   
#๑ อ. เอก. ๑๐ ฯ    
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อุปฺปชฺชติ   อ ฺ   นิรุชฌฺตีติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตน หิ น วตฺตพฺพ เต ธมฺมา จิตฺเตน ลหุปริวตฺตาติ ฯ   
        [๖๓๐]  เอก  จิตฺต  ทวิส  ติฏตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ จกฺขุวิ ฺาณ   
ทิวส   ติฏตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสตวิ ฺาณ  ฯเปฯ   
ฆานวิ ฺาณ    ชิวฺหาวิ ฺาณ   กายวิ ฺาณ   อกุสล   จิตฺต   ราคสหคต   
โทสสหคต     โมหสหคต    มานสหคต    ทฏิ ิสหคต    วิจิกิจฺฉาสหคต   
ถีนสหคต   อุทฺธจฺจสหคต   อหิรกิสหคต   อโนตฺตปฺปสหคต   จิตฺต   ทิวส   
ติฏตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๓๑]  เอก  จิตฺต  ทวิส  ติฏตีติ ฯ อามนฺตา ฯ เยเนว จิตฺเตน   
จกฺขุนา   รูป   ปสฺสติ  เตเนว  จิตฺเตน  โสเตน  สททฺ  สุณาติ  ฯเปฯ   
ฆาเนน   คนฺธ   ฆายติ   ชวฺิหาย   รส   สายติ   กาเยน   โผฏพฺพ   
ผุสติ   ฯเปฯ  มนสา  ธมฺม  วิชานาติ  ฯเปฯ  เยเนว  จิตฺเตน  มนสา   
ธมฺม  วิชานาติ  เตเนว  จิตฺเตน  จกฺขุนา  รูป  ปสฺสติ  ฯเปฯ  โสเตน   
สทฺท   สุณาติ   ฆาเนน   คนฺธ   ฆายติ   ชิวฺหาย  รส  สายติ  ฯเปฯ   
กาเยน โผฏพฺพ ผุสตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๓๒]   เอก   จิตฺต  ทิวส  ติฏตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เยเนว   
จิตฺเตน   อภิกฺกมติ   เตเนว   จิตฺเตน   ปฏิกฺกมติ   เยเนว   จิตฺเตน   
ปฏิกฺกมติ   เตเนว   จิตฺเตน   อภิกฺกมติ   เยเนว  จิตฺเตน  อาโลเกติ   
เตเนว  จิตฺเตน  วิโลเกติ  เยเนว  จิตฺเตน  วิโลเกติ  เตเนว จิตฺเตน   
#๑ ส. น.ิ ๘๘ ฯ    
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อาโลเกติ   เยเนว   จิตฺเตน   สมฺมิ ฺเชติ  เตเนว  จิตฺเตน  ปสาเรติ   
เยเนว  จิตฺเตน  ปสาเรติ  เตเนว  จิตฺเตน  สมฺมิ ฺเชตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๓๓]  อากาสาน ฺจายตนูปคาน  เทวาน  เอก  จิตฺต  ยาวตายุก   
ติฏตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มนุสฺสาน  เอก  จิตฺต  ยาวตายุก  ติฏตีติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๓๔]  อากาสาน ฺจายตนูปคาน  เทวาน  เอก  จิตฺต  ยาวตายุก   
ติฏตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  จาตุมฺมหาราชิกาน  เทวาน  ฯเปฯ ตาวตึสาน   
เทวาน  ...  ยามาน  เทวาน  ...  ตุสิตาน เทวาน ... นิมฺมานรตีน   
เทวาน  ...  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน  เทวาน  ... พฺรหฺมปาริสชฺชาน เทวาน   
...  พฺรหฺมปุโรหิตาน เทวาน ... มหาพฺรหฺมาน เทวาน ... ปริตฺตาภาน   
เทวาน  ...  อปฺปมาณาภาน  เทวาน  ...  อาภสฺสราน  เทวาน ...   
ปริตฺตสุภาน  เทวาน  ... อปฺปมาณสุภาน เทวาน ... สุภกิณฺหาน เทวาน   
... เวหปฺผลาน เทวาน ... อวิหาน เทวาน ... อตปฺปาน เทวาน ...   
สุทสฺสาน  เทวาน  ...  สทุสฺสีน  เทวาน ฯเปฯ อกนิฏาน เทวาน เอก   
จิตฺต ยาวตายุก ติฏตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๓๕]   อากาสาน ฺจายตนูปคาน   เทวาน   วีสติ  กปฺปสหสฺสานิ   
อายุปฺปมาณ    อากาสาน ฺจายตนูปคาน   เทวาน   เอก   จิตฺต   วีสติ   
กปฺปสหสฺสานิ  ติฏตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มนุสฺสาน  วสฺสสต  อายุปฺปมาณ   
มนุสฺสาน เอก จิตฺต วสฺสสต ติฏตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๖๓๖]   อากาสาน ฺจายตนูปคาน   เทวาน   วีสติ  กปฺปสหสฺสานิ   
อายุปฺปมาณ    อากาสาน ฺจายตนูปคาน   เทวาน   เอก   จิตฺต   วีสติ   
กปฺปสหสฺสานิ   ติฏตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  จาตุมฺมหาราชิกาน  เทวาน   
ป ฺจ    วสฺสสตานิ   อายุปฺปมาณ   จาตุมฺมหาราชิกาน   เทวาน   เอก              
จิตฺต   ป ฺจ   วสฺสสตานิ   ติฏติ   ฯเปฯ   วสฺสสหสฺส   ติฏติ  เทฺว   
วสฺสสหสฺสานิ     ติฏติ    จตฺตาริ    วสสฺสหสฺสานิ    ติฏติ    อฏ   
วสฺสสหสฺสานิ    ติฏติ    โสฬส    วสฺสสหสฺสานิ    ติฏติ    กปฺปสฺส   
ตติยภาค    ติฏติ    อุปฑฺฒกปฺป    ติฏติ    เอก    กปฺป    ติฏติ   
เทฺว    กปฺเป    ติฏติ   จตฺตาโร   กปฺเป   ติฏติ   อฏ   กปฺเป   
ติฏติ    โสฬส   กปฺเป   ติฏติ   พตฺตึส   กปฺเป   ติฏติ   จตุสฏ ี   
กปฺเป    ติฏติ    ป ฺจ    กปฺปสตานิ    ติฏติ   กปปฺสหสฺส   ติฏติ   
เทฺว   กปฺปสหสฺสานิ   ติฏติ   จตฺตาริ   กปฺปสหสฺสานิ   ติฏติ   อฏ   
กปฺปสหสฺสานิ   ติฏติ  ฯเปฯ  อกนิฏาน  เทวาน  โสฬส  กปฺปสหสฺสานิ   
อายุปฺปมาณ   อกนฏิาน   เทวาน   เอก   จิตฺต  โสฬส  กปฺปสหสฺสานิ   
ติฏตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๓๗]   อากาสาน ฺจายตนูปคาน   เทวาน  จิตฺต  มุหุตฺต  มุหุตฺต   
อุปฺปชฺชติ  มหุุตฺต  มุหุตฺต  นิรชฺุฌตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ อากาสาน ฺจายตนูปคา   
เทวา       มุหตฺุต      มุหุตฺต      จวนฺติ      มุหุตฺต      มุหุตฺต   
อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๓๘]  อากาสาน ฺจายตนูปคาน  เทวาน  เอก  จิตฺต  ยาวตายุก    
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ติฏตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อากาสาน ฺจายตนูปคา  เทวา เยเนว จิตฺเตน   
อุปฺปชฺชนฺติ เตเนว จิตฺเตน จวนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                                           จิตฺตฏ ิติกถา ฯ   
                                             __________   
                                             กุกฺกฬุกถา   
        [๖๓๙]  สพฺเพ  สงฺขารา  อโนธึกตฺวา  กุกฺกุฬาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ  อตฺถ ิ สขุา  เวทนา  กายิก  สุข  เจตสิก  สุข  ทิพฺพ  สุข มานุสก   
สุข   ลาภสุข   สกฺการสุข   ยานสุข   สยนสุข  อิสฺสริยสุข  อาธิปจฺจสุข   
คิหิสุข   สาม ฺสุข   สาสว   สุข   อนาสว   สุข   อุปธิสุข  นิรปุธิสุข   
สามิส   สุข   นิรามิส   สขุ   สปฺปติก   สุข   นิปฺปติก   สุข  ฌานสุข  
วิมุตฺติสุข   กามสุข  เนกฺขมฺมสุข  ปวิเวกสุข  อุปสมสุข  สมฺโพธสุขนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถ ิ  สุขา   เวทนา  ฯเปฯ  สมฺโพธสุข  โน   
วต เร วตฺตพฺเพ สพฺเพ สงฺขารา อโนธึกตฺวา กกฺุกุฬาติ ฯ   
        [๖๔๐]  สพฺเพ  สงฺขารา  อโนธึกตฺวา  กุกฺกุฬาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
สพฺเพ   สงฺขารา   ทุกฺขา   เวทนา   กายกิ   ทุกฺข   เจตสิก   ทกฺุข   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสอุปายาสาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๔๑]  น  วตฺตพฺพ  สพฺเพ  สงฺขารา  อโนธึกตฺวา  กุกฺกุฬาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  วุตฺต   ภควตา   สพฺพ   ภิกฺขเว  อาทิตฺต  กิ ฺจ   
ภิกฺขเว   สพฺพ   อาทิตฺต   จกฺขุ   ภิกฺขเว   อาทิตฺต   รปูา  อาทิตฺตา    
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จกฺขุวิ ฺาณ  อาทิตฺต  จกฺขุสมฺผสฺโส  อาทิตฺโต  ยมฺปท  จกฺขุ- 
สมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ     เวทยิต     สุข     วา     ทุกฺข    วา    อทุกฺขมสุข   
วา   ตมฺป   อาทิตฺต   เกน   อาทิตฺต  อาทิตฺต  ราคคฺคินา  โทสคฺคินา   
โมหคฺคินา   อาทิตฺต  ชาติยา  ชรามรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทกฺุเขหิ   
โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหิ   อาทิตฺตนฺติ   วทามิ   โสต  อาทิตฺต  สทฺทา   
อาทิตฺตา   ฯเปฯ   ฆาน   อาทิตฺต   คนฺธา   อาทิตฺตา  ฯเปฯ  ชิวฺหา   
อาทิตฺตา    รสา   อาทิตฺตา   ฯเปฯ   กาโย   อาทิตฺโต   โผฏพฺพา   
อาทิตฺตา   ฯเปฯ   มโน   อาทิตฺโต   ธมฺมา   อาทิตฺตา   มโนวิ ฺาณ   
อาทิตฺต     มโนสมฺผสฺโส     อาทิตฺโต    ยมฺปท    มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   
อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข  วา  ตมฺป  อาทตฺิต   
เกน   อาทิตฺต   อาทิตฺต   ราคคฺคินา   โทสคฺคินา  โมหคฺคินา  อาทิตฺต   
ชาติยา  ชรามรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ   
อาทิตฺตนฺติ  วทามีติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน หิ   
สพฺเพ สงฺขารา อโนธึกตฺวา กุกฺกุฬาติ ฯ   
        [๖๔๒]  สพฺเพ  สงฺขารา  อโนธึกตฺวา  กุกฺกุฬาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ    วุตฺต   ภควตา   ป ฺจิเม   ภิกฺขเว   กามคุณา   กตเม   ป ฺจ   
จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา   อิฏา   กนฺตา  มนาปา  ปยรปูา  กามูปส ฺหิตา   
รชนิยา   โสตวิ ฺเยฺยา   สทฺทา  ฯเปฯ  ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา  ฯเปฯ   
ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา    รสา   ฯเปฯ   กายวิ ฺเยฺยา   โผฏพฺพา   อิฏา   
#๑ วิ. ม. ๑. ๖๕ ฯ    
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กนฺตา   มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา  รชนิยา  อิเม  โข  ภิกขฺเว   
ป ฺจ   กามคุณาติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ   
น วตฺตพฺพ สพฺเพ สงฺขารา อโนธึกตฺวา กุกฺกุฬาติ ฯ   
        [๖๔๓]  น  วตฺตพฺพ  สพฺเพ  สงฺขารา  อโนธึกตฺวา  กุกฺกุฬาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  วุตฺต   ภควตา   ลาภา   โว   ภิกขฺเว  สุลทฺธ   
โว   ภิกฺขเว   ขโณ   โว   ปฏิวิทฺโธ  พฺรหฺมจริยวาสาย  ทิฏา  มยา   
ภิกฺขเว   ฉผสฺสายตนิกา   นาม   นิรยา  ตตฺถ  ย  กิ ฺจิ  จกฺขุนา  รูป   
ปสฺสติ    อนิฏรูป ฺเว    ปสฺสติ    โน    อิฏรูป    อกนฺตรูป ฺเว   
ปสฺสติ    โน    กนฺตรูป    อมนาปรูป ฺเว   ปสฺสติ   โน   มนาปรูป   
ย   กิ ฺจิ   โสเตน   สทฺท   สุณาติ   ฯเปฯ   ฆาเนน   คนฺธ  ฆายติ   
ฯเปฯ   ชิวฺหาย   รส  สายติ  ฯเปฯ  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสติ  ฯเปฯ   
มนสา    ธมมฺ   วิชานาติ   อนิฏรูป ฺเว   วิชานาติ   โน   อิฏรูป   
อกนฺตรูป ฺเว   วิชานาติ   โน   กนตฺรูป   อมนาปรูป ฺเว   วิชานาติ   
โน   มนาปรปูนฺติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ   
สพฺเพ สงฺขารา อโนธึกตฺวา กุกฺกุฬาติ ฯ   
        [๖๔๔]  สพฺเพ  สงฺขารา  อโนธึกตฺวา  กุกฺกุฬาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา   ลาภา   โว   ภิกขฺเว   สุลทฺธ   โว  ภิกฺขเว   
ขโณ    โว    ปฏิวิทฺโธ   พฺรหฺมจริยวาสาย   ทฏิา   มยา   ภิกฺขเว   
ฉผสฺสายตนิกา   นาม   สคฺคา   ตตฺถ   ย  กิ ฺจิ  จกฺขุนา  รูป  ปสฺสติ   
#๑ ส. สฬายตน. ๒๙๑ ฯ อ. นวก. ๑๑๙ ฯ ขุ. จู. ๒๙๒ ฯ    
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อิฏรูป ฺเว    ปสฺสติ   โน   อนิฏรปู   กนฺตรูป ฺเว   ปสฺสติ   โน   
อกนฺตรูป    มนาปรูป ฺเว    ปสฺสติ    โน    อมนาปรูป   ย   กิ ฺจิ   
โสเตน   สททฺ   สุณาติ  ฯเปฯ  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายติ  ฯเปฯ  ชิวฺหาย   
รส   สายติ   ฯเปฯ   กาเยน   โผฏพฺพ  ผุสติ  ฯเปฯ  มนสา  ธมฺม   
วิชานาติ    อิฏรูป ฺเว    วิชานาติ   โน   อนิฏรปู   กนฺตรูป ฺเว   
วิชานาติ  โน  อกนฺตรูป  มนาปรูป ฺเว  วิชานาติ  โน อมนาปรูปนฺติ ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  สพฺเพ   
สงฺขารา อโนธึกตฺวา กุกฺกุฬาติ ฯ   
        [๖๔๕]  น  วตฺตพฺพ  สพฺเพ  สงฺขารา  อโนธึกตฺวา  กุกฺกุฬาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  นนุ  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข  วุตฺต  ภควตา  สพฺเพ  สงฺขารา   
อนิจฺจาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  ยทนิจฺจ  ต  ทุกขฺ  วุตฺต  ภควตา   
สพฺเพ   สงฺขารา  อนิจฺจา  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  สพฺเพ  สงฺขารา   
อโนธึกตฺวา กุกฺกุฬาติ ฯ   
        [๖๔๖]  สพฺเพ  สงฺขารา  อโนธึกตฺวา  กุกฺกุฬาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ทาน    อนิฏผล    อกนตฺผล    อมนุ ฺผล    เสจนกผล    ทกฺุขุทฺรย   
ทุกฺขวิปากนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สีล  ฯเปฯ  อุโปสโถ   
ฯเปฯ   ภาวนา   ฯเปฯ   พฺรหฺมจริย   อนิฏผล  อกนฺตผล  อมนุ ฺผล   
เสจนกผล   ทุกฺขุทฺรย   ทกฺุขวิปากนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นนุ    ทาน    อิฏผล    กนฺตผล   มนุ ฺผล   อเสจนกผล   สุขุทฺรย   
#๑ ส. สฬายตน. ๑๕๙ ฯ    
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สุขวิปากนฺติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ทาน   อิฏผล   กนฺตผล   
มนุ ฺผล   อเสจนกผล   สุขุทฺรย   สขุวิปาก   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
สพฺเพ  สงฺขารา  อโนธึกตฺวา  กุกฺกุฬาติ  ฯ  นน ุ สลี  ฯเปฯ  อุโปสโถ   
ฯเปฯ    ภาวนา   ฯเปฯ   พฺรหฺมจริย   อิฏผล   กนตฺผล   มนุ ฺผล   
อเสจนกผล   สุขุทฺรย   สขุวิปากนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  พฺรหฺมจริย   
อิฏผล   กนตฺผล   มนุ ฺผล   อเสจนกผล   สุขุทฺรย   สุขวิปาก   โน   
วต เร วตฺตพฺเพ สพฺเพ สงฺขารา อโนธึกตฺวา กุกฺกุฬาติ ฯ   
        [๖๔๗]  สพฺเพ  สงฺขารา  อโนธึกตฺวา  กุกฺกุฬาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ วุตฺต ภควตา   
              สุโข วิเวโก ตุฏสฺส     สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต   
              อพฺยาปชฺฌ สุข โลเก     ปาณภูเตสุ ส ฺโม ๑   
              สุขา วิราคตา โลเก     กามาน สมติกฺกโม   
              อสฺมิมานสฺส [๒]- วินโย  เอต เว ปรม สุข ๓   
              ต สุเขน สุข ปตฺต       อจฺจนฺต สุขเมว ต   
              ติสโฺส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา   เอต เว ปรม สุขนฺติ   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  สพฺเพ   
สงฺขารา อโนธึกตฺวา กุกฺกุฬาติ ฯ   
                          กุกกฺุฬกถา ฯ   
#๑ ม. สยโม. [๒] ม. เอตฺถนฺตเร โยติ ปาโ อตฺถิ. ๓ ขุ. อุ. ๘๖ ฯ    
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                        อนุปุพฺพาภิสมยกถา   
        [๖๔๘]  อนุปุพฺพาภิสมโยติ  ฯ อามนฺตา ฯ อนุปุพฺเพน โสตาปตฺติมคฺค   
ภาเวตีติ     ฯ     น    เหว     วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    อนุปุพฺเพน   
โสตาปตฺติมคฺค   ภาเวตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อนุปุพฺเพน  โสตาปตฺติผล   
สจฺฉิกโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๔๙]  อนุปุพฺพาภิสมโยติ  ฯ อามนฺตา ฯ อนุปุพฺเพน สกทาคามิมคฺค   
ภาเวตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนุปุพฺเพน  สกทาคามิมคฺค   
ภาเวตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อนุปุพฺเพน  สกทาคามิผล  สจฺฉิกโรตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๕๐]  อนุปุพฺพาภิสมโยติ  ฯ  อามนฺตา ฯ อนุปุพฺเพน อนาคามิมคฺค   
ภาเวตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนุปุพฺเพน  อนาคามิมคฺค   
ภาเวตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อนุปุพฺเพน  อนาคามิผล  สจฺฉิกโรตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๕๑]  อนุปุพฺพาภิสมโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อนุปุพฺเพน อรหตฺตมคฺค   
ภาเวตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อนุปุพฺเพน  อรหตฺตมคฺค   
ภาเวตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนุปุพฺเพน  อรหตฺตผล  สจฺฉิกโรตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๕๒]  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล  ทกฺุขทสฺสเนน   
กึ   ชหตีติ   ฯ   สกฺกายทิฏ ึ  วิจิกิจฺฉ  สีลพฺพตปรามาส  ตเทกฏเ  จ    
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กิเลเส  จตุภาค  ชหตีติ  ฯ  จตุภาค  โสตาปนฺโน จตุภาค น โสตาปนฺโน   
จตุภาค     โสตาปตฺติผลปฺปตฺโต     ปฏิลทฺโธ     อธิคโต    สจฺฉิกโต   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   จตุภาค  น  กาเยน   
ผุสิตฺวา   วิหรติ   จตุภาค  สตฺตกฺขตฺตตปรโม  โกลโกโล  เอกวีช ี พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  ธมฺเม  ฯเปฯ  สงฺเฆ  ฯเปฯ อริยกนฺเตหิ   
สีเลหิ   สมนนฺาคโต  จตุภาค  น  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมุทยทสฺสเนน  ฯเปฯ  นิโรธทสฺสเนน ฯเปฯ   
มคฺคทสฺสเนน   กึ   ชหตีติ   ฯ   สกฺกายทิฏ ึ  วิจิกิจฺฉ  สีลพฺพตปรามาส   
ตเทกฏเ   จ   กิเลเส   จตุภาค   ชหตีติ   ฯ  จตุภาค  โสตาปนฺโน   
จตุภาค    น   โสตาปนฺโน   จตุภาค   โสตาปตฺติผลปฺปตฺโต   ปฏิลทฺโธ   
อธิคโต    สจฺฉิกโต   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   
จตุภาค    น   กาเยน   ผุสตฺิวา   วิหรติ   จตุภาค   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   
โกลโกโล   เอกวีชี   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   ธมฺเม   
ฯเปฯ   สงฺเฆ   ฯเปฯ   อรยิกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  จตุภาค  น   
อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนนฺาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๕๓]  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล  ทุกขฺทสฺสเนน   
กึ   ชหตีติ   ฯ   โอฬาริก   กามราค  โอฬาริก  พฺยาปาท  ตเทกฏเ   
จ    กิเลเส   จตุภาค   ชหตีติ   ฯ   จตุภาค   สกทาคามี   จตุภาค   
น    สกทาคามี    จตุภาค   สกทาคามิผลปฺปตฺโต   ปฏิลทฺโธ   อธิคโต   
สจฺฉิกโต   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   กาเยน   ผุสิตฺวา  วิหรติ  จตุภาค  น    
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กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ สมุทยทสสฺเนน   
ฯเปฯ   นโิรธทสฺสเนน   ฯเปฯ  มคฺคทสฺสเนน  กึ  ชหตีติ  ฯ  โอฬาริก   
กามราค  โอฬาริก  พฺยาปาท  ตเทกฏเ  จ  กิเลเส  จตุภาค ชหตีติ ฯ   
จตุภาค  สกทาคามี  จตุภาค  น  สกทาคามี  จตุภาค สกทาคามิผลปฺปตฺโต   
ปฏิลทฺโธ     อธิคโต     สจฺฉิกโต    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    กาเยน   
ผุสิตฺวา   วิหรติ   จตุภาค   น   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรตีติ   ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๕๔]   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล  ทุกฺขทสฺสเนน   
กึ   ชหตีติ   ฯ   อณุสหคต   กามราค  อณุสหคต  พฺยาปาท  ตเทกฏเ   
จ   กิเลเส   จตุภาค   ชหตีติ   ฯ   จตุภาค   อนาคามี  จตุภาค  น   
อนาคามี   จตุภาค   อนาคามิผลปฺปตฺโต   ปฏลิทฺโธ   อธิคโต  สจฺฉิกโต   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   จตุภาค  น  กาเยน   
ผุสิตฺวา   วิหรติ   จตุภาค   อนฺตราปรนิิพฺพายี  ฯเปฯ  อุปหจฺจปรินิพฺพายี   
ฯเปฯ       อสงฺขารปรินิพฺพายี       ฯเปฯ       สสงฺขารปรินิพฺพายี   
ฯเปฯ    อุทฺธโสโต    อกนิฏคามี    จตุภาค    น   อุทฺธโสโต   น   
อกนิฏคามีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมุทยทสฺสเนน  ฯเปฯ   
นิโรธทสฺสเนน    ฯเปฯ    มคฺคทสฺสเนน   กึ   ชหตีติ   ฯ   อณุสหคต   
กามราค    อณุสหคต   พฺยาปาท   ตเทกฏเ   จ   กิเลเส   จตุภาค   
ชหตีติ    ฯ   จตุภาค   อนาคามี   จตุภาค   น   อนาคามี   จตุภาค   
อนาคามิผลปฺปตฺโต   ปฏิลทฺโธ   อธิคโต   สจฺฉิกโต   อุปสมฺปชฺช  วิหรติ    
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กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรติ  จตุภาค  น  กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรติ  จตุภาค   
อนฺตราปรินิพฺพายี   ฯเปฯ   อุปหจฺจปรินิพฺพายี  ฯเปฯ  อสงฺขารปรินิพฺพายี   
ฯเปฯ        สสงฺขารปรินิพฺพายี        อุทฺธโสโต       อกนิฏคามี   
จตุภาค น อุทฺธโสโต น ๑ อกนิฏคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๕๕]   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   ปคฺุคโล   ทุกฺขทสฺสเนน   
กึ   ชหตีติ   ฯ   รูปราค  อรูปราค  มาน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺช  ตเทกฏเ   
จ   กิเลเส   จตุภาค  ชหตีติ  ฯ  จตุภาค  อรหา  จตุภาค  น  อรหา   
จตุภาค    อรหตฺตปฺปตฺโต   ปฏลิทฺโธ   อธิคโต   สจฺฉิกโต   อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   จตุภาค   น   กาเยน   ผุสิตฺวา   
วิหรติ   จตุภาค  วีตราโค  วีตโทโส  วีตโมโห  กตกรณีโย  โอหิตภาโร   
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ      ปรกิฺขีณภวส ฺโชโน      สมฺมท ฺา      วิมุตฺโต   
อุกฺขิตฺตปลิโฆ     สงฺกิณฺณปริโข     อพฺพุฬฺเหสิโก    นิรคฺคโฬ    อริโย   
ปนฺนทฺธโช    ปนฺนภาโร    วิส ฺ ุตฺโต   สุวิชิตวิชโย   ๒   ทุกขฺนฺตสฺส   
ปริ ฺาต    สมุทโย    ปหีโน   นิโรโธ   สจฺฉิกโต   มคฺโค   ภาวิโต   
อภิ ฺเยฺย      อภิ ฺาต      ปริ ฺเยฺย      ปริ ฺาต     ปหาตพฺพ   
ปหีน    ภาเวตพฺพ   ภาวิต   ฯเปฯ   สจฺฉิกาตพฺพ   สจฺฉิกต   จตุภาค   
สจฺฉิกาตพฺพ  น  สจฺฉิกตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สมุทยทสฺสเนน   
ฯเปฯ    นิโรธทสฺสเนน    ฯเปฯ    มคฺคทสฺสเนน    กึ   ชหตีติ   ฯ   
รูปราค   อรปูราค   มาน   อุทฺธจฺจ   อวิชฺช   ตเทกฏเ  จ  กิเลเส   
จตุภาค   ชหตีติ   ฯ   จตุภาค   อรหา   จตุภาค  น  อรหา  จตุภาค   
#๑. ม. น สทโฺท นตฺถ.ิ ๒. ม. สุวิชิตวิชยี.    
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อรหตฺตปฺปตฺโต    ปฏิลทโฺธ    อธิคโต   สจฺฉิกโต   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   
กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   จตุภาค   น   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   
จตุภาค    วีตราโค    วีตโทโส   วีตโมโห   กตกรณีโย   โอหิตภาโร   
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ      ปรกิฺขีณภวส ฺโชโน      สมฺมท ฺา      วิมุตฺโต   
อุกฺขิตฺตปลิโฆ     สงฺกิณฺณปริโข     อพฺพุฬฺเหสิโก    นิรคฺคโฬ    อริโย   
ปนฺนทฺธโช    ปนฺนภาโร    วิส ฺ ุตฺโต   สุวิชิตวิชโย   ๑   ทกฺุขนฺตสฺส   
ปริ ฺาต    สมุทโย    ปหีโน   นิโรโธ   สจฺฉิกโต   มคฺโค   ภาวิโต   
อภิ ฺเยฺย    อภิ ฺาต    ปริ ฺเยฺย    ปริ ฺาต    ปหาตพฺพ    ปหีน   
ภาเวตพฺพ   ภาวิต   ฯเปฯ  สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกต  จตุภาค  สจฺฉิกาตพฺพ   
น สจฺฉิกตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๕๖]    โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล   ทุกฺข   
ทกฺขนฺโต   ปฏิปนฺนโกติ   วตฺตพฺโพติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ทุกฺเข  ทฏิเ   
ผเล    ิโตติ   วตฺตพฺโพติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมุทย   
ทกฺขนฺโต    ฯเปฯ   นโิรธ   ทกฺขนฺโต   ปฏิปนฺนโกติ   วตฺตพฺโพติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นิโรเธ  ทฏิเ  ผเล   ิโตติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๕๗]    โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล   มคฺค   
ทกฺขนฺโต    ปฏิปนฺนโกติ    วตฺตพฺโพ   มคฺเค   ทฏิเ   ผเล    ิโตติ   
วตฺตพฺโพติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ทุกฺข  ทกฺขนฺโต  ปฏปินฺนโกติ  วตฺตพฺโพ   
ทุกฺเข   ทิฏเ   ผเล    ิโตติ   วตฺตพฺโพติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ   
#๑ ม. สุวิชิตวิชยี.    
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ฯเปฯ    มคฺค    ทกฺขนฺโต   ปฏิปนฺนโกติ   วตฺตพฺโพ   มคฺเค   ทิฏเ   
ผเล    ิโตติ   วตฺตพฺโพติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  สมุทย  ทกฺขนฺโต  ฯเปฯ   
นิโรธ    ทกขฺนฺโต   ปฏปินฺนโกติ   วตฺตพฺโพ   นิโรเธ   ทิฏเ   ผเล   
 ิโตติ วตฺตพฺโพติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๕๘]    โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล   ทุกฺข   
ทกฺขนฺโต    ปฏิปนฺนโกติ    วตฺตพฺโพ    ทุกฺเข   ทฏิเ   น   วตฺตพฺพ   
ผเล   ิโตติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มคฺค  ทกขฺนฺโต  ปฏิปนฺนโกติ   
วตฺตพฺโพ   มคฺเค   ทิฏเ   น   วตฺตพฺพ  ผเล   ิโตติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมุทย  ทกฺขนฺโต  ฯเปฯ  นิโรธ  ทกฺขนฺโต   
ปฏิปนฺนโกติ   วตฺตพฺโพ   นิโรเธ   ทฏิเ   น   วตฺตพฺพ  ผเล   ิโตติ   
วตฺตพฺโพติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  มคฺค  ทกฺขนฺโต  ปฏปินฺนโกติ  วตฺตพฺโพ   
มคฺเค   ทิฏเ   น   วตฺตพฺพ   ผเล   ิโตติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๕๙]    โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล   ทุกฺข   
ทกฺขนฺโต    ปฏิปนฺนโกติ    วตฺตพฺโพ    ทุกฺเข   ทฏิเ   น   วตฺตพฺพ   
ผเล   ิโตติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นิรตฺถิย  ๑ ทุกฺขทสฺสนนฺติ ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมุทย  ทกฺขนฺโต  ฯเปฯ  นิโรธ  ทกฺขนฺโต   
ปฏิปนฺนโกติ   วตฺตพฺโพ   นิโรเธ   ทฏิเ   น   วตฺตพฺพ  ผเล   ิโตติ   
วตฺตพฺโพติ    อามนฺตา   ฯ  นิรตฺถิย  ๒  นิโรธทสฺสนนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
#๑ ๒ ม. นิทตฺถิย    
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        [๖๖๐]   ทุกฺเข   ทฏิเ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ทิฏานิ  โหนฺตีติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ ทุกฺขสจฺจ จตฺตาริ สจฺจานีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๖๑]   รูปกฺขนฺเธ   อนิจฺจโต   ทิฏเ   ป ฺจกฺขนฺธา  อนิจฺจโต   
ทิฏา   โหนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  รูปกฺขนฺโธ  ป ฺจกฺขนฺธาติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๖๒]  จกฺขายตเน  อนิจฺจโต  ทิฏเ  ทฺวาทสายตนานิ  อนิจฺจโต   
ทิฏานิ   โหนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  จกขฺายตน  ทฺวาทสายตนานีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๖๓]   จกฺขุธาตุยา   อนิจฺจโต   ทิฏาย   อฏารส   ธาตุโย   
อนิจฺจโต   ทิฏา   โหนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   จกฺขุธาตุ  อฏารส   
ธาตุโยติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๖๔]  จกฺขุนฺทฺริเย  อนิจฺจโต  ทิฏเ  พาวีสตินฺทฺริยานิ  อนิจฺจโต   
ทิฏานิ   โหนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  จกขฺุนฺทฺริย  พาวีสตินฺทฺริยานีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๖๕]  จตูหิ  าเณหิ  โสตาปตฺติผล  สจฺฉิกโรตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
จตฺตาริ   โสตาปตฺติผลานีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อฏหิ   
าเณหิ    โสตาปตฺติผล    สจฺฉิกโรตีติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   อฏ   
โสตาปตฺติผลานีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทฺวาทสหิ  าเณหิ   
โสตาปตฺติผล  สจฺฉิกโรตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทฺวาทส โสตาปตฺติผลานีติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   จตุจตฺตาลีสาย   าเณหิ  โสตาปตฺติผล         
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สจฺฉิกโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  จตุจตฺตาลีส  โสตาปตฺติผลานีติ  ฯ  น   
เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    สตฺตสตฺตติยา    าเณหิ   โสตาปตฺติผล   
สจฺฉิกโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สตฺตสตฺตติ  โสตาปตฺติผลานีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๖๖]   น   วตฺตพฺพ   อนุปุพฺพาภิสมโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุk   
วุตฺต    ภควตา    เสยฺยถาป    ภิกฺขเว   มหาสมุทฺโท   อนุปุพฺพนินฺโน   
อนุปุพฺพโปโณ   อนุปุพฺพปพฺภาโร   น   อายตเกเนว   ปปาโต  เอวเมว   
โข    ภิกฺขเว    อิมสฺมึ    ธมฺมวินเย    อนุปุพฺพสิกฺขา   อนุปุพฺพกิริยา   
อนุปุพฺพปฏิปทา    น    อายตเกเนว   อ ฺาปฏิเวโธติ   ๑   อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อนุปุพฺพาภิสมโยติ ฯ   
        [๖๖๗]   น   วตฺตพฺพ   อนุปุพฺพาภิสมโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต ภควตา   
              อนุปุพฺเพน เมธาวี       โถก โถก ขเณ ขเณ   
              กมมฺาโร รชตสฺเสว      นิทฺธเม มลมตฺตโนติ   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อนุปุพฺพาภิสมโยติ ฯ   
        [๖๖๘]   น   วตฺตพฺพ   อนุปุพฺพาภิสมโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อายสฺมา   ควมฺปติตฺเถโร   ภิกฺขู   เอตทโวจ   สมฺมขุา  เมต  อาวุโส   
ภควโต    สุต    สมฺมุขา   ปฏิคฺคหิต   โย   ภิกฺขเว   ทุกฺข   ปสฺสติ   
ทุกฺขสมุทยมฺป  โส  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธมฺป  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทมฺป   
#๑ อ. อฏก. ๖๒ ฯ    
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ปสฺสติ       โย      ทุกฺขสมุทย      ปสสฺติ      ทุกฺขมฺป      โส   
ปสฺสติ     ทุกขฺนิโรธมฺป    ปสฺสติ    ทุกขฺนิโรธคามินีปฏิปทมฺป    ปสฺสติ   
โย   ทุกฺขนิโรธ   ปสฺสติ   ทุกฺขมฺป   โส  ปสฺสติ  ทกฺุขสมุทยมฺป  ปสฺสติ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทมฺป      ปสฺสติ      โย     ทุกขฺนิโรธคามินีปฏิปท   
ปสฺสติ   ทุกขฺมฺป   โส   ปสฺสติ   ทุกขฺสมุทยมฺป   ปสฺสติ   ทุกขฺนิโรธมฺป   
ปสฺสตีติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ น วตฺตพฺพ   
อนุปุพฺพาภิสมโยติ ฯ   
        [๖๖๙]   อนุปุพฺพาภิสมโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตา   
สหาวสฺส   ทสฺสนสมปฺทาย   ฯเปฯ   ฉจาภิฏานานิ   อภพฺโพ   กาตุนฺติ   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ อนุปุพฺพาภิสมโยติ ฯ   
        [๖๗๐]   อนุปุพฺพาภิสมโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตา   
ยสฺมึ   ภิกฺขเว   สมเย  อรยิสาวกสฺส  วิรช  วีตมล  ธมฺมจกฺขุ  อุทปาทิ   
ย    กิ ฺจิ   สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   นิโรธธมฺมนฺติ   สห   ทสฺสนปฺุปาทา   
ภิกฺขเว    อรยิสาวกสฺส    ตีณิ    ส ฺโชนานิ   ปหียนฺติ   สกกฺายทิฏ ิ   
วิจิกิจฺฉา   สลีพฺพตปรามาโสติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตน หิ น วตฺตพฺพ อนุปุพฺพาภิสมโยติ ฯ   
                       อนุปุพฺพาภิสมยกถา ฯ�    
#๑ ส. มหาวาร. ๔๑๖ ฯ    
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                          โวหารกถา   
        [๖๗๑]  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาโร  โลกุตฺตโรติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
โลกุตฺตเร   โสเต   ปฏิห ฺติ   โน   โลกิเย  โลกุตฺตเรน  วิ ฺาเณน   
ปฏิวิชานนฺติ   โน   โลกิเยน  สาวกา  ปฏิวิชานนฺติ  โน  ปถุุชชฺนาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๗๒]  นน ุ พุทฺธสสฺ ภควโต โวหาโร โลกิเย โสเต ปฏิห ฺตีติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ    พุทฺธสฺส    ภควโต    โวหาโร    โลกิเย   
โสเต   ปฏิห ฺติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาโร   
โลกุตฺตโรติ ฯ   
        [๖๗๓]   นน ุ  พุทฺธสฺส   ภควโต  โวหาร  โลกิเยน  วิ ฺาเณน   
ปฏิวิชานนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   พุทฺธสฺส   ภควโต  โวหาร   
โลกิเยน   วิ ฺาเณน   ปฏิวิชานนฺติ   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  พุทฺธสฺส   
ภควโต โวหาโร โลกุตฺตโรติ ฯ   
        [๖๗๔]  นนุ  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาร  ปุถชุชฺนา ปฏิวิชานนฺตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาร  ปุถชฺุชนา  ปฏิวิชานนฺติ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ พุทฺธสฺส ภควโต โวหาโร โลกุตฺตโรติ ฯ   
        [๖๗๕]  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาโร  โลกุตฺตโรติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
มคฺโค   ผล   นิพฺพาน   โสตาปตฺติมคฺโค  โสตาปตฺติผล  สกทาคามิมคฺโค   
สกทาคามิผล   อนาคามิมคฺโค   อนาคามิผล   อรหตฺตมคฺโค   อรหตฺตผล    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 245 

สติปฏาน   สมฺมปฺปธาน   อิทฺธิปาโท   อินฺทฺริย   พล   โพชฺฌงฺโคติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๗๖]  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาโร  โลกุตฺตโรติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อตฺถิ   เกจิ   พุทฺธสฺส   ภควโต   โวหาร   สุณนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โลกุตฺตโร    ธมฺโม    โสตวิ ฺเยฺโย    โสตสฺมึ   ปฏิห ฺติ   โสตสฺส   
อาปาถ อาคจฺฉตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๗๗]   นนุ  โลกุตฺตโร  ธมฺโม  น  โสตวิ ฺเยฺโย  น  โสตสฺมึ   
ปฏิห ฺติ    น    โสตสฺส   อาปาถ   อาคจฺฉตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ห ฺจิ   โลกุตฺตโร   ธมฺโม   น   โสตวิ ฺเยฺโย  น  โสตสฺมึ  ปฏิห ฺติ   
น   โสตสฺส   อาปาถ   อาคจฺฉติ   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  พุทฺธสฺส   
ภควโต โวหาโร โลกุตฺตโรติ ฯ   
        [๖๗๘]  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาโร  โลกุตฺตโรติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อตฺถิ   เกจิ  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาเร  รชฺเชยฺยุนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โลกุตฺตโร   ธมฺโม   ราคฏานิโย  รชนิโย  กมนิโย  มทนโิย  พนฺธนิโย   
มุจฺฉนิโยติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๗๙]   นน ุ  โลกุตฺตโร  ธมฺโม  น  ราคฏานิโย  น  รชนโิย   
น  กมนิโย  น  มทนิโย  น  พนฺธนิโย  น  มุจฺฉนิโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   โลกุตฺตโร   ธมฺโม   น  ราคฏานิโย  น  รชนิโย  น  กมนิโย   
น   มทนิโย   น   พนฺธนิโย   น   มุจฺฉนิโย  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
พุทฺธสฺส ภควโต โวหาโร โลกุตฺตโรติ ฯ    
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        [๖๘๐]  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาโร  โลกุตฺตโรติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อตฺถิ   เกจิ   พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาร  ทุสฺเสยฺยุนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โลกุตฺตโร   ธมฺโม   โทสฏานิโย   โกปฏานิโย   ปฏิฆฏานิโยติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๘๑]  นนุ  โลกุตฺตโร  ธมฺโม  น  โทสฏานิโย น โกปฏานิโย   
น   ปฏิฆฏานิโยติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  โลกุตฺตโร  ธมฺโม  น   
โทสฏานิโย   น   โกปฏานิโย   น   ปฏิฆฏานิโย   โน   วต  เร   
วตฺตพฺเพ พุทฺธสฺส ภควโต โวหาโร โลกุตฺตโรติ ฯ   
        [๖๘๒]  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาโร  โลกุตฺตโรติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อตฺถิ   เกจิ  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาเร  มุยฺเหยฺยุนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โลกุตฺตโร     ธมฺโม     โมหฏานิโย    อ ฺาณกรโณ    อจกฺขุกรโณ   
ป ฺานิโรธิโก    วิฆาตปกฺขิโก    อนิพฺพานสวตฺตนิโกติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๘๓]  นนุ  โลกุตฺตโร  ธมฺโม  น  โมหฏานิโย น อ ฺาณกรโณ   
น   อจกฺขุกรโณ   ป ฺาวุฑฺฒิโก   อวิฆาตปกฺขิโก  นิพฺพานสวตฺตนิโกติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ    โลกุตฺตโร    ธมโฺม    น    โมหฏานิโย   
น    อ ฺาณกรโณ    น   อจกฺขุกรโณ   ป ฺาวุฑฺฒิโก   อวิฆาตปกฺขิโก   
นิพฺพานสวตฺตนิโก   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาโร   
โลกุตฺตโรติ ฯ   
        [๖๘๔]  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาโร  โลกุตฺตโรติ  ฯ  อามนฺตา ฯ    
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เย   เกจิ   พุทธฺสฺส   ภควโต   โวหาร   สุณนฺติ   สพฺเพ  เต  มคฺค   
ภาเวนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๘๕]   เย   เกจิ   พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาร  สุณนฺติ  สพฺเพ   
เต  มคฺค  ภาเวนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  พาลปุถชฺุชนา  พุทฺธสฺส  ภควโต   
โวหาร    สณุนฺติ   พาลปุถุชชฺนา   มคฺค   ภาเวนฺตีติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  มาตุฆาตโก  ฯเปฯ ปตุฆาตโก ... อรหนฺตฆาตโก ...   
รุหิรุปฺปาทโก   ฯเปฯ   สงฺฆเภทโก   พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาร  สุณาติ   
สงฺฆเภทโก มคฺค ภาเวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๘๖]  ลพฺภา  โสวณฺณมยาย  ลฏ ิยา  ธ ฺปุ ฺโชป  สุวณฺณปุ ฺโชป   
อาจิกฺขิตุนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   เอวเมว   ภควา   โลกุตฺตเรน   
โวหาเรน โลกิยมฺป โลกุตฺตรมฺป ธมฺม โวหรตีติ ฯ   
        [๖๘๗]   ลพฺภา  เอลณฺฑิยาย  ลฏ ิยา  ธ ฺปุ ฺโชป  สุวณฺณปุ ฺโชป   
อาจิกฺขิตุนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    เอวเมว    ภควา   โลกิเยน   
โวหาเรน โลกิยมฺป โลกุตฺตรมฺป ธมฺม โวหรตีติ ฯ   
        [๖๘๘]  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาโร  โลกิย  โวหรนฺตสฺส  โลกโิย   
โหติ   โลกุตฺตร   โวหรนตฺสฺส   โลกุตฺตโร   โหตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โลกิย    โวหรนฺตสฺส    โส   โลกิเย   โสเต   ปฏิห ฺติ   โลกตฺุตร   
โวหรนฺตสฺส    โลกุตฺตเร    โสเต    ปฏหิ ฺติ   โลกิย   โวหรนตฺสฺส   
โลกิเยน   วิ ฺาเณน   ปฏิวิชานนฺติ  โลกุตฺตร  โวหรนฺตสฺส  โลกุตฺตเรน   
วิ ฺาเณน   ปฏิวิชานนฺติ   โลกิย   โวหรนฺตสฺส   ปุถุชชฺนา  ปฏิวิชา-  
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นนฺติ  โลกุตฺตร    โวหรนตฺสฺส    สาวกา    ปฏิวิชานนฺตีติ    ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๘๙]  น  วตฺตพฺพ  พุทฺธสฺส  ภควโต โวหาโร โลกิย โวหรนฺตสฺส   
โลกโิย  โหติ  โลกุตฺตร  โวหรนฺตสฺส  โลกุตฺตโร  โหตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   ภควา   โลกิยมฺป  โลกุตฺตรมฺป  ธมฺม  โวหรตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   ภควา   โลกิยมฺป   โลกุตฺตรมฺป   ธมฺม   โวหรติ   เตน   วต   
เร  วตฺตพฺเพ  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาโร  โลกิย  โวหรนฺตสฺส  โลกโิย   
โหติ โลกุตฺตร โวหรนฺตสฺส โลกุตฺตโร โหตีติ ฯ   
        [๖๙๐]  พุทฺธสฺส  ภควโต  โวหาโร  โลกิย  โวหรนฺตสฺส  โลกิโย   
โหติ   โลกุตฺตร   โวหรนตฺสฺส   โลกุตฺตโร   โหตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
มคฺค    โวหรนฺตสฺส    มคฺโค   โหติ   อมคฺค   โวหรนฺตสฺส   อมคฺโค   
โหติ    ผล   โวหารนฺตสฺส   ผล   โหติ   อผล   โวหรนฺตสฺส   อผล   
โหติ   นิพฺพาน   โวหรนฺตสฺส   นิพฺพาน   โหติ   อนิพฺพาน  โวหรนฺตสฺส   
อนิพฺพาน    โหติ    สงฺขต    โวหรนตฺสฺส    สงฺขต   โหติ   อสงฺขต   
โวหรนฺตสฺส   อสงฺขต   โหติ   รูป   โวหรนฺตสฺส   รปู   โหติ   อรปู   
โวหรนฺตสฺส   อรูป   โหติ  เวทน  โวหรนฺตสฺส  เวทนา  โหติ  อเวทน   
โวหรนฺตสฺส    อเวทนา    โหติ   ส ฺ   โวหรนฺตสฺส   ส ฺา   โหติ   
อส ฺ   โวหรนฺตสฺส   อส ฺา   โหติ  สงฺขาเร  โวหรนฺตสฺส  สงฺขารา   
โหนฺติ    อสงฺขาเร    โวหรนฺตสฺส    อสงฺขารา    โหนฺติ    วิ ฺาณ   
โวหรนฺตสฺส    วิ ฺาณ    โหติ    อวิ ฺาณ    โวหรนฺตสฺส   อวิ ฺาณ    
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โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                          โวหารกถา ฯ   
                           ____________   
                           นิโรธกถา   
        [๖๙๑]  เทฺว  นิโรธาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว  ทุกฺขนิโรธาติ ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  ทุกฺขนิโรธาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว   
นิโรธสจฺจานีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  นิโรธสจฺจานีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เทฺว   ทุกฺขสจฺจานีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
เทฺว   นิโรธสจฺจานีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  เทฺว  สมุทยสจฺจานีติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  เทวฺ  นิโรธสจฺจานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว   
มคฺคสจฺจานีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  นโิรธสจฺจานีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เทฺว   ตาณานิ   ฯเปฯ  เทวฺ  เลณานิ  เทฺว  สรณานิ   
เทฺว   ปรายนานิ   เทฺว   อจฺจุตานิ   เทฺว   อมตานิ   ฯเปฯ   เทฺว   
นิพฺพานานีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  นิพฺพานานีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อตฺถ ิ  ทฺวินฺน   นิพฺพานาน   อุจฺจนีจตา   หีนปณีตตา   
อุกฺกสาวกโส  สีมา  วา  เภโท  วา  ราชี  วา  อนฺตรกิา  ๑ วาติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๙๒]  เทฺว  นิโรธาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุอปฺปฏิสงฺขานิรุทฺเธ   
สงฺขาเร  ปฏสิงฺขา  นิโรเธนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ห ฺจิ อปฺปฏิสงฺขานิรุทฺเธ   
#๑ ม. อหีรกิา.    
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สงฺขาเร ปฏสิงฺขา นิโรเธนฺติ โน วต เร วตฺตพฺเพ เทฺว นิโรธาติ ฯ   
        [๖๙๓]   น   วตฺตพฺพ   เทฺว   นโิรธาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ  
อปฺปฏิสงฺขานิรุทฺธาป     สงฺขารา     อจฺจนฺตภคฺคา    ปฏิสงฺขานิรุทฺธาป   
สงฺขารา   อจฺจนฺตภคฺคาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อปฺปฏิสงฺขานิรุทฺธาป   
สงฺขารา    อจฺจนฺตภคฺคา   ปฏิสงฺขานิรุทฺธาป   สงฺขารา   อจฺจนฺตภคฺคา   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ เทฺว นิโรธาติ ฯ   
        [๖๙๔]  เทฺว  นิโรธาติ  ฯ อามนฺตา ฯ ปฏิสงฺขานิรุทฺธาป สงฺขารา   
อริยมคฺค   อาคมฺม   นิรุทธฺาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อปฺปฏิสงฺขานิรุทฺธา   
สงฺขารา อริยมคฺค อาคมฺม นิรุทฺธาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๙๕]  เทฺว  นิโรธาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ปฏิสงฺขานิรุทฺธา สงฺขารา   
น   ปุน   อุปปฺชฺชนฺตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อปฺปฏิสงฺขานิรุทฺธา  สงฺขารา   
น  ปุน  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน หิ น วตฺตพฺพ   
เทฺว นิโรธาติ ฯ   
                          นิโรธกถา ฯ   
                         ทุติโย วคฺโค ฯว   
                          ตสฺส อุททฺาน   
               ปรปูหาโร อ ฺาณ กงฺขา ปรวิตารณา   
               วจีเภโท ทุกฺขาหาโร  ิติ กุกฺกฬุา สงฺขารา   
               เอโก อภิสมโย เอโก โวหาโร เอโก นโิรโธติ ๑ ฯ   
                          ______________   
#๑ ม.      ปรปูหาโร อ ฺาณ       กงฺขา ปรวิตารณา   
#          สงฺขาหารกถามคฺโค      จิตฺต ิติ จ กุกฺกฬา   
#          เอกาภิสมโย เจว       โวหาโร จ นิโรธโกติ.    
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                            พลกถา   
    [๖๙๖]  ตถาคตพล  สาวกสาธารณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตถาคตพล   
สาวกพล สาวกพล ตถาคตพลนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๙๗]   ตถาคตพล  สาวกสาธารณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ต ฺเว   
ตถาคตพล   ต   สาวกพล   ต ฺเว   สาวกพล   ต  ตถาคตพลนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๙๘]   ตถาคตพล   สาวกสาธารณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ยาทิส   
ตถาคตพล  ตาทิส  สาวกพล  ยาทิส  สาวกพล  ตาทิส  ตถาคตพลนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๖๙๙]   ตถาคตพล  สาวกสาธารณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ยาทิโส๏   
ตถาคตสฺส   ปุพฺพโยโค   ปุพฺพจริยา   ธมฺมกฺขาน   ธมฺมเทสนา  ตาทิโส   
สาวกสฺส   ปพฺุพโยโค   ปพฺุพจริยา   ธมฺมกฺขาน   ธมฺมเทสนาติ   ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๐๐]  ตถาคตพล  สาวกสาธารณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตถาคโต   
ชิโน    สตฺถา    สมฺมาสมฺพุทฺโธ    สพฺพ ฺ ู    สพฺพทสฺสาวี   ธมฺมสามี   
ธมฺมปฏิสรโณติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  สาวโก  ชโิน  สตฺถา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
สพฺพ ฺ ู    สพฺพทสฺสาวี    ธมฺมสามี    ธมฺมปฏิสรโณติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๐๑]  ตถาคตพล  สาวกสาธารณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตถาคโต    
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อนุปฺปนฺนสฺส  มคฺคสฺส  อุปฺปาเทตา  อส ฺชาตสฺส  มคฺคสฺส  ส ฺชเนตา  ๑   
อนกฺขาตสฺส   มคฺคสฺส   อกฺขาตา   มคฺค ฺ ู   มคฺควิทู  มคฺคโกวิโทติ  ฯ   
อามนฺตา     ฯ     สาวโก    อนุปฺปนฺนสฺส    มคฺคสฺส    อุปฺปาเทตา   
อส ฺชาตสฺส      มคฺคสฺส      ส ฺชเนตา     อนกฺขาตสฺส     มคฺคสฺส   
อกฺขาตา มคฺค ฺ ู มคฺควิทู มคฺคโกวิโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๐๒]     อินฺทฺริยปโรปริยตฺต    ยถาภูต    าณ    ตถาคตพล   
สาวกสาธารณนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  สาวโก  สพฺพ ฺ ู  สพฺพทสฺสาวีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๐๓]   สาวโก   านาาน  ชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
สาวโก   านาาน   ชานาติ   เตน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  านาาน   
ยถาภูต าณ ตถาคตพล สาวกสาธารณนฺติ ฯ   
        [๗๐๔]  สาวโก  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  กมฺมสมาทานาน านโส   
เหตุโส  วิปาก  ชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  สาวโก อตีตานาคต-   
ปจฺจุปฺปนฺนาน     กมฺมสมาทานาน     านโส     เหตุโส     วิปาก   
ชานาติ    เตน    วต    เร    วตฺตพฺเพ    อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน   
กมฺมสมาทานาน   านโส   เหตุโส   วิปาก  ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล   
สาวกสาธารณนฺติ ฯ   
        [๗๐๕]   สาวโก  สพฺพตฺถคามินีปฏิปท  ชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   สาวโก   สพฺพตฺถคามินีปฏิปท  ชานาติ  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
สพฺพตฺถคามินีปฏิปท ยถาภูต าณ ตถาคตพล สาวกสาธารณนฺติ ฯ   
#๑ ม. ส ฺชาเนตา. สพฺพตฺถ อีทิสเมว ทิสฺสติ.    
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        [๗๐๖]   สาวโก   อเนกธาตุ   นานาธาตุ   โลก  ชานาตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   สาวโก   อเนกธาตุ  นานาธาตุ  โลก  ชานาติ   
เตน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  อเนกธาตุ  นานาธาตุ  โลก  ยถาภูต  าณ   
ตถาคตพล สาวกสาธารณนฺติ ฯ   
        [๗๐๗]  สาวโก  สตฺตาน  นานาธิมุตฺติกต  ชานาตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ   สาวโก   สตฺตาน   นานาธิมุตฺติกต   ชานาติ   เตน   วต  เร   
วตฺตพฺเพ    สตฺตาน    นานาธิมุตฺติกต    ยถาภูต    าณ   ตถาคตพล   
สาวกสาธารณนฺติ ฯ   
        [๗๐๘]   สาวโก   ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน  สงฺกิเลส  โวทาน   
วุฏาน  ชานาตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ ห ฺจิ สาวโก ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน   
สงฺกิเลส      โวทาน      วุฏาน      ชานาติ      เตน     วต   
เร   วตฺตพฺเพ   ฌานวิโมกขฺสมาธิสมาปตฺตีน  สงฺกิเลส  โวทาน  วุฏาน   
ยถาภูต าณ ตถาคตพล สาวกสาธารณนฺติ ฯ   
        [๗๐๙]   สาวโก  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ  ชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   สาวโก   ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ  ชานาติ  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ ยถาภูต าณ ตถาคตพล สาวกสาธารณนฺติ ฯ   
        [๗๑๐]   สาวโก  สตฺตาน  จุตูปปาต  ชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   สาวโก   สตฺตาน  จุตูปปาต  ชานาติ  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
สตฺตาน จุตูปปาต ยถาภูต าณ ตถาคตพล สาวกสาธารณนฺติ ฯ   
        [๗๑๑]   นน ุ ตถาคตสฺสาป  อาสวา  ขีณา  สาวกสฺสาป  อาสวา   
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ขีณาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ   กิ ฺจิ  นานากรณ  ตถาคตสฺส  วา   
สาวกสฺส  วา  อาสวกฺขเยน  วา  อาสวกฺขย  วิมุตฺติยา  วา  วิมุตฺตีติ ฯ   
นตฺถิ   ฯ   ห ฺจิ   นตฺถิ   กิ ฺจิ  นานากรณ  ตถาคตสฺส  วา  สาวกสฺส   
วา   อาสวกฺขเยน   วา  อาสวกฺขย  วิมตฺุติยา  วา  วิมุตฺติ  เตน  วต   
เร วตฺตพฺเพ อาสวาน ขเย ยถาภูต าณ ตถาคตพล สาวกสาธารณนฺติ ฯ   
        [๗๑๒]  อาสวาน ขเย ยถาภูต าณ ตถาคตพล สาวกสาธารณนฺติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     านาาเน     ยถาภูต     าณ     ตถาคตพล   
สาวกสาธารณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๑๓]     อาสวาน    ขเย    ยถาภตู    าณ    ตถาคตพล   
สาวกสาธารณนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  สตฺตาน  จุตูปปาเต  ยถาภูต  าณ   
ตถาคตพล สาวกสาธารณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๑๔]      านาาเน      ยถาภูต     าณ     ตถาคตพล   
สาวกอสาธารณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อาสวาน  ขเย  ยถาภูต  าณ   
ตถาคตพล สาวกอสาธารณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๑๕]    สตฺตาน    จุตูปปาเต    ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล   
สาวกอสาธารณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อาสวาน  ขเย  ยถาภูต  าณ                   
ตถาคตพล สาวกอสาธารณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๑๖]     อินฺทฺริยปโรปริยตฺต    ยถาภูต    าณ    ตถาคตพล   
สาวกอสาธารณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  านาาเน ยถาภูต าณ ตถาคตพล    
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สาวกอสาธารณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๑๗]     อินฺทฺริยปโรปริยตฺต    ยถาภูต    าณ    ตถาคตพล   
สาวกอสาธารณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อาสวาน  ขเย  ยถาภูต  าณ   
ตถาคตพล สาวกอสาธารณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๑๘]    านาาเน    ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล   สาวก-   
สาธารณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อินฺทฺรยิปโรปริยตฺต   ยถาภูต  าณ   
ตถาคตพล สาวกสาธารณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๑๙]     อาสวาน    ขเย    ยถาภตู    าณ    ตถาคตพล   
สาวกสาธารณนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อินฺทฺริยปโรปริยตฺต  ยถาภูต  ณาน   
ตถาคตพล สาวกสาธารณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                           พลกถา ฯ   
                           ____________   
                          อริยนฺติกถา   
        [๗๒๐]   านาาเน   ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล  อริยนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   มคฺโค   ผล   นิพฺพาน   โสตาปตฺติมคฺโค  โสตาปตฺติผล�    
สกทาคามิมคฺโค      สกทาคามิผล      อนาคามิมคฺโค     อนาคามิผล   
อรหตฺตมคฺโค   อรหตฺตผล   สติปฏาน  สมฺมปฺปธาน  อิทฺธิปาโท  อินฺทฺริย   
พล โพชฺฌงฺโคติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๒๑]   านาาเน   ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล  อริยนฺติ  ฯ    
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อามนฺตา    ฯ   สุ ฺตารมฺมณนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
สุ ฺตารมฺมณนฺติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   านาาน ฺจ   มนส ิ  กโรติ   
สุ ฺต ฺจ   มนสิ  กโรตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  านาาน ฺจ   
มนสิ    กโรติ    สุ ฺต ฺจ    มนส ิ   กโรตีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ทฺวินฺน   ผสสฺาน   ทฺวินฺน   จิตฺตาน   สโมธาน   โหตีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   านาาเน  ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล  อริยนติฺ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   อนิมิตฺตารมฺมณ   ฯเปฯ   อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ   ฯ   น   
เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
านาาน ฺจ   มนสิ   กโรติ   อปฺปณิหติ ฺจ   มนสิ   กโรตีติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   านาาน ฺจ   มนสิ   กโรติ   อปฺปณิหติ ฺจ   
มนสิ   กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวินนฺ  ผสฺสาน  ทฺวินฺน  จิตฺตาน   
สโมธาน โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๒๒]   สติปฏานา   อริยา  สุ ฺตารมฺมณาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
านาาเน   ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล   อริย   สุ ฺตารมฺมณนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สติปฏานา   อริยา   อนิมิตฺตารมฺมณา   
ฯเปฯ   อปฺปณิหิตารมฺมณาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   านาาเน  ยถาภูต   
าณ   ตถาคตพล   อริย   อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   
        [๗๒๓]   สมฺมปปฺธานา   อิทฺธิปาทา   อินฺทฺริยา  พลา  โพชฌฺงฺคา   
อริยา    สุ ฺตารมฺมณาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   านาาเน   ยถาภูต    
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าณ   ตถาคตพล   อริย   สุ ฺตารมฺมณนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  โพชฌฺงฺคา  อริยา  อนิมิตฺตารมฺมณา  ฯเปฯ  อปฺปณิหิตารมฺมณาติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     านาาเน     ยถาภูต     าณ     ตถาคตพล   
อริย อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๒๔]  านาาเน  ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล  อริย  น วตฺตพฺพ   
สุ ฺตารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  สติปฏานา  อริยา  น  วตฺตพฺพา   
สุ ฺตารมฺมณาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  านาาเน  ยถาภูต   
าณ    ตถาคตพล    อริย    น    วตฺตพฺพ   อนิมิตฺตารมฺมณ   ฯเปฯ   
อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  สติปฏานา  อริยา  น  วตฺตพฺพา   
อปฺปณิหิตารมฺมณาติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   านาาเน   
ยถาภูต    าณ    ตถาคตพล    อริย    น   วตฺตพฺพ   สุ ฺตารมฺมณ   
ฯเปฯ   อนิมตฺิตารมฺมณ   ฯเปฯ   อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สมฺมปฺปธานา  ฯเปฯ  โพชฺฌงฺคา  อริยา น วตฺตพฺพา อปฺปณิหิตารมฺมณาติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๒๕]  สตฺตาน  จุตูปปาเต  ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล อริยนฺติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   มคฺโค   ผล   นิพฺพาน   โสตาปตฺติมคฺโค  โสตาปตฺติผล   
ฯเปฯ โพชฺฌงฺคาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๒๖]  สตฺตาน  จุตูปปาเต  ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล อริยนฺติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ   สุ ฺตารมฺมณนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
สุ ฺตารมฺมณนฺติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   สตฺตาน   จุตูปปาต ฺจ   มนสิ    
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กโรติ   สุ ฺต ฺจ   มนสิ   กโรตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สตฺตาน   จุตูปปาต ฺจ   มนสิ   กโรติ   สุ ฺต ฺจ   มนสิ   กโรตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน   ผสสฺาน  ทฺวินฺน  จิตฺตาน  สโมธาน  โหตีติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สตฺตาน  จุตูปปาเต  ยถาภูต าณ ตถาคตพล   
อริยนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนิมิตฺตารมฺมณ  ฯเปฯ  อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
สตฺตาน   จุตูปปาต ฺจ   มนสิ   กโรติ   อปฺปณิหิต ฺจ  มนสิ  กโรตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สตฺตาน   จุตูปปาต ฺจ   มนสิ   กโรติ   
อปฺปณิหิต ฺจ    มนสิ   กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน   ผสสฺาน   
ทฺวินฺน จิตฺตาน สโมธาน โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๒๗]  สติปฏานา  อริยา  สุ ฺตารมฺมณา ฯเปฯ อนิมิตฺตารมฺมณา   
ฯเปฯ     อปฺปณิหิตารมฺมณาติ     ฯ     อามนฺตา     ฯ     สตฺตาน   
จุตูปปาเต   ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล   อริย  อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  สมฺมปฺปธานา  ฯเปฯ  โพชฺฌงฺคา  อริยา   
สุ ฺตารมฺมณา   ฯเปฯ   อนิมิตฺตารมฺมณา  ฯเปฯ  อปฺปณิหิตารมฺมณาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    สตฺตาน    จุตูปปาเต   ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล   
อริย อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๒๘]   สตฺตาน   จุตูปปาเต   ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล  อริย   
น     วตฺตพฺพ     สุ ฺตารมฺมณ    ฯเปฯ    อนิมิตฺตารมฺมณ    ฯเปฯ   
อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  สติปฏานา  อริยา  น  วตฺตพฺพา    
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อปฺปณิหิตารมฺมณาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๒๙]   สตฺตาน   จุตูปปาเต   ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล  อริย   
น     วตฺตพฺพ     สุ ฺตารมฺมณ    ฯเปฯ    อนิมิตฺตารมฺมณ    ฯเปฯ   
อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สมฺมปฺปธานา  ฯเปฯ  โพชฺฌงฺคา   
อริยา น วตฺตพฺพา อปฺปณิหิตารมฺมณาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๓๐]   อาสวาน  ขเย  ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล  อริยนติฺ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   านาาเน   ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล  อริยนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๓๑]   อาสวาน  ขเย  ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล  อริยนติฺ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  สตฺตาน  จุตูปปาเต  ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล  อรยินฺติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๓๒]   านาาเน   ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล  น  วตฺตพฺพ   
อริยนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อาสวาน  ขเย  ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล   
น วตฺตพฺพ อริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๓๓]   สตฺตาน   จุตูปปาเต   ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล  น   
วตฺตพฺพ   อรยินฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อาสวาน  ขเย  ยถาภูต  าณ   
ตถาคตพล น วตฺตพฺพ อริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๓๔]   อาสวาน   ขเย   ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล   อริย   
สุ ฺตารมฺมณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  านาาเน  ยถาภูต  าณ ตถาคตพล   
อริย   สุ ฺตารมฺมณนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อาสวาน    
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ขเย    ยถาภูต    าณ   ตถาคตพล   อรยิ   อนิมิตฺตารมฺมณ   ฯเปฯ   
อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   านาาเน   ยถาภูต   าณ   
ตถาคตพล อริย อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๓๕]   อาสวาน   ขเย   ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล   อริย   
สุ ฺตารมฺมณ   ฯเปฯ   อนิมิตฺตารมฺมณ   ฯเปฯ   อปปฺณิหิตารมฺมณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สตฺตาน   จุตูปปาเต   ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล  อริย   
อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯO   
        [๗๓๖]   านาาเน   ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล   อริย   น   
วตฺตพฺพ   สุ ฺตารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อาสวาน  ขเย  ยถาภูต   
าณ    ตถาคตพล    อริย   น   วตฺตพฺพ   สุ ฺตารมฺมณนฺติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  านาาเน  ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล  อรยิ   
น     วตฺตพฺพ    อนิมิตฺตารมฺมณ    ฯเปฯ    อปฺปณิหติารมฺมณนฺติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อาสวาน   ขเย   ยถาภูต   าณ   ตถาคตพล   อริย   
น วตฺตพฺพ อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๓๗]   สตฺตาน   จุตูปปาเต   ยถาภูต  าณ  ตถาคตพล  อริย   
น     วตฺตพฺพ     สุ ฺตารมฺมณ    ฯเปฯ    อนิมิตฺตารมฺมณ    ฯเปฯ   
อปฺปณิหิตารมฺมณนฺติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   อาสวาน   ขเย   ยถาภตู   
าณ    ตถาคตพล    อริย    น    วตฺตพฺพ   อปฺปณิหติารมฺมณนฺติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         อริยนฺติกถา ฯ   
                          ____________    
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                          วิมุจฺจติกถา   
        [๗๓๘]   สราค   จิตฺต   วิมุจฺจตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ราคสหคต   
ราคสหชาต    ราคสสฏ    ราคสมฺปยุตฺต    ราคสหภุ   ราคานุปริวตฺติ   
อกุสล    โลกิย    สาสว    ส ฺโชนิย   คนฺถนิย   โอฆนิย   โยคนิย   
นีวรณิย   ปรามฏ   อุปาทานิย   สงฺกิเลสิก   จิตฺต   วิมุจฺจตีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๓๙]   สผสฺส   จิตฺต   วิมุจฺจติ   ผสฺโส   จ   จิตฺต ฺจ  อุโภ   
วิมุจฺจนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สราค   จิตฺต   วิมุจฺจติ   ราโค  จ   
จิตฺต ฺจ อุโภ วิมุจฺจนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๔๐]   สเวทน  ฯเปฯ  สส ฺ  ฯเปฯ  สเจตน  ฯเปฯ  สป ฺ   
จิตฺต   วิมุจฺจติ  ป ฺา  จ  จิตฺต ฺจ  อุโภ  วิมุจฺจนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สราค   จิตฺต   วิมุจฺจติ   ราโค   จ   จิตฺต ฺจ   อุโภ  วิมุจฺจนฺตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๔๑]  สผสฺส  สราค  จิตฺต  วิมุจฺจติ  ผสฺโส  จ  จิตฺต ฺจ  อุโภ   
วิมุจฺจนฺตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ราโค  จ  จิตฺต ฺจ  อุโภ  วิมุจฺจนฺตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๔๒]   สเวทน  สราค  ฯเปฯ  สส ฺ  สราค  ฯเปฯ  สเจตน   
สราค   ฯเปฯ   สป ฺ   สราค   จิตฺต   วิมุจฺจติ  ป ฺา  จ  จิตฺต ฺจ   
อุโภ  วิมุจฺจนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ราโค  จ จิตฺต ฺจ อุโภ วิมุจฺจนฺตีติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๗๔๓]   สโทส   จิตฺต   วิมุจฺจตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โทสสหคต   
โทสสหชาต    โทสสสฏ    โทสสมฺปยุตฺต    โทสสหภุ   โทสานุปริวตฺติ   
อกุสล   โลกยิ   สาสว   ฯเปฯ   สงฺกิเลสิก   จิตฺต  วิมุจฺจตีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๔๔]   สผสฺส   จิตฺต   วิมุจฺจติ   ผสฺโส   จ   จิตฺต ฺจ  อุโภ   
วิมุจฺจนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สโทส   จิตฺต   วิมุจฺจติ   โทโส  จ   
จิตฺต ฺจ อุโภ วิมุจฺจนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๔๕]   สเวทน  ฯเปฯ  สส ฺ  ฯเปฯ  สเจตน  ฯเปฯ  สป ฺ   
จิตฺต   วิมุจฺจติ  ป ฺา  จ  จิตฺต ฺจ  อุโภ  วิมุจฺจนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สโทส   จิตฺต   วิมุจฺจติ   โทโส   จ   จิตฺต ฺจ   อุโภ  วิมุจฺจนฺตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๔๖]  สผสฺส  สโทส  จิตฺต  วิมุจฺจติ  ผสฺโส  จ  จิตฺต ฺจ  อุโภ   
วิมุจฺจนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สโทส   จิตฺต   วิมุจฺจติ   โทโส  จ   
จิตฺต ฺจ อุโภ วิมุจฺจนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๔๗]   สเวทน  สโทส  ฯเปฯ  สส ฺ  สโทส  ฯเปฯ  สเจตน   
สโทส   ฯเปฯ   สป ฺ   สโทส   จิตฺต   วิมุจฺจติ  ป ฺา  จ  จิตฺต ฺจ   
อุโภ  วิมุจฺจนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โทโส  จ จิตฺต ฺจ อุโภ วิมุจฺจนฺตีติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๔๘]   สโมห   จิตฺต   วิมุจฺจตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โมหสหคต   
โมหสหชาต    โมหสสฏ    โมหสมฺปยุตฺต    โมหสหภุ   โมหานุปริวตฺติ    
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อกุสล   โลกยิ   สาสว   ฯเปฯ   สงฺกิเลสิก   จิตฺต  วิมุจฺจตีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๔๙]   สผสฺส   จิตฺต   วิมุจฺจติ   ผสฺโส   จ   จิตฺต ฺจ  อุโภ   
วิมุจฺจนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สโมห   จิตฺต   วิมุจฺจติ   โมโห  จ   
จิตฺต ฺจ อุโภ วิมุจฺจนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๕๐]   สเวทน  ฯเปฯ  สส ฺ  ฯเปฯ  สเจตน  ฯเปฯ  สป ฺ   
จิตฺต   วิมุจฺจติ  ป ฺา  จ  จิตฺต ฺจ  อุโภ  วิมุจฺจนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สโมห   จิตฺต   วิมุจฺจติ   โมโห   จ   จิตฺต ฺจ   อุโภ  วิมุจฺจนฺตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๕๑]  สผสฺส  สโมห  จิตฺต  วิมจฺุจติ  ผสฺโส  จ  จิตฺต ฺจ  อุโภ   
วิมุจฺจนฺตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  โมโห  จ  จิตฺต ฺจ  อุโภ  วิมุจฺจนฺตีติ  ฯฏ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๕๒]   สเวทน  สโมห  ฯเปฯ  สส ฺ  สโมห  ฯเปฯ  สเจตน   
สโมห   ฯเปฯ   สป ฺ   สโมห   จิตฺต   วิมุจฺจติ  ป ฺา  จ  จิตฺต ฺจ   
อุโภ  วิมุจฺจนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โมโห  จ จิตฺต ฺจ อุโภ วิมุจฺจนฺตีติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๕๓]   น  วตฺตพฺพ  สราค  สโทส  สโมห  จิตฺต  วิมุจฺจตีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  วีตราค  วีตโทส  วีตโมห  นิกฺกิเลส  จิตฺต  วิมุจฺจตีติ ฯ น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ สราค สโทส สโมห จิตฺต วิมุจฺจตีติ ฯ   
                         วิมุจฺจติกถา ฯ   
                         ________________    
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                         วิมุจฺจมานกถา   
        [๗๕๔]  วิมุตฺต  วิมุจฺจมานนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เอกเทส  วิมตฺุต   
เอกเทส อวิมุตฺตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๕๕]  เอกเทส  วิมุตฺต  เอกเทส  อวิมุตฺตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เอกเทส โสตาปนฺโน เอกเทส น โสตาปนฺโน เอกเทส โสตาปตฺติผลปฺปตฺโต   
ปฏิลทฺโธ       อธิคโต       สจฺฉิกโต       อุปสมฺปชฺช      วิหรติ   
กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   เอกเทส   น   กาเยน   ผุสิตฺวา  วิหรติ   
เอกเทส  สตฺตกฺขตฺตตปรโม  โกลโกโล  เอกวีชี  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต  ธมฺเม  ฯเปฯ  สงฺเฆ  ฯเปฯ อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคโต   
เอกเทส อริยกนฺเตหิ สีเลหิ น สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๕๖]  เอกเทส  วิมุตฺต  เอกเทส  อวิมุตฺตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เอกเทส  สกทาคามี  เอกเทส น สกทาคามี เอกเทส สกทาคามิผลปฺปตฺโต   
ปฏิลทฺโธ     อธิคโต     สจฺฉิกโต    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    กาเยน   
ผุสิตฺวา   วิหรติ  เอกเทส  น  กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๕๗]  เอกเทส  วิมุตฺต  เอกเทส  อวิมุตฺตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เอกเทส  อนาคามี  เอกเทส  น  อนาคามี  เอกเทส อนาคามิผลปฺปตฺโต   
ปฏิลทฺโธ     อธิคโต     สจฺฉิกโต    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    กาเยน   
ผุสิตฺวา   วิหรติ   เอกเทส   น   กาเยน   ผุสิตฺวา  วิหรติ  เอกเทส    
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อนฺตรา ปรินิพฺพายี อุปหจฺจ ปรินิพฺพายี อสงฺขารปรินิพฺพายี สสงฺขารปรินิพฺพายี   
อุทฺธโสโต     อกนิฏคามี     เอกเทส     น     อุทฺธโสโต     น   
อกนิฏคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๕๘]  เอกเทส  วิมุตฺต  เอกเทส  อวิมุตฺตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เอกเทส   อรหา   เอกเทส   น   อรหา   เอกเทส   อรหตฺตปฺปตฺโต   
ปฏิลทฺโธ   อธิคโต   สจฺฉิกโต   อุปสมปฺชฺช   วิหรติ   กาเยน  ผุสตฺิวา   
วิหรติ   เอกเทส   น   กาเยน   ผุสิตฺวา  วิหรติ  เอกเทส  วีตราโค   
วีตโทโส   วีตโมโห   ฯเปฯ  เอกเทส  สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกต  เอกเทส   
สจฺฉิกาตพฺพ น สจฺฉิกตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๕๙]   วิมุตฺต   วิมจฺุจมานนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อุปฺปาทกขฺเณ   
วิมุตฺต วยกฺขเณ วิมุจฺจมานนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๖๐]  น  วตฺตพฺพ  วิมุตฺต  วิมุจฺจมานนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุy   
วุตฺต   ภควตา  ตสฺส  เอว  ชานโต  เอว  ปสฺสโต  กามาสวาป  จิตฺต   
วิมุจฺจติ   ภวาสวาป  จิตฺต  วิมุจฺจติ  อวิชฺชาสวาป  จิตฺต  วิมุจฺจตีติ  ๑   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ วิมุตฺต วิมุจฺจมานนฺติ ฯ   
        [๗๖๑]   วิมุตฺต   วิมจฺุจมานนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา   โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต  ปรสิุทฺเธ  ปริโยทาเต  อนงฺคเณ   
วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนีเย    ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต  อาสวาน   
ขยาณาย  จิตฺต  อภินินฺนาเมตีติ  ๒  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ   
#๑ ม. อุ. ๒๓ ? ม. อุ. ๒๓ ฯ อ. จตุหฺก. ๒๙๖ ฯ    
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เตน หิ น วตฺตพฺพ วิมุตฺต วิมุจฺจมานนฺติ   
        [๗๖๒]  อตฺถ ิ จิตฺต  วิมุจฺจมานนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ จิตฺต   
รชฺชมาน  ทสฺุสมาน  มุยหฺมาน  กิลิสสฺมานนฺติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
นนุ    รตฺต ฺเจว    อรตฺต ฺจ    ทฏุ ฺเจว    อทุฏ ฺจ    มฬฺูห ฺเจว   
อมูฬฺห ฺจ    ฉินฺน ฺเจว   อจฺฉินฺน ฺจ   ภินฺน ฺเจว   อภินฺน ฺจ   กต ฺเจว   
อกต ฺจาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  รตฺต ฺเจว  อรตฺต ฺจ  ทุฏ ฺเจว   
อทุฏ ฺจ   มูฬฺห ฺเจว   อมูฬฺห ฺจ   ฉินฺน ฺเจว   อจฺฉินฺน ฺจ   ภินฺน ฺเจว   
อภินฺน ฺจ    กต ฺเจว    อกต ฺจ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อตฺถิ   
จิตฺต วิมุจฺจมานนฺติ ฯ   
                        วิมุจฺจมานกถา ฯ   
                         ________________   
                          อฏมกกถา   
        [๗๖๓]    อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏ ิปริยุฏาน   ปหีนนติฺ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อฏมโก   ปุคฺคโล   โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลปฺปตฺโต   
ปฏิลทฺโธ   อธิคโต   สจฺฉิกโต   อุปสมปฺชฺช   วิหรติ   กาเยน  ผุสตฺิวา   
วิหรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๖๔]   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน  ปหีนนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อฏมโก   ปุคฺคโล   โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลปฺปตฺโต   
ฯเปฯ กาเยน ผุสิตฺวา วิหรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๗๖๕]    อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏ ิปริยุฏาน   ปหนีนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏานุสโย   ปหีโนติ   ฯ  น   
เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    อฏมกสฺส    ปุคฺคลสฺส   ทิฏ ิปริยุฏาน   
ปหีนนฺติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   วิจิกิจฺฉานุสโย   
ฯเปฯ สีลพฺพตปรามาโส ปหีโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๖๖]   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน  ปหีนนฺติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   วิจิกิจฺฉานุสโย   ปหีโนติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน   
ปหีนนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏานุสโย   
ฯเปฯ สีลพฺพตปรามาโส ปหีโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๖๗]    อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏานุสโย   อปฺปหีโนติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏ ิปรยิุฏาน   อปฺปหนีนฺติ  ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏานุสโย   
อปฺปหีโนติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสสฺ  วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน         
อปฺปหีนนฺติ     ฯ     น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    อฏมกสฺส   
ปุคฺคลสฺส   วิจิกิจฺฉานุสโย   ฯเปฯ   สีลพฺพตปรามาโส   อปฺปหีโนติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏ ิปริยุฏาน   อปฺปหนีนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  สีลพฺพตปรามาโส   
อปฺปหีโนติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสสฺ  วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน   
อปฺปหีนนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๗๖๘]    อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏ ิปริยุฏาน   ปหีนนติฺ   ฯ   
อามนฺตา     ฯ     อฏมกสฺส    ปุคฺคลสฺส    ทฏิ ิปริยุฏานปฺปหานาย   
มคฺโค   ภาวิโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส   
ทิฏ ิปริยุฏาน    ปหีนนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   
ทิฏ ิปริยุฏานปฺปหานาย   สติปฏานา   ภาวิตา   ฯเปฯ   สมฺมปฺปธานา   
ฯเปฯ โพชฺฌงฺคา ภาวิตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๖๙]   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน  ปหีนนฺติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อฏมกสฺส    ปุคฺคลสสฺ   วิจิกิจฺฉาปริยุฏานปฺปหานาย   
มคฺโค   ภาวิโต   ฯเปฯ  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   
        [๗๗๐]   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏ ิปริยุฏานปฺปหานาย  มคฺโค   
อภาวิโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อมคฺเคน   ปหีน  โลกิเยน  สาสเวน   
ฯเปฯ   สงฺกิเลสิเกนาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อฏมกสฺส   
ปุคฺคลสสฺ    ทิฏ ิปริยุฏานปฺปหานาย   สติปฏานา   ฯเปฯ   โพชฺฌงฺคา   
อภาวิตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อมคฺเคน   ปหีน  โลกิเยน  สาสเวน   
ฯเปฯ สงฺกิเลสิเกนาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๗๑]    อฏมกสฺส    ปุคฺคลสฺส    วิจิกิจฺฉาปริยุฏานปฺปหานาย   
มคฺโค  อภาวิโต  ฯเปฯ  สติปฏานา  ฯเปฯ  โพชฌฺงฺคา  อภาวิตาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อมคฺเคน    ปหีน    โลกเิยน    สาสเวน   ฯเปฯ   
สงฺกิเลสิเกนาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๗๗๒]    น   วตฺตพฺพ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏ ิปริยุฏาน   
ปหีนนฺติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ   ฯ   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ   ฯ   
ห ฺจิ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   เตน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส   
ทิฏ ิปริยุฏาน ปหีนนฺติ ฯ   
        [๗๗๓]   น   วตฺตพฺพ   อฏมกสฺส  ปุคฺคลสสฺ  วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน   
ปหีนนฺติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   อุปฺปชฺชสิฺสตีติ   ฯ   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ   ฯ   
ห ฺจิ   นุปฺปชฺชิสฺสติ   เตน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส   
วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน ปหีนนฺติ ฯ   
        [๗๗๔]    อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏ ิปริยุฏาน   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ   
กตฺวา   ปหีนนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  ทิฏานุสโย   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ กตฺวา ปหีโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๗๕]    อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏ ิปริยุฏาน   นุปฺปชฺชิสฺสตีติ   
กตฺวา   ปหีนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  วิจิกิจฺฉานุสโย   
ฯเปฯ    สีลพฺพตปรามาโส    นุปฺปชฺชสิฺสตีติ    กตฺวา    ปหโีนติ    ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๗๖]   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส  วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน  นุปฺปชฺชิสฺสตีติ   
กตฺวา     ปหนีนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    อฏมกสฺส    ปุคฺคลสสฺ   
วิจิกิจฺฉานุสโย    ฯเปฯ    สีลพฺพตปรามาโส    นุปปฺชฺชิสฺสตีติ    กตฺวา   
ปหีโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๗๗]    อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   ทิฏ ิปริยุฏาน   นุปฺปชชฺิสฺสตีติ    
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กตฺวา   ปหีนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โคตฺรภุโน  ปุคฺคลสฺส  ทิฏ ิปริยุฏาน   
นุปฺปชฺชิสฺสตีติ กตฺวา ปหีนนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๗๘]   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส  วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน  นุปฺปชฺชิสฺสตีติ   
กตฺวา     ปหนีนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    โคตฺรภุโน    ปุคฺคลสฺส   
วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน    นุปปฺชฺชิสฺสตีติ   กตฺวา   ปหนีนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         อฏมกกถา ฯ   
                         ________________   
                      อฏมกสฺส อินฺทฺริยกถา   
        [๗๗๙]  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  สทฺธินฺทรฺิยนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
อฏมกสฺส ปุคฺคลสฺส นตฺถิ สทฺธาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๘๐]   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   นตฺถิ  วิรยิินทฺฺริย  ฯเปฯ  นตฺถิ   
สตินฺทฺริย   ฯเปฯ   นตฺถ ิ  สมาธินฺทฺริย  ฯเปฯ  นตฺถ ิ ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   นตฺถิ   ป ฺาติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๘๑]   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ  สทฺธาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   อตฺถิ   สทฺธินทฺฺริยนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    อฏมกสฺส    ปุคฺคลสฺส   อตฺถ ิ  วิริย   ฯเปฯ   อตฺถิ   สติ   
อตฺถิ   สมาธิ   ฯเปฯ   อตฺถิ   ป ฺาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อฏมกสฺส    
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ปุคฺคลสฺส อตฺถิ ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๘๒]  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ  มโน  อตฺถิ  มนินฺทรฺยินฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ  สทฺธา  อตฺถิ  สทฺธินฺทรฺิยนฺติ ฯ   
น      เหว      วตฺตพฺเพ      ฯเปฯ     อฏมกสฺส     ปคฺุคลสฺส   
อตฺถิ    มโน    อตฺถ ิ  มนินทฺฺริยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อฏมกสฺส   
ปุคฺคลสฺส    อตฺถิ    ป ฺา    อตฺถิ    ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๘๓]  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ  โสมนสฺส อตฺถิ โสมนสฺสินฺทฺริย   
ฯเปฯ    อตฺถ ิ   ชีวิต    อตฺถิ    ชีวิตินฺทรฺิยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   อตฺถิ   สทฺธา   อตฺถิ   สทฺธนิฺทฺริยนฺติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   อตฺถิ   ชีวิต  อตฺถิ   
ชีวิตินฺทฺริยนติฺ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถ ิ วิริย ฯเปฯ   
อตฺถิ ป ฺา อตฺถิ ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๘๔]  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ  สทฺธา  นตฺถิ สทฺธินทฺฺริยนฺติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     อฏมกสฺส    ปุคฺคลสฺส    อตฺถ ิ   มโน    นตฺถิ   
มนินฺทฺริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๘๕]  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ  สทฺธา  นตฺถิ สทฺธินทฺฺริยนฺติ ฯ   
อามนฺตา      ฯ     อฏมกสฺส     ปุคฺคลสฺส     อตฺถิ     โสมนสฺส   
นตฺถิ   โสมนสฺสินฺทฺริย   ฯเปฯ   อตฺถ ิ  ชีวิต   นตฺถ ิ ชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  
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        [๗๘๖]  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ  ป ฺา  นตฺถิ ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     อฏมกสฺส    ปุคฺคลสฺส    อตฺถ ิ   มโน    นตฺถิ   
มนินฺทฺริยนฺติ    ฯเปฯ    อตฺถิ    โสมนสฺส    นตฺถ ิ  โสมนสฺสินฺทฺริยนฺติ   
ฯเปฯ อตฺถิ ชวิีต นตฺถิ ชีวิตินฺทฺริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๘๗]  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  สทฺธินทฺฺริยนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
อฏมโก  ปคฺุคโล  อสทฺโธติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อฏมกสฺส   
ปุคฺคลสฺส    นตฺถิ    วิรยินิฺทฺริยนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   อฏมโก   
ปุคฺคโล   กุสโีต  หีนวิรโิยติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อฏมกสฺส   
ปุคฺคลสฺส    นตฺถิ    สตินทฺฺริยนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    อฏมโก   
ปุคฺคโล   มุฏสฺสติ   อสมฺปชาโนติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  สมาธินทฺฺริยนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อฏมโก   
ปุคฺคโล อสมาหิโต วิพฺภนฺตจิตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๘๘]  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
อฏมโก ปุคฺคโล ทุปฺป ฺโ เอฬมูโคติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๘๙]   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   อตฺถิ   สทฺธา  สา  จ  สทฺธา   
นิยฺยานิกาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ   
สทฺธา  สา  จ  สทฺธา  นิยฺยานิกา  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อฏมกสฺส   
ปุคฺคลสฺส     นตฺถิ     สทฺธนิฺทฺริยนฺติ     ฯ    อฏมกสฺส    ปุคฺคลสฺส   
อตฺถิ   วิริย   ต ฺจ   วิริย   นิยฺยานิก   ฯเปฯ   อตฺถิ   สติ  สา  จ   
สติ   นิยฺยานกิา   ฯเปฯ   อตฺถิ   สมาธิ   โส  จ  สมาธิ  นิยฺยานิโก    
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ฯเปฯ   อตฺถ ิ  ป ฺา   สา  จ  ป ฺา  นิยฺยานิกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ    อฏมกสฺส    ปุคฺคลสฺส    อตฺถิ    ป ฺา   สา   จ   ป ฺา   
นิยฺยานิกา   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ   
ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ ฯ   
        [๗๙๐]   สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺนสสฺ   ปุคฺคลสฺส   อตฺถิ   
สทฺธา   อตฺถ ิ  สทฺธินฺทฺรยินฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส   
อตฺถิ   สทฺธา   อตฺถ ิ  สทฺธนิฺทฺริยนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย     ปฏิปนฺนสฺส     ปุคฺคลสฺส    อตฺถ ิ   ป ฺา   
อตฺถิ   ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถ ิ  
ป ฺา อตฺถิ ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๙๑]   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺนสฺส   ปุคฺคลสฺส   ฯเปฯ   
อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย    ปฏปินฺนสฺส    ปคฺุคลสสฺ    อตฺถิ    สทฺธา   อตฺถิ   
สทฺธินฺทฺริย    ฯเปฯ    อตฺถิ    ป ฺา    อตฺถิ    ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ    ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ  ป ฺา  อตฺถิ  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๙๒]  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ  สทฺธา  นตฺถิ สทฺธินทฺฺริยนฺติ ฯ   
อามนฺตา        ฯ        สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย        ปฏิปนฺนสฺส   
ปุคฺคลสฺส   อตฺถิ   สทฺธา   นตฺถิ  สทฺธินทฺฺริยนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   อตฺถ ิ  ป ฺา  นตฺถิ  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ  ฯ   
อามนฺตา        ฯ        สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย        ปฏิปนฺนสฺส    
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ปุคฺคลสฺส    อตฺถิ    ป ฺา    นตฺถิ    ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๙๓]   อฏมกสฺส   ปุคฺคลสฺส   อตฺถิ  สทฺธา  นตฺถิ  สทฺธินทฺฺริย   
ฯเปฯ    อตฺถ ิ   ป ฺา    นตฺถิ   ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  ฯเปฯ  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺนสฺส    ปุคฺคลสฺส    อตฺถ ิ   ป ฺา    นตฺถ ิ  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๙๔]  อฏมกสฺส  ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  ป ฺจินฺทฺริยานีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ   ฯ   กตมานิ   
ป ฺจ  ฯ  สทธฺินฺทฺริย  วิริยนิฺทฺริย  สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ป ฺ ินฺทฺริย  
อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจินฺทฺริยานิ   อิเมส   โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน   
อินฺทฺริยาน    สมตฺตา    ปรปิูรตฺตา   อรหา   โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ   
อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  อนาคามี โหติ ตโต   
มุทุตเรหิ   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ   
สกทาคามี   โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน   
โหติ    ตโต    มุทุตเรหิ    โสตาปนฺโน    โหติ    ตโต   มุทุตเรหิ   
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   โหติ   ยสฺส  โข  ภิกฺขเว  อิมานิ   
ป ฺจินฺทฺริยานิ   สพฺเพน   สพฺพ   สพฺพถา   สพฺพ   นตฺถิ  ตมห  พาหิโร   
ปุถุชชฺนปกฺเข   ิโตติ  วทามีติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
#๑ ส. มหาวาร. ๒๑๒ ฯ    
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อฏมโก  ปคฺุคโล  พาหิโร  ปุถชฺุชนปกฺเข   ิโตติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ เตน หิ อฏมกสฺส ปุคฺคลสฺส อตฺถิ ป ฺจินฺทฺริยานีติ ฯ   
                      อฏมกสฺส อินฺทฺริยกถา ฯ   
                          ______________   
                          ทิพฺพจกฺขุกถา   
        [๗๙๕]  มสจกฺขุ  ธมฺมูปตฺถทฺธ  ทพฺิพจกฺขุ  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
มสจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ มสจกฺขุนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๙๖]  มสจกฺขุ  ธมฺมูปตฺถทฺธ  ทพฺิพจกฺขุ  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ยาทิส    มสจกฺขุ    ตาทิส    ทิพฺพจกฺขุ    ยาทิส   ทิพฺพจกฺขุ   ตาทิส   
มสจกฺขุนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๙๗]  มสจกฺขุ  ธมฺมูปตฺถทฺธ  ทพฺิพจกฺขุ  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ต ฺเว   มสจกฺขุ   ต   ทพฺิพจกฺขุ   ต   ทิพฺพจกฺขุ   ต  มสจกฺขุนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๙๘]  มสจกฺขุ  ธมฺมูปตฺถทฺธ  ทพฺิพจกฺขุ  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ยาทิโส   มสจกฺขุสฺส   วิสโย   อานุภาโว   โคจโร   ตาทิโส  ทิพฺพสฺส   
จกฺขุสฺส วิสโย อานุภาโว โคจโรติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๗๙๙]  มสจกฺขุ  ธมฺมูปตฺถทฺธ  ทพฺิพจกฺขุ  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อุปาทินฺน หุตฺวา อนุปาทินฺน โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๐๐]   อุปาทินฺน   หุตฺวา  อนุปาทินฺน  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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กามาวจร หุตฺวา รูปาวจร โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๐๑]   กามาวจร   หุตฺวา  รูปาวจร  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
รูปาวจร หุตฺวา อรูปาวจร โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๐๒]   รูปาวจร   หุตฺวา  อรูปาวจร  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปริยาปนฺน หุตฺวา อปริยาปนฺน โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๐๓]  มสจกฺขุ  ธมฺมูปตฺถทฺธ  ทพฺิพจกฺขุ  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ทิพฺพจกฺขุ ธมฺมูปตฺถทฺธ มสจกฺขุ โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๐๔]  มสจกฺขุ  ธมฺมูปตฺถทฺธ  ทพฺิพจกฺขุ  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ทิพฺพจกฺขุ ธมฺมูปตฺถทฺธ ป ฺาจกฺขุ โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๐๕]  มสจกฺขุ  ธมฺมูปตฺถทฺธ  ทพฺิพจกฺขุ  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ทิพฺพจกฺขุ ธมฺมูปตฺถทฺธ มสจกฺขุ โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๐๖]  มสจกฺขุ  ธมฺมูปตฺถทฺธ  ทพฺิพจกฺขุ  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เทฺวว จกฺขูนีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๐๗]  เทฺวว  จกฺขูนีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุตีณิ จกฺขูนิ วุตฺตานิ   
ภควตา   มสจกฺขุ   ทิพฺพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
ตีณิ    จกฺขูนิ    วุตฺตานิ    ภควตา   มสจกฺขุ   ทิพฺพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ เทฺวว จกฺขูนีติ ฯ   
        [๘๐๘]   เทฺวว   จกฺขูนีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต  ภควตา   
ตีณิมานิ   ภิกขฺเว   จกฺขูนิ   ฯ   กตมานิ   ตีณิ  ฯ  มสจกฺขุ  ทิพฺพจกฺขุ   
ป ฺาจกฺขุ อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ จกฺขูนีติ    
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              มสจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ        ป ฺาจกฺขุ อนุตฺตร   
              เอตานิ ตีณิ จกฺขูนิ       อกฺขาสิ ปุริสุตฺตโม   
              มสจกฺขุสฺส อุปฺปาโท      มคฺโค ทิพฺพสฺส จกฺขุโน   
              ยทา จ าณ อุทปาทิ     ป ฺาจกฺขุ อนุตฺตร   
              ตสฺส จกฺขูสฺส ปฏิลาภา    สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  เทฺวว   
จกฺขูนีติ ฯ   
                         ทิพฺพจกฺขุกถา ฯ   
                          ______________   
                          ทิพฺพโสตกถา   
        [๘๐๙]  มสโสต  ธมมฺูปตฺถทฺธ  ทพฺิพโสต  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
มสโสต ทิพฺพโสต ทิพฺพโสต มสโสตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๑๐]  มสโสต  ธมมฺูปตฺถทฺธ  ทพฺิพโสต  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ยาทิส    มสโสต    ตาทิส    ทิพฺพโสต    ยาทิส   ทิพฺพโสต   ตาทิส   
มสโสตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๑๑]  มสโสต  ธมมฺูปตฺถทฺธ  ทพฺิพโสต  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ต ฺเว   มสโสต   ต   ทพฺิพโสต   ต   ทิพฺพโสต   ต  มสโสตนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
#๑ ขุ. อิติวุตฺตก. ๒๑๘ ฯ    
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        [๘๑๒]  มสโสต  ธมมฺูปตฺถทฺธ  ทพฺิพโสต  โหตีติ  ฯ   อามนฺตา ฯ   
ยาทิโส   มสโสตสฺส   วิสโย  อานุภาโว  โคจโร  ตาทิโส  ทิพฺพโสตสฺส   
วิสโย อานุภาโว โคจโรติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๑๓]  มสโสต  ธมมฺูปตฺถทฺธ  ทพฺิพโสต  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อุปาทินฺน หุตฺวา อนุปาทินฺน โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๑๔]   อุปาทินฺน   หุตฺวา  อนุปาทินฺน  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กามาวจร หุตฺวา รูปาวจร โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๑๕]   กามาวจร   หุตฺวา  รูปาวจร  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
รูปาวจร หุตฺวา อรูปาวจร โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๑๖]   รูปาวจร   หุตฺวา  อรูปาวจร  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปริยาปนฺน หุตฺวา อปริยาปนฺน โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๑๗]  มสโสต  ธมมฺูปตฺถทฺธ  ทพฺิพโสต  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ทิพฺพโสต ธมฺมูปตฺถทฺธ มสโสต โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๑๘]  มสโสต  ธมมฺูปตฺถทฺธ  ทพฺิพโสต  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เอก ฺเว โสตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๑๙]  เอก ฺเว  โสตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  เทฺว โสตานิ   
วุตฺตานิ   ภควตา   มสโสต   ทิพฺพโสตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   
เทฺว   โสตานิ   วุตฺตานิ   ภควตา   มสโสต  ทิพฺพโสต  โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ เอก ฺเว โสตนฺติ ฯ   
                         ทิพฺพโสตกถา ฯ   
                         __________________    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 279 

