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๗. สตฺตมวคฺค 
(๖๗)  ๕. ปริโภคมยปุญฺญกถา 

[๔๘๓]  *ปริโภคมยํ  ปุญฺญํ  วฑฺฒตีติ?  อามนฺตา.  ปริโภคมโย  ผสฺโส  วฑฺฒติ,  เวทนา  
วฑฺฒติ,  สญฺญา  วฑฺฒติ,  เจตนา  วฑฺฒติ,  จิตฺตํ  วฑฺฒติ,  สทฺธา  วฑฺฒติ,  วีริยํ  วฑฺฒติ,  สติ  
วฑฺฒติ,  สมาธิ  วฑฺฒติ,  ปญฺญา  วฑฺฒตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*ปริโภคมยํ  ปุญฺญํ   วฑฺฒตีติ?  อามนฺตา. ลตา วิ ย วฑฺฒติ,  มาลุวา วิ ย วฑฺฒติ,          
รุกฺโข  วิย  วฑฺฒติ,  ติณํ  วิย  วฑฺฒติ,  มุญฺชปุญฺโช  วิย  วฑฺฒตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  

[๔๘๔]  *ปริโภคมยํ  ปุญฺญํ  วฑฺฒตีติ? อามนฺตา. ทายโก  ทานํ  ทตฺวา  น  สมนฺนาหรติ  
โหติ  ปุญฺญนฺติ?  อามนฺตา.  อนาวชฺชนฺตสฺส  โหติ.  อนาโภคสฺส  โหติ.  อสมนฺนาหรนฺตสฺส  โหติ.  1

อมนสิกโรนฺตสฺส  โหติ.  อเจตยนฺตสฺส  โหติ.  อปตฺถยนฺตสฺส  โหติ.  อปณิทหนฺตสฺส  โหตีติ?  น  
เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  นนุ  อาวชฺชนฺตสฺส   โหติ .  อาโภคสฺส  โหติ .  สมนฺนาหรนฺตสฺส  โหติ.       2

มนสิกโรนฺตสฺส  โหติ.  เจตยนฺตสฺส  โหติ.  ปตฺถยนฺตสฺส  โหติ.  ปณิทหนฺตสฺส  โหตีติ?  อามนฺตา.  
หญฺจิ   อาวชฺชนฺตสฺส  โหติ.  อาโภคสฺส  โหติ.  สมนฺนาหรนฺตสฺส  โหติ.  มนสิกโรนฺตสฺส  โหติ.  
เจตยนฺตสฺส  โหติ.  ปตฺถยนฺตสฺส  โหติ.  ปณิทหนฺตสฺส  โหติ,  โน จ  วต เร วตฺตพฺเพ  “ปริโภคมยํ  
ปุญฺญํ  วฑฺฒตี”ติ. 

[๔๘๕]  *ปริโภคมยํ  ปุญฺญํ  วฑฺฒตีติ?  อามนฺตา.  ทายโก  ทานํ  ทตฺวา  กามวิตกฺกํ      
วิตกฺเกติ. พฺยาปาทวิตกฺกํ  วิตกฺเกติ.  วิหิสาวิตกฺกํ  วิตกฺเกติ.  โหติ  ปุญฺญนฺติ?  อามนฺตา. ทฺวินฺนํ  
ผสฺสานํ ฯเปฯ ทฺวินฺนํ  จิตฺตานํ  สโมธานํ  โหตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทฺวินฺนํ  ผสฺสานํ ฯเปฯ  
ทฺวินฺนํ  จิตฺตานํ  สโมธานํ  โหตีติ?  อามนฺตา.  กุสลากุสลา  สาวชฺชานวชฺชา  หีนปฺปณีตา     
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา  ธมฺมา  สมฺมุขีภาวํ  อาคจฺฉนฺตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กุสลากุสลา  
สาวชฺชานวชฺชา  หีนปฺปณีตา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา ธมฺมา สมฺมุขีภาวํ อาคจฺฉนฺตีติ? อามนฺตา.  
นนุ  วุตฺตํ  ภควตา  “จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  สุวิทูรวิทูรานิ.  กตมานิ  จตฺตาริ?  นภญฺจ  ภิกฺขเว  
ปฐวี  จ  อิทํ  ปฐมํ  สุวิทูรวิทูรํ.  โอริมญฺจ    ภิกฺขเว  ตีรํ  สมุทฺทสฺส  ปาริมญฺจ  ตีรํ  อิทํ  ทุติยํ       
สุวิทูรวิทูรํ.  ยโต  จ  ภิกฺขเว  เวโรจโน  อพฺภุเทติ  ยตฺถ  จ  อตฺถเมติ  อิทํ  ตติยํ  สุวิทูรวิทูรํ.  
สตญฺจ  ภิกฺขเว  ธมฺโม   อสตญฺจ  ธมฺโม172  อิทํ  จตุตฺถํ   สุวิทูรวิทูรํ.  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ  3

