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๕. สุทฺธิกสํสนฺทน 
[๑๗]*ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน, รูปญฺจ  อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  

อามนฺตา.  อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 
อาชานาหิ  นิคฺคหํ:  หญฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  รูปญฺจ  อุปลพฺภติ  

สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  
“วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  รูปญฺจ อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  
โน  จ  วตฺตพฺเพ   ‘อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  
“ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  รูปญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  
วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  รูปญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิก
ฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ 

[๑๘]  *ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน, เวทนา จ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  
ฯเปฯ  สญฺญา  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  สงฺขารา  จ  อุปลพฺภนฺติ  ฯเปฯ  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ  
สจฺจิกฏฺฐ ปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  อญฺญํ  วิญฺญาณํ  อญฺโญ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  นิคฺคหํ:  หญฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  วิญฺญาณญฺจ      
อุปลพฺภติ   สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  วิญฺญาณํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ.  
ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ โข ‘ปุคฺคโล อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ  
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  วิญฺญาณํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  วิญฺญาณํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  
“ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  
ตตฺถ  วเทสิ   “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ  
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  วิญฺญาณํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ 

[๑๙]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺ ฐปรมฎฺเฐน,  จกฺขายตนญฺจ  อุปลพฺภติ                
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  ฯเปฯ  โสตายตนญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ฆานายตนญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  
ชิวฺหายตนญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  กายายตนญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  รูปายตนญฺจ  อุปลพฺภติ  
ฯเปฯ  สทฺทายตนญฺจ  อุปลพฺภติ ฯเปฯ คนฺธายตนญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  รสายตนญฺจ อุปลพฺภติ  
ฯเปฯ  โผฏฺฐพฺพายตนญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  มนายตนญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ธมฺมายตนญฺจ  
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  ฯเปฯ 

[๒๐]  *จกฺขุธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  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  โผฏฺฐพฺพธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  จกฺขุวิญฺญาณธาตุ  จ  
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อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  โสตวิญฺญาณธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ฆานวิญฺญาณธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  
ฯเปฯ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุ จ อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  กายวิญฺญาณธาตุ จ อุปลพฺภติ  ฯเปฯ               
มโนธาตุ จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  มโนวิญฺญาณธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ธมฺมธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  ฯเปฯ 

[๒๑]  *จกฺขุนฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  ฯเปฯ  โสตินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  
ฯเปฯ  ฆานินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ชิวฺหินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  กายินฺทฺริยญฺจ         
อุปลพฺภติ ฯเปฯ มนินฺทฺริยญฺจ อุปลพฺภติ ฯเปฯ  ชีวิตินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  อิตฺถินฺทฺริยญฺจ  
อุปลพฺภติ  ฯเปฯ ปุริสินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  สุขินฺทฺริยญฺจ อุปลพฺภติ  ฯเปฯ ทุกฺขินฺทฺริยญฺจ  
อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  โสมนสฺสินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  โทมนสฺสินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ     
อุเปกฺขินฺทฺริยญฺจ     อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  สทฺธินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  วีริยินฺทฺริยญฺจ อุปลพฺภติ  
ฯเปฯ  สตินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  สมาธินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ปญฺญินฺทฺริยญฺจ       
อุปลพฺภติ  ฯเปฯ อนญฺญาตญฺญสฺสามีตินฺทฺริยญฺจ อุปลพฺภติ ฯเปฯ อญฺญินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  
ฯเปฯ อญฺญาตาวินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  อญฺญํ             
อญฺญาตาวินฺทฺริยํ  อญฺโญ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  นิคฺคหํ: หญฺจิ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน, อญฺญาตาวินฺทฺริยญฺจ  
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  อญฺญาตาวินฺทฺริยํ  อญฺโญ  
ปุคฺคโล”ติ.  ยํ ตตฺถ วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,               
อญฺญาตาวินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’, โน จ วตฺตพฺเพ ‘อญฺญํ อญฺญาตาวินฺทฺริยํ  
อญฺโญ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  อญฺญาตาวินฺทฺริยํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  
วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  อญฺญาตาวินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ              
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  
อญฺญาตาวินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’, โน จ วตฺตพฺเพ ‘อญฺญํ อญฺญาตาวินฺทฺริยํ  
อญฺโญ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ 

[๒๒]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  
ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,  รูปญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  อญฺญํ  
รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  ปฏิกมฺมํ:  หญฺจิ วุตฺตํ ภควตา “อตฺถิ  ปุคฺคโล อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน”,  รูปญฺจ  
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ.  ยํ  
ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘วุตฺตํ  ภควตา:  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน,  รูปญฺจ        
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา. 
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โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “วุตฺตํ          
ภควตา:  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,  รูปญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ.  ยํ  
ตตฺถ   วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘วุตฺตํ  ภควตา:  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน,  รูปญฺจ        
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ 

[๒๓]  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  
ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน”, เวทนา จ อุปลพฺภติ ฯเปฯ สญฺญา จ  อุปลพฺภติ ฯเปฯ สงฺขารา จ    
อุปลพฺภนฺติ  ฯเปฯ  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  อญฺญํ  
วิญฺญาณํ   อญฺโญ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  ปฏิกมฺมํ:  หญฺจิ  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,  
วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  วิญฺญาณํ  
อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘วุตฺตํ  ภควตา:  “อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  
ปฏิปนฺโน,  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน”,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  วิญฺญาณํ  
อญฺโญ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  วิญฺญาณํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  
“วุตฺตํ  ภควตา  ‘อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน’,  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ                      
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘วุตฺตํ  ภควตา  อตฺถิ  ปุคฺคโล อตฺตหิตาย  
ปฏิปนฺโน,  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน”,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  วิญฺญาณํ  
อญฺโญ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ 

[๒๔]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  
ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,  จกฺขายตนญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  ฯเปฯ  โสตาย
ตนญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  ธมฺมายตนญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  ฯเปฯ 

[๒๕]  *จกฺขุธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  ฯเปฯ  กายธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  
ฯเปฯ  รูปธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  โผฏฺฐพฺพธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  จกฺขุวิญฺญาณธาตุ  จ  
อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  มโนวิญฺญาณธาตุ  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ ธมฺมธาตุ  จ  อุปลพฺภติ                    
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  ฯเปฯ 

[๒๖]  *จกฺขุนฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  ฯเปฯ  โสตินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ          
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  ฯเปฯ  อญฺญาตาวินฺทฺริยญฺจ   อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  ฯเปฯ 1

 ฉ. อญฺญินฺทฺริยญฺจ1
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[๒๗]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  
ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,  อญฺญาตาวินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?      
อามนฺตา.  อญฺญํ  อญฺญาตาวินฺทฺริยํ  อญฺโญ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  ปฏิกมฺมํ:  หญฺจิ  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”,  
อญฺญาตา-วินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ        
อญฺญาตาวินฺทฺริยํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘วุตฺตํ  ภควตา:  อตฺถิ  
ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน,    อญฺญาตาวินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  
วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  อญฺญาตาวินฺทฺริยํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  อญฺญาตาวินฺทฺริยํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  
วตฺตพฺเพ “วุตฺตํ  ภควตา ‘อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน’, อญฺญาตาวินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ ตตฺถ วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘วุตฺตํ  ภควตา:  อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  
ปฏิปนฺโน,  อญฺญาตาวินฺทฺริยญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  
อญฺญาตาวินฺทฺริยํ   อญฺโญ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ   

