
อภิธมฺมปฏก

กถาวตฺถุปาลิ

-----------

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

๑.  มหาวคฺค

๑.  ปุคฺคลกถา

๑.  สุทฺธสจฺจิกฺ

๑.  อนุโลมปจฺจนีก

  ! [๑]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?1  อามนฺตา.  โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  

ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.

  ! อาชานาห ิ  นิคฺคหํ:  หฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  

วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  

ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

 ! โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ            

สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน จ  วต  เร วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  

ย ํ ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา.

อนุโลมปฺจกํ.

! [๒]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  

ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

! อาชานาห ิ  ปฏิกมฺมํ:  หฺจิ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  

วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  

ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา.

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ          

สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน จ วต เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  

ย ํ ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา.   

ปฏิกมฺมจตุกฺกํ.
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* อิมินา  ลกฺขเณน  สกวาทีปุจฺฉา  ทสฺสิตา  
1 ม. สจฺจิกกฺปรมฺเนาติ, ฉ. สจฺจิกฺปรมฺเนาติ. เอวมุปริป
* อิมินา  ลกฺขเณน  สกวาทีปุจฺฉา  ทสฺสิตา  



[๓]  ตฺวฺเจ  ปน  มฺสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  

โน จ วตฺตพฺเพ ‘โย สจฺจิกฺโ ปรมฺโ,  ตโต โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”.  

เตน  ตว2   ตตฺถ  เหตาย  ปฏิฺาย  เหวํ  ปฏิชานนฺตํ  เหว ํ นิคฺคเหตพฺเพ.  อถ  ตํ  นิคฺคณฺหาม.  

สุนิคฺคหิโตว3  โหสิ.

หฺจ ิ ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ    

ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ย ํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  

โข   ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  

ตโต  โส      ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ           

สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน จ วต  เร วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  

ย ํ ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  อิทํ  เต  มิจฺฉา.   

นิคฺคหจตุกฺกํ.

[๔]  เอเส  เจ  ทุนฺนิคฺคหิเต  เหวเมวํ4  ตตฺถ  ทกฺข.  วตฺตพฺเพ  โข  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺ-ปรมฺเน”,  โน จ วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺ-ปรมฺเนา”ติ.  โน  จ  มยํ  ตยา  ตตฺถ  เหตาย  ปฏิฺาย  เหว ํ  ปฏิชานนฺตา  เหวํ  

นิคฺคเหตพฺพา.  อถ  มํ  นิคฺคณฺหาสิ.  ทุนฺนิคฺคหิตาว5  โหม.

หฺจ ิ ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ    

ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  

โข      ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  

ตโต  โส      ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา.  

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ           

สจฺจิกฺ-ปรมฺเนา”ติ,  โน จ วต เร วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  

ย ํ ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  อิทํ  เต  มิจฺฉา.  

อุปนยนจตุกฺกํ.
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2 ก. ตฺวํ. เอวมุปริป

3 ฉ.ม. จ. เอวมุปริป

4 ก. เหวเมว. เอวมุปริป

5 ฉ.ม. จ. เอวมุปริป



[๕]  น  เหวํ  นิคฺคเหตพฺเพ.  เตน  หิ  ย ํ  นิคฺคณฺหาสิ:  หฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ        

สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุป

ลพฺภติ   สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ย ํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ             

สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ           

สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน จ วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  

ย ํ ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  อิทํ  เต  มิจฺฉา.  

เตน  หิ  เย  กเต  นิคฺคเห,  เส  นิคฺคเห  ทุกฺกเฏ.  สุกเต  ปฏิกมฺเม.  สุกตา  ปฏิปาทนาติ.

นิคฺคมจตุกฺกํ.

ปโม  นิคฺคโห.

-------------

๑.  สุทฺธสจฺจิกฺ

๒.  ปจฺจนีกานุโลม

[๖]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  

ตโต   โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.  

อาชานาห ิ  นิคฺคหํ:  หฺจ ิ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  

วตฺตพฺเพ   “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  

ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ          

สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน จ วต เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  

ย ํ ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา.  

ปจฺจนีกปฺจกํ.

[๗]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  

ตโต   โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.

อาชานาห ิ  ปฏิกมฺมํ:  หฺจ ิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  

วตฺตพฺเพ   “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  

ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา. 
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โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ           

สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน จ วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  

ย ํ ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา.

ปฏิกมฺมจตุกฺกํ.