                       ยถากมฺมูปคตาณกถา   
        [๘๒๐] ยถากมฺมูปคตาณ ทิพฺพจกฺขุนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ ยถากมฺมูปคต ฺจ   
มนสิ     กโรติ     ทิพฺเพน     จกฺขุนา     รูป     ปสฺสตีติ     ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๒๑]   ยถากมฺมูปคต ฺจ   มนสิ   กโรติ  ทพฺิเพน  จกฺขุนา  รูป   
ปสฺสตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ทฺวินฺน  ผสสฺาน  ทฺวินฺน  จิตฺตาน  สโมธาน   
โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๒๒]  ยถากมฺมูปคตาณ  ทิพฺพจกฺขุนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อิเม วต   
โภนฺโต  สตฺตาติ  จ  มนสิ  กโรติ  กายทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตาติ จ มนสิ   
กโรติ   วจีทจฺุจริเตน   สมนฺนาคตาติ   จ  มนสิ  กโรติ  มโนทุจฺจริเตน   
สมนฺนาคตาติ   จ   มนส ิ  กโรติ   อริยาน   อุปวาทกาติ   จ   มนสิ   
กโรติ   มิจฺฉาทิฏ ิกาติ   จ   มนส ิ  กโรติ   มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานาติ   
จ    มนสิ    กโรติ    เต    กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   
ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปนฺนาติ  จ  มนสิ  กโรติ  อิเม  วา  ปน   
โภนฺโต    สตฺตาติ   จ   มนสิ   กโรติ   กายสุจริเตน   สมนฺนาคตาติ   
จ    มนสิ   กโรติ   วจีสุจริเตน   สมนนฺาคตาติ   จ   มนสิ   กโรติ   
มโนสุจริเตน   สมนฺนาคตาติ   จ   มนส ิ กโรติ  อริยาน  อนุปวาทกาติ   
จ  มนสิ  กโรติ  สมฺมาทฏิ ิกาติ  จ มนสิ กโรติ สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานาติ   
จ     มนส ิ    กโรติ     เต     กายสฺส     เภทา    ปรมฺมรณา    
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สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปนฺนาติ   จ   มนสิ  กโรติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา   
รูป ปสฺสตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๒๓]   ยถากมฺมูปคตาณ   ทพฺิพจกฺขุนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อิเม   
วต   โภนโฺต   สตฺตาติ  จ  มนสิ  กโรติ  ฯเปฯ  เต  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา    สุคตึ    สคฺค    โลก   อุปปนฺนาติ   จ   มนสิ   กโรติ   
ทิพฺเพน   จกฺขุนา   รูป   ปสฺสตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ทฺวินฺน  ผสฺสาน   
ทวินฺน จิตฺตาน สโมธาน โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๒๔]   ยถากมฺมูปคตาณ   ทพฺิพจกฺขุนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ  
โกจิ    อทิพฺพจกฺขุโก   ทพฺิพจกฺขุ   อปฺปฏิลทฺโธ   อนธิคโต   อสจฺฉิกโต   
ยถากมฺมูปคต  ชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ โกจิ อทิพฺพจกฺขุโก   
ทิพฺพจกฺขุ   อปฺปฏิลทฺโธ   อนธิคโต   อสจฺฉิกโต   ยถากมฺมูปคต  ชานาติ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ ยถากมฺมูปคตาณ ทิพฺพจกฺขุนฺติ ฯ   
        [๘๒๕]  ยถากมฺมูปคตาณ  ทิพฺพจกฺขุนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อายสฺมา               
สารีปุตฺโต   ยถากมฺมูปคต   ชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต  ยถากมฺมูปคต  ชานาติ  โน วต เร วตฺตพฺเพ ยถากมฺมูปคตาณ   
ทิพฺพจกฺขุนฺติ ฯ   
        [๘๒๖]  อายสฺมา  สารีปุตฺโต ยถากมฺมูปคต ชานาตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
อตฺถายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ทิพฺพจกฺขุนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๒๗]  อตฺถายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ทิพฺพจกฺขุนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ    
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              เนว ปุพฺเพ นิวาสาย     นป ทิพฺพสฺส จกฺขุโน   
              เจโตปริยาย อิทฺธิยา     โสตธาตุวิสุทฺธิยา   
              จุติยา อุปปตฺติยา        ปณิธิ เม น วิชชฺตีติ   
อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ ยถากมฺมูปคตาณ   
ทิพฺพจกฺขุนฺติ ฯ   
                       ยถากมฺมูปคตาณกถา ฯ   
                           __________   
                           สวรกถา   
        [๘๒๘]  อตฺถ ิ เทเวสุ  สวโรติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ เทเวสุ   
อสวโรติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๒๙]  นตฺถิ  เทเวสุ  อสวโรติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นตฺถ ิเทเวสุ   
สวโรติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๓๐]   นน ุ  อสวรา  สวโร  สลี  อตฺถ ิ เทเวสุ  สวโรติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  เทเวสุ  อสวโร  ยมหฺา  อสวรา  สวโร  สีลนติฺ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯ   อาชานาหิ   นิคฺคห  ห ฺจิ  อสวรา  สวโร   
สีล   อตฺถ ิ  เทเวสุ  สวโร  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อตฺถิ  เทเวสุ   
อสวโร   ยมหฺา   อสวรา   สวโร  สลีนติฺ  ย  ตตฺถ  วเทสิ  วตฺตพฺเพ   
โข   อสวรา   สวโร   สีล  อตฺถิ  เทเวสุ  สวโร  โน  จ  วตฺตพฺเพ   
อตฺถิ   เทเวสุ   อสวโร   ยมฺหา   อสวรา   สวโร   สลีนฺติ   มิจฺฉา    
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โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  อตฺถิ  เทเวสุ  อสวโร  ยมฺหา  อสวรา สวโร   
สีลนฺติ   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  อสวรา  สวโร  สลี  อตฺถิ  เทเวสุ   
สวโรติ   ย   ตตฺถ   วเทสิ   วตฺตพฺเพ   โข   อสวรา   สวโร  สลี   
อตฺถิ   เทเวสุ   สวโร   โน   จ   วตฺตพฺเพ  อตฺถิ  เทเวสุ  อสวโร   
ยมฺหา อสวรา สวโร สลีนติฺ มิจฺฉา ฯ   
        [๘๓๑]   อตฺถ ิ  มนุสเฺสสุ   สวโร   อตฺถิ   ตตฺถ  อสวโรติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  เทเวสุ   สวโร  อตฺถิ  ตตฺถ  อสวโรติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๓๒]   อตฺถิ   เทเวสุ   สวโร   นตฺถิ   ตตฺถ   อสวโรติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  มนุสเฺสสุ   สวโร   นตฺถิ   ตตฺถ  อสวโรติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๓๓]  อตฺถ ิ เทเวสุ  ปาณาติปาตา  เวรมณีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตฺถิ   เทเวสุ   ปาณาติปาโตติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถ ิ  
เทเวสุ   สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   เวรมณีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิz   
เทเวสุ สุราเมรยมชชฺปมาทฏานนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๓๔]  นตฺถ ิ เทเวสุ  ปาณาติปาโตติ ฯ อามนฺตา ฯ นตฺถิ เทเวสุ   
ปาณาติปาตา   เวรมณีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นตฺถ ิ เทเวสุ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    นตฺถ ิ  เทเวสุ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา เวรมณีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๓๕]   อตฺถิ   มนสฺุเสสุ   ปาณาติปาตา   เวรมณี  อตฺถ ิ ตตฺถ    
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ปาณาติปาโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ เทเวสุ  ปาณาติปาตา  เวรมณี   
อตฺถิ   ตตฺถ   ปาณาติปาโตติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถ ิ  
มนุสฺเสสุ     สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา     เวรมณี     อตฺถิ    ตตฺถ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    อตฺถ ิ  เทเวสุ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา         เวรมณี        อตฺถิ        ตตฺถ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๓๖]   อตฺถ ิ  เทเวสุ   ปาณาติปาตา   เวรมณี   นตฺถิ  ตตฺถ   
ปาณาติปาโตติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ   มนุสฺเสสุ   ปาณาติปาตา   
เวรมณี   นตฺถิ   ตตฺถ   ปาณาติปาโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อตฺถิ    เทเวสุ    สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา   เวรมณี   นตฺถิ   ตตฺถ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   อตฺถิ   มนสฺุเสสุ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา         เวรมณี        นตฺถิ        ตตฺถ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๓๗]  นตฺถ ิ เทเวสุ  สวโรติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สพฺเพ  เทวา๔   
ปาณาติปาติโน     อทินฺนาทายิโน    กาเมสุมิจฺฉาจาริโน    มุสาวาทิโน   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏายิโนติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน   
หิ อตฺถิ เทเวสุ สวโรติ ฯ   
                          สวรกถา ฯ   
                          ____________    
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                           อส ฺกถา   
        [๘๓๘]  อส ฺสตฺเตสุ  ส ฺา  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ส ฺภโว   
ส ฺคติ  ส ฺสตฺตาวาโส  ส ฺสสาโร  ส ฺโยนิ  ส ฺตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ   
 
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๓๙]  นนุ  อส ฺภโว  อส ฺคติ  อส ฺสตฺตาวาโส อส ฺสสาโร   
อส ฺโยนิ      อส ฺตฺตภาวปฏิลาโภติ      ฯ      อามนฺตา      ฯ   
ห ฺจิ     อส ฺภโว     อส ฺคติ    อส ฺสตฺตาวาโส    อส ฺสสาโร   
อส ฺโยนิ  อส ฺตฺตภาวปฏิลาโภ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อส ฺสตฺเตสุ   
ส ฺา อตฺถีติ ฯ   
        [๘๔๐]  อส ฺสตฺเตสุ  ส ฺา อตฺถีติ ฯ อามนฺตา ฯ ป ฺจโวการภโว   
คติ    สตฺตาวาโส    สสาโร    โยนิ    อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๔๑]   นน ุ  เอกโวการภโว  คติ  สตฺตาวาโส  สสาโร  โยนิ   
อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   เอกโวการภโว   คติ   
สตฺตาวาโส   สสาโร  โยนิ  อตฺตภาวปฏิลาโภ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
อส ฺสตฺเตสุ ส ฺา อตฺถีติ ฯ   
        [๘๔๒]   อส ฺสตฺเตสุ   ส ฺา   อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตาย   
ส ฺาย ส ฺากรณีย กโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๔๓]   มนุสฺเสสุ   ส ฺา   อตฺถิ   โส  จ  ส ฺภโว  ส ฺคติ    
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ส ฺสตฺตาวาโส    ส ฺสสาโร    ส ฺโยนิ   ส ฺตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อส ฺสตฺเตสุ   ส ฺา   อตฺถิ   โส   จ   ส ฺภโว   
ส ฺคติ  ส ฺสตฺตาวาโส  ส ฺสสาโร  ส ฺโยนิ  ส ฺตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ   
 
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๔๔]   มนุสฺเสสุ   ส ฺา  อตฺถิ  โส  จ  ป ฺจโวการภโว  คติ   
สตฺตาวาโส   สสาโร   โยนิ   อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อส ฺสตฺเตสุ   ส ฺา  อตฺถิ  โส  จ  ป ฺจโวการภโว  คติ  สตฺตาวาโส   
สสาโร โยน ิอตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๔๕]   มนุสฺเสสุ   ส ฺา   อตฺถิ   ตาย  ส ฺาย  ส ฺากรณีย   
กโรตีติ     ฯ     อามนฺตา    ฯ    อส ฺสตฺเตสุ    ส ฺา    อตฺถิ   
ตาย ส ฺาย ส ฺากรณีย กโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๔๖]    อส ฺสตฺเตสุ   ส ฺา   อตฺถ ิ  โส   จ   อส ฺภโว   
อส ฺคติ       อส ฺสตฺตาวาโส       อส ฺสสาโร       อส ฺโยนิ   
อส ฺตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  มนุสฺเสสุ  ส ฺา  อตฺถิ  โส   
จ    อส ฺภโว    ฯเปฯ    อส ฺตฺตภาวปฏิลาโภติ    ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๔๗]   อส ฺสตฺเตสุ   ส ฺา   อตฺถ ิ โส  จ  เอกโวการภโว   
คติ   สตฺตาวาโส   สสาโร  โยนิ  อตฺตภาวปฏิลาโภติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
มนุสฺเสสุ    ส ฺา    อตฺถิ    โส    จ    เอกโวการภโว    ฯเปฯ   
อตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๘๔๘]   อส ฺสตฺเตสุ   ส ฺา   อตฺถ ิ  น   จ  ตาย  ส ฺาย   
ส ฺากรณีย   กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  มนุสฺเสสุ  ส ฺา  อตฺถิ  น   
จ ตาย ส ฺาย ส ฺากรณีย กโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๔๙]  น  วตฺตพฺพ  อส ฺสตฺเตสุ  ส ฺา  อตฺถีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ    วุตฺต   ภควตา   สนติฺ   ภิกฺขเว   อส ฺสตฺตา   นาม   เทวา   
ส ฺ ุปฺปาทา   จ   ปน   เต   เทวา  ตมฺหา  กายา  จวนฺตีติ  อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อส ฺสตฺเตสุ ส ฺา อตฺถีติ ฯ   
        [๘๕๐]   อส ฺสตฺเตสุ   ส ฺา   อตฺถีติ  ฯ  ก ฺจิ  กาเล  อตฺถิ   
ก ฺจิ   กาเล   นตฺถีติ   ฯ   ก ฺจ   กาเล   ส ฺสตฺตา  ก ฺจิ  กาเล   
อส ฺสตฺตา    ก ฺจิ    กาเล   ส ฺภโว   ก ฺจิ   กาเล   อส ฺภโว   
ก ฺจิ   กาเล   ป ฺจโวการภโว   ก ฺจิ   กาเล   เอกโวการภโวติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๕๑]    อส ฺสตฺเตสุ   ส ฺา   ก ฺจิ   กาเล   อตฺถิ   ก ฺจิ   
กาเล   นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ก  กาล  อตฺถิ  ก  กาล  นตฺถีติ  ฯ   
จุติกาเล   อุปปตฺติกาเล   อตฺถิ    ิติกาเล   นตฺถีติ   ฯ  จุติกาเล  จ   
อุปปตฺติกาเล     ส ฺสตฺตา      ิติกาเล     อส ฺสตฺตา    จุติกาเล   
อุปปตฺติกาเล      ส ฺภโว      ิติกาเล     อส ฺภโว     จุติกาเล   
อุปปตฺติกาเล   ป ฺจโวการภโว    ิติกาเล   เอกโวการภโวติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                          อส ฺกถา ฯ   
                          ______________    
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                     เนวส ฺานาส ฺายตนกถา   
        [๘๕๒]   เนวส ฺานาส ฺายตเน  น  วตฺตพฺพ  ส ฺา  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อส ฺภโว   อส ฺคติ   อส ฺสตฺตาวาโส  อส ฺสสาโร   
อส ฺโยนิ อส ฺตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๕๓]   นนุ   ส ฺภโว   ส ฺคติ  ส ฺสตฺตาวาโส  ส ฺสสาโร   
ส ฺโยนิ   ส ฺตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  ส ฺภโว   
ส ฺคติ    ฯเปฯ    ส ฺตฺตภาวปฏิลาโภ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
เนวส ฺานาส ฺายตเน ฯ วตฺตพฺพ ส ฺา อตฺถิ ฯ   
        [๘๕๔]   เนวส ฺานาส ฺายตเน  น  วตฺตพฺพ  ส ฺา  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เอกโวการภโว   คติ   ฯเปฯ   อตฺตภาวปฏิลาโภติ  ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ   จตุโวการภโว   คติ   ฯเปฯ   
อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  จตุโวการภโว  คติ  ฯเปฯ   
อตฺตภาวปฏิลาโภ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  เนวส ฺานาส ฺายตเน   
น วตฺตพฺพ ส ฺา อตฺถีติ ฯ   
        [๘๕๕]   อส ฺสตฺเตสุ   น   วตฺตพฺพ   ส ฺา   อตฺถ ิ  โส  จ   
อส ฺภโว    อส ฺคติ    อส ฺสตฺตาวาโส   อส ฺสสาโร   อส ฺโยนิ   
อส ฺตฺตภาวปฏิลาโภติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   เนวส ฺานาส ฺายตเน   
น    วตฺตพฺพ    ส ฺา    อตฺถิ    โส    จ   อส ฺภโว   อส ฺคติ   
อส ฺสตฺตาวาโส   อส ฺสสาโร   อส ฺโยนิ  อส ฺตฺตภาวปฏิ  



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 288 

ลาโภติ  ฯ  น     เหว     วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    อส ฺสตฺเตสุ    น    วตฺตพฺพ   
ส ฺา  อตฺถิ  โส  จ  เอกโวการภโว  คติ  ฯเปฯ อตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ   
อามนฺตา       ฯ      เนวส ฺานาส ฺายตเน      น      วตฺตพฺพ   
ส ฺา   อตฺถิ   โส   จ   เอกโวการภโว   คติ  สตฺตาวาโส  สสาโร   
โยนิ อตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๕๖]   เนวส ฺานาส ฺายตเน   น   วตฺตพฺพ   ส ฺา   อตฺถ ิ  
โส    จ    ส ฺภโว    ส ฺคติ   ฯเปฯ   ส ฺตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อส ฺสตฺเตสุ   น   วตฺตพฺพ   ส ฺา   อตฺถ ิ  โส  จ   
ส ฺภโว    ส ฺคติ    ฯเปฯ   ส ฺตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๕๗]   เนวส ฺานาส ฺายตเน   น   วตฺตพฺพ   ส ฺา   อตฺถ ิ  
โส  จ  จตุโวการภโว  คติ  ฯเปฯ  อตฺตภาวปฏิลาโภติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อส ฺสตฺเตสุ   น   วตฺตพฺพ   ส ฺา   อตฺถ ิ  โส   จ  จตุโวการภโว   
ฯเปฯ อตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๕๘]   เนวส ฺานาส ฺายตเน  น  วตฺตพฺพ  ส ฺา  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    นน ุ   เนวส ฺานาส ฺายตน   จตุโวการภโวติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ   เนวส ฺานาส ฺายตน   จตุโวการภโว   โน   
วต   เร   วตฺตพฺเพ   เนวส ฺานาส ฺายตเน   น   วตฺตพฺพ   ส ฺา   
อตฺถีติ ฯ   
        [๘๕๙]    เนวส ฺานาส ฺายตน    จตุโวการภโว  เนวส ฺา-  
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นาส ฺายตเน   น   วตฺตพฺพ  ส ฺา  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อากาสาน ฺจายตน   จตุโวการภโว   อากาสาน ฺจายตเน   น   วตฺตพฺพ   
ส ฺา อตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๖๐]    เนวส ฺานาส ฺายตน    จตุโวการภโว   เนวส ฺา-   
นาส ฺายตเน  น  วตฺตพฺพ  ส ฺา อตฺถีติ ฯ อามนฺตา ฯ วิ ฺาณ ฺจายตน   
ฯเปฯ      อากิ ฺจ ฺายตน      จตุโวการภโว      อากิ ฺจ ฺายตเน   
น วตฺตพฺพ ส ฺา อตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๖๑]    อากาสาน ฺจายตน    จตุโวการภโว    อตฺถิ    ตตฺถ   
ส ฺาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   เนวส ฺานาส ฺายตน   จตุโวการภโว   
อตฺถิ   ตตฺถ   ส ฺาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  วิ ฺาณ ฺจายตน   
ฯเปฯ   อากิ ฺจ ฺายตน   จตุโวการภโว   อตฺถิ   ตตฺถ   ส ฺาติ   ฯ๔   
อามนฺตา    ฯ   เนวส ฺานาส ฺายตน   จตุโวการภโว   อตฺถิ   ตตฺถ   
ส ฺาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๖๒]   เนวส ฺานาส ฺายตเน   น   วตฺตพฺพ   ส ฺา  อตฺถีติ   
วา   นตฺถีติ   วาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ  เนวส ฺานาส ฺายตน   
จตุโวการภโวติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   เนวส ฺานาส ฺายตน   
จตุโวการภโว   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  เนวส ฺานาส ฺายตเน  น   
วตฺตพฺพ ส ฺา อตฺถีติ วา นตฺถีติ วาติ ฯ   
        [๘๖๓]    เนวส ฺานาส ฺายตน    จตุโวการภโว   เนวส ฺา-   
นาส ฺายตเน   น   วตฺตพฺพ   ส ฺา   อตฺถีติ  วา  นตฺถีติ  วาติ  ฯ    
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อามนฺตา    ฯ   อากาสาน ฺจายตน   ฯเปฯ   วิ ฺาณ ฺจายตน   ฯเปฯ   
อากิ ฺจ ฺายตน    จตุโวการภโว    อากิ ฺจ ฺายตเน    น    วตฺตพฺพ   
ส ฺา อตฺถีติ วา นตฺถีติ วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๖๔]    อากาสาน ฺจายตน    จตุโวการภโว    อตฺถิ    ตตฺถ   
ส ฺาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   เนวส ฺานาส ฺายตน   จตุโวการภโว   
อตฺถิ   ตตฺถ   ส ฺาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  วิ ฺาณ ฺจายตน   
ฯเปฯ   อากิ ฺจ ฺายตน   จตุโวการภโว   อตฺถิ   ตตฺถ   ส ฺาติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ   เนวส ฺานาส ฺายตน   จตุโวการภโว   อตฺถิ   ตตฺถ   
ส ฺาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๖๕]   เนวส ฺานาส ฺายตเน   น   วตฺตพฺพ   ส ฺา  อตฺถีติ   
วา   นตฺถีติ  วาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ เนวส ฺานาส ฺายตนนฺติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ    เนวส ฺานาส ฺายตน    เตน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ    เนวส ฺานาส ฺายตเน    น    วตฺตพฺพ   ส ฺา   อตฺถีติ   
วา นตฺถีติ วาติ ฯึ   
        [๘๖๖]  เนวส ฺานาส ฺายตนนฺติ  กตฺวา  เนวส ฺานาส ฺายตเน   
น   วตฺตพฺพ   ส ฺา   อตฺถีติ   วา   นตฺถีติ   วาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อุทกฺขมสุขา  เวทนาติ  กตฺวา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  ๑  น  วตฺตพฺพ   
เวทนาติ วา อเวทนาติ วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                    เนวส ฺานาส ฺายตนกถา ฯ   
                         ตติโย วคฺโค ฯ   
#๑. ม. อทูกขฺมสุขา เวทนา    
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                          ตสฺส อุททฺาน                                             
                พล สาธารณ อริย สราค จิตฺต วิมุจฺจติ   
                วิมุตฺต วิมุจฺจมาน อตฺถิ จิตฺต วิมุจฺจมาน   
                อฏมกสฺส ปคฺุคลสฺส ทิฏ ิปริยุฏาน ปหีน   
                อฏมกสฺส ปคฺุคลสฺส นตฺถิ ป ฺจินฺทฺริยานิ จกฺขุ   
                โสต ธมฺมูปตฺถทฺธ ยถากมฺมูปคตาณ เทเวสุ   
                สวโร อส ฺสตฺเตสุ ส ฺา เอวเมว ๑ ภวคฺคนฺติ ฯ   
                        ____________________   
                        คิหิสฺส อรหาติกถา   
        [๘๖๗]   คิหิสฺส   อรหาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ  อรหโต   
คิหิส ฺโชนนฺติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นตฺถิ   อรหโต   
คิหิส ฺโชนนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  นตฺถิ  อรหโต  คิหสิ ฺโชน   
โน วต เร วตฺตพฺเพ คิหิสฺส อรหาติ ฯ   
        [๘๖๘]  คิหิสฺส  อรหาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ นนุ อรหโต คิหิส ฺโชน   
ปหีน   อุจฺฉินฺนมูล   ตาลาวตฺถุกต   อนภาวกต  อายตึอนุปฺปาทธมฺมนฺติ  ฯ   
อามนฺตา      ฯ      ห ฺจิ      อรหโต      คิหิส ฺโชน     ปหีน   
อุจฺฉินฺนมูล     ตาลาวตฺถุกต    อนภาวกต    อายตึอนุปฺปาทธมฺม    โน   
วต เร วตฺตพฺเพ คิหิสฺส อรหาติ ฯ   
        [๘๖๙]   คิหิสฺส   อรหาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  โกจิ  คิหี   
#๑. ม. เอว เมต    
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คิหิส ฺโชน    อปฺปหาย    ทฏิเว    ธมฺเม    ทุกขฺสฺสนฺตกโรติ    ฯ   
นตฺถิ   ฯ   ห ฺจิ   นตฺถิ   โกจิ   คิหี  คิหิส ฺโชน  อปฺปหาย  ทฏิเว   
ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โน วต เร วตฺตพฺเพ คิหิสฺส อรหาติ ฯ   
        [๘๗๐]   คิหิสฺส   อรหาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  นนุ  วจฺฉโคตฺโต   
ปริพฺพาชโก   ภควนฺต   เอตทโวจ   อตฺถิ   นุ  โข  โภ  โคตม  โกจิ   
คิหี    คิหิส ฺโชน    อปฺปหาย    กายสฺส    เภทา   ทุกฺขสฺสนฺตกโรติ   
นตฺถิ   โข   วจฺฉ   โกจิ  คิหี  คิหิส ฺโชน  อปฺปหาย  กายสฺส  เภทา   
ทุกฺขสฺสนฺตกโรติ   ๑   อตฺเถว   สุตฺตนโฺตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  เตน   
หิ น วตฺตพฺพ คิหิสฺส อรหาติ ฯ   
        [๘๗๑]   คิหิสฺส  อรหาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา  เมถุน  ธมมฺ   
ปฏิเสเวยฺย   เมถุน   ธมฺม  อุปฺปาเทยฺย  ปุตฺตสมฺพาธสยน  อชฌฺาวเสยฺย   
กาสิกจนฺทน       ปจฺจนุภเวยฺย       มาลาคนฺธวิเลปน      ธาเรยฺย   
ชาตรูปรชต  สาทิเยยฺย  อเชฬก  ปฏิคฺคณฺเหยฺย  กุกฺกฏุสูกร  ปฏิคฺคณฺเหยฺย   
หตฺถิควาสฺสวฬว          ปฏิคฺคณฺเหยฺย         ติตฺติรวฏฏกโมรกป ฺชล   
ปฏิคฺคณฺเหยฺย     ปตวณฺฏวาลโมลิก     ๒     ธาเรยฺย    โอทาตานิ   
วตฺถานิ    ทฆีทสานิ   ธาเรยฺย   ยาวชวี   อคาริยภูโต   อสฺสาติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๗๒]  น  วตฺตพฺพ  คิหิสฺส  อรหาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุยโส   
กุลปุตฺโต    อุตฺติโย    คหปติ    เสตุ   มาณโว   คิหสิฺส   พฺย ฺชเนน   
#๑ ม. ม. ๒๔๒ ฯ ๒. ม. จิตฺตวณฺฑวาลโมล ี   
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อรหตฺต   ปตฺตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  ยโส  กลุปุตฺโต  อุตฺติโย   
คหปติ   เสตุ   มาณโว   คิหิสฺส   พฺย ฺชเนน   อรหตฺต   ปตฺตา  เตน   
วต เร วตฺตพฺเพ คิหิสฺส อรหาติ ฯ   
                                         คิหิสฺส อรหาติกถา ฯ   
                                            ____________   
                                            อุปปตฺติกถา   
        [๘๗๓]  สห  อุปปตฺติยา  อรหาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สห อุปปตฺติยา   
โสตาปนฺโน โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๗๔]  สห  อุปปตฺติยา  อรหาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สห อุปปตฺติยา   
สกทาคามี โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๗๕]  สห  อุปปตฺติยา  อรหาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สห อุปปตฺติยา   
อนาคามี โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๗๖]  สห  อุปปตฺติยา  โสตาปนฺโน  น  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ    สห   อุปปตฺติยา   โสตาปนฺโน   น   โหติ   โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ สห อุปปตฺติยา อรหาติ ฯ   
        [๘๗๗]  สห  อุปปตฺติยา  สกทาคามี  น  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ    สห    อุปปตฺติยา   สกทาคามี   น   โหติ   โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ สห อุปปตฺติยา อรหาติ ฯ   
        [๘๗๘]   สห  อุปปตฺติยา  อนาคามี  น  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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ห ฺจิ   สห   อุปปตฺติยา   อนาคามี  น  โหติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
สห อุปปตฺติยา อรหาติ ฯ   
        [๘๗๙]   สห   อุปปตฺติยา  อรหาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สารีปตฺุโต   
เถโร   สห   อุปปตฺติยา   อรหาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
มหาโมคฺคลฺลาโน  เถโร  ฯเปฯ  มหากสฺสโป เถโร ฯเปฯ มหากจฺจายโน   
เถโร     ฯเปฯ     มหาโกฏ ิโก    เถโร    ฯเปฯ    มหาปณฺโก   
เถโร สห อุปปตฺติยา อรหาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๘๐]   สารีปุตฺโต   เถโร   น   สห  อุปปตฺติยา  อรหาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   สารปีุตฺโต   เถโร  น  สห  อุปปตฺติยา  อรหา   
โน วต เร วตฺตพฺเพ สห อุปปตฺติยา อรหาติ ฯ   
        [๘๘๑]   มหาโมคฺคลฺลาโน   เถโร   ฯเปฯ  มหากสฺสโป  เถโร   
มหากจฺจายโน เถโร มหาโกฏ ิโก เถโร ฯเปฯ   
        [๘๘๒]   มหาปณฺโก   เถโร   น  สห  อุปปตฺติยา  อรหาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ   มหาปณฺโก   เถโร   น   สห   อุปปตฺติยา   
อรหา โน วต เร วตฺตพฺเพ สห อุปปตฺติยา อรหาติ ฯ   
        [๘๘๓]  สห  อุปปตฺติยา  อรหาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อุปปตฺเตสิเยน   
จิตฺเตน  อรหตฺต  สจฺฉิกโรติ  โลกิเยน สาสเวน ฯเปฯ สงฺกิเลสิเกนาติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๘๔]   สห  อุปปตฺติยา  อรหาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อุปปตฺเตสิย   
จิตฺต    นิยฺยานิก   ขยคามิ   โพธคามิ   อปจยคามิ   อนาสว   ฯเปฯ    
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อสงฺกิเลสิกนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๘๕]   นนุ   อุปปตฺเตสิย   จิตฺต   อนิยฺยานิก  น  ขยคามิ  น   
โพธคามิ  น  อปจยคามิ  สาสว  ฯเปฯ  สงฺกิเลสิกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   อุปปตฺเตสิย   จิตฺต   อนิยฺยานิก   น  ขยคามิ  น  โพธคามิ  น   
อปจยคามิ   สาสว   ฯเปฯ   สงฺกิเลสิก   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
สห อุปปตฺติยา อรหาติ ฯ   
        [๘๘๖]  สห  อุปปตฺติยา  อรหาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อุปปตฺเตสิเยน   
จิตฺเตน   ราค   ปชหติ  โทส  ปชหติ  โมห  ปชหต ิ ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป   
ปชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๘๗]   สห  อุปปตฺติยา  อรหาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อุปปตฺเตสิย   
จิตฺต   มคฺโค   ฯเปฯ   สติปฏาน   สมมฺปฺปธาน   อิทฺธิปาโท  อินฺทฺริย   
พล ฯเปฯ โพชฺฌงฺโคติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๘๘]  สห  อุปปตฺติยา  อรหาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อุปปตฺเตสิเยน   
จิตฺเตน   ทุกฺข   ปริชานาติ   สมุทย   ปชหติ  นโิรธ  สจฺฉิกโรติ  มคฺค   
ภาเวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๘๙]   สห   อุปปตฺติยา   อรหาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  จุติจิตฺต   
มคฺคจิตฺต อุปปตฺเตสิย จิตฺต ผลจิตฺตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         อุปปตฺติกถา ฯ   
                         ________________    
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                          อนาสวกถา   
        [๘๙๐]   อรหโต   สพฺเพ   ธมฺมา  อนาสวาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
มคฺโค   ผล   นิพฺพาน   โสตาปตฺติมคฺโค  โสตาปตฺติผล  สกทาคามิมคฺโค   
สกทาคามิผล   อนาคามิมคฺโค   อนาคามิผล   อรหตฺตมคฺโค   อรหตฺตผล   
สติปฏาน   สมฺมปฺปธาน   อิทฺธิปาโท   อินฺทฺริย   พล   โพชฺฌงฺโคติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๙๑]   อรหโต   สพฺเพ   ธมฺมา  อนาสวาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหโต   จกฺขุ   อนาสวนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหโต   
จกฺขุ  อนาสวนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มคฺโค  ผล  นิพฺพาน โสตาปตฺติมคฺโค   
โสตาปตฺติผล   ฯเปฯ   โพชฺฌงฺโคติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อรหโต   โสต   ฯเปฯ  อรหโต  ฆาน  ฯเปฯ  อรหโต  ชิวฺหา  ฯเปฯ   
อรหโต กาโย อนาสโวติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๙๒]   อรหโต   กาโย   อนาสโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มคฺโค   
ผล   นิพฺพาน   โสตาปตฺติมคฺโค   โสตาปตฺติผล  ฯเปฯ  โพชฌฺงฺโคติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๙๓]   อรหโต   กาโย  อนาสโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหโต   
กาโย   ปคฺคหนิคฺคหูปโค   เฉทนเภทนูปโค   กาเกหิ   คิชฺเฌหิ  กุลเลหิ   
สาธารโณติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาสโว   ธมโฺม   ปคฺคหนิคฺคหูปโค   
เฉทนเภทนูปโค   กาเกหิ   คิชฺเฌหิ  กลุเลหิ  สาธารโณติ  ฯ  น  เหว    
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วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๙๔]   อรหโต   กาเย   วิส  กาเมยฺย  สตฺถ  กเมยฺย  อคฺคึ   
กเมยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาสเว  ธมฺเม  วิส  กเมยฺย  สตฺถ   
กเมยฺย อคฺคึ กเมยฺยาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๙๕]  ลพฺภา  อรหโต  กาโย  อทฺทุพนฺธเนน พนฺธิตุ รชชฺพุนฺธเนน   
พนฺธิตุ      สงฺขลิกพนฺธเนน      พนฺธตุิ      คามพนฺธเนน     พนฺธิตุ   
นิคมพนฺธเนน     พนฺธิตุ     นครพนฺธเนน     พนฺธิตุ    ชนปทพนฺธเนน   
พนฺธิตุ    กณฺป ฺจเมหิ    พนฺธเนหิ    พนฺธิตุนฺติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ลพฺภา   อนาสโว   ธมฺโม   อทฺทุพนฺธเนน  พนฺธิตุ  รชฺชุพนฺธเนน  พนฺธิตุ   
สงฺขลิกพนฺธเนน    พนฺธิตุ   คามพนฺธเนน   นิคมพนฺธเนน   นครพนฺธเนน   
ชนปทพนฺธเนน    กณฺป ฺจเมหิ   พนฺธเนหิ   พนฺธตุินฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ|   
        [๘๙๖]   ยท ิ  อรหา   ปถุุชชฺนสฺส  จีวร  เทติ  อนาสว  หุตฺวา   
สาสว   โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาสว  หุตฺวา  สาสว   
โหตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ต ฺเว  อนาสว  ต  สาสวนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ต ฺเว   อนาสว   ต  สาสวนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
มคฺโค   อนาสโว   หุตฺวา   สาสโว   โหตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพh   
ฯเปฯ    ผล    สติปฏาน   สมฺมปฺปธาน   อิทฺธิปาโท   อินฺทฺริย   พล   
โพชฺฌงฺโค อนาสโว หุตฺวา สาสโว โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๙๗]   ยท ิ  อรหา   ปถุุชชฺนสฺส   ปณฺฑปาต   เทติ  เสนาสน    
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เทติ   คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   เทติ   อนาสโว   หุตฺวา   สาสโว   
โหตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อนาสโว  หุตฺวา  สาสโว   
โหตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ต ฺเว  อนาสว  ต  สาสวนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ต ฺเว   อนาสว   ต  สาสวนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
มคฺโค   อนาสโว   หุตฺวา   สาสโว   โหตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    ผล    สติปฏาน   สมฺมปฺปธาน   อิทฺธิปาโท   อินฺทฺริย   พล   
โพชฺฌงฺโค อนาสโว หุตฺวา สาสโว โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๙๘]   ยท ิ  ปุถชฺุชโน   อรหโต   จีวร  เทติ  สาสว  หุตฺวา   
อนาสว โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๘๙๙]  สาสว  หุตฺวา  อนาสว  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ต ฺเว   
สาสว   ต   อนาสวนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ต ฺเว   
สาสว  ต  อนาสวนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ราโค  สาสโว หุตฺวา อนาสโว   
โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โทโส  โมโห  ฯเปฯ อโนตฺตปฺป   
สาสว หุตฺวา อนาสว โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๐๐]   ยทิ   ปถุุชชฺโน   อรหโต   ปณฺฑปาต   เทติ  เสนาสน   
เทติ   คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   เทติ   สาสโว   หุตฺวา   อนาสโว   
โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๐๑]  สาสโว  หุตฺวา  อนาสโว  โหตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ ต ฺเว   
สาสว   ต  อนาสวนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ต ฺเว  สาสว   
ต   อนาสวนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ราโค  สาสโว  หุตฺวา  อนาสโว    
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โหตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โทโส  ฯเปฯ  โมโห  ฯเปฯ   
อโนตฺตปฺป สาสว หุตฺวา อนาสว โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๐๒]   น   วตฺตพฺพ   อรหโต   สพฺเพ  ธมฺมา  อนาสวาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ อรหา  อนาสโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหา   
อนาสโว เตน วต เร วตฺตพฺเพ อรหโต สพฺเพ ธมฺมา อนาสวาติ ฯ   
                         อนาสวกถา ฯ   
                         ________________   
                         สมนฺนาคตกถา   
        [๙๐๓]   อรหา   จตูหิ   ผเลหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหา   จตูหิ  ผสฺเสหิ  จตูหิ  เวทนาหิ  จตูหิ  ส ฺาหิ  จตูหิ  เจตนาหิ   
จตูหิ   จิตฺเตหิ   จตูหิ   สทฺธาหิ   จตูหิ   วิริเยหิ   จตูหิ  สตีหิ  จตูหิ   
สมาธีหิ จตูหิ ป ฺาหิ สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๐๔]   อนาคามี   ตีหิ  ผเลหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อนาคามี   ตีหิ   ผสฺเสหิ   ฯเปฯ   ตีหิ  ป ฺาหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๐๕]  สกทาคามี  ทฺวีหิ  ผเลหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สกทาคามี   ทฺวีหิ   ผสฺเสหิ   ฯเปฯ   ทวีฺหิ  ป ฺาหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๐๖]   อรหา  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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อรหา   โสตาปนฺโน   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   โกลโกโล   เอกวีชีติ   ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อรหา   สกทาคามิผเลน   สมนฺนาคโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหา   สกทาคามีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อรหา  อนาคามิผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา  อนาคามี   
อนฺตราปรินิพฺพายี  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  อสงฺขารปรินิพฺพายี สสงฺขารปรินิพฺพายี   
อุทฺธโสโต อกนิฏคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๐๗]  อนาคามี  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อนาคามี    โสตาปนฺโน   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   โกลโกโล   เอกวีชีติ   ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคามี  สกทาคามิผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ อนาคามี สกทาคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
        [๙๐๘]  สกทาคามี  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
สกทาคามี   โสตาปนฺโน   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   โกลโกโล   เอกวีชีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๐๙]  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโต  โสตาปนฺโนติ  วตฺตพฺโพติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหา  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เสฺวว อรหา โส โสตาปนฺโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๑๐]  สกทาคามิผเลน  สมนฺนาคโต  สกทาคามีติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ   
อามนฺตา     ฯ     อรหา     สกทาคามิผเลน    สมนฺนาคโตติ    ฯ   
อามนฺตา ฯ เสฺวว อรหา โส สกทาคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๑๑]   อนาคามิผเลน   สมนฺนาคโต  อนาคามีติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ    
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อามนฺตา   ฯ   อรหา   อนาคามิผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เสฺวว อรหา โส อนาคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๑๒]  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโต  โสตาปนฺโนติ  วตฺตพฺโพติ ฯo   
อามนฺตา  ฯ  อนาคามี  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เสฺวว อนาคามี โส โสตาปนฺโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๑๓]  สกทาคามิผเลน  สมนฺนาคโต  สกทาคามีติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อนาคามี  สกทาคามิผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เสฺวว อนาคามี โส สกทาคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๑๔]  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโต  โสตาปนฺโนติ  วตฺตพฺโพติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  สกทาคามี  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
เสฺวว สกทาคามี โส โสตาปนฺโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๑๕]   อรหา  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   อรหา   โสตาปตฺติผล  วีติวตฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหา   
โสตาปตฺติผล  วีติวตฺโต  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อรหา โสตาปตฺติผเลน   
สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๙๑๖]   อรหา  โสตาปตฺติผล  วีติวตฺโต  เตน  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหา   โสตาปตฺติมคฺค  วีติวตฺโต  สกฺกายทิฏ ึ  วิจิกิจฺฉ   
สีลพฺพตปรามาส   อปายคมนิย   ราค   อปายคมนิย   โทส  อปายคมนิย   
โมห วีติวตฺโต เตน สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๑๗]   อรหา  สกทาคามิผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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นนุ   อรหา   สกทาคามิผล  วีติวตฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหา   
สกทาคามิผล  วีติวตฺโต  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อรหา สกทาคามิผเลน   
สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๙๑๘]   อรหา  สกทาคามิผล  วีติวตฺโต  เตน  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหา   สกทาคามิมคฺค   วีติวตฺโต  โอฬาริก  กามราค   
โอฬาริก   พฺยาปาท   วีติวตฺโต   เตน   สมนฺนาคโตติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๑๙]   อรหา   อนาคามิผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   อรหา   อนาคามิผล   วีติวตฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหา   
อนาคามิผล   วีติวตฺโต  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อรหา  อนาคามิผเลน   
สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๙๒๐]   อรหา   อนาคามิผล  วีติวตฺโต  เตน  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหา   อนาคามิมคฺค   วีติวตฺโต   อณุสหคต  กามราค   
อณุสหคต    พฺยาปาท    วีติวตฺโต    เตน    สมนฺนาคโตติ    ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๒๑]  อนาคามี  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ   อนาคามี   โสตาปตฺติผล   วีติวตฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ   
อนาคามี   โสตาปตฺติผล   วีติวตฺโต  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อนาคามี   
โสตาปตฺติผเลน สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๙๒๒]  อนาคามี  โสตาปตฺติผล  วีติวตฺโต  เตน  สมนฺนาคโตติ ฯ    
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อามนฺตา    ฯ    อนาคามี    โสตาปตฺติมคฺค   วีติวตฺโต   สกกฺายทิฏ ึ   
ฯเปฯ   อปายคมนิย   โมห   วีติวตฺโต   เตน   สมนฺนาคโตติ   ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๒๓]  อนาคามี  สกทาคามิผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ   อนาคามี   สกทาคามิผล   วีติวตฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ   
อนาคามี   สกทาคามิผล   วีติวตฺโต  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อนาคามี   
สกทาคามิผเลน สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๙๒๔]  อนาคามี  สกทาคามิผล  วีติวตฺโต  เตน  สมนฺนาคโตติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อนาคามี  สกทาคามิมคฺค  วีติวตฺโต  โอฬาริก  กามราค   
โอฬาริก   พฺยาปาท   วีติวตฺโต   เตน   สมนฺนาคโตติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๒๕]  สกทาคามี  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   สกทาคามี   โสตาปตฺติผล   วีติวตฺโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
สกทาคามี  โสตาปตฺติผล  วีติวตฺโต  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  สกทาคามี   
โสตาปตฺติผเลน สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๙๒๖]  สกทาคามี  โสตาปตฺติผล  วีติวตฺโต  เตน สมนฺนาคโตติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    สกทาคามี   โสตาปตฺติมคฺค   วีติวตฺโต   สกฺกายทิฏ ึ   
ฯเปฯ    อปายคมนิย    โมห    วีติวตฺโต   เตน   สมนนฺาคโตติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๒๗]   น   วตฺตพฺพ   อรหา   จตูหิ  ผเลหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ    
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อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อรหตา   จตฺตาริ   ผลานิ  ปฏลิทฺธานิ  เตหิ  จ                 
อปริหีโนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหตา  จตฺตาริ  ผลานิ  ปฏลิทฺธานิ�    
เตหิ   จ   อปริหีโน   เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อรหา  จตูหิ  ผเลหิ   
สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๙๒๘]   น   วตฺตพฺพ   อนาคามี  ตีหิ  ผเลหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อนาคามินา   ตีณิ   ผลานิ  ปฏลิทฺธานิ  เตหิ  จ   
อปริหีโนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อนาคามินา  ตีณิ  ผลานิ  ปฏลิทฺธานิ   
เตหิ   จ   อปริหีโน  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อนาคามี  ตีหิ  ผเลหิ   
สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๙๒๙]   น  วตฺตพฺพ  สกทาคามี  ทฺวีหิ  ผเลหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  สกทาคามินา   เทฺว   ผลานิ   ปฏลิทฺธานิ  เตหิ   
จ   อปริหโีนติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  สกทาคามินา  เทฺว  ผลานิ   
ปฏิลทฺธานิ   เตหิ   จ  อปรหิีโน  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  สกทาคามี   
ทฺวีหิ ผเลหิ สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๙๓๐]  อรหตา  จตฺตาริ  ผลานิ  ปฏิลทฺธานิ เตหิ จ อปริหีโนติ ฯ   
อรหา  จตูหิ  ผเลหิ  สมนนฺาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหตา  จตฺตาโร   
มคฺคา   ปฏิลทฺธา   เตหิ   จ   อปริหโีนติ   ฯ  อรหา  จตูหิ  มคฺเคหิ   
สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๓๑]    อนาคามินา    ตีณิ   ผลานิ   ปฏิลทฺธานิ   เตหิ   จ   
อปริหีโนติ   ฯ   อนาคามี  ตีหิ  ผเลหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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อนาคามินา  ตโย  มคฺคา  ปฏิลทฺธา  เตหิ  จ  อปริหโีนติ  ฯ  อนาคามี   
ตีหิ มคฺเคหิ สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๓๒]   สกทาคามินา   เทฺว   ผลานิ   ปฏลิทธฺานิ   เตหิ   จ   
อปริหีโนติ  ฯ  สกทาคามี  ทฺวีหิ  ผเลหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สกทาคามินา   เทฺว   มคฺคา   ปฏลิทฺธา   เตหิ   จ   อปริหีโนติ   ฯ   
สกทาคามี ทฺวีหิ มคฺเคหิ สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                        สมนฺนาคตกถา ฯ   
                         ________________   
                      อุเปกฺขาสมนฺนาคตกถา   
        [๙๓๓]   อรหา  ฉหิ  อุเปกฺขาหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหา   ฉหิ   ผสฺเสหิ   ฉหิ   เวทนาหิ   ฉหิ   ส ฺาหิ   ฯเปฯ  ฉหิ   
ป ฺาหิ สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๓๔]   อรหา  ฉหิ  อุเปกฺขาหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหา   จกฺขุนา   รูป   ปสฺสนฺโต   โสเตน   สทฺท   สุณาติ   ฆาเนน   
คนฺธ    ฆายติ    ชิวฺหาย   รส   สายติ   กาเยน   โผฏพฺพ   ผุสติ   
มนสา   ธมฺม   วิชานาติ   ฯเปฯ   มนสา   ธมฺม  วิชานนฺโต  จกฺขุนา   
รูป   ปสฺสติ   โสเตน   สททฺ   สุณาติ  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายติ  ชิวฺหาย   
รส สายติ กาเยน โผฏพฺพ ผุสตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๓๕]   อรหา  ฉหิ  อุเปกฺขาหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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สตต   สมิต   อพฺโพกิณฺณ   ฉหิ  อุเปกขฺาหิ  สมนฺนาคโต  สมาหิโต  ๑   
ฉ อุเปกฺขาโย ปจฺจุปฏ ิตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๓๖]   น   วตฺตพฺพ  อรหา  ฉหิ  อุเปกฺขาหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นนุ  อรหา  ฉฬุเปกฺโขติ  ๒  ฯ  อามนฺตา ฯ ห ฺจิ อรหา   
ฉฬุเปกฺโข   ๓   เตน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  อรหา  ฉหิ  อุเปกฺขาหิ   
สมนฺนาคโตติ ฯ   
                      อุเปกฺขาสมนฺนาคตกถา ฯ   
                         ________________   
                       โพธิยา พุทโฺธติกถา   
        [๙๓๗]  โพธิยา  พุทโฺธติ  ฯ อามนฺตา ฯ โพธิยา นิรุทฺธาย วิคตาย   
ปฏิปฺปสฺสทธฺาย อพุทฺโธ โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๓๘]   โพธิยา   พุทฺโธติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีตาย  โพธิยา   
พุทฺโธติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๓๙]  อตีตาย  โพธิยา  พุทฺโธติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ตาย โพธยิา   
โพธิกรณีย กโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๔๐]   ตาย   โพธิยา   โพธิกรณีย  กโรตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ตาย   โพธิยา   ทุกฺข   ปรชิานาติ   สมทุย  ปชหติ  นิโรธ  สจฺฉิกโรติ   
มคฺค ภาเวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๔๑]   โพธิยา  พุทโฺธติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคตาย  โพธิยา   
#๑. ม. สโมหิโต. ๒-๓. ม. ฉฬงฺคุเปกฺขา.    
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พุทฺโธติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๔๒]   อนาคตาย   โพธิยา   พุทโฺธติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตาย   
โพธิยา โพธกิรณีย กโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๔๓]   ตาย   โพธิยา   โพธิกรณีย  กโรตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ตาย   โพธิยา  ทุกฺข  ปรชิานาติ  ฯเปฯ  มคฺค  ภาเวตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๔๔]  ปจฺจุปฺปนฺนาย  โพธิยา  พุทฺโธ  ตาย  โพธิยา  โพธกิรณีย   
กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีตาย  โพธิยา  พุทฺโธ  ตาย  โพธิยา   
โพธิกรณีย กโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๔๕]   ปจฺจุปฺปนฺนาย   โพธิยา   พุทฺโธ   ตาย  โพธิยา  ทุกขฺ   
ปริชานาติ   สมุทย   ปชหติ   นโิรธ   สจฺฉิกโรติ   มคฺค  ภาเวตีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อตีตาย   โพธิยา   พุทฺโธ   ตาย   โพธิยา   ทุกฺข   
ปริชานาติ ฯเปฯ มคฺค ภาเวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๔๖]  ปจฺจุปฺปนฺนาย  โพธิยา  พุทฺโธ  ตาย  โพธิยา  โพธกิรณีย   
กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อนาคตาย  โพธิยา  พุทฺโธ  ตาย  โพธยิา   
โพธิกรณีย กโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๔๗]   ปจฺจุปฺปนฺนาย   โพธิยา   พุทฺโธ   ตาย  โพธิยา  ทุกขฺ   
ปริชานาติ  ฯเปฯ  มคฺค  ภาเวตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคตาย โพธิยา   
พุทฺโธ   ตาย   โพธิยา   ทกฺุข  ปรชิานาติ  ฯเปฯ  มคฺค  ภาเวตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๙๔๘]  อตีตาย  โพธิยา  พุทฺโธ  น  จ  ตาย โพธิยา โพธิกรณีย   
กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺนาย   โพธิยา   พุทฺโธ  น  จ   
ตาย โพธิยา โพธิกรณีย กโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๔๙]   อตีตาย   โพธิยา  พุทฺโธ  น  จ  ตาย  โพธิยา  ทกุขฺ   
ปริชานาติ   ฯเปฯ   มคฺค   ภาเวตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนาย   
โพธิยา   พุทโฺธ   น   จ   ตาย   โพธิยา   ทุกฺข  ปริชานาติ  ฯเปฯ   
มคฺค ภาเวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๕๐]   อนาคตาย   โพธิยา   พุทโฺธ   น   จ  ตาย  โพธิยา   
โพธิกรณีย   กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนาย  โพธิยา  พุทฺโธ   
น จ ตาย โพธิยา โพธิกรณีย กโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๕๑]  อนาคตาย  โพธิยา  พุทฺโธ  น  จ  ตาย  โพธิยา  ทกุขฺ   
ปริชานาติ   ฯเปฯ   มคฺค   ภาเวตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนาย   
โพธิยา   พุทโฺธ   น   จ   ตาย   โพธิยา   ทุกฺข  ปริชานาติ  ฯเปฯ   
มคฺค ภาเวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๕๒]   อตีตาย   โพธิยา   พุทฺโธ  อนาคตาย  โพธิยา  พุทโฺธ   
ปจฺจุปฺปนฺนาย    โพธิยา   พุทฺโธติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ตีหิ   โพธหีิ   
พุทฺโธติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๕๓]   ตีหิ   โพธีหิ   พุทฺโธติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  สตต  สมติ   
อพฺโพกิณฺณ   ตีหิ   โพธีหิ   สมนฺนาคโต  สมาหิโต  ๑  ติสฺโส  โพธิโย   
ปจฺจุปฏ ิตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
#๑. ม. สโมหิโต.    
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        [๙๕๔]   น   วตฺตพฺพ   โพธิยา  พุทฺโธติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
โพธิปฏิลาภา   พุทฺโธติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  โพธิปฏิลาภา  พุทฺโธ   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ โพธิยา พุทฺโธติ ฯ   
        [๙๕๕]  โพธิปฏลิาภา  พุทฺโธติ  ฯ  โพธิยา พุทโฺธติ ฯ อามนฺตา ฯ   
โพธิปฏิลาภา โพธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                       โพธิยา พุทโฺธติกถา ฯ   
                           ____________   
                           ลกฺขณกถา   
        [๙๕๖]  ลกฺขณสมนฺนาคโต โพธิสตฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ ปเทสลกฺขเณหิ   
สมนฺนาคโต ปเทสโพธิสตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๕๗]  ลกฺขณสมนฺนาคโต โพธิสตฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ ติภาคลกฺขเณหิ   
สมนฺนาคโต ติภาคโพธิสตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๕๘]  ลกฺขณสมนฺนาคโต โพธิสตฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ อุปฑฺฒลกฺขเณหิ   
สมนฺนาคโต อุปฑฺฒโพธิสตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๕๙]  ลกฺขณสมนฺนาคโต โพธิสตฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ จกฺกวตฺติสตฺโต   
ลกฺขณสมนฺนาคโต      จกฺกวตฺติสตฺโต      โพธิสตฺโตติ      ฯ     น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๖๐]     จกฺกวตฺติสตฺโต    ลกฺขณสมนฺนาคโต    จกฺกวตฺติสตฺโต   
โพธิสตฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ยาทิโส  โพธิสตฺตสฺส ปุพฺพโยโค ปุพฺพจริยา    
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ธมฺมกฺขาน     ธมฺมเทสนา    ตาทิโส    จกฺกวตฺติสตฺตสฺส    ปุพฺพโยโค   
ปุพฺพจริยา ธมฺมกฺขาน ธมฺมเทสนาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๖๑]  ยถา  โพธิสตฺตสฺส  ชายมานสฺส  เทวา  ปม ปฏิคฺคณฺหนฺติ   
ปจฺฉา    มนสฺุสา    เอวเมว   จกฺกวตฺติสตฺตสฺส   ชายมานสฺส   เทวา>   
ปม ปฏิคฺคณฺหนฺติ ปจฺฉา มนุสฺสาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๖๒]  ยถา  โพธิสตฺตสฺส  ชายมานสฺส จตฺตาโร [๑]- เทวปุตฺตา   
ปฏิคฺคเหตฺวา   มาตุ  ปุรโต  เปนฺติ  อตฺตมนา  เทวิ  โหหิ  มเหสกฺโข   
ตว    ปุตฺโต    อุปฺปนฺโนติ   เอวเมว   จกฺกวตฺติสตฺตสฺส   ชายมานสฺส   
จตฺตาโร  [๒]-  เทวปุตฺตา  ปฏิคฺคเหตฺวา  มาตุ ปุรโต เปนฺติ อตฺตมนา   
เทวิ   โหห ิ  มเหสกฺโข   ตว   ปุตฺโต   อุปฺปนฺโนติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๖๓]   ยถา   โพธสิตฺตสฺส  ชายมานสฺส  เทฺว  อุทกสฺส  ธารา   
อนฺตลิกฺขา  ปาตุภวนฺติ  เอกา  สีตสฺส  เอกา  อุณฺหสฺส  เยน โพธิสตฺตสฺส   
อุทกกิจฺจ     กโรนฺติ     มาตุ     จ    เอวเมว    จกฺกวตฺติสตฺตสฺส   
ชายมานสฺส   เทฺว   อุทกสสฺ   ธารา   อนฺตลิกฺขา   ปาตุภวนฺติ  เอกา   
สีตสฺส   เอกา   อุณฺหสฺส   เยน   จกฺกวตฺติสตฺตสฺส   อุทกกิจฺจ  กโรนฺติ   
มาตุ จาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๖๔]  ยถา  สมฺปติชาโต  โพธิสตฺโต  สเมหิ ปาเทหิ ปติฏหิตฺวา   
อุตฺตเรน    อภิมุโข    สตฺต   ปทวีติหาเร   คจฺฉติ   เสตมฺหิ   ฉตฺเต   
อนุธาริยมาเน   สพฺพา   จ   ทิสา   วิโลเกติ  อาสภิ ฺจ  วาจ  ภาสติ   
#[๑]-[๒] ม. เอตถนฺตเร นนฺติปาโ อตฺถิ.    
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อคฺโคหมสฺมิ     โลกสฺส     เชฏโหมสฺมิ     โลกสฺส    เสฏโหมสฺมิ   
โลกสฺส     อยมนฺติมา    ชาติ    นตฺถิทานิ    ปุนพฺภโวติ    เอวเมว   
สมฺปติชาโต   จกฺกวตฺติสตฺโต   สเมหิ   ปาเทหิ   ปติฏหิตฺวา  อุตฺตเรน   
อภิมุโข   สตฺต   ปทวีติหาเร   คจฺฉติ   เสตมฺหิ  ฉตฺเต  อนุธาริยมาเน   
สพฺพา   จ   ทิสา   วิโลเกติ   อาสภิ ฺจ   วาจ   ภาสติ  อคฺโคหมสฺมิ   
โลกสฺส   เชฏโหมสฺมิ   โลกสฺส   เสฏโหมสฺมิ   โลกสฺส   อยมนฺติมา   
ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๖๕]  ยถา  โพธิสตฺตสฺส  ชายมานสฺส  มหโต  อาโลกสฺส มหโต   
โอภาสสฺส  มหโต  ภูมิจาลสฺส  ปาตุภาโว  โหติ เอวเมว จกฺกวตฺติสตฺตสฺส   
ชายมานสฺส     มหโต    อาโลกสฺส    มหโต    โอภาสสฺส    มหโต   
ภูมิจาลสฺส ปาตุภาโว โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๖๖]  ยถา  โพธิสตฺตสฺส  ปกติกาโย  สมนฺตา  พฺยาม  โอภาสติ   
เอวเมว   จกฺกวตฺติสตฺตสฺส   ปกติกาโย  สมนฺตา  พฺยาม  โอภาสตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๖๗]  ยถา โพธิสตฺโต มหาสุปน ปสฺสิ ๑ เอวเมว จกฺกวตฺติสตฺโต   
มหาสุปน ปสฺสตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๖๘]  น  วตฺตพฺพ  ลกฺขณสมนฺนาคโต  โพธิสตฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ  วุตฺต  ภควตา  ทฺวตฺตึสิมานิ  ภิกฺขเว  มหาปุริสสฺส  มหาปุรสิลกฺขณานิ   
เยหิ     สมนนฺาคตสฺส     มหาปุริสสฺส     เทฺวว    คติโย    ภวนฺติ   
อน ฺา   สเจ   อคาร   อชฺฌาวสติ   ราชา  โหติ  จกฺกวตฺติ  ธมมฺิโก   
#๑. ม. ปสฺสติ.    
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ธมฺมราชา  จาตุรนฺโต  วิชติาวี  ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต   
ตสฺสิมานิ     สตฺต     รตนานิ     ภวนฺติ     เสยฺยถีท     จกฺกรตน   
หตฺถิรตน   อสฺสรตน   มณิรตน   อิตฺถีรตน  คหปติรตน  ปริณายกรตนเมว   
สตฺตม   ปโรสหสฺส   โข   ปนสฺส   ปุตฺตา   ภวนฺติ   สูรา  วิรงฺครปูา   
ปรเสนปฺปมทฺทนา   โส   อิม   ปวึ  สาครปริยนฺต  อทณฺเฑน  อสตฺเถน   
ธมฺเมน   อภิวิชิย   อชฺฌาวสติ   สเจ   ปน  โข  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชฺชติ    อรห   โหติ   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   โลเก   วิวฏจฺฉโทติ   ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตน  ห ิ ลกขฺณสมนฺนาคโต   
โพธิสตฺโตติ ฯ   
                          ลกฺขณกถา ฯ   
                          ______________   
                        นิยาโมกฺกนฺติกถา   
        [๙๖๙]  โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส ภควโต ปาวจเน โอกฺกนฺตนิยาโม ๒   
จริตพฺรหฺมจริโยติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   โพธิสตฺโต   กสฺสปสฺส  ภควโต   
สาวโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๗๐]  โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาวโกติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
สาวโก หุตฺวา พุทฺโธ โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๗๑]  สาวโก  หุตฺวา พุทฺโธ โหตีติ ฯ อามนฺตา ฯ อนุสฺสวิโยติ ฯ   
#๑ ที. ปา. ๑๕๘ ฯ ๒. ม. โอกฺกนฺติ. สพฺพตฺถ. สทิสเมว.    
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น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๗๒]   อนุสฺสวิโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ ภควา  สยมฺภูติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ ห ฺจิ ภควา สยมฺภู โน วต เร วตฺตพฺเพ อนุสฺสวิโยติ ฯ   
        [๙๗๓]  โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  ปาวจเน  โอกฺกนฺตนิยาโม   
จริตพฺรหฺมจริโยติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ภควตา  โพธยิา  มูเล  ตีเณว   
สาม ฺผลานิ อภิสมฺพุทฺธานีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๗๔]   นน ุ  ภควตา   โพธิยา   มูเล  จตฺตาริ  สาม ฺผลานิ   
อภิสมฺพุทฺธานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ภควตา  โพธิยา  มูเล  จตฺตาริ   
สาม ฺผลานิ   อภิสมฺพุทฺธานิ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   โพธิสตฺโต   
กสฺสปสฺส ภควโต ปาวจเน โอกฺกนฺตนิยาโม จริตพฺรหฺมจริโยติ ฯ   
        [๙๗๕]  โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  ปาวจเน  โอกฺกนฺตนิยาโม   
จริตพฺรหฺมจริโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โพธิสตฺโต  ทกฺุกรการิก  อกาสีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ทสฺสนสมปฺนฺโน   ปุคฺคโล  ทุกฺกร  การิย  กเรยฺยาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๗๖]  โพธิสตฺโต  อปรนฺตป  อกาสิ  อ ฺ  สตฺถาร  อุททฺิสีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ทสฺสนสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  อ ฺ  สตฺถาร  อุทฺทิเสยฺยาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๗๗]   อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  ปาวจเน  โอกกฺนฺตนิยาโม   
จริตพฺรหฺมจริโย  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  สาวโกติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  ปาวจเน  โอกฺกนฺตนิยาโม จริตพฺรหฺม-  
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จริโย  โพธิสตฺโต     กสฺสปสฺส     ภควโต    สาวโกติ    ฯ    น    เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๗๘]   จิตฺโต   คหปติ   หตฺถโก  อาฬวโก  ภควโต  ปาวจเน   
โอกฺกนฺตนิยาโม   จริตพฺรหฺมจริโย   จิตฺโต   คหปติ   หตฺถโก  อาฬวโก   
ภควโต   สาวโกติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต   
ปาวจเน    โอกฺกนฺตนิยาโม    จริตพฺรหฺมจริโย   โพธิสตฺโต   กสฺสปสฺส   
ภควโต สาวโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๗๙]  โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  ปาวจเน  โอกฺกนฺตนิยาโม   
จริตพฺรหฺมจริโย   น  จ  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาวโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  ปาวจเน  โอกฺกนฺตนิยาโม  จริตพฺรหฺมจริโย   
น จ ภควโต สาวโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๘๐]  โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  ปาวจเน  โอกฺกนฺตนิยาโม   
จริตพฺรหฺมจริโย   น  จ  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาวโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
จิตฺโต   คหปติ   หตฺถโก  อาฬวโก  ภควโต  ปาวจเน  โอกกฺนฺตนิยาโม   
จริตพฺรหฺมจริโย น จ ภควโต สาวโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๘๑]  โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  ปาวจเน  โอกฺกนฺตนิยาโม   
จริตพฺรหฺมจริโย   น  จ  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาวโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สาวโก ชาตึ วีติวตฺโต อสาวโก โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๘๒]   น   วตฺตพฺพ   โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  ปาวจเน   
โอกฺกนฺตนิยาโม    จริตพฺรหฺมจริโยติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นน ุ  วุตฺต    
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ภควตา   กสสฺเป   อห   อานนฺท   ภควติ   พฺรหฺมจรยิ   อจรึ  อายตึ   
สมฺโพธายาติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ โพธสิตฺโต   
กสฺสปสฺส ภควโต ปาวจเน โอกฺกนฺตนิยาโม จริตพฺรหฺมจริโยติ ฯ   
        [๙๘๓]  โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  ปาวจเน  โอกฺกนฺตนิยาโม   
จริตพฺรหฺมจริโยติ ฯ อามนฺตา ฯ นนุ วุตฺต ภควตา   
                   สพฺพาภิภู สพฺพวิทูหมสฺมิ   
                   สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต   
                   สพฺพ ฺชโห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต   
                   สย อภิ ฺาย กมุทฺทิเสยยฺ   
           น เม อาจริโย อตฺถิ          สทิโส เม น วิชชฺติ   
           สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ            นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโล   
           อห ห ิอรหา โลเก           อห สตฺถา อนุตฺตโร   
           เอโกมฺหิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ        สีตีภูโตสฺมิ นิพฺพุโต   
           ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตุ            คจฺฉามิ กาสิน ปุร   
           อนฺธภูตสฺมึ โลกสฺมึ            อห ฺ ึ อมตทุนฺทุภินฺติ ๑   
           ยถา โข ตฺว อาวุโส ปฏชิานาสิ  อรหสิ ๒ อนนฺตชิโนติ   
           มาทิสา เว ชินา โหนฺติ        เย ปตฺตา อาสวกฺขย   
           ชิตา เม ปาปกา ธมฺมา        ตสฺมาห อุปก ชโินติ ๓-๙   
อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  โพธิสตฺโต   
#๑. ม. อมตทุทฺรภึ. ๒. ม. อรหาสิ. ๓ วิ. ม. ๑๔ ฯ ม. ม. ๔๕๖ ฯ    
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กสฺสปสฺส ภควโต ปาวจเน โอกฺกนฺตนิยาโม จริตพฺรหฺมจริโยติ ฯ   
        [๙๘๔]  โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  ปาวจเน  โอกฺกนฺตนิยาโม   
จริตพฺรหฺมจริโยติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ  วุตฺต  ภควตา  อิท  ทุกฺข   
อริยสจฺจนฺติ   เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ   
าณ    อุทปาทิ    ป ฺา    อุทปาทิ    วิชฺชา    อุทปาทิ   อาโลโก   
อุทปาทิ   ต   โข   ปนิท  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ปริ ฺเยฺยนฺติ  เม  ภิกขฺเว   
ฯเปฯ    ปริ ฺาตนฺติ   เม   ภิกฺขเว   ปพฺุเพ   อนนุสสฺุเตสุ   ธมฺเมสุ   
จกฺขุ  อุทปาทิ  ฯเปฯ  อาโลโก  อุทปาทิ  อิท  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจนฺติ   
เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  ต  โข  ปนิท  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  ปหาตพฺพนฺติ   
เม   ภิกฺขเว   ฯเปฯ  ปหีนนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  อิท  ทุกฺขนิโรโธ   
อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  ต  โข  ปนิท  ทุกฺขนิโรโธ  อรยิสจฺจ   
สจฺฉิกาตพฺพนฺติ   เม   ภิกขฺเว  ฯเปฯ  สจฺฉิกตนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ   
อิท   ทกฺุขนิโรธคามินี   ปฏิปทา   อริยสจฺจนฺติ   เม   ภิกฺขเว   ฯเปฯ   
ต   โข   ปนทิ   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏปิทา   อริยสจฺจ   ภาเวตพฺพนฺติ   
เม   ภิกฺขเว   ฯเปฯ   ภาวิตนฺติ   เม   ภิกขฺเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ   
ธมฺเมสุ     จกขฺุ    อุทปาทิ    าณ    อุทปาทิ    ป ฺา    อุทปาทิ   
วิชฺชา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทีติ   ๑   อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ              
อามนฺตา   ฯ   เตน   หิ   น  วตฺตพฺพ  โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต   
ปาวจเน โอกฺกนฺตนิยาโม จริตพฺรหฺมจริโยติ ฯ   
                       นิยาโมกฺกนฺติกถา ฯ   
#๑ วิ. ม. ๑. ๑๙ ฯ ส. มหาวาร. ๔๐๒ ฯ    
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                      อปราป สมนฺนาคตกถา   
        [๙๘๕]   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   ปคฺุคโล   ตีหิ   ผเลหิ   
สมนฺนาคโตติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   
ปุคฺคโล    จตูหิ   ผสฺเสหิ   จตูหิ   เวทนาหิ   จตูหิ   ส ฺาหิ   จตูหิ   
เจตนาหิ    จตูหิ   จิตฺเตหิ   จตูหิ   สทฺธาหิ   จตูหิ   วิริเยหิ   จตูหิ   
สตีหิ    จตูหิ    สมาธีหิ    จตูหิ    ป ฺาหิ   สมนฺนาคโตติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๘๖]   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล  ทฺวีหิ  ผเลหิ   
สมนฺนาคโตติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏปินฺโน   
ปุคฺคโล    ตีหิ    ผสฺเสหิ    ตีหิ   เวทนาหิ   ฯเปฯ   ตีหิ   ป ฺาหิ   
สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๘๗]  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล โสตาปตฺติผเลน   
สมนฺนาคโตติ      ฯ     อามนฺตา     ฯ     สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล   ทฺวีหิ   ผสฺเสหิ   ทฺวีหิ   เวทนาหิ   ฯเปฯ  ทฺวีหิ   
ป ฺาหิ สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๘๘]   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล  โสตาปตฺติผเลน   
สมนฺนาคโตติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   
ปุคฺคโล   โสตาปนฺโน   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   โกลโกโล   เอกวีชติี  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๙๘๙]   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏปินฺโน  ปุคฺคโล  สกทาคามิผเลน   
สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล   
สกทาคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๙๐]   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏปินฺโน   ปุคฺคโล  อนาคามิผเลน   
สมนฺนาคโตติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   
ปุคฺคโล  อนาคามี  อนฺตราปรินิพฺพายี  อุปหจฺจปรินิพฺพายี อสงฺขารปรินิพฺพายี   
สสงฺขารปรินิพฺพายี      อุทฺธโสโต      อกนิฏคามีติ      ฯ      น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๙๑]  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล โสตาปตฺติผเลน   
สมนฺนาคโตติ      ฯ      อามนฺตา     ฯ     อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล  โสตาปนฺโน  สตฺตกฺขตฺตตปรโม  โกลโกโล  เอกวีชีติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๙๒]  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล สกทาคามิผเลน   
สมนฺนาคโตติ      ฯ      อามนฺตา     ฯ     อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน ปคฺุคโล สกทาคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๙๓]  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล โสตาปตฺติผเลน   
สมนฺนาคโตติ      ฯ     อามนฺตา     ฯ     สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล  โสตาปนฺโน  สตฺตกฺขตฺตตปรโม  โกลโกโล  เอกวีชีติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๙๔]  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโต  โสตาปนฺโนติ  วตฺตพฺโพติ ฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 319 

อามนฺตา   ฯ   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล  โสตาปตฺติผเลน   
สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เสฺวว  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน   
โส โสตาปนฺโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๙๕]  สกทาคามิผเลน  สมนฺนาคโต  สกทาคามีติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล  สกทาคามิผเลน   
สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เสฺวว  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน   
โส สกทาคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๙๖]   อนาคามิผเลน   สมนฺนาคโต  อนาคามีติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   ปคฺุคโล  อนาคามิผเลน   
สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เสฺวว  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน   
โส อนาคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๙๗]  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโต  โสตาปนฺโนติ  วตฺตพฺโพติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล  โสตาปตฺติ   
ผเลน   สมนนฺาคโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  เสฺวว  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน โส โสตาปนฺโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๙๘]  สกทาคามิผเลน  สมนฺนาคโต  สกทาคามีติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล  สกทาคามิผเลน   
สมนฺนาคโตติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   เสฺวว   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน โส สกทาคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๙๙๙]  โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโต  โสตาปนฺโนติ  วตฺตพฺโพติ ฯ    
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อามนฺตา  ฯ  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล โสตาปตฺติผเลน   
สมนฺนาคโตติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   เสวฺว   สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน โส โสตาปนฺโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๐๐]   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏปินฺโน  ปุคฺคโล  โสตาปตฺติผเลน   
สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน   
ปุคฺคโล  โสตาปตฺติผล  วีติวตฺโตติ  ฯ อามนฺตา ฯ ห ฺจิ อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน       ปุคฺคโล       โสตาปตฺติผล       วีติวตฺโต      โน   
วต  เร  วตฺตพฺเพ  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล โสตาปตฺติผเลน   
สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๑๐๐๑]   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   ปคฺุคโล  โสตาปตฺติผล   
วีติวตฺโต   เตน   สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล   โสตาปตฺติมคฺค   วีติวตฺโต   สกฺกายทิฏ ึ   วิจิกิจฺฉ   
สีลพฺพตปรามาส   อปายคมนิย   ราค   อปายคมนิย   โทส  อปายคมนิย   
โมห วีติวตฺโต เตน สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๐๒]   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล  สกทาคามิผเลน   
สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน   
ปุคฺคโล  สกทาคามิผล  วีติวตฺโตติ  ฯ อามนฺตา ฯ ห ฺจิ อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย(   
ปฏิปนฺโน       ปุคฺคโล       สกทาคามิผล       วีติวตฺโต      โน   
วต  เร  วตฺตพฺเพ  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล สกทาคามิผเลน   
สมนฺนาคโตติ ฯ    
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        [๑๐๐๓]   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล  สกทาคามิผล   
วีติวตฺโต   เตน   สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน    ปุคฺคโล   สกทาคามิมคฺค   วีติวตฺโต   โอฬาริก   กามราค   
โอฬาริก   พฺยาปาท   วีติวตฺโต   เตน   สมนฺนาคโตติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๐๔]   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล  อนาคามิผเลน   
สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน   
ปุคฺคโล  อนาคามิผล  วีติวตฺโตติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ห ฺจิ อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน      ปุคฺคโล     อนาคามิผล     วีติวตฺโต     โน     วต   
เร   วตฺตพฺเพ   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล  อนาคามิผเลน   
สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๑๐๐๕]   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล   อนาคามิผล   
วีติวตฺโต   เตน   สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน    ปุคฺคโล    อนาคามิมคฺค   วีติวตฺโต   อณุสหคต   กามราค   
อณุสหคต   พฺยาปาท   วีติวตฺโต   เตน   สมนฺนาคโตติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๐๖]  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน ปคฺุคโล โสตาปตฺติผเลน   
สมนฺนาคโตติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    นนุ    อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล   โสตาปตฺติผล   วีติวตฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล   โสตาปตฺติผล   วีติวตฺโต   
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โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล   
โสตาปตฺติผเลน สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๑๐๐๗]  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล  โสตาปตฺติผล   
วีติวตฺโต   เตน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน     ปุคฺคโล     โสตาปตฺติมคฺค     วีติวตฺโต     สกกฺายทิฏ ึ   
ฯเปฯ   อปายคมนิย   โมห   วีติวตฺโต   เตน   สมนฺนาคโตติ   ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๐๘]  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล สกทาคามิผเลน   
สมนฺนาคโตติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    นนุ    อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน    ปุคฺคโล    สกทาคามิผล   วีติวตฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ห ฺจิ    อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏปินฺโน    ปุคฺคโล    สกทาคามิผล   
วีติวตฺโต   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน   
ปุคฺคโล สกทาคามิผเลน สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๑๐๐๙]  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล  สกทาคามิผล   
วีติวตฺโต  เตน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อานาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน          ปุคฺคโล         สกทาคามิมคฺค         วีติวตฺโต   
โอฬาริก  กามราค  โอฬาริก  พฺยาปาท  วีติวตฺโต  เตน สมนฺนาคโตติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๑๐]  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน ปคฺุคโล โสตาปตฺติผเลน   
สมนฺนาคโตติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    นนุ   สกทาคามิผลสจฺฉิ-  
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กิริยาย  ปฏิปนฺโน    ปุคฺคโล    โสตาปตฺติผล   วีติวตฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ห ฺจิ    สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏปินฺโน    ปุคฺคโล   โสตาปตฺติผล   
วีติวตฺโต   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน   
ปุคฺคโล โสตาปตฺติผเลน สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๑๐๑๑]  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล โสตาปตฺติผล   
วีติวตฺโต  เตน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน          ปุคฺคโล         โสตาปตฺติมคฺค         วีติวตฺโต   
สกฺกายทิฏ ึ  ฯเปฯ  อปายคมนิย  โมห  วีติวตฺโต  เตน  สมนฺนาคโตติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๑๒]   น   วตฺตพฺพ   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล   
ตีหิ   ผเลหิ   สมนฺนาคโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺเนน   ปุคฺคเลน  ตีณิ  ผลานิ  ปฏิลทฺธานิ  เตหิ  จ  อปริหโีนติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺเนน   ปุคฺคเลน  ตีณิ   
ผลานิ   ปฏิลทฺธานิ   เตหิ   จ   อปริหโีน   เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล ตีหิ ผเลหิ สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๑๐๑๓]   น  วตฺตพฺพ  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล   
ทฺวีหิ  ผเลหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุอนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺเนน    ปุคฺคเลน    เทฺว    ผลานิ    ปฏิลทฺธานิ    เตหิ    จ   
อปริหีโนติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺเนน   
ปุคฺคเลน    เทฺว   ผลานิ   ปฏิลทฺธานิ   เตหิ   จ   อปริหีโน   เตน    
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วต   เร   วตฺตพฺเพ   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล  ทฺวีหิ   
ผเลหิ สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๑๐๑๔]  น  วตฺตพฺพ  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนโฺน  ปุคฺคโล   
โสตาปตฺติผเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ อามนฺตา ฯ นนุ สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺเนน     ปุคฺคเลน     โสตาปตฺติผล     ปฏิลทฺธ     เตน    จ   
อปริหีโนติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺเนน   
ปุคฺคเลน   โสตาปตฺติผล   ปฏิลทฺธ   เตน   จ   อปรหิีโน   เตน  วต   
เร  วตฺตพฺเพ  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน ปุคฺคโล โสตาปตฺติผเลน   
สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๑๐๑๕]   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺเนน  ปุคฺคเลน  ตีณิ  ผลานิ   
ปฏิลทฺธานิ   เตหิ   จ   อปริหีโนติ   ฯ   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน   
ปุคฺคโล  ตีหิ  ผเลหิ  สมนนฺาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺเนน     ปุคฺคเลน     จตฺตาโร     มคฺคา    ปฏลิทฺธา    เตหิ   
จ    อปริหีโนติ   ฯ   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนโฺน   ปุคฺคโล   จตูหิ   
มคฺเคหิ สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๑๖]   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺเนน   ปุคฺคเลน   เทฺว   
ผลานิ   ปฏิลทฺธานิ   เตหิ   จ   อปริหโีนติ  ฯ  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล   ทฺวีหิ   ผเลหิ   สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺเนน   ปุคฺคเลน   ตโย  มคฺคา  ปฏิลทฺธา   
เตหิ   จ   อปริหีโนติ   ฯ   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปคฺุคโล    
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ตีหิ มคฺเคหิ สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๑๗]  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺเนน ปุคฺคเลน โสตาปตฺติผล   
ปฏิลทฺธ     เตน    จ    อปริหีโนติ    ฯ    สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน   ปุคฺคโล   โสตาปตฺติผเลน   สมนฺนาคโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺเนน   ปุคฺคเลน  เทฺว  มคฺคา  ปฏิลทฺธา   
เตหิ   จ   อปริหีโนติ   ฯ  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  ปุคฺคโล   
ทฺวีหิ มคฺเคหิ สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                      อปราป สมนฺนาคตกถา ฯ   
                            __________   
                      สพฺพส ฺโชนปฺปหานกถา   
        [๑๐๑๘]   สพฺพส ฺโชนาน   ปหาน  อรหตฺตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหตฺตมคฺเคน สพฺเพ ส ฺโชนา ปหียนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๑๙]    อรหตฺตมคฺเคน   สพฺเพ   ส ฺโชนา   ปหียนฺตีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหตฺตมคฺเคน   สกกฺายทิฏ ึ   วิจิกิจฺฉ  สีลพฺพตปรามาส   
ปชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๒๐]   อรหตฺตมคฺเคน   สกฺกายทิฏ ึ  วิจิกิจฺฉ  สีลพฺพตปรามาส   
ปชหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  ติณฺณ  ส ฺโชนาน  ปหาน  โสตาปตฺติผล   
วุตฺต    ภควตาติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ติณฺณ   ส ฺโชนาน   
ปหาน    โสตาปตฺติผล   วุตฺต   ภควตา   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
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อรหตฺตมคฺเคน    สพฺเพ    ส ฺโชนา   ปหียนฺตีติ   ฯ   อรหตฺตมคฺเคน   
สพฺเพ    ส ฺโชนา    ปหียนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อรหตฺตมคฺเคน   
โอฬาริก   กามราค   โอฬาริก   พฺยาปาท   ปชหตีติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๒๑]  อรหตฺตมคฺเคน  โอฬารกิ  กามราค  โอฬาริก  พฺยาปาท   
ปชหตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   นนุ   กามราคพฺยาปาทาน   ตนุภาว   
สกทาคามิผล  วุตฺต  ภควตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ห ฺจิ กามราคพฺยาปาทาน   
ตนุภาว     สกทาคามิผล     วุตฺต     ภควตา    โน    วต    เร   
วตฺตพฺเพ อรหตฺตมคฺเคน สพฺเพ ส ฺโชนา ปหียนฺตีติ ฯ   
        [๑๐๒๒]    อรหตฺตมคฺเคน   สพฺเพ   ส ฺโชนา   ปหยีนฺตีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหตฺตมคฺเคน  อณุสหคต  กามราค  อณุสหคต  พฺยาปาท   
ปชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๒๓]    อรหตฺตมคฺเคน    อณุสหคต    กามราค    อณุสหคต   
พฺยาปาท    ปชหตีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   นน ุ  กามราคพฺยาปาทาน   
อนวเสสปฺปหาน    อนาคามิผล   วุตฺต   ภควตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ห ฺจิ    กามราคพฺยาปาทาน    อนวเสสปฺปหาน    อนาคามิผล    วุตฺต   
ภควตา   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  อรหตฺตมคฺเคน  สพฺเพ  ส ฺโชนา   
ปหียนฺตีติ ฯ   
        [๑๐๒๔]    อรหตฺตมคฺเคน   สพฺเพ   ส ฺโชนา   ปหียนฺตีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ รูปราคอรูปราคมานอุทฺธจฺจอวิชฺชาย  อนวเสสปฺ-  
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ปหาน  ปหาน    อรหตฺต    วุตฺต    ภควตาติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   
รูปราคอรูปราคมานอุทฺธจฺจอวิชฺชาย    อนวเสสปฺปหาน    อรหตฺต   วุตฺต   
ภควตา   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  อรหตฺตมคฺเคน  สพฺเพ  ส ฺโชนา   
ปหียนฺตีติ ฯ   
        [๑๐๒๕]   น   วตฺตพฺพ   สพฺพส ฺโชนาน  ปหาน  อรหตฺตนฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นนุ  อรหโต  สพฺเพ  ส ฺโชนา  ปหีนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ   อรหโต   สพฺเพ   ส ฺโชนา  ปหีนา  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
สพฺพส ฺโชนาน ปหาน อรหตฺตนฺติ ฯ   
                     สพฺพส ฺโชนปฺปหานกถา ฯ   
                        จตุตฺโถ วคฺโค ฯ   
                         ตสฺส อุททฺาน   
                  คิหิสฺส อรหา สห อุปปตฺติยา อรหา   
                  อรหโต สพฺเพ ธมฺมา อนาสวา อรหา   
                  จตูหิ ผเลหิ สมนฺนาคโต เอวเมว   
                  ฉหิ อุเปกฺขาหิ โพธิยา พุทฺโธ สห ๑   
                  ลกฺขณสมนฺนาคโต โพธิสตฺโต   
                  โอกฺกนฺตนิยาโม จริตพฺรหฺมจริโย   
                  ปฏิปนฺนโก ผเลน สมนฺนาคโต   
                  สพฺพส ฺโชนาน ปหาน อรหตฺตนฺติ ฯ   
                         ________________   
#๑. ม. สลกขฺณสมนฺนาคโต.    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 328 

                           วิมุตฺตกถา   
        [๑๐๒๖]   วิมุตฺติาณ   วิมุตฺตนติฺ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ย  กิ ฺจิ   
วิมุตฺติาณ    สพฺพนฺต   วิมุตฺตนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
วิมุตฺติาณ   วิมุตฺตนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปจฺจเวกฺขณาณ  วิมุตฺตนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   วิมุตฺติาณ  วิมุตฺตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โคตฺรภุโน ปคฺุคลสฺส วิมุตฺติาณ วิมุตฺตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๒๗]  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนนฺสฺส  ปุคฺคลสฺส วิมุตฺติาณ   
วิมุตฺตนฺติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   โสตาปนฺนสฺส   าณ   โสตาปตฺติผล   
ปตฺตสฺส     ปฏิลทฺธสฺส     อธิคตสฺส     สจฺฉิกตสฺส     าณนฺติ    ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนนฺสฺส   
ปุคฺคลสฺส    วิมุตฺติาณ   วิมุตฺตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สกทาคามิสฺส   
าณ    สกทาคามิผล    ปตฺตสฺส    ปฏลิทฺธสสฺ   อธิคตสฺส   สจฺฉิกตสฺส   
าณนฺติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺนสฺส    ปุคฺคลสฺส    วิมุตฺติาณ    วิมุตฺตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อนาคามิสฺส    าณ    อนาคามิผล    ปตฺตสฺส   ปฏลิทฺธสฺส   อธิคตสฺส   
สจฺฉิกตสฺส   าณนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺนสฺส    ปุคฺคลสฺส    วิมุตฺติาณ    วิมุตฺตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อรหโต   าณ   อรหตฺต   ปตฺตสฺส   ปฏิลทฺธสฺส   อธิคตสฺส  สจฺฉิกตสฺส   
าณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 329 

        [๑๐๒๘]  โสตาปตฺติผลสมงฺคิสฺส  ปุคฺคลสฺส  วิมุตฺติาณ  วิมุตฺตนฺติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺนสฺส    ปุคฺคลสฺส   
วิมุตฺติาณ  วิมุตฺตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สกทาคามิผลสมงฺคิสฺส   
ปุคฺคลสฺส      วิมุตฺติาณ      วิมุตฺตนฺติ      ฯ     อามนฺตา     ฯ   
สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย      ปฏิปนฺนสฺส      ปุคฺคลสฺส      วิมุตฺติาณ   
วิมุตฺตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคามิผลสมงฺคิสฺส  ปุคฺคลสฺส   
วิมุตฺติาณ    วิมุตฺตนฺติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺนสฺส   ปุคฺคลสฺส   วิมุตฺติาณ   วิมุตฺตนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    อรหตฺตผลสมงฺคิสฺส    ปุคฺคลสฺส    วิมุตฺติาณ   วิมุตฺตนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺนสฺส   ปุคฺคลสฺส   วิมุตฺติาณ   
วิมุตฺตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๒๙]   โสตาปตฺติผลสมงฺคิสฺส   ปุคฺคลสฺส   วิมุตฺติาณ   วิมุตฺต   
ต ฺจ   ผล  ปตฺตสฺส  าณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺนสฺส      ปุคฺคลสฺส     วิมุตฺติาณ     วิมุตฺต     ต ฺจ     ผล         
ปตฺตสฺส   าณนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สกทาคามิผลสมงฺคิสฺส   
ปุคฺคลสฺส    วิมุตฺติาณ   วิมุตฺต   ต ฺจ   ผล   ปตฺตสฺส   าณนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺนสสฺ  ปุคฺคลสฺส  วิมุตฺติาณ   
วิมุตฺต    ต ฺจ   ผล   ปตฺตสฺส   าณนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    อนาคามิผลสมงฺคิสฺส    ปุคฺคลสฺส   วิมุตฺติาณ   วิมุตฺต   ต ฺจ   
ผล    ปตฺตสฺส   าณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    
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ปฏิปนฺนสฺส    ปุคฺคลสฺส    วิมุตฺติาณ    วิมุตฺต   ต ฺจ   ผล   ปตฺตสฺส   
าณนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหตฺตผลสมงฺคิสฺส  ปุคฺคลสฺส   
วิมุตฺติาณ   วิมุตฺต   ต ฺจ   ผล   ปตฺตสฺส   าณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย     ปฏปินฺนสฺส     ปุคฺคลสฺส    วิมุตฺติาณ    วิมุตฺต   
ต ฺจ ผล ปตฺตสฺส าณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                          วิมุตฺตกถา ฯ   
                          ______________   
                         อเสกฺขาณกถา   
        [๑๐๓๐]   เสกฺขสฺส   อเสกฺข   าณ   อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เสกฺโข    อเสกฺข   ธมฺม   ชานาติ   ปสฺสติ   ทฏิ   วิทิต   สจฺฉิกต   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   นน ุ  เสกฺโข   อเสกฺข  ธมฺม  น  ชานาติ  น  ปสฺสติ  อทิฏ   
อวิทิต    อสจฺฉิกต   น   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   น   กาเยน   ผุสิตฺวา   
วิหรตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  เสกฺโข  อเสกฺข  ธมฺม  น  ชานาติ น   
ปสฺสติ   อทิฏ   อวิทิต   อสจฺฉิกต  น  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  น  กาเยน   
ผุสิตฺวา วิหรติ โน วต เร วตฺตพฺเพ เสกฺขสฺส อเสกฺข าณ อตฺถีติ ฯ   
        [๑๐๓๑]   อเสกฺขสฺส   อเสกฺข   าณ  อตฺถิ  อเสกฺโข  อเสกขฺ   
ธมฺม   ชานาติ   ปสฺสติ   ทิฏ   วิทิต   สจฺฉิกต   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   
กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เสกฺขสฺส  อเสกฺข  าณ    
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อตฺถิ    เสกฺโข    อเสกฺข    ธมฺม   ชานาติ   ปสฺสติ   ทิฏ   วิทิต   
สจฺฉิกต   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   กาเยน  ผุสิตฺวา  วิหรตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๓๒]  เสกฺขสฺส  อเสกฺข  าณ  อตฺถิ  เสกโฺข  อเสกฺข  ธมฺม   
น   ชานาติ   น   ปสฺสติ   อทิฏ   อวิทติ   อสจฺฉิกต  น  อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   น   กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อเสกฺขสฺส   
อเสกฺข   าณ  อตฺถิ  อเสกฺโข  อเสกฺข  ธมฺม  น  ชานาติ  น  ปสสฺติ   
อทิฏ    อวิทิต    อสจฺฉิกต   น   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   น   กาเยน   
ผุสิตฺวา วิหรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๓๓]   เสกฺขสฺส   อเสกฺข   าณ   อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โคตฺรภุโน   ปุคฺคลสฺส   โสตาปตฺติมคฺเค   าณ   อตฺถีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏปินฺนสฺส   ปคฺุคลสฺส   
โสตาปตฺติผเล    าณ    อตฺถีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย     ฯเปฯ     อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    ฯเปฯ   
อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   ปฏปินฺนสฺส   ปคฺุคลสฺส   อรหตฺเต  าณ  อตฺถีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๓๔]   น   วตฺตพฺพ   เสกฺขสฺส   อเสกฺข   าณ  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อายสฺมา   อานนฺโท   เสกฺโข  ภควา  อุฬาโรติ   
ชานาติ    สารีปุตฺโต    เถโร   มหาโมคฺคลฺลาโน   เถโร   อุฬาโรติ   
ชานาตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อายสฺมา  อานนฺโท  เสกฺโข  ภควา   
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อุฬาโรติ  ชานาติ  สารีปุตฺโต  เถโร  มหาโมคฺคลฺลาโน  เถโร อุฬาโรติ   
ชานาติ เตน วต เร วตฺตพฺเพ เสกฺขสฺส อเสกฺข าณ อตฺถีติ ฯ   
                         อเสกฺขาณกถา ฯ   
                           ____________   
                           วิปรีตกถา   
        [๑๐๓๕]   ปวีกสิณ  สมาปตฺตึ  สมาปนฺนสฺส  วิปรีเต  าณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อนิจฺเจ   นิจฺจนฺติ  วิปริเยโสติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   ทุกฺเข   สุขนฺติ   ฯเปฯ   อนตฺตนิ   อตฺตาติ   ฯเปฯ   อสุเภ   
สุภนฺติ วิปริเยโสติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๓๖]   ปวีกสิณ  สมาปตฺตึ  สมาปนฺนสฺส  วิปรีเต  าณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อกุสลนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  กุสลนฺติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   กุสล   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   ปวีกสิณ   
สมาปตฺตึ สมาปนฺนสฺส วิปรีเต าณนฺติ ฯ   
        [๑๐๓๗]   อนิจฺเจ   นิจฺจนฺติ   วิปริเยโส  โส  จ  อกุสโลติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ปวีกสิณ   สมาปตฺตึ   สมาปนฺนสฺส   วิปรีเต   าณ   
ต ฺจ   อกุสลนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทุกฺเข  สุขนฺติ  ฯเปฯ   
อนตฺตนิ  อตฺตาติ  ฯเปฯ  อสุเภ  สุภนฺติ  วิปริเยโส  โส  จ อกุสโลติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ปวีกสิณ   สมาปตฺตึ   สมาปนฺนสฺส   วิปรีเต   าณ   
ต ฺจ อกุสลนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 333 

        [๑๐๓๘]    ปวีกสณิ   สมาปตฺตึ   สมาปนฺนสฺส   วิปรีเต   าณ   
ต ฺจ  กุสลนฺติ  ๑  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนจฺิเจ  นิจฺจนฺติ  วิปริเยโส  โส   
จ   กุสโลติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ปวีกสิณ  สมาปตฺตึ   
สมาปนฺนสฺส  วิปรีเต  าณ  ต ฺจ  กุสลนฺติ  ๒  ฯ  อามนฺตา  ฯ ทุกฺเข   
สุขนฺติ   ฯเปฯ   อนตฺตนิ   อตฺตาติ   ฯเปฯ  อสุเภ  สภุนฺติ  วิปริเยโส   
โส จ กุสโลติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๓๙]   ปวีกสิณ  สมาปตฺตึ  สมาปนฺนสฺส  วิปรีเต  าณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อรหา  ปวีกสิณ  สมาปตฺตึ  สมาปชฺเชยฺยาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ   อรหา   ปวีกสิณ   สมาปตฺตึ   สมาปชฺเชยฺย   โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ ปวีกสิณ สมาปตฺตึ สมาปนฺนสฺส วิปรีเต าณนฺติ ฯ   
        [๑๐๔๐]    ปวีกสณิ   สมาปตฺตึ   สมาปนฺนสฺส   วิปรีเต   าณ   
อรหา   ปวีกสิณ   สมาปตฺตึ   สมาปชฺเชยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
อรหโต วิปรเิยโสติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๔๑]   อตฺถิ   อรหโต   วิปริเยโสติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ  
อรหโต   ส ฺาวิปริเยโส  จิตฺตวิปริเยโส  ทฏิ ิวิปริเยโสติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๔๒]    นตฺถิ    อรหโต    ส ฺาวิปริเยโส   จิตฺตวิปริเยโส   
ทิฏ ิวิปริเยโสติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  นตฺถิ  อรหโต  ส ฺาวิปริเยโส   
จิตฺตวิปริเยโส   ทิฏ ิวิปริเยโส  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อตฺถิ  อรหโต   
วิปริเยโสติ ฯ   
#๑. ๒. ม. อกุสล.    
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        [๑๐๔๓]   น  วตฺตพฺพ  ปวีกสิณ  สมาปตฺตึ  สมาปนฺนสฺส  วิปรีเต   
าณนฺติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   ปวีกสิณ   สมาปตฺตึ   สมาปชชฺนฺตสฺส   
สพฺเพว  ปวี  โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน หิ ปวีกสิณ   
สมาปตฺตึ สมาปนฺนสฺส วิปรีเต าณนฺติ ฯ   
        [๑๐๔๔]   ปวีกสิณ  สมาปตฺตึ  สมาปนฺนสฺส  วิปรีเต  าณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  ปวี   อตฺถิ   อตฺถ ิ  จ   โกจิ  ปวึ  ปวิโต   
สมาปชฺชตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ปวี  อตฺถิ  อตฺถิ  จ  โกจิ   
ปวึ    ปวิโต   สมาปชชฺติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   ปวีกสณิ   
สมาปตฺตึ สมาปนฺนสฺส วิปรีเต าณนฺติ ฯ   
        [๑๐๔๕]   ปวี   อตฺถิ   ปวึ   ปวิโต  สมาปชฺชนฺตสฺส  วิปรีต   
โหตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  นพฺิพาน  อตฺถิ  นิพฺพาน  นพฺิพาน  นิพฺพานโต   
สมาปชฺชนฺตสฺส  วิปรีต  โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ เตน หิ น   
วตฺตพฺพ ปวีกสิณ สมาปตฺตึ สมาปนฺนสฺส วิปรีเต าณนฺติ ฯ   
                          วิปรีตกถา ฯ   
                          ______________   
                           นิยามกถา   
        [๑๐๔๖]  อนิยตสฺส  นิยามคมนาย  อตฺถ ิ าณนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นิยตสฺส อนิยามคมนาย อตฺถิ าณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๔๗]  นิยตสฺส  อนิยามคมนาย  นตฺถ ิ าณนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ    
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อนิยตสฺส นิยามคมนาย นตฺถิ าณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๔๘]  อนิยตสฺส  นิยามคมนาย  อตฺถ ิ าณนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นิยตสฺส นิยามคมนาย อตฺถิ าณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๔๙]  นิยตสฺส  นิยามคมนาย  นตฺถ ิ าณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อนิยตสฺส นิยามคมนาย นตฺถิ าณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๕๐]  อนิยตสฺส  นิยามคมนาย  อตฺถ ิ าณนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อนิยตสฺส อนิยามคมนาย อตฺถิ าณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๕๑]  อนิยตสฺส  อนิยามคมนาย  นตฺถิ  าณนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
อนิยตสฺส นิยามคมนาย นตฺถิ าณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๕๒]  อนิยตสฺส  นิยามคมนาย  อตฺถิ  าณนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อนิยตสฺส นิยามคมนาย อตฺถิ นิยาโมติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๕๓]  อนิยตสฺส  นิยามคมนาย  อตฺถ ิ าณนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อนิยตสฺส    นิยามคมนาย   อตฺถิ   สติปฏานา   ฯเปฯ   สมฺมปปฺธานา   
อิทฺธิปาทา อินฺทฺริยา พลา โพชฺฌงฺคาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๕๔]  อนิยตสฺส  นิยามคมนาย  นตฺถ ิ นิยาโมติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ    อนิยตสฺส    นิยามคมนาย   นตฺถิ   นิยาโม   โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ อนิยตสฺส นิยามคมนาย อตฺถิ าณนฺติ ฯ   
        [๑๐๕๕]   อนิยตสฺส   นิยามคมนาย   นตฺถิ   สติปฏานา  ฯเปฯ   
โพชฺฌงฺคาติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   ห ฺจิ   อนิยตสฺส   นิยามคมนาย   
นตฺถิ   โพชฌฺงฺคา   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  อนิยตสฺส  นิยามคมนาย    
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อตฺถิ าณนฺติ ฯ   
        [๑๐๕๖]  อนิยตสฺส  นิยามคมนาย  อตฺถ ิ าณนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
โคตฺรภุโน   ปุคฺคลสฺส   โสตาปตฺติมคฺเค   าณ   อตฺถีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๕๗] โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺนสสฺ ปุคฺคลสฺส โสตาปตฺติผเล   
าณ   อตฺถีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ฯเปฯ      อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย      ฯเปฯ      อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺนสฺส     ปุคฺคลสฺส     อรหตฺเต     าณ    อตฺถีติ    ฯ    น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๕๘]  น  วตฺตพฺพ  อนิยตสฺส  นิยามคมนาย  อตฺถ ิ าณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  ภควา   ชานาติ   อย   ปุคฺคโล   สมฺมตฺตนิยาม   
โอกฺกมิสฺสติ   ภพฺโพ  อย  ปุคฺคโล  ธมมฺ  อภิสเมตุนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ    ภควา   ชานาติ   อย   ปุคฺคโล   สมฺมตฺตนิยาม   โอกกฺมสิฺสติ   
ภพฺโพ   อย   ปุคฺคโล   ธมมฺ   อภิสฺเมตุ   เตน   วต  เร  วตฺตพฺเพ   
อนิยตสฺส นิยามคมนาย อตฺถิ าณนฺติ ฯ   
                          นิยามกถา ฯ   
                           ____________   
                          ปฏิสมฺภิทากถา   
        [๑๐๕๙]   สพฺพ  าณ  ปฏิสมฺภิทาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สมมฺติาณ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 337 

ปฏิสมฺภิทาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมฺมติาณ  ปฏิสมฺภิทาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    เย    เกจิ    สมฺมตึ    ชานนฺติ    สพฺเพ    เต   
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตาติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สพฺพ   าณ   
ปฏิสมฺภิทาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เจโตปรยิาเย  าณ  ปฏิสมฺภิทาติ  ฯ  น   
เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   เจโตปริยาเย   าณ   ปฏิสมฺภิทาติ   ฯ   
อามนฺตา  ฯ  เย  เกจิ  ปรจิตฺต  ชานนฺติ สพฺเพ เต ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตาติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๖๐]   สพฺพ   าณ   ปฏิสมฺภิทาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  สพฺพา   
ป ฺา   ปฏสิมฺภิทาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สพฺพา  ป ฺา   
ปฏิสมฺภิทาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปวีกสิณ   สมาปตฺตึ   สมาปนฺนสฺส   
อตฺถิ   ป ฺา   สา   ป ฺา   ปฏิสมภิฺทาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อาโปกสิณ   ฯเปฯ   เตโชกสิณ   ฯเปฯ   วาโยกสิณ   ฯเปฯ   
นีลกสิณ   ฯเปฯ   ปตกสิณ   ฯเปฯ   โลหิตกสิณ   ฯเปฯ   โอทาตกสิณฟ   
ฯเปฯ     อากาสาน ฺจายตน     ฯเปฯ     วิ ฺาณ ฺจายตน    ฯเปฯ   
อากิ ฺจ ฺายตน      ฯเปฯ     เนวส ฺานาส ฺายตน     สมาปนฺนสฺส   
ฯเปฯ   ทาน   ททนฺตสฺส   ฯเปฯ   จีวร   ททนฺตสฺส  ฯเปฯ  ปณฺฑปาต   
ททนฺตสฺส  ฯเปฯ  เสนาสน  ททนฺตสฺส  ฯเปฯ  คิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาร   
ททนฺตสฺส     อตฺถิ     ป ฺา     สา    ป ฺา    ปฏสิมฺภิทาติ    ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๖๑]  น  วตฺตพฺพ  สพฺพ  าณ  ปฏิสมฺภิทาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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อตฺถิ   โลกุตฺตรา   ป ฺา   สา   ป ฺา   น   ปฏิสมฺภิทาติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ สพฺพ าณ ปฏิสมฺภิทาติ ฯ   
                         ปฏิสมฺภิทากถา   
                         ________________   
                         สมฺมติาณกถา   
        [๑๐๖๒]    น    วตฺตพฺพ    สมฺมติาณ   สจฺจารมฺมณ ฺเว   น   
อ ฺารมฺมณนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    นน ุ   ปวีกสิณ   สมาปตฺตึ   
สมาปนฺนสฺส     อตฺถิ     าณ    ปวีกสิณ ฺจ    สมมฺติสจฺจมฺหีติ    ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ    ปวีกสิณ    สมาปตฺตึ   สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   
าณ    ปวีกสิณ ฺจ    สมฺมติสจฺจมฺหิ    เตน    วต   เร   วตฺตพฺเพ   
สมฺมติาณ สจฺจารมฺมณ ฺเว น อ ฺารมฺมณนฺติ ฯ   
        [๑๐๖๓]    น    วตฺตพฺพ    สมฺมติาณ   สจฺจารมฺมณ ฺเว   น   
อ ฺารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  นนุ  อาโปกสิณ  ฯเปฯ  เตโชกสิณ   
ฯเปฯ     คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร     ททนฺตสฺส     อตฺถ ิ    าณ   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร   จ  สมมฺติสจฺจมฺหีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร        ททนตฺสฺส        อตฺถิ        าณ   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร  จ  สมฺมติสจฺจมฺหิ  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
สมฺมติาณ สจฺจารมฺมณ ฺเว น อ ฺารมฺมณนฺติ ฯ   
        [๑๐๖๔]   สมฺมติาณ   สจฺจารมฺมณ ฺเว   น  อ ฺารมฺมณนฺติ  ฯ    
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อามนฺตา    ฯ   เตน   าเณน   ทกฺุข   ปริชานาติ   สมุทย   ปชหติ   
นิโรธ สจฺฉิกโรติ มคฺค ภาเวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                        สมฺมติาณกถา ฯ   
                         ________________   
                         จิตฺตารมฺมณกถา   
        [๑๐๖๕]     เจโตปริยาเย     าณ    จิตฺตารมฺมณ ฺเว    น   
อ ฺารมฺมณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  อตฺถ ิ โกจิ  สราค  จิตฺต  สราค   
จิตฺตนฺติ   ปชานาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถ ิ โกจิ  สราค   
จิตฺต  สราค  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ เจโตปริยาเย   
าณ    จิตฺตารมฺมณ ฺเว    น    อ ฺารมฺมณนฺติ    ฯ    นน ุ  อตฺถิ   
โกจิ    วีตราค    จิตฺต   วีตราค   จิตฺตนฺติ   ฯเปฯ   สโทส   จิตฺต   
ฯเปฯ   วีตโทส   จิตฺต   สโมห   จิตฺต  วีตโมห  จิตฺต  สงฺขิตฺต  จิตฺต   
วิกฺขิตฺต    จิตฺต   มหคฺคต   จิตฺต   อมหคฺคต   จิตฺต   สอุตฺตร   จิตฺต  
อนุตฺตร    จิตฺต    สมาหิต   จิตฺต   อสมาหิต   จิตฺต   วิมุตฺต   จิตฺต�   
ฯเปฯ   อวิมตฺุต   จิตฺต  อวิมุตฺต  จิตฺตนฺติ  ปชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ    อตฺถิ   โกจิ   อวิมุตฺต   จิตฺต   อวิมุตฺต   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   
โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   เจโตปริยาเย   าณ   จิตฺตารมฺมณ ฺเว   
น อ ฺารมฺมณนฺติ ฯ   
        [๑๐๖๖]  ผสฺสารมฺมเณ  าณ  วตฺตพฺพ  เจโตปริยาเย  าณนฺติ ฯ    
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อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ผสสฺารมฺมเณ   าณ   วตฺตพฺพ   เจโตปริยาเย   
าณ   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  เจโตปริยาเย  าณ  จิตฺตารมฺมณ ฺเว   
น      อ ฺารมฺมณนฺติ     ฯ     เวทนารมฺมเณ     าณ     ฯเปฯ   
ส ฺารมฺมเณ    าณ    เจตนารมฺมเณ    าณ   จิตฺตารมฺมเณ   าณ   
สทฺธารมฺมเณ    าณ    วิริยารมฺมเณ    าณ    สตารมฺมเณ    าณ   
สมาธารมฺมเณ    าณ    ป ฺารมฺมเณ   าณ   ฯเปฯ   ราคารมฺมเณ   
าณ    ฯเปฯ    โทสารมฺมเณ    าณ    ฯเปฯ   อโนตฺตปฺปารมฺมเณ   
าณ   วตฺตพฺพ   เจโตปริยาเย   าณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   
อโนตฺตปฺปารมฺมเณ    าณ    วตฺตพฺพ    เจโตปริยาเย    าณ   โน   
วต    เร   วตฺตพฺเพ   เจโตปริยาเย   าณ   จิตฺตารมฺมณ ฺเว   น   
อ ฺารมฺมณนฺติ ฯ   
        [๑๐๖๗]    ผสฺสารมฺมเณ   าณ   น   วตฺตพฺพ   เจโตปริยาเย   
าณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ผสฺสปริยาเย   าณนฺติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    เวทนารมฺมเณ    าณ    ฯเปฯ   ส ฺารมฺมเณ   
าณ   ฯเปฯ   อโนตฺตปฺปารมฺมเณ   าณ  น  วตฺตพฺพ   เจโตปริยาเย   
าณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อโนตฺตปฺปปริยาเย  าณนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๖๘]   น   วตฺตพฺพ   เจโตปริยาเย  าณ  จิตฺตารมฺมณ ฺเว   
น   อ ฺารมฺมณนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  เจโตปริยาเย  าณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   เจโตปริยาเย  าณ  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ    
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เจโตปริยาเย าณ จิตฺตารมฺมณ ฺเว น อ ฺารมฺมณนฺติ ฯ   
                        จิตฺตารมฺมณกถา ฯ   
                           __________   
                         อนาคตาณกถา   
        [๑๐๖๙]   อนาคเต   าณ   อตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคต   
มูลโต    ชานาติ   เหตุโต   ชานาติ   นิทานโต   ชานาติ   สมฺภวโต   
ชานาติ    ปภวโต    ชานาติ    สมุฏานโต    ชานาติ    อาหารโต   
ชานาติ    อารมฺมณโต    ชานาติ    ปจฺจยโต    ชานาติ    สมุทยโต   
ชานาตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๗๐]   อนาคเต   าณ   อตฺถีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนาคต   
เหตุปจฺจยต     ชานาติ    อารมฺมณปจฺจยต    ชานาติ    อธิปติปจฺจยต   
ชานาติ    อนนฺตรปจฺจยต    ชานาติ   สมนนฺตรปจฺจยต   ชานาตีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๗๑]   อนาคเต   าณ  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โคตฺรภุโน   
ปุคฺคลสฺส  โสตาปตฺติมคฺเค  าณ  อตฺถีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย     ปฏิปนฺนสฺส     ปุคฺคลสฺส     โสตาปตฺติผเล   
าณ   อตฺถีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ฯเปฯ   อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ฯเปฯ   อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺนสฺส   
ปุคฺคลสฺส อรหตฺเต าณ อตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๐๗๒]   น  วตฺตพฺพ  อนาคเต  าณ  อตฺถติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา   ปาฏลิปุตฺตสฺส   โข   อานนฺท  ตโย  อนตฺรายา   
ภวิสฺสนฺติ   อคฺคิโต   วา   อุทกโต  วา  มิถุเภทา  วาติ  ๑  อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อนาคเต าณ อตฺถีติ ฯ   
                        อนาคตาณกถา ฯ   
                          ____________   
                        ปจฺจุปฺปนฺนาณกถา   
        [๑๐๗๓]  ปจฺจุปฺปนฺเน  ๒ าณ อตฺถีติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน าเณน   
ต   าณ  ชานาตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  าเณน  ต   
าณ   ชานาตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  เตน  าเณน  ต  าณ  าณนฺติ   
ชานาตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  าเณน  ต  าณ   
าณนฺติ   ชานาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ต   าณ   ตสฺส   าณสฺส   
อารมฺมณนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ต  าณ  ตสฺส  าณสฺส   
อารมฺมณนฺติ   ฯ    อามนฺตา  ฯ  เตน  ผสฺเสน  ต  ผสฺส  ผุสติ  ตาย   
เวทนาย   ต   เวทน   เวเทติ   ตาย  ส ฺาย  ต  ส ฺ  ส ฺชานาติ   
ตาย   เจตนาย  ต  เจตน  เจเตติ  เตน  จิตฺเตน  ต  จิตฺต  จินฺเตติ              
เตน  วิตกฺเกน  ต  วิตกฺก  วิตกฺเกติ  เตน  วิจาเรน ต วิจาร วิจาเรติ   
ตาย   ปติยา   ต   ปตึ   ปยายติ  ตาย  สติยา  ต  สตึ  สรติ  ตาย   
#๑ วิ. ม. ๒. ๘๔ ฯ ๒. ม. ปฏปฺปนฺเน. (สพฺพตฺถ สทิสเมว.)    
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ป ฺาย   ต   ป ฺ   ปชานาติ   เตน   ขคฺเคน   ต   ขคฺค   ฉินฺทติ   
เตน   ผรสุนา   ต   ผรสุ  ตจฺฉติ  ตาย  กุธาริยา  ต  กุธารึ  ตจฺฉติ   
ตาย   วาสิยา   ต   วาสึ   ตจฺฉติ   ตาย   สูจิยา  ต  สูจึ  สิพฺเพติ   
เตน   องฺคุลคฺเคน   ต   องฺคุลคฺค   ปรามสติ   เตน  นาสิกคฺเคน  ต   
นาสิกคฺค   ปรามสติ   เตน   มตฺถเกน   ต   มตฺถก   ปรามสติ  เตน   
คูเถน   ต   คูถ   โธวติ   เตน   มุตฺเตน   ต   มุตฺต  โธวติ  เตน   
เขเฬน   ต   เขฬ   โธวติ   เตน   ปุพฺเพน  ต  ปุพฺพ  โธวติ  เตน   
โลหิเตน ต โลหิต โธวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๗๔]  น  วตฺตพฺพ  ปจฺจุปฺปนฺเน  าณ  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ   สพฺพสงฺขาเร   อนิจฺจโต   ทฏิเ   ตมฺป   าณ  อนิจฺจโต  ทิฏ   
โหตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  สพฺพสงฺขาเร  อนิจฺจโต  ทฏิเ  ตมฺป   
าณ   อนิจฺจโต   ทิฏ   โหติ  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ปจฺจุปฺปนฺเน   
าณ อตฺถีติ ฯ   
                        ปจฺจุปฺปนฺนาณกถา ฯ   
                           ____________   
                          ผลาณกถา   
        [๑๐๗๕]  สาวกสฺส  ผเล  าณ  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สาวโก   
ผลสฺสกต   ป ฺาเปตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สาวกสฺส  ผเล   
าณ   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ สาวกสฺส  ผลปโรปริยตฺต  ๑   
#๑ ม. ผลปโรปริยตฺติ. (อีทิโสเยว ปรโต ปเทสุ อิการนฺตาคโม.)    
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อินฺทฺริยปโรปริยตฺต    ปคฺุคลปโรปรยิตฺตนฺติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   สาวกสฺส   ผเล   าณ   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ   
สาวกสฺส    ขนฺธป ฺตฺติ    อายตนป ฺตฺติ    ธาตุป ฺตฺติ   สจฺจป ฺตฺติ   
อินฺทฺริยป ฺตฺติ    ปุคฺคลป ฺตฺตีติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
สาวกสฺส   ผเล  าณ  อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สาวโก  ชโิน  สตฺถา   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ   สพฺพ ฺ ู   สพฺพทสฺสาวี   ธมฺมสามี   ธมฺมปฏสิรโณติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สาวกสฺส   ผเล   าณ   อตฺถีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สาวโก  อนุปฺปนฺนสฺส  มคฺคสฺส  อุปฺปาเทตา  อส ฺชาตสฺส   
มคฺคสฺส    ส ฺชเนตา    อนกฺขาตสฺส    มคฺคสฺส    อกฺขาตา   มคฺค ฺ ู   
มคฺควิทู มคฺคโกวิโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๗๖]  น  วตฺตพฺพ  สาวกสฺส  ผเล  าณ อตฺถีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
สาวโก   อ ฺาณีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ  สาวกสฺส   
ผเล าณ อตฺถีติ ฯ   
                         ผลาณกถา ฯ   
                        ป ฺจโม วคฺโค ฯ   
                          ตสฺส อุททฺาน   
               วิมุตฺติาณ วิมุตฺต เสกฺขสฺส อเสกฺข าณ   
               วิปรีเตาณ อนิยตสฺส นิยามคมนาย อตฺถิ าณ   
                  สพฺพ าณ ปฏิสมฺภิทาติ สมฺมติาณ   
                  เจโตปริยาเย าณ อนาคเต าณ    
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                ปจฺจุปฺปนฺเน าณ สาวกสฺส ผเล าณนฺติ ฯ   
                        มหาปณฺณาสโก ฯ   
           สตฺตูปลทฺธิ อุปหาโร พล คิหิสฺส อรหา จ วิมุตฺติป ฺจม ฯ   
                        ______________   
                         นิยามกถา   
        [๑๐๗๗]   นิยาโม   อสงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นิพฺพาน  ตาณ   
เลณ สรณ ปรายน อจฺจุต อมตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๗๘]  นิยาโม  อสงฺขโต  นิพฺพาน  อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เทฺว   ตาณานิ   เทฺว   เลณานิ  เทฺว  สรณานิ  เทฺว   
ปรายนานิ   เทฺว   อจฺจุตานิ   เทฺว   อมตานิ   เทฺว  นพฺิพานานีติ  ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  นิพฺพานานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
ทฺวินฺน   นิพฺพานาน   อุจฺจนีจตา   หีนปฺปณีตตา  อุกฺกสาวกโส  สีมา  วา   
เภโท วา ราช ิวา อนฺตริกา วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๗๙]   นิยาโม   อสงฺขโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  เกจิ   
นิยาม   โอกกฺมนฺติ   ปฏลิภนฺติ   อุปฺปาเทนฺติ  สมุปฺปาเทนฺติ  อุฏาเปนฺติ   
สมุฏาเปนฺติ   นิพฺพตฺเตนฺติ   อภินิพฺพตฺเตนฺติ   ชเนนฺติ   ส ฺชเนนฺตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ เกจิ  อสงฺขต  โอกฺกมนฺติ  ปฏลิภนฺติ  อุปฺปาเทนฺติ   
สมุปฺปาเทนฺติ   อุฏาเปนฺติ   สมฏุาเปนฺติ   นิพฺพตฺเตนฺติ  อภินิพฺพตฺเตนฺติ    
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ชเนนฺติ ส ฺชเนนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๘๐]  นิยาโม  อสงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา ฯ มคฺโค อสงฺขโตติ ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  มคฺโค  สงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นิยาโม   
สงฺขโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสตาปตฺตินิยาโม อสงฺขโตติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   โสตาปตฺติมคฺโค   อสงฺขโตติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   โสตาปตฺติมคฺโค   สงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตาปตฺตินิยาโม   
สงฺขโตติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สกทาคามินิยาโม  ฯเปฯ   
อนาคามินิยาโม   ฯเปฯ   อรหตฺตนิยาโม   อสงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหตฺตมคฺโค   อสงฺขโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺโค   
สงฺขโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อรหตฺตนิยาโม  สงฺขโตติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๘๑]   โสตาปตฺตินิยาโม   อสงฺขโต   ฯเปฯ   อรหตฺตนิยาโม   
อสงฺขโต   นพฺิพาน  อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ป ฺจ  อสงฺขตานีติ  ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ป ฺจ  อสงฺขตานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ป ฺจ   
ตาณานิ ฯเปฯ อนฺตริกา วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๘๒]   นิยาโม   อสงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มิจฺฉตฺตนิยาโม   
อสงฺขโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  มิจฺฉตฺตนิยาโม  สงฺขโตติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ สมฺมตฺตนิยาโม สงฺขโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๘๓]  น  วตฺตพฺพ  นิยาโม  อสงฺขโตติ  ฯ อามนฺตา ฯ นิยาเม   
อุปฺปชฺช   นริทฺุเธ   อนิยโต   โหตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ    
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เตน   หิ   นิยาโม   อสงฺขโตติ   ฯ  มิจฺฉตฺตนิยาเม  อุปฺปชฺช  นิรทฺุเธ   
อนิยโต  โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ มิจฺฉตฺตนิยาโม   
อสงฺขโตติ ฯ   
                          นิยามกถา ฯ   
                          ______________   
                        ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถา   
        [๑๐๘๔]   ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อสงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นพฺิพาน   
ตาณ   เลณ   สรณ   ปรายน  อจฺจุต  อมตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ     ปฏจฺิจสมุปฺปาโท    อสงฺขโต    นิพฺพาน    อสงฺขตนฺติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทวฺ   
อสงฺขตานีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เทฺว  ตาณานิ  เทฺว  เลณานิ  เทฺว   
สรณานิ   เทวฺ   ปรายนานิ   เทฺว   อจฺจุตานิ   เทฺว   อมตานิ  เทฺว   
นิพฺพานานีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  นิพฺพานานีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   อตฺถิ   ทฺวินฺน   นิพฺพานาน   อุจฺจนีจตา   หีนปฺปณีตตา   
อุกฺกสาวกโส   สีมา   วา  เภโท  วา  ราชิ  วา  อนฺตริกา  วาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๘๕]   ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อสงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อวิชฺชา   
อสงฺขตาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อวิชชฺา  สงฺขตาติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  สงฺขโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ    
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ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   อสงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขารา   
อสงฺขตาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขารา   
สงฺขตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  สงฺขโตติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   อสงฺขโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   อสงฺขตนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณ   สงฺขตนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   
สงฺขโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อสงฺขโตติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   วิ ฺาณปจฺจยา   นามรปู   อสงฺขตนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูป  สงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  สงฺขโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   
อสงฺขโตติ      ฯ     อามนฺตา     ฯ     ชาติปจฺจยา     ชรามรณ   
อสงฺขตนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณ   
สงฺขตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  สงฺขโตติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๘๖]  น  วตฺตพฺพ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อสงฺขโตติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ    วุตฺต    ภควตา   ชาติปจฺจยา   ภิกฺขเว   ชรามรณ   อุปฺปาทา   
วา  ตถาคตาน  อนุปฺปาทา  วา  ตถาคตาน  ิตา ว สา ธาตุ ธมฺมฏ ิตตา   
ธมฺมนิยามตา    อิทปฺปจฺจยตา   ต   ตถาคโต   อภิสมฺพุชฺฌติ   อภิสเมติ   
อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา   อภิสเมตฺวา   อาจิกฺขติ   เทเสติ   ป ฺเปติ  ปฏเปติ   
วิวรติ   วิภชติ   อุตฺตานีกโรติ   ปสฺสถาติ   จาห  ชาติปจฺจยา  ภิกฺขเว    
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ชรามรณ   ภวปจฺจยา   ภิกฺขเว   ชาติ  ฯเปฯ  อวิชฺชาปจฺจยา  ภิกฺขเว   
สงฺขารา  อุปฺปาทา  วา  ตถาคตาน  อนุปฺปาทา  วา  ตถาคตาน  ิตา ว   
สา   ธาตุ   ฯเปฯ  ปสฺสถาติ  จาห  อวิชชฺาปจฺจยา  ภิกฺขเว  สงฺขารา   
อิติ  โข  ภิกฺขเว  ยา  ตตฺร  ตถตา  อวิตถตา  อน ฺถตา อิทปฺปจฺจยตา   
อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ปฏจฺิจสมุปฺปาโทติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อสงฺขโตติ ฯ   
        [๑๐๘๗]   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขาราติ   ยา   ตตฺถ  ธมฺมฏ ิตตา   
ธมฺมนิยามตา   อสงฺขตา   นิพฺพาน   อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว   
อสงฺขตานีติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เทฺว อสงฺขตานีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
เทฺว ตาณานิ ฯเปฯ อนฺตริกา วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๘๘]   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขาราติ   ยา   ตตฺถ  ธมฺมฏ ิตตา   
ธมฺมนิยามตา    อสงฺขตา    สงฺขารปจฺจยา    วิ ฺาณนฺติ   ยา   ตตฺถ   
ธมฺมฏ ิตตา    ธมฺมนิยามตา    อสงฺขตา    นิพฺพาน    อสงฺขตนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ตีณิ   อสงฺขตานีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ตีณิ   
อสงฺขตานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตีณิ  ตาณานิ  ฯเปฯ  อนฺตริกา  วาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๘๙]   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขาราติ   ยา   ตตฺถ  ธมฺมฏ ิตตา   
ธมฺมนิยามตา    อสงฺขตา    สงฺขารปจฺจยา    วิ ฺาณนฺติ   ยา   ตตฺถ   
ธมฺมฏ ิตตา   ธมฺมนิยามตา   อสงฺขตา  ฯเปฯ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติ   
#๑ ส. น.ิ ๒๔ ฯ   
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ยา  ตตฺถ  ธมมฺฏ ิตตา  ธมฺมนิยามตา  อสงฺขตา  นิพฺพาน  อสงฺขตนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ทฺวาทส   อสงฺขตานีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ทฺวาทส   อสงฺขตานีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวาทส  ตาณานิ  ทฺวาทส   
เลณานิ ฯเปฯ อนฺตริกา วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                       ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถา ฯ   
                           __________   
                           สจฺจกถา   
        [๑๐๙๐]  จตฺตาริ  สจฺจานิ  อสงฺขตานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ จตฺตาริ   
ตาณานิ   จตฺตาริ   เลณานิ   จตฺตาริ   สรณานิ   จตฺตาริ   ปรายนานิ   
จตฺตาริ  อจฺจุตานิ  จตฺตาริ  อมตานิ  จตฺตาริ  นิพฺพานานีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  จตฺตาริ  นิพฺพานานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ จตุนฺน   
นิพฺพานาน   อุจฺจนีจตา   หีนปฺปณีตตา   อุกฺกสาวกโส  สีมา  วา  เภโท   
วา ราชิ วา อนฺตริกา วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๙๑]  ทุกฺขสจฺจ  อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ทุกฺข อสงฺขตนฺติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ทุกฺขสจฺจ  อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กายิก     ทุกขฺ    เจตสิก    ทุกฺข    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
อสงฺขตาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมุทยสจฺจ  อสงฺขตนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สมุทโย   อสงฺขโตติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สมุทยสจฺจ    อสงฺขตนฺติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   กามตณฺหา   ภวตณฺหา    
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วิภวตณฺหา   อสงฺขตาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  มคฺคสจฺจ   
อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มคฺโค  อสงฺขโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   มคฺคสจฺจ   อสงฺขตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ อสงฺขโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๙๒]  ทุกฺข  สงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทกฺุขสจฺจ สงฺขตนฺติ ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    กายิก    ทุกฺข   เจตสิก   ทุกฺข   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   สงฺขตาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทกฺุขสจฺจ   
สงฺขตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ สมุทโย สงฺขโตติ ฯ อามนฺตา ฯ   
สมทุยสจฺจ  สงฺขตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ กามตณฺหา ภวตณฺหา   
วิภวตณฺหา   สงฺขตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สมุทยสจฺจ   สงฺขตนฺติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  มคฺโค  สงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ มคฺคสจฺจ   
สงฺขตนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมมฺา   
สมาธิ   สงฺขโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  มคฺคสจฺจ  สงฺขตนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๙๓]  นิโรธสจฺจ  อสงฺขต  นิโรโธ  อสงฺขโตติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
ทุกฺขสจฺจ   อสงฺขต   ทุกฺข   อสงฺขตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นิโรธสจฺจ   อสงฺขต   นิโรโธ  อสงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สมทุยสจฺจ   
อสงฺขต  สมุทโย  อสงฺขโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นิโรธสจฺจ   
อสงฺขต   นิโรโธ   อสงฺขโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  มคฺคสจฺจ  อสงฺขต   
มคฺโค อสงฺขโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 352 

        [๑๐๙๔]   ทุกฺขสจฺจ   อสงฺขต  ทกฺุข  สงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นิโรธสจฺจ   อสงฺขต  นิโรโธ  สงฺขโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สมุทยสจฺจ   อสงฺขต   สมุทโย   สงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นโิรธสจฺจ   
อสงฺขต   นิโรโธ   สงฺขโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  มคฺคสจฺจ   
อสงฺขต   มคฺโค   สงฺขโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นโิรธสจฺจ  อสงฺขต   
นิโรโธ สงฺขโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๙๕]  น  วตฺตพฺพ  จตฺตาริ  สจฺจานิ อสงฺขตานีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ  วุตฺต  ภควตา  จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  ตถานิ  อวิตถานิ อน ฺถานิ ฯ   
กตมานิ   จตฺตาริ   ฯ   อิท   ทุกฺขนฺติ   ภิกฺขเว   ตถเมต  อวิตถเมต   
อน ฺถเมต   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ฯเปฯ   อย  ทุกฺขนิโรโธติ   
ฯเปฯ  อย  ทกฺุขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ตถเมต  อวิตถเมต  อน ฺถเมต   
อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   จตฺตาริ   ตถานิ   อวิตถานิ  อน ฺถานีติ  ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตน  ห ิ จตฺตาริ  สจฺจานิ   
อสงฺขตานีติ ฯ   
                          สจฺจกถา ฯ   
                          ____________   
                          อารุปฺปกถา   
        [๑๐๙๖]  อากาสาน ฺจายตน  อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ นิพฺพาน   
#๑ ขุ. ป. ๓๕๑ ฯ    
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ตาณ   เลณ   สรณ   ปรายน  อจฺจุต  อมตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    อากาสาน ฺจายตน    อสงฺขต    นิพฺพาน    อสงฺขตนฺติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทวฺ   
อสงฺขตานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว  ตาณานิ  ฯเปฯ  อนฺตริกา  วาติ ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อากาสาน ฺจายตน  อสงฺขตนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ   
อากาสาน ฺจายตน   ภโว  คติ  สตฺตาวาโส  สสาโร  โยนิ  วิ ฺาณฏ ิติ   
อตฺตภาวปฏิลาโภติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    อสงฺขต    ภโว    คติ   
สตฺตาวาโส    สสาโร    โยนิ   วิ ฺาณฏ ิติ   อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ  อากาสาน ฺจายนูปค  กมฺมนฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  อสงฺขตูปค  กมฺมนติฺ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อตฺถิ    อากาสาน ฺจายตนูปคา    สตฺตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ   
อสงฺขตูปคา สตฺตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๙๗]   อากาสาน ฺจายตเน  สตฺตา  ชายนฺติ  ชิยฺยนฺติ  มยิยฺนฺติ   
จวนฺติ   อุปปชฺชนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อสงฺขเต   สตฺตา  ชายนฺติ   
ชิยฺยนฺติ มิยฺยนฺติ จวนฺติ อุปปชฺชนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๐๙๘]   อากาสาน ฺจายตเน   อตฺถิ  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา   
วิ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อสงฺขเต  อตฺถิ  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา   
วิ ฺาณนฺติ    ฯ    น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อากาสาน ฺจายตน   
จตุโวการภโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อสงฺขต  จตุโวการภโวติ  ฯ  น เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ  
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        [๑๐๙๙]  น  วตฺตพฺพ  จตฺตาโร อารุปฺปา อสงฺขตาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   จตฺตาโร   อารุปฺปา  อเนชา  วุตฺตา  ภควตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   จตฺตาโร   อารุปฺปา   อเนชา  วุตฺตา  ภควตา  เตน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ จตฺตาโร อารุปฺปา อสงฺขตาติ ฯ   
                         อารุปฺปกถา ฯ   
                         ________________   
                        นิโรธสมาปตฺติกถา   
        [๑๑๐๐]   นิโรธสมาปตฺติ   อสงฺขตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นิพฺพาน   
ตาณ   เลณ   สรณ   ปรายน  อจฺจุต  อมตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   นโิรธสมาปตฺติ  อสงฺขตา  นิพฺพาน  อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  เทฺว  ตาณานิ  ฯเปฯ  อนฺตริกา  วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  นิโรธสมาปตฺติ  อสงฺขตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  เกจิ  นโิรธ   
สมาปชฺชนฺติ   ปฏลิภนฺติ   อุปฺปาเทนฺติ   สมุปฺปาเทนฺติ   อุฏาเปนฺติ  ๑   
สมุฏาเปนฺติ  ๑  นิพฺพตฺเตนฺติ  อภินิพฺพตฺเตนฺติ  ชเนนฺติ  ส ฺชเนนฺตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  อตฺถิ  เกจิ  อสงฺขต  สมาปชฺชนฺติ  ปฏลิภนฺติ  อุปฺปาเทนฺติ   
สมุปฺปาเทนฺติ  อุฏาเปนฺติ ๑ สมุฏาเปนฺติ ๑ นิพฺพตฺเตนฺติ อภินิพฺพตฺเตนฺติ   
ชเนนฺติ   ส ฺชเนนฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นิโรโธ  โวทาน   
วุฏาน   ป ฺายตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อสงฺขตา  โวทาน  วุฏาน   
#๑. ม. อุฏเปนฺติ, สมุฏเปนฺติ.    
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ป ฺายตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  นิโรธ  สมาปชฺชนฺตสฺส   
ปม  นิรชฺุฌติ  วจีสงฺขาโร  ตโต  กายสงฺขาโร  ตโต  จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     อสงฺขต     สมาปชชฺนฺตสฺส     ปม     นิรุชฌฺติ   
วจีสงฺขาโร   ตโต   กายสงฺขาโร   ตโต  จิตฺตสงฺขาโรติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นิโรธา  วุฏหนฺตสฺส  ปม  อุปฺปชฺชติ  จิตฺตสงฺขาโร   
ตโต   กายสงฺขาโร   ตโต   วจีสงฺขาโรติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อสงฺขตา   
วุฏหนฺตสฺส    ปม    อุปฺปชฺชติ   จิตฺตสงฺขาโร   ตโต   กายสงฺขาโร   
ตโต วจีสงฺขาโรติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๐๑]   นิโรธา  วุฏ ิต  ตโย  ผสฺสา  ผุสนฺติ  สุ ฺโต  ผสฺโส   
อนิมิตฺโต   ผสฺโส   อปฺปณิหิโต   ผสโฺสติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อสงฺขตา   
วุฏ ิต   ตโย   ผสฺสา   ผุสนฺติ   สุ ฺโต   ผสฺโส   อนิมิตฺโต   ผสโฺส   
อปฺปณิหิโต ผสฺโสติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๐๒]   นิโรธา  วุฏ ิตสฺส  วิเวกนินฺน  จิตฺต  โหติ  วิเวกโปณ   
วิเวกปพฺภารนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อสงฺขตา   วุฏ ิตสฺส  วิเวกนินฺน   
จิตฺต โหติ วิเวกโปณ วิเวกปพฺภารนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๐๓]  น  วตฺตพฺพ  นิโรธสมาปตฺติ  อสงฺขตาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
สงฺขตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ นิโรธสมาปตฺติ อสงฺขตาติ ฯ                 
                       นิโรธสมาปตฺติกถา ฯ   
                         ________________    
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                          อากาสกถา   
        [๑๑๐๔]   อากาโส  อสงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นิพฺพาน  ตาณ   
เลณ สรณ ปรายน อจฺจุต อมตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๐๕]  อากาโส  อสงฺขโต  นิพฺพาน  อสงฺขตนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เทฺว   ตาณานิ   ฯเปฯ  อนฺตริกา  วาติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๐๖]  อากาโส  อสงฺขโตติ  ฯ อามนฺตา ฯ อตฺถิ เกจิ อนากาส   
อากาส   กโรนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ  เกจิ  สงฺขต  อสงฺขต   
กโรนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๐๗]  อตฺถ ิ เกจิ  อากาส  อนากาส  กโรนฺตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
อตฺถิ เกจิ อสงฺขต สงฺขต กโรนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๐๘]   อากาเส  ปกฺขิโน  ๑  คจฺฉนฺติ  จนฺทิมสุริยา  คจฺฉนฺติ   
ตารกรูปานิ    คจฺฉนฺติ    อิทฺธึ    วิกุพฺพนฺติ   พาหุ   จาเลนฺติ   ปาณึ   
จาเลนฺติ    เลฑฺฑฑ    ขิปนฺติ    ลคุฬ    ขิปนฺติ   อิทธฺึ   ขิปนฺติ   อุสุ   
ขิปนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อสงฺขเต  ปกฺขิโน  ๑  คจฺฉนฺติ  จนฺทิมสุริยา   
คจฺฉนฺติ    ตารกรูปานิ   คจฺฉนฺติ   อิทฺธึ   วิกุพฺพนฺติ   พาหุ   จาเลนฺติ   
ปาณึ    จาเลนฺติ    เลฑฺฑฑ    ขิปนฺติ   ลคุฬ   ขิปนติฺ   อิทฺธ ึ  ขิปนฺติ   
อุสุ ขิปนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
#๑. ม. ปกฺขิโย.    
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        [๑๑๐๙]   อากาส   ปริวาเรตฺวา   ฆรานิ   กโรนฺติ   โกฏานิ   
กโรนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อสงฺขต  ปริวาเรตฺวา  ฆรานิ  กโรนฺติ   
โกฏานิ กโรนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๑๑๐]   อุทปาเน   ข ฺมาเน  อนากาโส  อากาโส  โหตีติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ สงฺขต อสงฺขต โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๑๑]    ตุจฺฉอุทปาเน   ปูริยมาเน   ตุจฺฉโกฏเ   ปรูิยมาเน   
ตุจฺฉกุมฺภิยา   ปูริยมานาย   อากาโส   อนฺตรธายตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อสงฺขต อนฺตรธายตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
        [๑๑๑๒]   น   วตฺตพฺพ   อากาโส  อสงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อากาโส  สงฺขโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ  อากาโส   
อสงฺขโตติ ฯ   
                         อากาสกถา ฯ   
                         ________________   
                     อากาโส สนิทสฺสโนติกถา   
        [๑๑๑๓]  อากาโส  สนิทสฺสโนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  รปูายตน   
รูปธาตุ    นีล    ปตก    โลหิตก   โอทาต   จกฺขุวิ ฺเยฺย   จกฺขุสมฺึ   
ปฏิห ฺติ จกฺขุสฺส อาปาถ อาคจฺฉตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๑๔]   อากาโส   สนิทสฺสโนติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ    อากาส ฺจ    อุปฺปชฺชติ    จกฺขุวิ ฺาณนฺติ    ฯ    น   เหว    
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วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๑๕]  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  อากาส ฺจ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ ฯ   
อามนฺตา      ฯ     จกฺขุ ฺจ     ปฏิจฺจ     อากาส ฺจ     อุปฺปชฺชติ   
จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   นตฺถ ิ  ฯ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ   
รูเป   จ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   ๑   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชชฺติ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   
อตฺเถว     สุตฺตนฺโต     โน     วต    เร    วตฺตพฺเพ    จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ อากาส ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๑๑๑๖]   น   วตฺตพฺพ  อากาโส  สนิทสฺสโนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ    ปสฺสส ิ   ทฺวินฺน   รกฺุขาน   อนฺตร   ทฺวินฺน   ถมฺภาน   อนฺตร   
ตาฬฉิทฺท   วาตปานฉิทฺทนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  ปสฺสสิ  ทฺวินฺน   
รุกฺขาน   อนฺตร   ทฺวินฺน   ถมฺภาน   อนฺตร   ตาฬฉิทฺท   วาตปานฉิทฺท   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ อากาโส สนิทสฺสโนติ ฯ   
                    อากาโส สนิทสฺสโนติกถา ฯ   
                          ____________   
                    ปวีธาตุ สนิทสฺสนาตฺยาทิกถา   
        [๑๑๑๗]  ปวีธาตุ  สนิทสฺสนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  รูปายตน   
รูปธาตุ   นลี  ปตก  โลหิตก  โอทาต  จกฺขุวิ ฺเยฺย  จกฺขุสฺมึ  ปฏหิ ฺติ   
#๑ ม. อุ. ๔๖๑ ฯ ส. นิ. ๖๘ ฯ    
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จกฺขุสฺส อาปาถ อาคจฺฉตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๑๘]   ปวีธาตุ   สนิทสฺสนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ    ปวีธาตุ ฺจ    อุปฺปชฺชติ    จกฺขุวิ ฺาณนฺติ    ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๑๙]      จกฺขุ ฺจ     ปฏิจฺจ     ปวีธาตุ ฺจ     อุปฺปชฺชติ   
จกฺขุวิ ฺาณนฺติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   ปวีธาตุ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  นตฺถ ิ ฯ  จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ   รูเป   จ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชชฺติ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   
อตฺเถว     สุตฺตนฺโต     โน     วต    เร    วตฺตพฺเพ    จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ ปวีธาตุ ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๑๑๒๐]   น   วตฺตพฺพ  ปวีธาตุ  สนิทสฺสนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ    ปสฺสส ิ  ภูมึ   ปาสาณ   ปพฺพตนติฺ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   
ปสฺสสิ   ภูมึ   ปาสาณ   ปพฺพต   เตน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  ปวีธาตุ   
สนิทสฺสนาติ  ฯเปฯ  น  วตฺตพฺพ  อาโปธาตุ  สนิทสฺสนาติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   ปสฺสสิ   อุทกนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  ปสสฺสิ  อุทก  เตน   
วต   เร   วตฺตพฺเพ   อาโปธาตุ   สนิทสสฺนาติ   ฯเปฯ   น  วตฺตพฺพ   
เตโชธาตุ    สนิทสฺสนาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   นน ุ  ปสฺสสิ   อคฺคึ   
ชลนฺตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ปสฺสสิ   อคฺคึ   ชลนฺต   เตน   
วต   เร   วตฺตพฺเพ   เตโชธาตุ   สนิทสฺสนาติ   ฯเปฯ   น  วตฺตพฺพ    
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วาโยธาตุ   สนิทสฺสนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ ปสฺสสิ  วาเตน  รกฺุเข   
ส ฺจาลิยมาเนติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ปสฺสสิ   วาเตน  รุกฺเข   
ส ฺจาลิยมาเน เตน วต เร วตฺตพฺเพ วาโยธาตุ สนิทสฺสนาติ ฯเปฯ   
                   ปวีธาตุ สนิทสฺสนาตฺยาทิกถา ฯ   
                          ____________   
                   จกฺขุนฺทฺริย สนิทสฺสนนฺติอาทิกถา   
        [๑๑๒๑]    จกฺขุนฺทฺรยิ   สนิทสฺสนนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   รปู   
รูปายตน   รปูธาตุ   ฯเปฯ   จกฺขุสฺส   อาปาถ   อาคจฺฉตีติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๒๒]   จกฺขุนฺทฺริย   สนิทสฺสนนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  จกขฺุ ฺจ   
ปฏิจฺจ    จกฺขุนฺทฺริย ฺจ    อุปฺปชฺชติ    จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๒๓]     จกฺขุ ฺจ     ปฏิจฺจ     จกฺขุนฺทฺริย ฺจ     อุปฺปชชฺติ   
จกฺขุวิ ฺาณนฺติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   จกฺขุนฺทฺรยิ ฺจ   
อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  นตฺถ ิ ฯ  จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ   รูเป   จ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชชฺติ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   
อตฺเถว     สุตฺตนฺโต     โน     วต    เร    วตฺตพฺเพ    จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ จกฺขุนฺทฺริย ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิ ฺาณนฺติ ฯ    
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        [๑๑๒๔]  น  วตฺตพฺพ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  สนทิสฺสนานีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   ปสฺสสิ   จกฺขุ   โสต   ฆาน   ชิวฺห   กายนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   ปสฺสสิ   จกฺขุ   โสต   ฆาน   ชิวฺห   กาย   เตน   วต  เร   
วตฺตพฺเพ ป ฺจินฺทฺริยานิ สนิทสฺสนานีติ ฯเปฯ   
                  จกฺขุนฺทฺริย สนิทสฺสนนฺติอาทิกถา ฯ   
                          ____________   
                     กายกมฺม สนิทสฺสนนฺติกถา   
        [๑๑๒๕]  กายกมฺม  สนิทสฺสนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  รูปายตน   
รูปธาตุ    นีล    ปตก    โลหิตก   โอทาต   จกฺขุวิ ฺเยฺย   จกฺขุสมฺึ   
ปฏิห ฺติ   จกฺขุสฺส   อาปาถ   อาคจฺฉตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   กายกมฺม   สนิทสสฺนนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ   
กายกมฺม ฺจ    อุปฺปชฺชติ    จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   กายกมฺม ฺจ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ  กายกมมฺ ฺจ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   
อตฺเถว     สุตฺตนฺโตติ     ฯ     นตฺถ ิ    ฯ     จกฺขุ ฺจ    ปฏิจฺจ   
รูเป    จ    อุปฺปชฺชติ    จกฺขุวิ ฺาณนฺติ    อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   รูเป   จ   อุปปฺชฺชติ  จกฺขุ   
วิ ฺาณนฺติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโต   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ กายกมฺม ฺจ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิ ฺาณนฺติ ฯ    
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        [๑๑๒๖]   น   วตฺตพฺพ  กายกมฺม  สนิทสฺสนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ    ปสฺสส ิ   อภิกฺกมนฺต    ปฏิกกฺมนฺต    อาโลเกนฺต    วิโลเกนฺต   
สมฺมิ ฺเชนฺต   ปสาเรนฺตนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ปสฺสสิ  อภิกฺกมนฺต   
ปฏิกฺกมนฺต   อาโลเกนฺต   วิโลเกนฺต   สมฺมิ ฺเชนฺต   ปสาเรนฺต   เตน   
วต เร วตฺตพฺเพ กายกมฺม สนิทสฺสนนฺติ ฯ   
                    กายกมฺม สนทิสฺสนนฺติกถา ฯ   
                  ปวีธาตุ สนิทสฺสนาติอาทึ กตฺวา   
                  กายกมฺม สนิทสฺสนนฺติ ปรโิยสานกถา ฯ   
                         ฉฏโ วคฺโค ฯ   
                          ตสฺส อุททฺาน   
                  นิยาโม อสงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   
                  อสงฺขโต จตฺตาริ สจฺจานิ อสงฺขตานิ   
                  จตฺตาโร อารุปฺปา อสงฺขตา นิโรธสมาปตฺติ   
                  อสงฺขตา อากาโส อสงฺขโต   
                  อากาโส สนิทสฺสโน จตฺตาโร มหาภูตา   
                  ป ฺจินฺทฺริยานิ ตเถว กายกมฺมนฺติ ฯ   
                          ______________    
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                          สงฺคหิตกถา   
        [๑๑๒๗]   นตฺถิ   เกจิ   ธมฺมา  เกหิจิ  ธมฺเมหิ  สงฺคหิตาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  นนุ  อตฺถิ  เกจิ  ธมฺมา  เกหิจิ  ธมฺเมหิ  คณน  คจฺฉนฺติ   
อุทฺเทส    คจฺฉนฺติ   ปริยาปนฺนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถิ   
เกจิ   ธมฺมา   เกหิจิ   ธมฺเมหิ   คณน   คจฺฉนฺติ   อุทเฺทส   คจฺฉนฺติ   
ปริยาปนฺนา   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   นตฺถิ  เกจิ  ธมฺมา  เกหิจิ   
ธมฺเมหิ สงฺคหิตาติ ฯ   
        [๑๑๒๘]   จกฺขายตน   กตมกฺขนฺธคณน  คจฺฉตีติ  ฯ  รูปกฺขนฺธคณน   
คจฺฉตีติ    ฯ    ห ฺจิ    จกขฺายตน    รูปกฺขนฺธคณน    คจฺฉติ   เตน   
วต   เร  วตฺตพฺเพ  จกฺขายตน  รูปกฺขนฺเธน  สงฺคหิตนฺติ  ฯ  โสตายตน   
ฯเปฯ  ฆานายตน  ฯเปฯ  ชิวฺหายตน  ฯเปฯ  กายายตน  กตมกฺขนฺธคณน   
คจฺฉตีติ    ฯ    รูปกฺขนฺธคณน    คจฺฉตีติ    ฯ    ห ฺจิ    กายายตน   
รูปกฺขนฺธคณน    คจฺฉติ    เตน    วต    เร   วตฺตพฺเพ   กายายตน   
รูปกฺขนฺเธน สงฺคหิตนฺติ ฯ   
        [๑๑๒๙]    รูปายตน   ฯเปฯ   สททฺายตน   ฯเปฯ   คนฺธายตน   
ฯเปฯ   รสายตน   ฯเปฯ   โผฏพฺพายตน  กตมกฺขนฺธคณน  คจฺฉตีติ  ฯ   
รูปกฺขนฺธคณน    คจฺฉตีติ    ฯ    ห ฺจิ   โผฏพฺพายตน   รูปกฺขนฺธคณน   
คจฺฉติ    เตน    วต   เร   วตฺตพฺเพ   โผฏพฺพายตน   รูปกฺขนฺเธน   
สงฺคหิตนฺติ ฯ    
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        [๑๑๓๐]  สุขา  เวทนา กตมกฺขนฺธคณน คจฺฉตีติ ฯ เวทนากฺขนฺธคณน   
คจฺฉตีติ      ฯ     ห ฺจิ     สุขา     เวทนา     เวทนากฺขนฺธคณน   
คจฺฉติ   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   สุขา  เวทนา  เวทนากฺขนฺเธน   
สงฺคหิตาติ  ฯ  ทุกฺขา  เวทนา  ฯเปฯ อทุกฺขมสุขา เวทนา กตมกฺขนฺธคณน   
คจฺฉตีติ    ฯ    เวทนากฺขนฺธคณน   คจฺฉตีติ   ฯ   ห ฺจิ   อทุกฺขมสุขา   
เวทนา    เวทนากฺขนฺธคณน    คจฺฉติ    เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
อทุกฺขมสุขา เวทนา เวทนากฺขนฺเธน สงฺคหิตาติ ฯ   
        [๑๑๓๑]   จกฺขุสมฺผสฺสชา   ส ฺา   กตมกฺขนฺธคณน   คจฺฉตีติ  ฯ   
ส ฺากฺขนฺธคณน     คจฺฉตีติ    ฯ    ห ฺจิ    จกฺขุสมฺผสฺสชา    ส ฺา   
ส ฺากฺขนฺธคณน   คจฺฉติ   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  จกฺขุสมฺผสฺสชา   
ส ฺา    ส ฺากฺขนฺเธน    สงฺคหิตาติ    ฯ    โสตสมฺผสฺสชา   ส ฺา   
ฯเปฯ     มโนสมฺผสฺสชา    ส ฺา    กตมกฺขนฺธคณน    คจฺฉตีติ    ฯ   
ส ฺากฺขนฺธคณน     คจฺฉตีติ    ฯ    ห ฺจิ    มโนสมฺผสฺสชา    ส ฺา   
ส ฺากฺขนฺธคณน   คจฺฉติ   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  มโนสมฺผสฺสชา   
ส ฺา ส ฺากฺขนฺเธน สงฺคหิตาติ ฯ   
        [๑๑๓๒]  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เจตนา  ฯเปฯ  มโนสมฺผสฺสชา  เจตนา   
กตมกฺขนฺธคณน   คจฺฉตีติ   ฯ   สงฺขารกฺขนฺธคณน   คจฺฉตีติ   ฯ   ห ฺจิ   
มโนสมฺผสฺสชา   เจตนา   สงฺขารกฺขนฺธคณน   คจฺฉติ   เตน   วต  เร   
วตฺตพฺเพ มโนสมฺผสฺสชา เจตนา สงฺขารกฺขนฺเธน สงฺคหิตาติ ฯ   
        [๑๑๓๓]    จกฺขุวิ ฺาณ    ฯเปฯ   มโนวิ ฺาณ   กตมกฺขนฺธคณน    
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คจฺฉตีติ    ฯ    วิ ฺาณกฺขนฺธคณน   คจฺฉตีติ   ฯ   ห ฺจิ   มโนวิ ฺาณ   
วิ ฺาณกฺขนฺธคณน   คจฺฉติ   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   มโนวิ ฺาณ   
วิ ฺาณกฺขนฺเธน    สงฺคหิตนฺติ    ฯ   ยถา   ทาเมน   วา   โยตฺเตน   
วา    เทฺว    พลิพทฺทา   สงฺคหิตา   สิกฺกาย   ปณฺฑปาโต   สงฺคหิโต   
สา   คทฺทุเลน   สงฺคหิโต   เอวเมว   เต   ธมฺมา   เตหิ   ธมฺเมหิ   
สงฺคหิตาติ   ฯ   ห ฺจิ   ทาเมน   วา  โยตฺเตน  วา  เทฺว  พลิพทฺทา   
สงฺคหิตา   สกิฺกาย   ปณฺฑปาโต   สงฺคหิโต   สา   คทฺทุเลน  สงฺคหิโต   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ เกจิ ธมฺมา เกหิจิ ธมฺเมหิ สงฺคหิตาติ ฯ   
                         สงฺคหิตกถา ฯ   
                         ________________   
                         สมฺปยุตฺตกถา   
        [๑๑๓๔]   นตฺถิ   เกจิ   ธมฺมา   เกหิจิ   ธมฺเมหิ  สมฺปยุตฺตาติ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อตฺถิ   เกจิ   ธมฺมา   เกหิจิ  ธมฺเมหิ  สหคตา   
สหชาตา  สสฏา  เอกุปฺปาทา  เอกนิโรธา เอกวตฺถุกา เอการมฺมณาติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ    อตฺถิ    เกจิ    ธมฺมา   เกหิจิ   ธมฺเมหิ   
สหคตา   สหชาตา   สสฏา   เอกุปฺปาทา   เอกนิโรธา   เอกวตฺถกุา   
เอการมฺมณา   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  นตฺถิ  เกจิ  ธมฺมา  เกหิจิ   
ธมฺเมหิ สมฺปยุตฺตาติ ฯ   
        [๑๑๓๕]  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺากฺขนฺเธน  สหชาโตติ ฯ อามนฺตา ฯ    
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ห ฺจิ    เวทนากฺขนฺโธ   ส ฺากฺขนฺเธน   สหชาโต   เตน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺากฺขนฺเธน  สมฺปยุตฺโตติ  ฯ  เวทนากฺขนฺโธ   
สงฺขารกฺขนฺเธน    วิ ฺาณกฺขนฺเธน    สหชาโตติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ห ฺจิ   เวทนากฺขนฺโธ   วิ ฺาณกฺขนฺเธน   สหชาโต   เตน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ  เวทนากฺขนฺโธ  วิ ฺาณกฺขนฺเธน  สมฺปยุตฺโตติ  ฯ  ส ฺากฺขนฺโธ   
สงฺขารกฺขนฺโธ     วิ ฺาณกฺขนฺโธ     เวทนากฺขนฺเธน    ส ฺากฺขนฺเธน   
สงฺขารกฺขนฺเธน   สหชาโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  วิ ฺาณกฺขนฺโธ   
สงฺขารกฺขนฺเธน     สหชาโต     เตน     วต     เร     วตฺตพฺเพ   
วิ ฺาณกฺขนฺโธ    สงฺขารกฺขนฺเธน    สมฺปยุตฺโตติ    ฯ   ยถา   ติลมฺหิ   
เตล    อนุคต    อนุปวิฏ    อุจฺฉุมฺหิ    รโส   อนุคโต   อนุปวิฏโ   
เอวเมว   เต   ธมฺมา   เตหิ   ธมฺเมหิ  อนุคตา  อนุปวิฏาติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         สมฺปยุตฺตกถา ฯ   
                          ____________   
                          เจตสิกกถา   
        [๑๑๓๖]   นตฺถิ  เจตสิโก  ธมฺโมติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อตฺถิ   
เกจิ    ธมฺมา    จิตฺเตน   สหคตา   สหชาตา   สสฏา   สมฺปยุตฺตา   
เอกุปฺปาทา   เอกนิโรธา  เอกวตฺถุกา  เอการมฺมณาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   อตฺถิ   เกจิ   ธมฺมา   จิตฺเตน   สหคตา   สหชาตา   สสฏา    
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สมฺปยุตฺตา    เอกุปฺปาทา    เอกนิโรธา    เอกวตฺถุกา   เอการมฺมณา   
โน วต เร วตฺตพฺเพ นตฺถิ เจตสิโก ธมฺโมติ ฯ   
        [๑๑๓๗]   ผสฺโส   จิตฺเตน   สหชาโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
ผสฺโส  จิตฺเตน  สหชาโต  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ ผสฺโส เจตสิโกติ ฯ   
เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   เจตนา   ฯเปฯ  สทฺธา  วิรยิ  สติ  สมาธิ   
ป ฺา  ราโค  โทโส  โมโห  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  จิตฺเตน  สหชาตนฺติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อโนตฺตปฺป   จิตฺเตน   สหชาต  เตน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ   อโนตฺตปฺป   เจตสิกนฺติ   ฯ   จิตฺเตน   สหชาตาติ   กตฺวา   
เจตสิกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ผสฺเสน  สหชาตาติ  กตฺวา  ผสฺสสิกาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  จิตฺเตน  สหชาตาติ  กตฺวา  เจตสิกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เวทนาย  ฯเปฯ  ส ฺาย  เจตนาย  สทฺธาย  วิริเยน  สติยา  สมาธินา   
ป ฺาย   ราเคน   โทเสน   โมเหน  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺเปน  สหชาตาติ   
กตฺวา   อโนตฺตปฺปสิกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นตฺถิ  เจตสิโก  ธมฺโมติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ นนุ วุตฺต ภควตา   
                   จิตฺตมิท เจตสิกา จ ธมฺมา   
                   อนตฺตโต สวิทิตสฺส โหนติฺ   
                   หีนปฺปณีต ตทุภเย วิทิตฺวา   
                   สมฺมทฺทโส เวทิ ปโลกธมมฺนฺติ   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อตฺถิ เจตสิโก ธมโฺมติ ฯ   
        [๑๑๓๘]   นตฺถิ  เจตสิโก  ธมฺโมติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต    
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ภควตา    อิธ    เกวฏฏ   ภิกฺขุ   ปรสตฺตาน   ปรปุคฺคลาน   จิตฺตมฺป   
อาทิสติ    เจตสิกมฺป    อาทิสติ    วิตกกฺิตมฺป    อาทิสติ   วิจาริตมฺป   
อาทิสติ  เอวมฺป  เต  มโน  อิตฺถมฺป  เต  มโน  อิติป  เต จิตฺตนฺติ ๑   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อตฺถิ เจตสิโก ธมโฺมติ ฯ   
                         เจตสิกกถา ฯ   
                           __________   
                           ทานกถา   
        [๑๑๓๙]   เจตสิโก   ธมฺโม   ทานนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ลพฺภา   
เจตสิโก  ธมฺโม  ปเรส  ทาตุนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ ลพฺภา   
เจตสิโก   ธมโฺม   ปเรส   ทาตุนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ลพฺภา  ผสฺโส   
ปเรส  ทาตุนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ลพฺภา  เวทนา  ฯเปฯ   
ส ฺา   เจตนา   สทฺธา   วิริย   สติ   สมาธิ  ฯเปฯ  ป ฺา  ปเรส   
ทาตุนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๔๐]  น  วตฺตพฺพ  เจตสิโก  ธมฺโม  ทานนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ทาน    อนิฏผล    อกนตฺผล    อมนุ ฺผล    เสจนกผล    ทกฺุขุทฺรย   
ทุกฺขวิปากนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  นนุ  ทาน  อิฏผล   
กนฺตผล   มนุ ฺผล  อเสจนกผล  สขุุทฺรย  สุขวิปากนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ    ทาน    อิฏผล   กนฺตผล   มนุ ฺผล   อเสจนกผล   สุขุทฺรย   
#๑ ที. ส.ี ๒๗๗ ฯ    
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สุขวิปาก   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  เจตสิโก  ธมโฺม  ทานนฺติ  ฯ   
ทาน   อิฏผล   วุตฺต   ภควตา   จีวร   ทานนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
จีวร  อิฏผล  กนฺตผล  มนุ ฺผล  อเสจนกผล  สขุุทฺรย  สุขวิปากนฺติ  ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    ทาน   อิฏผล   วุตฺต   ภควตา   
ปณฺฑปาโต    เสนาสน    คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร    ทานนฺติ    ฯ                
อามนฺตา    ฯ    คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺาโร    อิฏผโล    กนฺตผโล   
มนุ ฺผโล    อเสจนกผโล    สุขุทฺรโย   สุขวิปาโกติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๔๑]  น  วตฺตพฺพ  เจตสิโก  ธมฺโม  ทานนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ วุตฺต ภควตา   
                   สทฺธา หิริย กุสล ฺจ ทาน   
                   ธมฺมา เอเต สปฺปุริสานุยาตา   
                   เอต หิ มคฺค ทิวิย วทนฺติ   
                   เอเตน หิ คจฺฉติ เทวโลกนติฺ ๑   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ เจตสิโก ธมฺโม ทานนฺติ ฯ   
        [๑๑๔๒]  น  วตฺตพฺพ  เจตสิโก  ธมฺโม  ทานนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ    วุตฺต    ภควตา    ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   ทานานิ   มหาทานานิ   
อคฺค ฺานิ     รตฺต ฺานิ     วส ฺานิ     โปราณานิ     อสงฺกิณฺณานิ   
อสงฺกิณฺณปุพฺพานิ    น    สงฺกิยนฺติ    น   สงฺกิยิสฺสนฺติ   อปฺปฏกิฺกุฏานิ   
#๑ อ. อฏก. ๙๓ ฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 370 

สมเณหิ   พฺราหฺมเณหิ   วิ ฺ ูหิ   ฯ   กตมานิ   ป ฺจ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
อริยสาวโก    ปาณาติปาต    ปหาย   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต   โหติ   
ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   อปริมาณาน  สตฺตาน   
อภย   เทติ   อเวร   เทติ   อพฺยาปชฺฌ   เทติ  อปริมาณาน  สตฺตาน   
อภย   ทตฺวา   อเวร  ทตฺวา  อพฺยาปชฺฌ  ทตฺวา  อปรมิาณสฺส  อภยสฺส   
อเวรสฺส   อพฺยาปชฺฌสฺส   ภาคี   โหติ   อิท   ภิกฺขเว   ปม   ทาน   
มหาทาน   อคฺค ฺ   รตฺต ฺ   วส ฺ  โปราณ  อสงฺกิณฺณ  อสงฺกิณฺณปุพฺพ   
น      สงฺกิยติ      น      สงฺกิยิสฺสติ     อปฺปฏิกฺกุฏ     สมเณหิ   
พฺราหฺมเณหิ   วิ ฺ ูหิ   ปนุ   จปร   ภิกขฺเว   อริยสาวโก  อทินฺนาทาน   
ปหาย   ฯเปฯ   กาเมสุมิจฺฉาจาร   ปหาย   ฯเปฯ   มสุาวาท  ปหาย   
ฯเปฯ    สุราเมรยมชชฺปมาทฏาน   ปหาย   สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   
ปฏิวิรโต    โหติ    สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา    ปฏิวิรโต    ภิกขฺเว   
อริยสาวโก    อปริมาณาน    สตฺตาน    อภย   เทติ   อเวร   เทติ   
อพฺยาปชฺฌ    เทติ    อปรมิาณาน    สตฺตาน   อภย   ทตฺวา   อเวร   
ทตฺวา     อพฺยาปชฺฌ    ทตฺวา    อปริมาณสฺส    อภยสฺส    อเวรสฺส   
อพฺยาปชฺฌสฺส   ภาคี   โหติ   อิท   ภิกขฺเว   ป ฺจม   ทาน  มหาทาน   
อคฺค ฺ     รตฺต ฺ    วส ฺ    โปราณ    อสงฺกิณฺณ    อสงฺกิณฺณปุพฺพ   
น    สงฺกิยติ    น   สงฺกิยิสฺสติ   อปฺปฏกิฺกุฏ   สมเณหิ   พฺราหฺมเณหิ   
วิ ฺ ูหิ   อิมานิ   โข   ภิกขฺเว  ป ฺจ  ทานานิ  มหาทานานิ  อคฺค ฺานิ   
รตฺต ฺานิ    วส ฺานิ    โปราณานิ    อสงฺกิณฺณานิ    อสงฺกิณฺณปุพฺพานิ    
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น   สงฺกิยนฺติ   น   สงฺกิยิสสฺนฺติ   อปฺปฏิกฺกุฏานิ  สมเณหิ  พฺราหฺมเณหิ   
วิ ฺ ูหีติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  เจตสิโก   
ธมฺโม ทานนฺติ ฯ   
        [๑๑๔๓]   น   วตฺตพฺพ   เทยฺยธมโฺม  ทานนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ    วุตฺต    ภควตา    อิเธกจฺโจ    อนฺน    เทติ   ปาน   เทติ   
วตฺถ    เทติ    ยาน   เทติ   มาล   เทติ   คนฺธ   เทติ   วิเลปน   
เทติ    เสยฺย   เทติ   อาวสถ   เทติ   ปทเีปยฺย   เทตีติ   อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ เทยฺยธมฺโม ทานนฺติ ฯ   
        [๑๑๔๔]   เทยฺยธมฺโม   ทานนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทยฺยธมโฺม   
อิฏผโล  กนฺตผโล  มนุ ฺผโล  อเสจนกผโล  สุขุทฺรโย  สขุวิปาโกติ  ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    ทาน   อิฏผล   วุตฺต   ภควตา   
จีวร   ทานนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  จีวร  อิฏผล  กนตฺผล  มนุ ฺผล   
อเสจนกผล   สุขุทฺรย   สขุวิปากนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ทาน    อิฏผล    วุตฺต    ภควตา    ปณฺฑปาโต    ทาน   เสนาสน   
ทาน  คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร  ทานนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ คิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺาโร    อิฏผโล    กนฺตผโล   มนุ ฺผโล   อเสจนกผโล   
สุขุทฺรโย   สขุวิปาโกติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  เตน  ห ิ  
น วตฺตพฺพ เทยฺยธมฺโม ทานนฺติ ฯ   
                          ทานกถา ฯ   
#๑ อ. อฏก. ๑๐๓ ปริยาเยน ฯ    
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                        ปรโิภคมยปุ ฺกถา   
        [๑๑๔๕]    ปรโิภคมย    ปุ ฺ    วฑฺฒตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ปริโภคมโย    ผสฺโส    วฑฺฒติ    เวทนา    วฑฺฒติ   ส ฺา   วฑฺฒติ   
เจตนา    วฑฺฒติ    จิตฺต    วฑฺฒติ   สทธฺา   วฑฺฒติ   วิริย   วฑฺฒติ   
สติ    วฑฺฒติ    สมาธิ    วฑฺฒติ   ป ฺา   วฑฺฒตีติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๔๖]   ปริโภคมย   ปุ ฺ   วฑฺฒตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ลตา   
วิย    วฑฺฒติ    มาลุวา   วิย   วฑฺฒติ   รุกฺโข   วิย   วฑฺฒติ   ติณ   
วิย วฑฺฒติ มุ ฺชปุ ฺโช วิย วฑฺฒตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๔๗]   ปริโภคมย   ปุ ฺ  วฑฺฒตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทายโก   
ทาน   ทตฺวา   น   สมนฺนาหรติ   โหติ   ปุ ฺนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
อนาวชฺชนฺตสฺส   ๑   โหติ  อนาโภคสฺส  โหติ  อสมนฺนาหรนฺตสฺส  โหติ   
อมนสิกโรนตฺสฺส     โหติ     อเจตยนฺตสฺส     โหติ     อปตฺถยนฺตสฺส   
โหติ   อปฺปณิทหนฺตสฺส   โหตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ   
อาวชฺชนฺตสฺส    โหติ    อาโภคสฺส    โหติ    สมนฺนาหรนฺตสฺส   โหติ   
มนสิกโรนฺตสฺส    โหติ    เจตยนฺตสฺส    โหติ    ปตฺถยนฺตสฺส    โหติ   
ปณิทหนฺตสฺส   โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อาวชฺชนฺตสฺส  โหติ   
อาโภคสฺส    โหติ    สมนนฺาหรนฺตสฺส    โหติ   มนสิกโรนฺตสฺส   โหติ   
เจตยนฺตสฺส    โหติ    ปตฺถยนฺตสฺส   โหติ   ปณิทหนฺตสฺส   โหติ   โน   
วต เร วตฺตพฺเพ ปริโภคมย ปุ ฺ วฑฺฒตีติ ฯ   
#๑ ม. อนาวฏฏนฺตสฺส. สพฺพสฺส อิทิสเมว.    
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        [๑๑๔๘]   ปริโภคมย   ปุ ฺ  วฑฺฒตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทายโก   
ทาน    ทตฺวา    กามวิตกฺก    วิตกฺเกติ    พฺยาปาทวิตกฺก   วิตกฺเกติ   
วิหึสาวิตกฺก   วิตกฺเกติ   โหติ   ปุ ฺนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวินนฺ   
ผสฺสาน   ฯเปฯ   ทฺวินฺน   จิตฺตาน   สโมธาน   โหตีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ทฺวินฺน   ผสฺสาน  ฯเปฯ  ทฺวินฺน  จิตฺตาน  สโมธาน   
โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กุสลากุสลา   สาวชฺชานวชฺชา  หีนปฺปณีตา   
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   ธมฺมา   สมฺมขีุภาว   อาคจฺฉนฺตีติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ กุสลากุสลา สาวชฺชานวชฺชา หีนปฺปณีตา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   
ธมฺมา     สมมฺุขีภาว     อาคจฺฉนฺตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    นน ุ  
วุตฺต    ภควตา   จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   สุวิทูรวิทูรานิ   ฯ   กตมานิ   
จตฺตาริ   ฯ   นภ ฺจ   ภิกฺขเว   ปวี   จ   อิท   ปม   สุวิทูรวิทรู   
โอริม ฺจ    ภิกฺขเว    ตีร   สมุทฺทสฺส   ปาริม ฺจ   ตีร   อิท   ทติุย   
สุวิทูรวิทูร    ยโต   จ   ภิกขฺเว   เวโรจโน   อพฺภุเทติ   ยตฺถ   จ   
อตฺถเมติ    อิท    ตติย    สวิุทูรวิทูร    สต ฺจ    ภิกฺขเว    ธมฺมา   
อสต ฺจ    ธมฺมา   อิท   จตุตฺถ   สุวิทรูวิทูร   อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   
จตฺตาริ สุวิทูรวิทูรานีติ   
                   นภ ฺจ ทูเร ปวี จ ทูเร   
                   ปาร สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร   
                   ยโต จ เวโรจโน อพฺภุเทติ   
                   ปภงฺกโร ยตฺถ จ อตฺถเมติ    
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                   ตโต หเว ทูรตร วทนฺติ   
                   สต ฺจ ธมฺม อสต ฺจ ธมฺม   
                   อพฺยายิโก โหติ สต สมาคโม   
                   ยาวมฺป ติฏเยฺย ตเถว โหติ   
                   ขิปฺป หเวติ อสต สมาคโม   
                   ตสฺมา สต ธมฺโม อสพฺภิ อารกาติ ๑   
อตฺเถว    สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตน   หิ   น   วตฺตพฺพ   
กุสลากุสลา     สาวชฺชานวชฺชา     หีนปฺปณีตา     กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   
ธมฺมา สมฺมุขีภาว อาคจฺฉนฺตีติ ฯ   
        [๑๑๔๙]  น  วตฺตพฺพ  ปรโิภคมย  ปุ ฺ  วฑฺฒตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ วุตฺต ภควตา   
              อารามโรปา วนโรปา    เย ชนา เสตุการกา   
              ปป ฺจ อุทปาน ฺจ        เย ททนฺติ อุปสสฺย   
              เตส ทิวา จ รตฺโต จ    สทา ปุ ฺ ปวฑฺฒติ   
              ธมมฺฏา สีลสมปฺนฺนา     เต ชนา สคฺคคามิโนติ ๒   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตน  ห ิ ปรโิภคมย  ปุ ฺ   
วฑฺฒตีติ ฯ   
        [๑๑๕๐]  น  วตฺตพฺพ  ปรโิภคมย  ปุ ฺ  วฑฺฒตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  ปุ ฺาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา   
#๑ อ. จตุกฺก. ๖๕ ฯ ๒ ส. สคาถ. ๔๖ ฯ    
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สนฺทา   สุขสสฺาหารา   โสวคฺคิกา   สุขวิปากา  สคฺคสวตฺตนิกา  อิฏาย   
กนฺตาย   มนาปาย   หิตาย  สุขาย  สวตฺตนฺติ  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ   
ยสฺส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   จีวร   ปริภุ ฺชมาโน   อปฺปมาณ   เจโตสมาธึ   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   อปฺปมาโณ   ตสสฺ   ปุ ฺาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   
สุขสฺสาหาโร     โสวคฺคิโก    สุขวิปาโก    สคฺคสวตฺตนิโก    อิฏาย   
กนฺตาย   มนาปาย   หิตาย   สุขาย   สวตฺตติ   ยสฺส   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
ปณฺฑปาต    ปริภุ ฺชมาโน    ฯเปฯ   เสนาสน   ปรภุิ ฺชมาโน   ฯเปฯ   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร     ปริภุ ฺชมาโน    อปฺปมาณ    เจโตสมาธึ   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   อปฺปมาโณ   ตสสฺ   ปุ ฺาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   
สุขสฺสาหาโร     โสวคฺคิโก    สุขวิปาโก    สคฺคสวตฺตนิโก    อิฏาย   
กนฺตาย   มนาปาย   หิตาย   สุขาย   สวตฺตติ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   
จตฺตาโร    ปุ ฺาภิสนฺทา    กุสลาภิสนฺทา    สุขสฺสาหารา   โสวคฺคิกา   
สุขวิปากา    สคฺคสวตฺตนิกา    อิฏาย    กนฺตาย   มนาปาย   หิตาย   
สุขาย   สวตฺตนฺตีติ   ๑   อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน   
หิ ปริโภคมย ปุ ฺ วฑฺฒตีติ ฯ   
        [๑๑๕๑]   ปริโภคมย   ปุ ฺ  วฑฺฒตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทายโก   
ทาน    เทติ    ปฏิคฺคาหโก   ปฏิคฺคเหตฺวา   น   ปริภุ ฺชติ   ฉฑฺเฑติ   
วิสฺสชฺเชติ   โหติ   ปุ ฺนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  ทายโก  ทาน   
เทติ   ปฏิคฺคาหโก   ปฏิคฺคเหตฺวา   น   ปริภุ ฺชติ  ฉฑฺเฑติ  วิสฺสชฺเชติ   
#๑ อ. จตุกฺก. ๗๑ ฯ    
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โหติ ปุ ฺ โน วต เร วตฺตพฺเพ ปริโภคมย ปุ ฺ วฑฺฒตีติ ฯ   
        [๑๑๕๒]   ปริโภคมย   ปุ ฺ  วฑฺฒตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทายโก   
ทาน   เทติ   ปฏิคฺคาหเก   ปฏิคฺคหิเต   ราชาโน  วา  หรนฺติ  โจรา   
วา   หรนฺติ   อคฺคิ   วา   ทหติ   อุทก   วา   วหติ   อปฺปยา  วา   
ทายาทา   หรนฺติ   โหติ   ปุ ฺนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ทายโก   
ทาน   เทติ   ปฏิคฺคาหเก   ปฏิคฺคหิเต   ราชาโน  วา  หรนฺติ  โจรา   
วา   หรนฺติ   อคฺคิ   วา   ทหติ   อุทก   วา   วหติ   อปฺปยา  วา   
ทายาทา   หรนฺติ   โหติ   ปุ ฺ   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ปริโภคมย   
ปุ ฺ วฑฺฒตีติ ฯ   
                        ปรโิภคมยปุ ฺกถา ฯ   
                          ______________   
                          อิโตทินนฺกถา   
        [๑๑๕๓]  อิโต  ทินฺเนน  ตตฺถ  ยาเปนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อิโต   
จีวร   เทนฺติ   ต   จีวร   ตตฺถ  ปริภุ ฺชนตีฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    อิโต   ปณฺฑปาต   เทนฺติ   อิโต   เสนาสน   เทนฺติ   อิโต   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร    เทนฺติ    อิโต   ขาทนีย   เทนฺติ   อิโต   
โภชนีย  เทนฺติ  อิโต  ปานีย  เทนฺติ  ต  ปานีย  ตตฺถ  ปริภุ ฺชนฺตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๕๔]  อิโต  ทินฺเนน  ตตฺถ  ยาเปนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ อ ฺโ    
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อ ฺสฺส    การโก    ปรกต    สุขทุกฺข    อ ฺโ    กโรติ    อ ฺโ   
ปฏิสเวเทตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๕๕]  น  วตฺตพฺพ  อิโต ทินฺเนน ตตฺถ ยาเปนฺตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ  เปตา  อตฺตโน  อตฺถาย  ทาน  เทนฺต  อนุโมทนติฺ  จิตฺต ปสาเทนฺติ   
ปตึ   อุปฺปาเทนฺติ   โสมนสฺส   ปฏลิภนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   
เปตา   อตฺตโน   อตฺถาย   ทาน  เทนฺต  อนุโมทนฺติ  จิตฺต  ปสาเทนฺติ   
ปตึ   อุปฺปาเทนฺติ   โสมนสฺส   ปฏลิภนฺติ   เตน   วต   เร  วตฺตพฺเพ   
อิโต ทินฺเนน ตตฺถ ยาเปนฺตีติ ฯ   
        [๑๑๕๖]  น  วตฺตพฺพ  อิโต ทินฺเนน ตตฺถ ยาเปนฺตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ วุตฺต ภควตา   
              อุณฺณเต อุทก วุฏ       ยถา นินฺน ปวตฺตติ   
              เอวเมว อิโต ทินนฺ      เปตาน อุปกปฺปติ   
              ยถา วาริวหา ปูรา      ปริปูเรนฺติ สาคร   
              เอวเมว อิโต ทินนฺ      เปตาน อุปกปฺปติ   
              น หิ ตตฺถ กส ีอตฺถิ      โครกฺเขตฺถ น วิชชฺติ   
              วณิชฺชา ตาทิสี นตฺถิ      หริ ฺเน กยากย   
              อิโต ทินฺเนน ยาเปนฺติ    เปตา กาลกตา ตหินฺติ ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  อิโต  ทินฺเนน  ตตฺถ   
ยาเปนฺตีติ ฯ   
#๑ ขุ. ขุ. ๘ ฯ    
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        [๑๑๕๗]  น  วตฺตพฺพ  อิโต ทนิฺเนน ตตฺถ ยาเปนฺตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ    วุตฺต    ภควตา    ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   านานิ   สมฺปสฺสนตฺา   
มาตาปตโร  ปุตฺต  อิจฺฉนฺติ  กุเล  ชายมาน  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ ภโฏ   
วา   โน   ภรสิฺสติ   กิจฺจ   วา   โน  กรสิฺสติ  กุลวโส  จิร  สฺสติ   
ทายชฺช  ปฏปิชฺชติ  ๑  อถ วา ปน เปตาน กาลกตาน ทกฺขิณ อนุปฺปทสฺสติ   
อิมานิ    โข    ภิกฺขเว   ป ฺจ   านานิ   สมฺปสฺสนฺตา   มาตาปตโร   
ปุตฺต อิจฺฉนฺติ กุเล ชายมานนฺติ   
              ป ฺจ านานิ สมฺปสฺส     ปตฺุต อิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา   
              ภโฏ วา โน ภรสิฺสติ     กิจฺจ วา โน กริสฺสติ   
              กลุวโส จิร ติฏเ       ทายชชฺ ปฏิปชชฺติ ๒   
              อถ วา ปน เปตาน      ทกฺขิณ อนุปฺปทสฺสติ   
              านาเนตานิ สมฺปสฺส     ปตฺุต อิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา   
              ตสฺมา สนฺโต สปฺปุริสา    กต ฺ ู กตเวทิโน   
              ภรนฺติ มาตาปตโร       ปุพฺเพ กตมนุสฺสร   
              กโรนฺติ เตส กิจฺจานิ     ยถา ต ปุพฺพการิน   
              โอวาทการี ภฏโปสี      กลุวส อหาปย   
              สทโฺธ สีเลน สมปฺนฺโน    ปุตฺโต โหติ ปสสิโยติ ๓   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  อิโต  ทินฺเนน  ตตฺถ   
ยาเปนฺตีติ ฯ   
                         อิโตทินฺนกถา ฯ   
#๑ ม. ทายชชฺ เม ปฏิปชชฺิสฺสติ. ๒. ม. ปฏิปชชฺิสฺสติ. ๓ อ. ป ฺจก. ๔๗ ฯ    
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                       ปวีกมฺมวิปาโกติกถา   
        [๑๑๕๘]   ปวี   กมมฺวิปาโกติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สุขเวทนิยา   
ทุกฺขเวทนิยา    อทุกฺขมสุขเวทนิยา    สุขาย    เวทนาย    สมฺปยตฺุตา   
ทุกฺขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุตา   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุตา   
ผสฺเสน    สมฺปยุตฺตา    เวทนาย    สมฺปยุตฺตา   ส ฺาย   สมฺปยุตฺตา   
เจตนาย    สมฺปยุตฺตา    จิตฺเตน    สมฺปยุตฺตา    สารมฺมณา    อตฺถิ   
ตาย   อาวชฺชนา  อาโภโค  สมนฺนาหาโร  มนสิกาโร  เจตนา  ปตฺถนา   
ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ นนุ น สุขเวทนิยา น ทุกฺขเวทนิยา   
น     อทุกฺขมสุขเวทนิยา     น     สุขาย    เวทนาย    สมฺปยุตฺตา   
น  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  น  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย สมฺปยุตฺตา   
น    ผสฺเสน   สมฺปยุตฺตา   น   เวทนาย   สมฺปยุตฺตา   น   ส ฺาย   
สมฺปยุตฺตา    น    เจตนาย    สมฺปยุตฺตา   น   จิตฺเตน   สมฺปยุตฺตา   
อนารมฺมณา  นตฺถิ  ตาย  อาวชฺชนา  อาโภโค  สมนฺนาหาโร  มนสิกาโร   
เจตนา   ปตฺถนา   ปณิธีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  น  สุขเวทนิยา   
น    ทุกฺขเวทนิยา    ฯเปฯ   อนารมฺมณา   นตฺถ ิ  ตาย   อาวชฺชนา   
ฯเปฯ ปณิธิ โน วต เร วตฺตพฺเพ ปวี กมฺมวิปาโกติ ฯ   
        [๑๑๕๙]   ผสฺโส  กมฺมวิปาโก  ผสฺโส  สุขเวทนิโย  ทุกฺขเวทนิโย   
อทุกฺขมสุขเวทนิโย    สขุาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ทุกฺขาย   ฯเปฯ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ผสฺเสน   สมปฺยุตฺโต   เวทนาย    
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สมฺปยุตฺโต    ส ฺาย    สมฺปยุตฺโต    เจตนาย   สมฺปยุตฺโต   จิตฺเตน   
สมฺปยุตฺโต   สารมฺมณา   อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ปวี   กมฺมวิปาโก   ปวี   สุขเวทนิยา  ทุกฺขเวทนิยา   
อทุกฺขมสุขเวทนิยา   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตา   ทุกฺขาย  เวทนาย   
สมฺปยุตฺตา   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺตา   ผสฺเสน  สมฺปยุตฺตา   
เวทนาย    สมฺปยุตฺตา    ส ฺาย   สมฺปยุตฺตา   เจตนาย   สมฺปยตฺุตา   
จิตฺเตน   สมฺปยุตฺตา   สารมฺมณา   อตฺถิ   ตาย   อาวชฺชนา  อาโภโค   
สมนฺนาหาโร   มนสิกาโร   เจตนา   ปตฺถนา   ปณิธีติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๖๐]    ปวี    กมมฺวิปาโก   ปวี   น   สุขเวทนิยา   น   
ทุกฺขเวทนิยา   ฯเปฯ   อนารมฺมณา   นตฺถิ   ตาย   อาวชฺชนา  ฯเปฯ   
ปณิธีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ผสฺโส  กมฺมวิปาโก  ผสฺโส  น  สุขเวทนิโย   
น    ทุกฺขเวทนิโย    ฯเปฯ   อนารมฺมโณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   
ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๖๑]  ปวี  กมฺมวิปาโกติ  ฯ อามนฺตา ฯ ปวี ปคฺคหนิคฺคหูปคา   
เฉทนเภทนูปคาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   กมฺมวิปาโก   ปคฺคหนิคฺคหูปโค   
เฉทนเภทนูปโคติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๖๒]  ลพฺภา  ปวี  เกตุ  วิเกตุ อาเปตุ โอจินิตุ วิจินิตุนฺติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ลพฺภา   กมมฺวิปาโก   เกตุ  วิเกตุ  อาเปตุ  โอจินิตุ   
วิจินิตุนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๑๖๓]  ปวี  ปเรส  สาธารณาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ กมฺมวิปาโก   
ปเรส สาธารโณติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๖๔]  กมฺมวิปาโก  ปเรส  สาธารโณติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต ภควตา   
              อสาธารณม ฺเส        อโจราหรโณ นิธ ิ  
              กยริาถ มจฺโจ ปุ ฺานิ    ส เว สุจริต จเรติ   
อตฺเถว  สตฺุตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ กมฺมวิปาโก   
ปเรส สาธารโณติ ฯ   
        [๑๑๖๕]  ปวี  กมฺมวิปาโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ปม ปวี สณฺาติ   
ปจฺฉา   สตฺตา  อุปฺปชฺชนตีฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปม  วิปาโก  อุปฺปชฺชติ   
ปจฺฉา วิปากปฏิลาภาย กมฺม กโรนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๖๖]   ปวี   สพฺพสตฺตาน   กมฺมวิปาโกติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สพฺเพ  สตฺตา  ปวึ  ปริภุ ฺชนฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ สพฺเพ   
สตฺตา  ปวึ  ปริภุ ฺชนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิเกจิ ปวึ ปริภุ ฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพายนฺตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    อตฺถิ    เกจิ    กมฺมวิปาก   
อเขเปตฺวา ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๖๗]   ปวี  จกฺกวตฺติสตฺตสฺส  กมฺมวิปาโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อ ฺเ   สตฺตา   ปวึ   ปรภุิ ฺชนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  จกฺกวตฺติสตฺตสฺส   
กมฺมวิปาก   อ ฺเ  สตฺตา  ปริภุ ฺชนตีฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
จกฺกวตฺติสตฺตสฺส    กมฺมวิปาก    อ ฺเ    สตฺตา    ปริภุ ฺชนฺตีติ    ฯ    
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อามนฺตา   ฯ   จกฺกวตฺติสตฺตสฺส   ผสสฺ   เวทน   ส ฺ   เจตน  จิตฺต           
สทฺธ  วิริย  สตึ  สมาธึ  ป ฺ  อ ฺเ  สตฺตา  ปริภุ ฺชนฺตีติ  ฯ  น เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๖๘]   น   วตฺตพฺพ   ปวี   กมฺมวิปาโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ    อตฺถ ิ  อิสฺสริยสวตฺตนิย   กมฺม   อธิปจฺจสวตฺตนิย   กมฺมนติฺ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถ ิ  อิสฺสริยสวตฺตนิย   กมฺม  อธิปจฺจสวตฺตนิย   
กมฺม เตน วต เร วตฺตพฺเพ ปวี กมฺมวิปาโกติ ฯ   
                      ปวีกมฺมวิปาโกติกถา ฯ   
                          ____________   
                      ชรามรณ วิปาโกติกถา   
        [๑๑๖๙]   ชรามรณ   วิปาโกติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  สุขเวทนิย   
ทุกฺขเวทนิย   อทุกฺขมสุขเวทนิย   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต  ทกฺุขาย   
เวทนาย    สมฺปยุตฺต    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ผสเฺสน   
สมฺปยุตฺต    เวทนาย    สมฺปยุตฺต    ส ฺาย    สมปฺยุตฺต    เจตนาย   
สมฺปยุตฺต    จิตฺเตน   สมฺปยุตฺต   สารมฺมณ   อตฺถ ิ  ตสฺส   อาวชฺชนา   
อาโภโค   สมนฺนาหาโร   มนสิกาโร   เจตนา  ปตฺถนา  ปณิธีติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ  น  สุขเวทนิย  น  ทุกฺขเวทนิย  ฯเปฯ   
อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   น   สขุเวทนิย  น  ทุกฺขเวทนิย  ฯเปฯ  อนารมฺมณ  นตฺถ ิ ตสฺส    
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อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธิ โน วต เร วตฺตพฺเพ ชรามรณ วิปาโกติ ฯ   
        [๑๑๗๐]  ผสฺโส  วิปาโก  ผสฺโส  สุขเวทนิโย ทุกฺขเวทนิโย ฯเปฯ   
สารมฺมโณ   อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ชรามรณ    วิปาโก    ชรามรณ    สุขเวทนิย    ทุกฺขเวทนิย   ฯเปฯ   
สารมฺมณ   อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๗๑]   ชรามรณ   วิปาโก   ชรามรณ   น   สุขเวทนิย   น   
ทุกฺขเวทนิย    ฯเปฯ   อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   
ปณิธีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ผสฺโส   วิปาโก  ผสฺโส  น  สุขเวทนิโย   
น    ทุกฺขเวทนิโย    ฯเปฯ   อนารมฺมโณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   
ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๗๒]    อกุสลาน   ธมฺมาน   ชรามรณ   อกุสลาน   ธมมฺาน   
วิปาโกติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กุสลาน   ธมฺมาน   ชรามรณ  กุสลาน   
ธมฺมาน วิปาโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๗๓]   กุสลาน   ธมฺมาน   ชรามรณ   น   วตฺตพฺพ  กสุลาน   
ธมฺมาน   วิปาโกติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อกุสลาน  ธมฺมาน  ชรามรณ   
น วตฺตพฺพ อกุสลาน ธมฺมาน วิปาโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๗๔]    กุสลาน    ธมฺมาน   ชรามรณ   อกุสลาน   ธมฺมาน   
วิปาโกติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อกุสลาน   ธมฺมาน  ชรามรณ  กุสลาน   
ธมฺมาน วิปาโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 384 

        [๑๑๗๕]   อกุสลาน   ธมฺมาน   ชรามรณ   น  วตฺตพฺพ  กุสลาน   
ธมฺมาน   วิปาโกติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  กสุลาน  ธมฺมาน  ชรามรณ  น   
วตฺตพฺพ อกุสลาน ธมฺมาน วิปาโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๗๖]   กุสลาน ฺจ   อกุสลาน ฺจ  ธมฺมาน  ชรามรณ  อกุสลาน   
ธมฺมาน   วิปาโกติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  กสุลาน ฺจ  อกุสลาน ฺจ  ธมฺมาน   
ชรามรณ กุสลาน ธมฺมาน วิปาโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๗๗]    กุสลาน ฺจ    อกุสลาน ฺจ   ธมฺมาน   ชรามรณ   น   
วตฺตพฺพ   กสุลาน   ธมฺมาน   วิปาโกติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  กุสลาน ฺจ   
อกุสลาน ฺจ    ธมฺมาน   ชรามรณ   น   วตฺตพฺพ   อกุสลาน   ธมฺมาน   
วิปาโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๗๘]  น  วตฺตพฺพ  ชรามรณ  วิปาโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อตฺถิ    ทุพฺพณฺณสวตฺตนิย    กมฺม    อปฺปายุกสวตฺตนิย    กมฺมนฺติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถ ิ  ทุพฺพณฺณสวตฺตนิย  กมมฺ  อปฺปายุกสวตฺตนิย   
กมฺม เตน วต เร วตฺตพฺเพ ชรามรณ วิปาโกติ ฯ   
                      ชรามรณ วิปาโกติกถา ฯ   
                          ______________   
                        อริยธมฺมวิปากกถา   
        [๑๑๗๙]  นตฺถ ิ อรยิธมฺมวิปาโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ มหปฺผล   
สาม ฺ   มหปฺผล   พฺรหฺม ฺนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   มหปฺผล    
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สาม ฺ    มหปฺผล    พฺรหฺม ฺ    โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   นตฺถิ   
อริยธมฺมวิปาโกติ ฯ   
        [๑๑๘๐]   นตฺถิ   อรยิธมฺมวิปาโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อตฺถิ   
โสตาปตฺติผลนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถิ  โสตาปตฺติผล  โน   
วต  เร  วตฺตพฺเพ  นตฺถิ  อริยธมฺมวิปาโกติ  ฯ  นนุ  อตฺถิ สกทาคามิผล   
ฯเปฯ  อนาคามิผล  ฯเปฯ  อรหตฺตผลนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ   
อรหตฺตผล โน วต เร วตฺตพฺเพ นตฺถิ อริยธมฺมวิปาโกติ ฯ   
        [๑๑๘๑]  โสตาปตฺติผล  น  วิปาโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ทานผล น   
วิปาโกติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสตาปตฺติผล  น  วิปาโกติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สลีผล   ฯเปฯ  ภาวนาผล  น  วิปาโกติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  สกทาคามิผล  ฯเปฯ  อนาคามิผล  ฯเปฯ  อรหตฺตผล   
น  วิปาโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทานผล  น วิปาโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อรหตฺตผล   น   วิปาโกติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สีลผล  ฯเปฯ   
ภาวนาผล น วิปาโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๘๒]   ทานผล   วิปาโกติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  โสตาปตฺติผล   
วิปาโกติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ทานผล  วิปาโกติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สกทาคามิผล   ฯเปฯ   อนาคามิผล  ฯเปฯ  อรหตฺตผล   
วิปาโกติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สีลผล  ฯเปฯ  ภาวนาผล   
วิปาโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตาปตฺติผล  วิปาโกติ  ฯ น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   ภาวนาผล   วิปาโกติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  สกทาคามิผล  ฯเปฯ    
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อนาคามิผล ฯเปฯ อรหตฺตผล วิปาโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๘๓]  กามาวจร  กุสล  สวิปากนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ โลกุตฺตร   
กุสล   สวิปากนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูปาวจร  กุสล   
ฯเปฯ   อรูปาวจร   กุสล   สวิปากนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  โลกุตฺตร   
กุสล สวิปากนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๘๔]  โลกุตฺตร  กุสล  อวิปากนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ กามาวจร   
กุสล   อวิปากนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โลกุตฺตร  กสุล   
อวิปากนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   รูปาวจร   ฯเปฯ   อรปูาวจร  กุสล   
อวิปากนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๘๕]  กามาวจร  กุสล  สวิปาก  อาจยคามีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
โลกุตฺตร   กสุล   สวิปาก  อาจยคามีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
รูปาวจร  ฯเปฯ  อรูปาวจร  กุสล  สวิปาก  อาจยคามีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
โลกุตฺตร กุสล สวิปาก อาจยคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๘๖]  โลกุตฺตร  กุสล  สวิปาก  อปจยคามีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กามาวจร   กสุล   สวิปาก   อปจยคามีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   โลกตฺุตร   กุสล   สวิปาก   อปจยคามีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
รูปาวจร   ฯเปฯ   อรูปาวจร   กุสล   สวิปาก   อปจยคามีติ   ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                       อริยธมฺมวิปากกถา ฯ   
                         ________________  
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                    วิปาโก วิปากธมฺมธมฺโมติกถา   
        [๑๑๘๗]  วิปาโก  วิปากธมฺมธมฺโมติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ตสฺส วิปาโก   
วิปากธมฺมธมฺโมติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ตสฺส  วิปาโก   
วิปากธมฺมธมฺโมติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ตสฺส   ตสฺเสว  นตฺถ ิ ทุกขฺสฺส   
อนฺตกิริยา    นตฺถิ    วฏฏปจฺเฉโท   นตฺถิ   อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๘๘]   วิปาโก  วิปากธมฺมธมฺโมติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  วิปาโกติ   
วา  วิปากธมฺมธมฺโมติ  วา  วิปากธมฺมธมฺโมติ  วา  วิปาโกติ  วา เอเส   
เส เอกฏเ สเม สมภาเค ตชฺชาเตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๘๙]  วิปาโก  วิปากธมฺมธมฺโมติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  วิปาโก จ   
วิปากธมฺมธมฺโม    จ    วิปากธมฺมธมฺโม   จ   วิปาโก   จ   สหคตา   
สหชาตา   สสฏา   สมฺปยุตฺตา   เอกุปฺปาทา  เอกนิโรธา  เอกวตฺถุกา   
เอการมฺมณาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๙๐]   วิปาโก   วิปากธมฺมธมฺโมติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ต ฺเว   
อกุสล    โส    อกุสลสฺส   วิปาโก   ต ฺเว   กุสล   โส   กุสลสฺส   
วิปาโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๙๑]   วิปาโก   วิปากธมฺมธมฺโมติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เยเนว   
จิตฺเตน  ปาณ  หนติ  เตเนว  จิตฺเตน  นิรเย  ปจฺจติ  เยเนว  จิตฺเตน   
ทาน เทติ เตเนว จิตฺเตน สคฺเค โมทตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๑๙๒]  น  วตฺตพฺพ  วิปาโก  วิปากธมฺมธมฺโมติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ    วิปากา    จตฺตาโร   ขนฺธา   อรูปโน   อ ฺม ฺปจฺจยาติ   ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  วิปากา  จตฺตาโร  ขนฺธา  อรูปโน  อ ฺม ฺปจฺจยา   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ วิปาโก วิปากธมฺมธมฺโมติ ฯ   
                   วิปาโก วิปากธมฺมธมฺโมติกถา ฯ   
                        สตฺตโม วคฺโค ฯ   
                         ตสฺส อุททฺาน ฯ   
            สงฺคโห สมฺปโยโค เจตสิโก ธมฺโม เจตสิก ทาน   
            ปรโิภคมย ปุ ฺ วฑฺฒติ อิโตทินฺเนน ตตฺถ   
            ยาเปนฺติ ปวี กมฺมวิปาโก ชรามรณ วิปาโก   
            นตฺถ ิอริยธมฺมวิปาโก วิปาโก วิปากธมฺมธมฺโมติ ฯ   
                           __________   
                           ฉคติกถา   
        [๑๑๙๓]   ฉ   คติโยติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  นนุ  ป ฺจ  คติโย   
วุตฺตา   ภควตา  นิรโย  ติรจฺฉานโยนิ  ปตฺติวิสโย  มนุสฺสา  เทวาติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ป ฺจ  คติโย  วุตฺตา  ภควตา  นิรโย  ติรจฺฉานโยนิ   
ปตฺติวิสโย มนุสฺสา เทวา โน วต เร วตฺตพฺเพ ฉ คติโยติ ฯ   
        [๑๑๙๔]  ฉ  คติโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  กาลก ฺชิกา  อสรุา   
เปตาน   สมานวณฺณา   สมานโภคา  สมานาหารา  สมานายุกา  เปเตหิ    
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สห   อาวาหวิวาห   คจฺฉนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  กาลก ฺชิกา   
อสุรา   เปตาน   สมานวณฺณา   สมานโภคา  สมานาหารา  สมานายุกา   
เปเตหิ สห อาวาหวิวาห คจฺฉนฺติ โน วต เร วตฺตพฺเพ ฉ คติโยติ ฯ   
        [๑๑๙๕]  ฉ  คติโยติ ฯ อามนฺตา ฯ นนุ เวปจิตฺติปริสา ๑ เทวาน   
สมานวณฺณา   สมานโภคา   สมานาหารา   สมานายุกา   เทเวหิ   สห   
อาวาหวิวาห    คจฺฉนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   เวปจิตฺติปริสา   
เทวาน   สมานวณฺณา   สมานโภคา  สมานาหารา  สมานายุกา  เทเวหิ   
สห อาวาหวิวาห คจฺฉนฺติ โน วต เร วตฺตพฺเพ ฉ คติโยติ ฯ   
        [๑๑๙๖]   ฉ   คติโยติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  นนุ  เวปจิตฺติปริสา   
ปุพฺพเทวาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   เวปจิตฺติปริสา   ปุพฺพเทวา   
โน วต เร วตฺตพฺเพ ฉ คติโยติ ฯ   
        [๑๑๙๗]   น  วตฺตพฺพ  ฉ  คติโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อตฺถิ   
อสุรกาโยติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถิ  อสุรกาโย  เตน  วต   
เร วตฺตพฺเพ ฉ คติโยติ ฯ   
                          ฉคติกถา ฯ   
                          ____________   
                         อนฺตราภวกถา   
        [๑๑๙๘]   อตฺถิ   อนฺตราภโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กามภโวติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   อนฺตราภโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
#๑ ม. เวปจิตฺติ สปริสา. (อ ฺตฺถ อีทิสเมว.)    
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รูปภโวติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อตฺถ ิ อนตฺราภโวติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ อรูปภโวติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๑๙๙]   อตฺถิ   อนฺตราภโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กามภวสฺส  จ   
รูปภวสฺส   จ   อนฺตเร   อตฺถิ   อนฺตราภโวติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูปภวสสฺ  จ อรูปภวสฺส จ   
อนฺตเร อตฺถิ อนฺตราภโวติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๐๐]  กามภวสฺส  จ  รูปภวสสฺ จ อนฺตเร นตฺถิ อนฺตราภโวติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   กามภวสฺส   จ   รปูภวสฺส   จ  อนฺตเร  นตฺถ ิ  
อนฺตราภโว  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ  ฯ  รูปภวสฺส   
จ   อรูปภวสสฺ   จ   อนฺตเร   นตฺถ ิ  อนฺตราภโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   รูปภวสฺส   จ   อรูปภวสฺส   จ   อนฺตเร   นตฺถ ิ  อนฺตราภโว   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อนฺตราภโวติ ฯ   
        [๑๒๐๑]   อตฺถิ   อนฺตราภโวติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ป ฺจมี  สา   
โยนิ    ฉฏมี    สา    คติ    อฏมี    สา   วิ ฺาณฏ ิติ   ทสโม   
โส  สตฺตาวาโสติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถ ิอนฺตราภโวติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อนฺตราภโว   ภโว   คติ   สตฺตาวาโส  สสาโร  โยน ิ  
วิ ฺาณฏ ิติ    อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
อตฺถิ   อนฺตราภวูปค   กมฺมนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ   
อนฺตราภวูปคา  สตฺตาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อนฺตราภเว สตฺตา   
ชายนฺติ   ชิยยฺนฺติ  มิยฺยนติฺ  จวนฺติ  อุปปชฺชนฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ    
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ฯเปฯ   อนฺตราภเว   อตฺถ ิ  รูป   ๑   เวทนา   ส ฺา   สงฺขารา   
วิ ฺาณนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อนฺตราภโว ป ฺจโวการภโวติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๐๒]   อตฺถ ิ  กามภโว   กามภโว   ภโว  คติ  สตฺตาวาโส   
สสาโร   โยนิ   วิ ฺาณฏ ิติ   อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อตฺถ ิ  อนฺตราภโว   อนฺตราภโว   ภโว   คติ   สตฺตาวาโส   สสาโร   
โยนิ    วิ ฺาณฏ ิติ    อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  อตฺถิ  กามภวูปค  กมฺมนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  อนฺตราภวูปค   
กมฺมนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  กามภวูปคา  สตฺตาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  อนฺตราภวูปคา  สตฺตาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    กามภเว    สตฺตา    ชายนฺติ    ชิยฺยนฺติ   มิยยฺนฺติ   จวนฺติ   
อุปปชฺชนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อนฺตราภเว  สตฺตา  ชายนฺติ  ชิยยฺนฺติ   
มิยฺยนฺติ   จวนฺติ  อุปปชชฺนฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กามภเว   
อตฺถิ   รูป   เวทนา   ส ฺา   สงฺขารา  วิ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อนฺตราภเว   อตฺถิ   รูป   เวทนา   ส ฺา   สงฺขารา  วิ ฺาณนฺติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กามภโว  ป ฺจโวการภโวติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อนฺตราภโว ป ฺจโวการภโวติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๐๓]   อตฺถิ   รปูภโว   รูปภโว   ภโว   คติ   สตฺตาวาโส   
สสาโร   โยนิ   วิ ฺาณฏ ิติ   อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อตฺถิ   อนฺตราภโว   อนฺตราภโว   ภโว   คติ   สตฺตาวาโส   สสาโร   
#๑ ม. รูปา. (อ ฺตฺถ อีทิสเมว.)    
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โยนิ    วิ ฺาณฏ ิติ    อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อตฺถ ิ รูปภวูปค  กมฺมนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  อนฺตราภวูปค   
กมฺมนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  รูปภวูปคา  สตฺตาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  อนฺตราภวูปคา  สตฺตาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  รูปภเว  สตฺตา  ชายนฺติ  ชิยยฺนติฺ  มิยฺยนฺติ  จวนฺติ อุปปชฺชนฺตีติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อนฺตราภเว    สตฺตา   ชายนฺติ   ชิยยฺนฺติ   มิยยฺนติฺ   
จวนฺติ   อุปปชฺชนฺตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูปภเว  อตฺถิ   
รูป    เวทนา    ส ฺา   สงฺขารา   วิ ฺาณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อนฺตราภเว   อตฺถิ   รูป   เวทนา   ส ฺา   สงฺขารา  วิ ฺาณนฺติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูปภโว  ป ฺจโวการภโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อนฺตราภโว ป ฺจโวการภโวติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๐๔]   อตฺถิ   อรูปภโว   อรปูภโว   ภโว  คติ  สตฺตาวาโส   
สสาโร   โยนิ   วิ ฺาณฏ ิติ   อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อตฺถิ   อนฺตราภโว   อนฺตราภโว   ภโว   คติ   สตฺตาวาโส   สสาโร   
โยนิ    วิ ฺาณฏ ิติ    อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  อตฺถิ  อรูปภวูปค  กมฺมนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  อนฺตราภวูปค   
กมฺมนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  อรูปภวูปคา  สตฺตาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  อนฺตราภวูปคา  สตฺตาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  อรูปภเว  สตฺตา  ชายนฺติ  ชิยยฺนติฺ  มิยฺยนฺติ จวนฺติ อุปปชฺชนฺตีติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อนฺตราภเว    สตฺตา   ชายนฺติ   ชิยยฺนฺติ   มิยยฺนติฺ    
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จวนฺติ   อุปปชฺชนฺตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรูปภเว  อตฺถิ   
เวทนา   ส ฺา   สงฺขารา   วิ ฺาณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนฺตราภเว   
อตฺถิ   เวทนา   ส ฺา  สงฺขารา   วิ ฺาณนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อรูปภโว   จตุโวการภโวติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนฺตราภโว   
จตุโวการภโวติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๐๕]   อตฺถ ิ  อนฺตราภโวติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  สพฺเพส ฺเว5   
สตฺตาน  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สพฺเพส ฺเว   
สตฺตาน     นตฺถิ     อนฺตราภโวติ     ฯ    อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ   
สพฺเพส ฺเว   สตฺตาน   นตฺถิ   อตฺตราภโว   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
อตฺถิ อนฺตราภโวติ ฯ   
        [๑๒๐๖]   อตฺถิ   อนฺตราภโวติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อานนฺตริยสฺส   
ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อานนฺตริยสฺส   
ปุคฺคลสฺส   นตฺถิ   อนฺตราภโวติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อานนฺตริยสฺส   
ปุคฺคลสฺส    นตฺถิ    อนฺตราภโว   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อตฺถิ   
อนฺตราภโวติ ฯ   
        [๑๒๐๗]   นอานนฺตริยสฺส   ปุคฺคลสฺส   อตฺถ ิ  อนฺตราภโวติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อานนฺตริยสฺส   ปุคฺคลสฺส   อตฺถิ   อนฺตราภโวติ  ฯ  น   
เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อานนฺตริยสฺส  ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  อนฺตราภโวติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นอานนฺตริยสฺส  ปุคฺคลสสฺ  นตฺถ ิ อนตฺราภโวติ  ฯ  น เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    นิรยูปคสฺส   ปุคฺคลสฺส   ฯเปฯ   อส ฺสตฺตูปคสฺส    
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ปุคฺคลสฺส   ฯเปฯ   อรูปปูคสฺส   ปุคฺคลสฺส   อตฺถ ิ อนฺตราภโวติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อรูปูปคสฺส  ปคฺุคลสฺส  นตฺถิ  อนฺตราภโวติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อรูปปูคสฺส   ปุคฺคลสฺส   นตฺถิ  อนฺตราภโว  โน   
วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อนฺตราภโวติ ฯ   
        [๑๒๐๘]    นอรูปปูคสฺส    ปุคฺคลสฺส   อตฺถ ิ  อนฺตราภโวติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรูปูปคสฺส   ปุคฺคลสฺส   อตฺถิ   อนฺตราภโวติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อรูปูปคสฺส  ปคฺุคลสฺส  นตฺถิ  อนฺตราภโวติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นอรูปูปคสสฺ   ปุคฺคลสฺส   นตฺถิ   อนฺตราภโวติ   ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๐๙]   น   วตฺตพฺพ   อตฺถ ิ  อนฺตราภโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ    อนฺตราปรินิพฺพายิปุคฺคโล    อตฺถีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   
อนฺตราปรินิพฺพายิปุคฺคโล    อตฺถิ    โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อตฺถิ   
อนฺตราภโวติ    ฯ    อนฺตราปรินิพฺพายิปุคฺคโล   อตฺถีติ   กตฺวา   อตฺถิ   
อนฺตราภโวติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   อุปหจฺจปรินิพฺพายิปุคฺคโล   อตฺถีติ   
กตฺวา   อตฺถิ   อุปหจฺจภโวติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนฺตรา-   
ปรินิพฺพายิปุคฺคโล  อตฺถติี  กตฺวา  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อสงฺขารปรินิพฺพายิปุคฺคโล    ฯเปฯ    สสงฺขารปรินิพฺพายิปุคฺคโล   อตฺถีติ   
กตฺวา อตฺถิ สสงฺขารภโวติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         อนฺตราภวกถา ฯ   
                           ____________   
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                          กามคุณกถา   
        [๑๒๑๐]   ป ฺเจว   กามคุณา  กามธาตูติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อตฺถิ    ตปฺปฏิสยุตฺโต    ฉนฺโทติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถิ   
ตปฺปฏิสยุตฺโต   ฉนฺโท   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ป ฺเจว  กามคุณา   
กามธาตูติ    ฯ    นน ุ  อตฺถิ   ตปฺปฏิสยุตฺโต   ราโค   ตปฺปฏิสยุตฺโต   
ฉนฺทราโค   ตปฺปฏิสยุตฺโต  สงฺกปฺโป  ตปฺปฏิสยุตฺโต  ราโค  ตปฺปฏิสยุตฺโต   
สงฺกปฺปราโค      ตปฺปฏสิยุตฺตา     ปติ     ตปฺปฏิสยุตฺต     โสมนสฺส   
ตปฺปฏิสยุตฺต    ปติโสมนสฺสนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ   อตฺถิ   
ตปฺปฏิสยุตฺต    ปติโสมนสฺส    โน    วต    เร   วตฺตพฺเพ   ป ฺเจว   
กามคุณา กามธาตูติ ฯ   
        [๑๒๑๑]   ป ฺเจว   กามคุณา   กามธาตูติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
มนุสฺสาน   จกฺขุ   น   กามธาตูติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
มนุสฺสาน   โสต   ฯเปฯ   มนุสฺสาน   ฆาน   ฯเปฯ  มนุสฺสาน  ชวฺิหา   
ฯเปฯ   มนุสสฺาน   กาโย   ฯเปฯ  มนุสสฺาน  มโน  น  กามธาตูติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   มนุสฺสาน   มโน   น   กามธาตูติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ นนุ วุตฺต ภควตา   
              ป ฺจ กามคุณา โลเก     มโนฉฏา ปเวทิตา   
              เอตฺถ ฉนฺท วิราเชตฺวา   เอว ทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ๑   
#๑ ขุ. สุ. ๒๙๑ ฯ    
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อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  มนุสฺสาน   
มโน น กามธาตูติ ฯ   
        [๑๒๑๒]   ป ฺเจว   กามคุณา   กามธาตูติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
กามคุณา    ภโว    คติ   สตฺตาวาโส   สสาโร   โยนิ   วิ ฺาณฏ ิติ   
อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  กามคุณูปค   
กมฺมนฺติ    ฯ    น    เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   กามคุณูปคา   
สตฺตาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กามคุเณ  สตฺตา  ชายนฺติ   
ชิยฺยนฺติ    มยิยฺนฺติ   จวนฺติ   อุปปชฺชนตีฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   กามคุเณ  อตฺถิ  รปู  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กามคุณา   ป ฺจโวการภโวติ   ฯ   น   
เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    กามคุเณ    สมฺมาสมฺพุทฺธา   อุปฺปชชฺนติฺ   
ปจฺเจกสมฺพุทฺธา    อุปฺปชฺชนฺติ   สาวกยุค   อุปฺปชชฺตีติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กามธาตุ   ภโว   คติ  สตฺตาวาโส  สสาโร  โยนิ   
วิ ฺาณฏ ิติ    อตฺตภาวปฏิลาโภติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    กามคุณา   
ภโว  คติ  สตฺตาวาโส  สสาโร  โยนิ  วิ ฺาณฏ ิติ อตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  กามธาตูปค  กมฺมนติฺ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อตฺถิ    กามคุณูปค    กมฺมนฺติ    ฯ    น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
อตฺถิ   กามธาตูปคา   สตฺตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อตฺถิ  กามคุณูปคา   
สตฺตาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กามธาตุยา  สตฺตา  ชายนฺติ   
ชิยฺยนฺติ   มิยยฺนฺติ   จวนฺติ   อุปปชฺชนตีฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  กามคุเณ    
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สตฺตา   ชายนฺติ   ชิยฺยนฺติ   มิยฺยนฺติ  จวนฺติ  อุปปชชฺนฺตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กามธาตุยา   อตฺถิ  รปู  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา   
วิ ฺาณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กามคุเณ  อตฺถิ  รูป  เวทนา  ส ฺา   
สงฺขารา   วิ ฺาณนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กามธาตุ   
ป ฺจโวการภโวติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  กามคุณา  ป ฺจโวการภโวติ  ฯ  น   
เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   กามธาตุยา   สมฺมาสมฺพุทฺธา   อุปฺปชชฺนฺติ   
ปจฺเจกสมฺพุทฺธา   อุปฺปชชฺนฺติ   สาวกยุค   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กามคุเณ    สมฺมาสมฺพุทฺธา    อุปฺปชฺชนฺติ   ปจฺเจกสมฺพุทฺธา   อปฺุปชฺชนฺติ   
สาวกยุค อุปฺปชฺชตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๑๓]    น   วตฺตพฺพ   ป ฺเจว   กามคุณา   กามธาตูติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  วุตฺต   ภควตา   ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  กามคุณา  ฯ   
กตเม   ป ฺจ   ฯ   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา   อิฏา   กนตฺา   มนาปา   
ปยรูปา    กามูปสหิตา    รชนิยา    โสตวิ ฺเยฺยา    สทฺทา   ฯเปฯ   
ฆานวิ ฺเยฺยา    คนฺธา    ฯเปฯ    ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา    รสา   ฯเปฯ   
กายวิ ฺเยฺยา  โผฏพฺพา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปสหิตา   
รชนิยา    อิเม    โข   ภิกขฺเว   ป ฺจ   กามคุณาติ   ๑   อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ ป ฺเจว กามคุณา กามธาตูติ ฯ   
                         กามคุณกถา ฯ   
#๑ ส. สฬายตน. ๒๙๑ ฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 398 