สุทฺธิกสํสนฺทนา. 
-------------- 

๖. โอปมฺมสํสนฺทน 
[๒๘]  *รูปํ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เวทนา  จ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  

อญฺญํ  รูปํ  อญฺญา  เวทนาติ?  อามนฺตา.  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  รูปญฺจ       
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา. อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  นิคฺคหํ:  หญฺจิ  รูปํ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เวทนา  จ  อุปลพฺภติ  
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน, อญฺญํ  รูปํ อญฺญา เวทนา. ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  รูปญฺจ  
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน.  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ.  ยํ  
ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘รูปํ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เวทนา  จ  อุปลพฺภติ             
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน, อญฺญํ  รูปํ อญฺญา เวทนา. ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  รูปญฺจ  
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “รูปํ  
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เวทนา  จ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  อญฺญํ  รูปํ  อญฺญา  
เวทนา.  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  รูปญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  
ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘รูปํ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เวทนา  จ  อุปลพฺภติ             
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  อญฺญํ  รูปํ  อญฺญา  เวทนา.  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,       
รูปญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ,  
มิจฺฉา  ฯเปฯ 
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[๒๙]  *รูปํ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  สญฺญา  จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  สงฺขารา จ    
อุปลพฺภนฺติ  ฯเปฯ  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  อญฺญํ  รูปํ  อญฺญํ  
วิญฺญาณนฺติ?   อามนฺตา.  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  รูปญฺจ  อุปลพฺภติ             
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  นิคฺคหํ: หญฺจิ รูปํ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ           
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  อญฺญํ  รูปํ  อญฺญํ  วิญฺญาณํ.  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  
รูปญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน.  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ.  
ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘รูปํ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ  
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  อญฺญํ  รูปํ  อญฺญํ  วิญฺญาณํ.  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  
รูปญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ,  
มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “รูปํ  
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน, อญฺญํ รูปํ  อญฺญํ  
วิญฺญาณํ.  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  รูปญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  
ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘รูปํ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ  
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  อญฺญํ  รูปํ  อญฺญํ  วิญฺญาณํ.  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  
รูปญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  รูปํ  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ,  
มิจฺฉา  ฯเปฯ 

[๓๐]  *เวทนา  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน, สญฺญา จ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  สงฺขารา จ  
อุปลพฺภนฺติ  ฯเปฯ  วิญฺญาณญฺจ  อุปลพฺภติ  ฯเปฯ  รูปญฺจ  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน  
ฯเปฯ 

________________ 

๗.  จตุตฺถนยสํสนฺทน 
[๔๖]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  รูปํ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ       

วตฺตพฺเพ. 
อาชานาหิ  นิคฺคหํ:  หญฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  

วตฺตพฺเพ  “รูปํ  ปุคฺคโล”ติ. ยํ  ตตฺถ วเทสิ “วตฺตพฺเพ โข ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  
โน  จ   วตฺตพฺเพ  ‘รูปํ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “รูปํ  ปุคฺคโล”ติ,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ             
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  
โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘รูปํ  ปุคฺคโล’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ 

[๔๗]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  รูปสฺมึ  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  
อญฺญตฺร  รูปา  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  ปุคฺคลสฺมึ  รูปนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 
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อาชานาหิ  นิคฺคหํ:  หญฺจิ  ปุคฺคโล อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน, เตน วต เร วตฺตพฺเพ 
“ปุคฺคลสฺมึ  รูปนฺ”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  
โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘ปุคฺคลสฺมึ  รูปนฺ’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน เจ ปน  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคลสฺมึ  รูปนฺ”ติ,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ       
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  
โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘ปุคฺคลสฺมึ  รูปนฺ’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ 

[๔๘]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  เวทนา  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  
เวทนาย  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  อญฺญตฺร  เวทนาย  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  ปุคฺคลสฺมึ  เวทนา  ฯเปฯ 

สญฺญา  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  สญฺญาย  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  อญฺญตฺร  สญฺญาย  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  
ปุคฺคลสฺมึ  สญฺญา  ฯเปฯ  

สงฺขารา  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  สงฺขาเรสุ  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  อญฺญตฺร  สงฺขาเรหิ  ปุคฺคโล  ฯเปฯ           
ปุคฺคลสฺมึ  สงฺขารา  ฯเปฯ 

วิญฺญาณํ  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  วิญฺญาณสฺมึ  ปุคฺคโล  ฯเปฯ  อญฺญตฺร  วิญฺญาณา  ปุคฺคโล  
ฯเปฯ      ปุคฺคลสฺมึ  วิญฺญาณนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  นิคฺคหํ: หญฺจิ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน วต เร วตฺตพฺเพ    
“ปุคฺคลสฺมึ  วิญฺญาณนฺ”ติ. ยํ ตตฺถ วเทสิ “วตฺตพฺเพ โข ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  
โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘ปุคฺคลสฺมึ  วิญฺญาณนฺ’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคลสฺมึ  วิญฺญาณนฺ”ติ,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ             
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘ปุคฺคลสฺมึ  วิญฺญาณนฺ’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ 

__________________ 

๘.  ลกฺขณยุตฺติกถา 
[๕๓]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  ปุคฺคโล  สปฺปจฺจโย  

ฯเปฯ   ปุคฺคโล  อปฺปจฺจโย  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  สงฺขโต  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  อสงฺขโต  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  
สสฺสโต  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  อสสฺสโต  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  สนิมิตฺโต  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  อนิมิตฺโตติ?  น  เหวํ  
วตฺตพฺเพ.  (สงฺขิตฺตํ.) 

[๕๔]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺถิ  
ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”ติ?  อามนฺตา.  ปุคฺคโล  สปฺปจฺจโย  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  อปฺปจฺจโย  
ฯเปฯ  ปุคฺคโล  สงฺขโต  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  อสงฺขโต  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  สสฺสโต ฯเปฯ ปุคฺคโล  อสสฺสโต  
ฯเปฯ  ปุคฺคโล  สนิมิตฺโต  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  อนิมิตฺโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.  (สงฺขิตฺตํ.) 