[๘]  ตฺวฺเจ  ปน  มฺสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  

โน จ วตฺตพฺเพ ‘โย สจฺจิกฺโ ปรมฺโ,  ตโต โส ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  

เตน  ตว  ตตฺถ  เหตาย  ปฏิฺาย  เหว ํ  ปฏิชานนฺตํ  เหวํ  นิคฺคเหตพฺเพ.  อถ  ตํ  นิคฺคณฺหาม.  

สุนิคฺคหิโตว  โหสิ.

หฺจ ิ ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ    

ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  

โข   ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  

ตโต  โส      ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ          

สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน จ วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  

ย ํ ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  อิทํ  เต  มิจฺฉา. 

นิคฺคหจตุกฺกํ

[๙]  เอเส  เจ  ทุนฺนิคฺคหิเต  เหวเมวํ  ตตฺถ  ทกฺข.  วตฺตพฺเพ  โข  “ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺปรมฺเน”,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล นุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺ-ปรมฺเนา”ติ.  โน  จ  มยํ  ตยา  ตตฺถ  เหตาย  ปฏิฺาย  เหว ํ  ปฏิชานนฺตา  เหวํ  

นิคฺคเหตพฺพา.  อถ  มํ  นิคฺคณฺหาสิ.  ทุนฺนิคฺคหิตาว  โหม.

หฺจ ิ ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ    

ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ย ํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  

โข    ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  

ตโต  โส      ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ          

สจฺจิกฺ-ปรมฺเนา”ติ,  โน จ วต เร วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  

ย ํ ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  อิทํ  เต  มิจฺฉา. 

อุปนยนจตุกฺกํ.
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[๑๐]  น  เหวํ  นิคฺคเหตพฺเพ.  เตน  หิ  ยํ  นิคฺคณฺหาสิ.  หฺจิ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ       

สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  

นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ย ํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ          

สจฺจิกฺปรมฺเน”,  โน จ วตฺตพฺเพ  ‘โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ          

สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน จ วต เร วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  

ย ํ ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  

สจฺจิกฺโ  ปรมฺโ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  อิทํ  เต  มิจฺฉา.  

เตน  หิ  เย  กเต  นิคฺคเห  เส  นิคฺคเห  ทุกฺกเฏ.  สุกเต  ปฏิกมฺเม.  สุกตา  ปฏิปาทนาติ. 

นิคฺคมจตุกฺกํ.

ทุติโย  นิคฺคโห.

--------------

๒.  โอกาสสจฺจิกฺ

๑.  อนุโลมปจฺจนีก

[๑๑]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล       

อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ.  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาห ิ  นิคฺคหํ:  หฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  

วตฺตพฺเพ  “สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ย ํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  

โข  ‘ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา.

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน  จ  

วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ย ํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  

‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ     

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ

ตติโย  นิคฺคโห.

------------

๓.  กาลสจฺจิกฺ

๑.  อนุโลมปจฺจนีก

[๑๒]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  สพฺพทา  ปุคฺคโล       

อุปลพฺภติ   สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.
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อาชานาห ิ  นิคฺคหํ:  หฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  

วตฺตพฺเพ  “สพฺพทา  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  

โข  ‘ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพทา  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา.

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “สพฺพทา  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน  จ  

วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ย ํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  

‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพทา  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ    

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ  

จตุตฺโถ  นิคฺคโห.

-------------

๔.  อวยวสจฺจิกฺ

๑.  อนุโลมปจฺจนีก

[๑๓]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  สพฺเพสุ  ปุคฺคโล         

อุปลพฺภติ     สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.  

อาชานาห ิ  นิคฺคหํ:  หฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  

วตฺตพฺเพ    “สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  

โข  ‘ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา.

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน  จ  

วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ย ํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  

‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ      

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ   

ปฺจโม  นิคฺคโห.

-------------

๒.  โอกาสสจฺจิกฺ

๒.  ปจฺจนีกานุโลม

[๑๔]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล  

นุปลพฺภติ   สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.

อาชานาห ิ  นิคฺคหํ:  หฺจ ิ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  

วตฺตพฺเพ  “สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  

โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา.
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โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน  จ  

วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  

‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ     

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ  

ฉฺโ  นิคฺคโห.

-------------

๓.  กาลสจฺจิกฺ

๒.  ปจฺจนีกานุโลม

[๑๕]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  สพฺพทา  ปุคฺคโล  

นุปลพฺภติ   สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.

อาชานาห ิ  นิคฺคหํ:  หฺจ ิ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  

วตฺตพฺเพ  “สพฺพทา  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ย ํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  

โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพทา  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา.