สุวิทูรวิทูรานีติ. 
      นภญฺจ  ทูเร  ปฐวี  จ  ทูเร 
      ปารํ  สมุทฺทสฺส  ตทาหุ  ทูเร 
      ยโต  จ  เวโรจโน  อพฺภุเทติ 
      ปภงฺกโร  ยตฺถ  จ  อตฺถเมติ. 

  ฉ. อนาวฏฺเฏนฺตสฺส,  สี.อิ.ม. อนาวฏฺฏนฺตสฺส1

  ฉ.ม. อาวฏฺเฏนฺตสฺส.  เอวมุปริปิ2
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      ตโต  หเว  ทูรตรํ  วทนฺติ 
      สตญฺจ  ธมฺมํ  อสตญฺจ  ธมฺมํ. 
      อพฺยายิโก  โหติ  สตํ  สมาคโม 
      ยาวมฺปิ  ติฏฺเฐยฺย  ตเถว  โหติ 
      ขิปฺปํ  หเวติ   อสตํ  สมาคโม 4

      ตสฺมา  สตํ  ธมฺโม  อสพฺภิ  อารกาติ.  5

อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ  “กุสลากุสลา  สาวชฺชานวชฺชา  
หีนปฺปณีตา  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา  ธมฺมา  สมฺมุขีภาวํ  อาคจฺฉนฺตี”ติ. 

[๔๘๖]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปริโภคมยํ  ปุญฺญํ  วฑฺฒตี”ติ? อามนฺตา.  นนุ วุตฺตํ  ภควตา:- 
     อารามโรปา  วนโรปา   เย  ชนา  เสตุการกา 
     ปปญฺจ  อุทปานญฺจ    เย  ททนฺติ  อุปสฺสยํ. 
     เตสํ  ทิวา  จ  รตฺโต  จ   สทา  ปุญฺญํ  ปวฑฺฒติ 
     ธมฺมฏฺฐา  สีลสมฺปนฺนา   เต  ชนา  สคฺคคามิโนติ.  6

อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน  หิ  ปริโภคมยํ  ปุญฺญํ  วฑฺฒตีติ. 
*น  วตฺตพฺพํ  “ปริโภคมยํ  ปุญฺญํ  วฑฺฒตี”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  วุตฺตํ  ภควตา  “จตฺตาโร