                           กามกถา   
        [๑๒๑๔]   ป ฺเจวายตนา   กามาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อตฺถิ   
ตปฺปฏิสยุตฺโต   ฉนฺโทติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ  ตปฺปฏิสยุตฺโต   
ฉนฺโท  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ป ฺเจวายตนา  กามาติ  ฯ  นน ุ อตฺถิ   
ตปฺปฏิสยุตฺโต     ราโค    ตปฺปฏิสยุตฺโต    ฉนฺทราโค    ตปฺปฏิสยุตฺโต   
สงฺกปฺโป     ตปฺปฏิสยุตฺโต     ราโค    ตปฺปฏิสยุตฺโต    สงฺกปฺปราโค   
ตปฺปฏิสยุตฺตา      ปติ      ตปฺปฏิสยุตฺต     โสมนสฺส     ตปฺปฏิสยุตฺต   
ปติโสมนสฺสนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ    อตฺถิ   ตปฺปฏิสยุตฺต   
ปติโสมนสฺส โน วต เร วตฺตพฺเพ ป ฺเจวายตนา กามาติ ฯ   
        [๑๒๑๕]   น  วตฺตพฺพ  ป ฺเจวายตนา  กามาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ    วุตฺต    ภควตา    ป ฺจิเม   ภิกฺขเว   กามคุณา   ฯ   กตเม   
ป ฺจ   ฯ   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา   ฯเปฯ   กายวิ ฺเยฺยา  โผฏพฺพา   
อิฏา   กนฺตา   มนาปา   ปยรูปา   กามูปสหิตา   รชนิยา  อิเม  โข   
ภิกฺขเว   ป ฺจ   กามคุณาติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
เตน หิ ป ฺเจวายตนา กามาติ ฯ�    
        [๑๒๑๖]   ป ฺเจวายตนา   กามาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  กามคุณา  ฯ  กตเม  ป ฺจ  ฯ จกฺขุวิ ฺเยฺยา   
รูปา     ฯเปฯ     กายวิ ฺเยฺยา     โผฏพฺพา    อิฏา    กนฺตา   
มนาปา   ปยรูปา   กามูปสหิตา   รชนิยา   อิเม   โข  ภิกฺขเว  ป ฺจ    
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กามคุณา    อปจ    ภิกฺขเว    เนเต   กามา   กามคุณา   นาเมเต   
อริยสฺส วินเย วุจฺจนฺติ   
                   สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม   
                   น เต กามา ยานิ จิตฺรานิ โลเก   
                   สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม   
                   ติฏนฺติ จิตฺรานิ ตเถว โลเก   
                   อเถตฺถ ธีรา วินยนฺติ ฉนฺทนฺติ ๑   
อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ น วตฺตพฺพ ป ฺเจวายตนา   
กามาติ ฯ   
                          กามกถา ฯ   
                          ____________   
                          รูปธาตุกถา   
        [๑๒๑๗]   รูปโน  ธมฺมา  รูปธาตูติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  ภโว   
คติ  สตฺตาวาโส  สสาโร  โยนิ  วิ ฺาณฏ ิติ  อตฺตภาวปฏิลาโภติ  ฯ  น   
เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   รูปูปค   กมฺมนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   รปููปคา   สตฺตาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  รูเป  สตฺตา  ชายนฺติ  ชิยฺยนฺติ  มิยฺยนฺติ  จวนฺติ  อุปปชชฺนฺตีติ  ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   รูเป   อตฺถิรูป   เวทนา   ส ฺา   
#๑ อ. ฉกฺก. ๔๕๙ ฯ    
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สงฺขารา  วิ ฺาณนฺติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ รูป ป ฺจโวการภโวติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๑๘]   รูปธาตุ   ภโว   คติ   ฯเปฯ  อตฺตภาวปฏิลาโภติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  รูป  ภโว  คติ  ฯเปฯ  อตฺตภาวปฏิลาโภติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   รปูธาตูปค  กมฺมนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
รูปูปค   กมฺมนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถ ิ รูปธาตูปคา   
สตฺตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  รูปูปคา   สตฺตาติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   รูปธาตุยา   สตฺตา   ชายนฺติ   ชิยยฺนฺติ   มิยยฺนติฺ   
จวนฺติ    อุปปชฺชนฺตีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   รูเป   สตฺตา   ชายนฺติ   
ชิยฺยนฺติ    มยิยฺนฺติ   จวนฺติ   อุปปชฺชนตีฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  รูปธาตุยา  อตฺถิ  รปู  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  รูเป  อตฺถ ิ รปู  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณนฺติ ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูปธาตุ  ป ฺจโวการภโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
รูป   ป ฺจโวการภโวติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูปโน  ธมฺมา   
รูปธาตุ    กามธาตุยา    อตฺถิ    รูปนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สาว   
กามธาตุ   สา   รูปธาตูติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  สาว   
กามธาตุ   สา   รูปธาตูติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  กามภเวน  สมนฺนาคโต   
ปุคฺคโล   ทวีหิ   ภเวหิ   สมนฺนาคโต   โหติ  กามภเวน  จ  รูปภเวน   
จาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         รูปธาตุกถา ฯ    
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                          อรูปธาตุกถา   
        [๑๒๑๙]   อรูปโน  ธมฺมา  อรูปธาตูติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เวทนา   
ภโว  คติ  สตฺตาวาโส  สสาโร  โยนิ  วิ ฺาณฏ ิติ อตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    อตฺถ ิ   เวทนูปค   กมฺมนฺติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อตฺถ ิ เวทนูปคา  สตฺตาติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    เวทนาย   สตฺตา   ชายนฺติ   ชิยยฺนฺติ   มิยฺยนฺติ   
จวนฺติ   อุปปชฺชนฺตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวทนาย  อตฺถิ   
เวทนา   ส ฺา   สงฺขารา  วิ ฺาณนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
เวทนา จตุโวการภโวติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๒๐]   อรูปธาตุ   ภโว   คติ  ฯเปฯ  อตฺตภาวปฏิลาโภติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เวทนา   ภโว  คติ  ฯเปฯ  อตฺตภาวปฏิลาโภติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อตฺถิ  อรูปธาตูปค  กมฺมนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตฺถิ   เวทนูปค   กมฺมนติฺ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อตฺถ ิ  
อรูปธาตูปคา  สตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  เวทนูปคา  สตฺตาติ ฯ น   
เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรปูธาตุยา  สตฺตา  ชายนฺติ  ชิยฺยนฺติ  มยิฺยนฺติ   
จวนฺติ   อุปปชฺชนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เวทนาย   สตฺตา  ชายนฺติ   
ชิยฺยนฺติ   มิยยฺนฺติ   จวนฺติ  อุปปชชฺนฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อรูปธาตุยา    ฯ    อตฺถิ    เวทนา   ส ฺา   สงฺขารา   วิ ฺาณนฺติ   
อามนฺตา  ฯ  เวทนาย  อตฺถิ  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณนฺติ  ฯ    
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น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรูปธาตุ  จตุโวการภโวติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เวทนา  จตุโวการภโวติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรูปโน ธมฺมา   
อรูปธาตุ   กามธาตุยา  อตฺถิ  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  สาว  กามธาตุ  สา  อรูปธาตูติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   สาว   กามธาตุ  สา  อรูปธาตูติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กามภเวน   
สมนฺนาคโต   ปุคฺคโล   ทวีฺหิ  ภเวหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  กามภเวน  จ   
อรูปภเวน   จาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  รปูโน  ธมฺมา   
รูปธาตุ   อรปูโน   ธมฺมา   อรูปธาตุ  กามธาตุยา  อตฺถิ  รูป  เวทนา(   
ส ฺา   สงฺขารา   วิ ฺาณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สาว   กามธาตุ   
สา   รูปธาตุ   สา   อรูปธาตูติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สาว   
กามธาตุ   สา   รูปธาตุ  สา  อรูปธาตูติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กามภเวน   
สมนฺนาคโต   ปุคฺคโล   ตีหิ   ภเวหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  กามภเวน  จ   
รูปภเวน จ อรูปภเวน จาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         อรูปธาตุกถา ฯ   
                         __________________   
                      รูปธาตุยา อายตนกถา   
        [๑๒๒๑]  อตฺถิ  สฬายตนิโก  อตฺตภาโว รูปธาตุยาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
อตฺถิ  ตตฺถ  ฆานายตนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ ตตฺถ คนฺธายตนนฺติ ฯ   
ตนนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  ตตฺถ  ชิวฺหายตนนฺติ  ฯ    
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อามนฺตา   ฯ  อตฺถิ  ตตฺถ  รสายตนนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อตฺถิ  ตตฺถ  กายายตนนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ อตฺถ ิตตฺถ โผฏพฺพายตนนฺติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๒๒]  นตฺถิ  ตตฺถ  คนฺธายตนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นตฺถิ ตตฺถ   
ฆานายตนนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นตฺถ ิ ตตฺถ รสายตนนฺติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นตฺถิ  ตตฺถ  ชิวฺหายตนนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นตฺถิ  ตตฺถ  โผฏพฺพายตนนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ นตฺถิ ตตฺถ กายายตนนฺติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๒๓]  อตฺถ ิ ตตฺถ  จกฺขายตน  อตฺถ ิรูปายตนนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ   
อตฺถิ   ตตฺถ   ฆานายตน   อตฺถิ  คนฺธายตนนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อตฺถ ิ  ตตฺถ   จกฺขายตน  อตฺถิ  รูปายตนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตฺถิ    ตตฺถ    ชิวฺหายตน   อตฺถิ   รสายตน   ฯเปฯ   อตฺถิ   ตตฺถ   
กายายตน อตฺถิ โผฏพฺพายตนนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๒๔]   อตฺถิ   ตตฺถ   โสตายตน   อตฺถ ิ  สทฺทายตน  ฯเปฯ   
อตฺถิ   ตตฺถ   มนายตน   อตฺถิ   ธมฺมายตนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
ตตฺถ    ฆานายตน   อตฺถ ิ  คนฺธายตนนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อตฺถ ิ  ตตฺถ   มนายตน  อตฺถิ  ธมฺมายตนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตฺถิ   ตตฺถ   ชิวฺหายตน   อตฺถิ   รสายตนนฺติ   ฯเปฯ   อตฺถิ   ตตฺถ   
กายายตน อตฺถิ โผฏพฺพายตนนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๒๕]   อตฺถ ิ  ตตฺถ   ฆานายตน   นตฺถ ิ  คนฺธายตนนฺติ   ฯ    
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อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  ตตฺถ   จกฺขายตน   นตฺถิ   รูปายตนนฺติ  ฯ  น   
เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  ตตฺถ  ฆานายตน  นตฺถิ  คนฺธายตนนฺติ  ฯ   
อามนฺตา     ฯ    อตฺถ ิ   ตตฺถ    โสตายตน    นตฺถิ    สทฺทายตน   
ฯเปฯ    อตฺถ ิ   ตตฺถ    มนายตน    นตฺถ ิ  ธมฺมายตนนฺติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๒๖]   อตฺถ ิ  ตตฺถ   ชิวฺหายตน   นตฺถ ิ  รสายตน   ฯเปฯ   
อตฺถิ   ตตฺถ   กายายตน   นตฺถิ   โผฏพฺพายตนนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตฺถิ   ตตฺถ   จกฺขายตน   นตฺถิ   รูปายตนนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  อตฺถิ  ตตฺถ  กายายตน  นตฺถิ  โผฏพฺพายตนนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อตฺถิ    ตตฺถ   โสตายตน   นตฺถิ   สทฺทายตน   ฯเปฯ   อตฺถ ิ  ตตฺถ   
มนายตน นตฺถิ ธมฺมายตนนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๒๗]    อตฺถ ิ  ตตฺถ   จกฺขายตน   อตฺถ ิ  รูปายตน   เตน   
จกฺขุนา   ต   รูป   ปสฺสตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ ตตฺถ  ฆานายตน   
อตฺถิ   คนฺธายตน   เตน   ฆาเนน   ต   คนฺธ  ฆายตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   ตตฺถ   จกฺขายตน   อตฺถ ิ  รูปายตน  เตน   
จกฺขุนา   ต   รูป   ปสฺสตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ ตตฺถ  ชิวฺหายตน   
อตฺถิ   รสายตน   ตาย   ชวฺิหาย  ต  รส  สายติ  ฯเปฯ  อตฺถ ิ ตตฺถ   
กายายตน    อตฺถิ    โผฏพฺพายตน   เตน   กาเยน   ต   โผฏพฺพ   
ผุสตีติ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๒๘]   อตฺถิ   ตตฺถ   โสตายตน   อตฺถ ิ  สทฺทายตน  ฯเปฯ    
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อตฺถิ   ตตฺถ   มนายตน   อตฺถิ   ธมฺมายตน   เตน   มเนน  ต  ธมฺม   
วิชานาตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ ตตฺถ  ฆานายตน  อตฺถ ิ คนธฺายตน   
เตน  ฆาเนน  ต  คนฺธ  ฆายตีติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อตฺถิ ตตฺถ   
มนายตน   อตฺถิ   ธมฺมายตน   เตน   มเนน  ต  ธมฺม  วิชานาตีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   อตฺถิ   ตตฺถ   ชิวฺหายตน   อตฺถ ิ  รสายตน   ฯเปฯ   
อตฺถิ   ตตฺถ   กายายตน   อตฺถิ   โผฏพฺพายตน   เตน   กาเยน  ต   
โผฏพฺพ ผุสตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๒๙]   อตฺถ ิ  ตตฺถ   ฆานายตน   อตฺถ ิ  คนฺธายตน  น  จ   
เตน  ฆาเนน  ต  คนฺธ  ฆายตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อตฺถิ ตตฺถ จกฺขายตน   
อตฺถิ   รูปายตน  น  จ  เตน  จกฺขุนา  ต  รูป  ปสฺสตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   ตตฺถ   ฆานายตน   อตฺถ ิ  คนฺธายตน   น   
จ   เตน   ฆาเนน   ต  คนฺธ  ฆายตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  ตตฺถ   
โสตายตน   อตฺถิ   สทฺทายตน   ฯเปฯ   อตฺถ ิ  ตตฺถ  มนายตน  อตฺถิ   
ธมฺมายตน   น   จ   เตน  มเนน  ต  ธมมฺ  วิชานาตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๓๐]   อตฺถิ  ตตฺถ  ชิวฺหายตน  อตฺถ ิ รสายตน  ฯเปฯ  อตฺถิ   
ตตฺถ   กายายตน   อตฺถ ิ  โผฏพฺพายตน   น   จ  เตน  กาเยน  ต   
โผฏพฺพ   ผุสตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ  ตตฺถ  จกขฺายตน  อตฺถิ   
รูปายตน   น   จ   เตน   จกฺขุนา   ต   รปู  ปสฺสตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   อตฺถ ิ  ตตฺถ   กายายตน   อตฺถ ิ  โผฏพฺพายตน    
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น   จ   เตน   กาเยน  ต  โผฏพฺพ  ผุสตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ  
ตตฺถ   โสตายตน   อตฺถ ิ  สทฺทายตน   ฯเปฯ   อตฺถ ิ ตตฺถ  มนายตน   
อตฺถิ   ธมฺมายตน   น   จ  เตน  มเนน  ต  ธมฺม  วิชานาตีติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๓๑]   อตฺถ ิ  ตตฺถ   ฆานายตน   อตฺถ ิ  คนฺธายตน   เตน   
ฆาเนน   ต   คนฺธ   ฆายตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ ตตฺถ  มูลคนโฺธ   
สารคนฺโธ   ตจคนฺโธ   ปตฺตคนฺโธ   ปปฺุผคนฺโธ   ผลคนฺโธ   อามคนฺโธ   
วิสคนฺโธ ๑ สุคนฺโธ ทุคฺคนฺโธติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๓๒]    อตฺถิ   ตตฺถ   ชิวฺหายตน   อตฺถ ิ  รสายตน   ตาย   
ชิวฺหาย   ต   รส   สายตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  ตตฺถ  มลูรโส   
ขนฺธรโส   ตจรโส   ปตฺตรโส  ปุปฺผรโส  ผลรโส  อมฺพิล  มธรุ  ติตฺติก   
กฏก   โลณิย   ขาริย   ลมพิฺล   กสาโว  สาทุ  อสาทูติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๓๓]   อตฺถิ   ตตฺถ   กายายตน  อตฺถ ิ โผฏพฺพายตน  เตน   
กาเยน   ต   โผฏพฺพ   ผุสตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ ตตฺถ  กกฺขฬ   
มุทุก   สณฺห   ผรุส   สุขสมฺผสฺส   ทุกขฺสมฺผสฺส   ครุก  ลหุกนติฺ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๓๔]   น   วตฺตพฺพ  สฬายตนิโก  อตฺตภาโว  รูปธาตุยาติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นนุ  อตฺถ ิ ตตฺถ  ฆานนิมตฺิต  ชิวฺหานิมิตฺต  กายนิมิตฺตนฺติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถ ิ ตตฺถ  ฆานนิมิตฺต  ชิวฺหานิมิตฺต  กายนิมิตฺต   
#๑. ม. วิสฺสคนฺโธ.    
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เตน วต เร วตฺตพฺเพ สฬายตนิโก อตฺตภาโว รูปธาตุยาติ ฯ   
                      รูปธาตุยา อายตนกถา ฯ   
                          ____________   
                         อรูเป รูปกถา   
        [๑๒๓๕]  อตฺถิ  รูป  อรูเปสูติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูปภโว  รูปคติ   
รูปสตฺตาวาโส   รูปสสาโร   รูปโยนิ  รูปตฺตภาวปฏิลาโภติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นน ุ อรปูภาโว  อรูปคติ  อรูปสตฺตาวาโส  อรูปสสาโร   
อรูปโยนิ  อรปูตฺตภาวปฏิลาโภติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ อรูปภาโว ฯเปฯ   
อรูปตฺตภาวปฏิลาโภ โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ รูป อรูเปสูติ ฯ   
        [๑๒๓๖]  อตฺถิ  รูป  อรูเปสูติ  ฯ อามนฺตา ฯ ป ฺจโวการภโว คติ   
สตฺตาวาโส   สสาโร   โยนิ   วิ ฺาณฏ ิติ   อตฺตภาวปฏิลาโภติ  ฯ  น   
เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  จตุโวการภโว  ฯเปฯ อตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  จตุโวการภโว  คติ  ฯเปฯ  อตฺตภาวปฏิลาโภ  โน   
วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ รูป อรูเปสูติ ฯ   
        [๑๒๓๗]  อตฺถ ิ รูป รูปธาตุยา โส จ รูปภโว รูปคติ รูปสตฺตาวาโส   
รูปสสาโร     รูปโยน ิ   รปูตฺตภาวปฏิลาโภติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   
อตฺถิ  รูป  อรเูปสุ  โส  จ  รูปภโว รูปคติ ฯเปฯ รูปตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ   
น     เหว     วตฺตพฺเพ     ฯเปฯ     อตฺถิ     รูป    รปูธาตุยา   
โส    จ    ป ฺจโวการภโว    คติ   ฯเปฯ   อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ    
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อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  รูป   อรูเปสุ   โส   จ  ป ฺจโวการภโว  คติ   
ฯเปฯ อตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ                                     
        [๑๒๓๘]   อตฺถิ   รปู   อรูเปสุ   โส   จ   อรูปภโว  อรูปคติ   
อรูปสตฺตาวาโส    อรูปสสาโร    อรูปโยนิ   อรูปตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  รูป   อรูปธาตุยา   โส  จ  อรูปภโว  อรูปคติ   
ฯเปฯ อรูปตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๓๙]  อตฺถิ  รูป  อรูเปสุ  โส  จ  จตุโวการภโว  คติ ฯเปฯ   
อตฺตภาวปฏิลาโภติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  รูป  อรปูธาตุยา  โส  จ   
จตุโวการภโว คติ ฯเปฯ อตฺตภาวปฏิลาโภติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๔๐]  อตฺถ ิ รูป  อรูเปสูติ  ฯ  อามนฺตา ฯ นนุ รูปาน นสิฺสรณ   
อรูป   วุตฺต   ภควตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  รูปาน  นิสฺสรณ  อรูป   
วุตฺต ภควตา โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรูป รูเปสูติ ฯ   
        [๑๒๔๑]   รูปาน   นิสฺสรณ   อรูป   วุตฺต   ภควตา  อตฺถิ  รูป   
อรูเปสูติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  กามาน  นิสสฺรณ  เนกฺขมฺม  วุตฺต  ภควตา   
อตฺถิ    เนกฺขมฺเมสุ    กามา    อตฺถิ    อนาสเวสุ   อาสวา   อตฺถิ   
อปริยาปนฺเนสุ ปริยาปนฺนาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         อรูเป รูปกถา ฯ   
                          ____________    
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                         รูป กมฺมนฺติกถา   
        [๑๒๔๒]   กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  กายกมมฺ  รูป  กุสลนฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  สารมฺมณ  อตฺถิ  ตสฺส อาวชฺชนา ๑ อาโภโค สมนนฺาหาโร   
มนสิกาโร  เจตนา  ปตฺถนา  ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ นนุ   
อนารมฺมณ   นตฺถิ  ตสฺส  อาวชฺชนา  อาโภโค  สมนฺนาหาโร  มนสิกาโร   
เจตนา   ปตฺถนา   ปณิธีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อนารมฺมณ  นตฺถิ   
ตสฺส   อาวชชฺนา   ฯเปฯ   ปณิธิ   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  กุสเลน   
จิตฺเตน สมุฏ ิต กายกมฺม รูป กุสลนฺติ ฯ   
        [๑๒๔๓]   กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิโต  ผสฺโส  กุสโล  สารมฺมโณ   
อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ  อามนฺตา  ฯ  กุสเลน   
จิตฺเตน    สมฏุ ิต   กายกมฺม   รูป   กสุล   สารมฺมณ   อตฺถ ิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสเลน   
จิตฺเตน   สมุฏ ิตา  เวทนา  ฯเปฯ  ส ฺา  เจตนา  สทฺธา  วิริย  สติ   
สมาธิ   ฯเปฯ   ป ฺา   กุสลา   สารมฺมณา   อตฺถ ิ ตาย  อาวชชฺนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ  อามนฺตา  ฯ  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  กายกมฺม   
รูป    กุสล    สารมฺมณ   อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๔๔]   กุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   กายกมฺม   รูป   กุสล   
อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
#๑. ม. ยุ. อาวฏฏนาอ ฺตฺถ อิทิสเมว.    
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กุสเลน   จิตฺเตน   สมฏุ ิโต   ผสฺโส  กสุโล  อนารมฺมโณ  นตฺถ ิ ตสฺส   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสเลน   
จิตฺเตน   สมุฏ ิต   กายกมฺม   รูป   กสุล   อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   
อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิตา   
เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   เจตนา   สทฺธา  วิริย  สติ  สมาธิ  ฯเปฯ   
ป ฺา    กุสลา    อนารมฺมณา    นตฺถิ    ตาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   
ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๔๕]   กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  กายกมมฺ  รูป  กุสลนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ย   กิ ฺจิ   กสุเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต  รูป  สพฺพนฺต   
กุสลนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๔๖]   กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  กายกมฺม  รูป  กุสลนฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  รูปายตน  กสุลนฺติ  ฯ  น เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  กายกมฺม  รูป  กุสลนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  สทฺทายตน  ฯเปฯ  คนฺธายตน   
รสายตน   โผฏพฺพายตน   ฯเปฯ   ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   
ฯเปฯ วาโยธาตุ กุสลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๔๗]   กุสเลน   จิตฺเตน  สมฏุ ิต  รูปายตน  อพฺยากตนฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  กายกมฺม  รปู  อพฺยากตนฺติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  สทฺทายตน ฯเปฯ   
คนฺธายตน   รสายตน   โผฏพฺพายตน   ฯเปฯ   ปวีธาตุ   อาโปธาตุ    
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เตโชธาตุ   ฯเปฯ   วาโยธาตุ  อพฺยากตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กุสเลน   
จิตฺเตน สมุฏ ิต กายกมฺม รูป อพฺยากตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๔๘]   กุสเลน   จิตฺเตน  สมุฏ ิต  กายกมมฺ  รูป  อนารมฺมณ   
กุสลนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   รูปายตน   
อนารมฺมณ   กุสลนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสเลน  จิตฺเตน   
สมุฏ ิต   กายกมฺม  รูป  อนารมฺมณ  กุสลนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กุสเลน   
จิตฺเตน  สมุฏ ิต  สทฺทายตน  ฯเปฯ  คนฺธายตน  รสายตน โผฏพฺพายตน   
ฯเปฯ    ปวีธาตุ    อาโปธาตุ    เตโชธาตุ    ฯเปฯ    วาโยธาตุ   
อนารมฺมณา กุสลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๔๙]    กุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   รูปายตน   อนารมฺมณ   
อพฺยากตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  กายกมฺม   
รูป   อนารมฺมณ   อพฺยากตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสเลน   
จิตฺเตน  สมุฏ ิต  สทฺทายตน  ฯเปฯ  คนฺธายตน  รสายตน โผฏพฺพายตน   
ฯเปฯ    ปวีธาตุ    อาโปธาตุ    เตโชธาตุ    ฯเปฯ    วาโยธาตุ   
อนารมฺมณา   อพฺยากตาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต   
กายกมฺม รูป อนารมฺมณ อพฺยากตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๕๐]  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  กายกมฺม  รูป  ผสฺสวิปฺปยุตฺต   
กุสลนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   รูปายตน   
ผสฺสวิปฺปยุตฺต  กุสลนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสเลน  จิตฺเตน   
สมุฏ ิต   กายกมฺม   รูป   ผสฺสวิปฺปยุตฺต   กุสลนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ    
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กุสเลน   จิตฺเตน   สมฏุ ิต   สทฺทายตน   ฯเปฯ  คนฺธายตน  รสายตน   
โผฏพฺพายตน    ฯเปฯ    ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   ฯเปฯ   
วาโยธาตุ ผสฺสวิปฺปยุตฺตา กุสลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๕๑]   กุสเลน   จิตฺเตน   สมฏุ ิต   รูปายตน  ผสฺสวิปฺปยุตฺต   
อพฺยากตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  กายกมฺม   
รูป  ผสฺสวิปปฺยุตฺต  อพฺยากตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสเลน   
จิตฺเตน  สมุฏ ิต  สทฺทายตน  ฯเปฯ  คนฺธายตน  รสายตน โผฏพฺพายตน   
ฯเปฯ    ปวีธาตุ    อาโปธาตุ    เตโชธาตุ    ฯเปฯ    วาโยธาตุ   
ผสฺสวิปฺปยุตฺตา  อพฺยากตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต   
กายกมฺม รูป ผสฺสวิปฺปยุตฺต อพฺยากตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๕๒]   กุสเลน   จิตฺเตน  สมฏุ ิต  กายกมมฺ  รูป  อนารมฺมณ   
ผสฺสวิปฺปยุตฺต   กุสลนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต   
รูปายตน   อนารมฺมณ   ผสฺสวิปฺปยุตฺต   กุสลนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  กายกมฺม  รูป อนารมฺมณ ผสฺสวิปฺปยุตฺต   
กุสลนฺติ     ฯ     อามนฺตา     ฯ    กุสเลน    จิตฺเตน    สมุฏ ิต   
สทฺทายตน    ฯเปฯ    คนธฺายตน   รสายตน   โผฏพฺพายตน   ฯเปฯ   
ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตูติ   ฯเปฯ   วาโยธาตุ   อนารมฺมณา   
ผสฺสวิปฺปยุตฺตา กุสลาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๕๓]    กุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   รูปายตน   อนารมฺมณ   
ผสฺสวิปฺปยุตฺต   อพฺยากตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต 
---   
กายกมฺม   รปู   อนารมฺมณ   ผสฺสวิปปฺยุตฺต   อพฺยากตนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   กุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   สททฺายตน   ฯเปฯ   
คนฺธายตน   รสายตน   โผฏพฺพายตน   ฯเปฯ   ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   
เตโชธาตุ  ฯเปฯ  วาโยธาตุ  อนารมฺมณา  ผสฺสวิปฺปยุตฺตา อพฺยากตาติ ฯ   



อามนฺตา     ฯ    กุสเลน    จิตฺเตน    สมุฏ ิต    กายกมฺม    รูป   
อนารมฺมณ ผสฺสวิปฺปยุตฺต อพฺยากตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๕๔]   กุสเลน   จิตฺเตน  สมฏุ ิต  วจีกมฺม  รูป  กุสลนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สารมฺมณ   อตฺถิ   ตสฺส  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  นน ุ อนารมฺมณ  นตฺถ ิ ตสฺส  อาวชฺชนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อนารมฺมณ   นตฺถิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธ ิ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  กุสเลน  จิตฺเตน   
สมุฏ ิต วจีกมฺม รูป กุสลนฺติ ฯ   
        [๑๒๕๕]   กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิโต  ผสฺโส  กุสโล  สารมฺมโณ   
อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ  อามนฺตา  ฯ  กุสเลน   
จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รูป  กุสล  สารมฺมณ  อตฺถ ิ ตสฺส  อาวชชฺนา   
ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสเลน จิตฺเตน สมุฏ ิตา   
เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   เจตนา   สทฺธา  วิริย  สติ  สมาธิ  ฯเปฯ   
ป ฺา   กุสลา   สารมฺมณา  อตฺถิ  ตาย  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รูป  กุสล  สารมฺมณ   
อตฺถิ ตสฺส อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๒๕๖]  กุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รูป กุสล อนารมฺมณ   
นตฺถิ    ตสฺส    อาวชฺชนา    ฯเปฯ    ปณิธีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   
กุสเลน    จิตฺเตน    สมฏุ ิโต   ผสฺโส   กุสโล   อนารมฺมโณ   นตฺถิ   
ตสฺส   อาวชชฺนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
กุสเลน   จิตฺเตน   สมฏุ ิต   วจีกมฺม   รูป   กุสล   อนารมฺมณ  นตฺถิ   
ตสฺส   อาวชชฺนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กสุเลน  จิตฺเตน   
สมุฏ ิตา   เวทนา   ฯเปฯ  ส ฺา  เจตนา  สทฺธา  วิริย  สติ  สมาธิ   
ฯเปฯ   ป ฺา   กุสลา   อนารมฺมณา   นตฺถ ิ ตาย  อาวชฺชนา  ฯเปฯ   
ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๕๗]   กุสเลน   จิตฺเตน  สมฏุ ิต  วจีกมฺม  รูป  กุสลนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ย   กิ ฺจิ   กสุเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต  รูป  สพฺพนฺต   
กุสลนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ ยถา กายกมฺม ตถา วจีกมฺมนฺติ ฯ   
        [๑๒๕๘]  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมฏุ ิต  กายกมมฺ  รูป  อกุสลนฺติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  สารมฺมณ  อตฺถิ  ตสฺส  อาวชฺชนา  อาโภโค  สมนนฺาหาโร   
มนสิกาโร    เจตนา    ปตฺถนา   ปณิธีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  นนุ  อนารมฺมณ  นตฺถิ  ตสฺส  อาวชฺชนา  อาโภโค  สมนนฺาหาโร   
มนสิกาโร     เจตนา     ปตฺถนา    ปณิธีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   
ห ฺจิ   อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   อาโภโค  สมนฺนาหาโร   
มนสิกาโร   เจตนา  ปตฺถนา  ปณิธิ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อกุสเลน   
จิตฺเตน สมุฏ ิต กายกมฺม รูป อกุสลนติฺ ฯ    
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        [๑๒๕๙]  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิโต  ผสฺโส  อกุสโล สารมฺมโณ   
อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อกุสเลน   
จิตฺเตน   สมุฏ ิต   กายกมฺม   รูป   อกุสล   สารมฺมณ   อตฺถ ิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อกุสเลน   
จิตฺเตน   สมุฏ ิตา   เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา  เจตนา  ราโค  โทโส   
โมโห  มาโน  ทฏิ ิ  วิจิกิจฺฉา  ถีน  อุทฺธจฺจ  อหิริก  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป   
อกุสล    สารมฺมณ    อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อกุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   กายกมฺม   รูป  อกสุล   
สารมฺมณ   อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๖๐]   อกุสเลน   จิตฺเตน   สมฏุ ิต   กายกมฺม  รูป  อกสุล   
อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อกุสเลน   จิตฺเตน  สมุฏ ิโต  ผสฺโส  อกุสโล  อนารมฺมโณ  นตฺถิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อกุสเลน   
จิตฺเตน   สมุฏ ิต   กายกมฺม   รูป   อกุสล   อนารมฺมณ   นตฺถิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อกุสเลน  จิตฺเตน สมุฏ ิตา   
เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา  เจตนา  ราโค  โทโส  โมโห  มาโน  ทฏิ ิ   
วิจิกิจฺฉา   ถนี   อุทฺธจฺจ  อหิริก  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  อกุสล  อนารมฺมณ   
นตฺถิ ตสฺส อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๖๑]  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  กายกมฺม  รูป  อกุสลนฺติ ฯ    
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อามนฺตา   ฯ   ย   กิ ฺจิ   อกุสเลน   จิตฺเตน  สมุฏ ิต  รูป  สพฺพนฺต   
อกุสลนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๖๒]  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมฏุ ิต  วจีกมฺม  รูป  อกุสลนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สารมฺมณ   อตฺถิ   ตสฺส  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  นน ุ อนารมฺมณ  นตฺถ ิ ตสฺส  อาวชฺชนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อนารมฺมณ   นตฺถิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธ ิ โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อกุสเลน  จิตฺเตน   
สมุฏ ิต วจีกมฺม รูป อกุสลนฺติ ฯ   
        [๑๒๖๓]  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมฏุ ิโต  ผสฺโส  อกุสโล สารมฺมโณ   
อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อกุสเลน   
จิตฺเตน    สมฏุ ิต   วจีกมมฺ   รูป   อกสุล   สารมฺมณ   อตฺถ ิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อกุสเลน   
จิตฺเตน   สมุฏ ิตา   เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา  เจตนา  ราโค  โทโส   
โมโห  มาโน  ทฏิ ิ  วิจิกิจฺฉา  ถีน  อุทฺธจฺจ  อหิริก  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป   
อกุสล    สารมฺมณ    อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อกุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   วจีกมมฺ   รูป   อกสุล   
สารมฺมณ   อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๖๔]   อกุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   วจีกมฺม   รูป  อกุสล   
อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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อกุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิโต   ผสฺโส   อกุสโล   อนารมฺมโณ   นตฺถิ   
ตสฺส   อาวชชฺนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อกุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   วจีกมฺม   รูป  อกุสล  อนารมฺมณ  นตฺถิ   
ตสฺส   อาวชชฺนา   ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อกสุเลน  จิตฺเตน   
สมุฏ ิตา   เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   เจตนา   ราโค  โทโส  โมโห   
มาโน   ทฏิ ิ   วิจิกิจฺฉา   ถีน   อุทฺธจฺจ   อหิริก   ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป   
อกุสล    อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๖๕]  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมฏุ ิต  วจีกมฺม  รูป  อกุสลนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ย   กิ ฺจิ   อกุสเลน   จิตฺเตน  สมุฏ ิต  รูป  สพฺพนฺต   
อกุสลนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๖๖]  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รูป  อกุสลนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อกุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   รูปายตน  อกุสลนติฺ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รูป   
อกุสลนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  สทฺทายตน   
ฯเปฯ   คนฺธายตน   รสายตน   โผฏพฺพายตน   ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   
เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  อสุจิ  อสฺสุ  โลหิต  ฯเปฯ  เสโท  อกุสโลติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๖๗]   อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  รูปายตน  อพฺยากตนฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รปู  อพฺยา-  
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กตนฺติ  ฯ  กตนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต   
สทฺทายตน    ฯเปฯ    คนธฺายตน   รสายตน   โผฏพฺพายตน   ฯเปฯ   
ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   อสุจิ   อสฺสุ   โลหติ   
ฯเปฯ  เสโท  อพฺยากโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อกุสเลน  จิตฺเตน สมุฏ ิต   
วจีกมฺม รูป อพฺยากตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๖๘]   อกุสเลน   จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รูป  อนารมฺมณ   
อกุสลนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อกุสเลน   จิตฺเตน  สมฏุ ิต  รูปายตน   
อนารมฺมณ   อกุสลนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อกุสเลน   
จิตฺเตน   สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รูป  อนารมฺมณ  อกุสลนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อกุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   สทฺทายตน  ฯเปฯ  คนฺธายตน  รสายตน   
โผฏพฺพายตน    ฯเปฯ    ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   ฯเปฯ   
วาโยธาตุ  อสุจิ  อสฺสุ  โลหิต  ฯเปฯ  เสโท  อนารมฺมโณ  อกุสโลติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๖๙]   อกุสเลน   จิตฺเตน   สมฏุ ิต   รูปายตน   อนารมฺมณ   
อพฺยากตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม   
รูป   อนารมฺมณ  อพฺยากตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อกุสเลน   
จิตฺเตน  สมุฏ ิต  สทฺทายตน  ฯเปฯ  คนฺธายตน  รสายตน โผฏพฺพายตน   
ปวีธาตุ     อาโปธาตุ     เตโชธาตุ    วาโยธาตุ    อสุจิ    อสฺสุ   
โลหิต   ฯเปฯ   เสโท   อนารมฺมโณ   อพฺยากโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อกุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รูป  อนารมฺมณ  อพฺยากตนฺติ  ฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 418 

น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๗๐]  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รูป  ผสฺสวิปฺปยุตฺต   
อกุสลนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อกุสเลน   จิตฺเตน  สมฏุ ิต  รูปายตน   
ผสฺสวิปฺปยุตฺต   อกุสลนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อกุสเลน   
จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รูป  ผสฺสวิปปฺยุตฺต  อกุสลนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อกุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   สทฺทายตน  ฯเปฯ  คนฺธายตน  รสายตน   
โผฏพฺพายตน   ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   ฯเปฯ  วาโยธาตุ   
อสุจิ   อสฺสุ   โลหิต   ฯเปฯ   เสโท   ผสฺสวิปฺปยุตฺโต   อกุสโลติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๗๑]   อกุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต  รูปายตน  ผสฺสวิปฺปยุตฺต   
อพฺยากตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม   
รูป   อนารมฺมณ   ผสฺสวิปฺปยุตฺต   อพฺยากตนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อกุสเลน   จิตฺเตน   สมฏุ ิต   สทฺทายตน   ฯเปฯ  คนฺธายตน   
รสายตน   โผฏพฺพายตน   ปวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ   
อสุจิ    อสฺส ุ  โลหิต   ฯเปฯ   เสโท   อนารมฺมโณ   ผสฺสวิปฺปยตฺุโต   
อพฺยากโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รูป   
อนารมฺมณ ผสฺสวิปฺปยุตฺต อพฺยากตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๗๒]   อกุสเลน   จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รูป  อนารมฺมณ   
ผสฺสวิปฺปยุตฺต   อกุสลนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต   
รูปายตน   อนารมฺมณ   ผสฺสวิปฺปยุตฺต  อกุสลนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ    
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ฯเปฯ  อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  วจีกมฺม  รูป อนารมฺมณ ผสฺสวิปฺปยุตฺต   
อกุสลนฺติ    ฯ     อามนฺตา    ฯ    อกุสเลน    จิตฺเตน    สมฏุ ิต   
สทฺทายตน    ฯเปฯ    คนธฺายตน   รสายตน   โผฏพฺพายตน   ฯเปฯ   
ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   อสุจิ   อสฺสุ   โลหติ   
ฯเปฯ   เสโท   อนารมฺมโณ   ผสฺสวิปปฺยุตฺโต   อกสุโลติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๗๓]   อกุสเลน   จิตฺเตน   สมุฏ ิต   รูปายตน   อนารมฺมณ   
ผสฺสวิปฺปยุตฺต    อพฺยากตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อกสุเลน   จิตฺเตน   
สมุฏ ิต   วจีกมฺม   รูป   อนารมฺมณ   ผสฺสวิปฺปยุตฺต   อพฺยากตนฺติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อกุสเลน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต  สทฺทายตน   
ฯเปฯ   คนฺธายตน   รสายตน   โผฏพฺพายตน   ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   
เตโชธาตุ   วาโยธาตุ  อสุจิ  อสฺสุ  โลหิต  ฯเปฯ  เสโท  อนารมฺมโณ   
ผสฺสวิปฺปยุตฺโต   อพฺยากโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อกุสเลน   จิตฺเตน   
สมุฏ ิต   วจีกมฺม   รูป   อนารมฺมณ   ผสฺสวิปฺปยุตฺต   อพฺยากตนฺติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๗๔]  น  วตฺตพฺพ  รูป  กุสลมฺป  อกุสลมฺปติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ    กายกมฺม   วจีกมฺม   กุสลมฺป   อกุสลมฺปติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ห ฺจิ   กายกมฺม  วจีกมฺม  กุสลมฺป  อกสุลมฺป  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
รูป กุสลมฺป อกุสลมฺปติ ฯ   
        [๑๒๗๕]   รูป  กุสลมฺป  อกุสลมฺปติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  จกขฺายตน      
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กุสลมฺป   อกสุลมฺปติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูป  กุสลมฺป   
อกุสลมฺปติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตายตน  ฯเปฯ  ฆานายตน  ชิวฺหายตน   
กายายตน   รปูายตน   สททฺายตน  คนฺธายตน  รสายตน  โผฏพฺพายตน   
ปวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   อสุจิ   อสฺสุ   โลหติ   
ฯเปฯ เสโท กุสโลป อกสุโลปติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๗๖]   กาโย  รปู  กายกมฺม  รูปนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มโน   
รูป มโนกมฺม รูปนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๗๗]   มโน   อรูป   มโนกมฺม   อรูปนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กาโย อรูป กายกมฺม อรูปนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๗๘]   กาโย   รูป   กายกมมฺ   อรูปนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
มโน รูป มโนกมฺม อรูปนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๗๙]   มโน   อรูป   มโนกมฺม   อรูปนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กาโย อรูป กายกมฺม อรูปนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๘๐]   กาโย  รปูนฺติ  ฯ  กายกมฺม  รูปนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
จกฺขายตน   รูปนฺติ   ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   รูปนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  กาโย  รูปนฺติ  ฯ   กายกมฺม  รูปนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ โสตายตน   
รูปนฺติ   ฯ  โสตวิ ฺาณ  รูปนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กาโย   
รูปนฺติ   ฯ   กายกมฺม  รูปนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ฆานายตน  รูปนฺติ  ฯ   
ฆานวิ ฺาณ   รูปนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กาโย  รูปนฺติ  ฯ   
กายกมฺม  รูปนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ชิวฺหายตน  รูปนฺติ  ฯ  ชิวฺหาวิ ฺาณ    
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รูปนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กาโย  รูปนติฺ  ฯ  กายกมมฺ   
รูปนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กายายตน  รูปนฺติ  ฯ  กายวิ ฺาณ  รูปนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๘๑]   รูป   กมมฺนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตา   
เจตนาห   ภิกฺขเว   กมฺม   วทามิ   เจตยิตฺวา  กมฺม  กโรติ  กาเยน   
วาจาย   มนสาติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ   
น วตฺตพฺพ รูป กมฺมนฺติ ฯ   
        [๑๒๘๒]   รูป   กมมฺนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตา   
กาเย   วา   อานนฺท   สติ   กายส ฺเจตนาเหตุ   อุปฺปชฺชติ   อชฌฺตฺต   
สุขทุกฺข   วาจาย   วา   อานนฺท   สติ   วจีส ฺเจตนาเหตุ   อุปฺปชชฺติ   
อชฺฌตฺต    สขุทุกฺข    มเน   วา   อานนฺท   สติ   มโนส ฺเจตนาเหตุ   
อุปฺปชฺชติ  อชฺฌตฺต  สุขทกฺุขนฺติ  ๒  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
เตน หิ น วตฺตพฺพ รูป กมฺมนฺติ ฯ   
        [๑๒๘๓]   รูป   กมมฺนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตา   
ติวิธา   ภิกฺขเว  กายส ฺเจตนา  อกุสล  กายกมฺม  ทกฺุขุทฺรย  ทกุขฺวิปาก   
จตุพฺพิธา   ภิกฺขเว  วจีส ฺเจตนา  อกุสล  วจีกมฺม  ทุกฺขุทฺรย  ทกฺุขวิปาก   
ติวิธา   ภิกฺขเว  มโนส ฺเจตนา  อกุสล  มโนกมฺม  ทกฺุขุทฺรย  ทกุขฺวิปาก   
ติวิธา   ภิกฺขเว   กายส ฺเจตนา   กุสล   กายกมฺม  สขุุทฺรย  สุขวิปาก   
จตุพฺพิธา   ภิกฺขเว   วจีส ฺเจตนา   กสุล   วจีกมฺม  สุขุทฺรย  สขุวิปาก   
#๑ อ. ฉกฺก. ๑๒๘ ฯ ๒ ส. น.ิ ๓๗ ฯ    
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ติวิธา   ภิกฺขเว   มโนส ฺเจตนา  กุสล  มโนกมฺม  สขุุทฺรย  สุขวิปากนฺติ   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ รูป กมฺมนฺติ ฯ   
        [๑๒๘๔]   รูป   กมมฺนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตา   
สจาย    อานนฺท    สมิทฺธ ิ  โมฆปุรโิส   ปาตลิปุตฺตสฺส   ปริพฺพาชกสฺส   
เอว   ปุฏโ   เอว   พฺยากเรยฺย   ส ฺเจตนิย   อาวุโส   ปาตลิปุตฺต   
กมฺม   กตฺวา   กาเยน  วาจาย  มนสา  สขุเวทนิย  สุข  โส  เวทยติ   
ส ฺเจตนิย   อาวุโส  ปาตลิปุตฺต  กมฺม  กตฺวา  กาเยน  วาจาย  มนสา   
ทุกฺขเวทนิย   ทุกฺข   โส   เวทยติ   ส ฺเจตนิย   อาวุโส   ปาตลิปตฺุต   
กมฺม   กตฺวา   กาเยน   วาจาย  มนสา  อทุกฺขมสุขเวทนิย  อทุกขฺมสุข   
โส   เวทยตีติ   เอว   พฺยากรมาโน  โข  อานนฺท  สมิทฺธิ  โมฆปรุโิส   
ปาตลิปุตฺตสฺส   ปริพฺพาชกสฺส   สมฺมา  พฺยากรมาโน  พฺยากเรยฺยาติ  ๑   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ รูป กมฺมนฺติ ฯ   
                        รูป กมฺมนติฺกถา ฯ   
                          ______________   
                         ชีวิตินฺทฺรยิกถา   
        [๑๒๘๕]   นตฺถ ิ  รปูชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นตฺถิ  รูปน   
ธมฺมาน  อายุ   ิติ  ๒  ยปนา  ยาปนา  อิริยนา  วตฺตนา  ปาลนาติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อตฺถ ิ รูปน  ธมฺมาน  อายุ   ิติ  ยปนา   
#๑ ม. อุ. ๓๕๗  ฯ ๒. ม. ยุ. อายุฏ ิติ. อ ฺตฺถ อิทิสเมว.    
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ยาปนา   อิริยนา   วตฺตนา   ปาลนาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ   
รูปน   ธมฺมาน   อายุ   ิติ  ยปนา  ยาปนา  อิริยนา  วตฺตนา  ปาลนา   
โน วต เร วตฺตพฺเพ นตฺถิ รูปชีวิตินฺทฺรยินฺติ ฯ   
        [๑๒๘๖]   อตฺถ ิ  อรูปน   ธมฺมาน   อายุ   ิติ  ยปนา  ยาปนา   
อิริยนา   วตฺตนา   ปาลนา   อตฺถ ิ อรปูชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตฺถิ   รูปน   ธมฺมาน   อายุ    ิติ  ยปนา  ยาปนา  อิริยนา  วตฺตนา   
ปาลนา อตฺถิ รูปชีวิตินฺทฺรยินฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๘๗]  อตฺถ ิ รูปน  ธมฺมาน  อายุ   ิติ  ยปนา ยาปนา อิริยนา   
วตฺตนา   ปาลนา   นตฺถิ   รูปชีวิตินฺทฺรยินฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อตฺถิ   
อรูปน   ธมฺมาน  อายุ   ิติ  ยปนา  ยาปนา  อิริยนา  วตฺตนา  ปาลนา   
นตฺถิ อรูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๘๘]  อรูปน  ธมฺมาน  อายุ  อรูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
รูปน ธมฺมาน อายุ รูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๘๙]   รูปน  ธมฺมาน  อายุ  น  วตฺตพฺพ  รูปชีวิตินฺทฺรยินฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  อรูปน  ธมฺมาน  อายุ  น  วตฺตพฺพ  อรูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๙๐]   รูปน   ธมมฺาน  อายุ  อรูปชีวิตินฺทฺรยินฺติ  ฯ  อามนฺตา   
อรูปน ธมฺมาน อายุ รูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๙๑]  อรูปน  ธมมฺาน  อายุ  น  วตฺตพฺพ  รปูชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   รูปน  ธมฺมาน  อายุ  น  วตฺตพฺพ  อรูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ    
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น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๙๒]  รูปน ฺจ  อรูปน ฺจ  ธมฺมาน  อายุ  อรูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   รูปน ฺจ   อรูปน ฺจ   ธมฺมาน  อายุ  รูปชีวินฺทฺริยนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๙๓]    รูปน ฺจ   อรูปน ฺจ   ธมฺมาน   อายุ   น   วตฺตพฺพ   
รูปชีวิตินฺทฺรยินฺติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   รูปน ฺจ   อรปูน ฺจ   ธมมฺาน   
อายุ น วตฺตพฺพ อรูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๙๔]  นตฺถิ  รปูชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ นิโรธ สมาปนฺนสฺส   
นตฺถิ ชีวิตินทฺฺริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๙๕]  นิโรธ  สมาปนฺนสฺส  อตฺถิ  ชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ   นิโรธ   สมาปนฺนสฺส  อตฺถ ิ ชวิีตินฺทฺริย  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
นตฺถิ รูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ ฯ   
        [๑๒๙๖]  นิโรธ  สมาปนฺนสฺส  อตฺถิ  ชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
กตมกฺขนฺธปริยาปนฺนนฺติ    ฯ    สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนนฺติ    ฯ   นิโรธ   
สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   สงฺขารกฺขนฺโธติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นิโรธ   สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   สงฺขารกฺขนฺโธติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นิโรธ   
สมาปนฺนสฺส    อตฺถ ิ   เวทนากฺขนฺโธ   ฯเปฯ   ส ฺากฺขนฺโธ   ฯเปฯ   
วิ ฺาณกฺขนฺโธติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๙๗]   นิโรธ   สมาปนฺนสฺส   อตฺถิ   เวทนากฺขนฺโธ   ฯเปฯ   
ส ฺากฺขนฺโธ    ฯเปฯ    วิ ฺาณกฺขนฺโธติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   น    
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นิโรธสมาปนฺโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๒๙๘]   นตฺถ ิ รปูชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อส ฺสตฺตาน   
นตฺถิ   ชีวิตินทฺฺริยนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อส ฺสตฺตาน   
อตฺถิ   ชีวิตินทฺฺริยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อส ฺสตฺตาน  อตฺถิ   
ชีวิตินฺทฺริย โน วต เร วตฺตพฺเพ นตฺถิ รปูชีวิตินฺทฺริยนฺติ ฯ   
        [๑๒๙๙]   อส ฺสตฺตาน   อตฺถิ   ชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กตมกฺขนฺธปริยาปนฺนนฺติ   ฯ   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนนฺติ  ฯ  อส ฺสตฺตาน   
อตฺถิ     สงฺขารกฺขนฺโธติ     ฯ    น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   
อส ฺสตฺตาน   อตฺถิ   สงฺขารกฺขนฺโธติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อส ฺสตฺตาน   
อตฺถิ       เวทนากฺขนฺโธ      ฯเปฯ      ส ฺากฺขนฺโธ      ฯเปฯ   
วิ ฺาณกฺขนฺโธติ    ฯ    น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อส ฺสตฺตาน   
อตฺถิ   เวทนากฺขนฺโธ  ฯเปฯ  ส ฺากฺขนฺโธ  ฯเปฯ  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ ป ฺจโวการภโวติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๐๐]  อุปปตฺเตสิเยน  จิตฺเตน  สมุฏ ิต ชีวิตินฺทฺริย อุปปตฺเตสิเย   
จิตฺเต   ภิชฺชมาเน  เอกเทส  ภิชชฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อุปปตฺเตสิเยน   
จิตฺเตน   สมุฏ ิโต  ผสฺโส  อุปปตฺเตสิเย  จิตฺเต  ภิชฺชมาเน  เอกเทโส   
ภิชฺชตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๐๑]  อุปปตฺเตสิเยน  จิตฺเตน  สมุฏ ิโต  ผสฺโส  อุปปตฺเตสิเย   
จิตฺเต  ภิชฺชมาเน  อนวเสโส  ภิชชฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อุปปตฺเตสิเยน   
จิตฺเตน    สมฏุ ิต    ชีวิตินฺทฺริย    อุปปตฺเตสิเย   จิตฺเต   ภิชฺชมาเน    
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อนวเสส ภิชฺชตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๓๐๒]  เทฺว  ชีวิตินฺทฺริยานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทฺวีหิ  ชีวิเตหิ   
ชีวติ ทฺวีหิ มรเณหิ มิยฺยตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                                   ชีวิตินฺทฺริยกถา ฯ   
                                    ______________   
                                    กมฺมเหตุกถา   
        [๑๓๐๓]  กมฺมเหตุ  อรหา  อรหตฺตา  ปริหายตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
กมฺมเหตุ    โสตาปนฺโน   โสตาปตฺติผลา   ปริหายตีติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    กมฺมเหตุ    อรหา   อรหตฺตา   ปริหายตีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   กมฺมเหตุ   สกทาคามี   ฯเปฯ  อนาคามี  อนาคามิผลา   
ปริหายตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๐๔]  กมฺมเหตุ  โสตาปนฺโน  โสตาปตฺติผลา  น  ปริหายตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   กมฺมเหตุ   อรหา   อรหตฺตา   น   ปรหิายตีติ  ฯ  น   
เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กมฺมเหตุ   สกทาคามี   ฯเปฯ   อนาคามี   
อนาคามิผลา   น   ปริหายตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กมมฺเหตุ  อรหา   
อรหตฺตา น ปริหายตีติ ฯ เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๐๕]  กมฺมเหตุ  อรหา  อรหตฺตา  ปริหายตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ปาณาติปาตกมฺมสฺส  เหตูติ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ อทินฺนาทานกมฺมสฺส   
เหตุ     ฯเปฯ    กาเมสุมิจฺฉาจารกมฺมสฺส    เหตุ    มสุาวาท-  
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กมฺมสฺส  เหตุ      ปสุณาวาจากมฺมสฺส     เหตุ     ผรุสวาจากมฺมสฺส     เหตุ   
สมฺผปฺปลาปกมฺมสฺส  เหตุ  มาตุฆาตกกมฺมสฺส  ๑ เหตุ ปตุฆาตกกมฺมสฺส ๒   
เหตุ      อรหนฺตฆาตกกมฺมสฺส     ๓     เหตุ     รุหิรปฺุปาทกมฺมสฺส   
เหตุ    สงฺฆเภทกมฺมสฺส   เหตูติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
กตมสฺส   กมมฺสฺส   เหตูติ   ฯ  หนฺท  หิ  อรหนฺตาน  อพฺภาจิกฺขตีติ  ฯ   
อรหนฺตาน   อพฺภาจิกฺขนกมฺมสฺส   เหตุ  อรหา  อรหตฺตา  ปริหายตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เย   เกจิ   อรหนฺตาน   อพฺภาจิกฺขนฺติ   สพฺเพ   เต   
อรหตฺต สจฺฉิกโรนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯปฯ   
                         กมฺมเหตุกถา ฯ   
                         อฏโม วคฺโค ฯ   
                         ตสฺส อุททฺาน ฯ   
                  ฉ คติโย อนฺตราภโว ป ฺเจว กามคุณา   
                  กามธาตุ ป ฺเจว อายตนา กามา   
                  รปูโน ธมฺมา รูปธาตุ อรูปโน ธมฺมา   
                  อรูปธาตุ สฬายตนิโก อตฺตภาโว   
                  รปูธาตุยา อตฺถิ รูป อรูเปส ุรูป กมฺม   
                  รปูชีวิตินฺทฺริย กมฺมเหตุ ปริหายตีติ ฯ   
                         __________________   
#๑ ม. มาตุฆาติกมฺมสฺส. ๒. ม. ปตุฆาติกมฺมสฺส. ๓. ม. อรหนฺตฆาติกมฺมสฺส.    
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                          อานิสสกถา   
        [๑๓๐๖]  อานิสสทสฺสาวิสฺส  ส ฺโชนาน  ปหานนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ    สงฺขาเร   อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   ส ฺโชนา   ปหียนฺตีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   สงฺขาเร   อนิจฺจโต   มนสิกโรโต   ส ฺโชนา   
ปหียนฺติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อานิสสทสฺสาวิสฺส   ส ฺโชนาน   
ปหานนฺติ   ฯเปฯ   นน ุ  สงฺขาเร   ทุกขฺโต  ฯเปฯ  โรคโต  คณฺฑโต   
สลฺลโต   อฆโต   อาพาธโต   ปรโต   ปโลกโต   อีติโต   อุปทฺทวโต   
ภยโต   อุปสคฺคโต   จลโต   ปภงฺคุโต   อธุวโต   อตาณโต  อเลณโต   
อสรณโต    อสรณีภูตโต    ริตฺตโต    ตุจฺฉโต    สุ ฺโต    อนตฺตโต   
อาทีนวโต  ฯเปฯ  วิปรณิามธมฺมโต  มนสิกโรโต  ส ฺโชนา  ปหียนฺตีติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ    สงฺขาเร    วิปรณิามธมฺมโต    มนสิกโรโต   
ส ฺโชนา    ปหียนฺติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อานิสสทสฺสาวิสฺส   
ส ฺโชนาน   ปหานนฺติ   ฯ   สงฺขาเร   จ   อนิจฺจโต   มนสิ  กโรติ   
นิพฺพาเน   จ   อานิสสทสฺสาวี   โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สงฺขาเร   จ   อนิจฺจโต   มนสิ   กโรติ  นิพฺพาเน  จ  อานิสสทสฺสาวี   
โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน   ผสสฺาน  ฯเปฯ  ทฺวินฺน  จิตฺตาน   
สโมธาน  โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สงฺขาเร  จ  ทุกฺขโต   
ฯเปฯ   โรคโต   ฯเปฯ   วิปริณามธมฺมโต   มนสิ   กโรติ   นิพฺพาเน   
จ   อานิสสทสฺสาวี   โหตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สงฺขาเร    
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จ    วิปริณามธมฺมโต   มนสิ   กโรติ   นพฺิพาเน   จ   อานิสสทสฺสาวี   
โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน   ผสสฺาน  ฯเปฯ  ทฺวินฺน  จิตฺตาน   
สโมธาน โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๐๗]  น  วตฺตพฺพ  อานิสสทสฺสาวิสฺส  ส ฺโชนาน  ปหานนฺติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตา  อิธ  ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิพฺพาเน สุขานุปสฺสี   
วิหรติ    สุขส ฺ ี    สุขปฏิสเวที   สตต   สมิต   อพฺโพกิณฺณ   เจตสา   
อธิมุจฺจมาโน    ป ฺาย   ปริโยคาหมาโนติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ อานิสสทสฺสาวิสฺส ส ฺโชนาน ปหานนฺติ ฯ   
                         อานิสสกถา ฯ   
                           ____________   
                         อมตารมฺมณกถา   
        [๑๓๐๘]   อมตารมฺมณ   ส ฺโชนนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อมต   
ส ฺโชนิย   คนฺถนิย   โอฆนิย   โยคนิย  นีวรณิย  ปรามฏ  อุปาทานิย   
สงฺกิเลสิกนฺติ  ฯ  ๑   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ นนุ อมต อส ฺโชนิย   
อคนฺถนิย   ฯเปฯ   อสงฺกิเลสิกนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อมต   
อส ฺโชนิย   ฯเปฯ  อสงฺกิเลสิก  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อมตารมฺมณ   
ส ฺโชนนฺติ ฯ   
        [๑๓๐๙]   อมต   อารพฺภ   ราโค  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อมต   ราคฏานิย   รชนิย  กมนิย  มทนิย  พนฺธนยิ  มุจฺฉนิยนฺติ  ฯ  น   
#๑. ม. สงฺกิเลสิย    
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เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  อมต  น  ราคฏานิย  น  รชนิย น กมนิย   
น   มทนิย   น  พนฺธนิย  น  มุจฺฉนิยนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อมต   
น   ราคฏานิย   น   รชนิย   น  กมนยิ  น  มทนิย  น  พนฺธนิย  น   
มุจฺฉนิย โน วต เร วตฺตพฺเพ อมต อารพฺภ ราโค อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
        [๑๓๑๐]   อมต   อารพฺภ   โทโส  อุปฺปชชฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อมต    โทสฏานิย    โกปฏานิย    ปฏิฆฏานิยนฺติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ   อมต   น   โทสฏานิย  น  โกปฏานิย  น   
ปฏิฆฏานิยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อมต  น  โทสฏานิย  น   
โกปฏานิย    น    ปฏิฆฏานิย   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อมต   
อารพฺภ โทโส อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
        [๑๓๑๑]   อมต   อารพฺภ   โมโห  อุปฺปชชฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อมต     โมหฏานิย     อ ฺาณกรณ     อจกฺขุกรณ     ป ฺานิโรธิย   
วิฆาตปกฺขิย   อนิพฺพานสวตฺตนิยนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
นนุ    อมต    น    โมหฏานิย   น   อ ฺาณกรณ   น   อจกฺขุกรณ   
ป ฺาวุฑฺฒิย    อวิฆาตปกฺขิย    นิพฺพานสวตฺตนิยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ห ฺจิ   อมต   น  โมหฏานิย  น  อ ฺาณกรณ  ฯเปฯ  นิพฺพานสวตฺตนิย   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อมต อารพฺภ โมโห อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
        [๑๓๑๒]   รูป   อารพฺภ  ส ฺโชนา  อุปฺปชชฺนฺติ  รูป  ส ฺโชนิย   
คนฺถนิย   ฯเปฯ   สงฺกิเลสิกนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อมต   อารพฺภ   
ส ฺโชนา     อุปฺปชฺชนติฺ     อมต    ส ฺโชนิย    คนฺถนิย    ฯเปฯ    
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สงฺกิเลสิกนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๑๓]   รูป   อารพฺภ   ราโค   อุปฺปชฺชติ   รปู  ราคฏานิย   
รชนิย   กมนยิ   มทนิย   พนฺธนิย   มุจฺฉนิยนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อมต   
อารพฺภ   ราโค   อุปฺปชชฺติ   อมต  ราคฏานิย  ฯเปฯ  มุจฺฉนิยนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๑๔]   รูป   อารพฺภ   โทโส   อุปฺปชฺชติ   รูป  โทสฏานิย   
โกปฏานิย   ปฏิฆฏานิยนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อมต  อารพฺภ  โทโส   
อุปฺปชฺชติ    อมต    โทสฏานิย    โกปฏานิย    ปฏิฆฏานิยนฺติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๑๕]   รูป   อารพฺภ   โมโห   อุปฺปชฺชติ   รูป  โมหฏานิย   
อ ฺาณกรณ   ฯเปฯ   อนิพฺพานสวตฺตนิยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อมต   
อารพฺภ     โมโห    อุปฺปชฺชติ    อมต    โมหฏานิย    อ ฺาณกรณ   
ฯเปฯ อนิพฺพานสวตฺตนิยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๑๖]    อมต    อารพฺภ    ส ฺโชนา    อุปฺปชฺชนฺติ   อมต   
อส ฺโชนิย    อคนฺถนยิ   อโนฆนิย   อโยคนิย   อนีวรณิย   อปรามฏ   
อนุปาทานิย   อสงฺกิเลสิกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  อารพฺภ  ส ฺโชนา   
อุปฺปชฺชนฺติ   รูป   อส ฺโชนิย   อคนฺถนิย   ฯเปฯ   อสงฺกิเลสิกนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๑๗]  อมต  อารพฺภ  ราโค  อุปฺปชฺชติ  อมต  น  ราคฏานิย   
น   รชนยิ   น   กมนิย   น   มทนิย  น  พนฺธนิย  น  มุจฺฉนิยนฺติ  ฯ    
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อามนฺตา   ฯ   รูป   อารพฺภ   ราโค  อุปฺปชฺชติ  รูป  น  ราคฏานิย   
ฯเปฯ น มุจฺฉนิยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๑๘]  อมต  อารพฺภ  โทโส  อุปฺปชฺชติ  อมต  น  โทสฏานิย   
น  โกปฏานิย  น  ปฏิฆฏานิยนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป อารพฺภ โทโส   
อุปฺปชฺชติ   รปู  น  โทสฏานิย  น  โกปฏานิย  น  ปฏิฆฏานิยนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๑๙]  อมต  อารพฺภ  โมโห  อุปฺปชฺชติ  อมต  น  โมหฏานิย   
น    อ ฺาณกรณ    ฯเปฯ    นิพฺพานสวตฺตนิยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
รูป   อารพฺภ   โมโห  อุปปฺชฺชติ  รูป  น  โมหฏานิย  น  อ ฺาณกรณ   
ฯเปฯ นิพฺพานสวตฺตนิยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๒๐]  น  วตฺตพฺพ  อมตารมฺมณ  ส ฺโชนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ    วุตฺต    ภควตา    นพฺิพาน   นิพฺพานโต   ส ฺชานาติ   นิพฺพาน   
นิพฺพานโต    ส ฺชานิตฺวา    นิพฺพาน    ม ฺติ    นพฺิพานสฺมึ    ม ฺติ   
นิพฺพานโต   ม ฺติ   นิพฺพาน   เมติ   ม ฺติ  นิพฺพาน  อภินนฺทตีติ  ๑   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อมตารมฺมณ ส ฺโชนนฺติ ฯ   
                        อมตารมฺมณกถา ฯ   
#๑ ม. ม.ู ๕ ฯ    
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                       รูป สารมฺมณนฺติกถา   
        [๑๓๒๑]   รูป   สารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา    อาโภโค   สมนฺนาหาโร   มนสิกาโร   เจตนา   ปตฺถนา                      
ปณิธีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  นตฺถิ  ตสฺส  อาวชฺชนา   
อาโภโค   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   นตฺถิ   ตสฺส   
อาวชฺชนา   อาโภโค   ฯเปฯ   ปณิธิ   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  รูป   
สารมฺมณนฺติ ฯ   
        [๑๓๒๒]   ผสฺโส   สารมฺมโณ  อตฺถิ  ตสฺส  อาวชฺชนา  อาโภโค   
ฯเปฯ    ปณิธีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   รูป   สารมฺมณ   อตฺถิ   ตสฺส   
อาวชฺชนา อาโภโค ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๒๓]   เวทนา   ฯเปฯ  ส ฺา  เจตนา  จิตฺต  สทฺธา  วิรยิ   
สติ   สมาธิ   ป ฺา   ราโค   โทโส  โมโห  มาโน  ทิฏ ิ  วิจิกิจฺฉา   
ถีน   อุทฺธจฺจ   อหิริก   ฯเปฯ   อโนตฺตปฺป   สารมฺมณ   อตฺถ ิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา   อาโภโค   ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  สารมฺมณ   
อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   อาโภโค   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๒๔]   รูป   สารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา  อาโภโค   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ผสฺโส   สารมฺมโณ  นตฺถ ิ ตสฺส   
อาวชฺชนา อาโภโค ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๓๒๕]   รูป   สารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา  อาโภโค   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา  ฯ  เวทนา  ส ฺา  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป   
สารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   อาโภโค   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๒๖]   น   วตฺตพฺพ  รูป  สารมฺมณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ  
รูป    สปจฺจยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   รูป   สปจฺจย   เตน   
วต เร วตฺตพฺเพ รูป สารมฺมณนฺติ ฯ   
                      รูป สารมฺมณนฺติกถา ฯ   
                        ____________________   
                     อนุสยา อนารมฺมณาติกถา   
        [๑๓๒๗]   อนุสยา  อนารมฺมณาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  นพฺิพาน   
จกฺขายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตนนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๒๘]    กามราคานุสโย   อนารมฺมโณติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
กามราโค   กามราคปริยุฏาน   กามราคส ฺโชน  กาโมโฆ  กามโยโค   
กามจฺฉนฺทนีวรณ    อนารมฺมณนฺติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
กามราโค   กามราคปริยุฏาน   กามราคส ฺโชน  กาโมโฆ  กามโยโค   
กามจฺฉนฺทนีวรณ    สารมฺมณนฺติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   กามราคานุสโย   
สารมฺมโณติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๒๙]    กามราคานุสโย   อนารมฺมโณติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ    
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กตมกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ   ฯ  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ  ฯ  สงฺขารกฺขนฺโธ   
อนารมฺมโณติ    ฯ    น    เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สงฺขารกฺขนฺโธ   
อนารมฺมโณติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    เวทนากฺขนฺโธ   ส ฺากฺขนฺโธ   
วิ ฺาณกฺขนฺโธ อนารมฺมโณติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๓๐]  กามราคานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน อนารมฺมโณติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   กามราโค   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   อนารมฺมโณติ  ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กามราโค   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   
สารมฺมโณติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  กามราคานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   
สารมฺมโณติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๓๑]   กามราคานุสโย   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน  อนารมฺมโณ   
กามราโค   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   สารมฺมโณติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
สงฺขารกฺขนฺโธ   เอกเทโส   สารมฺมโณ   เอกเทโส   อนารมฺมโณติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สงฺขารกฺขนฺโธ   เอกเทโส  สารมฺมโณ   
เอกเทโส  อนารมฺมโณติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺากฺขนฺโธ   
วิ ฺาณกฺขนฺโธ   เอกเทโส   สารมฺมโณ   เอกเทโส   อนารมฺมโณติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๓๒]   ปฏิฆานุสโย   มานานุสโย  ทิฏานุสโย  วิจิกจฺิฉานุสโย   
ภวราคานุสโย   อวิชฺชานสุโย   อนารมฺมโณติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อวิชฺชา   
อวิชฺโชโฆ  อวิชฺชาโยโค  อวิชชฺานุสโย  อวิชฺชาปริยุฏาน อวิชฺชาส ฺโชน   
อวิชฺชานีวรณ      อนารมฺมณนฺติ     ฯ     น     เหว     วตฺตพฺเพ    
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ฯเปฯ    อวิชชฺา    อวิชโฺชโฆ   อวิชฺชาโยโค   ฯเปฯ   อวิชฺชานีวรณ   
สารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อวิชฺชานุสโย   สารมฺมโณติ   ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๓๓]    อวิชชฺานุสโย    อนารมฺมโณติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   
กตมกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ   ฯ  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ  ฯ  สงฺขารกฺขนฺโธ   
อนารมฺมโณติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สงฺขารกฺขนฺโธ อนารมฺมโณติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     เวทนากฺขนฺโธ     ส ฺากฺขนฺโธ    วิ ฺาณกฺขนฺโธ   
อนารมฺมโณติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๓๔]  อวิชฺชานสุโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน  อนารมฺมโณติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   อวิชฺชา   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา   อนารมฺมณาติ   ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    อวิชชฺา   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา   
สารมฺมณาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อวิชชฺานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   
สารมฺมโณติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๓๕]    อวิชฺชานุสโย   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   อนารมฺมโณ   
อวิชฺชา    สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา    สารมฺมณาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
สงฺขารกฺขนฺโธ   เอกเทโส   สารมฺมโณ   เอกเทโส   อนารมฺมโณติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สงฺขารกฺขนฺโธ   เอกเทโส  สารมฺมโณ   
เอกเทโส  อนารมฺมโณติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺากฺขนฺโธ   
วิ ฺาณกฺขนฺโธ   เอกเทโส   สารมฺมโณ   เอกเทโส   อนารมฺมโณติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๓๓๖]   น   วตฺตพฺพ  อนุสยา  อนารมฺมณาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปุถุชชฺโน   กสุลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน  สานุสโยติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  เตส   อนุสยาน   อารมฺมณนฺติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ อนุสยา อนารมฺมณาติ ฯ   
        [๑๓๓๗]   ปุถชฺุชโน  กุสลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน  สราโคติ   
วตฺตพฺโพติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ  ตสฺส  ราคสฺส  อารมฺมณนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ ราโค อนารมฺมโณติ ฯ   
                     อนุสยา อนารมฺมณาติกถา ฯ   
                         ________________   
                      าณ อนารมฺมณนฺติกถา   
        [๑๓๓๘]   าณ   อนารมฺมณนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  นพฺิพาน   
จกฺขายตน   ฯเปฯ   โผฏพฺพายตนนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
าณ   อนารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ป ฺา  ป ฺ ินฺทฺริย  ป ฺาพล   
สมฺมาทิฏ ิ    ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค    อนารมฺมโณติ    ฯ    น   เหว   
วตฺตพฺเพ     ฯเปฯ    ป ฺา    ป ฺ ินฺทฺริย    ป ฺาพล    สมมฺาทิฏ ิ   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค     สารมฺมโณติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    าณ   
สารมฺมณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๓๙] าณ อนารมฺมณนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ กตมกฺขนฺธปริยาปนฺนนฺติ ฯ   
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนนฺติ    ฯ    สงฺขารกฺขนฺโธ    อนารมฺม-  
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โณติ    ฯ  น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   สงฺขารกฺขนฺโธ   อนารมฺมโณติ   ฯ   
อามนฺตา  ฯ  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺากฺขนฺโธ วิ ฺาณกฺขนฺโธ อนารมฺมโณติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๔๐]    าณ    สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺน    อนารมฺมณนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ป ฺา   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา   อนารมฺมณาติ  ฯ  น   
เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ป ฺา  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา  สารมฺมณาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    าณ    สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺน    สารมฺมณนฺติ    ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๔๑]    าณ    สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺน   อนารมฺมณ   ป ฺา   
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา   สารมฺมณาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  สงฺขารกฺขนฺโธ   
อกเทโส   สารมฺมโณ  เอกเทโส  อนารมฺมโณติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  สงฺขารกฺขนฺโธ  เอกเทโส  สารมฺมโณ  เอกเทโส อนารมฺมโณติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     เวทนากฺขนฺโธ     ส ฺากฺขนฺโธ    วิ ฺาณกฺขนฺโธ   
เอกเทโส    สารมฺมโณ    เอกเทโส   อนารมฺมโณติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๔๒]   น   วตฺตพฺพ   าณ   อนารมฺมณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหา    จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคี    าณีติ   วตฺตพฺโพติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อตฺถิ  ตสฺส  าณสฺส  อารมฺมณนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ   
าณ    อนารมฺมณนฺติ    ฯ    อรหา    จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคี    ป ฺวาติ   
วตฺตพฺโพติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ  ตาย  ป ฺาย  อารมฺมณนฺติ  ฯ    
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น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ ป ฺา อนารมฺมณาติ ฯ   
                      าณ อนารมฺมณนฺติกถา ฯ   
                          ____________   
                         อตีตารมฺมณกถา   
        [๑๓๔๓]   อตีตารมฺมณ   จิตฺต   อนารมฺมณนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   อตีตารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  อตีตารมฺมณ  โน  วต   
เร   วตฺตพฺเพ   อตีตารมฺมณ   จิตฺต   อนารมฺมณนฺติ  อตีตารมฺมณ  จิตฺต   
อนารมฺมณนฺติ   มิจฺฉา   ห ฺจิ   วา   ปน   อนารมฺมณ   โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ อตีตารมฺมณนฺติ อนารมฺมณ อตีตารมฺมณนฺติ มิจฺฉา ฯ   
        [๑๓๔๔]   อตีตารมฺมณ   จิตฺต   อนารมฺมณนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   อตีต  อารพฺภ  อตฺถิ  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   อตีต   อารพฺภ   อตฺถิ  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธิ  โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ อตีตารมฺมณ จิตฺต อนารมฺมณนฺติ ฯ   
                        อตีตารมฺมณกถา ฯ   
                         ________________   
                        อนาคตารมฺมณกถา   
        [๑๓๔๕]   อนาคตารมฺมณ   จิตฺต  อนารมฺมณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ    อนาคตารมฺมณนฺติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อนาคตารมฺมณ    
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โน    วต    เร    วตฺตพฺเพ   อนาคตารมฺมณ   จิตฺต   อนารมฺมณนฺติ   
อนาคตารมฺมณ    จิตฺต    อนารมฺมณนฺติ    มิจฺฉา    ห ฺจิ   วา   ปน   
อนารมฺมณ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อนาคตารมฺมณนฺติ  อนารมฺมณ   
อนาคตารมฺมณนฺติ มิจฺฉา ฯ   
        [๑๓๔๖]   อนาคตารมฺมณ   จิตฺต  อนารมฺมณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ  อนาคต  อารพฺภ  อตฺถิ  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ   อนาคต   อารพฺภ   อตฺถิ   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธิ  โน  วต   
เร วตฺตพฺเพ อนาคตารมฺมณ จิตฺต อนารมฺมณนฺติ ฯ   
        [๑๓๔๗]   ปจฺจุปฺปนฺน   อารพฺภ   อตฺถิ  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธิ   
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ   จิตฺต   สารมฺมณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีต  อารพฺภ   
อตฺถิ   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธิ   อตีตารมฺมณ  จิตฺต  สารมฺมณนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๔๘]   ปจฺจุปฺปนฺน   อารพฺภ   อตฺถิ  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธิ   
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ    จิตฺต   สารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนาคต   
อารพฺภ    อตฺถิ    อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธิ   อนาคตารมฺมณ   จิตฺต   
สารมฺมณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๔๙]  อตีต  อารพฺภ  อตฺถิ  อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธิ อตีตารมฺมณ   
จิตฺต    อนารมฺมณนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    ปจฺจุปฺปนฺน   อารพฺภ   
อตฺถิ  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธิ  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ  จิตฺต  อนารมฺมณนฺติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๓๕๐]   อนาคต   อารพฺภ   อตฺถิ   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธิ   
อนาคตารมฺมณ   จิตฺต   อนารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   
อารพฺภ   อตฺถิ   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธิ   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ   จิตฺต   
อนารมฺมณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๕๑]  น  วตฺตพฺพ  อตีตานาคตารมฺมณ  จิตฺต  อนารมฺมณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อตีตานาคต   นตฺถติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ   
อตีตานาคต   นตฺถิ   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อตีตานาคตารมฺมณ   
จิตฺต อนารมฺมณนฺติ ฯเปฯ   
                        อนาคตารมฺมณกถา   
                          ______________   
                        วิตกฺกานุปติตกถา   
        [๑๓๕๒]  สพฺพ  จิตฺต  วิตกฺกานุปติตนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ สพฺพ จิตฺต   
วิจารานุปติต    ปตานุปติต   สุขานุปติต   ทุกฺขานุปติต   โสมนสฺสานุปติต   
โทมนสฺสานุปติต   อุเปกขฺานุปติต   สทฺธานุปติต   วิริยานุปติต  สตานุปติต   
สมาธานุปติต        ป ฺานุปติต       ราคานุปติต       โทสานุปติต   
ฯเปฯ อโนตฺตปฺปานุปติตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๕๓]   สพฺพ   จิตฺต   วิตกฺกานุปติตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ  
อตฺถิ   อวิตกฺโก   วิจารมตฺโต   สมาธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ   
อวิตกฺโก   วิจารมตฺโต   สมาธิ   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  สพฺพ  จิตฺต    
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วิตกฺกานุปติตนฺติ ฯ   
        [๑๓๕๔]   สพฺพ   จิตฺต   วิตกฺกานุปติตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ  
อตฺถิ   อวิตกฺโก   อวิจาโร   สมาธีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ   
อวิตกฺโก   อวิจาโร   สมาธิ   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  สพฺพ  จิตฺต   
วิตกฺกานุปติตนฺติ ฯ   
        [๑๓๕๕]   สพฺพ   จิตฺต   วิตกฺกานุปติตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ  
ตโย   สมาธี   วุตฺตา   ภควตา  สวิตกฺโก  สวิจาโร  สมาธิ  อวิตกฺโก   
วิจารมตฺโต   สมาธิ   อวิตกฺโก   อวิจาโร   สมาธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   ตโย   สมาธี   วุตฺตา   ภควตา   สวิตกฺโก   สวิจาโร  สมาธิ   
อวิตกฺโก   วิจารมฺมตฺโต   สมาธิ   อวิตกฺโก   อวิจาโร   สมาธิ   โน   
วต เร วตฺตพฺเพ สพฺพ จิตฺต วิตกฺกานุปติตนฺติ ฯ   
                       วิตกฺกานุปติตกถา ฯ   
                          ____________   
                       วิตกฺกวิปฺผารสทฺทกถา   
        [๑๓๕๖]  สพฺพโส  วิตกฺกยโต  วิจารยโต วิตกฺกวิปฺผาโร สทฺโทติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    สพฺพโส   ผุสยโต   ผสสฺวิปฺผาโร   สทฺโท   สพฺพโส   
เวทยโต   เวทนาวิปฺผาโร   สทฺโท  สพฺพโส  ส ฺชานโต  ส ฺาวิปฺผาโร   
สทฺโท   สพฺพโส   เจตยโต   เจตนาวิปฺผาโร   สทฺโท  สพฺพโสจินฺตยโต   
จิตฺตวิปฺผาโร   สทฺโท   สพฺพโส   สรโต   สติวิปฺผาโร  สทฺโท  สพฺพโส  
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ปชานโต ป ฺาวิปฺผาโร สทฺโทติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๕๗]  สพฺพโส  วิตกฺกยโต  วิจารยโต วิตกฺกวิปฺผาโร สทฺโทติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    วิตกฺกวิปฺผาโร    สทโฺท    โสตวิ ฺเยฺโย   โสตสฺมึ   
ปฏิห ฺติ   โสตสฺส   อาปาถ   อาคจฺฉตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   นน ุ  วิตกฺกวิปฺผาโร   สทฺโท   น  โสตวิ ฺเยฺโย  น  โสตสฺมึ   
ปฏิห ฺติ   น   โสตสฺส   อาปาถ   อาคจฺฉตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
วิตกฺกวิปฺผาโร   สทฺโท   น   โสตวิ ฺเยฺโย   น   โสตสฺมึ   ปฏหิ ฺติ   
น   โสตสฺส   อาปาถ   อาคจฺฉติ   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  สพฺพโส   
วิตกฺกยโต วิจารยโต วิตกฺกวิปฺผาโร สทฺโทติ ฯ   
                      วิตกฺกวิปฺผารสทฺทกถา ฯ   
                         ________________   
                      นยถาจิตฺตสฺส วาจาติกถา   
        [๑๓๕๘]   น  ยถาจิตฺตสฺส  วาจาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อผสฺสกสฺส   
วาจา    อเวทนกสฺส    วาจา    อส ฺกสฺส    วาจา    อเจตนกสฺส   
วาจา   อจิตฺตกสฺส   วาจาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นน ุ  
สผสฺสกสฺส     วาจา    สเวทนกสฺส    วาจา    สส ฺกสฺส    วาจา   
สเจตนกสฺส  วาจา  ฯเปฯ  สจิตฺตกสฺส  วาจาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
สผสฺสกสฺส   วาจา  ฯเปฯ  สจิตฺตกสฺส  วาจา  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
น ยถาจิตฺตสฺส วาจาติ ฯ    
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        [๑๓๕๙]  น  ยถาจิตฺตสฺส  วาจาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ อนาวชฺชนฺตสฺส   
วาจา   อนาโภคสฺส   วาจา   ฯเปฯ   อปณิทหนฺตสฺส   วาจาติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  นนุ  อาวชฺชนตฺสฺส  วาจา  อาโภคสฺส  วาจา   
ฯเปฯ   ปณิทหนฺตสฺส   วาจาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อาวชฺชนฺตสฺส   
วาจา   อาโภคสฺส   วาจา   ฯเปฯ   ปณิทหนฺตสฺส   วาจา   โน  วต   
เร วตฺตพฺเพ น ยถาจิตฺตสฺส วาจาติ ฯ   
        [๑๓๖๐]  น  ยถาจิตฺตสฺส  วาจาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วาจา   
จิตฺตสมุฏานา   จิตฺเตน   สห   ชาตา  จิตฺเตน  สห  เอกุปฺปาทาติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  วาจา  จิตฺตสมุฏานา  จิตฺเตน  สห  ชาตา จิตฺเตน   
สห เอกุปฺปาทา โน วต เร วตฺตพฺเพ น ยถาจิตฺตสฺส วาจาติ ฯ   
        [๑๓๖๑]  น  ยถาจิตฺตสฺส  วาจาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ น ภณิตุกาโม   
ภณติ    น    กเถตุกาโม   กเถติ   น   อาลปตุกาโม   อาลปติ   น   
โวหริตุกาโม  โวหรตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  ภณิตุกาโม   
ภณติ    กเถตุกาโม    กเถติ   อาลปตุกาโม   อาลปติ   โวหริตุกาโม   
โวหรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ภณิตุกาโม   ภณติ  กเถตุกาโม   
กเถติ   อาลปตุกาโม   อาลปติ   โวหรตุิกาโม  โวหรติ  โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ น ยถาจิตฺตสฺส วาจาติ ฯ   
        [๑๓๖๒]  น  วตฺตพฺพ  น  ยถาจิตฺตสฺส  วาจาติ ฯ อามนฺตา ฯ นนุ   
อตฺถิ    โกจิ   อ ฺ   ภณิสฺสามีติ   อ ฺ   ภณติ   อ ฺ   กเถสฺสามีติ   
อ ฺ     กเถติ    อ ฺ    อาลปสฺสามีติ    อ ฺ    อาลปติ    อ ฺ    
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โวหริสฺสามีติ   อ ฺ   โวหรตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ  โกจิ   
อ ฺ    ภณิสฺสามีติ    อ ฺ    ภณติ    ฯเปฯ    อ ฺ   โวหริสฺสามีติ   
อ ฺ โวหรติ เตน วต เร วตฺตพฺเพ น ยถาจิตฺตสฺส วาจาติ ฯ   
                     นยถาจิตฺตสฺส วาจาติกถา ฯ   
                        __________________   
                    นยถาจิตฺตสฺส กายกมฺมนติฺกถา   
        [๑๓๖๓]  น  ยถาจิตฺตสฺส  กายกมฺมนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ อผสฺสกสฺส   
กายกมฺม   ฯเปฯ   อจิตฺตกสฺส   กายกมมฺนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   นน ุ  สผสฺสกสฺส  กายกมฺม  ฯเปฯ  สจิตฺตกสฺส  กายกมมฺนฺติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ    สผสฺสกสฺส   กายกมฺม   ฯเปฯ   สจิตฺตกสฺส   
กายกมฺม โน วต เร วตฺตพฺเพ น ยถาจิตฺตสฺส กายกมฺมนฺติ ฯ   
        [๑๓๖๔]  น  ยถาจิตฺตสฺส กายกมฺมนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ อนาวชฺชนฺตสฺส   
กายกมฺม    ฯเปฯ    อปณิทหนฺตสฺส    กายกมฺมนฺติ    ฯ    น   เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ   อาวชฺชนฺตสฺส   กายกมฺม  ฯเปฯ  ปณิทหนฺตสฺส   
กายกมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  อาวชฺชนฺตสฺส  กายกมฺม  ฯเปฯ   
ปณิทหนฺตสฺส   กายกมฺม   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   น  ยถาจิตฺตสฺส   
กายกมฺมนฺติ ฯ   
        [๑๓๖๕]  น  ยถาจิตฺตสฺส  กายกมฺมนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ นนุ กายกมฺม   
จิตฺตสมุฏาน   จิตฺเตน   สห   ชาต   จิตฺเตน   สห  เอกุปฺปาทนฺติ  ฯ   
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อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  กายกมฺม  จิตฺตสมุฏาน  จิตฺเตน  สห  ชาต จิตฺเตน   
สห เอกุปฺปาท โน วต เร วตฺตพฺเพ น ยถาจิตฺตสฺส กายกมฺมนฺติ ฯ   
        [๑๓๖๖]   น   ยถาจิตฺตสฺส   กายกมฺมนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  น   
อภิกฺกมิตุกาโม     อภิกฺกมติ    น    ปฏิกฺกมิตุกาโม    ปฏิกฺกมติ    น   
อาโลเกตุกาโม    อาโลเกติ    น    วิโลเกตุกาโม    วิโลเกติ   น   
สมฺมิ ฺชิตุกาโม   สมฺมิ ฺเชติ   น   ปสาเรตุกาโม   ปสาเรตีติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  นนุ  อภิกฺกมิตุกาโม  อภิกฺกมติ  ปฏิกกฺมตุิกาโม   
ปฏิกฺกมติ       อาโลเกตุกาโม       อาโลเกติ       วิโลเกตุกาโม                   
วิโลเกติ   สมมฺิ ฺชิตุกาโม   สมฺมิ ฺเชติ   ปสาเรตุกาโม   ปสาเรตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อภิกกฺมิตุกาโม  อภิกฺกมติ  ฯเปฯ  ปสาเรตุกาโม   
ปสาเรติ โน วต เร วตฺตพฺเพ น ยถาจิตฺตสฺส กายกมฺมนฺติ ฯ   
        [๑๓๖๗]  น  วตฺตพฺพ  น  ยถาจิตฺตสฺส  กายกมฺมนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   อตฺถิ   โกจิ   อ ฺตฺร   คจฺฉิสฺสามีติ   อ ฺตฺร   คจฺฉติ   ฯเปฯ   
อ ฺ   ปสาเรสฺสามีติ   อ ฺ   ปสาเรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   
อตฺถิ    โกจิ    อ ฺตฺร    คจฺฉิสฺสามีติ    อ ฺตฺร    คจฺฉติ   ฯเปฯ   
อ ฺ   ปสาเรสฺสามีติ   อ ฺ   ปสาเรติ   เตน   วต   เร  วตฺตพฺเพ   
น ยถาจิตฺตสฺส กายกมฺมนติฺ ฯ   
                   น ยถาจิตฺตสฺส กายกมฺมนติฺกถา ฯ   
                         ________________    
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                     อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนกถา   
        [๑๓๖๘]   อตีเตน   สมนฺนาคโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อตีต   
นิรุทฺธ   วิคต   วิปริณต   อตฺถงฺคต   อพฺภตฺถงฺคตนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   อตีต   นิรุทฺธ   วิคต   วิปริณต   อตฺถงฺคต   อพฺภตฺถงฺคต   โน   
วต เร วตฺตพฺเพ อตีเตน สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๑๓๖๙]  อนาคเตน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุอนาคต   
อชาต    อภูต   อส ฺชาต   อนิพฺพตฺต   อนภินิพฺพตฺต   อปาตุภูตนฺติ   ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อนาคต  อชาต  อภูต อส ฺชาต อนิพฺพตฺต อนภินิพฺพตฺต   
อปาตุภูต โน วต เร วตฺตพฺเพ อนาคเตน สมนฺนาคโตติ ฯ   
        [๑๓๗๐]  อตีเตน  รปูกฺขนฺเธน  สมนฺนาคโต อนาคเตน รูปกฺขนฺเธน   
สมนฺนาคโต     ปจฺจุปฺปนฺเนน     รูปกฺขนฺเธน     สมนฺนาคโตติ     ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ตีหิ  รูปกฺขนฺเธหิ  สมนนฺาคโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อตีเตหิ   ป ฺจหิ   ขนฺเธหิ   สมนฺนาคโต   อนาคเตหิ   ป ฺจหิ   
ขนฺเธหิ   สมนฺนาคโต   ปจฺจุปฺปนฺเนหิ  ป ฺจหิ  ขนฺเธหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ปนฺนรสหิ   ขนฺเธหิ   สมนฺนาคโตติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๗๑]  อตีเตน จกฺขายตเนน สมนฺนาคโต อนาคเตน จกฺขายตเนน   
สมนฺนาคโต     ปจฺจุปฺปนฺเนน     จกฺขายตเนน     สมนฺนาคโตติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ตีหิ  จกฺขายตเนหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
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ฯเปฯ    อตีเตหิ    ทฺวาทสหิ    อายตเนหิ   สมนฺนาคโต   อนาคเตหิ   
ทฺวาทสหิ   อายตเนหิ   สมนฺนาคโต  ปจฺจุปฺปนฺเนหิ  ทฺวาทสหิ  อายตเนหิ   
สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ฉตฺตึสายตเนหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๗๒]  อตีตาย  จกฺขุธาตุยา  สมนฺนาคโต อนาคตาย จกฺขุธาตุยา   
สมนฺนาคโต     ปจฺจุปฺปนฺนาย     จกฺขุธาตุยา     สมนฺนาคโตติ     ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ตีหิ   จกฺขุธาตูหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    อตีตาหิ    อฏารสหิ    ธาตูหิ    สมนฺนาคโต    อนาคตาหิ   
อฏารสหิ    ธาตูหิ   สมนนฺาคโต   ปจฺจุปฺปนฺนาหิ   อฏารสหิ   ธาตูหิ   
สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   จตุป ฺาสธาตูหิ   สมนฺนาคโตติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๗๓]  อตีเตน จกฺขุนฺทฺริเยน สมนฺนาคโต อนาคเตน จกฺขุนฺทฺริเยน   
สมนฺนาคโต     ปจฺจุปฺปนฺเนน     จกฺขุนฺทฺริเยน     สมนฺนาคโตติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ตีหิ  จกฺขุนฺทฺริเยหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  อตีเตหิ  พาวีสตินฺทฺริเยหิ  สมนฺนาคโต  อนาคเตหิ พาวีสตินฺทฺริเยหิ   
สมนฺนาคโต     ปจฺจุปฺปนฺเนหิ    พาวีสตินฺทฺริเยหิ    สมนฺนาคโตติ    ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ฉสฏ ินฺทฺริเยหิ    สมนนฺาคโตติ    ฯ    น    เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๗๔]  น  วตฺตพฺพ  อตีตานาคเตหิ  สมนฺนาคโตติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ    อตฺถ ิ  อฏวิโมกฺขฌายี   จตุนฺน   ฌานาน   นิกามลาภี   นวนฺน    
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อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีน  ลาภีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ห ฺจิ อตฺถิ อฏวิโมกฺขฌายี   
จตุนฺน     ฌานาน     นิกามลาภี     นวนฺน    อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีน   
สมาปตฺตีน ลาภี เตน วต เร วตฺตพฺเพ อตีตานาคเตหิ สมนฺนาคโตติ ฯ   
                     อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนกถา ฯ   
                         นวโม วคฺโค ฯ   
                          ตสฺส อุททฺาน   
                 อานิสสทสฺสาวิสฺส ส ฺโชนาน ปหาน   
                 อมตารมฺมณ ส ฺโชน รปู สารมฺมณ   
                 อนุสยา อนารมฺมณา เอวเมว าณ อตีตานาคตารมฺมณ   
                 จิตฺต สพฺพ จิตฺต วิตกฺกานุปติต   
                 สพฺพโส วิตกฺกยโต วิจารยโต   
                 วิตกฺกวิปฺผาโร สทฺโท นยถาจิตฺตสฺส วาจา   
                 ตเถว กายกมฺม อตีตานาคเตหิ สมนฺนาคโตติ ฯ   
                           ____________   
                           นิโรธกถา   
        [๑๓๗๕]   อุปปตฺเตสิเย   ป ฺจกฺขนฺเธ   อนิรุทฺเธ   กิริยา  ป ฺจ   
ขนฺธา   อุปฺปชฺชนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทสนฺน   ขนฺธาน  สโมธาน   
โหติ   ทส   ขนฺธา   สมฺมขีุภาว   อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   ทสนนฺ   ขนฺธาน   สโมธาน   โหติ   ทส   ขนฺธา  สมฺมุขีภาว    
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อาคจฺฉนฺตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทฺวินฺน  ผสฺสาน  ฯเปฯ  ทฺวินฺน  จิตฺตาน   
สโมธาน โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๗๖]   อุปปตฺเตสิเย  ป ฺจกฺขนฺเธ  อนิรุทฺเธ  กริิยา  จตฺตาโร   
ขนฺธา   อุปฺปชฺชนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นวนฺน   ขนฺธาน  สโมธาน   
โหติ   นว   ขนฺธา   สมฺมขีุภาว   อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   นวนฺน   ขนฺธาน   สโมธาน   โหติ   นว   ขนฺธา  สมฺมุขีภาว   
อาคจฺฉนฺตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทฺวินฺน  ผสฺสาน  ฯเปฯ  ทฺวินฺน  จิตฺตาน   
สโมธาน โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
   [๑๓๗๗]    อุปปตฺเตสิเย   ป ฺจกฺขนฺเธ   อนิรุทฺเธ   กิริยา   าณ   
อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ฉนฺน   ขนฺธาน   สโมธาน  โหติ  ฉ   
ขนฺธา   สมฺมขีุภาว   อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ฉนฺน   
ขนฺธาน   สโมธาน   โหติ   ฉ   ขนฺธา   สมฺมุขีภาว   อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน   ผสสฺาน   ฯเปฯ   ทฺวินฺน   จิตฺตาน  สโมธาน   
โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๗๘]  อุปปตฺเตสิเย  ป ฺจกฺขนฺเธ  นิรุทฺเธ  มคฺโค อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   มโต   มคฺค   ภาเวติ   กาลกโต  มคฺค  ภาเวตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                          นิโรธกถา ฯ   
                          ______________   
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                         รูป มคฺโคติกถา   
        [๑๓๗๙]  มคฺคสมงฺคิสฺส  รูป  มคฺโคติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สารมฺมณ   
อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   อาโภโค  สมนฺนาหาโร  มนสิกาโร  เจตนา   
ปตฺถนา   ปณิธีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  นนุ  อนารมฺมณ   
นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ   
อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธ ิ  โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ มคฺคสมงฺคิสฺส รูป มคฺโคติ ฯ   
        [๑๓๘๐]   สมฺมาวาจา   มคฺโคติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สารมฺมณา   
อตฺถิ   ตาย  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นนุ    อนารมฺมณา    นตฺถ ิ  ตาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  อนารมฺมณา  นตฺถิ  ตาย  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธิ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ สมฺมาวาจา มคฺโคติ ฯ   
        [๑๓๘๑]   สมฺมากมฺมนฺโต   ฯเปฯ   สมฺมาอาชีโว   มคฺโคติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สารมฺมโณ   อตฺถ ิ ตสฺส  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  อนารมฺมโณ  นตฺถ ิ ตสฺส  อาวชฺชนา   
ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อนารมฺมโณ นตฺถิ ตสฺส อาวชฺชนา   
ฯเปฯ ปณิธิ โน วต เร วตฺตพฺเพ สมฺมาอาชีโว มคฺโคติ ฯ   
        [๑๓๘๒]   สมฺมาทิฏ ิ   มคฺโค   สา  จ  สารมฺมณา  อตฺถิ  ตาย   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สมฺมาวาจา  มคฺโค   
สา   จ   สารมฺมณา   อตฺถ ิ  ตาย   อาวชฺชนา   ฯปฯ   ปณิธีติ   ฯ    
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น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สมฺมาทิฏ ิ  มคฺโค  สา  จ  สารมฺมณา   
อตฺถิ  ตาย  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สมฺมากมฺมนฺโต   
ฯเปฯ    สมฺมาอาชีโว   มคฺโค   โส   จ   สารมฺมโณ   อตฺถิ   ตสฺส   
อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ สมฺมาสงฺกปฺโป   
ฯเปฯ สมฺมาวายาโม ฯเปฯ สมฺมาสติ ฯเปฯ   
        [๑๓๘๓]   สมฺมาสมาธิ   มคฺโค  โส  จ  สารมฺมโณ  อตฺถ ิ ตสฺส   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สมฺมาวาจา  มคฺโค   
สา   จ   สารมฺมณา   อตฺถ ิ  ตาย  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   มคฺโค   โส   จ  สารมฺมโณ   
อตฺถิ  ตสฺส  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สมฺมากมฺมนฺโต   
ฯเปฯ    สมฺมาอาชีโว   มคฺโค   โส   จ   สารมฺมโณ   อตฺถิ   ตสฺส   
อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๘๔]   สมฺมาวาจา   มคฺโค   สา   จ   อนารมฺมณา   นตฺถิ   
ตาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  มคฺโค   
สา   จ   อนารมฺมณา   นตฺถิ   ตาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมฺมาวาจา  มคฺโค  สา  จ  อนารมฺมณา   
นตฺถิ  ตาย  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สมฺมาสงฺกปฺโป   
ฯเปฯ    สมฺมาวายาโม    ฯเปฯ    สมฺมาสติ    ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   
มคฺโค    โส    จ   อนารมฺมโณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   
ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๓๘๕]   สมฺมากมฺมนฺโต   ฯเปฯ  สมฺมาอาชีโว  มคฺโค  โส  จ   
อนารมฺมโณ   นตฺถ ิ  ตสฺส  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ   สมฺมาสงฺกปฺโป   สมฺมาวายาโม   สมฺมาสติ  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ   มคฺโค   โส   จ   อนารมฺมโณ   นตฺถิ  ตสฺส  อาวชฺชนา   
ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๘๖]  น  วตฺตพฺพ  มคฺคสมงฺคิสฺส  รูป  มคฺโคติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมมฺาอาชีโว  มคฺโคติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ    สมฺมาวาจา    สมมฺากมฺมนฺโต    สมฺมาอาชีโว   มคฺโค   เตน   
วต เร วตฺตพฺเพ มคฺคสมงฺคิสฺส รูป มคฺโคติ ฯ   
                        รูป มคฺโคติกถา ฯ   
                        __________________   
                 ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺส มคฺคภาวนากถา   
        [๑๓๘๗]  ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺส  อตฺถ ิ มคฺคภาวนาติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ      ป ฺจวิ ฺาณา     อุปฺปนฺนวตฺถุกา     อุปฺปนนฺารมฺมณาติ     ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ป ฺจวิ ฺาณา   อุปฺปนฺนวตฺถุกา   อุปฺปนฺนารมฺมณา   
โน วต เร วตฺตพฺเพ ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺส อตฺถิ มคฺคภาวนาติ ฯ   
        [๑๓๘๘]   นนุ   ป ฺจวิ ฺาณา  ปุเรชาตวตฺถุกา  ปุเรชาตารมฺมณา   
อชฺฌตฺติกวตฺถุกา    พาหิรารมฺมณา    อสฺมภินฺนวตฺถุกา   อสมฺภินนฺารมฺมณา   
นานาวตฺถุกา      นานารมฺมณา     น     อ ฺม ฺสฺส     โคจร-  
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วิสย  ปจฺจนุโภนฺติ    น    อสมนฺนาหารา    อุปฺปชชฺนฺติ    น    อมนสิการา   
อุปฺปชฺชนฺติ    น    อพฺโพกิณฺณา    อุปปฺชฺชนฺติ    น    อปุพฺพ   อจริม   
อุปฺปชฺชนฺติ     น    อ ฺม ฺสฺส    สมนนฺตรา    อุปฺปชฺชนฺติ    ฯเปฯ   
นนุ   ป ฺจวิ ฺาณา   อนาโภคาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ป ฺจวิ ฺาณา   
อนาโภคา     โน     วต    เร    วตฺตพฺเพ    ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺส   
อตฺถิ มคฺคภาวนาติ ฯ   
        [๑๓๘๙]  จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคิสฺส  อตฺถิ  มคฺคภาวนาติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
จกฺขุวิ ฺาณ  สุ ฺต  อารพฺภ  อุปฺปชชฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
จกฺขุวิ ฺาณ   สุ ฺต   อารพฺภ   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ   สุ ฺต ฺจ   อุปปฺชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   สุ ฺต ฺจ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   สุ ฺต ฺจ   อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  นตฺถิ  ฯ  จกขฺุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปปฺชฺชติ   
จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ    รูเป    จ   อุปฺปชชฺติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโต   
โน    วต   เร   วตฺตพฺเพ   จกฺขุ ฺจ   ปฏจฺิจ   สุ ฺต ฺจ   อุปฺปชชฺติ   
จกฺขุวิ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๑๓๙๐]  จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคิสฺส  อตฺถิ  มคฺคภาวนาติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
จกฺขุวิ ฺาณ   อตีตานาคต   อารพฺภ  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคิสฺส   อตฺถ ิ  มคฺคภาวนาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ    
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จกฺขุวิ ฺาณ   ผสฺส   อารพฺภ   เวทน   อารพฺภ  ส ฺ  อารพฺภ  เจตน   
อารพฺภ   จิตฺต   อารพฺภ   จกฺขุ  อารพฺภ  ฯเปฯ  กาย  อารพฺภ  สททฺ   
อารพฺภ   ฯเปฯ  โผฏพฺพ  อารพฺภ  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ     มโนวิ ฺาณสมงฺคิสฺส     อตฺถิ    มคฺคภาวนา    มโนวิ ฺาณ   
สุ ฺต   อารพฺภ   อุปฺปชชฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคิสฺส   
อตฺถิ    มคฺคภาวนา   จกฺขุวิ ฺาณ   สุ ฺต   อารพฺภ   อุปฺปชชฺตีติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   มโนวิ ฺาณสมงฺคิสฺส  อตฺถิ  มคฺคภาวนา   
มโนวิ ฺาณ    อตีตานาคต   อารพฺภ   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคิสฺส    อตฺถิ    มคฺคภาวนา   จกฺขุวิ ฺาณ   อตีตานาคต   
อารพฺภ  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  มโนวิ ฺาณสมงฺคิสฺส   
อตฺถิ     มคฺคภาวนา     มโนวิ ฺาณ     ผสฺส     อารพฺภ    ฯเปฯ   
โผฏพฺพ   อารพฺภ   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคิสฺส   
อตฺถิ   มคฺคภาวนา   จกฺขุวิ ฺาณ   ผสสฺ   อารพฺภ   ฯเปฯ   โผฏพฺพ   
อารพฺภ อุปฺปชฺชตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๙๑]  น  วตฺตพฺพ  ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺส  อตฺถ ิ มคฺคภาวนาติ ฯ   
อามนฺตา      ฯ     นนุ     วุตฺต     ภควตา     อิธ     ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   จกฺขุนา   รูป   ทิสฺวา  น  นิมิตฺตคฺคาหี  โหติ  นานุพฺย ฺชนคฺคาหี   
ฯเปฯ   โสเตน  สทฺท  สุตฺวา  ฯเปฯ  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  ฯเปฯ   
ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา  ฯเปฯ  กาเยน  โผฏพฺพ ผุสิตฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี   
โหติ     นานุพฺย ฺชนคฺคาหีติ     ๑     อตฺเถว     สุตฺตนฺโตติ    ฯ   
#๑ ม. ม.ู ๓๙๕ ฯ อ. จตุกกฺ ๕๑ ฯ    
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อามนฺตา ฯ เตน หิ ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺส อตฺถิ มคฺคภาวนาติ ฯ   
                 ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺส มคฺคภาวนากถา ฯ   
                        __________________   
                     ป ฺจวิ ฺาณา กุสลาปติกถา   
        [๑๓๙๒]   ป ฺจวิ ฺาณา   กสุลาป   อกุสลาปติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   ป ฺจวิ ฺาณา   อุปฺปนฺนวตฺถุกา  อุปฺปนฺนารมฺมณาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ        ป ฺจวิ ฺาณา       อุปฺปนฺนวตฺถุกา       อุปฺปนฺนารมฺมณา   
โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ป ฺจวิ ฺาณา  กุสลาป  อกุสลาปติ  ฯ  นนุ   
ป ฺจวิ ฺาณา    ปุเรชาตวตฺถุกา    ปเุรชาตารมฺมณา    อชฺฌตฺติกวตฺถุกา   
พาหิรารมฺมณา           อสมฺภินฺนวตฺถุกา           อสมฺภินฺนารมฺมณา   
นานาวตฺถุกา   นานารมฺมณา   น   อ ฺม ฺสฺส  โคจรวิสย  ปจฺจนุโภนฺติ   
น     อสมนฺนาหารา    อุปฺปชฺชนฺติ    น    อมนสิการา    อุปฺปชชฺนฺติ   
น    อพฺโพกณฺิณา    อุปฺปชฺชนฺติ    น    อปุพฺพ    อจริม   อุปฺปชชฺนฺติ   
น     อ ฺม ฺสฺส    สมนนฺตรา    อุปฺปชฺชนฺติ    นน ุ   ป ฺจวิ ฺาณา   
อนาโภคาติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ป ฺจวิ ฺาณา   อนาโภคา   
โน วต เร วตฺตพฺเพ ป ฺจวิ ฺาณา กุสลาป อกุสลาปติ ฯ   
        [๑๓๙๓]   จกฺขุวิ ฺาณ   กุสลนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  จกฺขุวิ ฺาณ   
สุ ฺต  อารพฺภ  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  จกฺขุวิ ฺาณ   
สุ ฺต     อารพฺภ     อุปฺปชฺชตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    จกฺขุ ฺจ   
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ปฏิจฺจ   สุ ฺต ฺจ   อุปปฺชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   สุ ฺต ฺจ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   สุ ฺต ฺจ   อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   
อตฺเถว    สุตฺตนฺโตติ   ฯ   นตฺถิ   ฯ   จกขฺุ ฺจ   ปฏิจฺจ   รูเป   จ   
อุปฺปชฺชติ    จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ห ฺจิ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   รูเป   จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ  อตฺเถว   
สุตฺตนฺโต    โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   สุ ฺต ฺจ   
อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   
        [๑๓๙๔]   จกฺขุวิ ฺาณ   กุสลมปฺ   อกุสลมปฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
จกฺขุวิ ฺาณ   อตีตานาคต   อารพฺภ  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   จกฺขุวิ ฺาณ  กุสลมฺป  อกุสลมฺปติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  จกขฺุวิ ฺาณ   
ผสฺส     อารพฺภ     ฯเปฯ     จิตฺต     อารพฺภ    ฯเปฯ    จกฺขุ   
อารพฺภ    ฯเปฯ   กาย   อารพฺภ   ฯเปฯ   สทฺท   อารพฺภ   ฯเปฯ   
โผฏพฺพ    อารพฺภ   อุปปฺชฺชตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
มโนวิ ฺาณ    กุสลมฺป    อกุสลมฺป    มโนวิ ฺาณ    สุ ฺต   อารพฺภ   
อุปฺปชฺชตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   กุสลมฺป   อกุสลมฺป   
จกฺขุวิ ฺาณ   สุ ฺต   อารพฺภ   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    มโนวิ ฺาณ   กสุลมฺป   อกสุลมฺป   มโนวิ ฺาณ   อตีตานาคต   
อารพฺภ    อุปปฺชฺชตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   กุสลมฺป   
อกุสลมฺป    จกฺขุวิ ฺาณ    อตีตานาคต    อารพฺภ    อุปฺปชชฺตีติ    ฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 458 