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “สพฺพทา  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน  จ  

วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  

‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพทา  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ     

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ  

สตฺตโม  นิคฺคโห.

-------------

๔.  อวยวสจฺจิกฺ

๒.  ปจฺจนีกานุโลม

[๑๖]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  

นุปลพฺภติ     สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.

อาชานาห ิ  นิคฺคหํ:  หฺจ ิ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  

วตฺตพฺเพ   “สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  

โข  ‘ปุคฺคโล   นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา.

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ,  โน  จ  

วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  

‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ      

สจฺจิกฺปรมฺเนา’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ  

อฺโม  นิคฺคโห.

--------------
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๕.  สุทฺธิกสํสนฺทน

[๑๗]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  รูปฺจ  อุปลพฺภติ                           

สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  อฺํ  รูป  อฺโ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.

อาชานาห ิ  นิคฺคหํ:  หฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  รูปฺจ  อุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อฺํ  รูป  อฺโ  ปุคฺคโล”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  

“วตฺตพฺเพ โข ‘ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฺปรมฺเน, รูปฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  

โน  จ  วตฺตพฺเพ   ‘อฺํ  รูป  อฺโ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา.

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อฺํ  รูป  อฺโ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  

“ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  รูปฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  

วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  รูปฺจ  อุปลพฺภติ               

สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อฺํ  รูป  อฺโ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ

[๑๘] *ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฺปรมฺเน, เวทนา จ อุปลพฺภติ สจฺจิกฺปรมฺเน  

ฯเปฯ  สฺา  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  สงฺขารา  จ  อุปลพฺภนฺติ  ฯเปฯ  วิฺาณฺจ  อุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  อฺํ  วิฺาณํ  อฺโ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.

อาชานาห ิ  นิคฺคหํ:  หฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  วิฺาณฺจ      

อุปลพฺภติ   สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อฺํ  วิฺาณํ  อฺโ  ปุคฺคโล”ติ.  

ย ํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  วิฺาณฺจ           

อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’, โน จ  วตฺตพฺเพ  ‘อฺํ  วิฺาณํ  อฺโ  ปุคฺคโล’ติ”, มิจฺฉา.

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อฺํ  วิฺาณํ  อฺโ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  

“ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  วิฺาณฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  

ตตฺถ  วเทสิ   “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  วิฺาณฺจ  อุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อฺํ  วิฺาณํ  อฺโ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ

[๑๙]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  จกฺขายตนฺจ  อุปลพฺภติ                 

สจฺจิกฺปรมฺเน  ฯเปฯ  โสตายตนฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ฆานายตนฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  

ชิวฺหายตนฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  กายายตนฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  รูปายตนฺจ  อุปลพฺภติ  

ฯเปฯ  สทฺทายตนฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  คนฺธายตนฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  รสายตนฺจ         

อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  โผฺพฺพายตนฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  มนายตนฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ         

ธมฺมายตนฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน  ฯเปฯ

[๒๐]  *จกฺขุธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน  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  โผฺพฺพธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  จกฺขุวิฺาณธาตุ  จ  

อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  โสตวิฺาณธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ฆานวิฺาณธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  
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ฯเปฯ  ชิวฺหาวิฺาณธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  กายวิฺาณธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ         

มโนธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  มโนวิฺาณธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ธมฺมธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  

สจฺจิกฺปรมฺเน  ฯเปฯ

[๒๑]  *จกฺขุนฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน ฯเปฯ โสตินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  

ฯเปฯ  ฆานินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ชิวฺหินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  กายินฺทฺริยฺจ      

อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  มนินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ชีวิตินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ         

อิตฺถินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ปุริสินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  สุขินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  

ฯเปฯ ทุกฺขินฺทฺริยฺจ อุปลพฺภติ ฯเปฯ โสมนสฺสินฺทฺริยฺจ อุปลพฺภติ ฯเปฯ โทมนสฺสินฺทฺริยฺจ  

อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  สทฺธินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ           

วีริยินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  สตินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  สมาธินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  

ฯเปฯ  ปฺนฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  ญเปญ  อนฺาตฺสฺสามีตินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  

อฺนฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  อฺาตาวินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  

อามนฺตา.  อฺํ  อฺาตาวินฺทฺริยํ  อฺโ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.