ลกฺขณยุตฺติกถา. 
------------- 
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๙.  วจนโสธน 
[๕๕]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ,  อุปลพฺภติ  ปุคฺคโลติ?  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ, อุปลพฺภติ       

เก หิ  จิ  ปุคฺคโล  เก  หิ  จิ  น  ปุคฺคโลติ.  ปุคฺคโล  เก  หิ  จิ  อุปลพฺภติ  เก  หิ  จิ  น  อุปลพฺภตีติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๕๖]  *ปุคฺคโล  สจฺจิกฏฺโฐ,  สจฺจิกฏฺโฐ  ปุคฺคโลติ?  ปุคฺคโล  สจฺจิกฏฺโฐ,  สจฺจิกฏฺโฐ     
เก  หิ  จิ  ปุคฺคโล  เก  หิ  จิ  น  ปุคฺคโลติ.  ปุคฺคโล  เก  หิ  จิ  สจฺจิกฏฺโฐ  เก  หิ จิ น สจฺจิกฏฺโฐติ?  
น  เหวํ    วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๕๗]  *ปุคฺคโล  วิชฺชมาโน,  วิชฺชมาโน  ปุคฺคโลติ?  ปุคฺคโล  วิชฺชมาโน,  วิชฺชมาโน  เก  
หิ  จิ  ปุคฺคโล  เก  หิ  จิ  น  ปุคฺคโลติ.  ปุคฺคโล  เก  หิ  จิ  วิชฺชมาโน  เก  หิ  จิ  น  วิชฺชมาโนติ?  น  
เหวํ     วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๕๘]  *ปุคฺคโล  สํวิชฺชมาโน,  สํวิชฺชมาโน  ปุคฺคโลติ?  ปุคฺคโล  สํวิชฺชมาโน, สํวิชฺชมาโน  
เก  หิ  จิ  ปุคฺคโล  เก  หิ  จิ  น  ปุคฺคโลติ.  ปุคฺคโล  เก หิ จิ สํวิชฺชมาโน เก หิ  จิ น  สํวิชฺชมาโนติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๕๙]  *ปุคฺคโล  อตฺถิ,  อตฺถิ  ปุคฺคโลติ?  ปุคฺคโล  อตฺถิ,  อตฺถิ  เก หิ จิ  ปุคฺคโล เก หิ  จิ  
น  ปุคฺคโลติ.  ปุคฺคโล  เก  หิ  จิ  อตฺถิ  เก  หิ  จิ  นตฺถีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๖๐]  *ปุคฺคโล  อตฺถิ,  อตฺถิ  น  สพฺโพ  ปุคฺคโลติ?  อามนฺตา  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  นตฺถิ,  
นตฺถิ  น  สพฺโพ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.  (สงฺขิตฺตํ.) 

วจนโสธนํ. 
------------ 

๑๐.  ปญฺญตฺตานุโยค 
[๖๑]  *รูปธาตุยา  รูปี  ปุคฺคโลติ?  อามนฺตา.  กามธาตุยา  กามี  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ              

วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
[๖๒]  *รูปธาตุยา  รูปิโน  สตฺตาติ?  อามนฺตา.  กามธาตุยา  กามิโน  สตฺตาติ?  น  เหวํ         

วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
[๖๓]  *อรูปธาตุยา  อรูปี  ปุคฺคโลติ?  อามนฺตา.  กามธาตุยา  กามี  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ         

วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
[๖๔]  *อรูปธาตุยา  อรูปิโน  สตฺตาติ?  อามนฺตา.  กามธาตุยา  กามิโน  สตฺตาติ?  น  

เหวํ     วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
[๖๕]  *รูปธาตุยา  รูปี  ปุคฺคโล  อรูปธาตุยา  อรูปี  ปุคฺคโล,  อตฺถิ  จ  โกจิ  รูปธาตุยา  

จุโต  อรูปธาตุํ  อุปปชฺชตีติ?  อามนฺตา.  รูปี  ปุคฺคโล  อุปจฺฉินฺโน,  อรูปี  ปุคฺคโล  ชาโตติ?  น  
เหวํ   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
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[๖๖]  *รูปธาตุยา  รูปิโน  สตฺตา  อรูปธาตุยา  อรูปิโน  สตฺตา,  อตฺถิ  จ  โกจิ  รูปธาตุยา              
จุโต  อรูปธาตุํ  อุปปชฺชตีติ?  อามนฺตา.  รูปี  สตฺโต  อุปจฺฉินฺโน,  อรูปี  สตฺโต  ชาโตติ?  น  เหวํ      
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๖๗]  *“กาโย”ติ  วา  “สรีรนฺ”ติ  วา,  “สรีรนฺ”ติ  วา  “กาโย”ติ  วา  กายํ  อปฺปิยํ  กริตฺวา            
เอเสเส  เอกฏฺเฐ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเตติ?  อามนฺตา.  “ปุคฺคโล”ติ  วา  “ชีโว”ติ  วา,  “ชีโว”ติ  
วา  “ปุคฺคโล”ติ  วา  ปุคฺคลํ  อปฺปิยํ  กริตฺวา  เอเสเส  เอกฏฺเฐ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเตติ?          
อามนฺตา.  อญฺโญ  กาโย  อญฺโญ  ปุคฺคโลติ?  อามนฺตา.  อญฺญํ  ชีวํ  อญฺญํ  สรีรนฺติ?  น  เหวํ  
วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  นิคฺคหํ:  หญฺจิ  “กาโย”ติ  วา  “สรีรนฺ”ติ  วา,  “สรีรนฺ”ติ  วา  “กาโย”ติ  วา  
กายํ  อปฺปิยํ  กริตฺวา  เอเสเส  เอกฏฺเฐ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเต,  “ปุคฺคโล”ติ  วา  “ชีโว”ติ  วา,  
“ชีโว”ติ  วา   “ปุคฺคโล”ติ  วา  ปุคฺคลํ  อปฺปิยํ  กริตฺวา  เอเสเส  เอกฏฺเฐ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเต,  
อญฺโญ  กาโย  อญฺโญ  ปุคฺคโล.  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  ชีวํ  อญฺญํ  สรีรนฺ”ติ.  ยํ  ตตฺถ  
วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข    ‘กาโยติ  วา  สรีรนฺติ  วา,  สรีรนฺติ  วา  กาโยติ  วา  กายํ  อปฺปิยํ  กริตฺวา  
เอเสเส  เอกฏฺเฐ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเต.  ปุคฺคโลติ  วา  ชีโวติ  วา,  ชีโวติ  วา  ปุคฺคโลติ  วา  
ปุคฺคลํ  อปฺปิยํ  กริตฺวา  เอเสเส  เอกฏฺเฐ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเต,  อญฺโญ  กาโย  อญฺโญ  
ปุคฺคโล’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  ชีวํ  อญฺญํ   สรีรนฺ’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “อญฺญํ  ชีวํ  อญฺญํ  สรีรนฺ”ติ,  โน จ วต เร  วตฺตพฺเพ “กาโยติ  วา  
สรีรนฺติ  วา,  สรีรนฺติ  วา  กาโยติ  วา  กายํ  อปฺปิยํ  กริตฺวา  เอเสเส  เอกฏฺเฐ  สเม  สมภาเค     
ตชฺชาเต,    ปุคฺคโลติ  วา  ชีโวติ  วา,  ชีโวติ  วา  ปุคฺคโลติ  วา  ปุคฺคลํ  อปฺปิยํ  กริตฺวา  เอเสเส  
เอกฏฺเฐ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเต,  อญฺโญ  กาโย  อญฺโญ  ปุคฺคโล”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  
โข  ‘กาโยติ  วา   สรีรนฺติ  วา,  สรีรนฺติ  วา  กาโยติ  วา  กายํ  อปฺปิยํ  กริตฺวา  เอเสเส  เอกฏฺเฐ  
สเม  สมภาเค  ตชฺชาเต,    ปุคฺคโลติ  วา  ชีโวติ  วา,  ชีโวติ  วา  ปุคฺคโลติ  วา  ปุคฺคลํ  อปฺปิยํ  
กริตฺวา  เอเสเส  เอกฏฺเฐ  สเม   สมภาเค  ตชฺชาเต,  อญฺโญ  กาโย  อญฺโญ  ปุคฺคโล’,  โน  จ  
วตฺตพฺเพ  ‘อญฺญํ  ชีวํ  อญฺญํ  สรีรนฺ’ติ”,   มิจฺฉา  ฯเปฯ 

___________________ 

๑๑.  คติอนุโยค 
[๖๙]  *ปุคฺคโล สนฺธาวติ อสฺมา โลกา ปรํ โลกํ, ปรสฺมา  โลกา  อิมํ  โลกนฺติ? อามนฺตา.  