น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    มโนวิ ฺาณ   กุสลมฺป   อกุสลมฺป   
มโนวิ ฺาณ   ผสฺส   อารพฺภ   ฯเปฯ   จิตฺต   อารพฺภ  จกฺขุ  อารพฺภ   
ฯเปฯ   กาย   อารพฺภ   สทฺท   อารพฺภ   ฯเปฯ   โผฏพฺพ  อารพฺภ   
อุปฺปชฺชตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   กุสลมฺป   อกุสลมฺป   
จกฺขุวิ ฺาณ   ผสฺส   อารพฺภ  ฯเปฯ  โผฏพฺพ  อารพฺภ  อุปฺปชชฺตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๓๙๕]   น   วตฺตพฺพ   ป ฺจวิ ฺาณา   กุสลาป  อกุสลาปติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  วุตฺต   ภควตา   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  จกฺขุนา   
รูป   ทิสฺวา   นิมิตฺตคฺคาหี  โหติ  ฯเปฯ  น  นิมิตฺตคฺคาหี  โหติ  ฯเปฯ   
โสเตน   สททฺ  สุตฺวา  ฯเปฯ  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา  นิมิตฺตคฺคาหี   
โหติ    ฯเปฯ   น   นิมิตฺตคฺคาหี   โหตีติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ ป ฺจวิ ฺาณา กุสลาป อกุสลาปติ ฯ   
                    ป ฺจวิ ฺาณา กุสลาปติกถา ฯ   
                       ______________________   
                    ป ฺจวิ ฺาณา สาโภคาติกถา   
        [๑๓๙๖]   ป ฺจวิ ฺาณา   สาโภคาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ   
ป ฺจวิ ฺาณา    อุปฺปนนฺวตฺถุกา   อุปฺปนฺนารมฺมณาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ห ฺจิ     ป ฺจวิ ฺาณา     อุปฺปนฺนวตฺถุกา     อุปฺปนฺนารมฺมณา     โน   
วต  เร  วตฺตพฺเพ  ป ฺจวิ ฺาณา  สาโภคาติ  ฯเปฯ  นน ุ ป ฺจ-  
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วิ ฺาณา  ปุเรชาตวตฺถุกา           ปุเรชาตารมฺมณา          อชฌฺตฺติกวตฺถุกา   
พาหิรารมฺมณา     อสมฺภินฺนวตฺถุกา    อสมฺภินฺนารมฺมณา    นานาวตฺถุกา   
นานารมฺมณา      น      อ ฺม ฺสฺส     โคจรวิสย     ปจฺจนุโภนฺติ   
น    อสมนฺนาหารา    อุปปฺชฺชนฺติ   น   อมนสิการา   อุปฺปชชฺนฺติ   น   
อพฺโพกิณฺณา    อุปฺปชฺชนฺติ    น    อปุพฺพ    อจริม   อุปฺปชฺชนฺติ   นน ุ  
ป ฺจวิ ฺาณา     น    อ ฺม ฺสฺส    สมนนฺตรา    อุปฺปชฺชนฺตีติ    ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ   ป ฺจวิ ฺาณา   น   อ ฺม ฺสฺส   สมนนฺตรา   
อุปฺปชฺชนฺติ โน วต เร วตฺตพฺเพ ป ฺจวิ ฺาณา สาโภคาติ ฯ   
        [๑๓๙๗]   จกฺขุวิ ฺาณ  สาโภคนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  จกฺขุวิ ฺาณ   
สุ ฺต     อารพฺภ     อุปฺปชฺชตีติ     ฯ     น    เหว    วตฺตพฺเพ              
ฯเปฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   สุ ฺต   อารพฺภ   อุปฺปชชฺตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
จกฺขุ ฺจ    ปฏิจฺจ    สุ ฺต ฺจ    อุปฺปชฺชติ    จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   ฯ   น   
เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    จกฺขุ ฺจ   ปฏจฺิจ   สุ ฺต ฺจ   อุปฺปชชฺติ   
จกฺขุวิ ฺาณนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    จกฺขุ ฺจ   ปฏจฺิจ   สุ ฺต ฺจ   
อุปฺปชฺชติ    จกฺขุวิ ฺาณนฺติ    อตฺเถว    สุตฺตนฺโตติ    ฯ   นตฺถิ   ฯ   
จกฺขุ ฺจ    ปฏิจฺจ    รูเป    จ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   จกฺขุ ฺจ   ปฏจฺิจ   รูเป   จ   
อุปฺปชฺชติ    จกฺขุวิ ฺาณนฺติ    อตฺเถว    สุตฺตนฺโต    โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ จกฺขุ ฺจ ปฏิจฺจ สุ ฺต ฺจ อุปฺปชฺชติ จกขฺุวิ ฺาณนฺติ ฯ   
        [๑๓๙๘]   จกฺขุวิ ฺาณ  สาโภคนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  จกฺขุ-  
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วิ ฺาณ  อตีตานาคต    อารพฺภ    อุปฺปชฺชตีติ    ฯ    น    เหว    วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    จกฺขุวิ ฺาณ    สาโภคนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   
ผสฺส   อารพฺภ   ฯเปฯ   โผฏพฺพ   อารพฺภ  อุปฺปชชฺตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    มโนวิ ฺาณ    สาโภค    มโนวิ ฺาณ    สุ ฺต   
อารพฺภ    อุปปฺชฺชตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   สาโภค   
จกฺขุวิ ฺาณ   สุ ฺต   อารพฺภ   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    มโนวิ ฺาณ    สาโภค   มโนวิ ฺาณ   อตีตานาคต   อารพฺภ   
อุปฺปชฺชตีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   สาโภค   จกฺขุวิ ฺาณ   
อตีตานาคต   อารพฺภ   อุปปฺชฺชตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
มโนวิ ฺาณ     สาโภค     มโนวิ ฺาณ    ผสฺส    อารพฺภ    ฯเปฯ   
โผฏพฺพ    อารพฺภ    อุปปฺชฺชตีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   จกฺขุวิ ฺาณ   
สาโภค    จกขฺุวิ ฺาณ   ผสฺส   อารพฺภ   ฯเปฯ   โผฏพฺพ   อารพฺภ   
อุปฺปชฺชตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
   [๑๓๙๙]  น  วตฺตพฺพ  ป ฺจวิ ฺาณา  สาโภคาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ นนุ   
วุตฺต   ภควตา   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป  ทิสวฺา  นิมิตฺตคฺคาหี   
โหติ   ฯเปฯ   น   นิมิตฺตคฺคาหี   โหติ   ฯเปฯ   กาเยน   โผฏพฺพ   
ผุสิตฺวา   นิมิตฺตคฺคาหี   โหติ   ฯเปฯ  น  นิมิตฺตคฺคาหี  โหตีติ  อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ ป ฺจวิ ฺาณา สาโภคาติ ฯเปฯ   
                    ป ฺจวิ ฺาณา สาโภคาติกถา ฯ   
                       ______________________   
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                    ทฺวีหิ สีเลหิ สมนฺนาคโตติกถา   
        [๑๔๐๐]  มคฺคสมงฺคี  ทฺวีหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
มคฺคสมงฺคี   ทฺวีหิ   ผสฺเสหิ   ทฺวีห ิ  เวทนาหิ   ทฺวีหิ   ส ฺาหิ  ทฺวีหิ   
เจตนาหิ  ทฺวีหิ  จิตฺเตหิ  ทฺวีหิ  สทฺธาหิ  ทฺวีหิ วิริเยหิ ทฺวีหิ สตีหิ ทฺวีหิ  
สมาธีหิ ทฺวีหิ ป ฺาหิ สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๐๑]  มคฺคสมงฺคี  โลกิเยน  สีเลน สมนฺนาคโตติ ฯ อามนฺตา ฯ   
มคฺคสมงฺคี   โลกิเยน   ผสฺเสน  โลกิยาย  เวทนาย  โลกิยาย  ส ฺาย   
โลกิยาย   เจตนาย   โลกิเยน   จิตฺเตน  โลกิยาย  สทฺธาย  โลกิเยน   
วิริเยน   โลกยิาย   สติยา   โลกิเยน   สมาธินา   โลกิยาย  ป ฺาย   
สมนฺนาคโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๐๒]   มคฺคสมงฺคี   โลกิเยน   จ   โลกุตฺตเรน   จ  สีเลน   
สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  มคฺคสมงฺคี  โลกิเยน  จ  โลกุตฺตเรน   
จ   ผสฺเสน   สมนฺนาคโต   ฯเปฯ   โลกยิาย   จ   โลกุตฺตราย   จ   
ป ฺาย   สมนฺนาคโตติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  มคฺคสมงฺคี   
โลกิเยน  สีเลน  สมนฺนาคโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ มคฺคสมงฺคี ปุถุชฺชโนติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๐๓]   มคฺคสมงฺคี   โลกิยาย  สมฺมาวาจาย  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   มคฺคสมงฺคี   โลกิยาย   สมฺมาทิฏ ิยา  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
น    เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   มคฺคสมงฺคี   โลกิยาย   สมฺมาวาจาย    
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สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  มคฺคสมงฺคี  โลกิเยน  สมฺมาสงฺกปฺเปน   
ฯเปฯ    โลกิเยน   สมฺมาวายาเมน   ฯเปฯ   โลกิยาย   สมฺมาสติยา   
ฯเปฯ   โลกิเยน  สมฺมาสมาธินา  สมนฺนาคโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    มคฺคสมงฺคี    โลกเิยน   สมฺมากมฺมนฺเตน   ฯเปฯ   โลกิเยน   
สมฺมาอาชีเวน   สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  มคฺคสมงฺคี  โลกิยาย   
สมฺมาทิฏ ิยา    ฯเปฯ   โลกิเยน   สมมฺาสมาธินา   สมนฺนาคโตติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๐๔]  มคฺคสมงฺคี  โลกิยาย  จ  โลกุตฺตราย  จ  สมฺมาวาจาย   
สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  มคฺคสมงฺคี  โลกิยาย  จ  โลกุตฺตราย   
จ   สมฺมาทิฏ ิยา   สมนฺนาคโตติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
มคฺคสมงฺคี  โลกิยาย  จ  โลกุตฺตราย  จ  สมฺมาวาจาย  สมนฺนาคโตติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  มคฺคสมงฺคี  โลกิเยน  จ  โลกุตฺตเรน  จ  สมฺมาสงฺกปฺเปน   
ฯเปฯ  โลกิเยน  จ  โลกุตฺตเรน  จ  สมฺมาวายาเมน  ฯเปฯ  โลกิยาย   
จ   โลกุตฺตราย  จ  สมฺมาสติยา  ฯเปฯ  โลกิเยน  จ  โลกุตฺตเรน  จ   
สมฺมาสมาธินา  สมนฺนาคโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  มคฺคสมงฺคี   
โลกิเยน จ โลกุตฺตเรน จ สมฺมากมฺมนฺเตน ฯเปฯ   
        [๑๔๐๕]  มคฺคสมงฺคี  โลกิเยน  จ  โลกุตฺตเรน  จ สมฺมาอาชีเวน   
สมนฺนาคโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  มคฺคสมงฺคี  โลกิยาย  จ  โลกุตฺตราย   
จ   สมฺมาทิฏ ิยา   สมนฺนาคโตติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
มคฺคสมงฺคี  โลกิเยน  จ  โลกุตฺตเรน  จ  สมฺมาอาชีเวน สมนฺนาคโตติ ฯ    
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อามนฺตา  ฯ  มคฺคสมงฺคี  โลกิเยน  จ  โลกุตฺตเรน  จ  สมฺมาสงฺกปฺเปน   
ฯเปฯ   โลกิเยน  จ  โลกุตฺตเรน  จ  สมมฺาสมาธินา  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๐๖]  น  วตฺตพฺพ  มคฺคสมงฺคี  ทฺวีหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโตติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  โลกิเย  สีเล  นิรุทฺเธ  มคฺโค  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ#   
ทุสฺสีโล  ขณฺฑสีโล  ฉิทฺทสีโล  ๑  มคฺค  ภาเวตีติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ เตน หิ มคฺคสมงฺคี ทฺวีหิ สีเลหิ สมนฺนาคโตติ ฯ   
                    ทฺวีหิ สีเลหิ สมนฺนาคโตติกถา ฯ   
                        __________________   
                       สีล อเจตสิกนฺติกถา   
        [๑๔๐๗]   สีล   อเจตสิกนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  รูป  นิพฺพาน   
จกฺขายตน  ฯเปฯ  กายายตน  ฯเปฯ รูปายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตนนฺติ ฯ   
น     เหว     วตฺตพฺเพ     ฯเปฯ     สลี     อเจตสิกนฺติ     ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ผสฺโส  อเจตสิโกติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สีล   
อเจตสิกนฺติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   ฯเปฯ   
เจตนา   ฯเปฯ   สทฺธา   ฯเปฯ   วิริย   ฯเปฯ  สติ  ฯเปฯ  สมาธิ   
ฯเปฯ ป ฺา อเจตสิกาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๐๘]  ผสฺโส  เจตสิโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สีล  เจตสิกนฺติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  เวทนา  ฯเปฯ  ส ฺา  ฯเปฯ  เจตนา   
#๑ ยุ. ม. ฉินนฺสีโล.    
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ฯเปฯ   สทฺธา   ฯเปฯ   วิรยิ   ฯเปฯ   สติ   ฯเปฯ  สมาธิ  ฯเปฯ   
ป ฺา   เจตสิกาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  สีล  เจตสิกนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๐๙]  สลี  อเจตสิกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนิฏผลนฺติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ   อิฏผลนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
อิฏผล โน วต เร วตฺตพฺเพ สีล อเจตสิกนฺติ ฯ   
        [๑๔๑๐]  สทฺธา  อิฏผลา  สทฺธา  เจตสิกาติ  ฯ อามนฺตา ฯ สีล   
อิฏผล   สีล   เจตสิกนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  วิริย  สติ   
สมาธิ   ฯเปฯ   ป ฺา  อิฏผลา  ป ฺา  เจตสิกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สีล อิฏผล สีล เจตสิกนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๑๑]   สีล   อิฏผล   สีล   อเจตสิกนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สทฺธา   อิฏผลา   สทฺธา  อเจตสิกาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สีล   อิฏผล   สีล   อเจตสิกนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   วิริย  ฯเปฯ   
สติ    สมาธิ   ฯเปฯ   ป ฺา   อิฏผลา   ป ฺา   อเจตสิกาติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๑๒]  สีล  อเจตสิกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อผล อวิปากนฺติ ฯ น   
เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  สผล  สวิปากนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
สผล สวิปาก โน วต เร วตฺตพฺเพ สีล อเจตสิกนฺติ ฯเปฯ   
        [๑๔๑๓]  จกฺขายตน  อเจตสิก  อวิปากนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สีล   
อเจตสิก  อวิปากนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสตายตน  ฯเปฯ    
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กายายตน    ฯเปฯ    รูปายตน    ฯเปฯ   โผฏพฺพายตน   อเจตสิก   
อวิปากนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สีล  อเจตสิก  อวิปากนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๑๔]  สลี  อเจตสิก  สวิปากนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  จกฺขายตน   
อเจตสิก   สวิปากนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สีล  อเจตสิก   
สวิปากนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   โสตายตน  ฯเปฯ  กายายตน  ฯเปฯ   
รูปายตน   ฯเปฯ   โผฏพฺพายตน   อเจตสิก  สวิปากนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๑๕]   สมฺมาวาจา  อเจตสิกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ   
อเจตสิกาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมฺมาวาจา  อเจตสิกาติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สมฺมาสงฺกปฺโป  ฯเปฯ  สมฺมาวายาโม  ฯเปฯ  สมมฺาสติ   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   อเจตสิโกติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สมฺมากมฺมนฺโต   ฯเปฯ   สมฺมาอาชีโว   อเจตสิโกติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สมฺมาทิฏ ิ   อเจตสิกาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมฺมาอาชีโว   
อเจตสิโกติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  สมฺมาสงฺกปฺโป  ฯเปฯ  สมฺมาวายาโม   
ฯเปฯ   สมฺมาสติ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   อเจตสิโกติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๑๖]   สมฺมาทิฏ ิ   เจตสิกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สมฺมาวาจา   
เจตสิกาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมฺมาทิฏ ิ  เจตสิกาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สมฺมากมฺมนฺโต   ฯเปฯ   สมฺมาอาชีโว   เจตสิโกติ  ฯ    
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น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สมฺมาสงฺกปฺโป   ฯเปฯ  สมฺมาวายาโม   
สมฺมาสติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  เจตสิโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สมมฺาวาจา   
เจตสิกาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  เจตสิโกติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สมฺมากมฺมนฺโต   ฯเปฯ   สมฺมาอาชีโว   เจตสิโกติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๑๗]   น  วตฺตพฺพ  สีล  อเจตสิกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สเีล   
อุปฺปชฺชิตฺวา   นิรุทฺเธ   ทสฺุสีโล  โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
เตน หิ สีล อเจตสิกนฺติ ฯ   
                      สลี อเจตสิกนฺติกถา ฯ   
                          ______________   
                     สีล นจิตฺตานุปริวตฺตีติกถา   
        [๑๔๑๘]  สลี  น  จิตฺตานุปริวตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป นิพฺพาน   
จกฺขายตน  ฯเปฯ  โผฏพฺพายตนนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ สีล   
น   จิตฺตานุปริวตฺตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ผสฺโส  น  จิตฺตานุปริวตฺตีติ  ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สีล  น  จิตฺตานุปริวตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   ฯเปฯ   เจตนา  ฯเปฯ  สทธฺา  วิริย  สติ   
สมาธิ ฯเปฯ ป ฺา น จิตฺตานุปริวตฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๑๙]  ผสฺโส จิตฺตานุปริวตฺตีติ ฯ อามนฺตา ฯ สลี จิตฺตานุปริวตฺตีติ   
น     เหว     วตฺตพฺเพ     ฯเปฯ     เวทนา    ฯเปฯ    ส ฺา    
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เจตนา   สทธฺา  วิริย  สติ  สมาธิ  ฯเปฯ  ป ฺา  จิตฺตานุปริวตฺตีติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ สีล จิตฺตานุปริวตฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๒๐]   สมฺมาวาจา   น   จิตฺตานุปริวตฺตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สมฺมาทิฏ ิ   น   จิตฺตานุปริวตฺตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
สมฺมาวาจา   น   จิตฺตานุปริวตฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  สมฺมาสงฺกปฺโป   
ฯเปฯ   สมฺมาวายาโม   ฯเปฯ   สมฺมาสติ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   น   
จิตฺตานุปริวตฺตีติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สมฺมากมฺมนฺโต   
ฯเปฯ   สมฺมาอาชีโว  น  จิตฺตานุปริวตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ   
น   จิตฺตานุปริวตฺตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมฺมาอาชีโว   
น  จิตฺตานุปริวตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯเปฯ สมมฺาวายาโม๕   
ฯเปฯ    สมฺมาสติ    ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   น   จิตฺตานุปริวตฺตีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๒๑]  สมฺมาทิฏ ิ  จิตฺตานุปริวตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ สมฺมาวาจา   
จิตฺตานุปริวตฺตีติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สมฺมาทิฏ ิ จิตฺตานุปริวตฺตีติ ฯ   
อามนฺตา       ฯ      สมฺมากมฺมนฺโต      ฯเปฯ      สมมฺาอาชีโว   
จิตฺตานุปริวตฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๒๒]  สมฺมาสงฺกปฺโป  ฯเปฯ  สมฺมาวายาโม  ฯเปฯ  สมฺมาสติ   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   จิตฺตานุปริวตฺตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สมฺมาวาจา   
จิตฺตานุปริวตฺตีติ  ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ จิตฺตานุปริวตฺตีติ ฯ   
อามนฺตา       ฯ      สมฺมากมฺมนฺโต      ฯเปฯ      สมมฺาอาชีโว    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 468 

จิตฺตานุปริวตฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๒๓]  น  วตฺตพฺพ  สีล  น  จิตฺตานุปริวตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สีเล  อุปฺปชชฺิตฺวา  นิรุทฺเธ  ทุสฺสีโล  โหตีติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
เตน หิ สีล น จิตฺตานุปริวตฺตีติ ฯ   
                     สีล นจิตฺตานุปริวตฺตีติกถา ฯ   
                         __________________   
                        สมาทานเหตุกกถา   
        [๑๔๒๔]  สมาทานเหตุก สีล วฑฺฒตีติ ฯ อามนฺตา ฯ สมาทานเหตุโก   
ผสฺโส     วฑฺฒติ    เวทนา    วฑฺฒติ    ส ฺา    วฑฺฒติ    เจตนา   
วฑฺฒติ   จิตฺต   วฑฺฒติ   สทฺธา   วฑฺฒติ   วิริย   วฑฺฒติ   สติ  วฑฺฒติ   
สมาธิ วฑฺฒติ ป ฺา วฑฺฒตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๒๕]  สมาทานเหตุก  สีล  วฑฺฒตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ลตา วิย   
วฑฺฒติ    มาลุวา    วิย   วฑฺฒติ   รุกโฺข   วิย   วฑฺฒติ   ติณ   วิย   
วฑฺฒติ มุ ฺชปุ ฺโช วิย วฑฺฒตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๒๖]   สมาทานเหตุก   สีล   วฑฺฒตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สลี   
สมาทิยิตฺวา   กามวิตกฺก   วิตกฺเกนฺตสฺส   พฺยาปาทวิตกฺก   วิตกฺเกนฺตสฺส   
วิหึสาวิตกฺก   วิตกฺเกนฺตสฺส   สีล   วฑฺฒตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ทวิฺนฺน   
ผสฺสาน   ฯเปฯ   ทฺวินฺน   จิตฺตาน   สโมธาน   โหตีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ทฺวินฺน   ผสฺสาน  ฯเปฯ  ทฺวินฺน  จิตฺตาน  สโมธาน    
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โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กุสลากุสลา   สาวชฺชานวชฺชา  หีนปฺปณีตา   
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   ธมฺมา   สมฺมขีุภาว   อาคจฺฉนฺตีติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ กุสลากุสลา สาวชฺชานวชฺชา หีนปฺปณีตา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   
ธมฺมา      สมมฺุขีภาว      อาคจฺฉนฺตีติ      ฯ     อามนฺตา     ฯ   
นน ุ  วุตฺต   ภควตา   จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  สุวิทูรวิทูรานิ  ฯ  กตมานิ   
จตฺตาริ   ฯ   นภ ฺจ  ภิกฺขเว  ปวี  จ  อิท  ปม  สวิุทูรวิทูร  ฯเปฯ   
ตสฺมา  สต  ธมฺโม  อสพฺภิ  อารกาติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ   
เตน    ห ิ  น   วตฺตพฺพ   กสุลากุสลา   สาวชฺชานวชฺชา   หีนปฺปณีตา   
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา ธมฺมา สมฺมุขีภาว อาคจฺฉนฺตีติ ฯ   
        [๑๔๒๗]  น  วตฺตพฺพ  สมาทานเหตุก  สีล  วฑฺฒตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ    วุตฺต    ภควตา   อารามโรปา   วนโรปา   ฯเปฯ   ธมฺมฏา   
สีลสมฺปนฺนา    เต    ชนา   สคฺคคามิโนติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ สมาทานเหตุก สีล วฑฺฒตีติ ฯ   
                        สมาทานเหตุกกถา ฯ   
                         ________________   
                        วิ ฺตฺติ สีลนฺติกถา   
        [๑๔๒๘]   วิ ฺตฺติ   สลีนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปาณาติปาตา   
เวรมณีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อทินฺนาทานา  เวรมณีติ  ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กาเมสุมิจฺฉาจารา  เวรมณีติ  ฯ  น  เหว    
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วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  มุสาวาทา  เวรมณีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   เวรมณีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อภิวาทน    สีล    ปจฺจุฏาน    สลี    อ ฺชลีกมฺม   สีล   สามีจิกมฺม   
สีล    อาสนาภิหาโร    สลี   เสยฺยาภิหาโร   สลี   ปาโททกาภิหาโร   
สีล    ปาทกถลิกาภิหาโร    สลี   นฺหาเน   ปฏ ิปริกมฺม   สีลนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ปาณาติปาตา  เวรมณีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา เวรมณีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๒๙]  น  วตฺตพฺพ  วิ ฺตฺติ  สีลนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ ทุสฺสีลฺยนฺติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ วิ ฺตฺติ สีลนฺติ ฯ   
                       วิ ฺตฺติ สีลนฺติกถา ฯ   
                         ________________   
                      อวิ ฺตฺติ ทุสฺสีลฺยนฺติกถา   
        [๑๔๓๐]  อวิ ฺตฺติ  ทุสฺสีลฺยนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ปาณาติปาโตติ ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    อทินฺนาทานนฺติ    ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กาเมสุมิจฺฉาจาโรติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
มุสาวาโทติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานนฺติ ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    ปาปกมฺม    สมาทิยิตฺวา    ทาน   
ททนฺตสฺส    ปุ ฺ ฺจ    อปุ ฺ ฺจ    อุโภ   วฑฺฒนฺตีติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    ปุ ฺ ฺจ    อปุ ฺ ฺจ    อุโภ    วฑฺฒนฺตีติ    ฯ    
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อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน   ผสสฺาน   ฯเปฯ   ทฺวินฺน   จิตฺตาน  สโมธาน   
โหตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทวิฺนฺน  ผสฺสาน  ฯเปฯ  ทฺวินฺน   
จิตฺตาน  สโมธาน  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กุสลากุสลา สาวชชฺานวชฺชา   
หีนปฺปณีตา        กณฺหสุกกฺสปฺปฏิภาคา        ธมฺมา       สมฺมุขีภาว   
อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสลากุสลา สาวชฺชานวชฺชา   
หีนปฺปณีตา        กณฺหสุกกฺสปฺปฏิภาคา        ธมฺมา       สมฺมุขีภาว   
อาคจฺฉนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ   วุตฺต   ภควตา   จตฺตารีมานิ   
ภิกฺขเว   สุวิทูรวิทูรานิ  ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ  ฯ  นภ ฺจ  ภิกฺขเว  ปวี   
จ   อิท   ปม   สุวิทูรวิทรู   ฯเปฯ   ตสฺมา   สต   ธมฺโม   อสพฺภิ   
อารกาติ   อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ   
กุสลากุสลา     สาวชฺชานวชฺชา     หีนปฺปณีตา     กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   
ธมฺมา   สมฺมขีุภาว   อาคจฺฉนฺตีติ   ฯ   ปาปกมฺม   สมาทิยิตฺวา   จีวร   
ททนฺตสฺส  ปณฺฑปาต ททนฺตสฺส เสนาสน ททนฺตสฺส คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   
ททนฺตสฺส      อภิวาทนารหสฺส     อภิวาเทนฺตสฺส     ปจฺจุฏานารหสฺส   
ปจฺจุฏเนฺตสฺส       อ ฺชลีกมฺมารหสฺส      อ ฺชลกีมฺม      กโรนฺตสฺส   
สามีจิกมฺมารหสฺส    สามีจิกมฺม    กโรนฺตสฺส    อาสนารหสฺส    อาสน   
ททนฺตสฺส     มคฺคารหสฺส    มคฺค    ททนฺตสฺส    ปุ ฺ ฺจ    อปุ ฺ ฺจ   
อุโภ   วฑฺฒนฺตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปุ ฺ ฺจ  อปุ ฺ ฺจ   
อุโภ   วฑฺฒนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทวิฺนฺน  ผสฺสาน  ฯเปฯ  ทฺวินฺน   
จิตฺตาน   สโมธาน   โหตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทฺวินฺน    
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ผสฺสาน   ฯเปฯ   ทฺวินฺน   จิตฺตาน  สโมธาน  โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กุสลากุสลา     สาวชฺชานวชฺชา     หีนปฺปณีตา     กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   
ธมฺมา   สมฺมขีุภาว   อาคจฺฉนฺตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
กุสลากุสลา     สาวชฺชานวชฺชา     หีนปฺปณีตา     กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   
ธมฺมา   สมฺมขีุภาว   อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตา   
จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   สุวิทูรวิทูรานิ   ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ  ฯ  นภ ฺจ   
ภิกฺขเว   ปวี   จ  อิท  ปม  สุวิทูรวิทรู  ฯเปฯ  ตสฺมา  สต  ธมโฺม   
อสพฺภิ   อารกาติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ   
น  วตฺตพฺพ  กุสลากุสลา  สาวชฺชานวชฺชา  หีนปฺปณีตา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   
ธมฺมา สมฺมุขีภาว อาคจฺฉนฺตีติ ฯ   
        [๑๔๓๑]   น   วตฺตพฺพ   อวิ ฺตฺติ  ทุสฺสีลฺยนติฺ  ฯ  อามนฺตา  ฯ            
นนุ   ปาปกมฺม   สมาทินฺโน   อาสีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ปาปกมฺม   
สมาทินฺโน อาสิ เตน วต เร วตฺตพฺเพ อวิ ฺตฺติ ทุสฺสีลฺยนฺติ ฯ   
                      อวิ ฺตฺติ ทุสฺสีลฺยนฺติกถา ฯ   
                         ทสโม วคฺโค ฯ   
                          ตสฺส อุททฺาน   
             มคฺคสมงฺคิสฺส รูป มคฺโค ป ฺจวิ ฺาณสมงฺคิสฺส อตฺถิ   
             มคฺคภาวนา ป ฺจวิ ฺาณา กุสลาป อกุสลาป ป ฺจวิ ฺาณา๓   
             สาโภคา มคฺคสมงฺคี ทฺวีหิ สีเลหิ สมนฺนาคโต   
             สีล อเจตสิก สีล น จิตฺตานุปริวตฺติ สมาทานเหตุก   
             สีล วฑฺฒติ วิ ฺตฺติ สีล อวิ ฺตฺติ ทุสฺสีลฺยนฺติ ฯ    
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                        ทุติยปณฺณาสโก ฯ   
             นิยามสงฺคหคตานิสสตา อตฺถิ ป ฺจโวการภโว�    
             นิโรโธ มคฺคสมงฺคิสฺส ป ฺจโวการภโวติ ฯ   
                        __________________   
                        ติสฺโสป อนุสยกถา   
        [๑๔๓๒]  อนุสยา  อพฺยากตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  วิปากาพฺยากตา   
กิริยาพฺยากตา   รูป   นิพฺพาน  จกฺขายตน  ฯเปฯ  โผฏพฺพายตนนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๓๓]  กามราคานุสโย  อพฺยากโตติ  ฯ  อามนฺตา ฯ กามราโค   
กามราคปริยุฏาน  กามราคส ฺโชน  กาโมโฆ กามโยโค กามจฺฉนฺทนีวรณ   
อพฺยากตนฺติ     ฯ    น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    กามราโค   
กามราคปริยุฏาน   ฯเปฯ  กามจฺฉนฺทนีวรณ  อกสุลนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กามราคานุสโย อกุสโลติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๓๔] ปฏิฆานุสโย อพฺยากโตติ ฯ อามนฺตา ฯ ปฏิฆ ปฏิฆปริยุฏาน   
ปฏิฆส ฺโชน    อพฺยากตนฺติ    ฯ    น    เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
ปฏิฆ    ปฏิฆปริยุฏาน   ปฏิฆส ฺโชน   อกุสลนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ปฏิฆานุสโย อกุสโลติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๓๕]   มานานุสโย   อพฺยากโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  มาโน    
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มานปริยุฏาน  มานส ฺโชน  อพฺยากตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
มาโน   มานปริยุฏาน   มานส ฺโชน   อกุสลนติฺ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
มานานุสโย อกุสโลติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๓๖]  ทฏิานุสโย  อพฺยากโตติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ทิฏ ิ ทฏิโโฆ   
ทิฏ ิโยโค   ทิฏ ิปริยุฏาน   ทฏิ ิส ฺโชน   อพฺยากตนฺติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทฏิ ิ ทฏิโโฆ ทฏิ ิโยโค ทฏิ ิปริยุฏาน ทิฏ ิส ฺโชน ฯ   
อกุสลนฺติ     ฯ     อามนฺตา    ฯ    ทิฏานุสโย    อกสุโลติ    ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๓๗]  วิจิกิจฺฉานุสโย  อพฺยากโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  วิจิกิจฺฉา   
วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน   วิจิกจฺิฉาส ฺโชน   วิจิกิจฺฉานีวรณ   อพฺยากตนฺติ  ฯ   
น     เหว     วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    วิจิกิจฺฉา    วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน   
วิจิกิจฺฉาส ฺโชน  วิจิกจฺิฉานีวรณ  อกุสลนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ วิจิกิจฺฉานุสโย   
อกุสโลติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๓๘]  ภวราคานุสโย  อพฺยากโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ภวราโค   
ภวราคปริยุฏาน   ภวราคส ฺโชน  อพฺยากตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   ภวราโค   ภวราคปริยุฏาน   ภวราคส ฺโชน   อกุสลนฺติ   ฯ   
อามนฺตา ฯ ภวราคานุสโย อกุสโลติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๓๙]   อวิชฺชานสุโย   อพฺยากโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อวิชฺชา   
อวิชฺโชโฆ  อวิชฺชาโยโค  อวิชชฺาปริยฏุาน  อวิชชฺาส ฺโชน อวิชฺชานีวรณ   
อพฺยากตนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อวิชชฺา  อวิชโฺชโฆ    
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อวิชฺชาโยโค     อวิชฺชาปริยุฏาน     อวิชฺชาส ฺโชน    อวิชชฺานีวรณ   
อกุสลนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อวิชฺชานสุโย   อกุสโลติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๔๐]   น   วตฺตพฺพ   อนุสยา  อพฺยากตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปุถุชชฺโน   กสุลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน  สานุสโยติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   กุสลากุสลา   ธมฺมา   สมมฺุขีภาว   อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  เตน  หิ  อนุสยา  อพฺยากตาติ  ฯ  ปุถชฺุชโน   
กุสลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน  สราโคติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
กุสลากุสลา   ธมฺมา   สมมฺุขีภาว   อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ เตน หิ ราโค อพฺยากโตติ ฯ   
        [๑๔๔๑]   อนุสยา   อเหตุกาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  นิพฺพาน   
จกฺขายตน   ฯเปฯ   โผฏพฺพายตนนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
กามราคานุสโย  อเหตุโกติ  ฯ  อามนฺตา ฯ กามราโค กามราคปริยุฏาน   
กามราคส ฺโชน     ฯเปฯ     กามจฺฉนฺทนีวรณ     อเหตุกนฺติ     ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กามราโค   กามราคปริยุฏาน  ฯเปฯ   
กามจฺฉนฺทนีวรณ    สเหตุกนฺติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   กามราคานุสโย   
สเหตุโกติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ ปฏิฆานุสโย ฯเปฯ มานานุสโย   
ทิฏานุสโย    วิจิกิจฺฉานุสโย    ภวราคานุสโย   ฯเปฯ   อวิชฺชานุสโย   
อเหตุโกติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   อวิชฺชา   อวิชฺโชโฆ   อวิชฺชาโยโค   
อวิชฺชาปริยุฏาน  อวิชฺชาส ฺโชน  อวิชฺชานีวรณ  อเหตุกนฺติ  ฯ  น เหว   
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วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อวิชชฺา  อวิชฺโชโฆ  ฯเปฯ  อวิชฺชานีวรณ สเหตุกนฺติ ฯ   
อามนฺตา ฯ อวิชฺชานุสโย สเหตุโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๔๒]   น   วตฺตพฺพ   อนุสยา   อเหตุกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปุถุชชฺโน   กสุลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน  สานุสโยติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อนุสยา  เตน  เหตุนา  สเหตุกาติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  เตน  หิ  อนุสยา  อเหตุกาติ  ฯ  ปุถชฺุชโน กสุลาพฺยากเต จิตฺเต   
วตฺตมาเน  สราโคติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ราโค  เตน เหตุนา   
สเหตุโกติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ ราโค อเหตุโกติ ฯ   
        [๑๔๔๓]  อนุสยา  จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป นิพฺพาน   
จกฺขายตน   ฯเปฯ   โผฏพฺพายตนนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
กามราคานุสโย  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กามราโค กามราค-   
ปริยุฏาน   กามราคส ฺโชน   กาโมโฆ   กามโยโค  กามจฺฉนฺทนีวรณ   
จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ กามราโค กามราคปริยุฏาน   
ฯเปฯ     กามจฺฉนฺทนีวรณ    จิตฺตสมฺปยุตฺตนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   
กามราคานุสโย จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๔๔]   กามราคานุสโย   จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
กตมกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ   ฯ  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ  ฯ  สงฺขารกฺขนฺโธ   
จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สงฺขารกฺขนฺโธ   
จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   เวทนากฺขนฺโธ   ส ฺากฺขนฺโธ   
จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๔๔๕] กามราคานุสโย สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   กามราโค  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ  ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กามราโค   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   
จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ       ฯ      อามนฺตา      ฯ      กามราคานุสโย   
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๔๖]  กามราคานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน  จิตฺตวิปฺปยุตฺโต   
กามราโค       สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน      จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ      ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สงฺขารกฺขนฺโธ   เอกเทโส   จิตฺตสมฺปยุตฺโต  เอกเทโส   
จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ สงฺขารกฺขนฺโธ เอกเทโส   
จิตฺตสมฺปยุตฺโต  เอกเทโส  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ  ฯ อามนฺตา ฯ เวทนากฺขนฺโธ   
ส ฺากฺขนฺโธ  เอกโทโส  จิตฺตสมฺปยุตฺโต  เอกเทโส  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๔๗]   ปฏิฆานุสโย   มานานุสโย  ทิฏานุสโย  วิจิกจฺิฉานุสโย   
ภวราคานุสโย  อวิชชฺานุสโย  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อวิชชฺา   
อวิชฺโชโฆ   อวิชฺชาโยโค   ฯเปฯ   อวิชฺชานีวรณ   จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อวิชฺชา  อวิชฺโชโฆ  อวิชฺชาโยโค  ฯเปฯ   
อวิชฺชานีวรณ    จิตฺตสมฺปยุตฺตนฺติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   อวิชชฺานุสโย   
จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ    ฯ    น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อวิชฺชานุสโย   
จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    กตมกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ   ฯ   
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ  ฯ  สงฺขารกฺขนฺโธ  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ  ฯ น เหว    
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วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สงฺขารกฺขนฺโธ   จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เวทนากฺขนฺโธ   ส ฺากฺขนฺโธ   จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    อวิชชฺานุสโย   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อวิชชฺา   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา   จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อวิชฺชา สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา จิตฺตสมฺปยุตฺตาติ ฯ   
อามนฺตา        ฯ       อวิชชฺานุสโย       สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   
จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อวิชฺชานุสโย สงฺขารกฺขนฺธ-   
ปริยาปนฺโน    ฯ   จิตฺตวิปฺปยุตฺโต   อวิชฺชา   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา   
จิตฺตสมฺปยุตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สงฺขารกฺขนฺโธ เอกเทโส จิตฺตสมฺปยุตฺโต   
เอกเทโส    จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ    ฯ    น    เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
สงฺขารกฺขนฺโธ  เอกเทโส  จิตฺตสมฺปยุตฺโต  เอกเทโส  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺากฺขนฺโธ  เอกเทโส  จิตฺตสมฺปยุตฺโต   
เอกเทโส จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๔๘]  น  วตฺตพฺพ  อนุสยา  จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปุถุชชฺโน   กสุลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน  สานุสโยติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อนุสยา  เตน  จิตฺเตน  สมปฺยุตฺตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯ   
เตน  หิ  อนสุยา  จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ  ฯ  ปุถุชชฺโน  กสุลาพฺยากเต  จิตฺเต   
วตฺตมาเน  สราโคติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ราโค  เตน จิตฺเตน   
สมฺปยุตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯ เตน หิ ราโค จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ ฯ   
                       ติสฺโสป อนุสยกถา ฯ   
                       ______________________    
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                           าณกถา   
        [๑๔๔๙]   อ ฺาเณ   วิคเต   าณวิปฺปยุตฺเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน   
น   วตฺตพฺพ   าณีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ราเค  วิคเต  น  วตฺตพฺพ   
วีตราโคติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ อ ฺาเณ วิคเต าณวิปฺปยุตฺเต   
จิตฺเต    วตฺตมาเน    น    วตฺตพฺพ    าณีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   
โทเส  วิคเต  ฯเปฯ  โมเห  วิคเต  ฯเปฯ  กิเลเส  วิคเต น วตฺตพฺพ   
นิกฺกิเลโสติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๕๐]   ราเค   วิคเต  วตฺตพฺพ  วีตราโคติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อ ฺาเณ    วิคเต    าณวิปฺปยุตฺเต    จิตฺเต    วตฺตมาเน   วตฺตพฺพ   
าณีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โทเส  วิคเต  ฯเปฯ  โมเห   
วิคเต   ฯเปฯ  กิเลเส  วิคเต  วตฺตพฺพ  นกิฺกิเลโสติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อ ฺาเณ    วิคเต    าณวิปฺปยุตฺเต    จิตฺเต    วตฺตมาเน   วตฺตพฺพ   
าณีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อ ฺาเณ  วิคเต  าณวิปฺปยุตฺเต   
จิตฺเต    วตฺตมาเน   วตฺตพฺพ   าณีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีเตน   
าเณน   าณี   นริุทฺเธน  วิคเตน  ปฏปิฺปสฺสทฺเธน  าเณน  าณีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                          าณกถา ฯ   
                          ____________   
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                     าณ จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติกถา   
        [๑๔๕๑]   าณ  จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  นพฺิพาน   
จกฺขายตน   ฯเปฯ   โผฏพฺพายตนนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
าณ    จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   ป ฺา   ป ฺ ินฺทฺริย   
ป ฺาพล    สมฺมาทิฏ ิ    ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค    จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ   ฯ๖   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ป ฺา  ป ฺ ินฺทฺริย  ป ฺาพล  สมฺมาทิฏ ิ   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค    จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   าณ   
จิตฺตสมฺปยุตฺตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๕๒]   าณ   จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กตมกฺขนฺธ-   
ปริยาปนฺนนฺติ   ฯ  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนนฺติ  ฯ  สงฺขารกฺขนฺโธ  จิตฺต-   
วิปฺปยุตฺโตติ  ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    เวทนากฺขนฺโธ   ส ฺากฺขนฺโธ   จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ   ฯ   
น     เหว     วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    าณ    สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺน   
จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ป ฺา   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา   
จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ  ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ ป ฺา สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา   
จิตฺตสมฺปยุตฺตาติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   าณ   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺน   
จิตฺตสมฺปยุตฺตนฺติ     ฯ     น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    าณ   
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺน   จิตฺตวิปฺปยุตฺต   ป ฺา   สงฺขารกฺขนฺธปริยา-  
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ปนฺนา  จิตฺตสมฺปยุตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สงฺขารกฺขนฺโธ เอกเทโส จิตฺตสมฺปยุตฺโต   
เอกเทโส    จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ    ฯ    น    เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
สงฺขารกฺขนฺโธ  เอกเทโส  จิตฺตสมฺปยุตฺโต  เอกเทโส  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺากฺขนฺโธ  เอกเทโส  จิตฺตสมฺปยุตฺโต   
เอกเทโส จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๕๓]   น   วตฺตพฺพ  าณ  จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหา    จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคี    าณีติ   วตฺตพฺโพติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
าณ  เตน  จิตฺเตน  สมฺปยุตฺตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯ  เตน  หิ   
าณ    จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ    ฯ    อรหา   จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคี   ป ฺวาติ   
วตฺตพฺโพติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ป ฺา  เตน  จิตฺเตน  สมฺปยุตฺตาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯ เตน หิ ป ฺา จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ ฯ   
                     าณจิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติกถา ฯ   
                       ______________________   
                         อิท ทุกฺขนฺติกถา   
        [๑๔๕๔]   อิท   ทกฺุขนฺติ   วาจ   ภาสโต   อิท  ทุกฺขนฺติ  าณ   
ปวตฺตตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อย   สมทุโยติ   วาจ   ภาสโต  อย   
สมุทโยติ   าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อิท   
ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสโต  อิท  ทุกฺขนฺติ  าณ  ปวตฺตตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อย   นโิรโธติ   วาจ   ภาสโต   อย   นโิรโธติ  าณ  ปวตฺตตีติ  ฯ    
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น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อิท  ทกฺุขนฺติ  วาจ  ภาสโต  อิท  ทุกขฺนฺติ   
าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อย  มคฺโคติ  วาจ  ภาสโต  อย   
มคฺโคติ าณ ปวตฺตตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๕๕]   อย   สมทุโยติ  วาจ  ภาสโต  น  จ  อย  สมุทโยติ   
าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อิท  ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสโต  น   
จ   อิท   ทกุขฺนฺติ   าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อย   นโิรโธติ   ฯเปฯ   อย   มคฺโคติ   วาจ   ภาสโต  น  จ  อย   
มคฺโคติ   าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อิท   ทุกฺขนฺติ  วาจ   
ภาสโต   น   จ   อิท   ทกุขฺนฺติ   าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๕๖]   อิท   ทุกฺขนฺติ   วาจ   ภาสโต   อิท  ทุกฺขนฺติ  าณ   
ปวตฺตตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   รูป   อนิจฺจนฺติ   วาจ   ภาสโต  รูป   
อนิจฺจนฺติ   าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อิท   
ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสโต  อิท  ทุกฺขนฺติ  าณ  ปวตฺตตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   สงฺขารา   ฯเปฯ  วิ ฺาณ  อนิจฺจนฺติ  วาจ   
ภาสโต วิ ฺาณ อนิจฺจนฺติ าณ ปวตฺตตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๕๗]   อิท   ทกฺุขนฺติ   วาจ   ภาสโต   อิท  ทุกฺขนฺติ  าณ   
ปวตฺตตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   รูป   อนตฺตาติ   วาจ   ภาสโต  รูป   
อนตฺตาติ   าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อิท   
ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสโต  อิท  ทุกฺขนฺติ  าณ  ปวตฺตตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   ฯเปฯ  สงฺขารา  ฯเปฯ  วิ ฺาณ  อนตฺตาติ   
วาจ   ภาสโต   วิ ฺาณ   อนตฺตาติ   าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๕๘]   รูป   อนิจฺจนฺติ  วาจ  ภาสโต  น  จ  รูป  อนิจฺจนฺติ   
าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อิท  ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสโต  น   
จ   อิท   ทกุขฺนฺติ   าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   ฯเปฯ  สงฺขารา  ฯเปฯ  วิ ฺาณ  อนิจฺจนฺติ   
วาจ   ภาสโต   น   จ   วิ ฺาณ   อนิจฺจนฺติ   าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อิท   ทกฺุขนฺติ   วาจ   ภาสโต   น  จ  อิท  ทุกฺขนฺติ   
าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   รปู  อนตฺตาติ   
วาจ  ภาสโต  น  จ  รูป  อนตฺตาติ  าณ  ปวตฺตตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อิท   ทกฺุขนฺติ  วาจ  ภาสโต  น  จ  อิท  ทุกฺขนฺติ  าณ  ปวตฺตตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวทนา  ฯเปฯ  ส ฺา  ฯเปฯ  สงฺขารา   
ฯเปฯ   วิ ฺาณ   อนตฺตาติ   วาจ  ภาสโต  น  จ  วิ ฺาณ  อนตฺตาติ   
าณ   ปวตฺตตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อิท  ทุกฺขนฺติ  วาจ  ภาสโต  น   
จ อิท ทุกฺขนฺติ าณ ปวตฺตตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๕๙]   อิท   ทุกฺขนฺติ   วาจ   ภาสโต   อิท  ทุกฺขนฺติ  าณ   
ปวตฺตตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อีติ   จ  ทนฺติ  จ  ทูติ  จ  ขนฺติ  จ   
าณ ปวตฺตตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                        อิททุกฺขนฺติกถา ฯ   
                        ____________________    
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                          อิทฺธิพลกถา   
        [๑๔๖๐]  อิทฺธิพเลน  สมนฺนาคโต  กปฺป ติฏเยฺยาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
อิทฺธิมยิโก    โส    อายุ   อิทฺธิมยิกา   สา   คติ   อิทฺธมิยิโก   โส   
อตฺตภาวปฏิลาโภติ    ฯ    น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อิทฺธิพเลน   
สมนฺนาคโต    กปฺป   ติฏเยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตีต   กปฺป   
ติฏเยฺย   อนาคต   กปฺป  ติฏเยฺยาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อิทฺธิพเลน   สมนฺนาคโต   กปฺป   ติฏเยฺยาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว   
กปฺเป    ติฏเยฺย    ตโย    กปฺเป    ติฏเยฺย   จตฺตาโร   กปฺเป   
ติฏเยฺยาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อิทฺธิพเลน  สมนฺนาคโต   
กปฺป  ติฏเยยฺาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สติ  ชีวิเต  ชีวิตาวเสเส ติฏเยฺย   
อสติ   ชีวิเต  ชีวิตาวเสเส  ติฏเยฺยาติ  ฯ  สติ  ชีวิเต  ชีวิตาวเสเส   
ติฏเยฺยาติ  ฯ  ๑  ฯ  ห ฺจิ  สติ  ชีวิเต  ชีวิตาวเสเส  ติฏเยฺย โน   
วต   เร  วตฺตพฺเพ  อิทฺธิพเลน  สมนฺนาคโต  กปฺป  ติฏเยฺยาติ  ฯเปฯ   
อสติ   ชีวิเต  ชีวิตาวเสเส  ติฏเยฺยาติ  ฯ  มโต  ติฏเยฺย  กาลกโต   
ติฏเยฺยาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๖๑]  อิทฺธิพเลน  สมนฺนาคโต  กปฺป ติฏเยฺยาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
อุปฺปนฺโน   ผสฺโส   มา   นิรุชฺฌีติ   ลพฺภา   อิทฺธิยา   ปคฺคเหตุนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อุปฺปนฺนา   เวทนา   ฯเปฯ  อุปฺปนฺนา   
#๑. ม. โปตฺถเก อย ปโยโค นตฺถิ อิโต ปุพฺโพ จ อิติสทฺโท นตฺถ ิยุ. โปตฺถเก   
#อีทิโสว อตฺถิ    
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ส ฺา   ฯเปฯ   อุปฺปนฺนา   เจตนา   ฯเปฯ  อุปฺปนฺน  จิตฺต  อุปฺปนฺนา   
สทฺธา     อุปปฺนฺน    วิริย    อุปฺปนฺนา    สติ    อุปฺปนฺโน    สมาธิ   
ฯเปฯ  อุปฺปนฺนา  ป ฺา  มา  นิรุชฌฺติี  ลพฺภา  อิทฺธิยา  ปคฺคเหตุนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๖๒]  อิทฺธิพเลน  สมนฺนาคโต  กปฺป ติฏเยฺยาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
รูป  นิจฺจ  โหตูติ  ลพฺภา  อิทฺธิยา  ปคฺคเหตุนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   ฯเปฯ   สงฺขารา  ฯเปฯ  วิ ฺาณ   
นิจฺจ โหตูติ ลพฺภา อิทฺธิยา ปคฺคเหตุนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๖๓]  อิทฺธิพเลน  สมนฺนาคโต  กปฺป ติฏเยฺยาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
ชาติธมฺมา   สตฺตา   มา   ชายึสูติ   ลพฺภา   อิทฺธิยา  ปคฺคเหตุนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ ชราธมฺมา สตฺตา มา ชิรึสูติ ๑ ฯเปฯ พฺยาธิธมฺมา              
สตฺตา     มา    พฺยาธิยึสูติ    ฯเปฯ    มรณธมฺมา    สตฺตา    มา   
มิยฺยึสูติ ลพฺภา อิทฺธิยา ปคฺคเหตุนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๖๔]  น  วตฺตพฺพ  อิทฺธิพเลน  สมนฺนาคโต กปฺป ติฏเยฺยาติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    นน ุ   วุตฺต    ภควตา    ยสฺส   กสฺสจิ   อานนฺท   
จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา  ภาวิตา  พหุลีกตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา   
ปริจิตา    สุสมารทฺธา    โส   อากงฺขมาโน   กปฺป   วา   ติฏเยฺย   
กปฺปาวเสส  วาติ  ๒  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ   
อิทฺธิพเลน สมนฺนาคโต กปฺป ติฏเยฺยาติ ฯ   
#๑. ม. ชิยีส ุ๒ ขุ. อุ. ๑๓๘ ฯ    
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        [๑๔๖๕]  อิทฺธิพเลน  สมนฺนาคโต  กปฺป ติฏเยฺยาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ    วุตฺต    ภควตา    จตุนฺน    ภิกฺขเว   ธมฺมาน   นตฺถิ   โกจิ   
ปาฏิโภโค  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เทโว  วา  มาโร วา พฺรหฺมา   
วา  โกจิ  วา  โลกสฺม ึ ฯ  กตฺเมส  จตุนฺน  ฯ  ชราธมฺโม  มา  ชริีติ   
นตฺถิ   โกจิ   ปาฏิโภโค   สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ  วา  เทโว  วา   
มาโร   วา   พฺรหฺมา   วา   โกจิ   วา   โลกสฺมึ  พฺยาธิธมฺโม  มา   
พฺยาธิยีติ   ฯเปฯ   มรณธมฺโม   มา   มยิฺยีติ   ฯเปฯ  ยานิ  โข  ปน   
ตานิ   ปุพฺเพ   กตานิ  ปาปกานิ  กมฺมานิ  สงฺกิเลสิกานิ  โปโนพฺภวิกานิ   
ทุกฺขุทฺรยานิ   ทุกฺขวิปากานิ   อายตึ   ชาติชรามรณิยานิ   เตส  วิปาโก   
มา   นิพฺพตฺตีติ   นตฺถ ิ  โกจิ   ปาฏิโภโค   สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ   
วา  เทโว  วา  มาโร  วา  พฺรหฺมา  วา  โกจิ  วา  โลกสฺมึ  อิเมส   
โข   ภิกฺขเว   จตุนฺน   ธมมฺาน   นตฺถ ิ โกจิ  ปาฏโิภโค  สมโณ  วา   
พฺราหฺมโณ   วา   เทโว   วา   มาโร  วา  พฺรหฺมา  วา  โกจิ  วา   
โลกสฺมินฺติ   ๑   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  ห ิ น   
วตฺตพฺพ อิทฺธิพเลน สมนฺนาคโต กปฺป ติฏเยฺยาติ ฯ   
                         อิทฺธิพลกถา ฯ   
                         __________________   
#๑ อ. จตุกฺก ๒๓๙ ฯ    
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                           สมาธิกถา   
        [๑๔๖๖]  จิตฺตสนฺตติ  สมาธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตีตา จิตฺตสนฺตติ   
สมาธีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   จิตฺตสนฺตติ  สมาธีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อนาคตา   จิตฺตสนฺตติ  สมาธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   จิตฺตสนฺตติ   สมาธีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ  อตีต  นริทฺุธ   
อนาคต   อชาตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  อตีต  นิรุทฺธ  อนาคต   
อชาต โน วต เร วตฺตพฺเพ จิตฺตสนฺตติ สมาธีติ ฯ   
        [๑๔๖๗]  เอกจิตฺตกฺขณิโก  สมาธีติ ฯ อามนฺตา ฯ จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคี   
สมาปนฺโนติ    ฯ    น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   โสตวิ ฺาณสมงฺคี   
ฯเปฯ     ฆานวิ ฺาณสมงฺคี     ฯเปฯ    ชิวฺหาวิ ฺาณสมงฺคี    ฯเปฯ   
กายวิ ฺาณสมงฺคี   ฯเปฯ   อกุสลจิตฺตสมงฺคี  ฯเปฯ  ราคสหคตจิตฺตสมงฺคี   
ฯเปฯ     โทสสหคตจิตฺตสมงฺคี     ฯเปฯ    โมหสหคตจิตฺตสมงฺคี    ฯ   
ฯเปฯ    อโนตฺตปฺปสหคตจิตฺตสมงฺคี    สมาปนฺโนติ    ฯ    น    เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๖๘]   จิตฺตสนฺตติ  สมาธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อกุสลจิตฺตสนฺตติ   
สมาธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ราคสหคตา  ฯเปฯ โทสสหคตา   
ฯเปฯ   โมหสหคตา   ฯเปฯ  อโนตฺตปฺปสหคตา  จิตฺตสนฺตติ  สมาธีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๖๙]  น  วตฺตพฺพ  จิตฺตสนฺตติ  สมาธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ   
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วุตฺต   ภควตา   อห   โข  อาวุโส  นิคณฺา  ๑  ปโหมิ  อนิ ฺชมาโน   
กาเยน  อภาสมาโน  วาจ  สตฺตรตฺตินฺทิวานิ  เอกนฺตสุขปฏิสเวที วิหริตุนฺติ   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ จิตฺตสนฺตติ สมาธีติ ฯ   
                          สมาธิกถา ฯ   
                          ______________   
                         ธมฺมฏ ิตตากถา   
        [๑๔๗๐]   ธมฺมฏ ิตฺตา   ปรินิปฺผนฺนาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ตาย   
 ิตตา   ปรินิปฺผนฺนาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ตาย   ิตตา   
ปรินิปฺผนฺนาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   ตาย   ตาเยว   นตฺถิ   ทุกฺขสฺส   
อนฺตกิริยา    นตฺถิ    วฏฏปจฺเฉโท   นตฺถิ   อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๗๑]   รูปสฺส    ิตตา  ปรินิปฺผนฺนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตาย   
 ิตตา   ปรินิปฺผนฺนาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ตาย   ิตตา   
ปรินิปฺผนฺนาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   ตาย   ตาเยว   นตฺถิ   ทุกฺขสฺส   
อนฺตกิริยา    นตฺถิ    วฏฏปจฺเฉโท   นตฺถิ   อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ   ฯ   
น    เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เวทนาย    ิตตา   ฯเปฯ   ส ฺาย   
 ิตตา    ฯเปฯ    สงฺขาราน     ิตตา   ฯเปฯ   วิ ฺาณสฺส    ิตตา   
ปรินิปฺผนฺนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ตาย   ิตตา  ปรินิปฺผนฺนาติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ตาย   ิตตา  ปรินิปฺผนฺนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
#๑. ยุ. นิคณฺห. ม. นิคณฺ.    
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ตา    ตาเยว    นตฺถิ    ทุกฺขสฺส   อนฺตกิรยิา   นตฺถ ิ  วฏฏปจฺเฉโท   
นตฺถิ อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                        ธมฺมฏ ิตตากถา ฯ   
                        ____________________   
                          อนิจฺจตากถา   
        [๑๔๗๒]   อนิจฺจตา   ปรินิปฺผนนฺาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ตาย   
อนิจฺจตาย   อนิจฺจตา   ปรินิปฺผนฺนาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ตาย   อนิจฺจตาย   อนิจฺจตา   ปรินิปฺผนฺนาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ตาย   
ตาเยว    นตฺถิ    ทุกฺขสฺส   อนฺตกิริยา   นตฺถิ   วฏฏปจฺเฉโท   นตฺถิ   
อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๗๓]   ชรา   ปรินิปฺผนฺนาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตาย  ชราย   
ชรา   ปรินิปผฺนฺนาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ตาย  ชราย   
ชรา   ปรินิปผฺนฺนาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ตาย  ตาเยว  นตฺถิ  ทุกฺขสสฺ   
อนฺตกิริยา    นตฺถิ    วฏฏปจฺเฉโท   นตฺถิ   อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๗๔]   มรณ   ปรินิปฺผนฺนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตสสฺ  มรณสฺส   
มรณ   ปรินปิฺผนฺนนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ตสฺส  มรณสฺส   
มรณ   ปรินปิฺผนฺนนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ตสฺส  ตสฺเสว  นตฺถิ  ทกฺุขสฺส   
อนฺตกิริยา    นตฺถิ    วฏฏปจฺเฉโท   นตฺถิ   อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ   ฯ    
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น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๗๕]    รูป    ปรินิปฺผนฺน   รปูสฺส   อนิจฺจตา   อตฺถีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อนิจฺจตา  ปรินิปฺผนฺนา  อนิจฺจตาย  อนิจฺจตา  อตฺถีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูป  ปรินิปฺผนฺน  รูปสฺส  ชรา  อตฺถีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ชรา   ปรินปิฺผนฺนา  ชราย  ชรา  อตฺถติี  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   รูป   ปรินิปฺผนฺน   รปูสฺส  เภโท  อตฺถิ  อนฺตรธาน   
อตฺถีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   มรณ   ปรนิิปฺผนฺน   มรณสฺส   เภโท   
อตฺถิ   อนฺตรธาน   อตฺถีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวทนา   
ฯเปฯ    ส ฺา    ฯเปฯ    สงฺขารา   ฯเปฯ   วิ ฺาณ   ปรินิปฺผนฺน   
วิ ฺาณสฺส   อนิจฺจตา   อตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อนิจฺจตา  ปรนิิปฺผนฺนา   
อนิจฺจตาย   อนิจฺจตา   อตฺถีติ   ฯ  น  เหว  วตพฺเพ  ฯเปฯ  วิ ฺาณ   
ปรินิปฺผนฺน    วิ ฺาณสฺส    ชรา   อตฺถีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ชรา   
ปรินิปฺผนฺนา   ชราย   ชรา   อตฺถีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
วิ ฺาณ     ปรินิปฺผนฺน     วิ ฺาณสฺส    เภโท    อตฺถิ    อนฺตรธาน   
อตฺถีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   มรณ   ปรนิิปฺผนฺน   มรณสฺส   เภโท   
อตฺถิ อนฺตรธาน อตฺถีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         อนิจฺจตากถา ฯ   
                       เอกาทสโม วคฺโค ฯ   
                         ตสฺส อุททฺาน   
               อนุสยา อพฺยากตา อเหตุกา จิตฺตวิปฺปยุตฺตา    
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            อ ฺาเณ วิคเต าณี       าณ จิตฺตวิปฺปยุตฺต   
            ยตฺถ สทฺเท าณ ปวตฺตติ    อิทฺธิพเลน สมนฺนาคโต กปฺป   
            ติฏเยฺย จิตฺตสนฺตติ สมาธิ   ธมมฺฏ ิตตา อนิจฺจตาติ ฯ   
                      __________________________   
                        สวโร กมมฺนฺติกถา   
        [๑๔๗๖]   สวโร   กมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  จกฺขุนฺทฺริยสวโร   
จกฺขุกมฺมนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสตินฺทรฺิยสวโร  ฯเปฯ   
ฆานินฺทฺริยสวโร    ฯเปฯ    ชิวฺหินฺทฺริยสวโร   ฯเปฯ   กายินฺทฺริยสวโร   
กายกมฺมนฺติ    ฯ    น    เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กายนิฺทฺริยสวโร   
กายกมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   จกฺขุนฺทฺริยสวโร  จกฺขุกมฺมนฺติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กายินฺทฺริยสวโร  กายกมฺมนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โสตินฺทฺริยสวโร    ฯเปฯ    ฆานินฺทฺริยสวโร   ฯเปฯ   ชิวฺหินฺทฺริยสวโร   
ชิวฺหากมฺมนฺติ    ฯ    น    เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   มนินฺทฺริยสวโร   
มโนกมฺมนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ มนินฺทฺรยิสวโร มโนกมฺมนฺติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    จกฺขุนฺทฺริยสวโร    จกฺขุกมฺมนฺติ    ฯ    น    เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   มนินฺทรฺิยสวโร   มโนกมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
โสตินฺทฺริยสวโร    ฯเปฯ    ฆานินฺทฺริยสวโร   ฯเปฯ   ชิวฺหินฺทฺริยสวโร   
ฯเปฯ กายินฺทฺริยสวโร กายกมฺมนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๗๗]   อสวโร   กมฺมนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  จกฺขุนฺทฺริยอสวโร    
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จกฺขุกมฺมนฺติ    ฯ    น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   โสตินฺทฺริยอสวโร   
ฯเปฯ  ฆานินฺทฺริยอสวโร  ฯเปฯ ชิวฺหินฺทฺริยอสวโร ฯเปฯ กายินฺทฺริยอสวโร   
กายกมฺมนฺติ    ฯ    น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กายนิฺทฺริยอสวโร   
กายกมฺมนฺติ       ฯ       อามนฺตา       ฯ      จกฺขุนฺทฺริยอสวโร   
จกฺขุกมฺมนฺติ    ฯ    น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กายนิฺทฺริยอสวโร   
กายกมฺมนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตินฺทฺรยิอสวโร  ฯเปฯ ฆานินฺทฺริยอสวโร   
ฯเปฯ    ชิวฺหนิฺทฺริยอสวโร   ชิวฺหากมฺมนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   มนินทฺฺริยอสวโร   มโนกมฺมนติฺ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
มนินฺทฺริยอสวโร    มโนกมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   จกฺขุนฺทฺริยอสวโร   
จกฺขุกมฺมนฺติ    ฯ    น    เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   มนนิฺทฺริยอสวโร   
มโนกมฺมนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตินฺทรฺิยอสวโร  ฯเปฯ ฆานินฺทฺริยอสวโร   
ฯเปฯ   ชิวฺหินฺทฺริยอสวโร   ฯเปฯ   กายินฺทฺริยอสวโร   กายกมฺมนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๗๘]  น  วตฺตพฺพ  สวโรป  อสวโรป  กมฺมนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   จกฺขุนา   รูป   ทิสฺวา   
นิมิตฺตคฺคาหี   โหติ   ฯเปฯ   น   นิมิตฺตคฺคาหี   โหติ   โสเตน  สทฺท   
สุตฺวา   ฯเปฯ   มนสา   ธมมฺ   วิ ฺาย   นิมิตฺตคฺคาหี   โหติ  ฯเปฯ   
น    นิมิตฺตคฺคาหี   โหตีติ   อตฺเถว   สตฺุตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
เตน หิ สวโร อสวโรป กมฺมนฺติ ฯ   
                       สวโร กมฺมนฺติกถา ฯ   
                       ________________________    
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                           กมฺมกถา   
        [๑๔๗๙]   สพฺพ   กมมฺ   สวิปากนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สพฺพา   
เจตนา   สวิปากาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สพฺพา  เจตนา   
สวิปากาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  วิปากาพฺยากตา  เจตนา  สวิปากาติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สพฺพา  เจตนา  สวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
กิริยาพฺยากตา   เจตนา   สวิปากาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สพฺพา  เจตนา  สวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ กามาวจรา วิปากาพฺยากตา   
เจตนา   สวิปากาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สพฺพา  เจตนา   
สวิปากาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   รูปาวจรา  อรูปาวจรา  อปริยาปนฺนา   
วิปากาพฺยากตา   เจตนา   สวิปากาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สพฺพา  เจตนา  สวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กามาวจรา กิริยาพฺยากตา   
เจตนา   สวิปากาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สพฺพา  เจตนา   
สวิปากาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  รูปาวจรา  อรูปาวจรา  กิริยาพฺยากตา   
เจตนา สวิปากาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๘๐]   วิปากาพฺยากตา  เจตนา  อวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   วิปากาพฺยากตา   เจตนา   อวิปากา   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
สพฺพา เจตนา สวิปากาติ   
        [๑๔๘๑]   กิริยาพฺยากตา   เจตนา  อวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   กิริยาพฺยากตา   เจตนา   อวิปากา   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ    
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สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ   
        [๑๔๘๒]   กามาวจรา   รูปาวจรา   อรูปาวจรา   อปริยาปนฺนา   
วิปากาพฺยากตา  เจตนา  อวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ห ฺจิ อปริยาปนฺนา   
วิปากาพฺยากตา    เจตนา    อวิปากา    โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ   
        [๑๔๘๓]   กามาวจรา   รูปาวจรา   อรูปาวจรา  กิริยาพฺยากตา   
เจตนา  อวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรูปาวจรา  กริิยาพฺยากตา   
เจตนา อวิปากา โน วต เร วตฺตพฺเพ สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ   
        [๑๔๘๔]   น  วตฺตพฺพ  สพฺพ  กมฺม  สวิปากนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา   นาห   ภิกฺขเว   ส ฺเจตนิกาน  กมฺมาน  กตาน   
อุปจิตาน   อปฺปฏิสวิทิตฺวา   พฺยนฺตีภาว   วทามิ   ต ฺจ   โข   ทฏิเว   
ธมฺเม  อุปปชฺเช  วา  อปเร  วา  ปริยาเยติ  ๑ อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ สพฺพ กมฺม สวิปากนฺติ ฯ   
                          กมฺมกถา ฯ   
                          ______________   
                       สทฺโท วิปาโกติกถา   
        [๑๔๘๕]  สทฺโท  วิปาโกติ ฯ อามนฺตา ฯ สุขเวทนิโย ทุกฺขเวทนิโย   
อทุกฺขมสุขเวทนิโย   สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ทุกฺขาย  เวทนาย   
#๑. อ. ทสก. ๒๖๐ ฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 495 