อาชานาห ิ  นิคฺคหํ: หฺจ ิปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฺปรมฺเน, อฺาตาวินฺทฺริยฺจ  

อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อฺํ  อฺาตาวินฺทฺริยํ  อฺโ  

ปุคฺคโล”ติ.     ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,       

อฺาตาวินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ สจฺจิกฺปรมฺเน’, โน จ วตฺตพฺเพ ‘อฺํ อฺาตาวินฺทฺริยํ  

อฺโ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา.

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อฺํ  อฺาตาวินฺทฺริย ํ  อฺโ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  

วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  อฺาตาวินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ            

สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ. ยํ ตตฺถ วเทสิ “วตฺตพฺเพ โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  

อฺาตาวินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อฺํ                 

อฺาตาวินฺทฺริยํ  อฺโ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ

[๒๒]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  

ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,  รูปฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  อฺํ  

รูป  อฺโ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.

อาชานาห ิ  ปฏิกมฺมํ:  หฺจ ิ  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,    

รูปฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อฺํ  รูป  อฺโ  

ปุคฺคโล”ติ.  ย ํตตฺถ วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘วุตฺตํ  ภควตา:  อตฺถ ิปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน,  

รูปฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺ-ปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อฺํ  รูป  อฺโ  ปุคฺคโล’ติ”,  

มิจฺฉา.

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อฺํ  รูป  อฺโ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “วุตฺตํ          

ภควตา:  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,  รูปฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ.  ยํ  

ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘วุตฺตํ  ภควตา:  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน,  รูปฺจ      
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อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อฺํ  รูป  อฺโ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา  

ฯเปฯ

[๒๓]  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  

ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,  เวทนา  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  สฺา  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ   

สงฺขารา  จ   อุปลพฺภนฺติ  ฯเปฯ  วิฺาณฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  

อฺํ  วิฺาณํ         อฺโ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.

อาชานาห ิ  ปฏิกมฺมํ:  หฺจ ิ  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,  

วิฺาณฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อฺํ  วิฺาณํ  อฺโ  

ปุคฺคโล”ติ.  ย ํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘วุตฺตํ  ภควตา:  “อตฺถ ิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย            

ปฏิปนฺโน,  วิฺาณฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน”,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อฺํ  วิฺาณํ  

อฺโ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา.

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อฺํ  วิฺาณํ  อฺโ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  

“วุตฺตํ  ภควตา  ‘อตฺถ ิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน’,  วิฺาณฺจ  อุปลพฺภติ                     

สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘วุตฺตํ  ภควตา  อตฺถ ิ  ปุคฺคโล          

อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน,  วิฺาณฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน”,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อฺํ  

วิฺาณํ  อฺโ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ

[๒๔]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  

ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,  จกฺขายตนฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน  ฯเปฯ         

โสตายตนฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ธมฺมายตนฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน  ฯเปฯ

[๒๕]  *จกฺขุธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน  ฯเปฯ  กายธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  

ฯเปฯ   รูปธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  โผฺพฺพธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  จกฺขุวิฺาณธาตุ  จ  

อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  มโนวิฺาณธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ธมฺมธาตุ  จ  อุปลพฺภติ                   

สจฺจิกฺปรมฺเน  ฯเปฯ

[๒๖]  *จกฺขุนฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน ฯเปฯ โสตินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ          

สจฺจิกฺปรมฺเน  ฯเปฯ  อฺาตาวินฺทฺริยฺจ6  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน  ฯเปฯ

[๒๗]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  

ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,  อฺาตาวินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนาติ?    

อามนฺตา.  อฺํ   อฺาตาวินฺทฺริยํ  อฺโ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.

อาชานาห ิ  ปฏิกมฺมํ:  หฺจ ิ  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,  

อฺาตา-วินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อฺํ       

อฺาตาวินฺทฺริยํ  อฺโ  ปุคฺคโล”ติ.  ย ํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘วุตฺตํ  ภควตา:  อตฺถิ  

ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน,  อฺาตาวินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  

วตฺตพฺเพ  ‘อฺํ  อฺาตาวินฺทฺริยํ   อฺโ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา.
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โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อฺํ  อฺาตาวินฺทฺริย ํ  อฺโ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  

วตฺตพฺเพ  “วุตฺตํ  ภควตา  ‘อตฺถ ิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน’,  อฺาตาวินฺทฺริยฺจ         

อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘วุตฺตํ  ภควตา:  อตฺถิ  

ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน,   อฺาตาวินฺทฺริยฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฺปรมฺเน’,  โน  จ  

วตฺตพฺเพ  ‘อฺํ  อฺาตาวินฺทฺริยํ   อฺโ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ  

สุทฺธิกสํสนฺทนา.

--------------
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