โส  ปุคฺคโล  สนฺธาวติ  อสฺมา  โลกา  ปรํ  โลกํ,  ปรสฺมา  โลกา  อิมํ  โลกนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ 

[๗๐]  *ปุคฺคโล สนฺธาวติ อสฺมา โลกา  ปรํ  โลกํ, ปรสฺมา  โลกา อิมํ  โลกนฺติ? อามนฺตา.  
อญฺโญ  ปุคฺคโล  สนฺธาวติ  อสฺมา  โลกา  ปรํ  โลกํ,  ปรสฺมา  โลกา  อิมํ  โลกนฺติ?  น  เหวํ               
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

________________ 
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๑๒.  อุปาทาปญฺญตฺตานุโยค 
[๙๕]  *รูปํ  อุปาทาย  ปุคฺคลสฺส  ปญฺญตฺตีติ?  อามนฺตา.  รูปํ  อนิจฺจํ  สงฺขตํ  ปฏิจฺจ

สมุปฺปนฺนํ  ขยธมฺมํ  วยธมฺมํ  วิราคธมฺมํ  นิโรธธมฺมํ  วิปริณามธมฺมนฺติ?  อามนฺตา.  ปุคฺคโลปิ  
อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน  ขยธมฺโม  วยธมฺโม  วิราคธมฺโม  นิโรธธมฺโม  วิปริณามธมฺโมติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๙๖]  *เวทนํ  อุปาทาย  ฯเปฯ  สญฺญํ  อุปาทาย  ฯเปฯ  สงฺขาเร  อุปาทาย  ฯเปฯ  
วิญฺญาณํ   อุปาทาย  ปุคฺคลสฺส  ปญฺญตฺตีติ?  อามนฺตา.  วิญฺญาณํ  อนิจฺจํ  สงฺขตํ                 
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ  ขยธมฺมํ  วยธมฺมํ  วิราคธมฺมํ  นิโรธธมฺมํ  วิปริณามธมฺมนฺติ? อามนฺตา.  
ปุคฺคโลปิ  อนิจฺโจ  สงฺขโต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน  ขยธมฺโม  วยธมฺโม  วิราคธมฺโม  นิโรธธมฺโม           
วิปริณามธมฺโมติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

_______________ 

๑๓.  ปุริสการานุโยค 
[๑๒๓]  *กลฺยาณปาปกานิ  กมฺมานิ  อุปลพฺภนฺตีติ?  อามนฺตา.  กลฺยาณปาปกานํ      

กมฺมานํ  กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
[๑๒๔]  *กลฺยาณปาปกานิ  กมฺมานิ  อุปลพฺภนฺตีติ  กลฺยาณปาปกานํ  กมฺมานํ  กตฺตา  

กาเรตา  อุปลพฺภตีติ?  อามนฺตา.  ตสฺส  กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
[๑๒๕]  *ตสฺส  กตฺตา  กาเรตา  อุปลพฺภตีติ?  อามนฺตา.  ตสฺส  ตสฺเสว  นตฺถิ  ทุกฺขสฺส             

อนฺตกิริยา,  นตฺถิ  วฏฺฏุปจฺเฉโท,  นตฺถิ  อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
______________ 

๑๔.  อภิญฺญานุโยค 
[๑๙๓]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  

อตฺถิ โกจิ  อิทฺธึ  วิกุพฺพตีติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  อตฺถิ  โกจิ  อิทฺธึ  วิกุพฺพติ,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  
“ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๑๙๔]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  
อตฺถิ  โกจิ  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  สทฺทํ  สุณาติ  ฯเปฯ  ปรจิตฺตํ  วิชานาติ  ฯเปฯ  ปุพฺเพนิวาสํ  
อนุสฺสรติ  ฯเปฯ   ทิพฺเพน  จกฺขุนา  รูปํ  ปสฺสติ  ฯเปฯ  อาสวานํ  ขยํ  สจฺฉิกโรตีติ?  อามนฺตา.  
หญฺจิ  อตฺถิ  โกจิ  อาสวานํ  ขยํ  สจฺฉิกโรติ,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ           
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

_______________ 
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๑๕- ๑๘.  ญาตกานุโยคาทิ 
[๑๙๗]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  

มาตา   อตฺถีติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  มาตา  อตฺถิ,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ     
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๑๙๘]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  
ปิตา  อตฺถิ  ฯเปฯ  ภาตา  อตฺถิ  ฯเปฯ  ภคินี  อตฺถิ  ฯเปฯ  ขตฺติโย  อตฺถิ  ฯเปฯ  พฺราหฺมโณ  อตฺถิ  
ฯเปฯ  เวสฺโส    อตฺถิ  ฯเปฯ  สุทฺโท  อตฺถิ  ฯเปฯ  คหฏฺโฐ  อตฺถิ  ฯเปฯ  ปพฺพชิโต  อตฺถิ  ฯเปฯ  
เทโว  อตฺถิ  ฯเปฯ     มนุสฺโส  อตฺถีติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  มนุสฺโส  อตฺถิ,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  
“ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ   สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๑๙๙] *มาตา อตฺถีติ กตฺวา เตน จ การเณน ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  
อามนฺตา.  อตฺถิ  โกจิ  น  มาตา  หุตฺวา  มาตา  โหตีติ?  อามนฺตา.  อตฺถิ  โกจิ  น  ปุคฺคโล  หุตฺวา  
ปุคฺคโล  โหตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  โกจิ  น  ปิตา  หุตฺวา  ฯเปฯ  น  ภาตา  หุตฺวา  
ฯเปฯ  น   ภคินี    หุตฺวา  ฯเปฯ  น  ขตฺติโย  หุตฺวา  ฯเปฯ  น  พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  ฯเปฯ  น  เวสฺโส  
หุตฺวา  ฯเปฯ  น  สุทฺโท  หุตฺวา  ฯเปฯ  น  คหฏฺโฐ  หุตฺวา  ฯเปฯ  น  ปพฺพชิโต  หุตฺวา  ฯเปฯ  น  
เทโว  หุตฺวา  ฯเปฯ  น  มนุสฺโส  หุตฺวา  มนุสฺโส  โหตีติ?  อามนฺตา.  อตฺถิ  โกจิ น ปุคฺคโล  หุตฺวา  
ปุคฺคโล  โหตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๒๐๐]  *มาตา  อตฺถีติ  กตฺวา  เตน  จ  การเณน  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ                        
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  อตฺถิ  โกจิ  มาตา  หุตฺวา  น  มาตา  โหตีติ?  อามนฺตา.  
อตฺถิ  โกจิ  ปุคฺคโล  หุตฺวา  น  ปุคฺคโล  โหตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