สมฺปยุตฺโต   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโต   ผสฺเสน  สมฺปยุตฺโต   
เวทนาย    สมฺปยุตฺโต    ส ฺาย   สมฺปยุตฺโต   เจตนาย   สมฺปยุตฺโต   
จิตฺเตน   สมฺปยุตฺโต   สารมฺมโณ   อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา  อาโภโค   
สมนฺนาหาโร   มนสิกาโร   เจตนา   ปตฺถนา   ปณิธีติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ   น   สุขเวทนิโย   น   ทุกฺขเวทนิโย  ฯเปฯ   
อนารมฺมโณ   นตฺถ ิ  ตสฺส  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   น   สขุเวทนิโย   ฯเปฯ   อนารมฺมโณ  นตฺถ ิ ตสฺส  อาวชฺชนา   
ฯเปฯ ปณิธิ โน วต เร วตฺตพฺเพ สทฺโท วิปาโกติ ฯ   
        [๑๔๘๖]  ผสฺโส  วิปาโก  ผสฺโส  สุขเวทนิโย  ฯเปฯ  สารมฺมโณ   
อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สทโฺท   
วิปาโก    สทโฺท    สุขเวทนิโย    ฯเปฯ   สารมฺมโณ   อตฺถ ิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๘๗]   สทฺโท   วิปาโก   สทโฺท   น   สุขเวทนิโย   ฯเปฯ   
อนารมฺมโณ   นตฺถ ิ  ตสฺส  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ผสฺโส   วิปาโก   ผสฺโส   น   สุขเวทนิโย   น  ทุกฺขเวทนิโย  ฯเปฯ   
อนารมฺมโณ   นตฺถ ิ  ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๘๘]   น   วตฺตพฺพ  สทฺโท  วิปาโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต   ภควตา   โส   ตสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา  อุปจิตตฺตา  อุสฺสนฺนตฺตา   
วิปุลตฺตา   พฺรหฺมสโร   โหติ  กรวิกภาณีติ  ๒  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
#๑. ยุ. พฺรหฺมสฺสโร. ๒. ที. ปา. ๑๘๓ ฯ    
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อามนฺตา ฯ เตน หิ สทฺโท วิปาโกติ ฯ   
                       สทฺโท วิปาโกติกถา ฯ   
                        __________________   
                          สฬายตนกถา   
        [๑๔๘๙]   จกฺขายตน   วิปาโกติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สุขเวทนิย   
ทุกฺขเวทนิย    ฯเปฯ    สารมฺมณ   อตฺถ ิ  ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   
ปณิธีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  น  สุขเวทนิย  ฯเปฯ   
อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   น   สขุเวทนิย   ฯเปฯ   อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส  อาวชฺชนา   
ฯเปฯ   ปณิธ ิ  โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  จกฺขายตน  วิปาโกติ  ฯเปฯ   
ผสฺโส    วิปาโก    ผสฺโส   สุขเวทนิโย   ฯเปฯ   สารมฺมโณ   อตฺถ ิ  
ตสฺส   อาวชชฺนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  จกฺขายตน  วิปาโก   
จกฺขายตน   สุขเวทนิย   ฯเปฯ   สารมฺมณ   อตฺถ ิ  ตสฺส   อาวชชฺนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  จกฺขายตน  วิปาโก   
จกฺขายตน   น   สุขเวทนิย  ฯเปฯ  อนารมฺมณ  นตฺถิ  ตสฺส  อาวชฺชนา   
ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ผสฺโส  วิปาโก  ผสโฺส  น สุขเวทนิโย   
ฯเปฯ      อนารมฺมโณ     นตฺถิ     ตสฺส     อาวชฺชนา     ฯเปฯ   
ปณิธีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสตายตน  ฯเปฯ  ฆานายตน   
ฯเปฯ ชิวฺหายตน ฯเปฯ    
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        [๑๔๙๐]  กายายตน  วิปาโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สุขเวทนิย ฯเปฯ   
สารมฺมณ   อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ   น   สุขเวทนิย   ฯเปฯ   อนารมฺมณ   นตฺถิ   
ตสฺส  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  น  สุขเวทนิย   
ฯเปฯ    อนารมฺมณ    นตฺถิ    ตสฺส    อาวชฺชนา    ฯเปฯ    ปณิธิ   
โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  กายายตน  วิปาโกติ  ฯเปฯ  ผสฺโส  วิปาโก   
ผสฺโส    สุขเวทนิโย   ฯเปฯ   สารมฺมโณ   อตฺถิ   ตสฺส   อาวชชฺนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กายายตน   วิปาโก  กายายตน   
สุขเวทนิย    ฯเปฯ    สารมฺมณ    อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   
ปณิธีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กายายตน  วิปาโก  กายายตน   
น   สุขเวทนิย   ฯเปฯ   อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส  อาวชฺชนา  ฯเปฯ   
ปณิธีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ผสฺโส   วิปาโก  ผสฺโส  น  สุขเวทนิโย   
ฯเปฯ   อนารมฺมโณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๙๑]  น  วตฺตพฺพ  สฬายตน  วิปาโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
สฬายตน   กมฺมสฺส   กตตฺตา   อุปฺปนฺนนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   
สฬายตน   กมฺมสฺส   กตตฺตา   อุปฺปนฺน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
สฬายตน วิปาโกติ ฯ   
                          สฬายตนกถา   
                          ______________    
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                        สตฺตกฺขตฺตตปรมกถา   
        [๑๔๙๒]   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   ปุคฺคโล  สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   มาตา   ชีวิตา   โวโรปตา   ปตา  ชีวิตา  โวโรปโต   
อรหา  ชีวิตา  โวโรปโต  ทุฏเน  จิตฺเตน  ตถาคตสฺส  โลหิต อุปฺปาทิต   
สงฺโฆ ภินฺโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๙๓]   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   ปคฺุคโล  สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยโตติ  ฯ๕   
อามนฺตา   ฯ   อภพฺโพ   อนฺตรา   ธมฺม   อภิสเมตุนฺติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อภพฺโพ  อนฺตรา  ธมมฺ  อภิสเมตุนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
มาตา   ชีวิตา   โวโรปตา   ปตา   ชีวิตา  โวโรปโต  อรหา  ชีวิตา   
โวโรปโต   ทุฏเน   จิตฺเตน   ตถาคตสฺส   โลหิต   อุปฺปาทิต  สงฺโฆ   
ภินฺโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๙๔]   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   ปคฺุคโล  สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  โส   นิยโม   เยน   นิยเมน  สตฺตกฺขตฺตตปรโม                 
ปุคฺคโล   สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถ ิ  
เต   สติปฏานา  สมฺมปฺปธานา  อิทฺธิปาทา  อินฺทฺริยา  พลา  โพชฺฌงฺคา   
เยหิ  โพชฌฺงฺเคหิ  สตฺตกฺขตฺตตปรโม  ปุคฺคโล  สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยโตติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๔๙๕]   นตฺถิ   โส   นิยโม   เยน  นิยเมน  สตฺตกฺขตฺตตปรโม   
ปุคฺคโล    สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   นตฺถิ    
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โส  นยิโม  เยน  นิยเมน สตฺตกฺขตฺตตปรโม ปุคฺคโล สตฺตกฺขตฺตุ- 
ปรมตานิยโต  โน  วต   เร   วตฺตพฺเพ   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   ปุคฺคโล   
สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยโตติ ฯ   
        [๑๔๙๖]   นตฺถิ   เต   สติปฏานา   ฯเปฯ   โพชฺฌงฺคา  เยหิ   
โพชฺฌงฺเคหิ    สตฺตกฺขตฺตตปรโม   ปุคฺคโล   สตฺตกขฺตฺตตปรมตานิยโตติ   ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  นตฺถิ เต โพชฺฌงฺคา เยหิ โพชฌฺงฺเคหิ สตฺตกฺขตฺตตปรโม   
ปุคฺคโล     สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยโต     โน    วต    เร    วตฺตพฺเพ   
สตฺตกฺขตฺตตปรโม ปุคฺคโล สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยโตติ ฯ   
        [๑๔๙๗]   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   ปคฺุคโล  สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สกทาคามินิยเมนาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อนาคามินิยเมนาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหตฺตนิยเมนาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ กตเมน นิยเมนาติ ฯ โสตาปตฺตินิยเมนาติ ฯ   
        [๑๔๙๘]   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   ปคฺุคโล  สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เย   เกจิ   โสตาปตฺตินิยาม   โอกกฺมนฺติ  สพฺเพ  เต   
สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯี   
        [๑๔๙๙]   น   วตฺตพฺพ   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   ปคฺุคโล  สตฺตกฺขตฺตต-   
ปรมตานิยโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ   โส  สตฺตกฺขตฺตตปรโมติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   โส  สตฺตกฺขตฺตตปรโม  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
สตฺตกฺขตฺตตปรโม ปุคฺคโล สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยโตติ ฯ   
                       สตฺตกฺขตฺตตปรมกถา ฯ    
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                       โกลโกลเอกวีชีกถา   
        [๑๕๐๐]  น  วตฺตพฺพ  โกลโกโล  ปุคฺคโล  โกลโกลตานิยโตติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นนุ  โส  โกลโกโลติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ห ฺจิ โส โกลโกโล   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ โกลโกโล ปุคฺคโล โกลโกลตานิยโตติ ฯ   
        [๑๕๐๑]   น   วตฺตพฺพ   เอกวีช ี ปุคฺคโล  เอกวีชิตานิยโตติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นนุ  โส  เอกวีชีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  โส  เอกวีชี   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ เอกวีชี ปุคฺคโล เอกวีชิตานิยโตติ ฯ   
                      โกลโกลเอกวีชีกถา ฯ   
                        __________________   
                       ชีวิตา โวโรปนกถา   
        [๑๕๐๒]    ทิฏ ิสมฺปนฺโน    ปคฺุคโล    ส ฺจิจฺจ   ปาณ   ชีวิตา   
โวโรเปยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ปคฺุคโล   ส ฺจิจฺจ   
มาตร   ชีวิตา   โวโรเปยฺย  ฯเปฯ  ปตร  ชีวิตา  โวโรเปยฺย  ฯเปฯ   
อรหนฺต  ชีวิตา  โวโรเปยยฺ  ฯเปฯ  ทุฏเน  จิตฺเตน  ตถาคตสฺส โลหิต   
อุปฺปาเทยฺย ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺเทยฺยาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๐๓]    ทฏิ ิสมฺปนฺโน    ปุคฺคโล    ส ฺจิจฺจ   ปาณ   ชวิีตา   
โวโรเปยฺยาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฏิ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   สตฺถริ   
อคารโวติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ธมฺเม  ฯเปฯ  สงฺเฆ    
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ฯเปฯ สิกฺขาย อคารโวติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๐๔]   นนุ   ทฏิ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   สตฺถริ  สคารโวติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ทฏิ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   สตฺถริ  สคารโว  โน�   
วต   เร   วตฺตพฺเพ   ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ปคฺุคโล   ส ฺจิจฺจ  ปาณ  ชวิีตา   
โวโรเปยฺยาติ   ฯ   นน ุ ทฏิ ิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  ธมฺเม  ฯเปฯ  สงฺเฆ   
ฯเปฯ   สิกฺขาย   สคารโวติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  ทฏิ ิสมฺปนฺโน   
ปุคฺคโล   สิกขฺาย   สคารโว   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  ทิฏ ิสมฺปนฺโน   
ปุคฺคโล ส ฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา โวโรเปยฺยาติ ฯ   
        [๑๕๐๕]  ทฏิ ิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  สตฺถร ิ อคารโวติ ฯ อามนฺตา ฯ   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   พุทฺธถูเป   โอหเนยฺย  โอมุตฺเตยฺย  นิฏ ุเภยฺย   
พุทฺธถูเป อปพฺยามโต ๑  กเรยฺยาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๐๖]    ทฏิ ิสมฺปนฺโน    ปุคฺคโล    ส ฺจิจฺจ   ปาณ   ชวิีตา   
โวโรเปยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ   วุตฺต   ภควตา  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว  มหาสมุทฺโท   ิตธมฺโม  เวลนฺนาติวตฺตติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ย   มยา   สาวกาน   สิกฺขาปท  ป ฺตฺต  ต  มม  สาวกา  ชีวิตเหตุป   
นาติกฺกมนฺตีติ  ๒  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล ส ฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา โวโรเปยฺยาติ ฯ   
                       ชีวิตาโวโรปนกถา ฯ   
#๑. ม. อพฺยาสกโต. ๒ ขุ. อุ. ๑๒๗ ฯ    
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                           ทุคฺคติกถา   
        [๑๕๐๗]  ทฏิ ิสมฺปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปหีนา  ทุคฺคตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล  อาปายิเก  รูเป  รชฺเชยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   อาปายิเก   รูเป  รชฺเชยฺย  โน  วต   
เร วตฺตพฺเพ ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส ปหีนา ทุคฺคตีติ ฯ   
        [๑๕๐๘]  ทฏิ ิสมฺปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปหีนา  ทุคฺคตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   อาปายิเก   สทฺเท   ฯเปฯ   คนฺเธ   ฯเปฯ   
รเส    ฯเปฯ   โผฏพฺเพ   ฯเปฯ   อมนุสฺสิตฺถิยา   ติรจฺฉานคติตฺถิยา   
นาคก ฺาย    เมถุน    ธมมฺ    ปฏิเสเวยฺย   อเชฬก   ปฏิคฺคณฺเหยฺย   
กุกฺกุฏสูกร    ปฏิคฺคณฺเหยฺย    หตฺถิควสฺสวฬว    ปฏิคฺคณฺเหยฺย    ฯเปฯ   
ติตฺติรวฏฏกโมรกป ฺชล   ๑   ปฏิคฺคณฺเหยฺยาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน      ปุคฺคโล     ติตฺติรวฏฏกโมรกป ฺชล     ปฏคฺิคณฺเหยฺย   
โน วต เร วตฺตพฺเพ ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส ปคฺุคลสฺส ปหีนา ทุคฺคตีติ ฯ   
        [๑๕๐๙]   ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปหีนา  ทุคฺคติ  ทิฏ ิสมฺปนฺโน   
ปุคฺคโล    อาปายิเก    รูเป    รชฺเชยฺยาติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   
อรหโต   ปหนีา   ทุคฺคติ   อรหา   อาปายิเก   รูเป  รชฺเชยฺยาติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ทฏิ ิสมฺปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปหีนา  ทุคฺคติ   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล  อาปายิเก  สทฺเท  ฯเปฯ  คนฺเธ  ฯเปฯ  รเส   
ฯเปฯ   โผฏพฺเพ   ฯเปฯ  ติตฺติรวฏฏกโมรกป ฺชล  ปฏิคฺคณฺเหยฺยาติ  ฯ   
#๑. ม. ป ฺจร    
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อามนฺตา   ฯ   อรหโต   ปหีนา  ทุคฺคติ  อรหา  ติตฺติรวฏฏกโมรกป ฺชล   
ปฏิคฺคณฺเหยฺยาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๑๐]  อรหโต  ปหีนา  ทุคฺคติ  น  จ  อรหา  อาปายิเก รูเป   
รชฺเชยฺยาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทฏิ ิสมฺปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปหีนา  ทุคฺคติ   
น  จ  ทิฏ ิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  อาปายิเก  รูเป  รชฺเชยฺยาติ  ฯ น เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อรหโต   ปหีนา  ทุคฺคติ  น  จ  อรหา  อาปายิเก   
สทฺเท   ฯเปฯ   คนฺเธ   ฯเปฯ   รเส   ฯเปฯ   โผฏพฺเพ   ฯเปฯ   
อมนุสฺสิตฺถิยา   ติรจฺฉานคติตฺถิยา  นาคก ฺาย  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสเวยฺย   
อเชฬก    ปฏคฺิคณฺเหยฺย    กุกฺกุฏสูกร   ปฏิคฺคณฺเหยฺย    หตฺถิควสฺสวฬว   
ปฏิคฺคณฺเหยฺย    ฯเปฯ    ติตฺติรวฏฏกโมรกป ฺชล   ปฏิคฺคณฺเหยฺยาติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ   ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส   ปุคฺคลสฺส   ปหนีา   ทุคฺคติ   น   จ   
ทิฏ ิสมฺปนฺโน    ปุคฺคโล   ติตฺติรวฏฏกโมรกป ฺชล   ปฏิคฺคณฺเหยฺยาติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๑๑]  น  วตฺตพฺพ  ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปหีนา ทุคฺคตีติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ   ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   นิรย   อุปปชฺเชยฺย   ฯเปฯ   
ติรจฺฉานโยนึ  อุปปชฺเชยยฺ  ฯเปฯ  ปตฺติวิสย  อุปปชฺเชยฺยาติ  ฯ  น เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ ทฏิ ิสมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส ปหีนา ทุคฺคตีติ ฯ   
                          ทุคฺคติกถา ฯ   
                          ______________    
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                         สตฺตมภวิกกถา   
        [๑๕๑๒]  น  วตฺตพฺพ  สตฺตมภวิกสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปหีนา  ทุคฺคตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สตฺตมภวิโก   ปุคฺคโล  นิรย  อุปปชฺเชยฺย  ติรจฺฉานโยนึ   
อุปปชฺเชยฺย   ปตฺติวิสย   อุปปชฺเชยฺยาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
เตน หิ สตฺตมภวิกสฺส ปุคฺคลสฺส ปหีนา ทุคฺคตีติ ฯ   
                        สตฺตมภวิกกถา ฯ   
                       ทฺวาทสโม วคฺโค ฯ   
                         ตสฺส อุททฺาน   
               สวโร กมฺม ตเถว อสวโร สพฺพ กมฺม   
               สวิปาก สทฺโท วิปาโก สฬายตน วิปาโก   
               สตฺตกฺขตฺตตปรโม ปุคฺคโล สตฺตกฺขตฺตตปรมตานิยโต   
               โกลโกโล ปุคฺคโล โกลโกลตานิยโต เอกวีชี   
               ปุคฺคโล เอกวีชติานิยโต ทิฏ ิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล   
               ส ฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา โวโรเปยฺย ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส   
               ปุคฺคลสฺส ปหีนา ทุคฺคติ ตเถว สตฺตมภวิกสฺสาติ ฯ   
                      ________________________   
                          กปฺปฏกถา   
        [๑๕๑๓]  กปฺปฏโ  กปฺป  ติฏเยยฺาติ  ฯ  อามนฺตา   ฯ  กปโฺป   
จ   สณฺาติ   พุทฺโธ   จ   โลเก  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ    
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ฯเปฯ  กปฺปฏโ  กปฺป  ติฏเยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กปโฺป จ สณฺาติ   
สงฺโฆ   จ   ภิชฺชตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กปฺปฏโ  กปปฺ   
ติฏเยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กปฺโป   จ   สณฺาติ  กปฺปฏโ  จ   
กปฺปฏ ิย   กมฺม   กโรตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กปฺปฏโ   
กปฺป   ติฏเยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กปฺโป  จ  สณฺาติ  กปฺปฏโ  จ   
ปุคฺคโล  กาล  กโรตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กปฺปฏโ  กปฺป   
ติฏเยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อตีต  กปฺป  ติฏเยฺย  อนาคต  กปฺป   
ติฏเยฺยาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ กปฺปฏโ กปฺป ติฏเยฺยาติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  เทฺว  กปฺเป  ติฏเยฺย  ตโย  กปฺเป  ติฏเยฺย  จตฺตาโร   
กปฺเป   ติฏเยฺยาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กปปฺฏโ  กปฺป   
ติฏเยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กปฺปฏโ   กปฺเป   ฑยฺหนฺเต  กตฺถ   
คจฺฉตีติ   ฯ   อ ฺ   โลกธาตุ   คจฺฉตีติ   ฯ   มโต  คจฺฉติ  เวหาส   
คจฺฉตีติ  ฯ  มโต  คจฺฉตีติ  ฯ  กปฺปฏ ิย  กมฺม  อปราปริยเวปกฺกนฺติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวหาส  คจฺฉตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ กปฺปฏโ   
อิทฺธิมาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  กปฺปฏโ  อิทฺธิมาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    กปฺปฏเน    ฉนฺทิทฺธิปาโท   ภาวิโต   วิริยิทฺธิปาโท   
ภาวิโต   จิตฺติทฺธิปาโท   ภาวิโต  วีมสิทฺธิปาโท  ภาวิโตติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๑๔]  น  วตฺตพฺพ  กปฺปฏโ  กปฺป  ติฏเยฺยาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ วุตฺต ภควตา   
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              อาปายิโก เนรยิโก      กปฺปฏโ สงฺฆเภทโก   
              วคฺครโต อธมฺมฏโ      โยคกฺเขมา ปธสติ   
              สงฺฆ สมคฺค เภตฺวาน     กปปฺ นิรยมฺหิ ปจฺจตีติ ๑   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ กปฺปฏโ กปฺป ติฏเยฺยาติ ฯ   
                         กปฺปฏกถา ฯ   
                         ________________   
                       กสุลจิตฺตปฏิลาภกถา   
        [๑๕๑๕]  กปฺปฏโ  กุสล  จิตฺต  น  ปฏิลเภยฺยาติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
กปฺปฏโ   ทาน   ทเทยฺยาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  กปฺปฏโ  ทาน   
ทเทยฺย โน วต เร วตฺตพฺเพ กปฺปฏโ กุสล จิตฺต น ปฏิลเภยฺยาติ ฯ   
        [๑๕๑๖]  กปฺปฏโ  กุสล  จิตฺต  น  ปฏิลเภยฺยาติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
กปฺปฏโ   จีวร   ทเทยฺย  ฯเปฯ  ปณฺฑปาต  ทเทยฺย  ฯเปฯ  เสนาสน   
ทเทยฺย   ฯเปฯ   คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร  ทเทยฺย  ขาทนีย  ทเทยฺย   
โภชนีย   ทเทยฺย   ปานีย   ทเทยฺย   เจติย  วนฺเทยฺย  เจติเย  มาล   
อาโรเปยฺย   คนฺธ   อาโรเปยฺย   วิเลปน  อาโรเปยฺย  ฯเปฯ  เจติย   
อภิทกฺขิณ   กเรยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   กปฺปฏโ   เจติย   
อภิทกฺขิณ   กเรยฺย   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  กปฺปฏโ  กุสล  จิตฺต   
น ปฏลิเภยฺยาติ ฯเปฯ   
#๑ วิ. จุ. ๒ ๑๙๐ ฯ    
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        [๑๕๑๗]   กปฺปฏโ  กุสล  จิตฺต  ปฏลิเภยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ตโต   วุฏาน   กุสล  จิตฺต  ปฏลิเภยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูปาวจร   
ฯเปฯ   อรูปาวจร   ฯเปฯ   โลกุตฺตร   กสุล  จิตฺต  ปฏิลเภยฺยาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                       กุสลจิตฺตปฏิลาภกถา  
                       ______________________   
                        อนนฺตราปยุตฺตกถา   
        [๑๕๑๘]  อนนฺตราปยุตฺโต  ปุคฺคโล  สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกเมยฺยาติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  มิจฺฉตฺตนิยาม ฺจ  สมฺมตฺตนิยาม ฺจ  อุโภ  โอกกฺเมยฺยาติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อนนฺตราปยุตฺโต  ปุคฺคโล  สมฺมตฺตนิยาม   
โอกฺกเมยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นน ุ  ต   กมฺม  ปยุตฺต  กุกฺกุจฺจ   
อุปทหิต   ๑   วิปฺปฏิสาริย  ชนิตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ต  กมมฺ   
ปยุตฺต   กุกกฺจฺุจ   อุปทหิต  วิปฺปฏิสารยิ  ชนิต  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
อนนฺตราปยุตฺโต ปุคฺคโล สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกเมยฺยาติ ฯ   
        [๑๕๑๙]    อนนฺตราปยุตฺโต    ปคฺุคโล   อภพฺโพ   สมฺมตฺตนิยาม   
โอกฺกมิตุนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มาตา  ชีวิตา   โวโรปตา  ปตา  ชีวิตา   
โวโรปโต   อรหา   ชีวิตา   โวโรปโต   ทุฏเน  จิตฺเตน  ตถาคตสฺส   
โลหิต   อุปฺปาทิต   สงฺโฆ   ภินฺโนติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อนนฺตราปยุตฺโต  ปุคฺคโล  ต  กมฺม  ปฏิสหริตฺวา  กุกฺกุจฺจ  ปฏวิิโนเทตฺวา   
#๑. ยุ. ม. อุปปฺาทิต.    
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วิปฺปฏิสาริย   ปฏิวิเนตฺวา   ๑  อภพฺโพ  สมฺมตฺตนิยาม  โอกกฺมิตุนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   มาตา   ชีวิตา   โวโรปตา   ปตา  ชีวิตา  โวโรปโต   
ฯเปฯ  สงฺโฆ  ภินฺโนติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนนฺตราปยุตฺโต   
ปุคฺคโล   ต   กมฺม   ปฏิสหริตฺวา  กุกฺกจฺุจ  ปฏิวิโนเทตฺวา  วิปฺปฏิสาริย   
ปฏิวิเนตฺวา   ๒  อภพฺโพ  สมฺมตฺตนิยาม  โอกกฺมิตุนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ    ต    กมฺม    ปฏิสหฏ    กุกฺกุจฺจ    ปฏิวิโนทิต    วิปฺปฏิสารยิ   
ปฏิวินีตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ต   กมฺม   ปฏิสหฏ  กุกกฺจฺุจ   
ปฏิวิโนทิต  วิปฺปฏิสาริย  ปฏิวินีต  โน  วต  เร วตฺตพฺเพ อนนฺตราปยุตฺโต   
ปุคฺคโล     ต     กมฺม     ปฏิสหริตฺวา    กุกฺกุจฺจ    ปฏิวิโนเทตฺวา   
วิปฺปฏิสาริย ปฏิวิเนตฺวา อภพฺโพ สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมิตุนฺติ ฯ   
        [๑๕๒๐]  อนนฺตราปยุตฺโต  ปุคฺคโล  สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกเมยฺยาติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นนุ  ต  กมฺม  ปยุตฺโต  อาสีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ ต   
กมฺม  ปยุตฺโต  อาสิ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อนนฺตราปยุตฺโต  ปคฺุคโล   
สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกเมยฺยาติ ฯ   
                       อนนฺตราปยุตฺตกถา ฯ   
                         ________________   
                        นิยตสฺส นยิามกถา   
        [๑๕๒๑]  นิยโต  นยิาม  โอกฺกมตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ มิจฺฉตฺตนิยโต   
สมฺมตฺตนิยาม   โอกฺกมติ   สมฺมตฺตนิยโต   มิจฺฉตฺตนิยาม   โอกกฺมตีติ  ฯ   
#๑, ๒. ยุ. ม. ปฏิวิโนเทตฺวา    
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น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นิยโต  นิยาม  โอกกฺมตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปุพฺเพ  มคฺค  ภาเวตฺวา  ปจฺฉา  นิยาม  โอกฺกมตีติ  ฯ น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   ปุพฺเพ   โสตาปตฺติมคฺค   ภาเวตฺวา   ปจฺฉา   โสตาปตฺตินิยาม   
โอกฺกมตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ปุพฺเพ  สกทาคามิมคฺค   
ฯเปฯ  อนาคามิมคฺค  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺค  ภาเวตฺวา ปจฺฉา อรหตฺตนิยาม   
โอกฺกมตีติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ปุพฺเพ   สติปฏาน   
ฯเปฯ    สมฺมปฺปธาน    ฯเปฯ   อิทฺธิปาท   ฯเปฯ   อินฺทฺริย   ฯเปฯ   
พล   ฯเปฯ   โพชฺฌงฺค   ภาเวตฺวา   ปจฺฉา   นิยาม   โอกฺกมตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๒๒]  น  วตฺตพฺพ  นิยโต  นิยาม  โอกฺกมตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ภพฺโพ   โพธสิตฺโต   ตาย   ชาติยา  ธมฺม  นาภิสเมตุนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯ เตน หิ นิยโต นิยาม โอกฺกมตีติ ฯ   
                       นิยตสฺส นยิามกถา ฯ   
                       ________________________   
                           นีวุตกถา   
        [๑๕๒๓]   นีวุโต  นีวรณ  ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รตฺโต  ราค   
ชหติ    ทฏุโ    โทส    ชหติ    มูฬโฺห    โมห    ชหติ   กลิิฏโ   
กิเลเส   ชหตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ราเคน  ราค  ชหติ   
โทเสน    โทส   ชหติ   โมเหน   โมห   ชหติ   กิเลเสหิ   กิเลเส    
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ชหตีติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ราโค   จิตฺตสมฺปยุตฺโต   
มคฺโค   จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน  ผสฺสาน  ฯเปฯ   
ทฺวินฺน   จิตฺตาน   สโมธาน   โหตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ราโค   อกุสโล   มคฺโค   กุสโลติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กุสลากุสลา   
สาวชฺชานวชฺชา   หีนปฺปณีตา   กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   ธมฺมา   สมฺมุขีภาว   
อาคจฺฉนฺตีติ    ฯ    น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    กสุลากุสลา   
สาวชฺชานวชฺชา   หีนปฺปณีตา   กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   ธมฺมา   สมฺมุขีภาว   
อาคจฺฉนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ   วุตฺต   ภควตา   จตฺตารีมานิ   
ภิกฺขเว   สุวิทูรวิทูรานิ  ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ  ฯ  นภ ฺจ  ภิกฺขเว  ปวี   
จ   อิท   ปม   สุวิทูรวิทรู   ฯเปฯ   ตสฺมา   สต   ธมฺโม   อสพฺภิ   
อารกาติ   อตฺเถว   สุตฺตนโฺตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตน   ห ิ  น   
วตฺตพฺพ กุสลากุสลา ฯเปฯ สมฺมุขีภาว อาคจฺฉนฺตีติ ฯ   
        [๑๕๒๔]   นีวุโต   นีวรณ   ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา   โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต  ปรสิุทฺเธ  ปริโยทาเต  อนงฺคเณ   
วิคตูปกฺกิเลเส   มุทุภูเต   กมฺมนิเย    ิเต   อาเน ฺชปฺปตฺเต  อาสวาน   
ขยาณาย   จิตฺต  อภินินฺนาเมตีติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตน หิ น วตฺตพฺพ นีวุโต นีวรณ ชหตีติ ฯ   
        [๑๕๒๕]   น   วตฺตพฺพ  นีวุโต  นีวรณ  ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา  ตสฺส  เอว  ชานโต  เอว  ปสสฺโต  กามาสวาป   
จิตฺต    วิมุจฺจติ    ฯเปฯ   อวิชฺชาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจตีติ   อตฺเถว    
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สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ นีวุโต นีวรณ ชหตีติ ฯ   
                          นีวุตกถา ฯ   
                          ____________   
                          สมฺมุขีภูตกถา   
        [๑๕๒๖]   สมฺมุขีภูโต  ส ฺโชน  ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รตฺโต   
ราค   ชหติ   ทุฏโ   โทส   ชหติ   มฬูโฺห   โมห   ชหติ   กิลฏิโ   
กิเลเส   ชหตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ราเคน  ราค  ชหติ   
โทเสน    โทส   ชหติ   โมเหน   โมห   ชหติ   กิเลเสหิ   กิเลเส   
ชหตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ราโค  จิตฺตสมฺปยุตฺโต  มคฺโค   
จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทวิฺนฺน   ผสฺสาน  ฯเปฯ  ทฺวินฺน   
จิตฺตาน   สโมธาน   โหตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ราโค   
อกุสโล  มคฺโค  กุสโลติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กุสลากุสลา  สาวชฺชานวชฺชา   
หีนปฺปณีตา        กณฺหสุกกฺสปฺปฏิภาคา        ธมฺมา       สมฺมุขีภาว   
อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสลากุสลา สาวชฺชานวชฺชา   
หีนปฺปณีตา   กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   ธมฺมา   สมฺมขีุภาว   อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ�    
อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตา  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  สุวิทูรวิทรูานิ ฯ   
กตมานิ   จตฺตาริ  ฯ  นภ ฺจ  ภิกฺขเว  ปวี  จ  อิท  ปม  สุวิทูรวิทูร          
ฯเปฯ   ตสฺมา   สต  ธมฺโม  อสพฺภิ  อารกาติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    เตน    ห ิ   น    วตฺตพฺพ   กุสลากุสลา   ฯเปฯ    
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สมฺมุขีภาว อาคจฺฉนฺตีติ ฯ   
        [๑๕๒๗]   สมฺมุขีภูโต   ส ฺโชน   ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ  
วุตฺต    ภควตา   โส   เอว   สมาหิเต   จิตฺเต   ฯเปฯ   อาสวาน   
ขยาณาย   จิตฺต  อภินินฺนาเมตีติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตน หิ น วตฺตพฺพ สมฺมุขีภูโต ส ฺโชน ชหตีติ ฯ   
        [๑๕๒๘]  น  วตฺตพฺพ  สมฺมุขีภูโต  ส ฺโชน  ชหตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา  ตสฺส  เอว  ชานโต  เอว  ปสสฺโต  กามาสวาป   
จิตฺต    วิมุจฺจติ    ฯเปฯ   อวิชฺชาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจตีติ   อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ สมฺมุขีภูโต ส ฺโชน ชหตีติ ฯ   
                         สมฺมุขีภูตกถา ฯ   
                         __________________   
                      สมาปนฺโน อสฺสาเทติกถา   
        [๑๕๒๙]   สมาปนฺโน   อสฺสาเทติ  ฌานนิกนฺติ  ฌานารมฺมณาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ต   ฌาน   ตสฺส   ฌานสฺส  อารมฺมณนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    ต    ฌาน   ตสฺส   ฌานสฺส   อารมฺมณนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เตน   ผสฺเสน   ต   ผสฺส  ผุสติ  ตาย  เวทนาย  ต   
เวทน    เวเทติ    ตาย    ส ฺาย   ต   ส ฺ   ส ฺชานาติ   ตาย   
เจตนาย   ต   เจตน   เจเตติ   เตน   จิตฺเตน   ต  จิตฺต  จินฺเตติ   
เตน   วิตกฺเกน   ต   วิตกฺก   วิตกฺเกติ   เตน  วิจาเรน  ต  วิจาร    
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วิจาเรติ   ตาย   ปติยา   ต   ปตึ   ปยายติ   ตาย  สติยา  ต  สตึ   
สรติ   ตาย   ป ฺาย   ต   ป ฺ  ปชานาตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    ฌานนิกนฺติ    จิตฺตสมฺปยุตฺตา    ฌาน    จิตฺตสมฺปยุตฺตนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน   ผสสฺาน   ฯเปฯ   ทฺวินฺน   จิตฺตาน  สโมธาน   
โหตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ฌานนิกนฺติ  อกุสลา  ฌาน   
กุสลนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กุสลากุสลา  สาวชฺชานวชฺชา  หีนปปฺณีตา   
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   ธมฺมา   สมฺมขีุภาว   อาคจฺฉนฺตีติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ กุสลากุสลา สาวชฺชานวชฺชา หนีปฺปณีตา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   
ธมฺมา     สมมฺุขีภาน     อาคจฺฉนฺตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    นน ุ  
วุตฺต    ภควตา   จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   สุวิทูรวิทูรานิ   ฯ   กตมานิ   
จตฺตาริ   ฯ   นภ ฺจ   ภิกฺขเว   ปวี   จ   อิท   ปม   สุวิทูรวิทรู   
ฯเปฯ   ตสฺมา   สต  ธมฺโม  อสพฺภิ  อารกาติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เตน   หิ   น   วตฺตพฺพ  กสุลากุสลา  สาวชฺชานวชฺชา   
หีนปฺปณีตา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา ธมฺมา สมฺมุขีภาว อาคจฺฉนฺตีติ ฯ   
        [๑๕๓๐]    น    วตฺตพฺพ   สมาปนฺโน   อสฺสาเทติ   ฌานนิกนฺติ   
ฌานารมฺมณาติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    นนุ   วุตฺต   ภควตา   อิธ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   ฯเปฯ   ปม  ฌาน  อุปสมฺปชชฺ   
วิหรติ   โส   ตทสฺสาเทติ   ต   นิกาเมติ   เตน  จ  วิตฺตึ  อาปชฺชติ   
วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   ฯเปฯ   ทุติย   ฌาน   ฯเปฯ   ตติย  ฌาน   
ฯเปฯ    จตุตฺถ   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   โส   ตทสฺสาเทติ   ต    
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นิกาเมติ  เตน  จ  วิตฺตึ  อาปชฺชตีติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ   
เตน หิ สมาปนฺโน อสฺสาเทติ ฌานนิกนฺติ ฌานารมฺมณาติ ฯ   
                     สมาปนฺโน อสฺสาเทติกถา ฯ   
                       ________________________   
                         อสาตราคกถา   
        [๑๕๓๑]   อตฺถิ   อสาตราโคติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทุกฺขาภินนฺทิโน   
สตฺตา   อตฺถิ   เกจิ   ทุกฺข   ปตฺเถนฺติ   ปเหนฺติ   เอสนฺติ  คเวสนฺติ   
ปริเยสนฺติ   ทุกฺข   อชฺโฌสาย   ติฏนฺตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    นนุ   สุขาภินนฺทิโน   สตฺตา   อตฺถิ   เกจิ   สุข   ปตฺเถนติฺ   
ปเหนฺติ   เอสนฺติ   คเวสนฺติ  ปริเยสนฺติ  สุข  อชฺโฌสาย  ติฏนฺตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  สุขาภินนฺทิโน  สตฺตา  อตฺถิ  เกจิ  สุข  ปตฺเถนฺติ   
ปเหนฺติ   เอสนฺติ   คเวสนฺติ   ปริเยสนฺติ   สุข   อชฺโฌสาย   ติฏนฺติ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อสาตราโคติ ฯ   
        [๑๕๓๒]  อตฺถิ  อสาตราโคติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทุกฺขาย เวทนาย   
ราคานุสโย   อนุเสติ   สุขาย   เวทนาย   ปฏิฆานุสโย   อนุเสตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ   สุขาย   เวทนาย   ราคานุสโย   
อนุเสติ   ทุกขฺาย   เวทนาย   ปฏิฆานุสโย  อนุเสตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   สุขาย   เวทนาย   ราคานุสโย   อนุเสติ   ทุกขฺาย   เวทนาย   
ปฏิฆานุสโย อนุเสติ โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ อสาตราโคติ ฯ   
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        [๑๕๓๓]  น  วตฺตพฺพ  อตฺถิ  อสาตราโคติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ  
วุตฺต    ภควตา   โส   เอว   อนุโรธวิโรธ   สมาปนฺโน   ย   กิ ฺจิ   
เวทน   เวทยติ  สุข  วา  ทกฺุข  วา  อทุกขฺมสุข  วา  โส  ต  เวทน   
อภินนฺทติ   อภิวทติ   อชโฺฌสาย   ติฏตีติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ อตฺถิ อสาตราโคติ ฯ   
                        อสาตราคกถา ฯ   
                        __________________   
                     ธมฺมตณฺหา อพฺยากตาติกถา   
        [๑๕๓๔]  ธมฺมตณฺหา  อพฺยากตาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ วิปากาพฺยากตา   
กิริยาพฺยากตา   รูป   นิพฺพาน  จกฺขายตน  ฯเปฯ  โผฏพฺพายตนนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๓๕]   ธมฺมตณฺหา   อพฺยากตาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูปตณฺหา   
อพฺยากตาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ธมฺมตณฺหา  อพฺยากตาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    สทฺทตณฺหา   ฯเปฯ   คนฺธตณฺหา   รสตณฺหา   ฯเปฯ   
โผฏพฺพตณฺหา อพฺยากตาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๓๖]   รูปตณฺหา   อกุสลาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ธมฺมตณฺหา   
อกุสลาติ    ฯ    น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สทฺทตณฺหา   ฯเปฯ   
โผฏพฺพตณฺหา   อกุสลาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ธมฺมตณฺหา  อกุสลาติ  ฯ   
#๑ ม. ม.ู ๔๖๗ ฯ    
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น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๓๗]   ธมฺมตณฺหา  อพฺยากตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ ตณฺหา   
อกุสลา   วุตฺตา   ภควตาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ตณฺหา  อกุสลา   
วุตฺตา ภควตา โน วต เร วตฺตพฺเพ ธมฺมตณฺหา อพฺยากตาติ ฯ   
        [๑๕๓๘]   ธมฺมตณฺหา  อพฺยากตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ โลโภ   
อกุสโล   วุตฺโต   ภควตา   ธมฺมตณฺหา   โลโภติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ห ฺจิ   โลโภ   อกุสโล   วุตฺโต   ภควตา   ธมฺมตณฺหา   โลโภ   โน   
วต เร วตฺตพฺเพ ธมฺมตณฺหา อพฺยากตาติ ฯ   
        [๑๕๓๙]   ธมฺมตณฺหา   โลโภ   อพฺยากโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
รูปตณฺหา    โลโภ   อพฺยากโตติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
ธมฺมตณฺหา   โลโภ   อพฺยากโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  สทฺทตณฺหา  ฯเปฯ   
โผฏพฺพตณฺหา โลโภ อพฺยากโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๔๐]  รูปตณฺหา  โลโภ  อกุสโลติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ธมฺมตณฺหา   
โลโภ   อกุสโลติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สทฺทตณฺหา  ฯเปฯ   
โผฏพฺพตณฺหา    โลโภ    อกุสโลติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ธมฺมตณฺหา   
โลโภ อกุสโลติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๔๑]   ธมฺมตณฺหา   อพฺยากตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา   ยาย  ตณฺหา  โปโนพฺภวิกา  นนฺทิราคสหคตา  ตตฺรตตฺราภินนฺทินี   
เสยฺยถีท     กามตณฺหา    ภวตณฺหา    วิภวตณฺหาติ    ๑    อตฺเถว   
#๑ ส. ม. ๔๐๒ ฯ    
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สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตน   ห ิ  น   วตฺตพฺพ  ธมฺมตณฺหา   
อพฺยากตาติ ฯ   
        [๑๕๔๒]   น  วตฺตพฺพ  ธมฺมตณฺหา  อพฺยากตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   สา   ธมฺมตณฺหาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   สา  ธมฺมตณฺหา   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ ธมฺมตณฺหา อพฺยากตาติ ฯ   
                     ธมฺมตณฺหา อพฺยากตาติกถา ฯ   
                         __________________   
                    ธมฺมตณฺหา น ทุกฺขสมุทโยติกถา   
        [๑๕๔๓]  ธมฺมตณฺหา  น  ทกฺุขสมุทโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ รูปตณฺหา   
น    ทุกฺขสมุทโยติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ธมฺมตณฺหา   
น   ทุกฺขสมุทโยติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สทฺทตณฺหา  ฯเปฯ  คนฺธตณฺหา   
ฯเปฯ   รสตณฺหา   ฯเปฯ   โผฏพฺพตณฺหา   น   ทกฺุขสมุทโยติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๔๔]   รูปตณฺหา   ทุกฺขสมุทโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ธมฺมตณฺหา   
ทุกฺขสมุทโยติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สททฺตณฺหา  ฯเปฯ   
คนฺธตณฺหา   ฯเปฯ   รสตณฺหา  ฯเปฯ  โผฏพฺพตณฺหา  ทุกขฺสมุทโยติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ธมฺมตณฺหา   ทุกฺขสมุทโยติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   ธมฺมตณฺหา   น   ทุกฺขสมุทโยติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ ตณฺหา   
ทุกฺขสมุทโย    วุตฺโต   ภควตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺหิ   ตณฺหา    
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ทุกฺขสมุทโย   วุตฺโต   ภควตา   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  ธมฺมตณฺหา   
น ทุกฺขสมุทโยติ ฯ   
        [๑๕๔๕]   ธมฺมตณฺหา   น   ทกุขฺสมุทโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ  
โลโภ    ทุกฺขสมุทโย    วุตฺโต    ภควตา   ธมฺมตณฺหา   โลโภติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   โลโภ  ทุกฺขสมุทโย  วุตฺโต  ภควตา  ธมฺมตณฺหา   
โลโภ โน วต เร วตฺตพฺเพ ธมฺมตณฺหา น ทุกฺขสมุทโยติ ฯ   
        [๑๕๔๖]   ธมฺมตณฺหา  โลโภ  น  ทุกฺขสมุทโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
รูปตณฺหา   โลโภ   น   ทกฺุขสมุทโยติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ธมฺมตณฺหา   โลโภ   น   ทกฺุขสมุทโยติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สทฺทตณฺหา   
ฯเปฯ    คนฺธตณฺหา    ฯเปฯ    รสตณฺหา    ฯเปฯ    โผฏพฺพตณฺหา   
โลโภ น ทุกขฺสมุทโยติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๔๗]   รูปตณฺหา   โลโภ   ทุกฺขสมุทโยติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
ธมฺมตณฺหา   โลโภ   ทุกฺขสมุทโยติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สทฺทตณฺหา  ฯเปฯ  โผฏพฺพตณฺหา  โลโภ  ทุกฺขสมุทโยติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ธมฺมตณฺหา โลโภ ทุกฺขสมุทโยติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๔๘]   ธมฺมตณฺหา   น   ทกุขฺสมุทโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ  
วุตฺต    ภควตา    ยาย    ตณฺหา    โปโนพฺภวิกา    นนฺทิราคสหคตา   
ตตฺรตตฺราภินนฺทินี    เสยฺยถีท    กามตณฺหา    ภวตณฺหา    วิภวตณฺหาติ   
อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  ธมฺมตณฺหา   
น ทุกฺขสมุทโยติ ฯ    
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        [๑๕๔๙]  น  วตฺตพฺพ  ธมฺมตณฺหา  น  ทกฺุขสมุทโยติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   สา   ธมฺมตณฺหาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   สา  ธมฺมตณฺหา   
โน วต เร วตฺตพฺเพ ธมฺมตณฺหา น ทุกฺขสมุทโยติ ฯ   
                    ธมฺมตณฺหา น ทุกฺขสมุทโยติกถา ฯ   
                         เตรสโม วคฺโค ฯ   
                          ตสฺส อุททฺาน   
              กปปฺฏโ กปฺป ติฏเยฺย กปฺปฏโ กุสล จิตฺต   
              น ปฏิลเภยฺย อนนฺตราปยุตฺโต ปุคฺคโล สมฺมตฺตนิยาม   
              โอกฺกเมยฺย นิยโต นิยาม โอกกฺมติ นีวุโต นีวรณ ชหติ   
              สมมฺุขีภูโต ส ฺโชน ชหติ ฌานนิกนฺติ อสาตราโค   
              ธมมฺตณฺหา อพฺยากตา ธมฺมตณฺหา น ทุกฺขสมุทโยติ ฯ   
                        ____________________   
                      กุสลากุสลปฏิสนฺทหนกถา   
        [๑๕๕๐]  อกุสลมูล  ปฏิสนฺทหติ  กุสลมูลนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ยา   
อกุสลสฺส    อุปฺปาทาย    อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธ ิ  สาว   กุสลสฺส   
อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อกุสลมูล    ปฏิสนฺทหติ    กุสลมูล    น    วตฺตพฺพ    ยา   อกุสลสฺส   
อุปฺปาทาย    อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธ ิ  สาว   กุสลสฺส   อุปฺปาทาย   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ  กุสล  อนาวชฺชนฺตสฺส    
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อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   อปณิทหนฺตสฺส   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ     กุสล    อาวชฺชนตฺสฺส    อุปฺปชฺชติ    ฯเปฯ    ปณิทหนฺตสฺส   
อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   กุสล  อาวชฺชนฺตสฺส  อุปฺปชฺชติ   
ฯเปฯ   ปณิทหนฺตสฺส   อุปฺปชฺชติ   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  อกุสลมูล   
ปฏิสนฺทหติ กุสลมูลนฺติ ฯ   
        [๑๕๕๑]   อกุสลมลู   ปฏิสนฺทหติ   กุสลมูลนติฺ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อกุสล   อโยนิโส   มนสกิโรโต   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  กุสล   
อโยนิโส   มนสิกโรโต   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นนุ   กุสล   โยนิโส   มนสิกโรโต  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
กุสล   โยนิโส   มนสิกโรโต   อุปฺปชฺชติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
อกุสลมูล ปฏิสนฺทหติ กสุลมูลนฺติ ฯ   
        [๑๕๕๒]   อกุสลมูล   ปฏิสนฺทหติ   กุสลมูลนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กามส ฺาย    อนนฺตรา    เนกฺขมฺมส ฺา   อุปฺปชฺชติ   พฺยาปาทส ฺาย   
อนนฺตรา     อพฺยาปาทส ฺา    อุปฺปชฺชติ    วิหึสาส ฺาย    อนนฺตรา   
อวิหึสาส ฺา   อุปฺปชฺชติ   พฺยาปาทสฺส   อนนฺตรา   เมตฺตา   อุปฺปชฺชติ   
วิหึสาย    อนนฺตรา   กรุณา   อุปฺปชชฺติ   อรติยา   อนนฺตรา   มุทติา   
อุปฺปชฺชติ   ปฏิฆสฺส   อนนฺตรา   อุเปกฺขา   อุปปฺชฺชตีติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๕๓]   กุสลมูล   ปฏิสนฺทหติ   อกุสลมูลนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ยา   กุสลสฺส   อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธิ  สาว  อกุสลสฺส    
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อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
กุสลมูล   ปฏิสนฺทหติ   อกุสลมูล   น  วตฺตพฺพ  ยา  กุสลสฺส  อุปฺปาทาย   
อาวชฺชนา     ฯเปฯ     ปณิธิ     สาว     อกุสลสฺส     อุปฺปาทาย   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อกุสล  อนาวชฺชนตฺสฺส   
อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   อปณิทหนฺตสฺส   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   นน ุ  อกุสล   อาวชฺชนฺตสฺส   อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   ปณิทหนฺตสฺส   
อุปฺปชฺชตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ    อกุสล    อาวชฺชนฺตสฺส   
อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   ปณิทหนฺตสฺส   อุปฺปชฺชติ   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ   
กุสลมูล ปฏสินฺทหติ อกุสลมูลนฺติ ฯ   
        [๑๕๕๔]   กุสลมูล   ปฏิสนฺทหติ   อกุสลมูลนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กุสล   โยนิโส   มนสิกโรโต   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อกสุล   
โยนิโส   มนสิกโรโต   อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ   
อกุสล   อโยนิโส   มนสกิโรโต   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
อกุสล   อโยนิโส   มนสกิโรโต   อุปฺปชฺชติ   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ   
กุสลมูล ปฏสินฺทหติ อกุสลมูลนฺติ ฯ   
        [๑๕๕๕]   กุสลมูล   ปฏิสนฺทหติ   อกุสลมูลนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เนกฺขมฺมส ฺาย    อนนฺตรา   กามส ฺา   อุปฺปชฺชติ   อพฺยาปาทส ฺาย   
อนนฺตรา        พฺยาปาทส ฺา        อุปฺปชฺชติ       อวิหึสาส ฺาย   
อนนฺตรา    วิหึสาส ฺา   อุปฺปชฺชติ   เมตฺตาย   อนนฺตรา   พฺยาปาโท   
อุปฺปชฺชติ   กรุณาย   อนนฺตรา   วิหึสา   อุปฺปชฺชติ   มุทิตาย  อนนฺตรา    
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อรติ   อุปฺปชชฺติ   อุเปกฺขาย   อนนฺตรา   ปฏิฆ   อุปปฺชฺชตีติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๕๖]   น   วตฺตพฺพ   อกุสลมูล  ปฏิสนฺทหติ  กุสลมลู  กุสลมลู   
ปฏิสนฺทหติ   อกุสลมูลนติฺ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นน ุ ยสฺมึเยว  วตฺถุสฺมึ   
รชฺชติ    ตสฺมึเยว   วตฺถุสมฺึ   วิรชชฺติ   ยสฺมึเยว   วตฺถุสฺมึ   วิรชฺชติ   
ตสฺมึเยว   วตฺถุสฺมึ  รชชฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ยสฺมึเยว  วตฺถุสฺมึ   
รชฺชติ    ตสฺมึเยว   วตฺถุสมฺึ   วิรชชฺติ   ยสฺมึเยว   วตฺถุสฺมึ   วิรชฺชติ   
ตสฺมึเยว   วตฺถุสฺมึ   รชฺชติ   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อกุสลมลู   
ปฏิสนฺทหติ กุสลมูล กุสลมูล ปฏิสนทฺหติ อกุสลมูลนฺติ ฯ   
                     กุสลากุสลปฏิสนฺทหนกถา ฯ   
                      ____________________________   
                        สฬายตนุปฺปตฺติกถา   
        [๑๕๕๗]   สฬายตน   อปุพฺพ   อจริม  มาตุกุจฺฉิสฺมึ  สณฺาตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สพฺพงฺคปจฺจงฺคี  อหีนินฺทฺริโย  มาตุกุจฺฉิสฺมึ  โอกกฺมตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๕๘]   อุปปตฺเตสิเยน   จิตฺเตน   จกฺขายตน   สณฺาตีติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อุปปตฺเตสิเยน   จิตฺเตน   หตฺถา   สณฺนฺติ   ปาทา   
สณฺนฺติ    สสี    สณฺาติ    กณฺโณ    สณฺาติ    นาสิกา    สณฺาติ   
มุข   สณฺาติ   ทนฺตา   สณฺนฺตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ    
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อุปปตฺเตสิเยน  จิตฺเตน  โสตายตน  ฯเปฯ  ฆานายตน  ฯเปฯ ชวฺิหายตน   
สณฺาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  อุปปตฺเตสิเยน  จิตฺเตน  หตฺถา  สณฺนฺติ   
ปาทา     สณฺนฺติ    สีส    สณฺาติ    กณฺโณ    สณฺาติ    นาสิกา   
สณฺาติ มุข สณฺาติ ทนฺตา สณฺนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๕๙]   มาตุกุจฺฉิคตสฺส   ปจฺฉา   จกฺขายตน   อุปฺปชชฺตีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   มาตุกุจฺฉิสฺมึ   จกฺขุปฏิลาภาย   กมฺม   กโรตีติ   ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   มาตุกุจฺฉิคตสฺส   ปจฺฉา   โสตายตน  ฯเปฯ   
ฆานายตน  ฯเปฯ  ชิวฺหายตน  อุปฺปชชฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มาตุกุจฺฉิสฺมึ   
ชิวฺหาปฏิลาภาย   กมฺม   กโรตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
มาตุกุจฺฉิคตสฺส  ปจฺฉา  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  อฏ ี อุปฺปชชฺนฺตีติ ฯ   
อามนฺตา       ฯ       มาตุกุจฺฉิสฺมึ       อฏ ิปฏิลาภาย      กมฺม   
กโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๖๐]  น  วตฺตพฺพ  มาตุกุจฺฉิคตสฺส  ปจฺฉา  เกสา  โลมา นขา   
ทนฺตา อฏ ี อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ อามนฺตา ฯ นนุ วุตฺต ภควตา   
              ปม กลล โหติ         กลลา โหติ อมฺพุท   
              อมฺพุทา ชายเต เปสี     เปสี นพฺิพตฺตตี ฆโน   
              ฆนา ปสาขา ชายนฺติ     เกสา โลมา นขาป จ   
              ย ฺจสฺส ภุ ฺชติ มาตา     อนนฺ ปาน ฺจ โภชน   
              เตน โส ตตฺถ ยาเปติ    มาตุกุจฺฉิคโต นโรติ ๑   
#๑ ส สคาถ. ๒๖๖ ฯ    
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อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  มาตุกุจฺฉิคตสฺส  ปจฺฉา   
เกสา โลมา นขา ทนฺตา อฏ ี อุปฺปชชฺนฺตีติ ฯ   
                       สฬายตนุปฺปตฺติกถา ฯ   
                       ________________________   
                        อนนฺตรปจฺจยกถา   
        [๑๕๖๑]   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   อนนฺตรา  โสตวิ ฺาณ  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ยา   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   
ปณิธิ     สาว    โสตวิ ฺาณสฺส    อุปปฺาทาย    อาวชฺชนา    ฯเปฯ   
ปณิธีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   จกฺขุวิ ฺาณสฺส  อนนฺตรา   
โสตวิ ฺาณ  อุปฺปชชฺตีติ  ฯ  น  วตฺตพฺพ  ยา  จกฺขุวิ ฺาณสฺส  อุปฺปาทาย   
อาวชฺชนา     ฯเปฯ    ปณิธิ    สาว    โสตวิ ฺาณสฺส    อุปฺปาทาย   
อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตวิ ฺาณ  อนาวชฺชนฺตสฺส   
อุปฺปชฺชติ      ฯเปฯ      อปณิทหนฺตสฺส     อุปฺปชฺชตีติ     ฯ     น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ   โสตวิ ฺาณ   อาวชฺชนฺตสฺส  อุปปฺชฺชติ   
ฯเปฯ   ปณิทหนฺตสฺส   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  โสตวิ ฺาณ   
อาวชฺชนฺตสฺส   อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ  ปณิทหนฺตสฺส  อุปฺปชฺชติ  โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ จกฺขุวิ ฺาณสฺส อนนฺตรา โสตวิ ฺาณ อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
        [๑๕๖๒]   จกฺขุวิ ฺาณสฺส   อนนฺตรา  โสตวิ ฺาณ  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ   
อามนฺตา       ฯ       จกฺขุวิ ฺาณ      รปูนิมิตฺต      มนสิกโรโต    
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อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   โสตวิ ฺาณ   รูปนมิิตฺต   มนสกิโรโต           
อุปฺปชฺชตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๖๓]   จกฺขุวิ ฺาณ   รูปารมฺมณ ฺเว   น  อ ฺารมฺมณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   โสตวิ ฺาณ   รูปารมฺมณ ฺเว   น   อ ฺารมฺมณนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ   
จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ   
โสตวิ ฺาณนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   
รูเป    จ   อุปปฺชฺชติ   โสตวิ ฺาณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   จกฺขุ ฺจ   
ปฏิจฺจ   รูเป   จ   อุปฺปชฺชติ   โสตวิ ฺาณนฺติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
นตฺถิ    ฯ   จกฺขุ ฺจ   ปฏิจฺจ   รูเป   จ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ   
อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณนฺติ   อตฺเถว  สุตฺตนฺโต  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
จกฺขุ ฺจ   ปฏจฺิจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  โสตวิ ฺาณนฺติ  ฯ  จกฺขุวิ ฺาณสฺส   
อนนฺตรา      โสตวิ ฺาณ     อุปฺปชฺชตีติ     ฯ     อามนฺตา     ฯ   
ต ฺเว จกฺขุวิ ฺาณ ต โสตวิ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๕๖๔]    โสตวิ ฺาณสฺส    อนนฺตรา   ฆานวิ ฺาณ   อุปฺปชฺชติ   
ฯเปฯ ฆานวิ ฺาณสฺส อนนฺตรา ชิวฺหาวิ ฺาณ อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ   
        [๑๕๖๕]   ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส  อนนฺตรา  กายวิ ฺาณ  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ   
อามนฺตา     ฯ    ยา    ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส    อุปฺปาทาย    อาวชฺชนา   
ฯเปฯ   ปณิธ ิ  สาว   กายวิ ฺาณสฺส   อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา  ฯเปฯ    
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ปณิธีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส  อนนฺตรา   
กายวิ ฺาณ    อุปฺปชชฺตีติ    ฯ   น   วตฺตพฺพ   ยา   ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส   
อุปฺปาทาย     อาวชฺชนา    ฯเปฯ    ปณิธิ    สาว    กายวิ ฺาณสฺส   
อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กายวิ ฺาณ   
อนาวชฺชนฺตสฺส    อุปฺปชชฺติ    ฯเปฯ    อปณิทหนฺตสฺส   อุปฺปชชฺตีติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  กายวิ ฺาณ  อาวชฺชนฺตสฺส  อุปปฺชฺชติ   
ฯเปฯ   ปณิทหนฺตสฺส   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  กายวิ ฺาณ   
อาวชฺชนฺตสฺส      อุปฺปชชฺติ      ฯเปฯ     ปณิทหนฺตสฺส     อุปฺปชฺชติ   
โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   ชวฺิหาวิ ฺาณสฺส   อนนฺตรา   กายวิ ฺาณ   
อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
        [๑๕๖๖]   ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส  อนนฺตรา  กายวิ ฺาณ  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ชิวฺหาวิ ฺาณ   รสนิมิตฺต   มนสิกโรโต   อุปฺปชฺชตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   กายวิ ฺาณ   รสนิมิตฺต   มนสิกโรโต   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ชิวฺหาวิ ฺาณ   รสารมฺมณ ฺเว   น   
อ ฺารมฺมณนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   กายวิ ฺาณ   รสารมฺมณ ฺเว   
น   อ ฺารมฺมณนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ชิวฺห ฺจ  ปฏิจฺจ   
รเส   จ   อุปฺปชฺชติ   ชิวฺหาวิ ฺาณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ชิวฺห ฺจ   
ปฏิจฺจ   รเส   จ   อุปฺปชฺชติ   กายวิ ฺาณนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   ชิวฺห ฺจ   ปฏิจฺจ   รเส   จ   อุปปฺชฺชติ   กายวิ ฺาณนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ชิวฺห ฺจ   ปฏิจฺจ   รเส   จ  อุปฺปชฺชติ  กายวิ ฺาณนฺติ    
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อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  นตฺถิ  ฯ  ชิวฺห ฺจ  ปฏิจฺจ  รเส  จ  อุปฺปชฺชติ   
ชิวฺหาวิ ฺาณนฺติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ชิวฺห ฺจ   
ปฏิจฺจ    รเส   จ   อุปฺปชชฺติ   ชิวฺหาวิ ฺาณนฺติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโต   
โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ ชิวฺห ฺจ ปฏิจฺจ รเส จ อุปฺปชฺชติ กายวิ ฺาณนฺติ ฯ   
ชิวฺหาวิ ฺาณสฺส      อนนฺตรา      กายวิ ฺาณ     อุปฺปชฺชตีติ     ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ต ฺเว    ชิวฺหาวิ ฺาณ    ต   กายวิ ฺาณนฺติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๖๗]   น   วตฺตพฺพ   ป ฺจ  วิ ฺาณา  อ ฺม ฺสฺส  สมนนฺตรา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ   อตฺถิ   โกจิ   นจฺจติ  คายติ   
วาเทติ    รูป ฺจ    ปสฺสติ    สทฺท ฺจ    สุณาติ    คนฺธ ฺจ    ฆายติ   
รส ฺจ   สายติ   โผฏพฺพ ฺจ   ผุสตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ   
โกจิ   นจฺจติ  คายติ  วาเทติ  รูป ฺจ  ปสฺสติ  สทฺท ฺจ  สุณาติ  คนฺธ ฺจ   
ฆายติ   รส ฺจ   สายติ   โผฏพฺพ ฺจ  ผุสติ  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ป ฺจ วิ ฺาณา อ ฺม ฺสฺส สมนนฺตรา อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ   
                       อนนฺตรปจฺจยกถา ฯ   
                       ______________________   
                          อริยรูปกถา   
    [๑๕๖๘]   อริยรูป   มหาภูตาน   อุปาทายาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
อริยรูป   กุสลนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  มหาภูตา  กุสลาติ  ฯ  น  เหว    
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วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   มหาภูตา   อพฺยากตาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรยิรปู   
อพฺยากตนฺติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อริยรูป มหาภูตาน อุปาทายาติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     อริยรูป     อนาสว     อส ฺโชนิย    อคนฺถนยิ   
อโนฆนิย  อโยคนิย  อนวีรณิย  อปรามฏ  อนุปาทานิย  อสงฺกิเลสิกนฺติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    มหาภูตา    อนาสวา   ฯเปฯ   อสงฺกิเลสิกาติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   มหาภูตา  สาสวา  ส ฺโชนิยา  ฯเปฯ   
สงฺกิเลสิกาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อริยรปู  สาสว  ส ฺโชนิย  ฯเปฯ   
สงฺกิเลสิกนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๖๙]   น   วตฺตพฺพ   อริยรูป   มหาภูตาน   อุปาทายาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  วุตฺต   ภควตา   ยงฺกิ ฺจิ  ภิกฺขเว  รูป  จตฺตาริ   
มหาภูตานิ  จตุนฺน ฺจ  มหาภูตาน  อุปาทายรูปนฺติ  อตฺเถว  สตฺุตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ อริยรปู มหาภูตาน อุปาทายาติ ฯ   
                          อริยรูปกถา   
                         ________________   
                        อ ฺโอนุสโยติกถา   
    [๑๕๗๐]   อ ฺโ  กามราคานุสโย  อ ฺ  กามราคปริยุฏานนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อ ฺโ   กามราโค   อ ฺ   กามราคปริยุฏานนฺติ   ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เสฺวว  กามราโค ต กามราคปริยุฏานนฺติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เสฺวว   กามราคานุสโย   ต  กาม-  
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ราคปริยุฏานนฺติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๗๑]    อ ฺโ    ปฏิฆานุสโย   อ ฺ   ปฏิฆปริยุฏานนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อ ฺ   ปฏฆิ   อ ฺ   ปฏิฆปริยุฏานนฺติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    ต ฺเว    ปฏิฆ    ต    ปฏิฆปรยิุฏานนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เสฺวว  ปฏิฆานุสโย  ต  ปฏิฆปริยุฏานนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๗๒]    อ ฺโ    มานานุสโย   อ ฺ   มานปริยุฏานนฺติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อ ฺโ   มาโน   อ ฺ   มานปริยุฏานนฺติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เสฺวว   มาโน   ต   มานปรยิุฏานนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เสฺวว  มานานุสโย  ต  มานปริยุฏานนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๗๓]    อ ฺโ    ทฏิานุสโย   อ ฺ   ทิฏ ิปริยุฏานนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อ ฺา   ทฏิ ิ   อ ฺ   ทิฏ ิปริยุฏานนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สาว  ทฏิ ิ  ต  ทิฏ ิปริยุฏานนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เสฺวว ทิฏานุสโย ต ทิฏ ิปริยุฏานนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๗๔]   อ ฺโ   วิจิกิจฺฉานุสโย  อ ฺ  วิจิกิจฺฉาปริยุฏานนฺติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   อ ฺา   วิจิกิจฺฉา   อ ฺ   วิจิกิจฺฉาปริยุฏานนฺติ   ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สาว  วิจิกิจฺฉา  ต  วิจิกิจฺฉาปริยุฏานนฺติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เสฺวว   วิจิกิจฺฉานุสโย   ต   วิจิกิจฺฉาปริยุฏานนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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    [๑๕๗๕]   อ ฺโ   ภวราคานุสโย   อ ฺ  ภวราคปริยุฏานนฺติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อ ฺโ   ภวราโค   อ ฺ   ภวราคปริยุฏานนฺติ   ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เสฺวว  ภวราโค  ต  ภวราคปริยุฏานนฺติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เสฺวว   ภวราคานุสโย   ต   ภวราคปริยุฏานนฺติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๗๖]   อ ฺโ   อวิชฺชานุสโย   อ ฺ   อวิชฺชาปริยุฏานนฺติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อ ฺา    อวิชฺชา   อ ฺ   อวิชชฺาปริยุฏานนฺติ   ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สาว  อวิชฺชา  ต  อวิชชฺาปริยุฏานนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เสฺวว   อวิชชฺานุสโย   ต  อวิชฺชาปริยฏุานนฺติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๗๗]   น   วตฺตพฺพ   อ ฺโ  อนุสโย  อ ฺ  ปรยิุฏานนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ปถุุชชฺโน  กุสลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน  สานุสโยติ   
วตฺตพฺโพติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปริยฏุ ิโตติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เตนหิ   อ ฺโ   อนุสโย   อ ฺ  ปริยุฏานนฺติ  ฯ   
ปุถุชชฺโน   กสุลาพฺยากเต   จิตฺเต  วตฺตมาเน  สราโคติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ปรยิุฏ ิโตติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
เตน หิ อ ฺโ ราโค อ ฺ ปริยุฏานนฺติ ฯ   
                       อ ฺโ อนุสโยติกถา ฯ   
                        ____________________   
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                   ปริยุฏาน จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติกถา   
    [๑๕๗๘]   ปริยฏุาน   จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  รปู   
นิพฺพาน   จกฺขายตน   ฯเปฯ  โผฏพฺพายตนนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   ปริยฏุาน   จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  นตฺถิ  สราค   
จิตฺต    สโทส    จิตฺต    สโมห    จิตฺต    ฯเปฯ    อกสุล   จิตฺต   
สงฺกิลิฏ   จิตฺตนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  อตฺถ ิ สราค   
จิตฺต   สโทส   จิตฺต   สโมห   จิตฺต   ฯเปฯ  อกุสล  จิตฺต  สงฺกิลิฏ   
จิตฺตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  อตฺถิ  สราค  จิตฺต  สโทส  จิตฺต   
สโมห   จิตฺต   ฯเปฯ   อกสุล   จิตฺต   สงฺกิลิฏ   จิตฺต   โน   วต   
เร วตฺตพฺเพ ปริยุฏาน จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ ฯ   
                   ปริยุฏาน จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติกถา ฯ   
                         ________________   
                         ปริยาปนฺนกถา   
    [๑๕๗๙]   รูปราโค   รปูธาตุ   อนุเสติ   รูปธาตุปริยาปนฺโนติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    สมาปตฺเตสิโย    อุปปตฺเตสิโย    ทฏิธมฺมสุขวิหาโร   
สมาปตฺเตสิเยน   จิตฺเตน   อุปปตฺเตสิเยน  จิตฺเตน  ทิฏธมฺมสุขวิหาเรน   
จิตฺเตน    สหคโต    สหชาโต    สสฏโ    สมฺปยุตฺโต   เอกุปฺปาโท   
เอกนิโรโธ   เอกวตฺถุโก   เอการมฺมโณติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ    
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ฯเปฯ  นนุ  น  สมาปตฺเตสิโย  น  อุปปตฺเตสิโย  น  ทฏิธมฺมสุขวิหาโร   
น     สมาปตฺเตสิเยน     จิตฺเตน    น    อุปปตฺเตสิเยน    จิตฺเตน   
น  ทฏิธมฺมสุขวิหาเรน  จิตฺเตน  สหคโต  สหชาโต  สสฏโ  สมฺปยุตฺโต   
เอกุปฺปาโท   เอกนิโรโธ  เอกวตฺถุโก  เอการมฺมโณติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   น   สมาปตฺเตสิโย   น   อุปปตฺเตสิโย   น  ทฏิธมฺมสุขวิหาโร   
ฯเปฯ   เอการมฺมโณ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  รูปราโค  รูปธาตุ   
อนุเสติ รูปธาตุปริยาปนฺโนติ ฯเปฯ   
    [๑๕๘๐]   รูปราโค   รปูธาตุ   อนุเสติ   รูปธาตุปริยาปนฺโนติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สทฺทราโค  สทฺทธาตุ  อนุเสติ  สทฺทธาตุปริยาปนฺโนติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ รูปราโค รูปธาตุ อนุเสติ รูปธาตุปริยาปนฺโนติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   คนฺธราโค   ฯเปฯ   รสราโค   ฯเปฯ  โผฏพฺพราโค   
โผฏพฺพธาตุ      อนุเสติ     โผฏพฺพธาตุปริยาปนฺโนติ     ฯ     น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๘๑]   สทฺทราโค   สทฺทธาตุ  อนุเสติ  น  วตฺตพฺพ  สทฺทธาตุ-   
ปริยาปนฺโนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูปราโค  รูปธาตุ  อนุเสติ  น วตฺตพฺพ   
รูปธาตุปริยาปนฺโนติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  คนฺธราโค  ฯเปฯ   
รสราโค   ฯเปฯ   โผฏพฺพราโค   โผฏพฺพธาตุ  อนุเสติ  น  วตฺตพฺพ   
โผฏพฺพธาตุปริยาปนฺโนติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูปราโค  รูปธาตุ  อนุเสติ   
น วตฺตพฺพ รูปธาตุปริยาปนฺโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๘๒]   อรูปราโค  อรูปธาตุ  อนุเสติ  อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ  ฯ    
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อามนฺตา    ฯ    สมาปตฺเตสิโย    อุปปตฺเตสิโย    ทฏิธมฺมสุขวิหาโร   
สมาปตฺเตสิเยน   จิตฺเตน   อุปฺปตฺเตสิเยน  จิตฺเตน  ทิฏธมฺมสุขวิหาเรน   
จิตฺเตน  สหคโต  สหชาโต  สสฏโ  สมฺปยุตฺโต  เอกุปฺปาโท เอกนิโรโธ   
เอกวตฺถุโก   เอการมฺมโณติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  น   
สมาปตฺเตสิโย    น    อุปปตฺเตสิโย    น    ทฏิธมฺมสุขวิหาโร    น   
สมาปตฺเตสิเยน   จิตฺเตน   ฯเปฯ   เอการมฺมโณติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   น   สมาปตฺเตสิโย   น   อุปปตฺเตสิโย   ฯเปฯ   เอการมฺมโณ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อรูปราโค อรูปธาตุ อนุเสติ อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ ฯ   
    [๑๕๘๓]   อรูปราโค  อรูปธาตุ  อนุเสติ  อรปูธาตุปริยาปนฺโนติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สทฺทราโค  สทฺทธาตุ  อนุเสติ  สทฺทธาตุปริยาปนฺโนติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรูปราโค  อรูปธาตุ  อนุเสติ  อรูปธาตุ-   
ปริยาปนฺโนติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  คนฺธราโค  ฯเปฯ  รสราโค  ฯเปฯ   
โผฏพฺพราโค   โผฏพฺพธาตุ   อนุเสติ   โผฏพฺพธาตุปริยาปนฺโนติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๘๔]   สทฺทราโค   สทฺทธาตุ  อนุเสติ  น  วตฺตพฺพ  สทฺทธาตุ-   
ปริยาปนฺโนติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อรูปราโค  อรูปธาตุ  อนุเสติ  น   
วตฺตพฺพ    อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
คนฺธราโค   ฯเปฯ   รสราโค   ฯเปฯ   โผฏพฺพราโค   โผฏพฺพธาตุ   
อนุเสติ   น   วตฺตพฺพ   โผฏพฺพธาตุปริยาปนฺโนติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ    
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อรูปราโค   อรูปธาตุ   อนุเสติ   น  วตฺตพฺพ  อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๘๕]  น  วตฺตพฺพ  รูปราโค  รูปธาตุ อนุเสติ รูปธาตุปริยาปนฺโน   
อรูปราโค      อรูปธาตุ     อนุเสติ     อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ     ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นนุ  กามราโค  กามธาตุ  อนุเสติ กามธาตุปริยาปนฺโนติ ฯ   
อามนฺตา      ฯ      ห ฺจิ     กามราโค     กามธาตุ     อนุเสติ   
กามธาตุปริยาปนฺโน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   รปูราโค  รูปธาตุ   
อนุเสติ     รปูธาตุปริยาปนฺโน     อรูปราโค     อรูปธาตุ    อนุเสติ   
อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ ฯ   
                        ปรยิาปนฺนกถา ฯ   
                        __________________   
                          อพฺยากตกถา   
    [๑๕๘๖]   ทิฏ ิคต   อพฺยากตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  วิปากาพฺยากต   
กิริยาพฺยากต   รูป   นิพฺพาน   จกฺขายตน  ฯเปฯ  โผฏพฺพายตนนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ทิฏ ิคต  อพฺยากตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺโต    ผสฺโส    อพฺยากโตติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   ทฏิ ิคต   อพฺยากตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฏิ ิคตสมฺปยุตฺตา   
เวทนา   ฯเปฯ  ส ฺา  ฯเปฯ  เจตนา  ฯเปฯ  จิตฺต  อพฺยากตนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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    [๑๕๘๗]   ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺโต   ผสโฺส   อกุสโลติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ทิฏ ิคต   อกสุลนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺตา   
เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   เจตนา   จิตฺต  อกุสลนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ทิฏ ิคต อกุสลนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๘๘]  ทิฏ ิคต  อพฺยากตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อผล อวิปากนฺติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  นน ุ สผล  สวิปากนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ สผล สวิปาก โน วต เร วตฺตพฺเพ ทิฏ ิคต อพฺยากตนฺติ ฯ   
    [๑๕๘๙]  ทิฏ ิคต  อพฺยากตนฺติ  ฯ อามนฺตา ฯ นนุ มิจฺฉาทิฏ ิปรมานิ   
วชฺชานิ     วุตฺตานิ     ภควตาติ     ฯ     อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ   
มิจฺฉาทิฏ ิปรมานิ   วชฺชานิ   วุตฺตานิ  ภควตา  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ทิฏ ิคต อพฺยากตนฺติ ฯ   
    [๑๕๙๐]   ทิฏ ิคต   อพฺยากตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา   มิจฺฉาทิฏ ิ   โข   วจฺฉ   อกุสลา   สมฺมาทิฏ ิ  กุสลาติ  ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  ทิฏ ิคต   
อพฺยากตนฺติ ฯ   
    [๑๕๙๑]   ทิฏ ิคต   อพฺยากตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา   มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส   โข   อห   ปณฺุณ   ทฺวินฺน   คตีน   อ ฺตร   
คตึ  วทามิ  นิริย  วา  ติรจฺฉานโยนึ  วาติ  ๒  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ ทิฏ ิคต อพฺยากตนฺติ ฯ   
#๑ ม. ม. ๒๕๕ ฯ    ๒ ม. ม. ๘๓ ฯ    
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    [๑๕๙๒]   น   วตฺตพฺพ   ทฏิ ิคต   อพฺยากตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา   สสสฺโต   โลโกติ   โข   วจฺฉ   อพฺยากตเมต   
อสสฺสโต   โลโกติ   โข   วจฺฉ   อพฺยากตเมต  อนฺตวา  โลโกติ  โข   
วจฺฉ  ฯเปฯ  อนนฺตวา  โลโกติ  โข  วจฺฉ  ...  ต  ชวี  ต  สรีรนฺติ   
โข  วจฺฉ  ...  อ ฺ  ชีว  อ ฺ  สรีรนฺติ โข วจฺฉ ... โหติ ตถาคโต   
ปรมฺมรณาติ  โข  วจฺฉ  ... น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ โข วจฺฉ ...   
โหติ   จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  โข  วจฺฉ  ...  เนว   
โหติ   น   นโหติ   ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  โข  วจฺฉ  อพฺยากตเมตนฺติ   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ ทิฏ ิคต อพฺยากตนฺติ ฯ   
    [๑๕๙๓]   ทิฏ ิคต   อพฺยากตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  นน ุ วุตฺต   
ภควตา   มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส   ภิกฺขเว   ปุรสิปุคฺคลสฺส   ย ฺเจว   กายกมฺม   
ยถาทิฏ ิ   สมตฺต   สมาทินฺน   ฯเปฯ   ย ฺจ   วจีกมฺม   ฯเปฯ  ย ฺจ   
มโนกมฺม  ยถาทิฏ ิ  สมตฺต  สมาทินฺน  ยา  จ  เจตนา  ยา  จ ปตฺถนา   
โย  จ  ปณิธิ  เย  จ  สงฺขารา  สพฺเพ  เต  ธมฺมา อนิฏาย อกนฺตาย   
อมนาปาย   อหิตาย   ทุกขฺาย  สวตฺตนฺตีติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ ทิฏ ิคต อพฺยากตนฺติ ฯ   
                         อพฺยากตกถา ฯ   
                         __________________   
#๑ อ. เอก. ๔๑ ฯ    
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                         อปริยาปนฺนกถา   
    [๑๕๙๔]   ทิฏ ิคต   อปริยาปนฺนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มคฺโค  ผล   
นิพฺพาน   โสตาปตฺติมคฺโค   โสตาปตฺติผล  สกทาคามิมคฺโค  สกทาคามิผล   
อนาคามิมคฺโค    อนาคามิผล    อรหตฺตมคฺโค   อรหตฺตผล   สติปฏาน   
สมฺมปฺปธาน   อิทฺธิปาโท   อินฺทฺริย   พล   โพชฺฌงฺโคติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๕๙๕]   น   วตฺตพฺพ  ทิฏ ิคต  อปริยาปนฺนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปุถุชชฺโน  กาเมสุ  วีตราโคติ  วตฺตพฺโพติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ วิคตทิฏ ิโยติ   
วตฺตพฺโพติ    ฯ    น    เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เตนหิ   ทิฏ ิคต   
อปริยาปนฺนนฺติ ฯ   
                        อปริยาปนฺนกถา ฯ   
                        จุทฺทสโม วคฺโค ฯ   
                         ตสฺส อุททฺาน   
              อกสุลมูล ปฏิสนฺทหติ กุสลมูล กุสลมูล ปฏิสนฺทหติ   
              อกสุลมูล สฬายตน ฉวิ ฺาณกายา อริยรูป   
              มหาภูตาน อุปาทาย เสฺวว อนุสโย ต ปรยิุฏาน   
              ปรยิุฏาน จิตฺตวิปฺปยุตฺต ยถาธาตุก ฺเจว อนุเสติ   
              ทิฏ ิคต อพฺยากต ทิฏ ิคต อปริยาปนฺนนฺติ ฯ   
                        __________________    
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                          ปจฺจยตากถา   
    [๑๕๙๖]   ปจฺจยตา   ววตฺถิตาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  นนุ  วีมสา   
เหตุ   โส  จ  อธิปตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  วีมสา  เหตุ  โส  จ   
อธิปติ  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโยติ ฯ   
    [๑๕๙๗]  นนุ  ฉนฺทาธิปติ  สหชาตาน ธมฺมาน อธิปตีติ ฯ อามนฺตา ฯ               
ห ฺจิ    ฉนฺทาธิปติ   สหชาตาน   ธมฺมาน   อธิปติ   เตน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
    [๑๕๙๘]  นนุ  วิริยาธิปติ  สหชาตาน ธมฺมาน อธิปตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ    วิริยาธิปติ   สหชาตาน   ธมฺมาน   อธิปติ   เตน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ    อธิปติปจฺจเยน   ปจฺจโย   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโยติ   ฯ   
นนุ   วิริยาธิปติ   สหชาตาน   ธมฺมาน   อธิปติ   ต ฺจ  อินฺทฺริยนติฺ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   วิริยาธิปติ   สหชาตาน   ธมฺมาน  อธิปติ  ต ฺจ   
อินฺทฺริย  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน   
ปจฺจโยติ ฯ   
    [๑๕๙๙]   นนุ   วิริยาธิปติ   สหชาตาน   ธมฺมาน   อธิปติ  ต ฺจ   
มคฺคงฺคนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  วิริยาธิปติ  สหชาตาน  ธมฺมาน   
อธิปติ   ต ฺจ   มคฺคงฺค   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ    
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    [๑๖๐๐]  นนุ  จิตฺตาธิปติ  สหชาตาน ธมฺมาน อธิปตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ    จิตฺตาธิปติ   สหชาตาน   ธมฺมาน   อธิปติ   เตน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
    [๑๖๐๑]   นนุ   จิตฺตาธิปติ   สหชาตาน  ธมฺมาน  อธิปติ  โส  จ   
อาหาโรติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  จิตฺตาธิปติ  สหชาตาน  ธมฺมาน   
อธิปติ   โส   จ   อาหาโร  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
    [๑๖๐๒]   นนุ   จิตฺตาธิปติ   สหชาตาน   ธมฺมาน   อธิปติ  ต ฺจ   
อินฺทฺริยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  จิตฺตาธิปติ  สหชาตาน  ธมฺมาน   
อธิปติ   ต ฺจ   อินฺทฺริย   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
    [๑๖๐๓]   นนุ   วีมสาธิปติ   สหชาตาน   ธมฺมาน   อธิปตีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   วีมสาธิปติ   สหชาตาน   ธมฺมาน  อธิปติ  เตน   
วต เร วตฺตพฺเพ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
    [๑๖๐๔]   นนุ   วีมสาธิปติ   สหชาตาน   ธมฺมาน   อธิปติ  ต ฺจ   
อินฺทฺริยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  วีมสาธิปติ  สหชาตาน  ธมฺมาน   
อธิปติ   ต ฺจ   อินฺทฺริย   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
    [๑๖๐๕]   นนุ   วีมสาธิปติ   สหชาตาน   ธมฺมาน   อธิปติ  ต ฺจ   
มคฺคงฺคนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  วีมสาธิปติ  สหชาตาน  ธมฺมาน    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 540 