เม  ภิกฺขเว ปุญฺญาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา  สุขสฺสาหารา  โสวคฺคิกา  สุขวิปากา  สคฺคสํวตฺตนิกา  
อิฏฺฐาย  กนฺตาย  มนาปาย  หิตาย  สุขาย  สํวตฺตนฺติ.  กตเม  จตฺตาโร?  ยสฺส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
จีวรํ  ปริภุญฺชมาโน  อปฺปมาณํ  เจโตสมาธึ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ. อปฺปมาโณ ตสฺส ปุญฺญาภิสนฺโท  
กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร  โสวคฺคิโก  สุขวิปาโก  สคฺคสํวตฺตนิโก  อิฏฺฐาย  กนฺตาย  มนาปาย  
หิตาย สุขาย สํวตฺตติ. ยสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปิณฺฑปาตํ ปริภุญฺชมาโน ฯเปฯ เสนาสนํ ปริภุญฺชมาโน  
ฯเปฯ  คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารํ  ปริภุญฺชมาโน  อปฺปมาณํ    เจโตสมาธึ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.  
อปฺปมาโณ  ตสฺส  ปุญฺญาภิสนฺโท  กุสลาภิสนฺโท  สุขสฺสาหาโร  โสวคฺคิโก  สุขวิปาโก  สคฺค   
สํวตฺตนิโก  อิฏฺฐาย   กนฺตาย  มนาปาย  หิตาย  สุขาย  สํวตฺตติ.  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  
ปุญฺญาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา  สุขสฺสาหารา  โสวคฺคิกา  สุขวิปากา  สคฺคสํวตฺตนิกา  อิฏฺฐาย 
กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย  สํวตฺตนฺตี”ติ  อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ? อามนฺตา.  เตน  หิ  ปริโภคมยํ  7

ปุญฺญํ  วฑฺฒตีติ. 
[๔๘๗]  *ปริโภคมยํ  ปุญฺญํ  วฑฺฒตีติ?  อามนฺตา.  ทายโก  ทานํ  เทติ,  ปฏิคฺคาหโก  

ปฏิคฺคเหตฺวา น ปริภุญฺชติ  ฉฑฺเฑติ  วิสฺสชฺเชติ,  โหติ  ปุญฺญนฺติ?  อามนฺตา. หญฺจิ ทายโก ทานํ 

  ฉ.ม. ขปฺปํ  หิ  เวติ4

  องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๔๓/๕๓5

  สํ.ส. ๑๕/๔๓/๓๘6

  องฺ. อฏฺฐก. ๒๑/๕๑/๖๒7
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เทติ,  ปฏิคฺคาหโก ปฏิคฺคเหตฺวา  น  ปริภุญฺชติ  ฉฑฺเฑติ  วิสฺสชฺเชติ,  โหติ  ปุญฺญํ,  โน จ  วต เร    
วตฺตพฺเพ  “ปริโภคมยํ  ปุญฺญํ  วฑฺฒตี”ติ. 

*ปริโภคมยํ  ปุญฺญํ  วฑฺฒตีติ?  อามนฺตา.  ทายโก ทานํ  เทติ, ปฏิคฺคาหเก  ปฏิคฺคหิเต  
ราชาโน วา หรนฺติ,  โจรา  วา  หรนฺติ,  อคฺคิ  วา  ทหติ,  อุทกํ  วา  วหติ,  อปฺปิยา  วา  ทายาทา  
หรนฺติ,  โหติ  ปุญฺญนฺติ?  อามนฺตา. หญฺจิ ทายโก  ทานํ  เทติ, ปฏิคฺคาหเก ปฏิคฺคหิเต  ราชาโน  
วา  หรนฺติ,  โจรา  วา  หรนฺติ,  อคฺคิ  วา  ทหติ,  อุทกํ  วา  วหติ,  อปฺปิยา  วา  ทายาทา  หรนฺติ,  
โหติ  ปุญฺญํ,  โน จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปริโภคมยํ  ปุญฺญํ  วฑฺฒตี”ติ.   