อตฺถิ  โกจิ  ปิตา  หุตฺวา  ฯเปฯ  ภาตา  หุตฺวา  ฯเปฯ  ภคินี  หุตฺวา  ฯเปฯ  ขตฺติโย  หุตฺวา  
ฯเปฯ   พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  ฯเปฯ  เวสฺโส  หุตฺวา  ฯเปฯ  สุทฺโท  หุตฺวา  ฯเปฯ  คหฏฺโฐ  หุตฺวา  
ฯเปฯ  ปพฺพชิโต  หุตฺวา  ฯเปฯ  เทโว  หุตฺวา  ฯเปฯ  มนุสฺโส  หุตฺวา น มนุสฺโส  โหตีติ? อามนฺตา.  
อตฺถิ  โกจิ  ปุคฺคโล  หุตฺวา  น  ปุคฺคโล  โหตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

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

๑๙.  ปฏิเวธานุโยค 
[๒๐๑]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ                 

โสตาปนฺโน  อตฺถีติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  โสตาปนฺโน  อตฺถิ,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล      
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๒๐๒]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  
สกทาคามี  อตฺถิ  ฯเปฯ  อนาคามี  อตฺถิ  ฯเปฯ  อรหา  อตฺถิ  ฯเปฯ  อุภโตภาควิมุตฺโต  อตฺถิ  
ฯเปฯ  ปญฺญาวิมุตฺโต  อตฺถิ  ฯเปฯ  กายสกฺขิ  อตฺถิ  ฯเปฯ  ทิฏฺฐิปฺปตฺโต อตฺถิ ฯเปฯ สทฺธาวิมุตฺโต  
อตฺถิ  ฯเปฯ  ธมฺมานุสารี  อตฺถิ  ฯเปฯ  สทฺธานุสารี  อตฺถีติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  สทฺธานุสารี  
อตฺถิ,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 
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[๒๐๓]  *โสตาปนฺโน  อตฺถีติ  กตฺวา  เตน  จ  การเณน  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ                
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  อตฺถิ  โกจิ  น  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  โสตาปนฺโน  โหตีติ?       
อามนฺตา.  อตฺถิ  โกจิ  น  ปุคฺคโล  หุตฺวา  ปุคฺคโล  โหตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๒๐๔]  *อตฺถิ  โกจิ  น  สกทาคามี  หุตฺวา  ฯเปฯ  น  อนาคามี  หุตฺวา  ฯเปฯ  น  อรหา  
หุตฺวา  ฯเปฯ  น  อุภโตภาควิมุตฺโต  หุตฺวา  ฯเปฯ  น  ปญฺญาวิมุตฺโต  หุตฺวา  ฯเปฯ  น  กายสกฺขิ  
หุตฺวา  ฯเปฯ   น  ทิฏฺฐิปฺปตฺโต  หุตฺวา  ฯเปฯ  น  สทฺธาวิมุตฺโต  หุตฺวา  ฯเปฯ  น  ธมฺมานุสารี     
หุตฺวา  ฯเปฯ  น  สทฺธานุสารี  หุตฺวา  สทฺธานุสารี  โหตีติ?  อามนฺตา.  อตฺถิ  โกจิ  น  ปุคฺคโล     
หุตฺวา  ปุคฺคโล  โหตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๒๐๕]  *โสตาปนฺโน  อตฺถีติ  กตฺวา  เตน  จ  การเณน  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ                
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  อตฺถิ  โกจิ  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  น  โสตาปนฺโน  โหตีติ?      
อามนฺตา.  อตฺถิ  โกจิ  ปุคฺคโล  หุตฺวา  น  ปุคฺคโล  โหตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

อตฺถิ  โกจิ  สกทาคามี  หุตฺวา  ฯเปฯ  อนาคามี  หุตฺวา  น  อนาคามี  โหตีติ?  อามนฺตา.  
อตฺถิ  โกจิ  ปุคฺคโล  หุตฺวา  น  ปุคฺคโล  โหตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

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

๒๐.  สงฺฆานุโยค 
[๒๐๖]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  

จตฺตาโร    ปุริสยุคา  อฏฺฐ  ปุริสปุคฺคลา  อตฺถีติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  จตฺตาโร  ปุริสยุคา  อฏฺฐ      
ปุริสปุคฺคลา  อตฺถิ,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๒๐๗]  *จตฺตาโร  ปุริสยุคา  อฏฺฐ  ปุริสปุคฺคลา  อตฺถีติ  กตฺวา  เตน  จ  การเณน  
ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  จตฺตาโร  ปุริสยุคา  อฏฺฐ  ปุริสปุคฺคลา  
พุทฺธปาตุภาวา ปาตุภวนฺตีติ?  อามนฺตา.  ปุคฺคโล  พุทฺธปาตุภาวา  ปาตุภวตีติ? น เหวํ วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ 

ปุคฺคโล  พุทฺธปาตุภาวา  ปาตุภวตีติ?  อามนฺตา. พุทฺธสฺส  ภควโต  ปรินิพฺพุเต อุจฺฉินฺโน     
ปุคฺคโล  นตฺถิ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

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

๒๑.  สจฺจิกฏฺฐสภาคานุโยค 
[๒๐๘]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  ปุคฺคโล  สงฺขโตติ?    

น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  อสงฺขโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปุคฺคโล  เนวสงฺขโต       
นาสงฺขโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

[๒๐๙]  *ปุคฺคโล  เนวสงฺขโต  นาสงฺขโตติ?  อามนฺตา.  สงฺขตญฺจ  อสงฺขตญฺจ  ฐเปตฺวา     
อตฺถญฺญา  ตติยา  โกฏีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
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[๒๑๐]  *สงฺขตญฺจ  อสงฺขตญฺจ  ฐเปตฺวา  อตฺถญฺญา  ตติยา  โกฏีติ?  อามนฺตา.  นนุ  
วุตฺตํ   ภควตา  “เทฺวมา  ภิกฺขเว  ธาตุโย.  กตมา  เทฺว?  สงฺขตา  จ  ธาตุ  อสงฺขตา  จ  ธาตุ.  อิมา  
โข  ภิกฺขเว   เทฺว  ธาตุโย”ติ.  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ  “สงฺขตญฺจ     
อสงฺขตญฺจ  ฐเปตฺวา  อตฺถญฺญา  ตติยา  โกฏี”ติ. 