อธิปติ   ต ฺจ   มคฺคงฺค   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  อธิปติปจฺจเยน   
ปจฺจโย มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
    [๑๖๐๖]   นนุ   อริย  ธมฺม  ครู   กตฺวา  อุปฺปชฺชติ  ปจฺจเวกฺขณา   
ต ฺจารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อริย   ธมฺม  ครู   กตฺวา   
อุปฺปชฺชติ    ปจฺจเวกฺขณา   ต ฺจารมฺมณ   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
    [๑๖๐๗]   นนุ  ปุริมา  ปุริมา  กุสลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน   
กุสลาน   ธมมฺาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย  สา  จ  อาเสวนาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ   ปรุมิา   ปุริมา   กุสลา   ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   
ปจฺฉิมาน    กุสลาน    ธมฺมาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   สา   จ   
อาเสวนา    เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
    [๑๖๐๘]  นนุ  ปุริมา  ปุริมา  อกุสลา  ธมฺมา  ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน   
อกุสลาน   ธมฺมาน   อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  สา  จ  อาเสวนาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   ห ฺจิ   ปุรมิา   ปุริมา   อกุสลา   ธมมฺา   ปจฺฉิมาน   
ปจฺฉิมาน    อกุสลาน   ธมฺมาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   สา   จ   
อาเสวนา    เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
    [๑๖๐๙]   นนุ   ปุริมา   ปุริมา  กริิยาพฺยากตา  ธมฺมา  ปจฺฉิมาน   
ปจฺฉิมาน   กิริยาพฺยากตาน   ธมฺมาน   อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   สา    
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จ   อาเสวนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ปุริมา  ปรุิมา  กิริยาพฺยากตา   
ธมฺมา   ปจฺฉิมาน   ปจฺฉิมาน  กิริยาพฺยากตาน  ธมฺมาน  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย  สา  จ  อาเสวนา  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อนนฺตรปจฺจเยน   
ปจฺจโย อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ   
    [๑๖๑๐]   น   วตฺตพฺพ   ปจฺจยตา   ววตฺถิตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เหตุปจฺจเยน    ปจฺจโย    โหติ    อารมฺมณปจฺจเยน   ปจฺจโย   โหติ   
อนนฺตรปจฺจเยน   ปจฺจโย   โหติ   สมนตฺรปจฺจเยน  ปจฺจโย  โหตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ ปจฺจยตา ววตฺถิตาติ ฯ   
                         ปจฺจยตากถา ฯ   
                          ______________   
                        อ ฺม ฺปจฺจยกถา   
    [๑๖๑๑]   อวิชฺชาปจฺจยาว  สงฺขารา  น  วตฺตพฺพ  สงฺขารปจฺจยาป   
อวิชฺชาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  นน ุ อวิชชฺา  สงฺขาเรน  สหชาตาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อวิชชฺา   สงฺขาเรน  สหชาตา  เตน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ อวิชฺชาปจฺจยาป สงฺขารา สงฺขารปจฺจยาป อวิชฺชาติ ฯ   
    [๑๖๑๒]   ตณฺหาปจฺจยาว  อุปาทาน  น  วตฺตพฺพ  อุปาทานปจฺจยาป   
ตณฺหาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ  ตณฺหา  อุปาทาเนน  สหชาตาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ตณฺหา   อุปาทาเนน  สหชาตา  เตน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ ตณฺหาปจฺจยาป อุปาทาน อุปาทานปจฺจยาป ตณฺหาติ ฯ    
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    [๑๖๑๓]   ชรามรณปจฺจยา   ภิกฺขเว   ชาติ   ชาติปจฺจยา  ภโวติ   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   นตฺถิ  ฯ  เตนหิ  อวิชชฺาปจฺจยาว  สงฺขารา   
น    วตฺตพฺพ    สงฺขารปจฺจยาป   อวิชชฺา   ตณฺหาปจฺจยาว   อุปาทาน   
น วตฺตพฺพ อุปาทานปจฺจยาป ตณฺหาติ ฯ   
    [๑๖๑๔]    วิ ฺาณปจฺจยา    ภิกฺขเว   นามรูป   นามรูปปจฺจยาป   
วิ ฺาณนฺติ    อตฺเถว    สตฺุตนฺโตติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตน   ห ิ  
อวิชฺชาปจฺจยาป   สงฺขารา   สงฺขารปจฺจยาป   อวิชชฺา   ตณฺหาปจฺจยาป   
อุปาทาน อุปาทานปจฺจยาป ตณฺหาติ ฯ   
                        อ ฺม ฺปจฺจยกถา ฯ   
                          ______________   
                           อทฺธากถา   
    [๑๖๑๕]   อทฺธา   ปรินปิฺผนฺโนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูปนฺติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา  ฯเปฯ  สงฺขารา   
ฯเปฯ   วิ ฺาณนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีโต  อทฺธา   
ปรินิปฺผนฺโนติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูปนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   ฯเปฯ   สงฺขารา   ฯเปฯ   วิ ฺาณนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อนาคโต   อทฺธา   ปรินปิฺผนฺโนติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   รูปนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวทนา  ฯเปฯ   
ส ฺา   ฯเปฯ   สงฺขารา   ฯเปฯ  วิ ฺาณนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ    
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ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺโน  อทธฺา  ปรินิปฺผนฺโนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รปูนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวทนา  ฯเปฯ  ส ฺา  ฯเปฯ  สงฺขารา   
ฯเปฯ   วิ ฺาณนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตีต   รูป   
เวทนา   ส ฺา   สงฺขารา  วิ ฺาณ  อตีโต  อทฺธาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตีตา  ป ฺจทฺธาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคต  รูป เวทนา   
ส ฺา   สงฺขารา   วิ ฺาณ   อนาคโต   อทฺธาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อนาคตา   ป ฺจทฺธาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ปจฺจุปฺปนฺน   
รูป   เวทนา   ส ฺา   สงฺขารา   วิ ฺาณ   ปจฺจุปฺปนฺโน  อทฺธาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ปจฺจุปฺปนฺนา  ป ฺจทฺธาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อตีตา    ป ฺจ    ขนฺธา   อตีโต   อทฺธา   อนาคตา   ป ฺจ   ขนฺธา   
อนาคโต   อทฺธา   ปจฺจุปฺปนฺนา  ป ฺจ  ขนฺธา  ปจฺจุปฺปนฺโน  อทธฺาติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ปณฺณรส  อทฺธาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีตานิ   
ทฺวาทสายตนานิ   อตีโต   อทฺธา  อนาคตานิ  ทฺวาทสายตนานิ  อนาคโต   
อทฺธา    ปจฺจุปฺปนฺนานิ    ทฺวาทสายตนานิ   ปจฺจุปฺปนฺโน   อทฺธาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ฉตฺตึส  อทธฺาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีตา   
อฏารส    ธาตุโย   อตีโต   อทฺธา   อนาคตา   อฏารส   ธาตุโย   
อนาคโต    อทฺธา    ปจฺจุปฺปนฺนา    อฏารส   ธาตุโย   ปจฺจุปฺปนฺโน   
อทฺธาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  จตุป ฺาส  อทฺธาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    อตีตานิ    พาวีสตินฺทฺริยานิ    อตีโต    อทฺธา    อนาคตานิ   
พาวีสตินฺทฺริยานิ    อนาคโต    อทฺธา   ปจฺจุปฺปนฺนานิ   พาวีสตินฺทฺริยานิ    
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ปจฺจุปฺปนฺโน   อทฺธาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ฉสฏ ี  อทธฺาติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๖๑๖]  น  วตฺตพฺพ  อทฺธา  ปรินปิฺผนฺโนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต  ภควตา  ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  กถาวตฺถูนิ  ฯ  กตมานิ  ตีณิ  ฯ  อตีต   
วา  ภิกฺขเว  อทฺธาน  อารพฺภ  กถ  กเถยฺย  เอว อโหสิ อตีตมทฺธานนฺติ   
อนาคต   วา   ภิกฺขเว  อทฺธาน  อารพฺภ  กถ  กเถยฺย  เอว  ภวิสฺสติ   
อนาคตมทฺธานนฺติ   เอตรหิ   วา  ภิกฺขเว  ปจฺจุปฺปนฺน  อทฺธาน  อารพฺภ   
กถ   กเถยฺย  เอว  โหติ  เอตรหิ  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว   
ตีณิ   กถาวตฺถูนีติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตนหิ   
อทฺธา ปรินิปฺผนฺโนติ ฯ   
                          อทฺธากถา ฯ   
                           ____________   
                         ขณลยมุหุตฺตกถา   
    [๑๖๑๗]  ขโณ  ปรินิปผฺนฺโน ลโย ปรินิปฺผนฺโน มุหุตฺต ปรินปิฺผนฺนนฺติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   รูปนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวทนา  ฯเปฯ   
ส ฺา ฯเปฯ สงฺขารา ฯเปฯ วิ ฺาณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๖๑๘]  น  วตฺตพฺพ  มุหุตฺต  ปรินปิฺผนฺนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ  
วุตฺต  ภควตา  ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  กถาวตฺถูนิ  ฯ  กตมานิ  ตีณิ  ฯ  อตีต   
วา  ภิกฺขเว  อทฺธาน  อารพฺภ  กถ  กเถยฺย  เอว อโหสิ อตีตมทฺธานนฺติ    
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อนาคต   วา   ภิกฺขเว  อทฺธาน  อารพฺภ  กถ  กเถยฺย  เอว  ภวิสฺสติ   
อนาคตมทฺธานนฺติ   เอตรหิ   วา  ภิกฺขเว  ปจฺจุปฺปนฺน  อทฺธาน  อารพฺภ   
กถ   กเถยฺย  เอว  โหติ  เอตรหิ  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว   
ตีณิ   กถาวตฺถูนีติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตนหิ   
มุหุตฺต ปรินิปฺผนฺนนฺติ ฯ   
                         ขณลยมุหุตฺตกถา ฯ   
                          ______________   
                           อาสวกถา   
    [๑๖๑๙]   จตฺตาโร  อาสวา  อนาสวาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มคฺโค   
ผล   นิพฺพาน   โสตาปตฺติมคฺโค   โสตาปตฺติผล  ฯเปฯ  โพชฌฺงฺโคติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  น  วตฺตพฺพ  จตฺตาโร  อาสวา อนาสวาติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ฺเว  อนาสวา  เยหิ  อาสเวหิ  เต อาสวา สาสวา   
โหนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯ เตน หิ จตฺตาโร อาสวา อนาสวาติ ฯ   
                          อาสวกถา ฯ   
                         ________________   
                          ชรามรณกถา   
    [๑๖๒๐]    โลกุตฺตราน    ธมฺมาน   ชรามรณ   โลกุตฺตรนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   มคฺโค   ผล   นิพฺพาน   โสตาปตฺติมคฺโค  โสตาปตฺติผล    
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ฯเปฯ   โพชฌฺงฺโคติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสตาปตฺติมคฺคสฺส   
ชรามรณ  โสตาปตฺติมคฺโคติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ โสตาปตฺติมคฺคสฺส   
ชรามรณ    โสตาปตฺติมคฺโคติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   โสตาปตฺติผลสฺส   
ชรามรณ  โสตาปตฺติผลนฺติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สกทาคามิมคฺคสฺส   
ฯเปฯ      สกทาคามิผลสฺส     ฯเปฯ     อนาคามิมคฺคสฺส     ฯเปฯ   
อนาคามิผลสฺส   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺคสฺส   ชรามรณ   อรหตฺตมคฺโคติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺคสฺส  ชรามรณ  อรหตฺตมคฺโคติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อรหตฺตผลสฺส  ชรามรณ  อรหตฺตผลนฺติ  ฯ น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   สติปฏานาน   สมฺมปฺปธานาน   อิทฺธิปาทาน  อินฺทฺริยาน  พลาน   
ฯเปฯ โพชฺฌงฺคาน ชรามรณ โพชฌฺงฺโคติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๖๒๑]  น  วตฺตพฺพ  โลกุตฺตราน  ธมฺมาน ชรามรณ โลกุตฺตรนฺติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    โลกิยนฺติ    ฯ    น    เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
เตน หิ โลกุตฺตรนฺติ ฯ   
                         ชรามรณกถา ฯ   
                         __________________   
                        ส ฺาเวทยิตกถา   
    [๑๖๒๒]  ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ  โลกุตฺตราติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
มคฺโค  ผล  นิพฺพาน  โสตาปตฺติมคฺโค  โสตาปตฺติผล ฯเปฯ โพชฺฌงฺโคติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   น  วตฺตพฺพ  ส ฺาเวทยิตนิ-  
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โรธสมาปตฺติ  โลกุตฺตราติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    โลกิยาติ    ฯ    น    เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตนหิ โลกุตฺตราติ ฯ   
                       ส ฺาเวทยิตกถา ฯ   
                        __________________   
                       ทุติยส ฺาเวทยิตกถา   
    [๑๖๒๓]   ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ   โลกิยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
รูปนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวทนา  ฯเปฯ  ส ฺา  ฯเปฯ   
สงฺขารา  ฯเปฯ  วิ ฺาณนฺติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ กามาวจราติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   รูปาวจราติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ อรูปาวจราติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๖๒๔]   น   วตฺตพฺพ   ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ  โลกิยาติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ โลกุตฺตราติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ โลกิยาติ ฯ   
                       ทุติยส ฺาเวทยิตกถา ฯ   
                         __________________   
                       ตติยส ฺาเวทยิตกถา   
    [๑๖๒๕]   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺโน   กาล   กเรยฺยาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   อตฺถิ   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺนสฺส   มารณนฺติโย   
ผสฺโส    มารณนฺติยา    เวทนา    มารณนฺติยา   ส ฺา   มารณนฺติยา    
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เจตนา   มารณนฺติย   จิตฺตนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺพ  ฯเปฯ  นตฺถ ิ  
ส ฺาเวทยิตนิโรธ    สมาปนฺนสฺส    มารณนฺติโย   ผสฺโส   มารณนฺติยา   
เวทนา    มารณนฺติยา    ส ฺา    มารณนฺติยา   เจตนา   มารณนฺติย   
จิตฺตนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  นตฺถิ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  สมาปนฺนสฺส   
มารณนฺติโย    ผสฺโส    มารณนฺติยา    เวทนา   มารณนฺติยา   ส ฺา   
มารณนฺติยา   เจตนา   มารณนฺติย   จิตฺต   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺโน กาล กเรยฺยาติ ฯ   
    [๑๖๒๖]   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺโน   กาล   กเรยฺยาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  สมาปนฺนสฺส  ผสฺโส  เวทนา   
ส ฺา  เจตนา จิตฺตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ นตฺถิ ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺนสฺส    ผสฺโส    เวทนา    ส ฺา    เจตนา    จิตฺตนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อผสฺสกสฺส   กาลกิริยา  อเวทนกสฺส  กาลกิริยา  ฯเปฯ   
อจิตฺตกสฺส  กาลกิริยาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นน ุ สผสฺสกสฺส   
กาลกิริยา   ฯเปฯ   สจิตฺตกสฺส   กาลกิริยาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
สผสฺสกสฺส   กาลกิริยา   ฯเปฯ   สจิตฺตกสฺส  กาลกิริยา  โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ ส ฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺโน กาล กเรยฺยาติ ฯ   
    [๑๖๒๗]   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺโน   กาล   กเรยฺยาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺนสฺส   กาเย  วิส  กเมยฺย   
สตฺถ   กเมยฺย   อคฺคิ   กเมยฺยาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ�    
ส ฺาเวทยิตนิโรธ    สมาปนฺนสฺส   กาเย   วิส   น   กเมยฺย   สตฺถ   
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น  กเมยฺย  อคฺคิ  น  กเมยฺยาติ  ฯ อามนฺตา ฯ ห ฺจิ ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺนสฺส    กาเย    วิส    น    กเมยฺย    สตฺถ   น   กเมยฺย   
อคฺคิ   น   กเมยฺย   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺโน กาล กเรยฺยาติ ฯ   
    [๑๖๒๘]   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺโน   กาล   กเรยฺยาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปนฺนสฺส   กาเย  วิส  กเมยฺย   
สตฺถ  กเมยฺย  อคฺคิ  กเมยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ น นิโรธ สมาปนฺโนติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  สมาปนฺโน  น  กาล   
กเรยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ   โส  นิยาโม  เยน  นยิาเมน   
นิยโต  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  สมาปนฺโน  น  กาล  กเรยฺยาติ  ฯ  นตฺถิ ฯ   
ห ฺจิ   นตฺถิ   โส  นยิาโม  เยน  นิยาเมน  นิยโต  ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺโน  น  กาล  กเรยฺย  โน  วต  เร วตฺตพฺเพ ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺโน น กาล กเรยฺยาติ ฯ   
    [๑๖๒๙]  จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคี  น  กาล  กเรยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตฺถิ  โส  นยิาโม  เยน  นิยาเมน  นิยโต  จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคี  น  กาล   
กเรยฺยาติ   ฯ   นตฺถ ิ  ฯ  ห ฺจิ  นตฺถิ  โส  นิยาโม  เยน  นิยาเมน   
นิยโต   จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคี   น  กาล  กเรยฺย  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
จกฺขุวิ ฺาณสมงฺคี น กาล กเรยฺยาติ ฯ   
                       ตติยส ฺาเวทยิตกถา ฯ   
                         __________________  
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                        อส ฺสตฺตูปกากถา   
    [๑๖๓๐]     ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ     อส ฺสตฺตูปกาติ    ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อตฺถ ิ   ส ฺาเวทยิตนิโรธ    สมาปนฺนสฺส   อโลโภ   
กุสลมูล   อโทโส   กุสลมูล   อโมโห   กุสลมูล   สทฺธา   วิริย   สติ   
สมาธิ  ป ฺาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นตฺถิ ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺนสฺส   อโลโภ   กสุลมูล   อโทโส  กุสลมูล  ฯเปฯ  ป ฺาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   นตฺถิ   ส ฺาเวทยิตนิโรธ  สมาปนฺนสฺส  อโลโภ   
กุสลมูล   อโทโส   กุสลมูล   อโมโห   กุสลมูล   สทฺธา   วิริย   สติ   
สมาธิ   ป ฺา   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ   
อส ฺสตฺตูปกาติ ฯ   
    [๑๖๓๑]     ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ     อส ฺสตฺตูปกาติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  สมาปนฺนสฺส  ผสฺโส  เวทนา   
ส ฺา   เจตนา   จิตฺตนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  นตฺถิ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ    สมาปนฺนสฺส   ผสฺโส   เวทนา   ส ฺา   เจตนา   
จิตฺตนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อผสฺสกสฺส  มคฺคภาวนา  ฯเปฯ  อจิตฺตกสฺส   
มคฺคภาวนาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นน ุสผสฺสกสฺส มคฺคภาวนา   
ฯเปฯ   สจิตฺตกสฺส   มคฺคภาวนาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  สผสฺสกสฺส   
มคฺคภาวนา   ฯเปฯ   สจิตฺตกสฺส  มคฺคภาวนา  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ อส ฺสตฺตูปกาติ ฯ    
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    [๑๖๓๒]     ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ     อส ฺสตฺตูปกาติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เย   เกจิ   ส ฺาเวทยิตนิโรธ   สมาปชฺชนฺติ   สพฺเพ   
เต อส ฺสตฺตูปกาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๖๓๓]  น  วตฺตพฺพ  ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ อส ฺสตฺตูปกาติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    นน ุ   อิธาป    อส ฺ ี    ตตฺราป    อส ฺ ีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อิธาป  อส ฺ ี  ตตฺราป  อส ฺ ี  เตน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ อส ฺสตฺตูปกาติ ฯ   
                        อส ฺสตฺตูปกากถา ฯ   
                          ____________   
                          กมฺมูปจยกถา   
    [๑๖๓๔]   อ ฺ   กมฺม   อ ฺโ   กมฺมูปจโยติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อ ฺโ    ผสโฺส    อ ฺโ    ผสฺสูปจโย    อ ฺา    เวทนา   อ ฺโ                   
เวทนูปจโย     อ ฺา     ส ฺา     อ ฺโ     ส ฺ ูปจโย    อ ฺา   
เจตนา    อ ฺโ    เจตนูปจโย    อ ฺ   จิตฺต   อ ฺโ   จิตฺตูปจโย   
อ ฺา     สทฺธา     อ ฺโ    สทฺธูปจโย    อ ฺ    วิริย    อ ฺโ   
วิริยูปจโย    อ ฺา    สติ    อ ฺโ    สตูปจโย    อ ฺโ    สมาธิ   
อ ฺโ     สมาธูปจโย     อ ฺา     ป ฺา     อ ฺโ    ป ฺ ูปจโย   
อ ฺโ    ราโค    อ ฺโ    ราคูปจโย    ฯเปฯ   อ ฺ   อโนตฺตปฺป   
อ ฺโ อโนตฺตปฺปูปจโยติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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    [๑๖๓๕]   อ ฺ   กมฺม   อ ฺโ   กมฺมูปจโยติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
กมฺมูปจโย  กมฺเมน  สห  ชาโตติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ กมฺมูปจโย   
กมฺเมน   สห   ชาโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กุสเลน   กมฺเมน  สห   
ชาโต   กมฺมปูจโย   กุสโลติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสเลน   
กมฺเมน   สห   ชาโต   กมมฺูปจโย   กุสโลติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สุขาย   
เวทนาย  สมฺปยุตฺเตน  กมฺเมน  สห  ชาโต  กมฺมูปจโย  สุขาย เวทนาย   
สมฺปยุตฺโตติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทุกฺขาย  เวทนาย  ฯเปฯ   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺเตน  กมฺเมน  สห  ชาโต  กมฺมปูจโย   
อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโตติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
กมฺมูปจโย   กมฺเมน  สห  ชาโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อกุสเลน  กมเฺมน   
สห   ชาโต   กมฺมูปจโย   อกุสโลติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อกุสเลน   กมฺเมน  สห  ชาโต  กมฺมปูจโย  อกุสโลติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สุขาย    เวทนาย   สมฺปยตฺุเตน   กมฺเมน   สห   ชาโต   กมฺมูปจโย   
สุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทุกฺขาย   
เวทนาย    ฯเปฯ    อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยตฺุเตน   กมฺเมน   
สห   ชาโต   กมฺมูปจโย   อทุกฺขมสุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺโตติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๖๓๖]   กมฺม   จิตฺเตน   สห   ชาต   กมฺม   สารมฺมณนฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  กมฺมูปจโย  จิตฺเตน  สห  ชาโต  กมฺมูปจโย สารมฺมโณติ ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กมฺมูปจโย  จิตฺเตน  สห  ชาโต  กมฺมูปจโย    
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อนารมฺมโณติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กมฺม   จิตฺเตน   สห  ชาต  กมฺม   
อนารมฺมณนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๖๓๗]   กมฺม   จิตฺเตน   สห   ชาต   จิตฺต   ภิชชฺมาน  กมฺม   
ภิชฺชตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กมฺมูปจโย   จิตฺเตน  สห  ชาโต  จิตฺต   
ภิชฺชมาน กมมฺูปจโย ภิชฺชตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๖๓๘]   กมฺมูปจโย   จิตฺเตน   สห   ชาโต   จิตฺต   ภิชฺชมาน   
กมฺมูปจโย   น   ภิชฺชตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  กมฺม  จิตฺเตน  สห  ชาต   
จิตฺต   ภิชฺชมาน   กมฺม   น   ภิชฺชตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
กมฺมมฺหิ  กมฺมูปจโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ต ฺเว  กมฺม โส กมฺมูปจโยติ ฯ   
น      เหว      วตฺตพฺเพ      ฯเปฯ      กมมฺมฺหิ     กมฺมปูจโย   
กมฺมูปจยโต   วิปาโก   นพฺิพตฺตตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ต ฺเว  กมฺม   
โส   กมฺมูปจโย   โส   กมมฺวิปาโกติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
กมฺมมฺหิ    กมฺมูปจโย    กมฺมูปจยโต    วิปาโก    นิพฺพตฺตติ   วิปาโก   
สารมฺมโณติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  กมฺมูปจโย  สารมฺมโณติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กมฺมูปจโย  อนารมฺมโณติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  วิปาโก   
อนารมฺมโณติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อ ฺ  กมฺม  อ ฺโ   
กมฺมูปจโยติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ   วุตฺต   ภควตา   อิธ   ปุณฺณ   
เอกจฺโจ    สพฺยาปชฺฌมฺป    อพฺยาปชฌฺมฺป    กายสงฺขาร   อภิสงฺขโรติ   
สพฺยาปชฺฌมฺป  อพฺยาปชฌฺมฺป  วจีสงฺขาร  ฯเปฯ  มโนสงฺขาร  อภิสงฺขโรติ   
โส     สพฺยาปชฺฌมฺป     อพฺยาปชฺฌมฺป    กายสงฺขาร    อภิสงฺขริตฺวา    
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สพฺยาปชฺฌมฺป  อพฺยาปชฌฺมฺป  วจีสงฺขาร  ฯเปฯ  มโนสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา   
สพฺยาปชฺฌมฺป      อพฺยาปชฺฌมฺป      โลก      อุปปชฺชติ      ตเมน   
สพฺยาปชฺฌมฺป    อพฺยาปชฺฌมฺป   โลก   อุปปนฺน   สมาน   สพฺยาปชฺฌาป   
อพฺยาปชฺฌาป    ผสฺสา   ผุสนฺติ   โส   สพฺยาปชฺเฌหิป   อพฺยาปชฺเฌหิป   
ผสฺเสหิ   ผุฏโ   สมาโน  สพฺยาปชฺฌมฺป  อพฺยาปชฺฌมฺป  เวทน  เวเทติ   
โวกิณฺณสุขทุกฺข   เสยฺยถาป   มนุสฺสา   เอกจฺเจ   จ  เทวา  เอกจฺเจ   
จ   วินิปาติกา   อิติ  โข  ปุณฺณ  ภูตาภูตสฺส  อุปปตฺติ  โหติ  ย  กโรติ   
เตน    อุปปชชฺติ    อุปปนนฺเมต   ผสฺสา   ผุสนฺติ   เอวมฺปาห   ปณฺุณ   
กมฺมทายาทา  สตฺตาติ  วทามีติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
เตน หิ น วตฺตพฺพ อ ฺ กมฺม อ ฺโ กมฺมูปจโยติ ฯ   
                         กมฺมูปจยกถา ฯ   
                       ปนฺนรสโม วคฺโค ฯ   
                         ตสฺส อุททฺาน   
               ปจฺจยตา ววตฺถิตา ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อทฺธา   
               ขโณ ลโย มุหตฺุต จตฺตาโร อาสวา อนาสวา   
               โลกุตฺตราน ธมฺมาน ชรามรณ โลกุตฺตร ๒   
               ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ โลกุตฺตรา   
               ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ โลกิยา   
               ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปนฺโน   
               กาล กเรยฺย เสฺวว มคฺโค อส ฺสตฺตูปกา ๑   
#๑ ม. ม. ๘๗ ฯ   ๒. ม. โลกุตฺตรา.    
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               อ ฺ กมฺม อ ฺโ กมฺมูปจโยติ ฯ   
                       ตติโย ปณฺณาสโก ฯ   
               อนุสยา สวโร กปฺโป มูล ฺจ ววตฺถิตาติ ฯ   
                         __________________   
                           นิคฺคหกถา   
    [๑๖๓๙]   ปโร   ปรสฺส   จิตฺต   นิคฺคณฺหาตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปโร   ปรสฺส   จิตฺต   มา  รชฺช ิ มา  ทุสสฺ ิ มา  มุยฺหิ  มา  กิลิสฺสีติ   
นิคฺคณฺหาตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ปโร  ปรสฺส  จิตฺต   
นิคฺคณฺหาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ปโร  ปรสฺส  อุปฺปนฺโน  ผสฺโส  มา   
นิรุชฺฌีติ   นคฺิคณฺหาตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปโร  ปรสฺส   
อุปฺปนฺนา    เวทนา    ฯเปฯ   อุปฺปนฺนา   ส ฺา   ฯเปฯ   อุปฺปนฺนา   
เจตนา    อุปปฺนฺน    จิตฺต    อุปฺปนฺนา    สทฺธา    อุปฺปนฺน    วิริย   
อุปฺปนฺนา   สติ   อุปฺปนโฺน   สมาธิ   ฯเปฯ   อุปฺปนฺนา   ป ฺา   มา   
นิรุชฺฌีติ นิคฺคณฺหาตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๖๔๐]  ปโร  ปรสฺส  จิตฺต  นิคฺคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปโร   
ปรสฺส   อตฺถาย   ราค   ปชหติ   โทส   ปชหติ   ฯเปฯ   อโนตฺตปฺป   
ปชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
    [๑๖๔๑]  ปโร  ปรสฺส  จิตฺต  นิคฺคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปโร   
ปรสฺส   อตฺถาย   มคฺค  ภาเวติ  สติปฏาน  ภาเวติ  ฯเปฯ  โพชฌฺงฺค   
#๑. ม. ยุ. อส ฺสตฺตูปปตฺติยา.   
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ภาเวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๔๒]  ปโร  ปรสฺส  จิตฺต  นคฺิคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ปโร   
ปรสฺส   อตฺถาย   ทุกฺข   ปริชานาติ  สมทุย  ปชหติ  นิโรธ  สจฺฉิกโรติ   
มคฺค ภาเวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๔๓]   ปโร   ปรสฺส   จิตฺต   นิคฺคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อ ฺโ    อ ฺสฺส    การโก    ปรกต    สุขทุกฺข    อ ฺโ    กโรติ   
อ ฺโ ปฏิสเวเทตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๔๔]  ปโร  ปรสฺส  จิตฺต  นิคฺคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต ภควตา   
              อตฺตนาว กต ปาป       อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ   
              อตฺตนา อกต ปาป       อตฺตนาว วิสุชฺฌติ   
              สุทธฺิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺต      นา ฺโ อ ฺ วิโสธเยติ ๑   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ  ปโร   
ปรสฺส จิตฺต นิคฺคณฺหาตีติ ฯ   
        [๑๖๔๕]   น   วตฺตพฺพ   ปโร   ปรสฺส   จิตฺต  นิคฺคณฺหาตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  นนุ  อตฺถิ  พลปฺปตฺตา  อตฺถิ  วสีภูตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   อตฺถิ   พลปฺปตฺตา   อตฺถิ   วสีภูตา   เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ปโร ปรสฺส จิตฺต นิคฺคณฺหาตีติ ฯ   
                          นิคฺคหกถา ฯ   
#๑ ขุ. ธ. ๓๑ ฯ    
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                           ปคฺคหกถา   
        [๑๖๔๖]   ปโร   ปรสฺส   จิตฺต   ปคฺคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปโร    ปรสฺส   จิตฺต   มา   รชชฺิ   มา   ทุสฺสิ   มา   มุยฺหิ   มา   
กิลิสฺสีติ ปคฺคณฺหาตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๔๗]   ปโร   ปรสฺส   จิตฺต   ปคฺคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปโร    ปรสฺส   อโลภ   กสุลมูล   ชเนติ   อโทส   กุสลมูล   ชเนติ   
อโมห   กุสลมูล   ชเนติ   สทฺธ   ชเนติ   วิริย   ชเนติ  สตึ  ชเนติ   
สมาธึ ชเนติ ป ฺ ชเนตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๔๘]   ปโร   ปรสฺส   จิตฺต   ปคฺคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปโร   ปรสฺส   อุปฺปนฺโน   ผสฺโส   มา   นิรุชฌฺีติ  ปคฺคณฺหาตีติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ปโร   ปรสฺส   อุปฺปนฺนา   เวทนา  ฯเปฯ   
อุปฺปนฺนา    ป ฺา    มา    นิรุชฌฺีติ    ปคฺคณฺหาตีติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๔๙]   ปโร   ปรสฺส   จิตฺต   ปคฺคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปโร   ปรสฺส   อตฺถาย   ราค   ปชหติ   โทส   ปชหติ  โมห  ปชหติ   
ฯเปฯ อโนตฺตปฺป ปชหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๕๐]  ปโร  ปรสฺส  จิตฺต  ปคฺคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ ปโร   
ปรสฺส   อตฺถาย   มคฺค  ภาเวติ  สติปฏาน  ภาเวติ  ฯเปฯ  โพชฌฺงฺค   
ภาเวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๖๕๑]   ปโร   ปรสฺส   จิตฺต   ปคฺคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ปโร   ปรสฺส   อตฺถาย   ทกฺุข  ปรชิานาติ  ฯเปฯ  มคฺค  ภาเวตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๕๒]   ปโร   ปรสฺส   จิตฺต   ปคฺคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อ ฺโ    อ ฺสฺส    การโก    ปรกต    สุขทุกฺข    อ ฺโ    กโรติ   
อ ฺโ   ปฏสิเวเทตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปโร  ปรสฺส   
จิตฺต   ปคฺคณฺหาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  นน ุ วุตฺต  ภควตา  อตฺตนาว   
กต   ปาป   ฯเปฯ  นา ฺโ  อ ฺ  วิโสธเยติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ ปโร ปรสฺส จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ฯ   
        [๑๖๕๓]   น   วตฺตพฺพ   ปโร   ปรสฺส   จิตฺต  ปคฺคณฺหาตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  นนุ  อตฺถิ  พลปฺปตฺตา  อตฺถิ  วสีภูตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   อตฺถิ   พลปฺปตฺตา   อตฺถิ   วสีภูตา   เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ปโร ปรสฺส จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ฯ   
                          ปคฺคหกถา ฯ   
                          ______________   
                         สุขานุปฺปทานกถา   
        [๑๖๕๔]  ปโร  ปรสฺส  สุข  อนุปฺปเทตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปโร   
ปรสฺส   ทุกฺข   อนุปฺปเทตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปโร   
ปรสฺส   ทุกฺข   น   อนุปฺปเทตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปโร  ปรสฺส  สุข    
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น   อนุปฺปเทตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปโร  ปรสฺส  สุข   
อนุปฺปเทตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ปโร  ปรสฺส  อตฺตโน  สุข  อนุปฺปเทติ   
อ ฺเส   สุข   อนุปฺปเทติ   ตสฺส   สุข   อนุปฺปเทตีติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ปโร   ปรสฺส   เนว   อตฺตโน   น   อ ฺเส  น   
ตสฺส   สุข   อนุปฺปเทตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ปโร  ปรสฺส  เนว   
อตฺตโน   น   อ ฺเส   น   ตสฺส   สุข   อนุปฺปเทติ   โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ ปโร ปรสฺส สุข อนุปฺปเทตีติ ฯ   
        [๑๖๕๕]   ปโร   ปรสฺส   สุข   อนุปฺปเทตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อ ฺโ    อ ฺสฺส    การโก    ปรกต    สุขทุกฺข    อ ฺโ    กโรติ   
อ ฺโ ปฏิสเวเทตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๕๖]   น   วตฺตพฺพ   ปโร   ปรสฺส   สุข   อนุปฺปเทตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อายสฺมา   อุทายี   เอตทโวจ  พหุนฺน  วต  โน   
ภควา   ทุกฺขธมฺมาน   อปหตฺตา   พหุนฺน   วต  โน  ภควา  สุขธมฺมาน   
อุปหตฺตา   พหุนฺน   วต   โน   ภควา   อกุสลาน   ธมฺมาน  อปหตฺตา   
พหุนฺน   วต   โน   ภควา  กุสลาน  ธมมฺาน  อุปหตฺตาติ  ๑  อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ ปโร ปรสฺส สุข อนุปฺปเทตีติ ฯ   
                       สุขานุปฺปทานกถา ฯ   
#๑ ม. ม. ๑๘๕ ฯ    
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                       อธิคฺคยฺหมนสิการกถา   
        [๑๖๕๗]   อธิคฺคยฺห   มนส ิ  กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  เตน   
จิตฺเตน   ต   จิตฺต   ปชานาตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน   
จิตฺเตน  ต  จิตฺต  ปชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  จิตฺเตน  ต จิตฺต   
จิตฺตนฺติ  ปชานาตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ เตน จิตฺเตน ต จิตฺต   
จิตฺตนฺติ   ปชานาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ต   จิตฺต   ตสฺส  จิตฺตสฺส   
อารมฺมณนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ต  จิตฺต  ตสฺส  จิตฺตสฺส   
อารมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เตน  ผสฺเสน  ต  ผสสฺ  ผุสติ  ตาย   
เวทนาย   ฯเปฯ   ตาย   ส ฺาย   ฯเปฯ   ตาย   เจตนาย  ฯเปฯ   
เตน   จิตฺเตน  ฯเปฯ  เตน  วิตกฺเกน  ฯเปฯ  เตน  วิจาเรน  ฯเปฯ   
ตาย   ปติยา   ฯเปฯ   ตาย   สติยา   ฯเปฯ   ตาย   ป ฺาย   ต   
ป ฺ  ปชานาตีติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อตีต อตีตนฺติ มนสิกโรนฺโต   
อนาคต    อนาคตนฺติ    มนสิ    กโรตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    อตีต   อตีตนฺติ   มนสิกโรนฺโต   อนาคต   อนาคตนฺติ   มนสิ   
กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน  ผสฺสาน  ฯเปฯ  ทฺวินฺน  จิตฺตาน   
สโมธาน   โหตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อตีต  อตีตนฺติ   
มนสิกโรนฺโต    ปจฺจุปฺปนฺน    ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   มนสิ   กโรตีติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตีต   อตีตนฺติ   มนสิกโรนฺโต   ปจฺจุปฺปนฺน   
ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   มนส ิ  กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน   ผสสฺาน   
ฯเปฯ   ทฺวินนฺ   จิตฺตาน   สโมธาน   โหตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ    
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ฯเปฯ    อตีต   อตีตนฺติ   มนสิกโรนฺโต   อนาคต   อนาคตนฺติ   มนสิ   
กโรติ    ปจฺจุปฺปนฺน   ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   มนสิ   กโรตีติ   ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตีต   อตีตนฺติ   มนสิกโรนฺโต  อนาคต  อนาคตนฺติ   
มนสิ    กโรติ    ปจฺจุปฺปนฺน    ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ    มนสิ    กโรตีติ   ฯ   
อามนฺตา    ฯ   ติณฺณ   ผสสฺาน   ฯเปฯ   ติณฺณ   จิตฺตาน   สโมธาน   
โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคต  อนาคตนฺติ มนสิกโรนฺโต   
อตีต    อตีตนฺติ    มนสิ    กโรตีติ    ฯ    น    เหว    วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    อนาคต   อนาคตนฺติ   มนสิกโรนฺโต   อตีต   อตีตนฺติ   มนสิ   
กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน  ผสฺสาน  ฯเปฯ  ทฺวินฺน  จิตฺตาน   
สโมธาน   โหตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคต  อนาคตนฺติ   
มนสิกโรนฺโต     ปจฺจุปฺปนฺน    ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ    มนสิ    กโรตีติ    ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อนาคต   อนาคตนฺติ   มนสิกโรนฺโต   
ปจฺจุปฺปนฺน   ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   มนส ิ  กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ทฺวินฺน   
ผสฺสาน   ฯเปฯ   ทฺวินฺน   จิตฺตาน   สโมธาน   โหตีติ   ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อนาคต   อนาคตนฺติ   มนสิกโรนฺโต  อตีต  อตีตนฺติ   
มนสิ    กโรติ   ปจฺจุปฺปนฺน   ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   มนสิ   กโรตีติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อนาคต   อนาคตนฺติ   มนสิกโรนฺโต   อตีต   
อตีตนฺติ   มนสิ   กโรติ   ปจฺจุปฺปนฺน   ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  มนสิ  กโรตีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   ติณฺณ   ผสสฺาน   ฯเปฯ   ติณฺณ   จิตฺตาน   สโมธาน   
โหตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ    
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มนสิกโรนฺโต   อตีต   อตีตนฺติ   มนสิ  กโรตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    ปจฺจุปฺปนฺน    ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ    มนสิกโรนฺโต   อตีต   อตีตนฺติ   
มนสิ   กโรตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวินนฺ   ผสฺสาน  ฯเปฯ  ทฺวินฺน   
จิตฺตาน   สโมธาน   โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปจฺจุปฺปนฺน   
ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   มนสิกโรนฺโต   อนาคต   อนาคตนฺติ   มนสิ  กโรตีติ  ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปจฺจุปฺปนฺน  ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ  ฯ  มนสกิโรนฺโต   
อนาคต     อนาคตนฺติ     มนสิ     กโรตีติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   
ทฺวินฺน   ผสสฺาน   ฯเปฯ   ทฺวินฺน   จิตฺตาน   สโมธาน  โหตีติ  ฯ  น   
เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   มนสิกโรนฺโต   
อตีต  อตีตนฺติ  มนสิ  กโรติ  อนาคต  อนาคตนฺติ  มนสิ  กโรตีติ  ฯ  น   
เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   ปจฺจุปฺปนฺน   ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ   มนสิกโรนฺโต   
อตีต   อตีตนฺติ   มนส ิ  กโรติ  อนาคต  อนาคตนฺติ  มนสิ  กโรตีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   ติณฺณ   ผสสฺาน   ฯเปฯ   ติณฺณ   จิตฺตาน   สโมธาน   
โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๕๘]  น  วตฺตพฺพ  อธิคฺคยฺห  มนสิ  กโรตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ วุตฺต ภควตา   
            สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ๑  ยทา ป ฺาย ปสฺสติ   
            อถ นพฺิพินฺทติ ทุกฺเข         เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา   
            สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ      ยทา ป ฺาย ปสฺสติ   
            อถ นพฺิพินฺทติ ทุกฺเข         เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา   
#๑ ม. โปฏเก อิติสทฺโท นตฺถิ.    
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            สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ       ยทา ป ฺาย ปสฺสติ   
            อถ นพฺิพินฺทติ ทุกฺเข         เอส มคฺโค วิสุทฺธิยาติ ๑   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อธิคฺคยฺห มนสิ กโรตีติ ฯ   
                       อธิคฺคยฺหมนสิการกถา ฯ   
                        ____________________   
                          รูปเหตูติกถา   
        [๑๖๕๙]  รปู  เหตูติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อโลโภ เหตูติ ฯ น เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อโทโส  เหตุ  ฯเปฯ  อโมโห  เหตุ  โลโภ  เหตุ   
โทโส  เหตุ  โมโห  เหตูติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ รูป เหตูติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สารมฺมณ   อตฺถิ   ตสฺส  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  นน ุ อนารมฺมณ  นตฺถ ิ ตสฺส  อาวชฺชนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อนารมฺมณ   นตฺถิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธิ โน วต เร วตฺตพฺเพ รูป เหตูติ ฯ   
        [๑๖๖๐]   อโลโภ   เหตุ   สารมฺมโณ   อตฺถิ  ตสฺส  อาวชฺชนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ  รูป  เหตุ  สารมฺมณ  อตฺถิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อโทโส   
เหตุ   อโมโห   เหตุ   โลโภ   เหตุ   โทโส   เหตุ   โมโห  เหตุ   
สารมฺมโณ   อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
#๑ ขุ. ธ. ๔๓ ฯ    
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รูป   เหตุ   สารมฺมณ   อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๖๑]   รูป  เหตุ  อนารมฺมณ  นตฺถิ  ตสฺส  อาวชฺชนา  ฯเปฯ   
ปณิธีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อโลโภ   เหตุ  อนารมฺมโณ  นตฺถ ิ ตสฺส   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูป  เหตุ   
อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อโทโส   เหตุ   อโมโห   เหตุ   โลโภ   เหตุ  โทโส  เหตุ  โมโห   
เหตุ    อนารมฺมโณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๖๒]  น  วตฺตพฺพ  รูป  เหตูติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ นนุ มหาภูตา   
อุปาทายรูปาน   อุปาทายเหตูติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   มหาภูตา   
อุปาทายรูปาน อุปาทายเหตุ เตน วต เร วตฺตพฺเพ รูป เหตูติ ฯ                       
                         รูปเหตูติกถา ฯ   
                        __________________   
                        รูปสเหตุกนฺติกถา   
        [๑๖๖๓]   รูป   สเหตุกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อโลภเหตุนาติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อโทสเหตุนาติ   ฯเปฯ  อโมหเหตุนาติ   
ฯเปฯ   โลภเหตุนาติ   ฯเปฯ   โทสเหตุนาติ  ฯเปฯ  โมหเหตุนาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๖๖๔]   รูป   สเหตุกนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สารมฺมณ  อตฺถิ   
ตสฺส   อาวชชฺนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นนุ    อนารมฺมณ    นตฺถ ิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   
ปณิธิ โน วต เร วตฺตพฺเพ รูป สเหตุกนฺติ ฯ   
        [๑๖๖๕]   อโลโภ  สเหตุโก  สารมฺมโณ  อตฺถ ิ ตสฺส  อาวชชฺนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ   รูป   สเหตุก   สารมฺมณ  อตฺถ ิ  
ตสฺส   อาวชชฺนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อโทโส   สเหตุโก   ฯเปฯ  อโมโห  สทฺธา  วิริย  สติ  สมาธิ  ป ฺา   
โลโภ   โทโส   โมโห   มาโน  ทิฏ ิ  วิจิกิจฺฉา  ถีน  อุทฺธจฺจ  อหิริก   
อโนตฺตปฺป    สเหตุก    สารมฺมณ   อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   
ปณิธีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   รูป   สเหตุก   สารมฺมณ   อตฺถิ   ตสฺส   
อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๖๖]   รูป   สเหตุก   อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส  อาวชฺชนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อโลโภ  สเหตุโก  อนารมฺมโณ  นตฺถิ   
ตสฺส   อาวชชฺนา   ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รปู   
สเหตุก   อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อโทโส  สเหตุโก  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  สเหตุก  อนารมฺมณ   
นตฺถิ ตสฺส อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๖๗]  น  วตฺตพฺพ  รูป  สเหตุกนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ รูป    
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สปฺปจฺจยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  รูป  สปฺปจฺจย  เตน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ รูป สเหตุกนฺติ ฯ   
                       รูปสเหตุกนฺติกถา ฯ   
                       ________________________   
                       รูปกุสลากุสลนฺติกถา   
        [๑๖๖๘]   รูป  กุสลนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สารมฺมณ  อตฺถิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ นนุ อนารมฺมณ   
นตฺถิ    ตสฺส    อาวชฺชนา    ฯเปฯ    ปณิธีติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   
ห ฺจิ    อนารมฺมณ    นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธิ   โน   
วต เร วตฺตพฺเพ รูป กุสลนฺติ ฯ   
        [๑๖๖๙]   อโลโภ   กุสโล   สารมฺมโณ  อตฺถ ิ ตสฺส  อาวชชฺนา   
ฯเปฯ    ปณิธีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   รูป   กุสล   สารมฺมณ   อตฺถ ิ  
ตสฺส   อาวชชฺนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อโทโส   กุสโล   ฯเปฯ   อโมโห   กุสโล  ฯเปฯ  สทฺธา  วิริย  สติ   
สมาธิ   ฯเปฯ   ป ฺา   กุสลา   สารมฺมณา   อตฺถ ิ ตาย  อาวชชฺนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ  รูป  กุสล  สารมฺมณ  อตฺถิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๗๐]   รูป  กุสล  อนารมฺมณ  นตฺถิ  ตสฺส  อาวชฺชนา  ฯเปฯ   
ปณิธีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อโลโภ  กุสโล  อนารมฺมโณ  นตฺถ ิ ตสฺส    
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อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูป  กุสล   
อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อโทโส   กุสโล   ฯเปฯ   ป ฺา   กุสลา   อนารมฺมณา   นตฺถ ิ ตาย   
อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๗๑]   รปู   อกุสลนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  สารมฺมณ  อตฺถิ   
ตสฺส   อาวชชฺนา   ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ   
อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ    อนารมฺมณ    นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธิ   โน   
วต เร วตฺตพฺเพ รูป อกุสลนฺติ ฯเปฯ   
        [๑๖๗๒]   โลโภ   อกุสโล   สารมฺมโณ  อตฺถิ  ตสฺส  อาวชฺชนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา  ฯ  รูป  อกุสล  สารมฺมณ  อตฺถิ  ตสฺส   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โทโส   
โมโห   มาโน   ฯเปฯ   อโนตฺตปฺป   อกุสล   สารมฺมณ   อตฺถ ิ ตสฺส   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา  ฯ  รูป  อกุสล  สารมฺมณ   
อตฺถิ ตสฺส อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๗๓]   รูป   อกสุล   อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชชฺนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   อามนฺตา   ฯ   โลโภ   อกุสโล   อนารมฺมโณ  นตฺถิ   
ตสฺส   อาวชชฺนา   ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รปู   
อกุสล    อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
อามนฺตา  ฯ  โทโส  โมโห  มาโน  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป อกุสล อนา-  
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รมฺมณ  นตฺถ ิ    ตสฺส    อาวชฺชนา    ฯเปฯ    ปณิธีติ    ฯ    น    เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๗๔]  น  วตฺตพฺพ  รูป  กุสลมฺป  อกุสลมฺปติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   กายกมมฺ   วจีกมฺม   กุสลมฺป  อกสุลมฺปติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
กายกมฺม   วจีกมฺม   กุสลมฺป   อกุสลมปฺ   เตน   วต   เร  วตฺตพฺเพ   
รูป กุสลมฺป อกุสลมฺปติ ฯ   
                      รูปกุสลากสุลนฺติกถา ฯ   
                      ________________________   
                        รูปวิปาโกติกถา   
        [๑๖๗๕]  รูป  วิปาโกติ  ฯ อามนฺตา ฯ รูป สุขเวทนิย ทุกฺขเวทนิย   
อทุกฺขมสุขเวทนิย    สุขาย   เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ทกฺุขาย   เวทนาย   
สมฺปยุตฺต    อทุกฺขมสุขาย    เวทนาย   สมฺปยุตฺต   ผสฺเสน   สมปฺยุตฺต   
ฯเปฯ   จิตฺเตน   สมฺปยุตฺต   สารมฺมณ  อตฺถิ  ตสฺส  อาวชฺชนา  ฯเปฯ   
ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  น สุขเวทนิย น ทุกฺขเวทนิย   
ฯเปฯ    อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  น  สขุเวทนิย  น  ทุกฺขเวทนิย  ฯเปฯ  อนารมฺมณ   
นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธิ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  รูป   
วิปาโกติ ฯ   
        [๑๖๗๖]   ผสฺโส   วิปาโก   ผสฺโส   สุขเวทนิโย  ทุกฺขเวทนิโย    
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ฯเปฯ    สารมฺมโณ   อตฺถ ิ  ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯฉ   
อามนฺตา   ฯ   รูป   วิปาโก   รูป   สุขเวทนิย   ทกฺุขเวทนิย  ฯเปฯ   
สารมฺมณ   อตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๗๗]   รูป   วิปาโก   รูป   น  สุขเวทนิย  น  ทุกฺขเวทนิย   
ฯเปฯ    อนารมฺมณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ผสฺโส  วิปาโก  ผสฺโส  น  สุขเวทนิโย  น  ทุกฺขเวทนิโย   
ฯเปฯ   อนารมฺมโณ   นตฺถิ   ตสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๗๘]  น  วตฺตพฺเพ  รูป  วิปาโกติ  ฯ อามนฺตา ฯ นนุ กมมฺสฺส   
กตตฺตา   อุปฺปนฺนา   จิตฺตเจตสิกา   ธมฺมา  วิปาโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   กมฺมสฺส   กตตฺตา   อุปฺปนฺนา   จิตฺตเจตสิกา   ธมฺมา   วิปาโก   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ กมฺมสฺส กตตฺตา อุปฺปนฺน รูป วิปาโกติ ฯ   
                       รูป วิปาโกติกถา ฯ   
                       ______________________   
                    รูป รูปาวจรารูปาวจรนฺติกถา   
        [๑๖๗๙]  อตฺถ ิ รูป  รูปาวจรนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สมาปตฺเตสิย   
อุปปตฺเตสิย   ทิฏธมฺมสขุวิหาร  สมาปตฺเตสิเยน  จิตฺเตน  อุปปตฺเตสิเยน   
จิตฺเตน    ทิฏธมฺมสุขวิหาเรน    จิตฺเตน    สหคต   สหชาต   สสฏ    
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สมฺปยุตฺต  เอกุปฺปาท  เอกนิโรธ  เอกวตฺถุก  เอการมฺมณนฺติ  ฯ  น เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นน ุ น สมาปตฺเตสิย น อุปปตฺเตสิย น ทฏิธมฺมสุขวิหาร   
น  สมาปตฺเตสิเยน  จิตฺเตน  อุปปตฺเตสิเยน  จิตฺเตน ทิฏธมฺมสุขวิหาเรน   
จิตฺเตน     สหคต     สหชาต     สสฏ     สมฺปยุตฺต    เอกุปฺปาท   
เอกนิโรธ    เอกวตฺถุก    เอการมฺมณนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   
น  สมาปตฺเตสิย  น  อุปปตฺเตสิย  น ทฏิธมฺมสุขวิหาร น สมาปตฺเตสิเยน   
จิตฺเตน    ฯเปฯ    เอการมฺมณ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อตฺถิ   
รูป รูปาวจรนฺติ ฯ   
        [๑๖๘๐]  อตฺถ ิ รูป  อรูปาวจรนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สมาปตฺเตสิย   
อุปปตฺเตสิย       ทิฏธมฺมสุขวิหาร      สมาปตฺเตสิเยน      จิตฺเตน   
อุปปตฺเตสิเยน   จิตฺเตน   ทิฏธมฺมสุขวิหาเรน  จิตฺเตน  สหคต  สหชาต   
สสฏ   สมปฺยุตฺต  เอกุปฺปาท  เอกนิโรธ  เอกวตฺถกุ  เอการมฺมณนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ  น  สมาปตฺเตสิย  น  อุปปตฺเตสิย   
น  ทฏิธมฺมสุขวิหาร  น  สมาปตฺเตสิเยน จิตฺเตน ฯเปฯ เอการมฺมณนฺติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     ห ฺจิ    น    สมาปตฺเตสิย    น    อุปปตฺเตสิย   
ฯเปฯ   เอกวตฺถุก   เอการมฺมณ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อตฺถิ(   
รูป อรูปาวจรนฺติ ฯ   
        [๑๖๘๑]  น  วตฺตพฺพ  อตฺถิ รูป รูปาวจร อตฺถิ รูป อรูปาวจรนฺติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  กามาวจรกมฺมสฺส  กตตฺตา  รูป  กามาวจรนฺติ  ฯ   
อามนฺตา      ฯ     ห ฺจิ     กามาวจรกมฺมสฺส     กตตฺตา     รูป    
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กามาวจร   เตน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  รูปาวจรกมฺมสฺส  กตตฺตา  รูป   
รูปาวจร อรูปาวจรกมฺมสฺส กตตฺตา รูป อรูปาวจรนฺติ ฯ   
                   รูป รูปาวจรารูปาวจรนฺติกถา ฯ   
                        __________________   
                 รปูราโค รูปธาตุปริยาปนฺโนติอาทิกถา   
        [๑๖๘๒]    รูปราโค   รูปธาตุปริยาปนฺโนติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
สมาปตฺเตสิโย    อุปปตฺเตสิโย    ทิฏธมฺมสุขวิหาโร    สมาปตฺเตสิเยน   
จิตฺเตน   อุปปตฺเตสิเยน  จิตฺเตน  ทิฏธมฺมสุขวิหาเรน  จิตฺเตน  สหคโต   
สหชาโต   สสฏโ   สมฺปยุตฺโต   เอกุปปฺาโท  เอกนิโรโธ  เอกวตฺถุโก   
เอการมฺมโณติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นน ุ น สมาปตฺเตสิโย น   
อุปปตฺเตสิโย   น   ทฏิธมฺมสุขวิหาโร   น   สมาปตฺเตสิเยน   จิตฺเตน   
ฯเปฯ   เอกวตฺถุโก   เอการมฺมโณติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   น   
สมาปตฺเตสิโย    น    อุปปตฺเตสิโย    น    ทฏิธมฺมสุขวิหาโร    น   
สมาปตฺเตสิเยน   จิตฺเตน   ฯเปฯ  เอกวตฺถุโก  เอการมฺมโณ  โน  วต   
เร วตฺตพฺเพ รูปราโค รูปธาตุปริยาปนฺโนติ ฯ   
        [๑๖๘๓]  รูปราโค  รปูธาตุปริยาปนฺโนติ  ฯ อามนฺตา ฯ สทฺทราโค   
สทฺทธาตุปริยาปนฺโนติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูปราโค รปูธาตุ-   
ปริยาปนฺโนติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  คนฺธราโค  ฯเปฯ  รสราโค  ฯเปฯ   
โผฏพฺพราโค โผฏพฺพธาตุปริยาปนฺโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๖๘๔]   สทฺทราโค   น   วตฺตพฺพ   สทฺทธาตุปริยาปนฺโนติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   รูปราโค   น   วตฺตพฺพ   รูปธาตุปริยาปนฺโนติ   ฯ  น   
เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  คนธฺราโค  ฯเปฯ รสราโค ฯเปฯ โผฏพฺพราโค   
น     วตฺตพฺพ     โผฏพฺพธาตุปริยาปนฺโนติ     ฯ    อามนฺตา    ฯ   
รูปราโค น วตฺตพฺพ รูปธาตุปริยาปนฺโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๘๕]   อรูปราโค   อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
อรูปราโค   น   วตฺตพฺพ  อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  อรูปราโค  อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สมาปตฺเตสิโย   
อุปปตฺเตสิโย      ทฏิธมฺมสุขวิหาโร      สมาปตฺเตสิเยน     จิตฺเตน   
อุปปตฺเตสิเยน    จิตฺเตน    ทิฏธมฺมสขุวิหาเรน    จิตฺเตน    สหคโต   
สหชาโต   สสฏโ   สมฺปยุตฺโต   เอกุปปฺาโท  เอกนิโรโธ  เอกวตฺถุโก   
เอการมฺมโณติ  ฯ  น  เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  น  สมาปตฺเตสิโย   
น    อุปปตฺเตสิโย    น    ทฏิธมฺมสุขวิหาโร    น   สมาปตฺเตสิเยน   
จิตฺเตน   ฯเปฯ   เอกวตฺถุโก   เอการมฺมโณติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
น    สมาปตฺเตสิโย   น   อุปปตฺเตสิโย   น   ทฏิธมฺมสุขวิหาโร   น   
สมาปตฺเตสิเยน  จิตฺเตน  น อุปปตฺเตสิเยน จิตฺเตน น ทิฏธมฺมสุขวิหาเรน   
จิตฺเตน    สหคโต    สหชาโต    สสฏโ    สมฺปยุตฺโต   เอกุปฺปาโท   
เอกนิโรโธ   เอกวตฺถุโก   เอการมฺมโณ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
อรูปราโค อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ ฯ   
        [๑๖๘๖]   อรูปราโค   อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ    
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สทฺทราโค   สทฺทธาตุปริยาปนฺโนติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
อรูปราโค   อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  คนฺธราโค  ฯเปฯ   
รสราโค   ฯเปฯ   โผฏพฺพราโค   โผฏพฺพธาตุปริยาปนฺโนติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๘๗]   สทฺทราโค   น   วตฺตพฺพ   สทฺทธาตุปริยาปนฺโนติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรูปราโค   น   วตฺตพฺพ  อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ  ฯ  น   
เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  คนธฺราโค  ฯเปฯ รสราโค ฯเปฯ โผฏพฺพราโค   
น     วตฺตพฺพ     โผฏพฺพธาตุปริยาปนฺโนติ     ฯ    อามนฺตา    ฯ   
อรูปราโค น วตฺตพฺพ อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๘๘]   น   วตฺตพฺพ  รูปราโค  รูปธาตุปริยาปนฺโน  อรูปราโค   
อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ     ฯ     อามนฺตา     ฯ    นน ุ   กามราโค   
กามธาตุปริยาปนฺโน  ฯ  อามนฺตา  ฯ ห ฺจิ กามราโค กามธาตุปริยาปนฺโน   
เตน     วต     เร     วตฺตพฺเพ    รูปราโค    รูปธาตุปรยิาปนฺโน   
อรูปราโค อรูปธาตุปริยาปนฺโนติ ฯ   
  รูปราโค รปูธาตุปริยาปนฺโน อรูปราโค อรูปธาตุปริยาปนฺโนติกถา ฯ   
                        โสฬสโม วคฺโค ฯ   
                          ตสฺส อุททฺาน   
                จิตฺตนิคฺคโห จิตฺตปคฺคโห สุขานุปฺปทาน   
                อธิคฺคยฺหมนสิกาโร รูป เหตุ รูป สเหตุก   
                รปู กุสลมฺป อกุสลมฺป รูป วิปาโก    
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                อตฺถิ รูป รูปาวจร อตฺถิ รูป อรูปาวจร   
                สพฺเพ กิเลสา กามธาตุปริยาปนฺนาติ ฯ   
                       ______________________   
                    อตฺถิ อรหโต ปุ ฺ ูปจโยติกถา   
        [๑๖๘๙]   อตฺถิ   อรหโต   ปุ ฺ ูปจโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
อรหโต   อปุ ฺ ูปจโยติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นตฺถ ิ อรหโต   
อปุ ฺ ูปจโยติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นตฺถ ิ  อรหโต   ปุ ฺ ูปจโยติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๙๐]   อตฺถิ   อรหโต  ปุ ฺ ูปจโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา   
ปุ ฺาภิสงฺขาร  อภิสงฺขโรติ  อาเน ฺชาภิสงฺขาร  อภิสงฺขโรติ  คติสวตฺตนิย   
กมฺม     กโรติ     ภวสวตฺตนิย    กมฺม    กโรติ    อิสฺสริยสวตฺตนิย   
กมฺม    กโรติ    อธิปจฺจสวตฺตนิย    กมมฺ   กโรติ   มหาโภคสวตฺตนิย   
กมฺม       กโรติ       มหาปริวารสวตฺตนิย       กมฺม      กโรติ   
เทวโสภคฺยสวตฺตนิย    กมฺม    กโรติ    มนุสฺสโสภคฺยสวตฺตนิย    กมฺม   
กโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๙๑]   อตฺถิ   อรหโต  ปุ ฺ ูปจโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา   
อาจินาตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหา  อปจินาตีติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อรหา   ปชหตีติ  ฯเปฯ  อรหา  อุปาทิยตีติ   
ฯเปฯ   อรหา   วิสิเนตีติ   ฯเปฯ   อรหา  อุสฺสิเนตีติ  ฯเปฯ  อรหา    
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วิธูเปตีติ  ฯเปฯ  อรหา  สนฺธูเปตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ นนุ   
อรหา   เนวาจินาติ  น  อปจินาติ  อปจินิตฺวา   ิโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   อรหา  เนวาจินาติ  นาปจินาติ  อปจินิตฺวา   ิโต  โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ อตฺถิ อรหโต ปุ ฺ ูปจโยติ ฯ   
        [๑๖๙๒]   นนุ   อรหา   เนว   ปชหติ  น  อุปาทิยติ  ปชหิตฺวา   
 ิโต   เนว   วิสิเนติ   น   อุสฺสิเนติ  วิสินิตฺวา   ิโต  เนว  วิธูเปติ   
น   สนฺธูเปติ  วิธูเปตฺวา   ิโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหา  เนว   
วิธูเปติ   น   สนฺธูเปติ   วิธูเปตฺวา    ิโต   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
อตฺถิ อรหโต ปุ ฺ ูปจโยติ ฯ   
        [๑๖๙๓]   นตฺถิ   อรหโต  ปุ ฺ ูปจโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหา   
ทาน   ทเทยฺยาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหา  ทาน  ทเทยฺย  โน   
วต เร วตฺตพฺเพ นตฺถิ อรหโต ปุ ฺ ูปจโยติ ฯ   
        [๑๖๙๔]   อรหา   จีวร   ทเทยฺย   ฯเปฯ   ปณฺฑปาต  ทเทยฺย   
เสนาสน    ทเทยฺย    คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร    ทเทยฺย   ขาทนีย   
ทเทยฺย   โภชนีย   ทเทยฺย  ปานีย  ทเทยฺย  เจติย  วนฺเทยฺย  เจติเย   
มาล   อาโรเปยฺย   คนฺธ   อาโรเปยฺย   วิเลปน  อาโรเปยฺย  ฯเปฯ   
เจติย   อภิทกฺขิณ   กเรยยฺาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหา  เจติย   
อภิทกฺขิณ กเรยฺย โน วต เร วตฺตพฺเพ นตฺถิ อรหโต ปุ ฺ ูปจโยติ ฯ   
                   อตฺถิ อรหโต ปุ ฺ ูปจโยติกถา ฯ   
                       ______________________    
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                    นตฺถิ อรหโต อกาลมจฺจูติกถา   
        [๑๖๙๕]   นตฺถิ   อรหโต   อกาลมจฺจูติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นตฺถิ   
อรหนฺตฆาตโกติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถ ิอรหนฺตฆาตโกติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  อรหโต   อกาลมจฺจูติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   นตฺถ ิ  อรหโต   อกาลมจฺจูติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  โย  อรหนตฺ   
ชีวิตา   โวโรเปติ   โส  สติ  ชีวิเต  ชีวิตาวเสเส  ชีวิตา  โวโรเปติ   
อสติ  ชีวิเต  ชีวิตาวเสเส  ชีวิตา โวโรเปตีติ ฯ สติ ชวิีเต ชีวิตาวเสเส   
ชีวิตา  โวโรเปตีติ  ฯ  ห ฺจิ  สติ  ชีวิเต ชีวิตาวเสเส ชีวิเต โวโรเปติ   
โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  นตฺถิ  อรหโต  อกาลมจฺจูติ  ฯ  อสติ  ชีวิเต   
ชีวิตาวเสเส   ชีวิตา   โวโรเปตีติ   ฯ  นตฺถิ  อรหนตฺฆาตโกติ  ฯ  น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๖๙๖]   นตฺถิ  อรหโต  อกาลมจฺจูติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหโต   
กาเย   วิส   น  กเมยฺย  สตฺถ  น  กเมยฺย  อคฺคิ  น  กเมยฺยาติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  อรหโต  กาเย  วิส  กเมยฺย  สตฺถ   
กเมยฺย   อคฺคิ   กเมยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหโต  กาเย   
วิส   กเมยฺย   สตฺถ  กเมยฺย  อคฺคิ  กเมยฺย  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
นตฺถิ อรหโต อกาลมจฺจูติ ฯ8   
        [๑๖๙๗]   อรหโต   กาเย  วิส  น  กเมยฺย  สตฺถ  น  กเมยฺย   
อคฺคิ  น  กเมยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นตฺถิ  อรหนฺตฆาตโกติ ฯ น เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ    
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        [๑๖๙๘]  อตฺถ ิ อรหโต  อกาลมจฺจูติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุวุตฺต   
ภควตา   นาห   ภิกฺขเว   ส ฺเจตนิกาน   กมฺมาน   กตาน   อุปจิตาน   
อปฺปฏิสเวทิตฺวา    พฺยนฺตีภาว   วทามิ   ต ฺจ   โข   ทิฏเว   ธมฺเม   
อุปปชฺเช  วา  อปเร  วา  ปริยาเยติ  อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ   
เตน หิ นตฺถิ อรหโต อกาลมจฺจูติ ฯ   
                   นตฺถิ อรหโต อกาลมจฺจูติกถา ฯ   
                     ____________________________   
                       สพฺพมิท กมฺมโตติกถา   
        [๑๖๙๙]  สพฺพมิท  กมฺมโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ กมฺมมฺป กมมฺโตติ ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สพฺพมิท  กมมฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สพฺพมิท   
ปุพฺเพกตเหตูติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สพฺพมิท  กมฺมโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สพฺพมิท  กมฺมวิปากโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สพฺพมิท    กมฺมวิปากโตติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   กมมฺวิปาเกน   ปาณ   
หเนยฺยาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ปาณาติปาโต  สผโลติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ                    
กมฺมวิปาโก   สผโลติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กมฺมวิปาโก   
อผโลติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปาณาติปาโต  อผโลติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   กมฺมวิปาเกน   อทินฺน  อาทิเยยฺย  ฯเปฯ  มสุา  ภเณยฺย  ปสุณ   
ภเณยฺย   ผรสุ   ภเณยฺย   สมฺผ   ปลเปยฺย   สนฺธึ  ฉินฺเทยฺย  นิลโฺลป   
หเรยฺย   เอกาคาริก   กเรยยฺ  ปริปนฺเถ  ติฏเยฺย  ปรทาร  คจฺเฉยฺย    
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คามฆาตก   กเรยฺย   นิคมฆาตก  กเรยฺย  กมฺมวิปาเกน  ทาน  ทเทยฺย   
จีวร ทเทยฺย ปณฺฑปาต ทเทยฺย เสนาสน ทเทยฺย คิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาร   
ทเทยฺยาติ     ฯ     อามนฺตา     ฯ     คิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาโร   
สผโลติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กมฺมวิปาโก  สผโลติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  กมฺมวิปาโก  อผโลติ  ฯ  อามนฺตา ฯ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร   
อผโลติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๐๐]   น  วตฺตพฺพ  สพฺพมิท  กมฺมโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต ภควตา   
              กมมฺุนา วตฺตตี โลโก     กมฺมนุา วตฺตตี ปชา   
              กมมฺนิพนฺธนา สตฺตา      รถสฺสาณีว ยายโต ๑   
                    กมฺเมน กิตฺตึ ลภเต ปสส   
                    กมฺเมน ชานิ ฺจ วธ ฺจ พนฺธ   
                    ต กมฺม นานากรณ วิทิตฺวา   
                    กสฺมา วเท นตฺถิ กมฺมนฺติ โลเกติ   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ สพฺพมิท กมฺมโตติ ฯ   
                      สพฺพมิท กมฺมโตติกถา ฯ   
                      ________________________   
                        อินฺทฺริยพทฺธกถา   
        [๑๗๐๑]  อินฺทฺริยพทฺธ ฺเว ทุกฺขนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ อินฺทฺริยพทฺธ ฺเว   
#๑ ขุ. สุ. ๓๗๒ ฯ    
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พทฺธ ฺเว   อนิจฺจ  สงฺขต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  ขยธมฺม  วยธมฺม  วิราคธมฺม   
นิโรธธมฺม    วิปริณามธมฺมนฺติ    ฯ    น    เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
นนุ   อนินฺทฺริยพทฺธ   อนิจฺจ   สงฺขต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  ขยธมฺม  วยธมฺม   
วิราคธมฺม    นิโรธธมฺม   วิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   
อนินฺทฺริยพทฺธ    อนิจฺจ    สงฺขต    ปฏจฺิจสมุปฺปนฺน   ขยธมฺม   วยธมฺม   
วิราคธมฺม    นิโรธธมฺม    วิปริณามธมฺม   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
อินฺทฺริยพทฺธ ฺเว ทุกฺขนฺติ ฯ   
        [๑๗๐๒]   อนินฺทฺรยิพทฺธ   อนิจฺจ   สงฺขต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  ฯเปฯ   
วิปริณามธมฺม   ต ฺจ   น   ทุกฺขนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อินฺทฺริยพทฺธ   
อนิจฺจ   สงฺขต   ฯเปฯ   วิปริณามธมฺม   ต ฺจ   น   ทุกฺขนฺติ   ฯ  น   
เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อินทฺฺริยพทฺธ  อนิจฺจ  สงฺขต  ฯเปฯ วิปริณามธมฺม   
ต ฺจ    ทุกฺขนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อนินฺทฺริยพทฺธ   อนิจฺจ   สงฺขต   
ฯเปฯ วิปริณามธมฺม ต ฺจ ทุกฺขนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๐๓]  อินฺทฺริยพทฺธ ฺเว  ทุกฺขนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ นน ุยทนิจฺจ   
ต   ทุกฺข   วุตฺต   ภควตา   อนินฺทฺริยพทฺธ  อนิจฺจนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ    ยทนจฺิจ   ต   ทุกฺข   วุตฺต   ภควตา   อนินฺทฺรยิพทฺธ   อนิจฺจ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อินฺทฺริยพทฺธ ฺเว ทุกฺขนฺติ ฯ   
        [๑๗๐๔]  น  วตฺตพฺพ  อินฺทฺริยพทฺธ ฺเว  ทุกฺขนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ยถา   อินฺทฺรยิพทฺธสฺส   ทุกฺขสฺส   ปริ ฺาย   ภควติ  พฺรหฺมจรยิ  วุสฺสติ   
เอวเมว    อนินฺทฺริยพทฺธสฺส   ทุกฺขสฺส   ปริ ฺาย   ภควติ   พฺรหมฺจริย   
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วุสฺสตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ยถา  อินฺทฺรยิพทฺธ  ทุกฺข   
ปริ ฺาต    น    ปุน    อุปฺปชฺชติ    เอวเมว   อนินทฺฺริยพทฺธ   ทกฺุข   
ปริ ฺาต  น  ปุน  อุปฺปชชฺตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ   
อินฺทฺริยพทฺธ ฺเว ทุกฺขนฺติ ฯ   
                        อินฺทฺริยพทฺธกถา ฯ   
                        ____________________   
                      เปตฺวา อริยมคฺคนฺติกถา   
        [๑๗๐๕]   เปตฺวา   อริยมคฺค  อวเสสา  สงฺขารา  ทุกฺขาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ทุกฺขสมุทโยป   ทุกฺโขติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ทุกฺขสมุทโยป   ทุกฺโขติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ตีเณว  อริยสจฺจานีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ตีเณว  อริยสจฺจานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ    จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   วุตฺตานิ   ภควตา   ทุกขฺ   ทุกฺขสมุทโย   
ทุกฺขนิโรโธ  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ  วุตฺตานิ ภควตา ทุกฺข ทุกฺขสมุทโย ทุกขฺนิโรโธ ทกุขฺนิโรธคามินี   
ปฏิปทา โน วต เร วตฺตพฺเพ ตีเณว อริยสจฺจานีติ ฯ   
        [๑๗๐๖]  ทุกฺขสมุทโยป  ทุกฺโขติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ เกนฏเนาติ ฯ   
อนิจฺจฏเนาติ   ฯ   อริยมคฺโค  อนิจฺโจติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรยิมคฺโค   
ทุกฺโขติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   อริยมคฺโค  อนิจฺโจ  โส จ น   
ทุกฺโขติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทุกฺขสมุทโย  อนิจฺโจ  โส  จ  น  ทุกโฺขติ ฯ    
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น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทุกฺขสมุทโย  อนิจฺโจ  โส  จ  ทุกฺโขติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อริยมคฺโค   อนิจฺโจ   โส   จ  ทุกโฺขติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๐๗]   น   วตฺตพฺพ  เปตฺวา  อริยมคฺค  อวเสสา  สงฺขารา   
ทุกฺขาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นน ุ สา  ทกฺุขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   สา   ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  เตน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ เปตฺวา อริยมคฺค อวเสสา สงฺขารา ทุกฺขาติ ฯ   
                     เปตฺวา อริยมคฺคนฺติกถา ฯ   
                        ____________________   
                น วตฺตพฺพ สงฺโฆ ทกฺขิณ ปฏิคฺคณฺหาตีติกถา   
        [๑๗๐๘]  น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ทกฺขิณ  ปฏิคฺคณฺหาตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ    สงฺโฆ   อาหุเนยฺโย   ปาหุเนยฺโย   ทกฺขิเณยฺโย   อ ฺชลีกรณีโย   
อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  สงฺโฆ   
อาหุเนยฺโย     ปาหุเนยฺโย    ทกฺขิเณยฺโย    อ ฺชลกีรณีโย    อนุตฺตร   
ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺส   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   สงฺโฆ   ทกฺขิณ   
ปฏิคฺคณฺหาตีติ ฯ   
        [๑๗๐๙]  น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ทกฺขิณ  ปฏิคฺคณฺหาตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   จตฺตาโร   ปุริสยุคา   อฏ   ปรุิสปุคฺคลา   ทกขิฺเณยฺยา   วุตฺตา   
ภควตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  จตฺตาโร  ปุริสยุคา  อฏ ปรุิสปคฺุคลา    
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ทกฺขิเณยฺยา   วุตฺตา  ภควตา  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  สงฺโฆ  ทกขิฺณ   
ปฏิคฺคณฺหาตีติ ฯ   
        [๑๗๑๐]  น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ทกฺขิณ  ปฏิคฺคณฺหาตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ  อตฺถ ิ เกจิ  สงฺฆสฺส  ทาน  เทนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ   
เกจิ   สงฺฆสฺส  ทาน  เทนฺติ  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  สงฺโฆ  ทกฺขิณ   
ปฏิคฺคณฺหาตีติ   ฯ   นนุ   อตฺถิ   เกจิ   สงฺฆสฺส  จีวร  เทนฺติ  ฯเปฯ   
ปณฺฑปาต    เทนฺติ    เสนาสน    เทนฺติ    คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺาร   
เทนฺติ   ขาทนีย   เทนฺติ   โภชนีย  เทนฺติ  ฯเปฯ  ปานีย  เทนฺตีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ  เกจิ  สงฺฆสฺส  ปานีย  เทนติฺ  เตน  วต เร   
วตฺตพฺเพ สงฺโฆ ทกฺขิณ ปฏิคฺคณฺหาตีติ ฯ   
        [๑๗๑๑]  น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ทกฺขิณ  ปฏิคฺคณฺหาตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ วุตฺต ภควตา   
              อาหุติ ชาตเวโทว       มหาเมฆว เมทนี   
              สงฺโฆ สมาธิสมฺปนฺโน     ปฏิคฺคณฺหาติ ทกฺขิณนฺติ   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตน   หิ   สงฺโฆ  ทกฺขิณ   
ปฏิคฺคณฺหาตีติ ฯ   
        [๑๗๑๒]   สงฺโฆ  ทกฺขิณ  ปฏิคฺคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มคฺโค   
ปฏิคฺคณฺหาติ ผล ปฏิคฺคณฺหาตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
               น วตฺตพฺพ สงฺโฆ ทกฺขิณ ปฏิคฺคณฺหาตีติกถา ฯ   
                          ____________    
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                น วตฺตพฺพ สงฺโฆ ทกฺขิณ วิโสเธตีติกถา   
        [๑๗๑๓]  น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ทกฺขิณ  วิโสเธตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ    สงฺโฆ   อาหุเนยฺโย   ปาหุเนยฺโย   ทกฺขิเณยฺโย   อ ฺชลีกรณีโย   
อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  สงฺโฆ   
อาหุเนยฺโย    ฯเปฯ    อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺส   เตน   วต   
เร วตฺตพฺเพ สงฺโฆ ทกฺขิณ วิโสเธตีติ ฯ   
        [๑๗๑๔]  น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ทกฺขิณ  วิโสเธตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ   จตฺตาโร   ปุริสยุคา   อฏ   ปรุิสปุคฺคลา   ทกขิฺเณยฺยา   วุตฺตา   
ภควตาติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   จตฺตาโร   ปรุสิยุคา   อฏ   
ปุริสปุคฺคลา   ทกฺขิเณยฺยา   วุตฺตา   ภควตา  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
สงฺโฆ ทกฺขิณ วิโสเธตีติ ฯ   
        [๑๗๑๕]  น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ทกฺขิณ  วิโสเธตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ   อตฺถิ   เกจิ   สงฺฆสฺส   ทาน   ทตฺวา  ทกฺขิณ  อาราเธนฺตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถ ิ  เกจิ   สงฺฆสฺส   ทาน   ทตฺวา  ทกฺขิณ   
อาราเธนฺติ เตน วต เร วตฺตพฺเพ สงฺโฆ ทกฺขิณ วิโสเธตีติ ฯ   
        [๑๗๑๖]   นนุ   อตฺถ ิ  เกจิ   สงฺฆสฺส   จีวร   ทตฺวา  ฯเปฯ   
ปณฺฑปาต   ทตฺวา   ฯเปฯ  เสนาสน  ทตฺวา  คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   
ทตฺวา      ขาทนีย      ทตฺวา      โภชนีย      ทตฺวา     ฯเปฯ   
ปานีย   ทตฺวา   ทกฺขิณ   อาราเธนฺตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ    
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เกจิ   สงฺฆสฺส   ปานีย   ทตฺวา   ทกฺขิณ  อาราเธนฺติ  เตน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ สงฺโฆ ทกฺขิณ วิโสเธตีติ ฯ   
        [๑๗๑๗]   สงฺโฆ   ทกฺขิณ   วิโสเธตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  มคฺโค   
วิโสเธติ ผล วิโสเธตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                น วตฺตพฺพ สงฺโฆ ทกฺขิณ วิโสเธตีติกถา ฯ   
                        __________________   
                    น วตฺตพฺพ สงฺโฆ ภุ ฺชตีติกถา   
        [๑๗๑๘]   น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ภุ ฺชติ  ปวติ  ขาทติ  สายตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อตฺถิ  เกจิ  สงฺฆภตฺตานิ  กโรนติฺ  อุทฺเทสภตฺตานิ   
กโรนฺติ    ยาคุปานานิ   กโรนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถ ิ  
เกจิ    สงฺฆภตฺตานิ   กโรนฺติ   อุทฺเทสภตฺตานิ   กโรนฺติ   ยาคุปานานิ   
กโรนฺติ เตน วต เร วตฺตพฺเพ สงฺโฆ ภุ ฺชติ ปวติ ขาทติ สายตีติ ฯ   
        [๑๗๑๙]   น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ภุ ฺชติ  ปวติ  ขาทติ  สายตีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตา  คณโภชน  ปรมฺปรโภชน  อติริตฺตโภชน   
อนติริตฺตโภชนนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ    ห ฺจิ    วุตฺต    ภควตา   
คณโภชน    ปรมฺปรโภชน   อติริตฺตโภชน   อนติรตฺิตโภชน   เตน   วต   
เร วตฺตพฺเพ สงฺโฆ ภุ ฺชติ ปวติ ขาทติ สายตีติ ฯ   
        [๑๗๒๐]   น  วตฺตพฺพ  สงฺโฆ  ภุ ฺชติ  ปวติ  ขาทติ  สายตีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   นนุ   อฏ   ปานานิ   วุตฺตานิ   ภควตา   อมฺพปาน    
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ชมฺพุปาน    โจจปาน    โมจปาน    มธุปาน   มุทฺทกิปาน   สาลกุปาน   
ผารุสกปานนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อฏ   ปานานิ   วุตฺตานิ   
ภควตา   อมฺพปาน   ชมพฺุปาน  โจจปาน  โมจปาน  มธุปาน  มุทฺทิกปาน   
สาลุกปาน   ผารุสกปาน   เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  สงฺโฆ  ภุ ฺชติ   
ปวติ ขาทติ สายตีติ ฯ   
        [๑๗๒๑]  สงฺโฆ  ภุ ฺชติ  ปวติ  ขาทติ  สายตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
มคฺโค   ภุ ฺชติ   ปวติ   ขาทติ   สายติ   ผล   ภุ ฺชติ   ปวติ  ขาทติ   
สายตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                   น วตฺตพฺพ สงฺโฆ ภุ ฺชตีติกถา ฯ   
                         __________________   
                 น วตฺตพฺพ สงฺฆสฺสทินฺน มหปฺผลนฺติกถา   
        [๑๗๒๒]  น  วตฺตพฺพ  สงฺฆสฺส  ทินฺน  มหปฺผลนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ    สงฺโฆ   อาหุเนยฺโย   ปาหุเนยฺโย   ทกฺขิเณยฺโย   อ ฺชลีกรณีโย   
อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  สงฺโฆ   
อาหุเนยฺโย    ปาหุเนยฺโย    ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺส   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ สงฺฆสฺส ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ   
        [๑๗๒๓]  น  วตฺตพฺพ  สงฺฆสฺส  ทินฺน  มหปฺผลนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ   จตฺตาโร   ปุริสยุคา   อฏ   ปรุิสปุคฺคลา   ทกขิฺเณยฺยา   วุตฺตา   
ภควตาติ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   จตฺตาโร   ปรุสิยุคา   อฏ    
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ปุริสปุคฺคลา   ทกฺขิเณยฺยา   วุตฺตา   ภควตา  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
สงฺฆสฺส ทินฺน มหปฺผลนติฺ ฯ   
        [๑๗๒๔]  น  วตฺตพฺพ  สงฺฆสฺส  ทินฺน  มหปฺผลนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา   สงฺเฆ   โคตมิ   เทหิ   สงฺเฆ   เต   ทินฺเน   
อห ฺเจว   ปชูิโต  ภวิสฺสามิ  สงฺโฆ  จาติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ สงฺฆสฺส ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ   
        [๑๗๒๕]  น  วตฺตพฺพ  สงฺฆสฺส  ทินฺน  มหปฺผลนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ สกฺโก เทวานมินฺโท ภควนฺต เอตทโวจ   
              ยชมานาน มนุสฺสาน      ปุ ฺเปกฺขาน ปาณิน   
              กโรต โอปธิก ปุ ฺ      กตฺถ ทินฺน มหปฺผลนฺติ   
              จตฺตาโร จ ปฏิปนฺนา     จตฺตาโร จ ผเล  ิตา   
              เอส สงฺโฆ อุชุภูโต      ป ฺาสีลสมาหิโต   
              ยชมานาน มนุสฺสาน      ปุ ฺเปกฺขาน ปาณิน   
              กโรต โอปธิก ปุ ฺ      สงฺเฆ ทินฺน มหปฺผลนฺติ ๒   
                   เอโส หิ สงฺโฆ วิปุโล มหคฺคโต   
                   เอสปฺปเมยฺโย อุทธีว สาคโร   
                   เอเต หิ เสฏา นรวีรสาวกา   
                   ปภงฺกรา ธมฺมมุทีรยนฺติ   
                   เตส สุทินฺน สุหุต สุยิฏ   
                   เย สงฺฆมุทฺทิสฺส ททนฺติ ทาน   
#๑ ม. อุ. ๔๑๖ ฯ ๒ ส. สคาถ. ๒๙๕ ฯ    
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                   สา ทกฺขิณา สงฺฆคตา ปติฏ ิตา   
                   มหปฺผลา โลกวิทูน วณฺณิตา   
                   เอตาทิส ย ฺมนุสฺสรนฺตา   
                   เย เวทชาตา วิจรนฺติ โลเก   
                   วิเนยฺย มจฺเฉรมล สมูล   
                   อนินฺทิตา สคฺคมุเปนฺติ านนฺติ   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ สงฺฆสฺส ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ   
                น วตฺตพฺพ สงฺฆสฺส ทินฺน มหปฺผลนฺติกถา ฯ   
                       ________________________   
                น วตฺตพฺพ พุทฺธสฺส ทินฺน มหปฺผลนฺติกถา   
        [๑๗๒๖]  น  วตฺตพฺพ  พุทฺธสฺส  ทินฺน  มหปฺผลนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ   ภควา   ทิปทาน   อคฺโค   ทิปทาน   เสฏโ  ทปิทาน  ปโมกฺโข   
ทิปทาน    อุตฺตโม   ทิปทาน   ปวโร   อสโม   อสมสโม   อปฺปฏิสโม   
อปฺปฏิภาโค   อปฺปฏิปุคฺคโลติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ภควา  ทิปทาน   
อคฺโค    ทิปทาน    เสฏโ   ทิปทาน   ปโมกโฺข   ทิปทาน   อุตฺตโม   
ทิปทาน  ปวโร  อสโม  อสมสโม  อปปฺฏิสโม  อปฺปฏิภาโค  อปฺปฏิปุคฺคโล   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ พุทฺธสฺส ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ   
        [๑๗๒๗]  น  วตฺตพฺพ  พุทฺธสฺส  ทินฺน  มหปฺผลนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
อตฺถิ   โกจิ   พุทฺเธน   สมสโม   สีเลน   สมาธินา   ป ฺายาติ   ฯ    
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นตฺถิ   ฯ   ห ฺจิ   นตฺถิ   โกจิ   พุทฺเธน   สมสโม  สีเลน  สมาธินา   
ป ฺาย เตน วต เร วตฺตพฺเพ พุทฺธสฺส ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ   
        [๑๗๒๘]  น  วตฺตพฺพ  พุทฺธสฺส  ทินฺน  มหปฺผลนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ วุตฺต ภควตา   
                   น ยิมสฺมึ วา โลกสฺม ึปรสฺมึ วา ปน   
                   พุทฺเธน เสฏโ จ สโม จ วิชฺชติ   
                   ยมาหุเนยฺยาน อคฺคต คโต   
                   ปุ ฺตฺถิกาน วิปุลผเลสนินฺติ   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ พุทฺธสฺส ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ   
                น วตฺตพฺพ พุทฺธสฺส ทินฺน มหปฺผลนฺติกถา ฯ   
                       ______________________   
                        ทกฺขิณาวิสุทฺธิกถา   
        [๑๗๒๙]   ทายกโตว   ทาน   วิสชฺุฌติ   โน  ปฏิคฺคาหกโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ อตฺถ ิ เกจิ  ปฏิคฺคาหกา  อาหุเนยฺยา  ปาหุเนยฺยา   
ทกฺขิเณยฺยา    อ ฺชลกีรณียา    อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ  เกจิ  ปฏิคฺคาหกา  อาหุเนยฺยา  ปาหุเนยฺยา   
ทกฺขิเณยฺยา    อ ฺชลกีรณียา    อนุตฺตร    ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺส   โน   
วต เร วตฺตพฺเพ ทายกโตว ทาน วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโตติ ฯ   
        [๑๗๓๐]   ทายกโตว   ทาน   วิสุชฌฺติ   โน  ปฏคฺิคาหกโตติ  ฯ    
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อามนฺตา   ฯ  นนุ  จตฺตาโร  ปรุิสยุคา  อฏ  ปุริสปคฺุคลา  ทกฺขิเณยฺยา   
วุตฺตา   ภควตาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  จตฺตาโร  ปุริสยุคา  อฏ   
ปุริสปุคฺคลา   ทกฺขิเณยฺยา   วุตฺตา   ภควตา   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ทายกโตว ทาน วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโตติ ฯ   
        [๑๗๓๑]   ทายกโตว   ทาน   วิสุชฌฺติ   โน  ปฏคฺิคาหกโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อตฺถิ   เกจิ   โสตาปนฺเน  ทาน  ทตฺวา  ทกฺขิณ   
อาราเธนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถิ   เกจิ   โสตาปนฺเน   
ทาน   ทตฺวา  ทกฺขิณ  อาราเธนฺติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ทายกโตว   
ทาน   วิสุชฌฺติ  โน  ปฏิคฺคาหกโตติ  ฯ  นน ุ อตฺถ ิ เกจิ  สกทาคามิสฺส   
ฯเปฯ    อนาคามิสฺส    ฯเปฯ    อรหโต    ทาน    ทตฺวา   ทกฺขิณ   
อาราเธนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถิ  เกจิ  อรหโต  ทาน   
ทตฺวา   ทกฺขิณ   อาราเธนฺติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ทายกโตว   
ทาน วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโตติ ฯ   
        [๑๗๓๒]   ปฏิคฺคาหกโตว   ทาน   วิสุชฺฌติ   โน  ทายกโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อ ฺโ   อ ฺสฺส   การโก   ปรกต   สุขทุกฺข   อ ฺโ   
กโรติ    อ ฺโ    ปฏิสเวเทตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
ทายกโตว   ทาน   วิสุชฌฺติ   โน   ปฏคฺิคาหกโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา  จตสฺโส  โข  อิมา  อานนฺท  ทกฺขิณาวิสุทฺธิโย  ฯ   
กตมา   จตสฺโส   ฯ   อตฺถานนฺท   ทกฺขิณา   ทายกโต   วิสชฺุฌติ  โน   
ปฏิคฺคาหกโต    อตฺถานนฺท    ทกฺขิณา    ปฏิคฺคาหกโต   วิสุชฺฌติ   โน    
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ทายกโต    อตฺถานนฺท    ทกฺขิณา    เนว   ทายกโต   วิสุชฺฌติ   โน   
ปฏิคฺคาหกโต    อตฺถานนฺท    ทกฺขิณา    ทายกโต    เจว    วิสชุฌฺติ   
ปฏิคฺคาหกโต    จ   กถ ฺจานนฺท   ทกขิฺณา   ทายกโต   วิสุชฺฌติ   โน   
ปฏิคฺคาหกโต    อิธานนฺท    ทายโก    โหติ    สลีวา   กลฺยาณธมฺโม   
ปฏิคฺคาหกา    โหนฺติ    ทสุสฺีลา    ปาปธมฺมา   เอว   โข   อานนฺท   
ทกฺขิณา    ทายกโต    วิสชฺุฌติ    โน    ปฏิคฺคาหกโต    กถ ฺจานนฺท   
ทกฺขิณา   ปฏิคฺคาหกโต   วิสุชฌฺติ   โน   ทายกโต   อิธานนฺท  ทายโก   
โหติ   ทุสฺสีโล   ปาปธมฺโม   ปฏิคฺคาหกา   โหนฺติ   สีลวนฺโต  กลฺยาณ   
ธมฺมา   เอว   โข   อานนฺท   ทกฺขิณา   ปฏิคฺคาหกโต   วิสชฺุฌติ  โน   
ทายกโต    กถ ฺจานนฺท    ทกฺขิณา   เนว   ทายกโต   วิสชฺุฌติ   โน   
ปฏิคฺคาหกโต    อิธานนฺท   ทายโก   จ   โหติ   ทสฺุสีโล   ปาปธมฺโม   
ปฏิคฺคาหกา   จ   โหนฺติ   ทุสฺสีลา   ปาปธมฺมา   เอว   โข  อานนฺท   
ทกฺขิณา   เนว   ทายกโต   วิสุชฺฌติ   โน   ปฏิคฺคาหกโต  กถ ฺจานนทฺ   
ทกฺขิณา    ทายกโต    เจว   วิสุชฺฌติ   ปฏิคฺคาหกโต   จ   อิธานนฺท   
ทายโก   จ   โหติ   สีลวา   กลฺยาณธมฺโม   ปฏิคฺคาหกา   จ  โหนฺติ   
สีลวนฺโต    กลฺยาณธมฺมา   เอว   โข   อานนฺท   ทกฺขิณา   ทายกโต   
เจว    วิสุชฺฌติ   ปฏิคฺคาหกโต   จ   อิมา   โข   อานนฺท   จตสฺโส                 
ทกฺขิณาวิสุทฺธิโยติ   ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ   
น วตฺตพฺพ ทายกโตว ทาน วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโตติ ฯ   
                       ทกฺขิณาวิสุทฺธิกถา ฯ   
#๑ ม. อุ. ๔๒๑ ฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 591 

                       สตฺตรสโม วคฺโค ฯ   
                         ตสฺส อุททฺาน   
              อตฺถิ อรหโต ปุ ฺ ูปจโย นตฺถิ อรหโต อกาลมจฺจุ   
              สพฺพมิท กมฺมโต อินฺทฺริยพทฺธ ฺเว   
              ทุกขฺ เปตฺวา อริยมคฺค อวเสสา สงฺขารา ทุกฺขา   
              สงฺโฆ ทกฺขิณ ปฏิคฺคณฺหาติ สงฺโฆ ทกฺขิณ   
              วิโสเธติ สงฺโฆ ภุ ฺชติ ปวติ ขาทติ สายติ   
              สงฺฆสฺส ทินฺน มหปฺผล อตฺถิ ทาน วิสุชฺฌตีติ ฯ   
                         __________________   
                         มนุสฺสโลกกถา   
        [๑๗๓๓]   น  วตฺตพฺพ  พุทฺโธ  ภควา  มนุสฺสโลเก  อฏาสีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ นนุ อตฺถิ พุทธฺวุตฺถานิ เจติยานิ อาราม วิหาร คามนิคมนครานิ   
รฏานิ   ชนปทานีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถิ   พุทฺธวุตฺถานิ   
เจติยานิ      อารามวิหารคามนิคมนครานิ      รฏานิ      ชนปทานิ   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ พุทฺโธ ภควา มนุสฺสโลเก อฏาสีติ ฯ   
        [๑๗๓๔]   น  วตฺตพฺพ  พุทฺโธ  ภควา  มนุสฺสโลเก  อฏาสีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นนุ  ภควา  ลุมฺพินิยา  ชาโต  โพธิยา  มูเล  อภิสมพฺุทฺโธ   
พาราณสิย  ภควตา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺติต  ปาวาเล  เจติเย  อายุสงฺขาโร   
โอสฺสฏโ    กุสินาราย    ภควา    ปรินพฺิพุโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ    
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ห ฺจิ   ภควา   ลุมฺพินิยา  ชาโต  ฯเปฯ  กุสินาราย  ภควา  ปรินิพฺพุโต   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ พุทฺโธ ภควา มนุสฺสโลเก อฏาสีติ ฯ   
        [๑๗๓๕]   น  วตฺตพฺพ  พุทฺโธ  ภควา  มนุสฺสโลเก  อฏาสีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    นน ุ  วุตฺต   ภควตา   เอกมิทาห   ภิกขฺเว   สมย   
อุกฺกฏาย   วิหรามิ   สุภควเน   สาลราชมูเลติ   เอกมิทาห   ภิกขฺเว   
สมย  อุรุเวลาย  วิหรามิ  อชปาลนิโคฺรเธ  ปมาภิสมฺพุทฺโธติ  เอกมิทาห   
ภิกฺขเว    สมย    ราชคเห    วิหรามิ    เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเปติ   
เอกมิทาห   ภิกฺขเว  สมย  สาวตฺถิย  วิหรามิ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเมติ   เอกมิทาห   ภิกขฺเว   สมย   เวสาลิย  วิหรามิ  มหาวเน   
กุฏาคารสาลายนฺติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ   
พุทฺโธ ภควา มนุสฺสโลเก อฏาสีติ ฯ   
        [๑๗๓๖]  พุทฺโธ  ภควา  มนุสฺสโลเก  อฏาสีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   ภควา   โลเก   ชาโต   โลเก  สวฑฺโฒ  โลก  อภิภุยฺย  วิหรต ิ  
อนุปลิตฺโต   โลเกนาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ภควา  โลเก  ชาโต   
โลเก   สวฑฺโฒ   โลก  อภิภุยฺย  วิหรต ิ อนุปลิตฺโต  โลเกน  โน  วต   
เร วตฺตพฺเพ พุทฺโธ ภควา มนุสฺสโลเก อฏาสีติ ฯ   
                        มนุสฺสโลกกถา ฯ   
                        __________________    
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                         ธมฺมเทสนากถา   
        [๑๗๓๗]   น   วตฺตพฺพ   พุทฺเธน  ภควตา  ธมฺโม  เทสิโตติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  เกน  เทสิโตติ  ฯ  อภินิมฺมิเตน  เทสิโตติ  ฯ  อภินมิฺมิโต   
ชิโน    สตฺถา    สมฺมาสมฺพุทฺโธ    สพฺพ ฺ ู    สพฺพทสฺสาวี   ธมฺมสามี   
ธมฺมปฏิสรโณติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  น  วตฺตพฺพ  พุทฺเธน   
ภควตา   ธมโฺม   เทสิโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เกน  เทสิโตติ  ฯ   
อายสฺมตา   อานนฺเทน  เทสิโตติ  ฯ  อายสฺมา  อานนฺโท  ชิโน  สตฺถา   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ   สพฺพ ฺ ู   สพฺพทสฺสาวี   ธมฺมสามี   ธมฺมปฏสิรโณติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๓๘]   น   วตฺตพฺพ   พุทฺเธน  ภควตา  ธมฺโม  เทสิโตติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  วุตฺต   ภควตา  สงฺขิตฺเตนป  โข  อห  สารีปุตฺต   
ธมฺม   เทเสยฺย   วิตฺถาเรนป   โข   อห   สารีปุตฺต  ธมฺม  เทเสยฺย   
สงฺขิตฺตวิตฺถาเรนป   โข   อห  สารีปุตฺต  ธมฺม  เทเสยฺย  อ ฺาตาโรว   
ทุลฺลภาติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  พุทฺเธน   
ภควตา ธมฺโม เทสิโตติ ฯ   
        [๑๗๓๙]   น   วตฺตพฺพ   พุทฺเธน  ภควตา  ธมฺโม  เทสิโตติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   นนุ   วุตฺต   ภควตา   อภิ ฺายาห   ภิกฺขเว   ธมฺม   
เทเสมิ   โน   อนภิ ฺาย   สนิทานาห   ภิกฺขเว   ธมมฺ  เทเสมิ  โน   
#๑. องุ. ติก. ๑๗๑ ฯ    
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อนิทาน   สปฺปาฏิหาริยาห   ภิกฺขเว   ธมฺม  เทเสมิ  โน  อปฺปาฏหิาริย   
ย ฺจ   ๑   มยหฺ  ภิกฺขเว  อภิ ฺาย  ธมฺม  เทสยโต  โน  อนภิ ฺาย   
สนิทาน    ธมฺม    เทสยโต    โน    อนิทาน   สปฺปาฏิหาริย   ธมมฺ   
เทสยโต   โน   อปฺปาฏิหาริย   กรณีโย   โอวาโท  กรณียา  อนุสาสนี   
อล ฺจ   ปน  โว  ภิกฺขเว  ตุฏ ิยา  อล  อตฺตมนตาย  อล  โสมนสสฺาย   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ภควา    สฺวากฺขาโต    ๒    ธมฺโม    สุปฏิปนฺโน   
สงฺโฆติ    อิมสฺมึ    จ   ปน   เวยฺยากรณสฺมึ   ภ ฺมาเน   ทสสหสฺสี   
โลกธาตุ   อกมฺปตฺถาติ   ๓   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตน หิ พุทฺเธน ภควตา ธมฺโม เทสิโตติ ฯ   
                        ธมฺมเทสนากถา ฯ   
                        ____________________   
                           กรุณากถา   
    [๑๗๔๐]   นตฺถิ   พุทฺธสฺส   ภควโต   กรุณาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นตฺถิ   พุทฺธสฺส   ภควโต   เมตฺตาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นตฺถิ   พุทฺธสฺส   ภควโต   กรุณาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  นตฺถ ิ พุทธฺสฺส   
ภควโต มุทิตา ฯเปฯ อุเปกฺขาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๔๑]   อตฺถิ   พุทธฺสฺส   ภควโต  เมตฺตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตฺถิ   พุทฺธสฺส  ภควโต  กรุณาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ   
#๑. ม. ยุ. ย ฺจสฺส. ๒. ม. ยุ. สฺวาขฺยาโต. ๓ องฺ. ติก. ๓๖๑ ฯ    
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พุทฺธสฺส   ภควโต   มุทิตา   ฯเปฯ  อุเปกฺขาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
พุทฺธสฺส ภควโต กรุณาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๔๒]  นตฺถิ  พุทฺธสฺส  ภควโต  กรุณาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ภควา   
อการุณิโกติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  ภควา  การุณิโก   
โลกหิโต   โลกานุกมฺปโก  โลกตฺถจโรติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ภควา   
การุณิโก  โลกหิโต  โลกานุกมฺปโก  โลกตฺถจโร  โน  วต  เร วตฺตพฺเพ   
นตฺถิ พุทฺธสสฺ ภควโต กรุณาติ ฯ   
        [๑๗๔๓]  นตฺถ ิ พุทฺธสฺส  ภควโต  กรุณาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ  
ภควา   มหากรุณาสมาปตฺตึ   สมาปชชฺติี  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ภควา   
มหากรุณาสมาปตฺตึ   สมาปชฺชิ   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  นตฺถิ  พุทฺธสฺส   
ภควโต กรุณาติ ฯ   
        [๑๗๔๔]   อตฺถิ   พุทฺธสฺส   ภควโต   กรุณาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ภควา  สราโคติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ นตฺถิ พุทฺธสฺส   
ภควโต กรุณาติ ฯ   
                          กรุณากถา ฯ   
                          ______________   
                          คนฺธชาติกถา   
        [๑๗๔๕]   พุทฺธสสฺ   ภควโต   อุจฺจารปสฺสาโว   อติวิย   อ ฺเ   
คนฺธชาเต   อธิคฺคณฺหาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ภควา  คนฺธโภชีติ  ฯ    
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น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ  ภควา  โอทนกุมฺมาส  ภุ ฺชตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ภควา   โอทนกุมมฺาส   ภุ ฺชติ   โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ   พุทฺธสฺส  ภควโต  อุจฺจารปสฺสาโว  อติวิย  อ ฺเ  คนฺธชาเต   
อธิคฺคณฺหาตีติ ฯ   
        [๑๗๔๖]   พุทฺธสฺส   ภควโต   อุจฺจารปสฺสาโว   อติวิย   อ ฺเ   
คนฺธชาเต  อธิคฺคณฺหาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ เกจิ  พุทฺธสฺส ภควโต   
อุจฺจารปสฺสาว   นฺหายนฺติ   วิลิปนฺติ   อุจฺฉาเทนฺติ  เปฬาย  ปฏิสาเมนฺติ   
กรณฺฑาย    นิกฺขิปนฺติ    อาปเณ    ปสาเรนฺติ    เตน   จ   คนฺเธน   
คนฺธกรณีย กโรนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         คนฺธชาติกถา ฯ   
                         __________________   
                          เอกมคฺคกถา   
        [๑๗๔๗]  เอเกน  อริยมคฺเคน จตฺตาริ สาม ฺผลานิ สจฺฉิกโรตีติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    จตุนฺน    ผสฺสาน    ฯเปฯ    จตสฺสนฺน    ป ฺาน   
สโมธาน   โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เอเกน  อริยมคฺเคน   
จตฺตาริ  สาม ฺผลานิ  สจฺฉิกโรตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ โสตาปตฺติมคฺเคนาติ ฯ   
น     เหว     วตฺตพฺเพ     ฯเปฯ     สกทาคามิมคฺเคน     ฯเปฯ   
อนาคามิมคฺเคนาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กตเมน มคฺเคนาติ ฯ   
อรหตฺตมคฺเคนาติ  ฯ  อรหตฺตมคฺเคน  สกฺกายทิฏ ึ วิจิกิจฺฉ สีลพฺพต-  
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ปรามาส  ปรามาส  ชหตีติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สกฺกายทิฏ ึ   
วิจิกิจฺฉ    สีลพฺพตปรามาส   ชหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ   ติณฺณ   
ส ฺโชนาน   ปหาน   โสตาปตฺติผล   วุตฺต  ภควตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ    ติณฺณ    ส ฺโชนาน   ปหาน   โสตาปตฺติผล   วุตฺต   ภควตา   
โน  วต  เร วตฺตพฺเพ อรหตฺตมคฺเคน สกฺกายทิฏ ึ วิจิกิจฺฉ สีลพฺพตปรามาส   
ชหตีติ    ฯเปฯ    อรหตฺตมคฺเคน    โอฬาริก    กามราค   โอฬารกิ   
พฺยาปาท   ชหตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺเคน   
โอฬาริก   กามราค   โอฬาริก   พฺยาปาท   ชหตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   กามราคพฺยาปาทาน   ตนุภาว   สกทาคามิผล  วุตฺต  ภควตาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  กามราคพฺยาปาทาน  ตนุภาว  สกทาคามิผล  วุตฺต   
ภควตา   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  อรหตฺตมคฺเคน  โอฬาริก  กามราค   
โอฬาริก   พฺยาปาท   ชหตีติ   ฯ   อรหตฺตมคฺเคน  อณุสหคต  กามราค   
อณุสหคต  พฺยาปาท  ชหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน   
อณุสหคต      กามราค     อณุสหคต     พฺยาปาท     ชหตีติ     ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  กามราคพฺยาปาทาน  อนวเสสปฺปหาน  อนาคามิผล   
วุตฺต  ภควตาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ ห ฺจิ กามราคพฺยาปาทาน อนวเสสปฺปหาน   
อนาคามิผล     วุตฺต     ภควตา     โน    วต    เร    วตฺตพฺเพ   
อรหตฺตมคฺเคน อณุสหคต กามราค อณุสหคต พฺยาปาท ชหตีติ ฯ   
        [๑๗๔๘]  น  วตฺตพฺพ  เอเกน  อริยมคฺเคน  จตฺตาริ สาม ฺผลานิ   
สจฺฉิกโรตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ภควตา  โสตาปตฺติมคฺโค  ภาวิโตติ  ฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 598 

อามนฺตา  ฯ  ภควา  โสตาปนฺโนติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ ภควตา   
สกทาคามิมคฺโค   ฯเปฯ   อนาคามิมคฺโค   ภาวิโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ภควา อนาคามีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๔๙]   ภควา   เอเกน   อริยมคฺเคน  จตฺตาริ  สาม ฺผลานิ   
สจฺฉิกโรติ    สาวกา    จตูหิ    อริยมคฺเคหิ   จตฺตาริ   สาม ฺผลานิ   
สจฺฉิกโรนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สาวกา   พุทฺธสฺส  ภควโต  อทิฏ   
ทกฺขนฺติ    อนธิคต    อธคิจฺฉนฺติ    อสจฺฉิกต   สจฺฉิกโรนฺตีติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         เอกมคฺคกถา ฯ   
                         __________________   
                         ฌานสงฺกนฺติกถา   
        [๑๗๕๐]  ฌานา  ฌาน  สงฺกมตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปมา ฌานา   
ตติย   ฌาน   สงฺกมตีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ฌานา  ฌาน   
สงฺกมตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทุติยา  ฌานา  จตุตฺถ  ฌาน  สงฺกมตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๕๑]  ปมา  ฌานา  ทุติย  ฌาน  สงฺกมตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ยา   ปมสฺส   ฌานสฺส   อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธิ  สาว   
ทุติยสฺส   ฌานสฺส   อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ปมา  ฌานา  ทุติย  ฌาน  สงฺกมตีติ  ฯ  น    
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วตฺตพฺพ   ยา   ปมสฺส   ฌานสฺส  อุปปฺาทาย  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธิ   
สาว   ทุติยสสฺ   ฌานสฺส   อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ทุติย  ฌาน  อนาวชฺชนฺตสฺส  อุปฺปชชฺติ  ฯเปฯ อปณิทหนฺตสฺส   
อุปฺปชฺชตีติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นน ุ  ทติุย   ฌาน   
อาวชฺชนฺตสฺส  อุปฺปชชฺติ  ฯเปฯ  ปณิทหนฺตสฺส  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ      ทุติย      ฌาน     อาวชฺชนฺตสฺส     อุปฺปชฺชติ     ฯเปฯ   
ปณิทหนฺตสฺส   อุปฺปชฺชติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   ปมา   ฌานา   
ทุติย   ฌาน   สงฺกมตีติ   ฯ  ปมา  ฌานา  ทุติย  ฌาน  สงฺกมตีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ปม  ฌาน  กาเม  อาทีนวโต  มนสิกโรโต  อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ทุติย  ฌาน  กาเม  อาทีนวโต  มนสิกโรโต  อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ปม   ฌาน   สวิตกฺก  สวิจารนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ทุติย  ฌาน  สวิตกฺก  สวิจารนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   ปมา   ฌานา   ทติุย   ฌาน   สงฺกมตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ   
ต ฺเว ปม ฌาน ต ทุติย ฌานนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๕๒]  ทุติยา  ฌานา  ตติย  ฌาน  สงฺกมตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ยา   ทุติยสฺส   ฌานสฺส   อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธิ  สาว   
ตติยสฺส   ฌานสฺส   อุปฺปาทาย  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทุติยา  ฌานา  ตติย  ฌาน  สงฺกมตีติ  ฯ  น  วตฺตพฺพ   
ยา   ทุติยสฺส   ฌานสฺส   อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธิ  สาว   
ตติยสฺส  ฌานสฺส  อุปฺปาทาย  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  อา-  
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มนฺตา ฯ  ตติย    ฌาน    อนาวชฺชนฺตสฺส    อุปฺปชชฺติ    ฯเปฯ    อปณิ- 
ทหนฺตสฺส  อุปฺปชฺชตีติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ   ตติย   ฌาน   
อาวชฺชนฺตสฺส  อุปฺปชชฺติ  ฯเปฯ  ปณิทหนฺตสฺส  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  อา- 
มนฺตา ฯ  ห ฺจิ      ตติย      ฌาน     อาวชฺชนฺตสฺส     อุปฺปชชฺติ     ฯเปฯ   
ปณิทหนฺตสฺส   อุปฺปชฺชติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   ทุติยา   ฌานา   
ตติย   ฌาน   สงฺกมตีติ   ฯ  ทุติยา  ฌานา  ตติย  ฌาน  สงฺกมตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ทุติย   ฌาน   วิตกฺกวิจาเร   อาทีนวโต   มนสิกโรโต   
อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ตติย  ฌาน  วิตกฺกวิจาเร  อาทีนวโต   
มนสิกโรโต   อุปฺปชชฺตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทุติย  ฌาน   
สปฺปติกนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ตติย  ฌาน  สปฺปติกนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทุติยา  ฌานา  ตติย  ฌาน  สงฺกมตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
ต ฺเว    ทติุย    ฌาน    ต    ตติย    ฌานนฺติ    ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๕๓]  ตติยา  ฌานา  จตุตฺถ  ฌาน  สงฺกมตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
ยา   ตติยสฺส   ฌานสฺส   อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ  ปณิธิ  สาว   
จตุตฺถสฺส   ฌานสฺส   อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ตติยา  ฌานา  จตุตฺถ  ฌาน  สงฺกมตีติ  ฯ  น   
วตฺตพฺพ    ยา    ตติยสฺส   ฌานสฺส   อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   
ปณิธิ    สาว    จตุตฺถสฺส   ฌานสฺส   อุปฺปาทาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   
ปณิธีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   จตุตฺถ   ฌาน   อนาวชฺชนฺตสฺส  อุปฺปชฺชติ    
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ฯเปฯ   อปณิทหนฺตสฺส   อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นนุ    จตุตฺถ   ฌาน   อาวชฺชนฺตสฺส   อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   ปณิทหนฺตสฺส   
อุปฺปชฺชตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   จตุตฺถ   ฌาน   อาวชฺชนฺตสฺส   
อุปฺปชฺชติ   ฯเปฯ   ปณิทหนฺตสฺส   อุปฺปชฺชติ   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ตติยา   ฌานา   จตุตฺถ   ฌาน   สงฺกมตีติ   ฯ  ตติยา  ฌานา  จตุตฺถ   
ฌาน   สงฺกมตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ตติย   ฌาน   ปตึ  อาทีนวโต   
มนสิกโรโต  อุปฺปชฺชตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  จตุตฺถ  ฌาน  ปตึ  อาทีนวโต   
มนสิกโรโต   อุปฺปชชฺตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ตติย  ฌาน   
สุขสหคตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   จตุตฺถ   ฌาน   สุขสหคตนฺติ  ฯ  น   
เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   ตติยา   ฌานา  จตุตฺถ  ฌาน  สงฺกมตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ต ฺเว  ตติย  ฌาน  ต  จตุตฺถ  ฌานนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๕๔]  น  วตฺตพฺพ  ฌานา  ฌาน  สงฺกมตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ   
จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตนหิ ฌานา ฌาน สงฺกมตีติ ฯ   
                         ฌานสงฺกนฺติกถา ฯ   
                          ____________    
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                         ฌานนฺตริกกถา   
         [๑๗๕๕]  อตฺถิ  ฌานนฺตริกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ อตฺถิ ผสฺสนฺตริกา   
ฯเปฯ   อตฺถ ิ  ป ฺนฺตริกาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ   
ฌานนฺตริกาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทุติยสฺส   จ  ฌานสฺส  ตติยสฺส  จ   
ฌานสฺส   อนฺตเร   อตฺถ ิ ฌานนฺตริกาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อตฺถิ  ฌานนฺตริกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ตติยสฺส  จ  ฌานสฺส  จตุตฺถสฺส จ   
ฌานสฺส อนฺตเร อตฺถิ ฌานนฺตริกาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๕๖]   ทุติยสฺส   จ  ฌานสฺส  ตติยสฺส  จ  ฌานสฺส  อนตฺเร   
นตฺถิ   ฌานนฺตริกาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  ทุติยสฺส  จ  ฌานสฺส   
ตติยสฺส  จ  ฌานสฺส  อนตฺเร  นตฺถิ  ฌานนฺตริกา  โน  วต เร วตฺตพฺเพ   
อตฺถิ   ฌานนฺตริกาติ   ฯ   ตติยสฺส  จ  ฌานสฺส  จตุตฺถสฺส  จ  ฌานสฺส   
อนฺตเร   นตฺถิ   ฌานนฺตรกิาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  ตติยสฺส  จ   
ฌานสฺส   จตุตฺถสฺส   จ   ฌานสฺส   อนฺตเร   นตฺถ ิ  ฌานนฺตริกา  โน   
วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ ฌานนฺตริกาติ ฯ   
         [๑๗๕๗]   ปมสฺส   จ  ฌานสฺส  ทุติยสฺส  จ  ฌานสฺส  อนฺตเร   
อตฺถิ  ฌานนฺตริกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทติุยสฺส  จ  ฌานสฺส  ตติยสฺส  จ   
ฌานสฺส   อนฺตเร   อตฺถ ิ ฌานนฺตริกาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ปมสฺส  จ  ฌานสฺส  ทุติยสฺส  จ  ฌานสฺส  อนฺตเร อตฺถิ ฌานนฺตริกาติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ตติยสฺส    จ    ฌานสฺส   จตุตฺถสฺส   จ   ฌานสฺส    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 603 