ปริโภคมยปุญฺญกถา  นิฏฺฐิตา. 
--------------- 

๘. อฏฺฐมวคฺค 
(๗๔)  ๒. อนฺตราภวกถา 

[๕๐๕]  *อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.  กามภโวติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ              
อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.  รูปภโวติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.         
อรูปภโวติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.  กามภวสฺส จ  รูปภวสฺส  จ     
อนฺตเร  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ? น เหวํ  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา. รูปภวสฺส จ   
อรูปภวสฺส  จ  อนฺตเร  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*กามภวสฺส จ  รูปภวสฺส  จ  อนฺตเร  นตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา. หญฺจิ กามภวสฺส จ      
รูปภวสฺส จ อนฺตเร นตฺถิ  อนฺตราภโว,  โน จ วต เร  วตฺตพฺเพ  “อตฺถิ  อนฺตราภโว”ติ. รูปภวสฺส  จ  
อรูปภวสฺส  จ  อนฺตเร  นตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  รูปภวสฺส  จ  อรูปภวสฺส  จ  
อนฺตเร  นตฺถิ  อนฺตราภโว  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อตฺถิ  อนฺตราภโว”ติ. 

[๕๐๖]  *อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.  ปญฺจมี  สา  โยนิ, ฉฏฺฐมี สา คติ,  อฏฺฐมี  สา         
วิญฺญาณฏฺฐิติ,  ทสโม  โส  สตฺตาวาโสติ? น เหวํ วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ อตฺถิ อนฺตราภโวติ? อามนฺตา.     
อนฺตราภโว  ภโว  คติ  สตฺตาวาโส  สํสาโร  โยนิ  วิญฺญาณฏฺฐิติ  อตฺตภาวปฏิลาโภติ?  น  เหวํ         
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  อนฺตราภวูปคํ  กมฺมนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  อนฺตราภวูปคา  
สตฺตาติ? น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อนฺตราภเว  สตฺตา  ชายนฺติ  ชิยฺยนฺติ  มิยฺยนฺติ  จวนฺติ              
อุปปชฺชนฺตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนฺตราภเว  อตฺถิ  รูปํ  เวทนา  สญฺญา  สงฺขารา  
วิญฺญาณนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนฺตราภโว  ปญฺจโวการภโวติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ 

[๕๐๗]  *อตฺถิ  กามภโว,  กามภโว  ภโว  คติ  สตฺตาวาโส  สํสาโร  โยนิ  วิญฺญาณฏฺฐิติ          
อตฺตภาวปฏิลาโภติ?  อามนฺตา.  อตฺถิ  อนฺตราภโว  อนฺตราภโว  ภโว  คติ  สตฺตาวาโส  สํสาโร  
โยนิ   วิญฺญาณฏฺฐิติ  อตฺตภาวปฏิลาโภติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  กามภวูปคํ กมฺมนฺติ?  
อามนฺตา.   อตฺถิ  อนฺตราภวูปคํ  กมฺมนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  กามภวูปคา สตฺตาติ?  
อามนฺตา.  อตฺถิ  อนฺตราภวูปคา  สตฺตาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กามภเว  สตฺตา  ชายนฺติ  
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ชิยฺยนฺติ  มิยฺยนฺติ  จวนฺติ  อุปปชฺชนฺตีติ?  อามนฺตา.  อนฺตราภเว  สตฺตา  ชายนฺติ  ชิยฺยนฺติ  
มิยฺยนฺติ  จวนฺติ  อุปปชฺชนฺตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กามภเว  อตฺถิ  รูปํ  เวทนา  สญฺญา  
สงฺขารา  วิญฺญาณนฺติ? อามนฺตา. อนฺตราภเว  อตฺถิ รูปํ เวทนา  สญฺญา  สงฺขารา วิญฺญาณนฺติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กามภโว  ปญฺจโวการภโวติ?  อามนฺตา. อนฺตราภโว ปญฺจโวการภโวติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*อตฺถิ  รูปภโว, รูปภโว  ภโว  คติ  สตฺตาวาโส  สํสาโร  โยนิ  วิญฺญาณฏฺฐิติ  อตฺตภาว  
ปฏิลาโภติ.  อามนฺตา.  อตฺถิ  อนฺตราภโว  อนฺตราภโว  ภโว  คติ  สตฺตาวาโส  สํสาโร  โยนิ  
วิญฺญาณฏฺฐิติ  อตฺตภาวปฏิลาโภติ.  น  เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อตฺถิ  รูปภวูปคํ  กมฺมนฺติ. อามนฺตา.  
อตฺถิ  อนฺตราภวูปคํ  กมฺมนฺติ.  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  รูปภวูปคา  สตฺตาติ.  อามนฺตา.  
อตฺถิ  อนฺตราภวูปคา  สตฺตาติ.  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูปภเว  สตฺตา  ชายนฺติ  ชิยฺยนฺติ  
มิยฺยนฺติ  จวนฺติ  อุปปชฺชนฺตีติ.  อามนฺตา.  อนฺตราภเว  สตฺตา  ชายนฺติ  ชิยฺยนฺติ  มิยฺยนฺติ  จวนฺติ  
อุปปชฺชนฺตีติ.  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  รูปภเว  อตฺถิ รูปํ เวทนา  สญฺญา  สงฺขารา วิญฺญาณนฺติ.  
อามนฺตา.  อนฺตราภเว  อตฺถิ  รูปํ  เวทนา  สญฺญา    สงฺขารา  วิญฺญาณนฺติ.  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ  รูปภโว  ปญฺจโวการภโวติ.  อามนฺตา.  อนฺตราภโว  ปญฺจโวการภโวติ.  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ 