[๒๑๑]  *ปุคฺคโล  เนวสงฺขโต  นาสงฺขโตติ?  อามนฺตา.  อญฺญํ  สงฺขตํ,  อญฺญํ  อสงฺขตํ,  
อญฺโญ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๒๑๒]  *ขนฺธา  สงฺขตา,  นิพฺพานํ  อสงฺขตํ,  ปุคฺคโล  เนว  สงฺขโต  นาสงฺขโตติ?          
อามนฺตา.  อญฺเญ  ขนฺธา,  อญฺญํ  นิพฺพานํ,  อญฺโญ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๒๑๓]  *รูปํ  สงฺขตํ,  นิพฺพานํ  อสงฺขตํ,  ปุคฺคโล  เนวสงฺขโต  นาสงฺขโตติ?  อามนฺตา.  
อญฺญํ  รูปํ,  อญฺญํ  นิพฺพานํ,  อญฺโญ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เวทนา  ฯเปฯ  
สญฺญา  ฯเปฯ  สงฺขารา  ฯเปฯ  วิญฺญาณํ  สงฺขตํ,  นิพฺพานํ  อสงฺขตํ,  ปุคฺคโล  เนวสงฺขโต  นา
สงฺขโตติ?  อามนฺตา.  อญฺญํ  วิญฺญาณํ,  อญฺญํ  นิพฺพานํ,  อญฺโญ  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ 

[๒๑๔]  *ปุคฺคลสฺส  อุปฺปาโท  ปญฺญายติ,  วโย  ปญฺญายติ,  ฐิตสฺส  อญฺญถตฺตํ  
ปญฺญายตีติ?  อามนฺตา.  ปุคฺคโล  สงฺขโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  วุตฺตํ  ภควตา  “ตีณิมานิ  
ภิกฺขเว  สงฺขตสฺส  สงฺขตลกฺขณานิ.  สงฺขตานํ  ภิกฺขเว  ธมฺมานํ  อุปฺปาโท  ปญฺญายติ,  วโย  
ปญฺญายติ,  ฐิตานํ  อญฺญถตฺตํ  ปญฺญายตี”ติ,21  ปุคฺคลสฺส  อุปฺปาโท  ปญฺญายติ,  วโย  
ปญฺญายติ,  ฐิตสฺส  อญฺญถตฺตํ  ปญฺญายติ,  เตน  หิ  ปุคฺคโล  สงฺขโตติ. 

[๒๑๕]  *ปุคฺคลสฺส  น  อุปฺปาโท  ปญฺญายติ, น  วโย  ปญฺญายติ,  น  ฐิตสฺส  
อญฺญถตฺตํ  ปญฺญายตีติ?  อามนฺตา.  ปุคฺคโล  อสงฺขโตติ? น เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ วุตฺตํ ภควตา  
“ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  อสงฺขตสฺส  อสงฺขตลกฺขณานิ.  อสงฺขตานํ  ภิกฺขเว  ธมฺมานํ  น  อุปฺปาโท  
ปญฺญายติ,  น  วโย  ปญฺญายติ,  น  ฐิตานํ  อญฺญถตฺตํ  ปญฺญายตี”ติ,  ปุคฺคลสฺส น อุปฺปาโท  
ปญฺญายติ,  น  วโย  ปญฺญายติ,  น  ฐิตสฺส  อญฺญถตฺตํ  ปญฺญายติ,  เตน  หิ ปุคฺคโล อสงฺขโตติ. 

[๒๑๖]  *ปรินิพฺพุโต  ปุคฺคโล  อตฺถตฺถมฺหิ,  นตฺถตฺถมฺหีติ,  อตฺถตฺถมฺหีติ.  ปรินิพฺพุโต  
ปุคฺคโล  สสฺสโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นตฺถตฺถมฺหีติ.  ปรินิพฺพุโต  ปุคฺคโล  อุจฺฉินฺโนติ?  น  
เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๒๑๗]  *ปุคฺคโล  กึ  นิสฺสาย  ติฏฺฐตีติ?  ภวํ  นิสฺสาย  ติฏฺฐตีติ.  ภโว  อนิจฺโจ  สงฺขโต  
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน  ขยธมฺโม  วยธมฺโม  วิราคธมฺโม  นิโรธธมฺโม  วิปริณามธมฺโมติ?  อามนฺตา.  
ปุคฺคโลปิ  อนิจฺโจ  สงฺขโต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน  ขยธมฺโม  วยธมฺโม  วิราคธมฺโม  นิโรธธมฺโม           
วิปริณามธมฺโมติ?    น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๒๑๘]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  
อตฺถิ  โกจิ  สุขํ  เวทนํ  เวทิยมาโน  “สุขํ  เวทนํ  เวทิยามี”ติ  ปชานาตีติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  อตฺถิ  
โกจิ  สุขํ  เวทนํ  เวทิยมาโน  “สุขํ  เวทนํ  เวทิยามี”ติ  ปชานาติ,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐ-ปรมฎฺเฐนา”ติ. 
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[๒๑๙]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  
อตฺถิ  โกจิ  ทุกฺขํ  เวทนํ  เวทิยมาโน  ฯเปฯ  อทุกฺขมสุขํ  เวทนํ  เวทิยมาโน  “อทุกฺขมสุขํ  เวทนํ  
เวทิยามี”ติ   ปชานาตีติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  อตฺถิ  โกจิ  อทุกฺขมสุขํ  เวทนํ  เวทิยมาโน              
“อทุกฺขมสุขํ  เวทนํ  เวทิยามี”ติ  ปชานาติ,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ            
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๒๒๐]  *อตฺถิ  โกจิ  สุขํ  เวทนํ  เวทิยมาโน  “สุขํ  เวทนํ  เวทิยามี”ติ  ปชานาตีติ  กตฺวา  
เตน  จ  การเณน  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  โย  สุขํ  เวทนํ          
เวทิยมาโน  “สุขํ  เวทนํ  เวทิยามี”ติ  ปชานาติ,  เสฺวว  ปุคฺคโล.  โย  สุขํ  เวทนํ  เวทิยมาโน  “สุขํ  
เวทนํ  เวทิยามี”ติ  น  ปชานาติ,  น  โส  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

โย  ทุกฺขํ  เวทนํ  เวทิยมาโน  ฯเปฯ  โย  อทุกฺขมสุขํ  เวทนํ  เวทิยมาโน  “อทุกฺขมสุขํ  
เวทนํ   เวทิยามี”ติ  ปชานาติ,  เสฺวว  ปุคฺคโล.  โย  อทุกฺขมสุขํ  เวทนํ  เวทิยมาโน  “อทุกฺขมสุขํ  
เวทนํ   เวทิยามี”ติ  น  ปชานาติ,  น  โส  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๒๒๑]  *อตฺถิ  โกจิ  สุขํ  เวทนํ  เวทิยมาโน  “สุขํ  เวทนํ  เวทิยามี”ติ  ปชานาตีติ  กตฺวา  
เตน  จ  การเณน  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  อญฺญา  สุขา  เวทนา,  
อญฺโญ  สุขํ  เวทนํ  เวทิยมาโน  “สุขํ  เวทนํ  เวทิยามี”ติ  ปชานาตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  
อญฺญา  ทุกฺขา  เวทนา  ฯเปฯ  อญฺญา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  ฯเปฯ  อญฺโญ  อทุกฺขมสุขํ  เวทนํ  
เวทิยมาโน  “อทุกฺขมสุขํ  เวทนํ  เวทิยามี”ติ  ปชานาตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ    ฯเปฯ 