อนฺตเร อตฺถิ ฌานนฺตริกาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๕๘]   ทุติยสฺส   จ  ฌานสฺส  ตติยสฺส  จ  ฌานสฺส  อนตฺเร   
นตฺถิ  ฌานนฺตริกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปมสฺส  จ  ฌานสฺส  ทุติยสฺส  จ   
ฌานสฺส   อนฺตเร   นตฺถ ิ ฌานนฺตริกาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ตติยสฺส  จ  ฌานสฺส  จตุตฺถสฺส  จ  ฌานสฺส อนฺตเร นตฺถ ิฌานนฺตริกาติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    ปมสฺส    จ    ฌานสฺส    ทุติยสฺส   จ   ฌานสฺส   
อนฺตเร นตฺถิ ฌานนฺตริกาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๕๙]  อวิตกฺโก  วิจารมตฺโต สมาธิ ฌานนฺตริกาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
สวิตกฺโก   สวิจาโร   สมาธิ   ฌานนฺตริกาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อวิตกฺโก   วิจารมตฺโต  สมาธิ  ฌานนฺตริกาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อวิตกฺโก อวิจาโร สมาธิ ฌานนฺตริกาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๖๐]   สวิตกฺโก   สวิจาโร   สมาธิ   น  ฌานนฺตริกาติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อวิตกฺโก  วิจารมตฺโต  สมาธิ  น  ฌานนฺตริกาติ ฯ น เหว8   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อวิตกฺโก   อวิจาโร   สมาธิ  น  ฌานนฺตริกาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อวิตกฺโก   วิจารมตฺโต   สมาธิ   น  ฌานนฺตริกาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๖๑]  ทฺวินฺน ฌานาน ปฏปฺปนฺนาน อนฺตเร อวิตกฺโก วิจารมตฺโต   
สมาธีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นน ุ  อวิตกฺเก   วิจารมตฺเต  สมาธิมฺหิ   
วตฺตมาเน   ปม   ฌาน   นิรุทฺธ   ทุติย   ฌาน  อนปฺุปนฺนนฺติ  ๑  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อวิตกฺเก   วิจารมตฺเต   สมาธิมฺหิ   วตฺตมาเน   
#๑. ม. ปฏปปฺนฺน.    
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ปม  ฌาน  นิรุทฺธ  ทุติย  ฌาน  อนุปปฺนฺน  ๑  โน  วต  เร วตฺตพฺเพ   
ทวินฺน  ฌานาน  ปฏปฺปนนฺาน  อนฺตเร  อวิตกฺโก  วิจารมตฺโต  สมาธิ  ฯ            
ฌานนฺตริกาติ ฯ   
         [๑๗๖๒]   อวิตกฺโก   วิจารมตฺโต  สมาธิ  น  ฌานนฺตริกาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ  อวิตกฺโก  วิจารมตฺโต  สมาธิ  ปม  ฌาน  ฯเปฯ  ทุติย   
ฌาน  ฯเปฯ  ตติย  ฌาน  ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌานนฺติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ เตน หิ อวิตกฺโก วิจารมตฺโต สมาธิ ฌานนฺตริกาติ ฯ   
         [๑๗๖๓]  อวิตกฺโก วิจารมตฺโต สมาธิ ฌานนฺตริกาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   ตโย   สมาธิ   วุตฺตา   ภควตา   สวิตกฺโก   สวิจาโร   สมาธิ   
อวิตกฺโก    วิจารมตฺโต   สมาธิ   อวิตกฺโก   อวิจาโร   สมาธีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  ตโย  สมาธี  วุตฺตา  ภควตา  สวิตกฺโก  สวิจาโร   
สมาธิ   อวิตกฺโก   วิจารมตฺโต   สมาธิ   อวิตกฺโก   อวิจาโร  สมาธิ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อวิตกฺโก วิจารมตฺโต สมาธิ ฌานนฺตริกาติ ฯ   
                         ฌานนฺตริกกถา ฯ   
                          ______________   
                     สมาปนฺโน สทฺท สุณาตีติกถา   
         [๑๗๖๔]  สมาปนฺโน  สทฺท  สณุาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ สมาปนฺโน   
จกฺขุนา   รูป  ปสฺสติ  ฯเปฯ  โสเตน  ฯเปฯ  ฆาเนน  ฯเปฯ  ชิวฺหาย   
ฯเปฯ   กาเยน   โผฏพฺพ   ผุสตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
#๑ ม. ปฏปปฺนฺน.    
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สมาปนฺโน    สทฺท    สุณาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   โสตวิ ฺาณสมงฺคี   
สมาปนฺโนติ    ฯ    น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   นนุ   สมาธิ   
มโนวิ ฺาณสมงฺคิสฺสาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ สมาธิ มโนวิ ฺาณสมงฺคิสฺส   
โน วต เร วตฺตพฺเพ สมาปนฺโน สทฺท สุณาตีติ ฯ   
         [๑๗๖๕]     สมาธิ    มโนวิ ฺาณสมงฺคิสฺส    โสตวิ ฺาณสมงฺคี   
สทฺท   สุณาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  สมาธิ  มโนวิ ฺาณสมงฺคิสฺส   
โสตวิ ฺาณสมงฺคี   สทฺท   สุณาติ   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  สมาปนฺโน   
สทฺท    สุณาตีติ   ฯ   สมาธิ   มโนวิ ฺาณสมงฺคิสฺส   โสตวิ ฺาณสมงฺคี   
สทฺท   สุณาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวินฺน   ผสฺสาน  ฯเปฯ  ทฺวินฺน   
จิตฺตาน สโมธาน โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
        [๑๗๖๖]  น  วตฺตพฺพ  สมาปนฺโน  สทฺท  สณุาตีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
นนุ  ปมสฺส  ฌานสฺส  สทฺโท  กณฺฏโก  วุตฺโต  ภควตาติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
ห ฺจิ   ปมสฺส   ฌานสฺส   สทฺโท   กณฺฏโก   วุตฺโต   ภควตา   เตน   
วต   เร   วตฺตพฺเพ   สมาปนฺโน  สทฺท  สุณาตีติ  ฯ  ปมสฺส  ฌานสฺส   
สทฺโท   กณฺฏโก   วุตฺโต   ภควตาติ  ฯ  สมาปนฺโน  สทฺท  สุณาตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ทุติยสฺส   ฌานสฺส   วิตกโฺก   วิจาโร  กณฺฏโก  วุตฺโต   
ภควตา   อตฺถิ   ตสฺส   วติกฺกวิจาราติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ปมสฺส   ฌานสฺส   สทฺโท   กณฺฏโก   วุตฺโต  ภควตาติ  ฯ  สมาปนฺโน   
สทฺท   สุณาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ตติยสฺส   ฌานสฺส  ปติ  กณฺฏโก   
จตุตฺถสฺส    ฌานสฺส    อสฺสาสปสฺสาโส    กณฺฏโก   อากาสาน ฺจายตน    
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สมาปนฺนสฺส     รูปส ฺา    กณฺฏโก    วิ ฺาณ ฺจายตน    สมาปนฺนสฺส   
อากาสาน ฺจายตนส ฺา     กณฺฏโก     อากิ ฺจ ฺายตน    สมาปนฺนสฺส   
วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺา          กณฺฏโก         เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมาปนฺนสฺส     อากิ ฺจ ฺายตนส ฺา     กณฺฏโก    ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
สมาปนฺนสฺส   ส ฺา   จ   เวทนา   จ  กณฺฏโก  วุตฺตา  ๑  ภควตา   
อตฺถิ ตสฺส ส ฺา จ เวทนา จาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                     สมาปนฺโน สทฺท สุณาตีติกถา   
                         __________________   
                      จกฺขุนา รูป ปสฺสตีติกถา   
         [๑๗๖๗]   จกฺขุนา  รูป  ปสฺสตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูเปน  รูป   
ปสฺสตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ รเูปน รูป ปสฺสตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
รูเปน   รูป  ปฏิวิชานาตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูเปน  รปู   
ปฏิวิชานาตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  มโนวิ ฺาณนฺติ  ฯ น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  จกฺขุนา  รูป  ปสฺสตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิจกฺขุสฺส อาวชฺชนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  นตฺถิ  จกฺขุสสฺ   
อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  นตฺถ ิ จกฺขุสฺส   
อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธิ โน วต เร วตฺตพฺเพ จกฺขุนา รูป ปสฺสตีติ ฯ   
         [๑๗๖๘]  โสเตน  สทฺท  สุณาตีติ  ฯเปฯ  ฆาเนน  คนฺธ ฆายตีติ   
ฯเปฯ ชิวฺหาย รส สายตีติ ฯเปฯ   
#๑. ม. ยุ. วุตฺโต.    
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         [๑๗๖๙]  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ รูเปน รูป   
ผุสตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูเปน  รูป ผุสตีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
รูเปน   รูป  ปฏิวิชานาตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูเปน  รปู   
ปฏิวิชานาตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   รูป   มโนวิ ฺาณนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กาเยน   โผฏพฺพ  ผุสตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ  
กายสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นนุ   นตฺถิ   กายสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   นตฺถิ   กายสฺส   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธิ   โน   วต   เร   
วตฺตพฺเพ กาเยน โผฏพฺพ ผุสตีติ ฯเปฯ   
         [๑๗๗๐]   น   วตฺตพฺพ   จกฺขุนา  รูป  ปสฺสติ  ฯเปฯ  กาเยน   
โผฏพฺพ   ผุสตีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺต  ภควตา  อิธ  ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ    จกฺขุนา   รูป   ปสฺสติ   ฯเปฯ   กาเยน   โผฏพฺพ   ผุสตีติ๔   
อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  จกฺขุนา  รูป  ปสสฺติ   
ฯเปฯ กาเยน โผฏพฺพ ผุสตีติ ฯ   
                      จกฺขุนา รูป ปสฺสตีติกถา ฯ   
                       อฏารสโม วคฺโค ฯ   
                          ตสฺส อุททฺาน   
                พุทฺโธ ภควา มนุสฺสโลเก อฏาสิ พุทฺเธน   
                ภควตา ธมฺโม เทสิโต นตฺถิ พุทฺธสฺส ภควโต   
                กรณุา พุทฺธสฺส ภควโต อุจฺจารปสฺสาโว    
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                อติวิย อ ฺเ คนฺธชาเต อธิคฺคณฺหาติ   
                เอเกน อริยมคฺเคน จตฺตาริ สาม ฺผลานิ   
                สจฺฉิกโรติ ฌานา ฌาน สงฺกมติ อตฺถิ   
                ฌานนฺตริกา สมาปนฺโน สทฺท สุณาติ   
                จกขฺุนา รูป ปสสฺติ กาเยน โผฏพฺพ ผุสตีติ ฯ   
                         ________________   
                         กิเลสชหนกถา   
         [๑๗๗๑]  อตีเต  กิเลเส  ชหตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ นิรุทฺธ นิโรเธติ   
วิคต   วิคเมติ   ขีณ   เขเปติ   อตฺถงฺคต   อตฺถงฺคเมติ   อพฺภตฺถงฺคต   
อพฺภตฺถงฺคเมตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตีเต กิเลเส ชหตีติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นนุ  อตีต  นริุทฺธนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตีต นิรุทฺธ   
โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อตีเต กิเลเส ชหตีติ ฯ อตีเต กิเลเส ชหตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ อตีต  นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตีต  นตฺถิ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อตีเต กิเลเส ชหตีติ ฯ   
         [๑๗๗๒]   อนาคเต   กิเลเส  ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อชาต   
อชเนติ    อส ฺชาต    อส ฺชเนติ   อนิพฺพตฺต   อนิพฺพตฺเตติ   อปาตุภูต   
อปาตุภาเวตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อนาคเต  กิเลเส   
ชหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นน ุ อนาคต  อชาตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   อนาคต   อชาต   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  อนาคเต  กิเลเส    
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ชหตีติ   ฯ   อนาคเต  กิเลเส  ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อนาคต   
นตฺถีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อนาคต  นตฺถิ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
อนาคเต กิเลเส ชหตีติ ฯ   
        [๑๗๗๓]  ปจฺจุปฺปนฺเน   กิเลเส  ชหตีติ ฯ อามนฺตา ฯ รตฺโต ราค   
ชหติ   ทุฏโ   โทส   ชหติ   มฬฺูโห   โมห   ชหติ  กิลิฏโ  กิเลเส   
ชหตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ราเคน  ราค  ชหติ  โทเสน   
โทส   ชหติ   โมเหน   โมห   ชหติ   กิเลเสหิ   กิเลเส  ชหตีติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ ราโค จิตฺตสมฺปยุตฺโต มคฺโค จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     ทฺวินฺน    ผสฺสาน    ฯเปฯ    ทฺวินฺน    จิตฺตาน   
สโมธาน  โหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ราโค  อกุสโล มคฺโค   
กุสโลติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   กุสลากุสลา  สาวชฺชานวชฺชา  หีนปฺปณีตา   
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   ธมฺมา   สมฺมขีุภาว   อาคจฺฉนฺตีติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กุสลากสุลา  ฯเปฯ  สปฺปฏิภาคา  ธมฺมา  สมฺมขีุภาว   
อาคจฺฉนฺตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ   วุตฺต   ภควตา   จตฺตารีมานิ   
ภิกฺขเว  สุวิทูรวิทูรานิ  ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ  ฯ  นภ ฺจ  ภิกฺขเว ปวี จ   
อิท   ปม   สุวิทูรวิทูร   ฯเปฯ  ตสฺมา  สต  ธมฺโม  อสพฺภิ  อารกาติ   
อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพ กุสลากุสลา   
ฯเปฯ สมฺมุขีภาว อาคจฺฉนฺตีติ ฯ   
         [๑๗๗๔]  น  วตฺตพฺพ  อตีเต  กเิลเส  ชหติ  อนาคเต  กิเลเส   
ชหติ   ปจฺจุปฺปนฺเน   กิเลเส   ชหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นตฺถ ิ กิเลเส    
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ชหตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ  อตีเต  กิเลเส  ชหติ   
อนาคเต กิเลเส ชหติ ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส ชหตีติ ฯ   
                         กิเลสชหนกถา ฯ   
                          ______________   
                          สุ ฺตากถา   
         [๑๗๗๕]   สุ ฺตา   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อนิมิตฺต   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สุ ฺตา    สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ    ฯ   อามนฺตา   ฯ   อปฺปณิหิโต   
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อนิมิตฺต   
น   วตฺตพฺพ   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สุ ฺตา   
น   วตฺตพฺพา  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อปฺปณิหิโต   น   วตฺตพฺโพ   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สุ ฺตา  น  วตฺตพฺพา  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  สุ ฺตา  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ สงฺขารกฺขนฺโธ   
น    อนิจฺโจ    น    สงฺขโต   น   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน   ฯ   ขยธมฺโม   
น   วยธมฺโม  น  วิราคธมฺโม  น  นโิรธธมฺโม  น  วิปริณามธมฺโมติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ   สงฺขารกฺขนฺโธ  อนิจฺโจ  สงฺขโต   
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน    ขยธมฺโม    วยธมฺโม    วิราคธมฺโม    นโิรธธมฺโม   
วิปริณามธมฺโมติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   สงฺขารกฺขนฺโธ   อนิจฺโจ    
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ฯเปฯ    วิปรณิามธมฺโม    โน    วต    เร    วตฺตพฺเพ    สุ ฺตา   
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ ฯ   
         [๑๗๗๖]   รูปกฺขนธฺสฺส   สุ ฺตา   สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   สงฺขารกฺขนฺธสฺส   สุ ฺตา   รูปกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เวทนากฺขนฺธสฺส  ฯเปฯ  ส ฺากฺขนฺธสฺส   
ฯเปฯ    วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส    สุ ฺตา    สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ    ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สงฺขารกฺขนฺธสฺส   สุ ฺตา  วิ ฺาณกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๗๗]   สงฺขารกฺขนฺธสฺส   สุ ฺตา   น  วตฺตพฺพา  รูปกฺขนฺธ-   
ปริยาปนฺนาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  รูปกขฺนฺธสฺส  สุ ฺตา  น  วตฺตพฺพา   
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ สงฺขารกฺขนฺธสฺส   
สุ ฺตา      น      วตฺตพฺพา     เวทนากฺขนฺธปริยาปนฺนา     ฯเปฯ   
ส ฺากฺขนฺธปริยาปนฺนา  ฯเปฯ  วิ ฺาณกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ   
วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส   สุ ฺตา   น   วตฺตพฺพา  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๗๘]   น   วตฺตพฺพ   สุ ฺตา  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ   นนุ   วุตฺต   ภควตา   สุ ฺมิท   ภิกขฺเว   สงฺขารา   
อตฺเตน   วา   อตฺตนิเยน  วาติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตน หิ สุ ฺตา สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนาติ ฯ   
                         สุ ฺตากถา ฯ   
                          ____________   
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                         สาม ฺผลกถา   
         [๑๗๗๙]  สาม ฺผล  อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นิพฺพาน ตาณ   
เลณ   สรณ   ปรายน  อจฺจุต  อมตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สาม ฺผล   อสงฺขต   นพฺิพาน   อสงฺขตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  เทฺว   
อสงฺขตานีติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เทฺว อสงฺขตานีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
เทฺว ตาณานิ ฯเปฯ อนฺตริกา วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๘๐]   สาม ฺผล   อสงฺขตนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สาม ฺ   
อสงฺขตนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  สาม ฺ  สงฺขตนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   สาม ฺผล   สงฺขตนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
โสตาปตฺติผล  อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โสตาปตฺติมคฺโค อสงฺขโตติ ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสตาปตฺติมคฺโค  สงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
โสตาปตฺติผล   สงฺขตนฺติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สกทาคามิผล   
ฯเปฯ   อนาคามิผล   ฯเปฯ   อรหตฺตผล  อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหตฺตมคฺโค   อสงฺขโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺโค   
สงฺขโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อรหตฺตผล  สงฺขตนฺติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    โสตาปตฺติผล   อสงฺขต   สกทาคามิผล   ฯเปฯ   อนาคามิผล   
ฯเปฯ  อรหตฺตผล  อสงฺขต  นิพฺพาน  อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ป ฺจ   
อสงฺขตานีติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ ป ฺจ อสงฺขตานีติ ฯ อามนฺตา ฯ   
ป ฺจ ตาณานิ ฯเปฯ อนฺตริกา วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                        สาม ฺผลกถา ฯ   
                        __________________    
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                           ปตฺติกถา   
         [๑๗๘๑]  ปตฺติ  อสงฺขตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นพฺิพาน ตาณ เลณ   
สรณ   ปรายน   อจฺจุต  อมตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปตฺติ   
อสงฺขตา   นพฺิพาน  อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว   
ตาณานิ ฯเปฯ อนฺตริกา วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๘๒]   จีวรสฺส  ปตฺติ  อสงฺขตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นิพฺพาน   
ฯเปฯ  อมตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  จีวรสฺส  ปตฺติ อสงฺขตา   
นิพฺพาน   อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว  ตาณานิ   
ฯเปฯ   อนฺตริกา   วาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปณฺฑปาตสฺส   
ฯเปฯ    เสนาสนสฺส    ฯเปฯ    คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารสฺส   ปตฺติฟ   
อสงฺขตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  นิพฺพาน  ฯเปฯ  อมตนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารสฺส    ปตฺติ   อสงฺขตา   
นิพฺพาน   อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว  ตาณานิ   
ฯเปฯ   อนฺตริกา   วาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  จีวรสฺส   
ปตฺติ     อสงฺขตา     ปณฺฑปาตสฺส    ฯเปฯ    เสนาสนสฺส    ฯเปฯ  คิลาน-  
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ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารสฺส   ปตฺติ   อสงฺขตา  นิพฺพาน  อสงฺขตนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ป ฺจ   อสงฺขตานีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ป ฺจ   อสงฺขตานีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ป ฺจ  ตาณานิ  ฯเปฯ  อนฺตริกา   
วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๘๓]   ปมสฺส   ฌานสฺส   ปตฺติ   อสงฺขตา   เอว   สพฺพ   
วิตฺถาเรตพฺพ   ทุติยสฺส   ฌานสฺส   ตติยสฺส  ฌานสฺส  จตุตฺถสฺส  ฌานสฺส   
อากาสาน ฺจายตนสฺส       วิ ฺาณ ฺจายตนสฺส       อากิ ฺจ ฺายตนสฺส   
เนวส ฺานาส ฺายตนสฺส    ฯเปฯ   โสตาปตฺติมคฺคสฺส   โสตาปตฺติผลสฺส   
สกทาคามิมคฺคสฺส    สกทาคามิผลสฺส    อนาคามิมคฺคสฺส   อนาคามิผลสฺส   
อรหตฺตมคฺคสฺส   อรหตฺตผลสฺส   ปตฺติ   อสงฺขตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
นิพฺพาน   ฯเปฯ   อจฺจุต   อมตนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อรหตฺตผลสฺส   ปตฺติ   อสงฺขตา   นิพฺพาน  อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  เทฺว  ตาณานิ  ฯเปฯ  อนฺตริกา  วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    โสตาปตฺติมคฺคสฺส   ปตฺติ   อสงฺขตา   โสตาปตฺติผลสฺส   ปตฺติ   
อสงฺขตา   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺคสฺส  ปตฺติ  อสงฺขตา  อรหตฺตผลสฺส  ปตฺติ   
อสงฺขตา   นพฺิพาน   อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นว  อสงฺขตานีติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นว  อสงฺขตานีติ  ฯ อามนฺตา ฯ นว ตาณานิ   
ฯเปฯ อนฺตริกา วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๘๔]  น  วตฺตพฺพ  ปตฺติ  อสงฺขตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปตฺติ   
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รูป  ๑  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ เตน หิ ปตฺติ อสงฺขตาติ ฯ   
                          ปตฺติกถา ฯ   
                          ______________๖   
                           ตถตากถา   
         [๑๗๘๕]  สพฺพธมฺมาน  ตถตา  อสงฺขตาติ  ฯ อามนฺตา ฯ นิพฺพาน   
ฯเปฯ   อมตนฺติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สพฺพธมฺมาน  ตถตา   
อสงฺขตา   นพฺิพาน  อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว   
ตาณานิ ฯเปฯ อนฺตริกา วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๘๖]  รูปสฺส  รปูตา  นนุ   รปูตา  อสงฺขตาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
นิพฺพาน  ฯเปฯ  อมตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูปสฺส  รูปตา   
นนุ   รูปตา   อสงฺขตา   นพฺิพาน   อสงฺขตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทฺว   
อสงฺขตานีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เทฺว   ตาณานิ   ฯเปฯ  อนฺตริกา  วาติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เวทนาย  เวทนตา  นนุ  เวทนตา  ฯเปฯ  ส ฺาย   
ส ฺตา    นนุ    ส ฺตา    ฯเปฯ    สงฺขาราน    สงฺขารตา   นนุ   
สงฺขารตา     ฯเปฯ    วิ ฺาณสฺส    วิ ฺาณตา    นนุ    วิ ฺาณตา   
อสงฺขตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  นิพฺพาน  ฯเปฯ  อมตนฺติ  ฯ  น  เหว   
#๑. ม. รูปา.    
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วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   รูปสฺส   รูปตา   นนุ   รูปตา   อสงฺขตา   ฯเปฯ   
วิ ฺาณสฺส     วิ ฺาณตา    นนุ    วิ ฺาณตา    อสงฺขตา    นพฺิพาน   
อสงฺขตนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ฉ  อสงฺขตานีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  ฉ  อสงฺขตานีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ฉ  ตาณานิ  ฯเปฯ  อนฺตรกิา   
วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๘๗]  น  วตฺตพฺพ สพฺพธมฺมาน ตถตา อสงฺขตาติ ฯ อามนฺตา ฯ   
สพฺพธมฺมาน  ตถตา  รูป  ๑  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ สพฺพธมฺมาน ตถตา อสงฺขตาติ ฯ   
                          ตถตากถา ฯ   
                          ______________   
                           กุสลกถา   
         [๑๗๘๘]   นิพฺพานธาตุ   กุสลาติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  สารมฺมณา   
อตฺถิ   ตาย  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นนุ    อนารมฺมณา    นตฺถิ   ตาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อนารมฺมณา   นตฺถิ   ตาย   อาวชฺชนา  ฯเปฯ   
ปณิธิ โน วต เร วตฺตพฺเพ นิพฺพานธาตุ กุสลาติ ฯ   
         [๑๗๘๙]   อโลโภ   กุสโล  สารมฺมโณ  อตฺถ ิ ตสฺส  อาวชชฺนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นิพฺพานธาตุ   กุสลา  สารมฺมณา   
อตฺถิ   ตาย  อาวชฺชนา  ฯเปฯ  ปณิธีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
#๑. ม. รูปา.     
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อโทโส   กุสโล   ฯเปฯ   อโมโห   กุสโล  ฯเปฯ  สทฺธา  วิริย  สติ   
สมาธิ   ฯเปฯ   ป ฺา   กุสลา   สารมฺมณา   อตฺถ ิ ตาย  อาวชชฺนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นิพฺพานธาตุ   กุสลา  สารมฺมณา   
อตฺถิ ตาย อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๙๐]  นิพฺพานธาตุ  กุสลา  อนารมฺมณา  นตฺถิ ตาย อาวชฺชนา   
ฯเปฯ   ปณิธติี   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อโลโภ  กุสโล  อนารมฺมโณ  นตฺถิ   
ตสฺส   อาวชชฺนา   ฯเปฯ   ปณิธีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นิพฺพานธาตุ   กุสลา   อนารมฺมณา   นตฺถิ   ตาย   อาวชฺชนา   ฯเปฯ   
ปณิธีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อโทโส   กสุโล  ฯเปฯ  อโมโห  กุสโล   
ฯเปฯ   สทฺธา   วิริย  สติ  สมาธิ  ฯเปฯ  ป ฺา  กุสลา  อนารมฺมณา   
นตฺถิ ตาย อาวชฺชนา ฯเปฯ ปณิธีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๗๙๑]  น  วตฺตพฺพ  นิพฺพานธาตุ  กุสลาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ นนุ   
นิพฺพานธาตุ   อนวชชฺาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  นิพฺพานธาตุ  อนวชฺชา   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ นิพฺพานธาตุ กุสลาติ ฯ   
                          กุสลกถา ฯ   
                          ____________   
                        อจฺจนฺตนิยามกถา   
         [๑๗๙๒]  อตฺถิ  ปถุุชชฺนสฺส  อจฺจนฺตนิยามตาติ  ๑ ฯ อามนฺตา ฯ   
มาตุฆาตโก     อจฺจนฺตนิยโต    ปตุฆาตโก    ฯเปฯ    อรหนฺตฆาตโก   
#๑. ม. -นิยมตา. สพฺพตฺถ อีทิส ทิสฺสติ.    
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ฯเปฯ   รุหิรปฺุปาทโก  ฯเปฯ  สงฺฆเภทโก  อจฺจนฺตนิยโตติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  อตฺถ ิ ปถุุชชฺนสฺส  อจฺจนฺตนิยามตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อจฺจนฺตนิยตสฺส   ปุคฺคลสฺส   วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺเชยยฺาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   อจฺจนฺตนิยตสฺส   ปุคฺคลสฺส   วิจิกิจฺฉา   อุปปฺชฺเชยฺย   โน   วต   
เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ ปุถชฺุชนสฺส อจฺจนฺตนิยามตาติ ฯ   
         [๑๗๙๓]  อจฺจนฺตนิยตสฺส  ปุคฺคลสฺส  วิจิกจฺิฉา  นุปฺปชฺเชยฺยาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ปหีนาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปหีนาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   โสตาปตฺติมคฺเคนาติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สกทาคามิมคฺเคน   ฯเปฯ  อนาคามิมคฺเคน  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺเคนาติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กตเมน  มคฺเคนาติ ฯ อกุสเลน มคฺเคนาติ ฯ   
อกุสโล   มคฺโค   นิยฺยานิโก   ขยคามี  โพธคามี  อปจยคามี  อนาสโว   
ฯเปฯ  อสงฺกิเลสิโกติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ นนุ อกุสโล มคฺโค   
อนิยฺยานิโก   ฯเปฯ   สงฺกิเลสิโกติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อกุสโล   
มคฺโค   อนิยยฺานิโก   ฯเปฯ   สงฺกิเลสิโก   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ   
อจฺจนฺตนิยตสฺส ปุคฺคลสฺส วิจิกิจฺฉา อกุสเลน มคฺเคน ปหีนาติ ฯ   
         [๑๗๙๔]    สสฺสตทิฏ ิยา    นิยตสฺส    ปุคฺคลสฺส   อุจฺเฉททิฏ ิ   
อุปฺปชฺเชยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  สสฺสตทิฏ ิยา  นิยตสฺส  ปุคฺคลสฺส   
อุจฺเฉททิฏ ิ   อุปฺปชฺเชยฺย   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  อตฺถิ  ปถุุชชฺนสฺส   
อจฺจนฺตนิยามตาติ ฯ   
         [๑๗๙๕]    สสฺสตทิฏ ิยา  นิยตสฺส  ปุคฺคลสฺส   อุจฺเฉททิฏ ิ  นุปฺปช-  
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 ฺเชยฺยาติ  ฯ  เชยฺยาติ  ฯ อามนฺตา ฯ  ปหนีาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  ปหีนาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ โสตาปตฺติมคฺเคนาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  สกทาคามิมคฺเคน ฯเปฯ อนาคามิมคฺเคน ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคนาติ ฯ   
น    เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   กตเมน   มคฺเคนาติ   ฯ   อกุสเลน   
มคฺเคนาติ  ฯ  อกุสโล  มคฺโค  ฯเปฯ โน วต เร วตฺตพฺเพ สสฺสตทิฏ ิยา   
นิยตสฺส ปุคฺคลสฺส อุจฺเฉททิฏ ิ อกุสเลน มคฺเคน ปหีนาติ ฯ   
         [๑๗๙๖]    อุจฺเฉททิฏ ิยา    นิยตสฺส    ปุคฺคลสฺส   สสฺสตทิฏ ิ   
อุปฺปชฺเชยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อุจฺเฉททิฏ ิยา  นิยตสฺส ปุคฺคลสฺส   
สสฺสตทิฏ ิ   อุปฺปชฺเชยฺย   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  อตฺถิ  ปถุุชชฺนสฺส   
อจฺจนฺตนิยามตาติ ฯ   
         [๑๗๙๗]    อุจฺเฉททิฏ ิยา    นิยตสฺส    ปุคฺคลสฺส   สสฺสตทิฏ ิ   
นุปฺปชฺเชยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปหีนาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
ปหนีาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ โส ตาปตฺติมคฺเคนาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
สกทาคามิมคฺเคน   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺเคนาติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   กตเมน   มคฺเคนาติ   ฯ   อกุสเลน   มคฺเคนาติ  ฯ  อกุสโล   
มคฺโค   ฯเปฯ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อุจฺเฉททิฏ ิยา  นิยตสฺส   
ปุคฺคลสฺส สสฺสตทิฏ ิ อกุสเลน มคฺเคน ปหีนาติ ฯ   
         [๑๗๙๘]   น   วตฺตพฺพ  อตฺถิ  ปถุุชชฺนสฺส  อจฺจนฺตนิยามตาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  วุตฺต   ภควตา  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล   
สมนฺนาคโต   โหติ   เอกนฺตกาฬเกหิ   อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   โส   สกึ    
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นิมุคฺโค   นิมคฺุโคว   โหตีติ  ๑  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตน หิ อตฺถิ ปุถุชชฺนสฺส อจฺจนฺตนิยามตาติ ฯ   
         [๑๗๙๙]   วุตฺต   ภควตา   อิธ   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ  ปุคฺคโล   
สมนฺนาคโต  โหติ  เอกนฺตกาฬเกหิ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  โส  สกึ นิมุคฺโค   
นิมุคฺโคว   โหตีติ   กตฺวา   เตน   จ   การเณน   อตฺถ ิ  ปถุุชชฺนสฺส   
อจฺจนฺตนิยามตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  วุตฺต  ภควตา  อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ   
ปุคฺคโล   อุมฺมุชฺชิตฺวา   นมิุชฺชตีติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สพฺพกาล อุมฺมุชฺชิตฺวา นมิุชฺชตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๐๐]   วุตฺต   ภควตา   อิธ   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ  ปุคฺคโล   
สมนฺนาคโต  โหติ  เอกนฺตกาฬเกหิ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  โส  สกึ นิมุคฺโค   
นิมุคฺโคว   โหตีติ   กตฺวา   เตน   จ   การเณน   อตฺถ ิ  ปถุุชชฺนสฺส   
อจฺจนฺตนิยามตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  วุตฺต  ภควตา  อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ   
ปุคฺคโล   อุมฺมุชฺชิตฺวา    ิโต   โหติ   อุมฺมุชฺชิตฺวา   วิปสฺสติ  วิโลเกติ   
อุมฺมุชฺชิตฺวา   ปตรติ   อุมมฺุชฺชิตฺวา  ปติคาธปฺปตฺโต  โหตีติ  ๑  อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สพฺพกาล  อุมฺมุชฺชิตฺวา  ปติคาธปฺปตฺโต   
โหตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                        อจฺจนฺตนิยามกถา ฯ   
                           ____________   
#๑ อ. สตฺตก. ๑๐-๑๑ ฯ    
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                          อินฺทฺริยกถา   
         [๑๘๐๑]  นตฺถ ิ โลกิย  สทฺธินฺทรฺิยนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ นตฺถิ โลกิยา   
สทฺธาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นตฺถิ  โลกิย  วิริยินฺทฺริย ฯเปฯ   
สตินฺทฺริย   ฯเปฯ   สมาธินฺทฺริย  ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นตฺถิ โลกิยา ป ฺาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๐๒]  อตฺถิ  โลกิยา  สทฺธาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิโลกิย   
สทฺธินฺทฺริยนติฺ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถ ิ โลกิย  วิริย ฯเปฯ   
สติ   ฯเปฯ   สมาธิ   ฯเปฯ  ป ฺาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ โลกยิ   
ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๐๓]   อตฺถิ   โลกิโย  มโน  อตฺถิ  โลกิย  มนินฺทฺริยนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  โลกยิา  สทฺธา  อตฺถิ  โลกิย  สทฺธินฺทฺริยนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   โลกโิย   มโน   อตฺถิ  โลกิย   
มนินฺทฺริยนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ  โลกิยา  ป ฺา  อตฺถิ  โลกิย   
ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ8   
         [๑๘๐๔]   อตฺถิ  โลกิย  โสมนสฺส  อตฺถ ิ โลกิย  โสมนสฺสินฺทฺริย   
ฯเปฯ    อตฺถ ิ   โลกิย    ชวิีต   อตฺถ ิ  โลกิย   ชีวิตินฺทฺริยนฺติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  โลกยิา  สทฺธา  อตฺถิ  โลกิย  สทฺธินฺทฺริยนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   โลกยิ   ชีวิต   อตฺถิ   โลกิย   
ชีวิตินฺทฺริยนติฺ    ฯ    อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ   โลกิยา   ป ฺา   อตฺถิ    
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โลกิย ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๐๕]  อตฺถิ  โลกิยา  สทฺธา  นตฺถิ  โลกิย  สทฺธินฺทฺริยนติฺ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  โลกโิย   มโน   นตฺถิ  โลกิย  มนินฺทฺริยนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   โลกยิา   ป ฺา  นตฺถิ  โลกิย   
ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ    ฯ    อามนฺตา    ฯ   อตฺถิ   โลกิโย   มโน   นตฺถิ   
โลกิย   มนินทฺฺริยนฺติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  โลกิยา   
สทฺธา   นตฺถ ิ  โลกิย   สทธฺินฺทฺริยนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ โลกยิ   
โสมนสฺส    นตฺถิ   โลกิย   โสมนสฺสินทฺฺริยนฺติ   ฯเปฯ   อตฺถิ   โลกิย   
ชีวิต  นตฺถ ิ โลกิย  ชีวิตินฺทฺริยนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ   
โลกิยา   ป ฺา   นตฺถิ   โลกิย  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
โลกิย ชีวิต นตฺถิ โลกิย ชีวิตินฺทฺริยนติฺ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๐๖]  อตฺถิ  โลกุตฺตรา  สทธฺา อตฺถิ โลกตฺุตร สทฺธินฺทฺริยนฺติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     อตฺถิ     โลกิยา     สทฺธา     อตฺถ ิ   โลกิย   
สทฺธินฺทฺริยนติฺ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  โลกุตฺตร  วิรยิ   
ฯเปฯ   อตฺถ ิ  โลกุตฺตรา   ป ฺา   อตฺถิ  โลกุตฺตร  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  โลกยิา  ป ฺา  อตฺถิ  โลกิย  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๐๗]  อตฺถ ิ โลกิยา  สทฺธา  นตฺถิ  โลกิย  สทฺธินฺทฺริยนติฺ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  โลกุตฺตรา  สทฺธา  นตฺถิ  โลกุตฺตร  สทฺธินฺทรฺิยนฺติ ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    อตฺถ ิ   โลกิย    วิรยิ   ฯเปฯ    
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อตฺถิ   โลกิยา   ป ฺา   นตฺถิ  โลกิย  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตฺถิ   โลกุตฺตรา   ป ฺา   นตฺถิ   โลกตฺุตร   ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๐๘]   นตฺถ ิ  โลกิยานิ   ป ฺจินฺทฺริยานีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ    วุตฺต    ภควตา    อททฺส   โข   อห   ภิกฺขเว   พุทฺธจกฺขุนา   
โลก   โวโลเกนฺโต   สตฺเต   อปฺปรชกฺเข   มหารชกฺเข   ติกฺขินฺทฺริเย   
มุทินฺทฺริเย  สวฺากาเร  ทฺวากาเร  สุวิ ฺาปเย  ทุวิ ฺาปเย  อปฺเปกจฺเจ   
ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน    วิหรนฺเตติ   ๑   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ อตฺถิ โลกิยานิ ป ฺจินฺทฺริยานีติ ฯ   
                         อินฺทฺริยกถา ฯ   
                      เอกูนวีสติโม วคฺโค ฯ   
                         ตสฺส อุททฺาน   
                อตีเต กิเลเส ชหติ อนาคเต กิเลเส   
                ชหติ ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส ชหติ สุ ฺตา   
                สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา สาม ฺผล อสงฺขต   
                ปตฺติ อสงฺขตา สพฺพธมฺมาน ตถตา อสงฺขตา   
                นพฺิพานธาตุ กุสลา อตฺถิ ปถุุชชฺนสฺส อจฺจนฺตนิยามตา   
                นตฺถิ โลกิยานิ ป ฺจินฺทฺริยานีติ ฯ   
#๑. ม. มู. ๓๑๐ ฯ    
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                          อส ฺจิจฺจกถา   
         [๑๘๐๙]   อส ฺจิจฺจ   มาตร  ชีวิตา  โวโรเปตฺวา  อานนฺตริโก   
โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อส ฺจิจฺจ   ปาณ   หนฺตฺวา   ปาณาติปาตี   
โหตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อส ฺจิจฺจ  มาตร  ชีวิตา   
โวโรเปตฺวา   อานนฺตริโก   โหตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อส ฺจิจฺจ  อทินฺน   
อาทิยิตฺวา   ฯเปฯ   มุสา   ภณิตฺวา   มุสาวาที   โหตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๑๐]   อส ฺจิจฺจ  ปาณ  หนฺตฺวา  ปาณาติปาตี  น  โหตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อส ฺจิจฺจ  มาตร  ชีวิตา  โวโรเปตฺวา  อานนฺตริโก  น   
โหตีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อส ฺจิจฺจ  อทินฺน  อาทิยิตฺวา   
ฯเปฯ   มุสา   ภณิตฺวา   มสุาวาที   น   โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อส ฺจิจฺจ   มาตร   ชีวิตา   โวโรเปตฺวา   อานนฺตริโก  น  โหตีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๑๑]   อส ฺจิจฺจ   มาตร  ชีวิตา  โวโรเปตฺวา  อานนฺตริโก   
โหตีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อส ฺจิจฺจ   มาตร   ชีวิตา  โวโรเปตฺวา   
อานนฺตริโก   โหตีติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   นตฺถิ   ฯ   ส ฺจิจฺจ   
มาตร  ชีวิตา  โวโรเปตฺวา  อานนฺตริโก  โหตีติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  ส ฺจิจฺจ  มาตร  ชวิีตา  โวโรเปตฺวา  อานนฺตริโก   
โหตีติ    อตฺเถว   สุตฺตนฺโต   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อส ฺจิจฺจ    
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มาตร ชีวิตา โวโรเปตฺวา อานนฺตริโก โหตีติ ฯ   
         [๑๘๑๒]  น  วตฺตพฺพ  มาตุฆาตโก  อานนฺตริโกติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   มาตา   ชีวิตา   โวโรปตาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  มาตา   
ชีวิตา  โวโรปตา  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ มาตุฆาตโก อานนฺตริโกติ ฯ   
น    วตฺตพฺพ    ปตุฆาตโก   อานนฺตริโกติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   นนุ   
ปตา  ชีวิตา  โวโรปโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ ปตา ชีวิตา โวโรปโต   
เตน   วต   เร   วตฺตพฺเพ  ปตุฆาตโก  อานนฺตริโกติ  ฯ  น  วตฺตพฺพ   
อรหนฺตฆาตโก   อานนฺตริโกติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  นนุ  อรหา  ชีวิตา   
โวโรปโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อรหา   ชีวิตา   โวโรปโต   
เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อรหนฺตฆาตโก  อานนฺตริโกติ  ฯ  น  วตฺตพฺพ   
รุหิรุปฺปาทโก   อานนฺตริโกติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ  ตถาคตสฺส  โลหิต   
อุปฺปาทิตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   ตถาคตสฺส  โลหิต  อุปฺปาทิต   
เตน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  รุหิรุปฺปาทโก  อานนฺตริโกติ  ฯ  สงฺฆเภทโก   
อานนฺตริโกติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  สพฺเพ  สงฺฆเภทกา  อานนฺตริกาติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   สพฺเพ   สงฺฆเภทกา  อานนฺตริกาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ธมฺมส ฺ ี   สงฺฆเภทโก   อานนฺตริโกติ   ฯ   น  เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ธมฺมส ฺ ี  สงฺฆเภทโก  อานนฺตริโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   วุตฺต   ภควตา   อตฺถุปาลิ   สงฺฆเภทโก   อาปายิโก   เนรยิโก   
กปฺปฏโ    อเตกิจฺโฉ   อตฺถุปาลิ   สงฺฆเภทโก   น   อาปายิโก   น   
เนรยิโก   น   กปฺปฏโ   น   อเตกิจฺโฉติ   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ  ฯ    
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อามนฺตา ฯ เตน หิ น วตฺตพฺพ ธมฺมส ฺ ี สงฺฆเภทโก อานนฺตริโกติ ฯ   
         [๑๘๑๓]   น  วตฺตพฺพ  ธมฺมส ฺ ี  สงฺฆเภทโก  อานนฺตริโกติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ นนุ วุตฺต ภควตา   
              อาปายิโก เนรยิโก      กปฺปฏโ สงฺฆเภทโก   
              วคฺครโต อธมฺมฏโ      โยคกฺเขมา ปธสติ   
              สงฺฆ สมคฺค เภตฺวาน     กปปฺ นิรยมฺหิ ปจฺจตีติ ๑   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ สงฺฆเภทโก อนนฺตริโกติ ฯ   
                         อส ฺจิจฺจกถา ฯ   
                          ____________   
                           าณกถา   
         [๑๘๑๔]   นตฺถ ิ  ปุถุชชฺนสฺส   าณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นตฺถิ   
ปุถุชชฺนสฺส   ป ฺา   ปชานนา   วิจโย  ปวิจโย  ธมมฺวิจโย  สลลฺกฺขณา   
อุปลกฺขณา   ปจฺจุปลกฺขณาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  อตฺถิ   
ปุถุชชฺนสฺส    ป ฺา   ปชานนา   วิจโย   ฯเปฯ   ปจฺจุปลกฺขณาติ   ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ  ปุถุชชฺนสฺส  ป ฺา  ปชานนา  วิจโย  ฯเปฯ   
ปจฺจุปลกฺขณา โน วต เร วตฺตพฺเพ นตฺถิ ปุถชฺุชนสฺส าณนฺติ ฯ   
         [๑๘๑๕]  นตฺถิ  ปถุุชชฺนสฺส  าณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปถุุชชฺโน   
ปม   ฌาน   สมาปชฺเชยยฺาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ปุถชฺุชโน  ปม   
ฌาน สมาปชฺเชยฺย โน วต เร วตฺตพฺเพ นตฺถิ ปถุุชชฺนสฺส าณนฺติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ โยคคฺเชมโต ชสติ.    
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         [๑๘๑๖]  ..  ปุถชฺุชโน  ทุติย  ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน .. จตุตฺถ   
ฌาน   ฯเปฯ   อากาสาน ฺจายตน   สมาปชฺเชยฺย  วิ ฺาณ ฺจายตน  ..   
อากิ ฺจ ฺายตน      ..      เนวส ฺานาส ฺายตน     สมาปชฺเชยฺย   
ปุถุชชฺโน   ทาน   ทเทยฺย   ฯเปฯ   จีวร   ทเทยฺย  ฯเปฯ  ปณฺฑปาต   
ทเทยฺย    เสนาสน    ทเทยฺย    ฯเปฯ    คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   
ทเทยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ปุถุชชฺโน  คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   
ทเทยฺย โน วต เร วตฺตพฺเพ นตฺถิ ปถุุชชฺนสฺส าณนฺติ ฯ   
         [๑๘๑๗]  อตฺถ ิ ปถุุชชฺนสฺส  าณนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ปถุุชชฺโน   
เตน   าเณน   ทุกฺข   ปริชานาติ   สมุทย  ปชหติ  นิโรธ  สจฺฉิกโรติ   
มคฺค ภาเวตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                          าณกถา ฯ   
                          ____________   
                          นิรยปาลกถา   
         [๑๘๑๘]  นตฺถิ  นริเยสุ  นริยปาลาติ ฯ อามนฺตา ฯ นตฺถิ นิรเยสุ   
กมฺมการณาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อตฺถิ นิรเยสุ กมฺมการณาติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    อตฺถ ิ   นิรเยสุ    นิรยปาลาติ    ฯ    น   เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๑๙]  อตฺถิ  มนสฺุเสสุ  กมฺมการณา  อตฺถิ  จ  การณิกาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  นิรเยสุ   กมฺมการณา  อตฺถิ  จ  การณิกาติ  ฯ    
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น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   นิรเยสุ  กมฺมการณา  นตฺถิ  จ   
การณิกาติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   อตฺถิ   มนุสฺเสสุ   กมมฺการณา  นตฺถิ   
จ การณิกาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๒๐]  อตฺถ ิ นริเยสุ  นิรยปาลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ นนุ วุตฺต   
ภควตา   
                    น เวสฺสภู โนป จ เปตฺติราชา   
                    โสโม ยโม เวสฺสวโณ จ ราชา   
                    สกานิ กมฺมานิ หนนฺติ ตตฺถ   
                    อิโต ปณุณฺณ ปรโลกปตฺตนฺติ   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ นตฺถ ินิรเยสุ นิรยปาลาติ ฯ   
         [๑๘๒๑]  นตฺถ ิ นิรเยสุ  นิรยปาลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ นนุ วุตฺต   
ภควตา   ตเมน   ภิกฺขเว   นิรยปาลา   ป ฺจวิธ  พนฺธน  นาม  การณ   
กาเรนฺติ   ตตฺต   อโยขิล   หตฺเถ   คเมนฺติ   ตตฺต   อโยขิล  ทุติเย   
หตฺเถ   คเมนฺติ  ตตฺต  อโยขิล  ปาเท  คเมนฺติ  ตตฺต  อโยขิล  ทุติเย   
ปาเท   คเมนฺติ   ตตฺต   อโยขิล   มชฺเฌอุรสฺมึ   คเมนฺติ   โส  ตตฺถ   
ทุกฺขา   ติพฺพา   กฏกา   เวทนา  เวเทติ  น  จ  ตาว  กาล  กโรติ   
ยาว   น   ต   ปาปกมฺม   พฺยนฺตี   โหตีติ   อตฺเถว   สตฺุตนฺโตติ  ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ อตฺถิ นิรเยสุ นิรยปาลาติ ฯ   
         [๑๘๒๒]  นตฺถิ  นริเยสุ  นริยปาลาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ นน ุวุตฺต   
ภควตา   ตเมน   ภิกฺขเว   นิรยปาลา   สเวสิตฺวา   กธุารีหิ  ตจฺฉนฺติ    
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ฯเปฯ   ตเมน   ภิกฺขเว   นริยปาลา   อุทฺธปาท   อโธสิร   เปตฺวา   
วาสีหิ   ตจฺฉนฺติ   ฯเปฯ  ตเมน  ภิกฺขเว  นิรยปาลา  รเถ  โยเชตฺวา   
อาทิตฺตาย  ปวิยา  สมฺปชชฺลิตาย ส ฺโชติภูตาย สาเรนฺติป ปจฺจาสาเรนฺติป   
ฯเปฯ     ตเมน     ภิกฺขเว    นิรยปาลา    มหนฺต    องฺคารปพฺพต   
อาทิตฺต   สมฺปชฺชลิต   ส ฺโชติภูต   อาโรเปนฺติป   โอโรเปนฺติป  ฯเปฯ   
ตเมน   ภิกฺขเว   นริยปาลา   อุทฺธปาท   อโธสิร   คเหตฺวา  ตตฺตาย   
โลหกุมฺภิยา    ปกฺขิปนฺติ    อาทิตฺตาย    สมฺปชฺชลิตาย    ส ฺโชติภูตาย   
โส   ตตฺถ   เผณุทฺเทหก   ปจฺจติ   โส  ตตฺถ  เผณุทฺเทหก  ปจฺจมาโน   
สกิมฺป   อุทธฺ   คจฺฉติ   สกิมฺป   อโธ   คจฺฉติ   สกิมปฺ  ติริย  คจฺฉติ   
โส   ตตฺถ   ทุกฺขา   ฯเปฯ   ตเมน   ภิกฺขเว  นิรยปาลา  มหานิรเย   
ปกฺขิปนฺติ โส โข ปน ภิกขฺเว มหานิรโย   
              จตุกฺกณฺโณ จตุทฺวาโร     วิภตฺโต ภาคโส มิโต&   
              อโยปาการปริยนฺโต      อยสา ปฏิกุชชฺิโต   
              ตสฺส อโยมยา ภูมิ       ชลิตา เตชสา ยุตา   
              สมนฺตา โยชนสต        ผลิตฺวา ติฏติ สพฺพทาติ ๑   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อตฺถิ นริเยสุ นิรยปาลาติ ฯ   
                         นิรยปาลกถา ฯ   
                        ____________________   
#๑ อ. ติกฺก. ๑๘๐ ฯ ม. อุ. ๓๑๖ ฯ    



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 630 

                          ติรจฺฉานกถา   
         [๑๘๒๓]  อตฺถ ิ เทเวสุ  ติรจฺฉานคตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ                 
ติรจฺฉานคเตสุ   เทวาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  เทเวสุ   
ติรจฺฉานคตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เทวโลโก  ติรจฺฉานโยนีติ  ฯ  น เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถ ิ เทเวสุ  ติรจฺฉานคตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
ตตฺถ  กฏีา  ปฏงฺคา  มกสา  มกฺขิกา  อหี  วิจฺฉิกา สตปที คณฺฑุปาทาติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๒๔]   นตฺถ ิ เทเวสุ  ติรจฺฉานคตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
อตฺถิ    ตตฺถ    เอราวโณ   นาม   หตฺถินาโค   สหสฺสสฺสยุตฺต   ทพฺิพ   
ยานนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อตฺถ ิ  ตตฺถ   เอราวโณ  นาม   
หตฺถินาโค   สหสฺสสฺสยุตฺต   ทิพฺพ   ยาน   เตน   วต   เร  วตฺตพฺเพ   
อตฺถิ เทเวสุ ติรจฺฉานคตาติ ฯ   
         [๑๘๒๕]  อตฺถิ  เทเวสุ  ติรจฺฉานคตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
ตตฺถ   หตฺถพินฺธา   อสฺสพนฺธา   ยาวสิกา   การณิกา  ภตฺตการกาติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ นตฺถ ิเทเวสุ ติรจฺฉานคตาติ ฯ   
                         ติรจฺฉานกถา ฯ   
                         __________________    
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                           มคฺคกถา   
         [๑๘๒๖]  ป ฺจงฺคิโก  มคฺโคติ ฯ อามนฺตา ฯ นนุ อฏงฺคิโก มคฺโค   
วุตฺโต   ภควตา  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อฏงฺคิโก  มคฺโค  วุตฺโต  ภควตา  ฯ  เสยฺยถที ฯ   
สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  ป ฺจงฺคิโก   
มคฺโคติ ฯ ป ฺจงฺคิโก มคฺโคติ ฯ อามนฺตา ฯ นนุ วุตฺต ภควตา   
              มคฺคานฏงฺคิโก เสฏโ   สจฺจาน จตุโร ปทา   
              วิราโค เสฏโ ธมฺมาน   ทิปทาน ฺจ จกฺขุมาติ ๑   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อฏงฺคิโก มคฺโคติ ฯ   
         [๑๘๒๗]  สมฺมาวาจา  มคฺคงฺค  สา  จ น มคฺโคติ ฯ อามนฺตา ฯ   
สมฺมาทิฏ ิ   มคฺคงฺค   สา   จ   น   มคฺโคติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   สมฺมาวาจา   มคฺคงฺค   สา  จ  น  มคฺโคติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สมฺมาสงฺกปฺโป    ฯเปฯ    สมฺมาวายาโม   ฯเปฯ   สมฺมาสติ   ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ   มคฺคงฺค   โส   จ   น  มคฺโคติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   สมฺมากมฺมนฺโต   ฯเปฯ   สมฺมาอาชีโว   มคฺคงฺค   โส  จ  น   
มคฺโคติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  มคฺคงฺค   
โส จ น มคฺโคติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๒๘]   สมฺมาทิฏ ิ   มคฺค   สาจ  มคฺโคติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
#๑ ขุ. ธ. ๔๓ ฯ    
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สมฺมาวาจา   มคฺคงฺค  สา  จ  มคฺโคติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
สมฺมาทิฏ ิ   มคฺคงฺค  สา  จ  มคฺโคติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สมฺมากมฺมนฺโต   
ฯเปฯ  สมฺมาอาชีโว  มคฺคงฺค  โส  จ  มคฺโคติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ    สมฺมาสงฺกปฺโป    ฯเปฯ   สมฺมาวายาโม   ฯเปฯ   สมฺมาสติ   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   มคฺคงฺค   โส   จ   มคฺโคติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สมฺมาวาจา   ฯเปฯ   สมฺมากมฺมนฺโต   ฯเปฯ   สมฺมาอาชีโว   มคฺคงฺค   
โส จ มคฺโคติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๒๙]  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ นนุ วุตฺต   
ภควตา   ปุพฺเพว   โข  ปนสฺส  กายกมฺม  วจีกมฺม  อาชีโว  สุปริสุทฺโธ   
โหติ  เอวมสฺสาย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉตีติ ๑   
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ ป ฺจงฺคิโก มคฺโคติ ฯ   
         [๑๘๓๐]   ป ฺจงฺคิโก   มคฺโคติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  นนุ  วุตฺต   
ภควตา   ยสฺมึ   โข   สุภทฺท   ธมฺมวินเย   อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโค   
น   อุปลพฺภติ   สมโณป   ตตฺถ   น   อุปลพฺภติ  ทุติโยป  ตตฺถ  สมโณ   
น   อุปลพฺภติ   ตติโยป   ตตฺถ   สมโณ  น  อุปลพฺภติ  จตุตฺโถป  ตตฺถ   
สมโณ    น   อุปลพฺภติ   ยสฺมิ ฺจ   โข   สุภทฺท   ธมมฺวินเย   อรโิย   
อฏงฺคิโก    มคฺโค   อุปลพฺภติ   สมโณป   ตตฺถ   อุปลพฺภติ   ทุติโยป   
ฯเปฯ   ตติโยป   ฯเปฯ   จตุตฺโถป   ตตฺถ   สมโณ  อุปลพฺภติ  อิมสฺมึ   
โข   สุภทฺท   ธมฺมวินเย   อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  อุปลพฺภติ  อิเธว   
#๑ ม. อุ. ๔๗๓ ฯ   
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สุภทฺท    สมโณ   อิธ   ทติุโย   สมโณ   อิธ   ตติโย   สมโณ   อิธ   
จตุตฺโถ   สมโณ   สุ ฺา  ปรปฺปวาทา  สมเณภิ  อ ฺเหีติ  ๑  อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อฏงฺคิโก มคฺโคติ ฯ   
                          มคฺคกถา ฯ   
                          ____________   
                           าณกถา   
         [๑๘๓๑]   ทฺวาทสวตฺถุก   าณ   โลกุตฺตรนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ทฺวาทส   โลกุตฺตราณานีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทฺวาทส   
โลกุตฺตราณานีติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ทฺวาทส   โสตาปตฺติมคฺคาติ  ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทฺวาทส  โสตาปตฺติมคฺคาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ทฺวาทส   โสตาปตฺติผลานีติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทฺวาทส   
สกทาคามิมคฺคา   ฯเปฯ   อนาคามิมคฺคา   ฯเปฯ   อรหตฺตมคฺคาติ   ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทฺวาทส  อรหตฺตมคฺคาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ทฺวาทส อรหตฺตผลานีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๓๒]   น   วตฺตพฺพ   ทฺวาทสวตฺถุก   าณ  โลกุตฺตรนติฺ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ  วุตฺต   ภควตา   อิท   ทุกฺข   อริยสจฺจนฺติ  เม   
ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ   
ป ฺา    อุทปาทิ    วิชฺชา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ต   โข   
ปนิท   ทุกฺข  อริยสจฺจ  ปริ ฺเยฺยนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  ปริ ฺาตนฺติ   
#๑ ที. ม. ๑๘๘ ฯ    
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าตนฺติ   เม   ภิกฺขเว   ฯเปฯ   อิท   ทกฺุขสมุทโย  อริยสจฺจนฺติ  เม   
ภิกฺขเว   ฯเปฯ   ต   โข   ปนิท  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  ปหาตพฺพนฺติ   
เม   ภิกฺขเว   ฯเปฯ  ปหีนนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  อิท  ทุกฺขนิโรโธ   
อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  ต  โข  ปนิท  ทุกฺขนิโรโธ  อรยิสจฺจ   
สจฺฉิกาตพฺพนฺติ    เม    ภิกฺขเว   ฯเปฯ   สจฺฉิกตนฺติ   เม   ภิกฺขเว   
ฯเปฯ   อิท   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทา   อริยสจฺจนฺติ   เม   ภิกฺขเว   
ฯเปฯ  ต  โข  ปนิท  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อรยิสจฺจ  ภาเวตพฺพนฺติ   
เม   ภิกฺขเว   ฯเปฯ   ภาวิตนฺติ   เม   ภิกขฺเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ   
ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    ฯเปฯ   อาโลโก   อุทปาทีติ   อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ ทฺวาทสวตฺถุก าณ โลกุตฺตรนฺติ ฯ   
                          าณกถา ฯ   
                        วีสติโม วคฺโค ฯ   
                         ตสฺส อุททฺาน   
          มาตุฆาตโก อานนฺตริโก       ปตุฆาตโก อานนฺตริโก   
          อรหนตฺฆาตโก อานนฺตริโก     รุหิรุปฺปาทโก อานนฺตริโก   
          สงฺฆเภทโก อานนฺตริโก       นตฺถิ ปุถชฺุชนสฺส าณ   
          นตฺถ ินิรเยสุ นิรยปาลา       อตฺถิ เทเวสุ ติรจฺฉานคตา   
          ป ฺจงฺคิโก มคฺโค ทฺวาทสวตฺถุก  าณ โลกตฺุตรนฺติ ฯ   
                       จตุตฺโถ ปณฺณาสโก ฯ   
          นิคฺคโห ปุ ฺสจโย อฏาสิ อตีเตน จ มาตุฆาตโกติ ฯ   
                         __________________    
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                           สาสนกถา   
         [๑๘๓๓]  สาสน  นว  กตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  สติปฏานา นว   
กตาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สาสน  นว กตนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ   
สมฺมปฺปธานา   ฯเปฯ   อิทฺธิปาทา   ฯเปฯ   อินฺทฺริยา   ฯเปฯ   พลา   
ฯเปฯ   โพชฌฺงฺคา  นว  กตาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปุพฺเพ   
อกุสล   ปจฺฉา   กุสล   กตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปุพฺเพ   
สาสว    ฯเปฯ    ส ฺโชนิย   คนฺถนิย   โอฆนิย   โยคนิย   นีวรณิย   
ปรามฏ  อุปาทานิย  ฯเปฯ  สงฺกิเลสกิ  ๑ ปจฺฉา อสงฺกิเลสิก กตนฺติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๓๔]   อตฺถิ   โกจิ   ตถาคตสฺส   สาสน  นว  กโรตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  โกจิ   สติปฏาเน  นว  กโรตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   อตฺถ ิ  โกจิ   สมฺมปปฺธาเน   ฯเปฯ   อิทฺธิปาเท   
ฯเปฯ   อินฺทรฺิเย   ฯเปฯ   พเล  ฯเปฯ  โพชฺฌงฺเค  นว  กโรตีติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  โกจิ  ปุพฺเพ  อกุสล  ปจฺฉา  กุสล   
กโรตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  โกจิ ปุพฺเพ สาสว ฯเปฯ   
สงฺกิเลสิก ปจฺฉา อสงฺกิเลสิก กโรตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๓๕]  ลพฺภา  ตถาคตสฺส สาสน ปุน นว กาตุนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ   
ลพฺภา   สติปฏานา  ปุน  นว  กาตุนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
ลพฺภา   สมฺมปฺปธานา   อิทฺธิปาทา   อินฺทฺริยา  พลา  ฯเปฯ  โพชฌฺงฺคา   
#๑ ม. สงฺกิเลสิย. สพฺพตฺถ อีทิสเมว ทิสฺสติ.    
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ปุน  นว  กาตุนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ลพฺภา  ปุพฺเพ อกุสล   
ปจฺฉา   กุสล   กาตุนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ลพฺภา  ปุพฺเพ   
สาสว   ฯเปฯ   สงฺกิเลสิก  ปจฺฉา  อสงฺกิเลสิก  กาตุนฺติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                          สาสนกถา ฯ   
                          ______________   
                          อวิวิตฺตกถา   
         [๑๘๓๖]  ปุถชฺุชโน  เตธาตุเกหิ ธมฺเมหิ อวิวิตฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ   
ปุถุชชฺโน   เตธาตุเกหิ  ผสฺเสหิ  ฯเปฯ  เตธาตุกาหิ  เวทนาหิ  ส ฺาหิ   
เจตนาหิ  จิตฺเตหิ  สทฺธาหิ  วิริเยหิ  สตหีิ  สมาธีหิ  เตธาตุกาหิ ป ฺาหิ   
อวิวิตฺโตติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  ปถุุชชฺโน  เตธาตุเกหิ   
ธมฺเมหิ   อวิวิตฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ  ยสฺมึ  ขเณ  ปุถุชชฺโน  จีวร   
เทติ  ตสฺมึ  ขเณ  ปม  ฌาน อุปสมฺปชชฺ วิหรติ ฯเปฯ อากาสาน ฺจายตน   
อุปสมฺปชฺช     วิหรตีติ     ฯ     น     เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ   
ยสฺมึ   ขเณ  ปุถุชชฺโน  ปณฺฑปาต  เทติ  ฯเปฯ  เสนาสน  เทติ  ฯเปฯ   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   เทติ  ตสฺมึ  ขเณ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ      เนวส ฺานาส ฺายตน      อุปสมฺปชฺช     วิหรตีติ     ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๓๗]  น  วตฺตพฺพ  ปุถชฺุชโน เตธาตุเกหิ ธมฺเมหิ อวิวิตฺโตติ ฯ    
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อามนฺตา   ฯ   ปถุุชชฺนสฺส   รูปธาตุอรูปธาตูปค   กมฺม  ปริ ฺาตนฺติ  ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ  ปุถชฺุชโน  เตธาตุเกหิ  ธมฺเมหิ   
อวิวิตฺโตติ ฯ   
                         อวิวิตฺตกถา ฯ   
                         ________________   
                         ส ฺโชนกถา   
         [๑๘๓๘]   อตฺถิ   กิ ฺจิ  ส ฺโชน  อปฺปหาย  อรหตฺตปปฺตฺตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  กิ ฺจิ   สกฺกายทิฏ ึ   อปฺปหาย  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉ   
อปฺปหาย   ฯเปฯ   สลีพฺพตปรามาส   อปฺปหาย   ราค  อปฺปหาย  โทส   
อปฺปหาย  โมห  อปฺปหาย  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  อปฺปหาย อรหตฺตปฺปตฺตีติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๓๙]   อตฺถ ิ  กิ ฺจิ   ส ฺโชน  อปฺปหาย  อรหตฺตปปฺตีติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อรหา   สราโค   สโทโส   สโมโห  สมาโน  สมกโฺข   
สปฬาโส   สอุปายาโส   สกิเลโสติ   ฯ   น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
นนุ  อรหา  นีราโค  นิทฺโทโส  นิมโฺมโห  นิมฺมาโน  นิมฺมกโฺข นิปฺปฬาโส   
นิรุปายาโส   นิกฺกิเลโสติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  อรหา  นีราโค   
ฯเปฯ   นิกกฺิเลโส   โน   วต   เร  วตฺตพฺเพ  อตฺถิ  กิ ฺจิ  ส ฺโชน   
อปฺปหาย อรหตฺตปฺปตฺตีติ ฯ   
         [๑๘๔๐] น วตฺตพฺพ อตฺถิ กิ ฺจิ ส ฺโชน อปฺปหาย   อรหตฺ-  
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ตปฺปตฺตีติ ฯ  อามนฺตา     ฯ     อรหา     สพฺพ     พุทฺธวิสย    ชานาตีติ    ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ  อตฺถิ  กิ ฺจิ  ส ฺโชน  อปฺปหาย   
อรหตฺตปฺปตฺตีติ ฯ   
                         ส ฺโชนกถา ฯ   
                         __________________   
                           อิทฺธิกถา   
         [๑๘๔๑]  อตฺถิ  อธิปฺปายอิทฺธิ  พุทฺธาน  วา  สาวกาน  วาติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    นิจฺจปณฺณา   รกฺุขา   โหนฺตูติ   อตฺถิ   อธิปฺปายอิทฺธิ   
พุทฺธาน  วา  สาวกาน  วาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ นิจฺจปุปฺผา   
รุกฺขา     โหนฺตุ    ฯเปฯ    นิจฺจผลิกา    รกฺุขา    โหนฺตุ    นิจฺจ   
ชุณฺห   โหตุ   นิจฺจ   เขม  โหตุ  นิจฺจ  สุภิกฺข  โหตุ  นิจฺจ  สุวุฏ ิก  
โหตูติ  อตฺถิ  อธิปฺปายอิทฺธิ  พุทฺธาน  วา  สาวกาน  วาติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถ ิ อธิปฺปายอิทฺธิ  พุทฺธาน  วา  สาวกาน  วาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อุปฺปนฺโน   ผสฺโส   มา   นิรุชฺฌีติ  อตฺถิ  อธิปฺปายอิทฺธิ   
พุทฺธาน  วา  สาวกาน  วาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อุปฺปนฺนา   
เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   ฯเปฯ  เจตนา  ฯเปฯ  จิตฺต  สทฺธา  วิรยิ   
สติ    สมาธิ   ฯเปฯ   ป ฺา   มา   นิรชฺุฌีติ   อตฺถิ   อธิปฺปายอิทฺธิ   
พุทฺธาน วา สาวกาน วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๔๒]  อตฺถิ  อธิปฺปายอิทฺธิ  พุทฺธาน  วา  สาวกาน  วาติ  ฯ    
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อามนฺตา   ฯ   รูป  นิจฺจ  โหตูติ  อตฺถิ  อธิปฺปายอิทฺธิ  เวทนา  ส ฺา   
สงฺขารา   ฯเปฯ   วิ ฺาณ  นิจฺจ  โหตูติ  อตฺถิ  อธิปฺปายอิทฺธิ  พุทฺธาน   
วา สาวกาน วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๔๓]  อตฺถ ิ อธปิฺปายอิทฺธิ  พุทฺธาน  วา  สาวกาน  วาติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ชาติธมฺมา  สตฺตา  มา  ชายึสูติ  อตฺถิ  ฯเปฯ  ชราธมฺมา   
สตฺตา   มา   ชิรึสูติ   ฯเปฯ   พฺยาธิธมฺมา   สตฺตา   มา  พฺยาธิยึสูติ   
ฯเปฯ    มรณธมฺมา    สตฺตา    มา   มิยฺยสึูติ   อตฺถ ิ  อธิปฺปายอิทฺธิ   
พุทฺธาน วา สาวกาน วาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๔๔]  น  วตฺตพฺพ  อตฺถิ  อธิปฺปายอิทฺธิ  พุทฺธาน วา สาวกาน   
วาติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  นนุ  อายสฺมา  ปลินฺทวจฺโฉ  ร ฺโ  มาคธสฺส   
เสนิยสฺส    พิมฺพิสารสฺส    ปาสาท    สุวณฺณนฺเตฺว   อธิมุจฺจิ   สวุณฺโณ   
จ   ปน  อาสีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อายสฺมา  ปลินฺทวจฺโฉ  ร ฺโ   
มาคธสฺส    เสนิยสฺส    พิมฺพิสารสฺส   ปาสาท   สุวณฺณนฺเตฺว   อธิมุจฺจิ   
สุวณฺโณ   จ  ปน  อาสิ  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  อตฺถิ  อธิปฺปายอิทฺธิ   
พุทฺธาน วา สาวกาน วาติ ฯ   
                          อิทฺธิกถา ฯ   
                           __________    
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                           พุทฺธกถา   
         [๑๘๔๕]  อตฺถิ  พุทฺธาน  พุทฺเธหิ  หีนาติเรกตาติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
สติปฏานโตติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สมฺมปฺปธานโต  ฯเปฯ   
อิทฺธิปาทโต    อินฺทฺริยโต    พลโต   โพชฺฌงฺคโต   วสีภาวโต   ฯเปฯ   
สพฺพ ฺ ุตาณทสฺสนโตติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                          พุทฺธกถา ฯ   
                         ______________   
                         สพฺพทิสากถา   
         [๑๘๔๖]  สพฺพา  ทสิา  พุทฺธา ติฏนฺตีติ ฯ อามนฺตา ฯ ปุรตฺถิมาย   
ทิสาย   พุทฺโธ   ติฏตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปุรตฺถิมาย   
ทิสาย  พุทฺโธ  ติฏตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กินฺนาโม  โส  ภควา กึชจฺโจ   
กึโคตฺโต    กนิฺนามา   ตสฺส   ภควโต   มาตาปตโร   กินฺนาม   ตสฺส   
ภควโต    สาวกยุค    โกนาโม   ตสฺส   ภควโต   อุปฏาโก   กีทสิ   
จีวร   ธาเรติ   กีทิส   ปตฺต   ธาเรติ   กตรสฺมึ  คาเม  วา  นิคเม   
วา   นคเร   วา  รฏเ  วา  ชนปเท  วาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   ทกขิฺณาย   ทิสาย   ฯเปฯ  ปจฺฉิมาย  ทิสาย  ฯเปฯ  อุตฺตราย   
ทิสาย  ฯเปฯ  เหฏ ิมาย  ทิสาย  พุทฺโธ  ติฏตีติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   เหฏ ิมาย  ทิสาย  พุทฺโธ  ติฏตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  กินนฺาโม    
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โส   ภควา   ฯเปฯ   ชนปเท   วาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อุปริมาย   ทสิาย   พุทฺโธ   ติฏตีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
อุปริมาย   ทสิาย   พุทฺโธ  ติฏตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  จาตุมฺมหาราชิเก   
ติฏติ  ฯเปฯ  ตาวตึเส  ติฏติ  ยาเม ติฏติ ตุสิเต ติฏติ นิมฺมานรติยา   
ติฏติ      ปรนิมฺมิตวสวตฺติยา      ติฏติ     ฯเปฯ     พฺรหฺมโลเก   
ติฏตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         สพฺพทิสากถา ฯ   
                         __________________   
                           ธมฺมกถา   
         [๑๘๔๗]  สพฺเพ  ธมฺมา  นิยตาติ ฯ อามนฺตา ฯ มิจฺฉตฺตนิยตาติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  สมฺมตฺตนิยตาติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   นตฺถ ิ  อนิยโต   ราสีติ   ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ   
อตฺถิ   อนิยโต   ราสีติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อตฺถิ  อนิยโต  ราสิ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ สพฺเพ ธมฺมา นิยตาติ ฯ   
         [๑๘๔๘]  สพฺเพ  ธมฺมา  นิยตาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ นน ุตโย ราสี   
วุตฺตา   ภควตา   มิจฺฉตฺตนิยโต   ราสิ   สมฺมตฺตนิยโต   ราสิ  อนิยโต   
ราสีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ตโย  ราสี  วุตฺตา ภควตา มิจฺฉตฺตนิยโต   
ราสิ   สมฺมตฺตนิยโต   ราสิ   อนิยโต   ราสิ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
สพฺเพ ธมฺมา นิยตาติ ฯ  



อภิ. กถาวตฺถุ - หนาท่ี 642 

         [๑๘๔๙]  รูป  รูปฏเน  นิยตนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ มิจฺฉตฺตนิยตนฺติ ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    สมฺมตฺตนิยตนฺติ    ฯ   น   เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา  ฯเปฯ  สงฺขารา  ฯเปฯ   
วิ ฺาณ   วิ ฺาณฏเน   นิยตนฺติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  มิจฺฉตฺตนิยตนฺติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สมฺมตฺตนิยตนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๕๐]  น  วตฺตพฺพ  รูป  รูปฏเน  นิยต ฯเปฯ เวทนา ฯเปฯ   
ส ฺา   ฯเปฯ   สงฺขารา   ฯเปฯ  วิ ฺาณ  วิ ฺาณฏเน  นิยตนฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  รูป  โหติ  เวทนา  โหติ  ส ฺา  โหติ  สงฺขารา  โหนฺติ   
วิ ฺาณ   โหติ   เวทนา  ส ฺา  โหติ  สงฺขารา  ฯเปฯ  วิ ฺาณ  รูป   
โหติ   เวทนา   โหติ   ส ฺา  โหติ  สงฺขารา  โหนฺตีติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ   ฯ   เตน  ห ิ รูป  รูปฏเน  นยิต  เวทนา  ฯเปฯ  ส ฺา   
สงฺขารา ฯเปฯ วิ ฺาณ วิ ฺาณฏเน นิยตนฺติ ฯ   
                          ธมฺมกถา ฯ   
                          ____________   
                           กมฺมกถา   
         [๑๘๕๑]  สพฺเพ  กมฺมา  นิยตาติ ฯ อามนฺตา ฯ มิจฺฉตฺตนิยตาติ ฯ   
อามนฺตา    ฯ    มิจฺฉตฺตนิยตาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   
สมฺมตฺตนิยตาติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นตฺถิ  อนิยโต  ราสีติ ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  อตฺถ ิ อนิยโต  ราสีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ    
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ห ฺจิ อตฺถิ อนิยโต ราสิ โน วต เร วตฺตพฺเพ สพฺเพ กมฺมา นิยตาติ ฯ   
         [๑๘๕๒]  สพฺเพ  กมฺมา  นิยตาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ นน ุตโย ราสี   
วุตฺตา   ภควตา   มิจฺฉตฺตนิยโต   ราสิ   สมฺมตฺตนิยโต   ราสิ  อนิยโต   
ราสีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ตโย  ราสี  วุตฺตา ภควตา มิจฺฉตฺตนิยโต   
ราสิ   สมฺมตฺตนิยโต   ราสิ   อนิยโต   ราสิ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
สพฺเพ กมฺมา นิยตาติ ฯ   
         [๑๘๕๓]  ทฏิธมฺมเวทนิย  กมมฺ  ทฏิธมฺมเวทนิยฏเน นิยตนฺติ ฯ   
อามนฺตา  ฯ  มิจฺฉตฺตนิยตนฺติ  ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สมฺมตฺตนิยตนฺติ ฯ   
น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    อุปปชชฺเวทนิย    กมฺม    ฯเปฯ   
อปราปริยเวทนิย     กมฺม     อปราปรยิเวทนิยฏเน    นิยตนฺติ    ฯ   
อามนฺตา  ฯ  มิจฺฉตฺตนิยตนฺติ  ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สมฺมตฺตนิยตนฺติ ฯ           
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๕๔]  น  วตฺตพฺพ  ทิฏธมฺมเวทนิย กมฺม ทิฏธมฺมเวทนิยฏเน   
นิยต      อุปปชฺชเวทนิย      กมฺม      ฯเปฯ     อปราปริยเวทนิย   
กมฺม  อปราปริยเวทนิยฏเน  นิยตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ทฏิธมฺมเวทนิย   
กมฺม    อุปปชฺชเวทนิย    โหติ    อปราปริยเวทนิย    โหติ    ฯเปฯ   
อุปปชฺชเวทนิย    กมฺม    ทิฏธมฺมเวทนิย    โหติ    อปราปริยเวทนิย   
โหติ  ฯเปฯ  อปราปริยเวทนิย  กมฺม ทิฏธมฺมเวทนิย โหติ อุปปชฺชเวทนิย   
โหตีติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ  เตน  ห ิ ทฏิธมฺมเวทนิย   
กมฺม    ทฏิธมฺมเวทนิยฏเน    นิยต   อุปปชฺชเวทนิย   กมฺม   ฯเปฯ    
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อปราปริยเวทนิย กมฺม อปราปริยเวทนิยฏเน นิยตนฺติ ฯ   
                          กมฺมกถา ฯ   
                       เอกวีสติโม วคฺโค ฯ   
                          ตสฺส อุททฺาน   
                สาสน นว กต อตฺถิ โกจิ ตถาคตสฺส สาสน นว   
                กโรติ ลพฺภา ตถาคตสฺส สาสน ปุน นว กาตุ   
                ปถุุชชฺโน เตธาตุเกหิ ธมฺเมหิ อวิวิตฺโต อตฺถิ   
                กิ ฺจิ ส ฺโชน อปฺปหาย อรหตฺตปฺปตฺติ อตฺถิ   
                อธิปฺปายอิทฺธิ พุทฺธาน วา สาวกาน วา อตฺถิ   
                พุทฺธาน พุทฺเธหิ หีนาติเรกตา สพฺพา ทิสา พุทฺธา   
                ติฏนฺติ สพฺเพ ธมฺมา นิยตา สพฺเพ กมฺมา นิยตาติ ฯ   
                          ______________   
                         ปรินิพฺพานกถา   
         [๑๘๕๕]   อตฺถ ิ  กิ ฺจิ   ส ฺโชน  อปฺปหาย  ปรินิพฺพานนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   อตฺถ ิ  กิ ฺจิ  สกฺกายทิฏ ึ  อปฺปหาย  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป   
อปฺปหาย ปรินิพฺพานนฺติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๕๖]   อตฺถ ิ  กิ ฺจิ   ส ฺโชน  อปฺปหาย  ปรินิพฺพานนฺติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  อรหา  สราโค  ฯเปฯ  สกเิลโสติ  ฯ  น  เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   นน ุ  อรหา   นรีาโค   ฯเปฯ  นิกฺกิเลโสติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ    
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ห ฺจิ   อรหา   นีราโค   ฯเปฯ   นิกฺกิเลโส  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
อตฺถิ กิ ฺจิ ส ฺโชน อปฺปหาย ปรินิพฺพานนฺติ ฯ   
         [๑๘๕๗]    น   วตฺตพฺพ   อตฺถิ   กิ ฺจิ   ส ฺโชน   อปฺปหาย   
ปรินิพฺพานนฺติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  อรหา  สพฺพ  พุทฺธวิสย  ชานาตีติ  ฯ   
น   เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ  อตฺถิ  กิ ฺจิ  ส ฺโชน  อปฺปหาย   
ปรินิพฺพานนฺติ ฯ   
                         ปรินิพฺพานกถา ฯ   
                          ____________   
                          กุสลจิตฺตกถา   
         [๑๘๕๘]   อรหา   กุสลจิตฺโต   ปรินิพฺพายตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหา  ปุ ฺาภิสงฺขาร  อภิสงฺขโรนฺโต  อาเน ฺชาภิสงฺขาร  อภิสงฺขโรนฺโต   
คติสวตฺตนิย     กมฺม    กโรนฺโต    ภวสวตฺตนิย    กมฺม    กโรนฺโต   
อิสฺสริยสวตฺตนิย   กมฺม   กโรนฺโต   อธิปจฺจสวตฺตนิย   กมฺม   กโรนฺโต   
มหาโภคสวตฺตนิย     กมมฺ    กโรนฺโต    มหาปริวารสวตฺตนิย    กมฺม   
กโรนฺโต   เทวโสภคฺยสวตฺตนิย   กมฺม   กโรนฺโต  มนุสฺสโสภคฺยสวตฺตนิย   
กมฺม กโรนฺโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๕๙]   อรหา   กุสลจิตฺโต   ปรินิพฺพายตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อรหา    อาจินนฺโต   อปจินนฺโต   ปชหนฺโต   อุปาทิยนฺโต   วิสเินนฺโต   
อุสฺสิเนนฺโต  วิธูเปนฺโต  ฯเปฯ  สนฺธูเปนฺโต  ปรินพฺิพายตีติ  ฯ  น  เหว    
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วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   นนุ   อรหา  เนวาจินาติ  น  อปจินาติ  อปจินิตฺวา   
 ิโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   อรหา  เนวาจินาติ  น  อปจินาติ   
อปจินิตฺวา     ิโต   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   อรหา   กุสลจิตฺโต   
ปรินิพฺพายตีติ   ฯ   นนุ   อรหา  เนว  ปชหติ  น  อุปาทิยติ  ปชหิตฺวา   
 ิโต  เนว  วิสิเนติ  น  อุสฺสิเนติ  วิสิเนตฺวา   ิโต  นนุ  อรหา  เนว   
วิธูเปติ   น   สนฺธูเปติ   วิธูเปตฺวา    ิโตติ   ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
อรหา   เนว   วิธูเปติ  น  สนฺธูเปติ  วิธูเปตฺวา   ิโต  โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ อรหา กุสลจิตฺโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ   
         [๑๘๖๐]   น   วตฺตพฺพ   อรหา   กุสลจิตฺโต  ปรินิพฺพายตีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  นนุ  อรหา  อุปฏ ิตสฺสติ  สโต  สมฺปชาโน ปรินิพฺพายตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ  ห ฺจิ  อรหา  อุปฏ ิตสฺสติ  สโต  สมปฺชาโน  ปรนิิพฺพายติ   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ อรหา กุสลจิตฺโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ   
                         กุสลจิตฺตกถา ฯ   
                         __________________   
                          อาเน ฺชกถา   
         [๑๘๖๑]  อรหา  อาเน ฺเช   ิโต  ปรินิพฺพายตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   อรหา   ปกติจิตฺเต    ิโต  ปรินิพฺพายตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ   
อรหา   ปกติจิตฺเต    ิโต   ปรินิพฺพายติ   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
อรหา อาเน ฺเช  ิโต ปรนิิพฺพายตีติ ฯ    
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         [๑๘๖๒]  อรหา  อาเน ฺเช   ิโต  ปรินิพฺพายตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
อรหา   กริิยมเย   จิตฺเต   ิโต  ปรินิพฺพายตีติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   นน ุ อรหา  วิปากจิตฺเต   ิโต  ปรินิพฺพายตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   อรหา  วิปากจิตฺเต   ิโต  ปรินิพฺพายติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
อรหา อาเน ฺเช  ิโต ปรนิิพฺพายตีติ ฯ   
         [๑๘๖๓]  อรหา  อาเน ฺเช   ิโต  ปรินิพฺพายตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
อรหา  กิริยาพฺยากเต  จิตฺเต   ิโต  ปรนิิพฺพายตีติ  ฯ  น เหว วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   นน ุ  อรหา   วิปากาพฺยากเต  จิตฺเต   ิโต  ปรินิพฺพายตีติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อรหา  วิปากาพฺยากเต  จิตฺเต  ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อรหา อาเน ฺเช  ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ   
         [๑๘๖๔]  อรหา  อาเน ฺเช   ิโต  ปรินิพฺพายตีติ  ฯ อามนฺตา ฯ   
นนุ   ภควา   จตุตฺถชฺฌานา   วุฏหิตฺวา   สมนนฺตรา   ปรินิพฺพุโตติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  ภควา  จตุตฺถชฺฌานา วุฏหิตฺวา สมนนฺตรา ปรินิพฺพุโต   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อรหา อาเน ฺเช  ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ   
                         อาเน ฺชกถา ฯ   
                       ______________________   
                         ธมฺมาภิสมยกถา   
         [๑๘๖๕]   อตฺถ ิ คพฺภเสยฺยาย  ธมฺมาภิสมโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
อตฺถิ   คพฺภเสยฺยาย   ธมมฺเทสนา   ธมฺมสฺสวน  ธมฺมสากจฺฉา  ปริปุจฺฉา   
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สีลสมาทาน  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารตา โภชเน มตฺต ฺ ุตา ปุพฺพรตฺตาปรู ตฺต   
ชาคริยานุโยโคติ     ฯ    น    เหว    วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ    นตฺถ ิ  
คพฺภเสยฺยาย  ธมฺมเทสนา  ฯเปฯ  ปุพฺพรตฺตาปรู ตฺต  ชาคริยานุโยโคติ ฯ   
อามนฺตา     ฯ     ห ฺจิ     นตฺถิ     คพฺภเสยฺยาย     ธมฺมเทสนา   
ธมฺมสฺสวน   ฯเปฯ   ปุพฺพรตฺตาปรู ตฺต   ชาคริยานุโยโค  โน  วต  เร   
วตฺตพฺเพ อตฺถิ คพฺภเสยฺยาย ธมฺมาภิสมโยติ ฯ   
         [๑๘๖๖]   อตฺถ ิ คพฺภเสยฺยาย  ธมฺมาภิสมโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
นนุ   เทฺว   ปจฺจยา   สมฺมาทิฏ ิยา   อุปปฺาทาย   ปรโต   จ  โฆโส   
โยนิโส   จ   มนสิกาโรติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ  เทฺว  ปจฺจยา   
สมฺมาทิฏ ิยา   อุปฺปาทาย   ปรโต   จ  โฆโส  โยนโิส  จ  มนสกิาโร   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อตฺถิ คพฺภเสยฺยาย ธมฺมาภิสมโยติ ฯ   
         [๑๘๖๗]   อตฺถิ  คพฺภเสยฺยาย  ธมฺมาภิสมโยติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สุตฺตสฺส    ปมตฺตสฺส   มฏุสฺสติสฺส   อสมฺปชานสฺส   ธมฺมาภิสมโยติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                        ธมฺมาภิสมยกถา ฯ   
                       ______________________   
                          ติสฺโสปกถา   
         [๑๘๖๘]   อตฺถิ  คพฺภเสยฺยาย  อรหตฺตปฺปตฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สุตฺตสฺส    ปมตฺตสฺส   มฏุสฺสติสฺส   อสมฺปชานสฺส   อรหตฺตปฺปตฺตีติ   ฯ    
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น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   สุปนคตสฺส   ธมฺมาภิสมโยติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  สุตฺตสฺส ปมตฺตสฺส มุฏสฺสติสฺส อสมฺปชานสฺส ธมฺมาภิสมโยติ ฯ   
น   เหว   วตฺตพฺเพ   ฯเปฯ   อตฺถิ   สุปนคตสฺส   อรหตฺตปฺปตฺตีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    สุตฺตสฺส    ปมตฺตสฺส    มุฏสฺสติสฺส    อสมฺปชานสฺส   
อรหตฺตปฺปตฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                         ติสฺโสปกถา ฯ   
                         __________________   
                          อพฺยากตกถา   
         [๑๘๖๙]  สพฺพ  สปุนคตสฺส  จิตฺต  อพฺยากตนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
สุปนนฺเตน   ปาณ  หเนยฺยาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  สุปนนฺเตน  ปาณ   
หเนยฺย โน วต เร วตฺตพฺเพ สพฺพ สุปนคตสฺส จิตฺต อพฺยากตนฺติ ฯ   
         [๑๘๗๐]   สุปนนฺเตน  อทินฺน  อาทิเยยฺย  ฯเปฯ  มุสา  ภเณยฺย   
ปสุณ   ภเณยยฺ   ผรุส   ภเณยฺย   สมฺผ   ปลเปยฺย   สนฺธึ   ฉินฺเทยฺย   
นิลฺโลป   หเรยฺย   เอกาคาริก   กเรยฺย  ปริปนฺเก  ติฏเยฺย  ปรทาร   
คจฺเฉยฺย   คามฆาตก   กเรยฺย  นิคมฆาตก  กเรยฺย  สุปนนฺเตน  เมถุน   
ธมฺม   ปฏิเสเวยฺย   สุปนคตสฺส   อสุจิ   มุจฺเจยฺย   สปุนนฺเตน   ทาน   
ทเทยฺย    จีวร    ทเทยฺย   ปณฺฑปาต   ทเทยฺย   เสนาสน   ทเทยฺย   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร   ทเทยฺย  ขาทนีย  ทเทยฺย  โภชนีย  ทเทยฺย   
ปานีย   ทเทยฺย   เจติย   วนฺเทยฺย  เจติเย  มาล  อาโรเปยฺย  คนฺธ    
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อาโรเปยฺย  วิเลปน  อาโรเปยฺย  ฯเปฯ  เจติย  อภิทกฺขิณ กเรยฺยาติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   สุปนนฺเตน  เจติย  อภิทกฺขิณ  กเรยฺย  โน  วต   
เร วตฺตพฺเพ สพฺพ สุปนคตสฺส จิตฺต อพฺยากตนฺติ ฯ   
         [๑๘๗๑]   น  วตฺตพฺพ  สพฺพ  สปุนคตสฺส  จิตฺต  อพฺยากตนฺติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   นน ุ สุปนคตสฺส  จิตฺต  อพฺโพหาริย  วุตฺต  ภควตาติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   สุปนคตสฺส   จิตฺต   อพฺโพหาริย  วุตฺต  ภควตา   
เตน วต เร วตฺตพฺเพ สพฺพ สุปนคตสฺส จิตฺต อพฺยากตนฺติ ฯ   
                         อพฺยากตกถา ฯ   
                        __________________   
                       อาเสวนปจฺจยตากถา   
         [๑๘๗๒]  นตฺถิ  กาจิ  อาเสวนปจฺจยตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต   ภควตา   ปาณาติปาโต   ภิกฺขเว  อาเสวิโต  ภาวิโต  พหุลีกโต   
นิรยสวตฺตนิโก     ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิโก     ปตฺติวิสยสวตฺตนิโก    โย   
สพฺพลหุโส   ปาณาติปาตสฺส   วิปาโก   มนุสฺสภูตสฺส   อปฺปายุกสวตฺตนิโก   
โหตีติ    ๑   อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   เตน   หิ   
อตฺถิ กาจิ อาเสวนปจฺจยตาติ ฯf   
         [๑๘๗๓]  นตฺถ ิ กาจิ  อาเสวนปจฺจยตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต  ภควตา  อทินฺนาทาน  ภิกฺขเว อาเสวิต ภาวิต พหุลีกต นิรยสวตฺตนิก   
#๑ อ. อฏก. ๑๐๔ ฯ    
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ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิก       ปตฺติวิสยสวตฺตนิก      โย      สพฺพลหุโส   
อทินฺนาทานสฺส    วิปาโก    มนุสฺสภูตสฺส    โภคพยฺสนสวตฺตนิโก   โหติ   
ฯเปฯ   โย   สพฺพลหุโส   กาเมสุมิจฺฉาจารสฺส   วิปาโก   มนุสฺสภูตสฺส   
สปตฺตเวรสวตฺตนิโก  โหติ  ฯเปฯ  โย  สพฺพลหุโส  มุสาวาทสฺส  วิปาโก   
มนุสฺสภูตสฺส   อพฺภูตพฺภกฺขานสวตฺตนิโก   โหติ   ฯเปฯ   โย  สพฺพลหุโส   
ปสุณาย    วาจาย   วิปาโก   มนุสฺสภูตสฺส   มิตฺเตหิ   เภทนสวตฺตนิโก   
โหติ   ฯเปฯ   โย  สพฺพลหุโส  ผรุสาย  วาจาย  วิปาโก  มนุสฺสภูตสฺส   
อมนาปสทฺทสวตฺตนิโก   โหติ   ฯเปฯ   โย   สพฺพลหุโส  สมฺผปฺปลาปสฺส   
วิปาโก  มนสฺุสภูตสฺส  อนาเทยฺยวาจสวตฺตนิโก  โหติ ฯเปฯ สรุาเมรยปาน   
ภิกฺขเว    อาเสวิต    ฯเปฯ    โย    สพฺพลหุโส   สรุาเมรยปานสฺส   
วิปาโก    มนสฺุสภูตสฺส    อุมฺมตฺตกสวตฺตนิโก    โหตีติ   ๑   อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อตฺถิ กาจิ อาเสวนปจฺจยตาติ ฯ   
         [๑๘๗๔]  นตฺถิ  กาจิ  อาเสวนปจฺจยตาติ ฯ อามนฺตา ฯ นนุ วุตฺต   
ภควตา  มิจฺฉาทิฏ ิ  ภิกฺขเว  อาเสวิตา  ภาวิตา พหุลีกตา นิรยสวตฺตนิกา   
ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิกา          ปตฺติวิสยสวตฺตนิกาติ          อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ ฯ อามนฺตา ฯ เตน หิ อตฺถิ กาจิ อาเสวนปจฺจยตาติ ฯ   
         [๑๘๗๕]  นตฺถิ  กาจิ  อาเสวนปจฺจยตาติ ฯ อามนฺตา ฯ นนุ วุตฺต   
ภควตา    มิจฺฉาสงฺกปฺโป   ฯเปฯ   มิจฺฉาสมาธิ   ภิกฺขเว   อาเสวิโต   
ภาวิโต   พหุลีกโต  ฯเปฯ  ปตฺติวิสยสวตฺตนิโกติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
#๑ อ. อฏก. ๑๐๔ ฯ    
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อามนฺตา ฯ เตน หิ อตฺถิ กาจิ อาเสวนปจฺจยตาติ ฯ   
         [๑๘๗๖]  นตฺถ ิ กาจิ  อาเสวนปจฺจยตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต   ภควตา   สมฺมาทิฏ ิ   ภิกฺขเว   อาเสวิตา   ภาวิตา  พหุลีกตา   
อมโตคธา  โหติ  อมตปรายนา  อมตปริโยสานาติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ อตฺถิ กาจิ อาเสวนปจฺจยตาติ ฯ   
         [๑๘๗๗]  นตฺถ ิ กาจิ  อาเสวนปจฺจยตาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นนุ   
วุตฺต   ภควตา   สมฺมาสงฺกปฺโป  ภิกฺขเว  อาเสวิโต  ภาวิโต  พหุลีกโต   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ  ภิกฺขเว  อาเสวิโต  ภาวิโต  พหุลีกโต  อมโตคโธ   
โหติ    อมตปรายโน    อมตปริโยสาโนติ    อตฺเถว   สุตฺตนฺโตติ   ฯ   
อามนฺตา ฯ เตน หิ อตฺถิ กาจิ อาเสวนปจฺจยตาติ ฯ   
                       อาเสวนปจฺจยตากถา ฯ   
                          ______________   
                           ขณิกกถา   
         [๑๘๗๘]   เอกจิตฺตกฺขณิกา   สพฺเพ   ธมฺมาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
จิตฺเต   มหาปวี   สณฺาติ   มหาสมุทโฺท   สณฺาติ   สิเนรุปพฺพตราชา   
สณฺาติ  อาโป  สณฺาติ  เตโช  สณฺาติ วาโย สณฺาติ ติณกฏวนปฺปตโย   
สณฺหนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๗๙]   เอกจิตฺตกฺขณิกา   สพฺเพ   ธมฺมาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
จกฺขายตน    จกฺขุวิ ฺาเณน    สหชาตนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ    
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ฯเปฯ    จกฺขายตน   จกฺขุวิ ฺาเณน   สหชาตนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
นนุ    อายสฺมา    สารีปุตฺโต    เอตทโวจ   อชฺฌตฺติก ฺเจว   อาวุโส   
จกฺขุ   อปริภินฺน   โหติ   พาหิรา   จ   รูปา  น  อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ   
โน  จ  ตชโฺช  สมนฺนาหาโร  โหติ  เนว  ตาว  ตชชฺสฺส วิ ฺาณภาวสฺส   
ปาตุภาโว     โหติ    อชฌฺตฺติก ฺเจว    อาวุโส    จกฺขุ    อปริภินนฺ   
โหติ   พาหิรา   จ   รูปา   อาปาถ   อาคจฺฉนฺติ   โน   จ   ตชฺโช   
สมนฺนาหาโร   โหติ   เนว   ตาว  ตชชฺสฺส  วิ ฺาณภาวสฺส  ปาตุภาโว   
โหติ    ยโต   จ   โข   อาวุโส   อชฺฌตฺติก ฺเจว   จกฺขุ   อปริภินนฺ   
โหติ   พาหิรา  จ  รูปา  อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ  ตชฺโช  จ  สมนฺนาหาโร   
โหติ   เอว   ตชฺชสฺส  วิ ฺาณภาวสฺส  ปาตุภาโว  โหตีติ  ๑  อตฺเถว   
สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  เตน หิ น วตฺตพฺพ จกฺขายตน จกฺขุวิ ฺาเณน   
สหชาตนฺติ ฯ   
         [๑๘๘๐]  โสตายตน  ฯเปฯ  ฆานายตน  ฯเปฯ ชิวฺหายตน ฯเปฯ   
กายายตน   กายวิ ฺาเณน   สหชาตนฺติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
กายายตน   กายวิ ฺาเณน  สหชาตนติฺ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุ อายสฺมา   
สารีปุตฺโต   เอตทโวจ   อชฺฌตฺติโก   เจว  อาวุโส  กาโย  อปริภินฺโน   
โหติ   พาหิรา   จ   โผฏพฺพา   น   อาปาถ   อาคจฺฉนฺติ   โน  จ   
ฯเปฯ  อชฺฌตฺติโก  เจว  อาวุโส  กาโย  อปริภินโฺน  โหติ  พาหิรา  จ   
โผฏพฺพา  อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ  โน  จ  ฯเปฯ  ยโต  จ  โข  อาวุโส   
#๑ ม. ม.ู ๓๔๒ ฯ    
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อชฺฌตฺติโก   เจว   กาโย   อปริภินฺโน   โหติ  พาหิรา  จ  โผฏพฺพา   
อาปาถ   อาคจฺฉนฺติ   ตชฺโช   จ   สมนนฺาหาโร  โหติ  เอว  ตชชฺสฺส   
วิ ฺาณภาวสฺส  ปาตุภาโว  โหตีติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
เตน หิ น วตฺตพฺพ กายายตน กายวิ ฺาเณน สหชาตนฺติ ฯ   
         [๑๘๘๑]   น   วตฺตพฺพ   เอกจิตฺตกฺขณิกา   สพฺเพ  ธมฺมาติ  ฯ   
อามนฺตา  ฯ  สพฺเพ  ธมฺมา  นิจฺจา  ธุวา  สสฺสตา  อวิปริณามธมฺมาติ ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ เอกจิตฺตกฺขณิกา สพฺเพ ธมฺมาติ ฯ   
                          ขณิกกถา ฯ   
                       พาวีสติโม วคฺโค ฯ   
                         ตสฺส อุททฺาน   
             อตฺถ ิกิ ฺจิ ส ฺโชน อปฺปหาย ปรินิพฺพาน   
             อรหา กุสลจิตฺโต ปรินิพฺพายติ อรหา อาเน ฺเช   
              ิโต ปรินิพฺพายติ อตฺถิ คพฺภเสยฺยาย ธมฺมาภิสมโย   
             อตฺถ ิคพฺภเสยฺยาย อรหตฺตปฺปตฺติ อตฺถิ สุปนคตสฺส   
             ธมฺมาภิสมโย อตฺถิ สุปนคตสฺส อรหตฺตปฺปตฺติ   
             สพฺพ สุปนคตสฺส จิตฺต อพฺยากต นตฺถิ กาจิ   
             อาเสวนปจฺจยตา เอกจิตฺตกฺขณิกา สพฺเพ ธมฺมาติ ฯ   
                          ______________    
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                        เอกาธิปฺปายกถา   
         [๑๘๘๒]   เอกาธิปฺปาเยน   เมถโุน  ธมโฺม  ปฏิเสวิตพฺโพติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    เอกาธิปฺปาเยน    อสฺสมเณน    โหตพฺพ   อภิกขฺุนา   
โหตพฺพ    ฉินฺนมูเลน    โหตพฺพ    ปาราชิเกน   โหตพฺพนฺติ   ฯ   น   
เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๘๓]   เอกาธิปฺปาเยน   เมถโุน  ธมโฺม  ปฏิเสวิตพฺโพติ  ฯ   
อามนฺตา   ฯ   เอกาธิปฺปาเยน   ปาโณ   หนฺตพฺโพ  อทินฺน  อาทิยิตพฺพ   
มุสา     ภณิตพฺพ     ปสุณ     ภณิตพฺพ     ผรุส    ภณิตพฺพ    สมฺผ   
ปลปตพฺพ   สนฺธิ   เฉทิตพฺโพ   นิลฺโลป   หาตพฺพ  เอกาคาริย  กาตพฺพ   
ปริปนฺเถ    าตพฺพ    ปรทาโร    คนฺตพฺโพ   คามฆาตโก   กาตพฺโพ   
นิคมฆาตโก กาตพฺโพติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                       เอกาธิปฺปายกถา ฯ   
                         ________________   
                         อรหนฺตวณฺณกถา   
         [๑๘๘๔]  อรหนฺตาน  วณฺเณน อมนุสฺสา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺตีติ ฯ}   
อามนฺตา    ฯ    อรหนฺตาน    วณฺเณน    มนุสฺสา    ปาณ    หนนฺติ   
ฯเปฯ    อทินฺน    อาทิยนฺติ    มุสา   ภณนฺติ   ปสุณ   ภณนฺติ   ผรุส   
ภณนฺติ   สมผฺ   ปลปนฺติ   สนฺธึ   ฉินฺทนฺติ  นิลโฺลป  หรนฺติ  เอกา-  
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คาริย  กโรนฺติ     ปริปนฺเถ     ติฏนฺติ    ปรทาร    คจฺฉนฺติ    คามฆาตก   
กโรนฺติ ฯเปฯ นิคมฆาตก กโรนฺตีติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                        อรหนฺตวณฺณกถา ฯ   
                        __________________   
                      อิสฺสริยกามการิกากถา   
         [๑๘๘๕]  โพธิสตฺโต  อิสฺสริยกามการิกาเหตุ  วินิปาต  คจฺฉตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   โพธิสตฺโต  อิสฺสริยกามการิกาเหตุ  นิรย  คจฺฉติ  ส ฺชีว   
คจฺฉติ    กาลสุตฺต   คจฺฉติ   ตาปน   คจฺฉติ   ปตาปน   ๑   คจฺฉติ   
สงฺฆาฏก    คจฺฉติ    โรู  ุว    คจฺฉติ   ฯเปฯ   อวีจึ   คจฺฉตีติ   ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๘๖]  โพธิสตฺโต  อิสฺสริยกามการิกาเหตุ  วินิปาต  คจฺฉตีติ ฯ   
อามนฺตา   ฯ   โพธิสตฺโต   อิสฺสริยกามการิกาเหตุ   วินิปาต   คจฺฉตีติ   
อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ  นตฺถิ  ฯ  ห ฺจิ โพธิสตฺโต อิสฺสริยกามการิกาเหตุ   
วินิปาต    คจฺฉตีติ   นตฺเถว   สุตฺตนฺโต   โน   วต   เร   วตฺตพฺเพ   
โพธิสตฺโต อิสฺสริยกามการิกาเหตุ วินิปาต คจฺฉตีติ ฯ   
         [๑๘๘๗]     โพธิสตฺโต    อิสฺสริยกามการิกาเหตุ    คพฺภเสยฺย   
โอกฺกมตีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  โพธิสตฺโต  อิสฺสริยกามการิกาเหตุ  นิรย   
อุปปชฺเชยฺย ติรจฺฉานโยนึ อุปปชฺเชยยฺาติ ฯ น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๘๘] โพธิสตฺโต อิสฺสริยกามการิกาเหตุ คพฺภเสยฺย โอกฺกมตีติ ฯ             
#๑. ม. มหาตาปน.    
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อามนฺตา    ฯ    โพธิสตฺโต    อิทฺธิมาติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ  โพธิสตฺโต  อิทฺธิมาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โพธิสตฺเตน ฉนฺทิทฺธิปาโท   
ภาวิโต  ฯเปฯ  วิริยิทฺธิปาโท  ฯเปฯ  จิตฺติทฺธิปาโท  ฯเปฯ วีมสิทฺธิปาโท   
ภาวิโตติ  ฯ  น  เหว  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ โพธิสตฺโต อิสฺสริยกามการิกาเหตุ   
คพฺภเสยฺย      โอกฺกมตีติ     ฯ     อามนฺตา     ฯ     โพธิสตฺโต   
อิสฺสริยกามการิกาเหตุ   คพฺภเสยฺย   โอกฺกมตีติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ  ฯ   
นตฺถิ    ฯ    ห ฺจิ    โพธสิตฺโต   อิสฺสริยกามการิกาเหตุ   คพฺภเสยฺย   
โอกฺกมตีติ   นตฺเถว   สุตฺตนฺโต   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  โพธิสตฺโต   
อิสฺสริยกามการิกาเหตุ คพฺภเสยฺย โอกฺกมตีติ ฯ   
         [๑๘๘๙]    โพธิสตฺโต    อิสฺสริยกามการิกาเหตุ    ทุกฺกรการิก   
อกาสีติ   ฯ   อามนฺตา  ฯ  โพธิสตฺโต  อิสฺสริยกามการิกาเหตุ  สสฺสโต   
โลโกติ   ปจฺจาคจฺฉิ   อสสฺสโต   โลโกติ  ปจฺจาคจฺฉิ  อนฺตวา  โลโกติ   
ฯเปฯ    อนนฺตวา    โลโกติ   ต   ชีว   ต   สรีรนฺติ   อ ฺ   ชีว   
อ ฺ   สรีรนฺติ   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   น   โหติ  ตถาคโต   
ปรมฺมรณาติ   โหติ   จ   น   จ  โหติ  ตถาคโต  ปรมมฺรณาติ  ฯเปฯ   
เนว   โหติ   น   น   โหติ   ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  ปจฺจาคจฺฉีติ  ฯ   
น เหว วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
         [๑๘๙๐]    โพธิสตฺโต    อิสฺสริยกามการิกาเหตุ    ทุกฺกรการิก   
อกาสีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  โพธิสตฺโต  อิสฺสริยกามการิกาเหตุ ทุกฺกรการิก   
อกาสีติ    อตฺเถว    สุตฺตนฺโตติ   ฯ   นตฺถิ   ฯ   ห ฺจิ   โพธิสตฺโต  อิสฺสริย-  
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กามการิกาเหตุ  ทุกฺกรการิก  อกาสีติ นตฺเถว สุตฺตนฺโต โน วต เร   
วตฺตพฺเพ โพธิสตฺโต อิสฺสริยกามการิกาเหตุ ทุกฺกรการิก อกาสีติ ฯ   
         [๑๘๙๑]   โพธิสตฺโต   อิสฺสริยกามการิกาเหตุ  อปรนฺตป  อกาสิ   
อ ฺ  สตฺถาร  อุทฺทิสีติ  ฯ  อามนฺตา ฯ โพธิสตฺโต อิสฺสริยกามการิกาเหตุ           
สสฺสโต    โลโกติ    ปจฺจาคจฺฉิ    ฯเปฯ    เนว    โหติ   น   น   
โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   ปจฺจาคจฺฉีติ   ฯ   น  เหว  วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   โพธิสตฺโต   อิสฺสริยกามการิกาเหตุ  อ ฺ  สตฺถาร  อุทฺทิสีติ  ฯ   
อามนฺตา    ฯ    โพธิสตฺโต   อิสฺสรยิกามการิกาเหตุ   อ ฺ   สตฺถาร   
อุทฺทิสีติ    อตฺเถว    สุตฺตนฺโตติ   ฯ   นตฺถิ   ฯ   ห ฺจิ   โพธิสตฺโต   
อิสฺสริยกามการิกาเหตุ  อ ฺ สตฺถาร อุทฺทิสีติ นตฺเถว สุตฺตนฺโต โน วต เร   
วตฺตพฺเพ โพธิสตฺโต อิสฺสริยกามการิกาเหตุ อ ฺ สตฺถาร อุทฺทิสีติ ฯ   
                     อิสฺสริยกามการิกากถา ฯ   
                     ____________________________   
                        ราคปฏิรูปกาทิกถา   
         [๑๘๙๒]  อตฺถิ  นราโค  ราคปฏิรูปโกติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ   
นผสฺโส   ผสฺสปฏิรูปโก  อตฺถิ  นเวทนา  เวทนาปฏิรูปกา  อตฺถิ  นส ฺา   
ส ฺาปฏิรูปกา      อตฺถ ิ     นเจตนา     เจตนาปฏิรูปกา     อตฺถิ   
นจิตฺต   จิตฺตปฏิรูปก   อตฺถิ   นสทฺธา   สทฺธาปฏิรูปกา   อตฺถ ิ  นวิริย   
วิริยปฏิรูปก   อตฺถ ิ  นสติ   สติปฏิรูปกา  อตฺถิ  นสมาธิ  สมาธิ-  
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ปฏิรูปโก  อตฺถิ    น    ป ฺา    ป ฺาปฏิรูปกาติ    ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   อตฺถ ิ  นโทโส   โทสปฏิรูปโก   อตฺถิ   นโมโห  โมหปฏริูปโก   
อตฺถิ   นกิเลโส  กิเลสปฏริูปโกติ  ๑  ฯ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถ ิ นผสฺโส   
ผสฺสปฏิรูปโก   ฯเปฯ   อตฺถิ   นป ฺา   ป ฺาปฏิรูปกาติ  ฯ  น  เหว   
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ   
                       ราคปฏิรูปกาทิกถา ฯ   
                        ____________________   
                         อปรินิปฺผนฺนกถา   
         [๑๘๙๓]   รูป   อปรินิปฺผนฺนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูป  นานิจฺจ   
น   สงฺขต  น  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  น  ขยธมฺม  น  วยธมฺม  น  วิราคธมฺม   
น    นิโรธธมฺม    น    วิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   น   เหว   วตฺตพฺเพ   
ฯเปฯ   นน ุ  รูป   อนิจฺจ   สงฺขต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  ขยธมฺม  วยธมฺม   
วิราคธมฺม    นิโรธธมฺม   วิปริณามธมฺมนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   ห ฺจิ   
รูป   อนิจฺจ   สงฺขต   ฯเปฯ   วิปริณามธมฺม  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   
รูป อปรินิปผฺนฺนนฺติ ฯ   
         [๑๘๙๔]  ทกฺุข ฺเว  ปรินิปฺผนฺนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ นนุ ยทนิจฺจ   
ต  ทุกฺข  วุตฺต  ภควตา  รปู  อนิจฺจนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ ยทนิจฺจ   
ต   ทุกฺข   วุตฺต   ภควตา   รูป   อนิจฺจ   โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ   
ทุกฺข ฺเว ปรินิปฺผนฺนนฺติ ฯ   
#๑. ม. น กิเสสิโย กิเลสยิปฏิรูปโก.    
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        [๑๘๙๕]   เวทนา   ฯเปฯ   ส ฺา   สงฺขารา  วิ ฺาณ  ฯเปฯ   
จกฺขายตน   ฯเปฯ   ธมฺมายตน   ฯเปฯ   จกฺขุธาตุ   ฯเปฯ  ธมฺมธาตุ   
ฯเปฯ จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ   
        [๑๘๙๖]   อ ฺาตาวินฺทฺริย   อปรินิปฺผนฺนนฺติ   ฯ   อามนฺตา   ฯ   
อ ฺาตาวินฺทฺริย     นานิจฺจ     ฯเปฯ    น    วิปริณามธมฺมนฺติ    ฯ   
น  เหว  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  อ ฺาตาวินฺทฺริย  อนิจฺจ  สงฺขต  ฯเปฯ   
วิปริณามธมฺมนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  ห ฺจิ  อ ฺาตาวินฺทฺริย  อนิจฺจ  สงฺขต   
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   ขยธมฺม   วยธมฺม  วิราคธมฺม  นิโรธธมฺม  วิปริณามธมฺม๓   
โน วต เร วตฺตพฺเพ อ ฺาตาวินฺทฺริย อปรินิปฺผนฺนนฺติ ฯ   
        [๑๘๙๗]  ทุกฺข ฺเว  ปรินิปฺผนฺนนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  นน ุยทนิจฺจ   
ต   ทุกฺข   วุตฺต  ภควตา  อ ฺาตาวินฺทฺริย  อนิจฺจนฺติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ   
ห ฺจิ   ยทนจฺิจ   ต   ทุกฺข   วุตฺต   ภควตา   อ ฺาตาวินฺทฺริย  อนิจฺจ   
โน วต เร วตฺตพฺเพ ทุกฺข ฺเว ปรินิปฺผนฺนนฺติ ฯ   
                                  อปรินิปฺผนฺนกถา ฯ   
                                 เตวีสติโม วคฺโค ฯ   
                                    ตสฺส อุทฺทาน   
                เอกาธิปฺปาเยน เมถุโน ธมฺโม ปฏิเสวิตพฺโพ   
                อรหนฺตาน วณฺเณน อมนุสฺสา เมถุน ธมฺม   
                ปฏิเสวนฺติ โพธิสตฺโต อิสฺสริยกามการิกาเหตุ   
                วินิปาต คจฺฉติ คพฺภเสยฺย โอกฺกมติ ทุกกฺรการิก    
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                อกาสิ อปรนฺตป อกาสิ อ ฺ สตฺถาร อุทฺทิสิ   
                อตฺถิ นราโค ราคปฏิรูปโก อตฺถิ นโทโส   
                โทสปฏิรูปโก อตฺถิ นโมโห โมหปฏริปูโก   
                อตฺถิ นกิเลโส กิเลสปฏิรูปโก รูป อปรินปิฺผนฺน   
                อ ฺาตาวินฺทฺริย อปรินิปฺผนฺนนฺติ ฯ   
                นวกต นิพฺพุติ เอกาธิปฺปาโย รูป อปรินปิฺผนฺน   
                อ ฺาตาวินฺทฺริย อปรินิปฺผนฺนนฺติ ฯ   
                มหา นิยาโม อนุสยา นิคฺคโห ขุทฺทกป ฺจมา   
                ปรปฺปวาท มทฺทนา สุตฺตมูล สมาหิตา   
                อุชฺโชตนา สตฺถุสมเย กถาวตฺถุปฺปกรเณ ฯ   
                   ป ฺจตฺตึสภาณวาร กถาวตฺถุปฺปกรณ   
                                        นิฏ ิต   
                            ______________   