*อตฺถิ  อรูปภโว,  อรูปภโว  ภโว  คติ  สตฺตาวาโส สํสาโร  โยนิ  วิญฺญาณฏฺฐิติ อตฺตภาว      
ปฏิลาโภติ?  อามนฺตา.  อตฺถิ  อนฺตราภโว  อนฺตราภโว  ภโว  คติ  สตฺตาวาโส  สํสาโร  โยนิ                  
วิญฺญาณฏฺฐิติ อตฺตภาวปฏิลาโภติ? น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อตฺถิ  อรูปภวูปคํ กมฺมนฺติ? อามนฺตา.  
อตฺถิ  อนฺตราภวูปคํ  กมฺมนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อตฺถิ  อรูปภวูปคา  สตฺตาติ?  อามนฺตา.  
อตฺถิ  อนฺตราภวูปคา  สตฺตาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรูปภเว  สตฺตา  ชายนฺติ  ชิยฺยนฺติ  
มิยฺยนฺติ  จวนฺติ  อุปปชฺชนฺตีติ?  อามนฺตา. อนฺตราภเว  สตฺตา  ชายนฺติ  ชิยฺยนฺติ  มิยฺยนฺติ  จวนฺติ  
อุปปชฺชนฺตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรูปภเว  อตฺถิ  เวทนา  สญฺญา  สงฺขารา วิญฺญาณนฺติ?  
อามนฺตา.  อนฺตราภเว  อตฺถิ  เวทนา  สญฺญา  สงฺขารา  วิญฺญาณนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  
อรูปภโว  จตุโวการภโวติ?  อามนฺตา.  อนฺตราภโว  จตุโวการภโวติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๕๐๘]  *อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.  สพฺเพสญฺเญว  สตฺตานํ  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สพฺเพสญฺเญว  สตฺตานํ  นตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา. หญฺจิ           
สพฺเพสญฺเญว  สตฺตานํ  นตฺถิ  อนฺตราภโว,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อตฺถิ  อนฺตราภโว”ติ. 

*อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.  อานนฺตริยสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  น  เหวํ    
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อานนฺตริยสฺส  ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  อานนฺตริยสฺส          
ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  อนฺตราภโว,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อตฺถิ  อนฺตราภโว”ติ. 

*น  อานนฺตริยสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.  อานนฺตริยสฺส  ปุคฺคลสฺส       
อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อานนฺตริยสฺส  ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  อนฺตราภโวติ?         
อามนฺตา. น อานนฺตริยสฺส  ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ นิรยูปคสฺส      
ปุคฺคลสฺส ฯเปฯ อสญฺญสตฺตูปคสฺส  ปุคฺคลสฺส  ฯเปฯ  อรูปูปคสฺส  ปุคฺคลสฺส อตฺถิ อนฺตราภโวติ?      
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น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรูปูปคสฺส  ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  อนฺตราภโวติ? อามนฺตา. หญฺจิ อรูปูปคสฺส   
ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  อนฺตราภโว,  โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อตฺถิ  อนฺตราภโว”ติ. 