[๒๒๒]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  
อตฺถิ  โกจิ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรตีติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  อตฺถิ  โกจิ  กาเย  กายานุปสฺสี          
วิหรติ,  เตน  วต  เร    วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๒๒๓]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  
อตฺถิ  โกจิ  เวทนาสุ  ฯเปฯ  จิตฺเต  ฯเปฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรตีติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  อตฺถิ  
โกจิ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ                        
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๒๒๔]  *อตฺถิ  โกจิ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรตีติ  กตฺวา  เตน  จ  การเณน  ปุคฺคโล     
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  โย  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ,  เสฺวว  ปุคฺคโล.  
โย  น  กาเย   กายานุปสฺสี  วิหรติ,  น  โส  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

โย  เวทนาสุ  ฯเปฯ  จิตฺเต  ฯเปฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ,  เสฺวว  ปุคฺคโล.  โย  น  
ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ,  น  โส  ปุคฺคโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   

[๒๒๕]  *อตฺถิ  โกจิ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรตีติ  กตฺวา  เตน  จ  การเณน  ปุคฺคโล     
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา. อญฺโญ กาโย, อญฺโญ กาเย กายานุปสฺสี วิหรตีติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อญฺญา  เวทนา  ฯเปฯ  อญฺญํ  จิตฺตํ  ฯเปฯ  อญฺเญ  ธมฺมา  ฯเปฯ  
อญฺโญ  ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี  วิหรตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
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[๒๒๖]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  นนุ  วุตฺตํ  ภควตา:- 
     สุญฺญโต  โลกํ  อเวกฺขสฺสุ   โมฆราช  สทา  สโต 
     อตฺตานุทิฏฺฐึ  อูหจฺจ    เอวํ  มจฺจุตโร  สิยา 
     เอวํ  โลกํ  อเวกฺขนฺตํ    มจฺจุราชา  น  ปสฺสตีติ. 
อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิก

ฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 
[๒๒๗]  *ปุคฺคโล  อเวกฺขตีติ?  อามนฺตา.  สห  รูเปน  อเวกฺขติ,  วินา  รูเปน  อเวกฺขตีติ,  

สห  รูเปน  อเวกฺขตีติ.  ตํ  ชีวํ  ตํ  สรีรนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  วินา  รูเปน  อเวกฺขตีติ . 
อญฺญํ  ชีวํ  อญฺญํ  สรีรนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๒๒๘]  *ปุคฺคโล  อเวกฺขตีติ?  อามนฺตา.  อพฺภนฺตรคโต  อเวกฺขติ,  พหิทฺธา  นิกฺขมิตฺวา    
อเวกฺขตีติ.  อพฺภนฺตรคโต  อเวกฺขตีติ.  ตํ  ชีวํ  ตํ  สรีรนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  พหิทฺธา      
นิกฺขมิตฺวา  อเวกฺขตีติ.  อญฺญํ  ชีวํ  อญฺญํ  สรีรนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๒๒๙]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  
ภควา   สจฺจวาที  กาลวาที  ภูตวาที  ตถวาที  อวิตถวาที  อนญฺญถวาทีติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  
ภควตา  “อตฺถิ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน”ติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน  หิ  
ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ. 

[๒๓๐]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  
ภควา   สจฺจวาที  กาลวาที  ภูตวาที  ตถวาที  อวิตถวาที  อนญฺญถวาทีติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  
ภควตา  “เอกปุคฺคโล  ภิกฺขเว  โลเก  อุปฺปชฺชมาโน  อุปฺปชฺชติ  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย      
โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสานนฺ”ติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.        
เตน  หิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ. 

[๒๓๑]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  นนุ  ภควา  สจฺจวาที  
กาลวาที  ภูตวาที  ตถวาที  อวิตถวาที  อนญฺญถวาทีติ?  อามนฺตา. วุตฺตํ ภควตา  “สพฺเพ  ธมฺมา  
อนตฺตา”ติ   อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ              
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๒๓๒]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  นนุ  ภควา  สจฺจวาที  
กาลวาที  ภูตวาที  ตถวาที  อวิตถวาที  อนญฺญถวาทีติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  ภควตา  “ทุกฺขเมว  
อุปฺปชฺชมานํ    อุปฺปชฺชติ,  ทุกฺขเมว  นิรุชฺฌมานํ  นิรุชฺฌตีติ  น  กงฺขติ  น  วิจิกิจฺฉติ,                
อปรปฺปจฺจยญาณเมวสฺส  เอตฺถ   โหติ.  เอตฺตาวตา  โข  กจฺจาน  สมฺมาทิฏฺฐิ  โหตี”ติ  อตฺเถว  
สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๒๓๓]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  นนุ  วชิรา  ภิกฺขุนี  
มารํ  ปาปิมนฺตํ  เอตทโวจ:- 

     กึ  นุ  สตฺโตติ  ปจฺเจสิ   มาร  ทิฏฺฐิคตํ  นุ  เต 
     สุทฺธสงฺขารปุญฺโชยํ    น  ยิธ  สตฺตูปลพฺภติ. 
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     ยถาปิ  องฺคสมฺภารา    โหติ  สทฺโท  “รโถ”  อิติ 
     เอวํ  ขนฺเธสุ  สนฺเตสุ    โหติ  สตฺโตติ  สมฺมติ. 
     ทุกฺขเมว  หิ  สมฺโภติ    ทุกฺขํ  ติฏฺฐติ  เวติ  จ 
     นาญฺญตฺร  ทุกฺขา  สมฺโภติ   นาญฺญํ  ทุกฺขา  นิรุชฺฌตีติ. 
อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ                   

สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 
[๒๓๔]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา. นนุ อายสฺมา อานนฺโท  

ภควนฺตํ  เอตทโวจ:-  สุญฺโญ  โลโก  สุญฺโญ  โลโกติ  ภนฺเต  วุจฺจติ.  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  
“สุญฺโญ  โลโก”ติ  วุจฺจตีติ.  ยสฺมา  โข  อานนฺท  สุญฺญํ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา,  ตสฺมา  
“สุญฺโญ  โลโก”  วุจฺจติ.  กิญฺจานนฺท  สุญฺญํ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา,  จกฺขุํ  โข  อานนฺท  
สุญฺญํ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา,  รูปา  สุญฺญา  ฯเปฯ  จกฺขุวิญฺญาณํ  สุญฺญํ  ฯเปฯ  จกฺขุ
สมฺผสฺโส  สุญฺโญ  ฯเปฯ  ยมฺปิทํ  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิตํ  สุขํ  วา  ทุกฺขํ  วา        
อทุกฺขมสุขํ  วา,  ตมฺปิ  สุญฺญํ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา.  โสตํ  สุญฺญํ  ฯเปฯ  สทฺทา  สุญฺญา  
ฯเปฯ  ฆานํ  สุญฺญํ  ฯเปฯ  คนฺธา  สุญฺญา  ฯเปฯ     ชิวฺหา  สุญฺญา  ฯเปฯ  รสา  สุญฺญา  ฯเปฯ  
กาโย  สุญฺโญ  ฯเปฯ  โผฏฺฐพฺพา  สุญฺญา  ฯเปฯ  มโน   สุญฺโญ  ฯเปฯ  ธมฺมา  สุญฺญา  ฯเปฯ  
มโนวิญฺญาณํ  สุญฺญํ  ฯเปฯ  มโนสมฺผสฺโส  สุญฺโญ  ฯเปฯ  ยมฺปิทํ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ  
เวทยิตํ  สุขํ  วา  ทุกฺขํ  วา  อทุกฺขมสุขํ  วา,  ตมฺปิ  สุญฺญํ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา.  ยสฺมา  โข  
อานนฺท สุญฺญํ อตฺเตน วา  อตฺตนิเยน วา, ตสฺมา  “สุญฺโญ  โลโก”ติ วุจฺจตีติ  อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ?  
อามนฺตา.  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๒๓๕]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  นนุ  ภควา  สจฺจวาที  
กาลวาที  ภูตวาที  ตถวาที  อวิตถวาที  อนญฺญถวาทีติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  ภควตา  “อตฺตนิ  วา  
ภิกฺขเว  สติ  ‘อตฺตนิยํ  เม’ติ  อสฺสาติ?  เอวํ  ภนฺเต.  อตฺตนิเย  วา  ภิกฺขเว  สติ  ‘อตฺตา  เม’ติ      
อสฺสาติ?  เอวํ  ภนฺเต.  อตฺตนิ  จ  ภิกฺขเว  อตฺตนิเย  จ  สจฺจโต  เถตโต  อนุปลพฺภิยมาเน  ยมิทํ  
ทิฏฺฐิฏฺฐานํ  โส  โลโก  โส  อตฺตา  โส  เปจฺจ  ภวิสฺสามิ  นิจฺโจ  ธุโว  สสฺสโต  อวิปริณามธมฺโม  
สสฺสติสมํ  ตเถว  ฐสฺสามีติ,  นนฺวายํ  ภิกฺขเว  เกวโล  ปริปูโร  พาลธมฺโมติ.  กิญฺหิ โน สิยา ภนฺเต,  
เกวโล  หิ  ภนฺเต  ปริปูโร  พาลธมฺโม”ติ.  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติฒ  อามนฺตา.  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ  
“ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๒๓๖]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  นนุ  ภควา  สจฺจวาที  
กาลวาที  ภูตวาที  ตถวาที  อวิตถวาที  อนญฺญถวาทีติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ ภควตา “ตโยเม เสนิย  
สตฺถาโร  สนฺโต  สํวิชฺชมานา  โลกสฺมึ.  กตเม  ตโย?  อิธ  เสนิย  เอกจฺโจ  สตฺถา  ทิฏฺเฐ เจว ธมฺเม  
อตฺตานํ  สจฺจโต   เถตโต  ปญฺญเปติ  อภิสมฺปรายญฺจ  อตฺตานํ  สจฺจโต  เถตโต  ปญฺญเปติ. 

อิธ  ปน  เสนิย  เอกจฺโจ  สตฺถา  ทิฏฺเฐว  หิ  โข  ธมฺเม  อตฺตานํ  สจฺจโต  เถตโต  
ปญฺญเปติ,  โน  จ  โข  อภิสมฺปรายํ  อตฺตานํ  สจฺจโต  เถตโต  ปญฺญาเปติ. 
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อิธ  ปน  เสนิย  เอกจฺโจ  สตฺถา  ทิฏฺเฐ  เจว  ธมฺเม  อตฺตานํ  สจฺจโต  เถตโต  น  
ปญฺญเปติ,  อภิสมฺปรายญฺจ  อตฺตานํ  สจฺจโต  เถตโต  น  ปญฺญเปติ. 

ตตฺร  เสนิย  ยฺวายํ  สตฺถา  ทิฏฺเฐ  เจว  ธมฺเม  อตฺตานํ  สจฺจโต  เถตโต  ปญฺญเปติ,               
อภิสมฺปรายญฺจ  อตฺตานํ  สจฺจโต  เถตโต  ปญฺญเปติ,  อยํ  วุจฺจติ  เสนิย  สตฺถา  สสฺสตวาโท. 

ตตฺร  เสนิย  ยฺวายํ  สตฺถา  ทิฏฺเฐว  หิ  โข  ธมฺเม  อตฺตานํ  สจฺจโต  เถตโต  ปญฺญเปติ,  
โน จ  โข  อภิสมฺปรายํ  อตฺตานํ สจฺจโต เถตโต ปญฺญเปติ,  อยํ วุจฺจติ เสนิย สตฺถา อุจฺเฉทวาโท. 

ตตฺร  เสนิย  ยฺวายํ  สตฺถา  ทิฏฺเฐ  เจว  ธมฺเม  อตฺตานํ  สจฺจโต  เถตโต  น  ปญฺญเปติ,            
อภิสมฺปรายญฺจ  อตฺตานํ  สจฺจโต  เถตโต  น ปญฺญเปติ, อยํ วุจฺจติ เสนิย สตฺถา สมฺมาสมฺพุทฺโธ.        
อิเม  โข  เสนิย  ตโย  สตฺถาโร  สนฺโต  สํวิชฺชมานา  โลกสฺมินฺ”ติ.  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  
เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๒๓๗]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  นนุ  ภควา  สจฺจวาที  
กาลวาที  ภูตวาที  ตถวาที  อวิตถวาที  อนญฺญถวาทีติ? อามนฺตา. วุตฺตํ ภควตา “สปฺปิกุมฺโภ”ติ?  
อามนฺตา.  อตฺถิ  โกจิ  สปฺปิสฺส  กุมฺภํ  กโรตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ  
“ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. 

[๒๓๘]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  นนุ  ภควา  สจฺจวาที  
กาลวาที  ภูตวาที  ตถวาที  อวิตถวาที  อนญฺญถวาทีติ?  อามนฺตา.  วุตฺตํ  ภควตา  “เตลกุมฺโภ  
ฯเปฯ  มธุกุมฺโภ   ฯเปฯ  ผาณิตกุมฺโภ  ฯเปฯ  ขีรกุมฺโภ  ฯเปฯ  อุทกกุมฺโภ  ฯเปฯ  ปานียถาลกํ  
ฯเปฯ  ปานียโกสกํ  ฯเปฯ  ปานียสราวกํ  ฯเปฯ  นิจฺจภตฺตํ  ฯเปฯ  ธุวยาคู”ติ?  อามนฺตา.  อตฺถิ  
กาจิ  ยาคุ  นิจฺจา  ธุวา  สสฺสตา  อวิปริณามธมฺมาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ  น  
วตฺตพฺพํ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  (สงฺขิตฺตํ.) 

     อฏฺฐกนิคฺคหเปยฺยาลา    สนฺธาวนิยา  อุปาทาย 
     จิตฺเตน  ปญฺจมํ  กลฺยาณํ    อิทฺธิ  สุตฺตาหรเณน  อฏฺฐมํ. 

ปุคฺคลกถา  นิฏฺฐิตา. 
------------- 