*น  อรูปูปคสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.  อรูปูปคสฺส  ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ        
อนฺตราภโวติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อรูปูปคสฺส  ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.  
น  อรูปูปคสฺส  ปุคฺคลสฺส  นตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๕๐๙]  *น  วตฺตพฺพํ  “อตฺถิ  อนฺตราภโว”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  อนฺ ตราปริ นิพฺพายี  
ปุคฺคโล  อตฺถีติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  อนฺตราปรินิพฺพายี  ปุคฺคโล  อตฺถิ,  โน   วต  เร  วตฺตพฺเพ  8

“อตฺถิ  อนฺตราภโว”ติ. 
*อนฺตราปรินิพฺพายี  ปุคฺคโล  อตฺถีติ  กตฺวา  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.  อุปหจฺจ  

ปรินิพฺพายี  ปุคฺคโล  อตฺถีติ  กตฺวา  อตฺถิ  อุปหจฺจภโวติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนฺตรา       
ปรินิพฺพายี  ปุคฺคโล  อตฺถีติ  กตฺวา  อตฺถิ  อนฺตราภโวติ?  อามนฺตา.  อสงฺขารปรินิพฺพายี  ปุคฺคโล  
ฯเปฯ  สสงฺขารปรินิพฺพายี  ปุคฺคโล  อตฺถีติ  กตฺวา  อตฺถิ  สสงฺขารภโวติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ   

อนฺตราภวกถา  นิฏฺฐิตา. 
———————— 

๑๐. ทสมวคฺค 
(๑๐๓)  ๙. สมาทานเหตุกถา 

[๕๙๘]  *สมาทานเหตุกํ  สีลํ  วฑฺฒตีติ?  อามนฺตา.  สมาทานเหตุโก  ผสฺโส  วฑฺฒติ,  
เวทนา  วฑฺฒติ,  สญฺญา  วฑฺฒติ,  เจตนา  วฑฺฒติ, จิตฺตํ  วฑฺฒติ,  สทฺธา วฑฺฒติ, วีริยํ  วฑฺฒติ,  
สติ  วฑฺฒติ,  สมาธิ  วฑฺฒติ,  ปญฺญา  วฑฺฒตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*สมาทานเหตุกํ  สีลํ  วฑฺฒตีติ?  อามนฺตา.  ลตา  วิย  วฑฺฒติ,  มาลุวา  วิย  วฑฺฒติ,  
รุกฺโข  วิย  วฑฺฒติ,  ติณํ  วิย  วฑฺฒติ,  มุญฺชปุญฺโช  วิย  วฑฺฒตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๕๙๙]  *สมาทานเหตุกํ  สีลํ  วฑฺฒตีติ?  อามนฺตา.  สีลํ  สมาทิยิตฺวา  กามวิตกฺ กํ         
วิตกฺเกนฺตสฺส  พฺยาปาทวิตกฺกํ  วิตกฺเกนฺตสฺส  วิหึสาวิตกฺกํ  วิตกฺเกนฺตสฺส  สีลํ  วฑฺฒตีติ?            
อามนฺตา.  ทฺวินฺนํ  ผสฺสานํ  ฯเปฯ  ทฺวินฺนํ  จิตฺตานํ  สโมธานํ  โหตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ     
ทฺวินฺนํ  ผสฺสานํ ฯเปฯ ทฺวินฺนํ  จิตฺตานํ  สโมธานํ  โหตีติ?  อามนฺตา. กุสลากุสลา สาวชฺชานวชฺชา  
หีนปฺปณีตา  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา  ธมฺมา  สมฺมุขีภาวํ  อาคจฺฉนฺตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*กุสลากุสลา  สาวชฺชานวชฺชา  หีนปฺปณีตา  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา  ธมฺมา  สมฺมุขีภาวํ   
อาคจฺฉนฺตีติ?  อามนฺตา.  นนุ  วุตฺตํ  ภควตา  “จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  สุวิทูรวิทูรานิ.  กตมานิ       
จตฺตาริ?  นภญฺจ  ภิกฺขเว  ปฐวี จ  อิทํ  ปฐมํ  สุวิทูรวิทูรํ  ฯเปฯ  ตสฺมา  สตํ  ธมฺโม  อสพฺภิ         

 ฉ.  เตน  วต  เร   สี.  โน  จ  วต  เร8
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อารกา”ติ   อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ  “กุสลากุสลา  สาวชฺชานวชฺชา  9

หีนปฺปณีตา  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา  ธมฺมา  สมฺมุขีภาวํ  อาคจฺฉนฺตี”ติ. 
[๖๐๐]  *น  วตฺตพฺพํ  “สมาทานเหตุกํ  สีลํ  วฑฺฒตี”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  วุตฺตํ  ภควตา  

“อารามโรปา  วนโรปา  ฯเปฯ  ธมฺมฏฺฐา  สีลสมฺปนฺนา,  เต  ชนา  สคฺคคามิโน”ติ   อตฺเถว         10

สุตฺตนฺโตติ?    อามนฺตา.  เตน  หิ  สมาทานเหตุกํ  สีลํ  วฑฺฒตีติ.   
สมาทานเหตุกถา  นิฏฺฐิตา. 

——————— 

๒๑. เอกวีสติมวคฺค 
(๒๐๕)  ๖. สพฺพทิสากถา 

[๘๘๖]  *สพฺพา  ทิสา  พุทฺธา  ติฏฺฐนฺตีติ?  อามนฺตา.  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  พุทฺโธ  
ติฏฺฐตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  พุทฺโธ  ติฏฺฐตีติ?  อามนฺตา.  กินฺนาโม  
โส  ภควา,  กึชจฺโจ,   กึโคตฺโต,  กินฺนามา  ตสฺส  ภควโต  มาตาปิตโร,  กินฺนามํ  ตสฺส  ภควโต  
สาวกยุคํ,  โกนาโม  ตสฺส   ภควโต  อุปฏฺฐาโก,  กีทิสํ  จีวรํ  ธาเรติ,  กีทิสํ  ปตฺตํ ธาเรติ กตรสฺมึ  11

คาเม  วา  นิคเม  วา  นคเร  วา  รฏฺเฐ  วา  ชนปเท  วาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
*ทกฺขิณาย  ทิสาย  ฯเปฯ  ปจฺฉิมาย  ทิสาย  ฯเปฯ  อุตฺตราย  ทิสาย  ฯเปฯ  เหฏฺฐิมาย  

ทิสาย  พุทฺโธ  ติฏฺฐตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เหฏฺฐิมาย  ทิสาย  พุทฺโธ  ติฏฺฐตีติ? อามนฺตา.  
กินฺนาโม  โส  ภควา  ฯเปฯ  ชนปเท  วาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*อุปริมาย  ทิสาย  พุทฺโธ  ติฏฺฐตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อุปริมาย  ทิสาย  พุทฺโธ  
ติฏฺฐตีติ?  อามนฺตา.  จาตุมฺมหาราชิเก  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  ตาวตึเส  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  ยาเม  ติฏฺฐติ  
ฯเปฯ  ตุสิเต  ติฏฺฐติ   ฯเปฯ  นิมฺมานรติยา  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  ปรนิมฺมิตวสวตฺติยา  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  
พฺรหฺมโลเก  ติฏฺฐตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   

สพฺพทิสากถา  นิฏฺฐิตา. 
-------------- 

  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๔๘/๕๖-๕๘9

 สํ. ส. ๑๕/๔๘/๓๘10

 ฉ.  กึทิสํ.  เอวมุปริปิ11


